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Kiam · j¿ la v!!rki�ta · talento de BelmoiÍ,t � ko¡:ne�,cis 

turni aten ton i� plej grandiozaj mensoj-. en Rós�jo, kiam . 
ciQ.j komen.cis Jir9feti ál li _nekutiman ,estonteco.n�O.e »rusa« 
mondfamu}o, 'ae�Qjtt ektimis. Ke li

. 
- cen!piocenta 

patrioto pola ·�·
� .. estu fiero. de. Rusujo? Ke Ji.tne eluz11 

sian talenton, ? k;oñól1,! � kaj fameoo� .por sia· rná;J,fel;i�a pat-' ·. 
'�u jo?'., N e! ·�;io· ne lasis'·lin trankvila.> .({aj "Bel$:oñt.": r�v�na'S 
Varsox_ion 'en I:9o5:!'l�e li fordona8'. sin plene, á� íUa: Utera-': 

· tura, publicista,� "otatpra kaj advokata' laboro};._ .. :.,Baldau 
li okupas .anka.l) �ecán 1o.kon en la komenci�anfa� tie cí 
esp. movado. Li b'eas "li�ratQ.ron poezion. Li . tradukas 
la unrw poezÍQ:tl �D Esperanto troveblan en . F.,wdameJ}ta 
Krestomatjo, li havás la 11nua ideon traduki �el 'EsperantO 
en polan lingfon. Káfli liveras al la pola Iiteratur.o �iu�n 
.poeziajojn de nia M�jstro. 'Li tradukas ankaii l11: plej �la]n 
originalajn pwi:noj11··d� :�toni G:t:abowski. 

Y�: ., /;' ,;:. "<t. ' 't·:."R• li). * ' �- '"" p� ' ':';.!· ;1 .zi:_ . l .�· 
. .' 1 ""'· ' t• • �· ? .. 1 • ·· <'· • t go'5 .. En ·va· ·furioza revolp..ao· e�tas en 

' ,:sia plej a:krá statO:., elnlont'; la píiblicisto, la•',oratorb,, la 
·advokato, evidentig�'tiutempe superhoman seplaoecon . · · 
Kaj cu·.en .tia. teinp01testas eble memori pr.i Esperanto? .• 
Belmont pruva.s. ke; jes. Kaj ne nur memori; sed e� t:r� 
aktive labori .. : Li veturas ál ja, kongréso de .utoplitlOJ 
al ... B�t,dogpe S�· :Mer. La unua k0ngreso en la, historio 

,de 1' mondo, du� kiu ciuj "�partoprenantoj reCipro��. sin 
.komprenadis kaj parolis saJ;Dlingve ... Infana .t:nalSer�oz- · 
!ljo! opini.�dis �íam 'la:· »se,-iozaj « aiitoritatuloj.: pe�.nwnt 

"rie volis1 esti:� serioz'a , ka.j vet.uris "nulonjon. Kaj , en Jiu. 
:: �ropo, �13. .»�f>'Fi�ó« n� is.t!�. faciJe, r�áligebla!i!Jó·u� ,)a ,, ·:· rusa reg':istaro d� :ru p'etmeson; t.'n. pasport(!�:J(aJ - h? 

kostis ne nur 'rnQ /éSed ankaii multe ·da ·pel!ar. pledPJ·. · 
Precipe por iiaj .· �omoj, :kia Be'lmÓnt, kiun la tiánta regís- . 
taro rigudis meñdilida; p:e lojala. Málgraii Aí:uj ,ci mál
.facilajoj Belmont qe haltas kaj efektivigas sian deti:don: 
Li ceestás la . unuan TJníversalan, Kongreson dé Esperanto 
en Igo5. Kaj 4ank' )il' la ekstetor4inara -otator:talenfo de 
Belmpnt, la Kon�eso, post loñga diskuta�ó •. llkcept::JS lit 
rezulucion, ke Universala, Kongréso oltazu �ilJj�e. 'La tuta 

"m�ndd' do danku 'tion .al-li. · · 



Mi estis ·ve re .kortú§ita . per la· afabla � piONnG . de 
s-ro Wiesenfeld, en la nomo de J' tre' §atata )) titératurá 
Mondo«,'ke mi skribu Inian aptóbi6grafion'. Sed .ei tiq 
propono ·multe mih hontigis kaj klopodigis, '&r '�mi 
havás nek at'íton. (aiítomobilon) post peza kvindekjara 
laboro literatura, nek biografion. Homo, kiu estis dum 
sia tuta 'vivo (A-is la s'epdeka jaro!) alfór�ita kiel pun
labotulo al sia skribotablo, skribis cent volumojn (ne 
kalkulante la ne malpli grandan publicistan laboron en 
miJ.ltaj S'azetqj kaj en amaso da manuskriptoj ))post
mortaj«) ne. havis .tempon por, viví k!lj konsekvence ne 
povas havi biQgrafion, tel<sitan el intere�aj faktoj, laií 
ekzemplo de Napoleono, Benvenuto. Cellini, Casanova, 
aií Landru .. 

Duaflanke, por .skribi sian aütobiograifion kaj J.iel 
perdí la kanin tempon, oni devas iomete ·ami sin mem 
(al tio ra.jtigitaj e�tis · Geethe aü Rousseau) kaj havi 
tempon liberan, kiel Napoleono sur Sankta Heleno, 
duni mi tiom, ne amas min mem, ke dum razado �e l' 
barbiro ---.: se mi .tiam n'e estas okupata per pensoj, 
kaj okaze Vidas ·mían reflekton. en spegulo - volorrte 
nri disrompu� tiun spegulon. Nur sat:a instinkto min 
detenas de tiu vandala ago, �ar mi scias, ke por ·roJP.p-

. ita spégulo mi ne havus rimedojn pagi al la batbiro 
kaj ke ·mi devus doni klarigojn al la policista poteaco, 
kio ne esta.s granda plezur<>. 
. . . L� leganto tamen ne devas pen�i, ke mi sinü,Ias 

al Quasimodo. · • l 
Tiu humoro de sinmalamado : esm's nur idiosÍn- • 

krazio, esprimita imkoraü-en mía irlfana malkontenteoo, 
kiam mía §a tata · patro o;rdonis al mi . eklerni la arton 
de skribado - tute senbezone. . • • 

Se la tez'o: » tempd estas mono«.'lillvas ian senooú, 
(kontrañ la faktoj de 'kriza seni�boreco/kiain oni havas 
multegon da tei:J?.po sen· unu gY<t� eH . po§o_), kaj. s?, 
konsekven�e, senm

. 
oneco estas' sentempeco, ,\'1 povas .Ja 

·diveni,_ ke mi tute ne .havas tempon ó1illpi�i pri mi kaj 
,skribi mían autobiografion. ·, 

. < • e "' 

, · . Tiuj �i dllaloportunaj cirkonstan.coj devas ·akiri 
al Dlh� la legantaro pardonon, ke mi ne donos a�to--

estas ellasataj ek,ste.rll!llden. sea .Voli estas, povi. 
bonaj amikoj�samigeanoj, _ kiu,j , elpledis por 

'
li e�ceptan 

permeso�, por., tre alta mo�a garantiaj?: ,Kaj _li
. c�;stis 1� Okan. Km .ne memoras lian, parol�d.on,� en km -post 

kiam Dro .Zamerihof rezignis la titolon M�jstro hj ,'pefis, 
ke oni lin ne nomu .p l u  tiel - l i  majstre pruvis,. k e  • .  estus 
ahsolute neeble, ke la Esperantis'taro 'lin .n.e rigardu Maj-
str'!· Majs�� e -:- • li. diris.i- ,,r est� por ciam. IDNSfro. 
Horno,, iúu )�reis la esperantiStan · mondo.p. restos ''PBE ni 
k�j .piaj posteuloj Majstro . ; • His!o�ia, nen�am . forge�la 
oratorajol (»Estimaí:tj samideanóf k.aj.

. 
karaf frenezulój 1.« 

- :s�rito bj kórt�o }l� plej · � .k�j p!ej majstra rifikso:) 

k�j seiitas 
dank' ·al ____ , ., ,.... 
kíuj estis. •

. 

a�o, .mi 
»'Pusa «, SD<lCO·•<t'e·s 
- kaj kiun 
Zamenhofan 
so�a�a). 
la puson kaj 
netri ·homajn ........... .,,,. , , .. . 

Mi 
kiam jüs 

. nelonga, _ . "'trcn_í :tra.ú 
·uzurpúloj.)Rro,.·tio, -anko:raü en la ·jaroj 1907...:...., 1 9I3, 
kiam mi .eldonis,J.a semajnan .g:aze.ton_;llLi,bera Vorto« 
(kaj �in plenigis_ per miaj prqpt>á3Jaboroj pre¡;;kau de 

·rando- �s rando), ;,mi·estis devigita multe .tondri kaj. 
fulmi· por anstataüigi· :la ,.ribelajn, pafiloju per ,;_yorto ... 
kio -ne tute placis al la registarp.·T�on ,pruvis; ke, mi 
estis lokita kvinfoje ,en. -diversaj. malliberejoj pro ófen9o 
al·Lia Majesto, ktp. -�: ki9n tamep>mi rigardas o�g�-:
telo, �ar si&. pro 'la patrujo ne· esta� granda arto. -L{l 
tagoJ, kiani mi �Vizitadis,« · la malliberej(!ljn, kvaza:ü 
)) inspek_toz:o « ..- estas· poF mi· pli agrablaj J;�melnorqj, · 
ol mía vivo; malagrable estis nur .. tió,:ke �ultaj· _:homój 
en la stratoj renkontis ruin kun ekkrio: llbof.vi .. ree 
sidis l « - �r mi vidis, ke ili llllilpti intei'esi�s ,pri b<r, _ 
kio e.stis •en mia ka_po,. al pri tio, liio estis ar mía '));mal-:,, 
ka'po«. � En ti u teiP&JO m.i, .]am ·sciis3 -:!ie .la, mall.ibére.:ie 
de l'- tera vivo estas pli kruela, oh .ciuj ·hagatelaf·riial.;. 
agrabla)OJ de sidado inter fermitaj . IÍ!:uroj ;- ·tio_'lasta P-'e; . 
malhelpis al. mi;. dauk' a! mía edzino, eldonaai" rri'Ul,n 
ga:zelon. suo•:§ia nomo kjij alia titólo·'(PolemikisttH<): 
Kun la .,rusaj ·registaranbl .cetere mi; h�lpis <al mi ltre 
bone; dank' al ·eltroVi.ta ·de mi selcreto: aren·�ontinte. 
ságan •ofitiston� , mi penis •ciam esti pli Jsa�a;· :renkellt'" 
�te malsa�ail, nii periis esti pli malsa:�a-.4 'Ki;fl •níi' ,, : 
�em estas,. mi 

. 
ne _ · po�as diri:. Mi� am_ata .. edzin� foje 

di
_
�as, -.ke .!lli· estas.• geruulo; .kaJ .. _ i2)e, 'ke.::m1,.estas,1d�oto 



1I?GEMO.) DE��-CEO:; a_EC1;1(!)NT 
El la pola li.(l.CINA 11JEINSTEIN 

Marvent' elcblovis .... 1(aj la rive�·o 
· Foriñojn," 'kolorojn tuj sangas : 

l# tutan akvan tranlwilan spacon 
Koleraj ondoj elctrahcas. 

Kaj unu ondo tu5as aUan, 
J li bf!:tala.s .j(l so.ve, 

Mals1Lp1'en(gas kaj S!Lprenigas, 
l!or baldat'í fali denove. ,� ',;.• 

Kaj intertraktas vigle seneese 
Da riverondQj miliono, 

Bru.' lcreskas láel dum la Twnveno 
Pro malamilca propano. 

Cu. ne simile homa rivera 
Ílorte potence koleras 

, . Knj 'Jwntr<lü.�taras, kiam su bite 
'Novaj ideoj aperas?/ 

Sentetna 

altanima/ karakteron dolCan, 
. " Angelanhavis; 

'Pe/ angl.a plastro ciun vunditorl. 
. . 'Ru.j OO.vis • , . . .. . 

Ki/rn¡Xltvortetojn �i sciis flustri 
. . Al la .vermeto,· • ·· 

l ri.s si,;_garde, ke gín ne; prem� 
Piedeto .... 

Si ec ne povis de sia mano 
F0rpeli lcul0n;, · 

Tion farinte, Ai cérte havus 
. Slcru.pulon . . . · 

/(aj si dolare pérditan ploris 
Sian ka.teton; 

Ec tutan tago.n ne manf}is JHJman 
.Kuketon. 

Post mort' de l' 'birdo Ú volis porli 
Jlunebran :veston, · · 

[(aj. en gáz:eto anonci �ian ' 
· Forestan . . · . .  

· Kiarn la·muAo .. en ·supo"dronis, 
ForteeSi gemis,li- ·''' ' · . 

mian karon si, la scntema, 
Piedpremisl;. . : � e 

Nokturno 11� 

· •·· · Dam terurá tia nokto 
Ku&as vi, ho karlilin', 

· ·· En :malvarma n.igra tombo . 
Tiu pens' tur:mentas min 

Mi solec�n sentas cie ... 
. Vi ·ne venos, ho, ·al mi . 
.-1rCÚln · frun.ton mian premi . 
Alin plu ne dormigos vi ... 

Vi ne venos ... Kaf renkonte 
Al vi devas iri mi .. . · 
BriL' de. l' ·vento ... tiiL vokol . 
Creme jalas velkfoli' .. . 

Virtulino 

En. lwllogefo, lcie malofte 
Sunradi' rigardis, 

Si lwdris vestojn, ofte malsati.s, 
' -Virton sian gardis. 

" Neniu kompatis iam sorton 
-De la orfknabino, 

Nelt vidis ·larmojn kaj malsoton 
De la virtulino • 

Jes: .. estis iu, kiu 6iajn zorgojn 
. · Forigi tuj valis, -

Jun!Llo (li S!Jr partero logis) 
Pri amo parolis . . . 

'En pordeg' li .Qfte dum renkonto 
. Flustris al orfino, 

K e· volante Son�os lían sorton, 
V.olu nur lmabino ... 

En la lre.lo, pro kudrado, nu.re 
A ten das sin fti.Zo, 

Ce lf estos por la lwdristin.o 
Félic', ·paradizo ... 

; Si . h�vos brilU:,nto}n, k�le,�n : : . 
Kof!sentt� orfinql -

"1Fd;ta r�o kovris tiam vangojn 
De la·· virtulino. · 

' Pro malsát' ií mortis • .  , Vivo por li 
Estis len valoro . . . 

· 

, Kudris ve'stojn, virton &ion . gardis '· ' Gis ·la lasta horo ... 

· Hospitalon forlasis matene 
V-,etur.ílo sola . ; . 

Falis .. cerkon d� la. kudristino 
Sunra¡:lia or(/: 

b�tali k�n •I;lb�rtl� s�joro kUÍl tr�tilo kaj" núA ve- · 
_kria:do estis.., vanáj. Tameri titi �!granda .,.vundeto,. 
cétére ve'!itkoirita, nio'u�s tre dangera en socia vívo. 
Car. ·ee P?,st IJli ol �,sclek jaro.j, apta�me!oJ,!ge, ,t�i legis 
ert ra PoznanJa po.Ia gazeto kiion d� mdigno kaJ �oler: 
ego kontraü . mía �tsono, sonalifíln: »Kio okazis- en .._ia · 

·litératuro! Kiu 'lcUtaga.s ' tra<ñiki' en polan lliÍgvon?! 
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Íaj Be1montoj ka) Wassermanoj 1 ito, hontol ... « kaj 
la kaüzo de tiu krio estas nur tiu �'raneen'la sin'joro.
Tiu kolera, blankbeka kritikisto ne scias; ke mi skribas' 
jam lroindék jarojn pole kaj ke jam mia avo, eminenta 
doktoro kakf ilantropo, Mateo �tudencki, .skribis po1e 
medicinajn laborojn. (inter aliaj, kvazaü .antaiívidil1te 
la sidan laboron de .$Ía nepo, .pri ..,..... »Hemoroidoj« -
mi Homeroidoj). Sed cu mi ·rajtas deiiri, ke. tiu juna 
floró de -postmilita jurnalistaro, sciu pri tio, - se li 
ec ne scias -:-, ke Wasserman estas· germana aütoro 
kaj mi, okaze, lia tradukanto? Mia kritikanto vidis nur 
la reklamojn · de eldonisto kaj anlcaü tiujn malbone 
tralegis. 

Pro la sama kaiízo, mi, kies tradukon de 1' Pus
kina cefverku, >>Eiígeno Onegin« siatemJ>e la pola kaj 
rusa k;ritiko nonus. »ek,zemplo de periekteco « - nun, 
en la lastaj tagoj de mia vivo, subite. ekscii�, ke mi 
absolute ne konas all:lbaií lingvojn': ,polan ''kaj rusan. 
Eble tiuj modernaj kritikuloj pravas. Estas ja eblc, 
ke sen la. kono de la rusa Íingvo mi estis advokato kaj 
defendanto en Peterburgaj jugejoj dektri jarojn, ke 
sen la kono de la rusa lingvo mi kortusis· la rusajn 
militajn juA'ístojn, en la krueláj· tagoj de l' subtera 
movado en Varsovio. Kaj oni devas esti publika lektoro 
en Varsovia altlernejo, traveturi centfoje la polan pr·o
vincon kun prelegoj, skribi amason da volumoj, esti 
ankaií instruisto kaj advokato en pola lingvo, por mal
.fermi ce sia vivofino la ·okulojn kaj ekscii, ke oni ne 
povas skribi kaj paroli pole. t · • " 

Oi tiu paradoksa stato havas a�káií duan flankon. 
En mm trideka jaro; travivinte internajn emociojn ·kaj 
pensante, ke ini estas la sinjoro kaf registo de mia 
konscienco, mi permesis sursprucigi IÍiin per evangelia 
akvo. N un granda amaso da amikoj · de l' horno k un 
barbo kaj trancilo sentís sin ofenditaj pro tío, ke mi 
volas ripari lá operacion en lulilo - kaj krucigas nun 
multjare kaj fervore mían nomon, trovante ke mi ne 
skribas sufice - jude, kiel liberpen�>ulo. 

Okazas de tio · sttangl!-jof �iri:tidajoj ! Se mi 
skribas pri tragedio de lsraelo eq. duvoluma verko : 
»Moseo nuntempa« (la heroo. estas ij:�rzl, kies trage-
9ion .sur vójkruci�o mi profunde ekse,ñtis) "4 mi aiídas 
de l' nacía judpresa flan�o, ke mi ágis Sl!.krilegie, tu�
inte la judau temon per manoj · makulitaj, malpuraj 
(jes! ili ne pardenas al mi la uzadon ·de akvo), kaj de 
l' dua flanko, kristpresa, �ovinista, mi 11'\ídis, ke mi 
grandigis kaj nobligis eion judan kaj nialnobligis per
verso ciujn kristanojn en mia romano. (Tiuj ci lastaj 
ne povas pardoni al mi la memorindaJf,vundeton.) , . 

Oiam · :estas same en miaj sociaj kaj literaturaj 
bataloj. Niaj- -politikaj tendaroj -bavas. .. mirinde mal
longajn manojn. Kiam ili surjetás ·sin reciprolce per 
§tonoj, tiuj ne,:atingas gis Ja, kontqnlulq kaj �talas �n
meze. Kaj �uste en tiu mezo estas mi, "?>Sovága«.bomo, 
.fanatika malamiko de fanatikeoo, parolan:ta maldol&ln 
veron al,ambaü. flankoj. V ere· mi' estas·J;Dem kulp·a, se 
Ciuj §tonoj faladas sur mian kapon. ·"' . . . 

Tamen mi restis · ankorln1 viva. Kiel? Eble · pro 
tio, ke efektive mi estas nur parte sur la tero, kaj pli 
ofte kaj pli'}>ene super Ia·tero, sur"riebUloj de.ñlozofia 
pripe�ad� : : . Mi fl?VÍ� .�min konsql� .��. tío, ke la 
sortO Oe, } !OQJ. kreskmtaJ SUpt)f la �l\,�OU estas: p.agi 
tribut?n al 'iunl!lÍO .

. 
T��;men, . sa!!lide�npj

.
¡J, .ne pens�, · . h.�nn e� te .s':lpeduti� . pey !At«?n?J· J?m �e WY,� 

m•n �!<>n . . • ,nu
. 

al F?ma�OJ " hl�- �o.n¡¡l:$.:kN�>p.SiJi. ,ologlaJ 
e �s tamen be Jegata) kaJ ,amatB,J d& la .¡publiko. 
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\ J\aj finé éio ci en\rigas min kaj � V9lonte e'kirus "" �,- -. "' 

:Sub '1a bildo de .Ceq Jielmoni · . - Viktor Gomulickl" -
,"l � 

Jud•origina. Ven�ajn an�elojn li prigloT:is, 
So���; :iifiston, gloi-is Ast�rt��n:; ;�peldplena, 
Budhon kaj Mahometon estime. �li hpnoris, 
Sed li bataÚs 1wn la satano 'aborrüf�1I.. 

· 

Por la amas' avida ne sparis li tale{tton, 
Donis li pagojn plerlajn de lar.;;,' Ttlff gal' sentime, 

·Sed tiu, por ei cío, nur mokon lcaj S!l.entoil. 
.Al li en memortemplo ja kzSis (iankesprime. 

Meta�jud', super-polo, li lo�¡s e� ��nio· 
Surkraeis naiíze porkojn (Jntogajn,clt_u¡;¡ protesto, 
-Kaj la. azenojn, lupojn, marcar¡;(lanfajn kmi Dio,· 

Pacu.Zojn,)ciuj kaBa$ la glavon .;úb' la·v�st'o: 
La sola z.orif - Patrujol Vipis per i.ronio 
Falsisto}n de la vera, vendistojn de honesto. 

El la pola:
· 

E. Wíesenje.li 

*) Unu el la plej famaj polaj poétój, kiu sendis la 
supran soneton spontanee por publikigo cen la lasta ( ·wo-a) 
numero d.e la -»Libera Vorto« (21. IV: :Igi3). 

el tiu-ci enua turnigeto inter viv<i k;j: mótto,.' O'kazas 
tia metamdrfo.zo'. Juna verkisto súh�as: pri gloro inter. 
vivantoj. Kiam li · gin ha vas; lí' trd�as seü'valotaj lá 
aplaiídoju kaj ravojn. Li vidas, kíel . ofte� oni laiíd,as 
ankaií reklamitajn nulojn; kaj li estas jam' preskaií 
kontenta, se oni piedbátas lían· bouan ngmon. Poste, 
kiam.la a:iítoro matriri.A-as : li songás uur pri gloro in ter 
la posteuloj ... tiel pasie, kiel anta:Ue�plíjuná, li son!is 
pri gloro ínter samtempuloj. Sed lizlJllaturiA"as aukoraií · 
pli,' li malclolcigas; li peraas kredoñ en hieraií, hodiaú 
kaj morgaií kaj uhu.�ge li, diras ;.a¡:)i. llreskaü sar!te 
�i�l la B,ourbormj ku� ���-q�m� :P��p��our:. ».�p[e.� 
moi le déluge .. ,· « Ou . VI smas, :Kar,aJ· degantoJ, ke mt 
trastudis dekses 'volumojn de En<;iklqpedio '(de Olge
brand) kaj ·mi ,scias bone, kio estas la gloro: pura 
haz¡m:lo. Kiom da grandaj bomoj estas tute forgesitaj : 
kiom da a.liaj grandaj homoj estas aúkoraü laiídataj, 
sed - ,ne-legataj, kaj kiom· da verKÓJ . . estas tute perd
itaj, detruitaj kun la tempo � , restis. rrur pecetój aü 
titoloj ..::._. eble ne Ciuj titoloj ! '' · · 

Tio. tameu sonas tre, maidol�. N e, mi. ue diras: 
niqrgai'í, post "mÍ la diluvÓ! S�d mi. diras: mi faru nur 
íui¡¡n devon -;;- la tempo. faru· pri rma·.laooro; .lHon �i . 

· volas fárid". Sed dumvive mi fat-os lnian devou.laü mia 
plej baria �blo! Tanieú; ensÍmle nii" fariS.: jam-'· mult0i1 e 
kaj. mi haYas rajton ripqzi. Pripensu, .�iqn mi: faris, 
mi postviv,is tri imperatorojn rusajn!� ne �ieeJ -, 
mi posmris reginon Viktorian kaj Franciskon Josefon: 
Ci ambaü 8ajnis iam al mi la enible1Dó de eterneco! 

N u, vi ridas; ke · oni ne povas kldkuli je mi. Vol
ante .siñb1. Qenion, mi skribis tte; .'kaj $kiibinte tro 
multé�:nii skribís .nenÍon, kio' povu& doni al .;ví eC 'cron 
de mi -. ere grÍmdaj vojagoj .tr� _fu Jandoj, de PllllsQ, 
de s. de fantazio, de satiro, -ktp, .El5le mi ·sk�ipi,s 

resan po,r :vi, samid · · · le' mia d�v� 
.esf.is 'bi nur.� mian, voj� . · antujo: � �.aJ 
nup..�m�s lU. mt t�mpo k�JJ- , CI,enco ·por tuAt·tiun 
pli�g.�avan w.r la- �per,a•Üis�·.

,
t���-· Nor ketk,ajn 



1 . 'vortojn pú miaj _rilatbj kun la 'Majstro, kies amiko'mi 
. estis gis Lia morto. , ,,· En' la7jaro 1 887 - kiaÍn unue 'áperis la lerno
'.libro de Lip.gvo lnternacia .en líbrejaj f.enestroj· -� mr 
. aceú& hazarde 'brosuron, tiam anko.raií fresa studénto 
de·juro, :Jen. »curiosum<< ·- mi pensis kaj volis· nur 

,. iont luili per· tiu fantazia ,ideó: lingvo, kreita de UJiu 
·· hórlio, revulo-1-' Jes l mi 'ne ktedis, ke lingvo artefarita 
· povas esprinri �iujn dt')likatajn sentojn kaj ideojn de l' 

boma koro kaj ·cerbo. Mi lude pro-vis: Post kvin tagoj 
.de studade -· ho; �aklo! � mi sukcesis -traduki 
kelkajn versojn de Byron kaj Heine. (Post jaroj. ci tiuj 
tradukoj, kiel klasikaj, · trovigis en. Fundamenta Kres
tomatio.) 'fiel. mi f-arigis esperantisto kaj unua post 
Zamenhof poetó esperanta. . · 

, �ntuiiasmigita;. mi skribis al la tiam ankoraií ne
.konata al mi Zameríhof: »Vi venkos, Sinjoro, Vi ven

:okoiJ « kaj mi montrigiS profetó, ki6 devas neniun mir
. • igi¡. ear mi ja estas parenco de Jesaja · kaj, krom tio, 
:���:�� �'roverho. ��ir�s-:

1 
qiu · �alaag�o · estas 

.
d��

�-
: 

_: . Seo ¡...¡ v�lis· �sti ne �u'r profeto (plena), sed ankaií 
ins:truista batalanto pro �speran10. Mi vizitis la Majst
ron. tuj post �a letero kaj p�eni$ .. de Li 11\ultajn líbr

, etojil, pritraktantajn la antaií-Zainenhofajn ' provojn 
' de artelaritaj lingvoj, mi konatigis kun Vo�ük, poste 

mi studis diligente la oksfordajn lekciojn de l' granda 
dingvisto Max ·, Müller, 'mÍ unua trovis. iian tezon. pri 

· ebl�oo !de lingvo al'tefaí:1ta kaj ·post ke�ke da sem.ajnoj 
da -stud8do, mi; oy_e'rkis gfai\Uan kaj unuan teorian labo

' ·ron pri,. »LiDgvoj artefaritajJcaj natgraj:c. En, nrialabor-
. a)o mi antaiívidiS Ia·. venkon de Es�ranto, ánkoraií: ne

,¡· kenata-:al l� moiído. súper'ia eniranta ioinete eh vivpn 
"VOO.pñk kq.n ties barbAra vortaro. (V:ere, post tri m0,na-. . " "'' 1 

, 
!a prof.qp.daj<> estas, nur kelktempa, hj .la v�ao de el �i 
nur okaza . 

. cu.' G. 'Verd"a �tentis la' fakton, ke · �i trbvi�'as en 
. profundajo? . . , .. 

• La ;homara ��oluo tendencas al Unueco. Unueco en la 
.�neo de ge,nera.la reJcono de .la FUNDAMENTAJ egaleco, 

· egalrajtigitéc� kaj egalvalor� , de/ �iuj homoj. Unúeco an
)�aií- materie, -en la senco ·de : �enera\a ekonomia kunde· 
pendeco de ciuj homoj. 

. • (Ni' dh:is ., >;fundamentaj:: Ce�t� ciam ekzi�tis, ekzis-
tas, .ekz�stos ci�specaj üifi1lr<mcoj -.ínter la homoj, sed nur 
tiuj d�ferencoj fine restos, kiujn l� hom,o mero logtke 
kaüzas, •per siaj naturo kaj agoj; ne tiuj, kiujn kreas 
la malmodesteco,, la antaüj�go kaj la potencmisuzo de 

'.aliaj IÍom<>j�)_· "'' 
, ,' 

' 
N.u, d�?sf la. temR9 kiam ,malgranda gento estis la 

plej g�:anda unuajo da homoj, kiam juro kaj mbtalo val
idis ekskluzive por la samgeÍlt�o, la liomaro daiíre, 

. kvankam 1\C �ninterromp�. ne, sen r-efal<>.j. marsa;!! al la 
finfosto · de tia Unueco. 

,.La,. historio .. pal,'olas, klaran. lingvon ci rilate. Oni 
aüskultq: - , , · 

''• -T La .malgrandaj g.entoj, pro kunigo fari�is grand-
aj, el ci tiuj kreskis. pop,oloj, kjí,J.j unui�is. en Ligon, kaj 
jam pensas pri .Unu!gita Europa Stato. . . 

. ··.- Venís_ la, rekono dé.la crajto de memdispo11o,p¡:i 
]a homa korpo, la abolicio de la Sklaveco; .unue por la 

,J3lap.kulo (&rvuteco) kaj 6oo jarojn poste, per li, ankaií 
:por la Kolorulo. , ,, 

toj la Nürnberga Kluho defalis de Voll1pük at Esper
anto, la unúa n'ldaktoro de· esperanta gazeto, Trompetcr 
presis miaD teorian laboron ·en esyerartta traduko). Kun 
ci tiu J:nÍa laboro - granda uÍai.lUSkripto en la lingvo 
pola - mi iris al la �atata redaktoro de mon�ta el
donajo » Ateneum << ;1· CM:nielewsk;i. Ti u rigardis elsupre 
la junan studenton kaj mutis, tnrnante .mían adikolon : 
»Hml al mi ne plaeas ·Ia vorto kaj .. . Gi estas tro 
antikva ... En novaj lingvoj ni'J1avas nur malla:t�ajn: 
Jciél france »et«; pola » i « -:- ntir tinu, aií dulitérajn. « 
Mi .demarid�s pres�aú. ar?ge: �e� la germana' . »�d« 
ne • �avas tri •ltterOJU « . ·L1 sulktg1s Ja frunton kaJ de
mandis : 1> Vi estas lingvisto? « Mi diris : » Tion vi vidas 
el mía artikolo «. 
· 

, KaJ li pre;is púan artikolon . . • pr_eskaií po�t unu . 
jaro, Li e'stis progresulo. Aliaj redaktoroj, post kvardek 

.. sep jaroj, aJikoraií nun ne scias pri Esperanto. Sed ·en 
mia traktajo mi antaüvidis ankaij. ion alian: ·nQme, 
Ciujn malsagajojn; kíujn . oni ·povus . elAovi Jrontraií 

. Esperanton kaj kov:tr-aií �'.lrtefaJCitajn· lingv()jn kaj �ujn 
: ·r:ni distiatiS per lirigyistaj argnmentoj. Tío tute ne· mal

helpas, ;ke,�.��t·�j multjaraj 'bataladoj pofesperanta:j 
en V arsovio kaj Pe:tero�r.go , --;-.:ank(lrau post la m orto 

, d�. ·ñia ka.J;"il<MajstrO, � kies to.trlbo mi havis qonoron 
kune -� �a· amik�, la. kar� Naj#ngaJo- esperanta, 

" Grabowski, espriini .la fun.ebran doloron de 1' tutmonda 
' e�p�r11ntistáro, pro , nía. n�esJ!rimebla <. perdo . - , ja, 
· a,Dkoraií hodiau,. �lij, tiuj niijsaA"ajoj 

. 
ko11traiíespe rantaj 

vivas ew
. 

la buAoj kaj 
. 
ga

.
zetó

. 
j de.· _niaf ob

. 
stináj kontraií

Uloj, úar la genio· ·es�s ver� �nmo:rta, sed la.· homa 
� irialsá�o estas abka11'' _:'pedékte, seiÚnortaf Kiu 'trium-
. .fos?! - J;UÍ. ne sciaS • .  : . . . , � . ·' � 

novembro r934. 



- Poste l'enis. la rekono de la· sama r:üto por ola spir· .�·· "' 
ito; la devigado rilate · rcligian ktedon malape'ris. ' ' ·.'f 

- Antaii 35o jaroj, Grotius, trovinte la !)ktist
adon de la »Rajto de la Popoloj «, ne es�is tute certa, 
e u la trovita <le li regularo · devos · validi ankaii por. ne
kristanaj nacioj. Pri tiu dubo de la eminenta, tre etika 
holanda juristo; 'la nunaj etikuloj kompateme ridetas ... 

- La granda franca revolucio alportis egaleeón· de 
éiuj rilate la Le�on; -Ioo jarojn poste la amerika pro
feto Bellamy, en sia, verko »Looking .Backward«,' pri
skribis la egaJ.econ de ciuj ·rilate '»·Laboron«, kaj 'nun
tage ni proksimi�as al �ia reali�o per novaj societformoj. 

- La , virino emancipi�is , kaj ·jam preskaii egal-
l'ajtigis kun la yiro. · · 

- La Oriento veki�is , kaj la koloraj rasoj prok
lamas kaj parte jam montras sian ·egalvaloi'on en la ok-
cidenta mondaran�o. · , 

- Antau tricent jaroj, la mezklasul{> trovis tute 
noqnala la arogan malhumilecon de la altklasuloj, imiaü 
cen t j aroj li �koraii kolere · toleris 'g in, en · Ííia j tagoj ili 
ne plu kura�as �in montri, kaj la limoj ínter la klasoj 
malklari�as pli :kaj pli. ' ' 

V ere, bone kompieneblan Jingvon la historio· pa
rolasl 

·Kiu mense 'vidas' tiun evoluon tra la jarcentoj, ne 
povas ne vidi, ke ni vivas . dum profunda refalo. · · 

Certe, la monstre kreski�inta Egoísmo, la multflanka 
.ennacia Malunueco, sociale ka.j ékonoínie same kiel religie 
kaj politike, plue la generala sovinismo kaj internada 
Malfido signifas, ke ni trovigas en profundajo de la ho
mara evolua linio 1 • 

Nu, ni certe ne povas guste prijugi la efikan valoron 
de Esperanto, .destinita por esti ilo ce ·evolua irado, laií 
ÁÍa efiko tiama, kiam la 'CVoluo kelktempe háltis, ec San
�itis en malon, 

Ne, la Majstro ne eraris. 
Zamenhof,, ja ne fiksis la daton kaj horon por la 

detruo de la niuroj inter la popoloj? Nu do! 
CeÍ:e�, ni jam . Yidas la hom�ttan irantar�n pre�ri 

Ja. reprenon de gia: evolua ant�iienmarAa.do; jam ,l!lmas 
tagi�o · de pli bon:aj . tempoj. , 

· 

Por k��preni tion, ni devas pli precize . difini la 
.n,unan · refalon kaj �íajn kaiízojn: 

· 
, . 

Kio okazis en la· pasinta duonjarcento? La naciaj 
unqajoj pe��is! . . : 

· .  L;a . .11ocial;:ekonomiaj eraroj, faritaj . ;en tiu periodo, 
forigis iijn.. . . 

· 
. ·· · · ·· . , 

En la nova . mehanikigita, akceljta . pr,o!fuktado-}B!l
cedq, kiun inauguris la praktika utillgo de ]a vapo.rmaSi
no cirkau r86o, la ·ciopova Kapitalo, konservante por si 
siajn' profitojn, kaj .13. nlll'�beatiga lndivi�rialismo� laii 
l� ·deviw »ciu. por si . metn «., 'kreante monstian egoismon, 
perdigis la naciájn unuájojn. . ' . 

· 
, Pro nekontentigaj a1ate.ri�j vivko�dicoj ,' kaj pro forta 

's<Jciala 1nalj&stiiob, .tl'n'mrllte daZ']í\on;noj · havis ·'4;énik 
kauzon senti kundepend�.con kun siaj samlandanoj: .. nek 
amon· al sia Jando, n�k emonl�� sellri alí. defendí� ... 

Er tio naiki�is �3:·iiunaj akraj 'sJciaJ.aj kaj'politikaj 
. dis�oj·kaj' maltinuecój; kicij perdigis la naciajn unuajojn. . ..,,.,. . ' .. 1 ' . f Sed, ,felice�. la 'ñrizero-pab:!ióo,. 1¡¡, .iridil>iduálismá ka
pitaiismó, naSkante �a :mizer�]n per ':.esuiiq,aj' }l·�k�n'ó kaj 
rekompenco. de· la ,1fiilct�ro '»Laboro«" en ·la produ.ktad-

, p;roced�, •sari;ttempe � fo5is · si�:fnroRran ton1bo'n. � ' .. , . 
· •. �i · nesufic�· kréskigis l� ·ii6e.tpov�n . dé' la anmo, kaj 
tiel. p�paris la. nun� :hizo� ... ki'u ' f�d� 

. 
nm· estas la 

nekap�lo .· de 1a' hJmaro · i:�l:ltumigi ,, ,¡a, ' kap:ital()n, ' � l� 
amaso ne povas en sufiea grado: :a&ti giajó 'prodúklojri · 
kaj ser'vojn. 

6 

. ' 
La priskribita procezo kaüzis la nuntempaii plivigli

gon' :ae la naciohiHismo; · la nacieca :initiñkto 'de slnktÍ�
servo vekis gin, kaj' car instinktoj ciam, troigas, akrigis 
gin gis §ovinismo. 

'La· naciajn unuajojn ripari kaj · fÓ}:tike ,t•tfbazi, ''jcr1 
nun la ta¡¡ko de la naciaj fortoj, · •; 

N u, qi povas fidi. ke gi en tiu aü alía fo��10 hali:láú 
sakeesos, úzante' la helpon de la sek'vantoj de la andiyid�)· 
alisma kápitalismo, la novajn kok.ktivemajn, egaligenJ-qjn 
regim-kaj soci�tformojn, kiuj forigas kun la malsano 
ankaii .giajn kaiiltojn.. 1 · 

• ·.�·:•. • ·' , ;·¡, 
Tianl la homara evoluo denO\'C marsos ántaiien, okaj 

Esperanto .. estos vere nemalhat)ebla,· pli mu.lte. ol, idrrt 
ti'hta:i1e g{ i!.stis. : .-� ' �" � ,;, 

Ja, n.ur la psika evoluado haltis :kaj �egresis, tute 
ne la materia. '"' ,. 'l 

En' materia· kaj ekonomia 5enco; male, la evoluo iil. 
unueco progresis pli rapide ol jam antaiíe okazis. Tion 
kauzis la, bona flanko de' la Individt¡¡alisma Kapit.al� 
ismó. La , mirakle rapidaj ' progresoj · inateriaj .. dum ,•1a •·' 
pasinta duonjarcento, la sennombraj eltrovoj oo la fiziko, 
herílio ka;j me�an'iko, 'kaj la admi�indaj elttovajoj .de 
la tekniko, forigarite distancon l.au tempo kaj loko1 fakte 
jam ·efektivigiS la materian unuecon kaj ekono.mian kun-
�,pendecomde CiUj tetlogantoj, V ft' � ·· ' ' 

'' V ere,'' ni ne. male8perti. car Esperanto ne.· kapablas 
lumigi la nigran· 'profundajon, en .kiun 'la 'homaro kelk-· 
tem.pe de,voji�is. · . , , . "' · � . T 

� bu estas racikonforme, · postiili ke� .. nia �una 1m&% 
pov!l tion ·Lf�ri,. iion la maljuneg¡¡.j ,Religio káj Eti,ko .ne 
kapíi.blis, efektjvigi? · , · . t..;. . , ; .• � 

La hom¡¡.ro haldau sopiros nian bélan · » pacan á:;tni� 
Ion� po� ;rapide .• ripari Ja gustan, pr:oporcio� in ter l.a . 
psika kaj ,la ma��.ia paríoj de si¡¡, -evoh�o. ' ,1�,. 

Ni '�m.ple 1)9ntenu kaj pc:ilur.u .�in, por iie ·�� 
preta "kiam. bezone;. 



·•·a ·v-eturlglsio 
- -H�ns Welnli.engst .... · �,. · 

Tridek ses el siaj kvindek kvar· Vivjaroj Ferrunan.:. · okuloj kaj prud�nto. Se foje la homaj sensoj nebone 
. do · Nerapido ,pasigis kiel vetur.igisto. Dum. la lastaj funkcias, 'tiam la sanaj instinktoj de la .eevalo evitas 

dud�K' ·únu li vartis kaj kondukis la cevalojn ·de la akcidenton. Sed motorveturilo? Kiom da kunpu§�oj, 
trarisporlentreyienisto Mallanto. . . mortpremoj kaj alispecaj akcidentoj okazadas 1 Kiom 

· Ferdinando amis sian. profesion kaj la cevalojn. ofte miaJ cevaloj jam fortiris nefunkciantan aiítomob-
Li konis siajn bestojn, kiel_patrino konas siajn infánojn. ilon de ie, kie gi malhelpis la trafikon ! Kaj mi dubas, 
Li scüs iliájn. kutimojn, bonecojn kaj malfortojn. Se un u cu la nutrajo por cevalo pli kostas ol benzino kaj oleo 
el ili foje ekmalsani's, li tuj rimarkis tion, veriigis kUl'a- por tia stinkveturilo. Gi pli rapide kuras, jes: Sed Ctl tio 
ciston ka¡ flegis la malsanulon, ofte kaj volonte ofer- por vi tiom gravas/ sin joro? Cu gravas, épari duonan 
ante sian liberan tempon senpage .. Li préfére faris aü ec ·tu tan ;horon ·en un u veturo, se oni poste devas 
superhorojn senkompense kaj veturis, . se necese, duan atendestari iuf�je ; du-tri horojn anta u fervoja aií do-
fojon kqste de sia ripoztempo, ol •foj� trosargi la vetur- gima magazeno -aií antaií negocejo?« 
ilmd:aj tropenigi la eevalojn. Nenia.m' li uzis vi pon. La Kaj viaj i cevaloj, sin joro! Ili estas kvazaií kanto ! 
plej · fiera . tago en lia vivo estis, · kiam foje 'la gazeto En la tuta urbo oni envías vin pro· ili. « 
enhavis lían bildon kun artikoleto .titolita: Modela vetu- La sin joro ja tusate kaj flatate aiískultis .. Li su-
rigisto, en kiu oni laúdis lin kiel »bestamikon'< kaj fice estis hoino por kompreni la afliktigon de la vetur-
mériciis lían tridekjaran dejó�adon e1i lá- profesio. · igisto, kiu kun; tia amo krocigis al la cevaloj kaj nun 

»Siajn « cevalojn. li kutimis bapti per belsonaj de vos disigi de ili. Cevaloj nun en tute malmultigas kaj 
riomoj. La lasta paro, kun .kiri li'labbris,: eká,enti,s al la estas tre dubinde, ·cu Ferdinando, ne plu juna, refoje 
nomoj )>Pegazo« (Ferdinan.do estis .al)din'ta de iu, ke trovos postenon kun eevaloj. Do li adiaiíos de la bestoj 
tiel nomigis fabela poezia ceva,l9) k,l!j »'Mé:J,"kuro« (laií ver§ajne por ciam. Tial la sinjoro tre kompatis lin. 
fama cevalo venkinta en pluraj grava] vetkuradoj). Tamen negoco nuntempe ne permesas sentimen-

Kun Pegazo kaj Merktp-o lj. speciale amikigis. tala jo konsiderojn. .Li ja faras, kion li. povas, por 1a 
lli estis - laií li :_ la plej bOnaj ·tireevaloj en la tuta maljunulo: li proponas al li postenon de kunveturanto 
lando. Ce ili sercis kaj trovis konsolon, kiam li perdis sur la acetota éar�aiíto. -A�ceptante tion Ferdinando 
sian edzinon post du'dektrijara harmonía kunvivo. Kun evitos maldungit(>n. ' . 
ili li pasigis multajn dimaileajn kaj festotagajn horojn, Sed ói tiu nee skuis sian kapon. Tiam la 1·una 
de kiam li estis l'idvo. Car li estis unu el la tre malmul- sinjoro bedaiíre levetis: la Aultrojn kaj diris: 
taj véturigistoj, kiuj ne satis sidi. en gastejo kaj drinki. 

Li estis trankvila, flegma viro. Tamen li povis »Nu, pripensu la aferon gis lundo, Ferdinando! 
surprize kolerigi vidante, ke iu hrutalis kontraií bestoj, Ni tre bedaurus, se vi, kiu tiom longe kaj bone servis 
speciale se iu kolego batís cevalojn joogitajn antaií tro- al nia firmo, kaj ankoraií longe kaj bone povus servi, 
• t. • .1 Ci . a . forirlll$ de. ni.« sar51ta · vetun o.. » · on necesan om evas ating¡ per 
bona trakto kaj pacienco«· li kutime, diris en diskutoj Ordono, ke li por la tago de la vendo metu la 
kun kolegoj, kiuj asertis, ke ili ne-povus malhavi vipon. 

Pro cio ci lia maljuna sinjoro tre Aatis Ferdinan
don Nerapido kaj sciis taksi liajn servojn. Lia filo, la 
juna <Mallanto jam kiel knabo ofte · veturis kun · Fer
dinando sur la veturigista sidloko. Tial ili iom mal
facile decidigis sekvi al la konsilo de· boná amiko kaj 
vendi ceva1ojn kaj veturilójn por anstataiíigi ilin., per 
pli moderna trafikilo, per at1to�obilo. Sed negoco ja 
estas negoco káj profito por entreprenisto finfine ph 
grávas ol felioo · aií níalfelioo ec de 'plej bo�a ser-visto. 
La bona amiko dem�nsti:is al dp. sinjoroj Mallanto, ke 
la konservad- kaj aliaj kostoj por -aiíto estas malpli 
altaj ol tiuj por cevaloj; ci tiuj po,vá� .malsanigi, bezo
nas, varton kaj nutron; ec �'se dum tuta mona:to oni ne 
laoorigas ilin, ktp., ktp. Cetere oni povas per aiítomo
hilo transporti _pli dum unu. ta:go ol per eevaltirata. ve

. turilo dum tuta semajno. Cevaloj ·en tute elmodigas kaj 
o ni ja de vas pasa di kun la· progreso! · 

- Malagiable · estis. al la sinjoroj komuniki sian de-. 
cidol,l al la longjara :f:iaela_ servinto Ferdinando, ··kvan,.. 
k�ni' i1i havis konsoJón por li: li ne estos maldungata, 
oru havos alían okupon por· li. Kiam fine la juna Mal
lar;tto. per &ingardaj vortoj informis la' veturigiston, li 
mem estiS Mita pro ·ta efiko: ·Nerapido aspektis dum 
?Iomentof kvazaü li estus trafita '·de apoplebió; li' pal: . .1�s, rigidi� kaj del'is finnteni sin por ne iali .JG,am 

: li iomete retortigis, li klopqdis persvadi la sinjoron lasi 
alníen11u ·liari eevalparon; P"6gazon kaj Me:tkUron, ne 

· anstata:iíigi ilin per aqto, kaj li parolís m.irinde elok- · 
veo;lin ' �; · .. " .. , 

e » Cevaloj talnen estas ��j kun K Bla11-Bán �Maljuná virino 

1 



- BentamJD DJart�eU, Grato de BeaconstJeld -
' . (1804-1881) .; ' 

El la angla ·Hngvo 1radukfs Oeorge Oórdon 

PARTO UNUA . 
l. 

La toi1dro �emis, la vento mu�egis, la pluvo .sible 
falis en toren'toj , nepenetrebla mallumo kovris la teron. 

Blua, forta ekbrilo de fulmo jetis momentan 
lumon sur la pejza�on. Dora templo staris en la mezo 
rte malgranda, verda ebenajo, ciuflanke cirkaiíita de 
montoj kovritaj de verdaj arbaroj. 

- Jupitero estas mia sola amiko, - diris vag
ulo, CirkaúvolvantA s;n per sia mantelo, - kaj mi  
pensas, ke  se ne  estus l a  ¡:oriiko de l ia  templo, 'la nuna 
nokto kompletigus la. faron de miaj amanta edzino kaj 
lojalaj regatoj . 

La tondrado iom post iom malfortigis kaj �ine 
cesis, la vento silentigis, la pluvo ne plu falis, kaj tra 
la disi�antaj. nuboj aperis la brila, kreskanta, · juna 
Juno. Sonora, maje,sta voco aúdigis sin el la cielo : 

- Kiu estas vi, kiu ne ha�as amikon krom 
Jupitero? 

· 
- Iu, kiun la tuta homaro unuanime nomas 

monstro. : . - Cu vi estas filozofo? 
- Se la filozofio ' estas suferado. Sed cetere; iam 

mi estis re�o, sed jam estas vagulo. 
- Kiel oni·vin nomas? 
- lksiono el , Tesalio: 
- lksilono . el Tesalio I 'Mi pensis, ke li estas 

feliea horno. Oni sciigis min, ke li jus edzi�is. 
- Patro de la dioj kaj homoj !  ear mi kredas, 

ke tio vi estas, Tesalio rre estas Olimpó. Edzeca felico 
estas la loto de ]_p serrmortuloj solaj ! · 

....,... Hm ! Kie.t 1 Cu Dia estis jaluza, .kio · estas 
ordinara ; aú · malfidela, _kio estas pli ordinara ; a u ne 

eevalojn en spe.oiale bonajn staton kaj aspekton , super
fluís. Ferdinando - ja ·,ciam zprgis, ke la bestoj kaj. Ja 
veturiloj brilu. Klare do, ké l,i prizorgos ilin ekster-
ordilia.re por la lasta elmontro. � 

La nqktoil. de dimaneo al lun�o li pasigis nQ en 
sia hejma lito, sed · suda primitiv.á kuAejo en la stalo. La 
tu tan dimaneon li apenáií foje 'dis.igis de siaj zorgatoj . 
Multe li ··sidis . sur kesto apud ili kaj dron�dis eu, mál-
gajaj meditoj . 

· 

» Neniam· pln mi estos ee ·ce_valoj l «  Ferdinándo 
re- kaj refoje diris al si. » Kiu ja dungos tieL agiln 
veturigiston? Cevaloj ciam pli "lllalmultigas. lli ' d,evas 
-ceai al la m�lb!'lnitaj stipkveturiloj . · N u, mi ne scias, 
cu .mi tion trQ.nsvivos.« 

. .Oume liaJ. :&foj , patro kaj filo, mareandis kun 
aütomobilnegQcistoj. . kaj ree kaj ree ptiparolis la de-

. ciaau pa�n. 1li k�lkulis1 konsideris, kaj d�maudis �r
sone kaj télefoné konátt,dojn pri ties op,inioj kaj si)ertoj 
kaj }iue venis al la · konldudo : iú · ne vend� la eevalojn 
de .. Fer�inando �era pido, sed nur la alian pa_ron. Ans
tataú tiu ni a.eews triradail, · aútomobilon · pó� speci�a 
r•pi.dekspedo de �aj liverajoj:' . "' ' . · 

. Pri tiu decido 1ª juna. Mallanto,.vo.lis informi Fer
dinandon ankoraií samvespere, kiam li hazarde preter
iris lián lotejon. Sed , la veturigisto ne estis bejme¡ Cár 
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nur. jaluza, sea ankaií malfidela, kio esta� . plej 
narn ? ' 

. - Eble nek jaluza, uék malfidela. Ni malpacis 
pri nenio. Kie estas aú malmulte aú tro ' mulf:e da 
simpatio, tie Ja plej sensignifa bágatelo suficas· wr 
kaúzi fami1ian tragedion. Mi estis nekon&iderema, §iaj 
amikoj nomis min senkora. Si estis indifeFenta, siaj 
amikoj nomis · §in grandanima. La opinio de la tuta 
publiko favoris sin, nur pro tio, ke mi volis, k e la mondo 
ne enmik;u sin en la · aferojn de mi kaj mía edzino. 
Dia akceptis la konsilon de la mondo l)n ciu afero, kaj 
la mondo decidís, ke si ciam agis prave. Tamen tia 
s'ama e'stas la vivo en palaco kaj en· kaverno. 'Mi estas 
.kontenta, ke vi ordenis, ke ne plu tondru. 

. - Jen horno de neperdebla sereno. K�j . Dia 
forlasis vin? 

� N e ;  mi forlasis sin: 
- Kiel, senkura�a l 
- Ne tute. La vero e8tas . . . la historio estas 

longa. 'Mi estis en §uldoj gis super la ureloj . · . 
� Ha ) tio kla:rigas Cion. Nenio ·tiel turmentás, 

kiel manko de mono. Sed kiel vi, , mortemttloj , . estas 
felipaj pro viaj biloj ne pagendaj gis ricevo de hereda 
bieno ! Ni senmortuloj ne posedas tian rimedo:n. 'Mi · 
devis arangi ril)elon kontraií la patro pro tío, k{! lía J!)Oil
donado al mi ne estis sufica, . kaj li  ne povas motti. 

- 'Vi poYus edzi�i pro, mpno. 'Mi faris tion. ·' 
-;- Tio ne estis ebla ·ce mi, ear en tiu te:mpo 

estis tre ma]multaj konindaj diinoj . Kiam .mi eniris · 
la societon, tute .ne estis heredantinoj krom la trl Pár
coj por ciam de�ti.nitaj , res!i maljunaj fraúl�noj ;; kaj 
.ne estis rioogulinoj kro¡:n m�a avino, la maljuna Tero. 

- La gusta persono·; ju pli malj.una des pli 
bona. Nu, mi,, edzigis kun .J?i�,, Ja Jilino de Deione�s, 
k un grandega doto ; sed. post la edziga· cere��ouio sia 

li ja it1tencis .pasigi . la nokton c'e la ¿evalo) . 
· 

Lundc matene la juna sin joro pli Jme !'>l ·kutime 
" iris al la uegocéjo. Li estis gaja. Fajfante. li trápasis 
la gran dan korton rekte al la stalo. Ei 'gojis p:ri tió; ke 
li povas alporti la bonan inf.órmon . al la vetudgisto. 
Káj li antaúguis ties kodusan gojon pri gi. . · . i. 

Anko'raü' neniu "estis sur ' la korto,
'
. sed l\fajlantp 

ne dubis, ke Ferdinando, kiu ciam estis la uuua 'en la 
oovalej?, jato troyigas en la �tálo. l\falfel·mante la po'r-
dóu, la Sin joro jam krüs : ·. '" . 

· . ' - · � ,i • . \ -
» He, Ferdinando, bona sciigo ! «  , ,� 

,,, Ne�· respondo. Nu?- Cu la viro arikoraií Jle Ce
estas?, Cu li ieu iris?. Aú C:,c .malsanigis. pro malgojó? 
Tiáj .a.feroj laúdire okazas. Sed hieraií vespere Ji no 
e�tis hejme :· eblt1 li en sia <malgojo drinltis Si.It • . ebria, 
,tute kontraúe al sia kntizp.o. T,rl¡l afliktita. li ja §ajnis 
sabate. Nun ' Ii eble ku§as · hejme, fordormante . :sian 
.ebrion . . Aú eble ec ci tie en la stalo. «  · '"' ··· ' '- � "'- ;e \. • 

; Mallanto opinüs ekoaüdi, ron�on. Li ,.íló� tUte, en
pasis la stalon liaj .ku�te' ioin.ete ar' 

la malhelo 
.kaj ··la a�Fa odoro, ,li crr.káñrigardjs . .  Stili1te li . reSaltis 
k� ekkno.., •. , .. . �- · . , ""· '·· ·: . ·�, ... / 

D,esur plafona trabo, , en málhela angulo1 ' peodiS ' 
Ferdi:óandó . :· : ·f , ''· :., ,e ·, ::; ;:.. " 



patro ne volis pl�'itumi sian parton de . la kontrakto, 
escepte se mi konsentos ne plu teni kor�valaron. Cu 
vi povas imagi ion pli senracian? En la kom.enco mi 
regis mian irrdignon ; car, por diri lá veron� la komerc
istoj, kioj min. provizadis, pro la edzito donis al .mi 
pluan krediton, káj tial en la daiíro de unu jaro cio 
iris bone al ·mi ;· sed· fine la. komercistoj komencis flari 
raton kaj fávigi� ;preme postulemaj . Mi petegis Dian, 
ke si sin inteimeto ; sed §i estis modelo . de bqpaj fil
inoj kaj ciaíh' estis parti.an0 de sia patro. Se nur si 
estos lojala al sia edzo, §i estos perfekta virino. Fine 
mi invitis Deioneus'on al la cevalkuroj ce Lariso, cel
ante lin pacigi. La malvirta maljunulo acetis la cevalon, 
sur kio mi metis _miau monon, kaj per kio mi esperis 
regajni miajn peidojn,  kaj li ne permesis, ke gi kuru. 
Tio ruinigis mian vetlibron. Mi kasis miau koleron. 
Mi fosis kavon . en mía gardeno kaj pleuigi'3 gin per 
ardanta karbo. Post la cefmango, dom mía bopatro kaj 
nii promenis, la inda Deioneiís falis en la kávon, nor 
akcidente. Dia 'akpzis . min, ke mi estas murdinto de 
§ia patro,; :kaj petegis siajn regB;tojn, ke, por kontentigi 
sian vunditan sentoÍl,, ili senkapigo §ian eqz9n. Certe si 
estis bonega filino·. Tute ne esti� eble, ke mí samtempe 
staru kontrau �a opinio de la publiko, forioza popolaco 
�aj grandanima edzino. Ili cirkaiíigis mían palacon per 
soldataro ; per imia glavo mi trahakis al mi vojon tra la 
amaso da ·inalpureapeluloj kaj sokcesis atingi la kor
tegon ,de proksima regno, kie mi petis, ke miaj kun
princoj senkulpigu min pri la sopozata murdo; Se mi 

· '.lstus murdinta nur regaton, ili helpus min kontraií 
la popo lo ; sed p:fo tío, ke Deioneiís estis kronita same 
kiel ili, ili anoncis, ke ili ne volas subteni tian malVirt
olon, kia ·es·tas lia . bofilo. Tial, Jupitero, mi, �alakcep
tite de la tuta homaro, post multa vagado trovas miu ci 
tie en societo tiel alta, ke neniam mi esperis miksigi en 
gin. 

- Nu, vi parolas malka8e, kaj estas en sufiee 
malbona situacio. La dioj devas kompati tiujn, kiujn 
kompati la homoj ne volas. Estas evidente,. ke la tero 
nuntempe estas tro varmega por vi, tial mi pensas, ' k e 
prefere vizitu nin en la Cielo kaj res tu ce ni · kelke da 
semajnoj. 

-- Grantla Jupitero, akceptu miau dankon an
, .statau hekatombo;. Vi ja estas dio ! 
, . . · ----' Mi iom dubas, co plaoos al vi nía maníero de 
.vivo. N� �eefmangas� ce la sonsubiro, ear Apolono estas 

. tiel multe okupita, ke· li ne povas aliti al ni pli Jrue, 
kaj la cefmango neniam iras bone en lia foresto. Ma
tene vi estos via propra estro kaj devos amuzi vin laú 
vía bontrovo . . .  Díana provizos al vi iom bonan spor-
ton. Cu vi pafas? ' 

- Neniu pafas pli traicertan sagon. Ne genu vin 
pri nii, Ajgiohos: Mi Cie sentas min hejme, Sed kiel iri 
al vi? . .. 

· 
· --¡' Mi se'Ild<>s.!.>Mérkuron ; 1i estas la _plei bona 

kunvoj�ganto é�''la� mori:ao. He, vi, ho ! mía agio� 
La nuboj loiñigis, kaj malluino farigis sur la 

tuta tero. ' · 
· · 

II. 

Cu vi estas 

. - Mi j'a vidis la mondon. 
-:- Ha ! .mirinda spektaklo. Mi SOP.Íras vojagi. 
- Gi nor estas sama afero ofte kaj. múltfoje ri-

petata, .Malmulte da noveco kaj inulte da' aango. La 
energio lacigas min, kaj se oni pensium�� min, mi eks
igos. 

-. 'Tamen la vojag-ado naskas sagon. 
- (ji liberigas nin de zorgoj. Vidarite !nulte, . n i  

sentas malmulte l<aj soüg-as, �iel bagate�j .estas óiuj 
grandaj aferoj , kostantaj al ni tiel multe ·4a zorgado. 

- Mi mero jam sentas tion. Dum mi nagas en 
ói tiu blua etero, kio, al la diablo, estas por mi mia ed
zino .kaj §ia malpura tero ! .Miaj persekutantaj malam
ikoj estas kvazaü samnombro da malbonodoraj form
ikoj ; kaj rila te al miaj suldoj , kiuj okazigis al mi tiel 
multajn rnalfelicajn momentojn, §ajnas al mi, ke egale 
ridindaj estas la honoro kaj malhonoro, " kredito kaj 
senmoneco. · 

- Via menso malvolvigas, lksiono, baldau v( far
igos mondulo . .Maldekstren, kaj ne koliziQ kun tiú stelo. 

- Kiu logas tie? . 
· · 

-- La Fatoj scias, mi ne. luj de . malalta deveno, 
penantaj per brilado altiri al si atenton. Gi estas nova 
planedo .kaj jetigis en la spacon ankoraií en la nuna 
jarcento. Ni Olimpanoj ne vizitas ilin. 

_:_ Kompatinduloj ! Mi sentas min malsata. 
- Nu, ni eniros la Oielon antaií ol SOllOS la cef

manga tondro. Ne estas eble alveni nepropran domon 
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en pli bona mortlento. Ni havas né pli ol sufiee aa teni"... 
po> . . por nin vestis Mi konsilus, ke vi ne. di:fekt1 da· ape
titon p,cr lll!'l&r:,,;J"upitel·p· hayas �bo�egan kuttiSton . . '

· �- Mi aifafs.':pa,roli prí' la ' n�ktaro 'kaj ·ambroiiQ. 
-:-- Pu ! ne1liu tu§as ilin. Ili estas · tre malnovmoda 

Cicla qutroJ kaJ oni jam J?-Ul' �etas 1l in sur Ja Jlank
lahlo. �u n tentp( lnf(u·aj :ktiirajoj solaj placas en Cielo . 

. N i , ' prc'!is 1:J Í'!\l.} 'ót;!fkuitjston de� Prózerpina. '' 
· · ·· :..:::. Cu iatriJ" vi y],zitis la .Infer'on ? " : · ' ; "' 

. " . . .-::. Kelkfoje. Nuntempe · la ' Olimp¿u)'o') l tavás la 
modon pasigi tie; la vintron. ' . · 

Cu la a 'estas la �ézono por l.oga�o e 1 1  la 

t:n 
atenton en la 





EN 1887. 
(Plena teksto de 1' .profet-letero, skrlbita de Leo Belmont, -al la AiítórO 

"
de t:sp.eranto. " · �� lasas la tutan tekston senAanee .:... .E. w. 

Estimegata Sinjoro , 

Mi devas ek'diri mían penson , m1 rie povas malli
oorigi mían skribilon, mi :))ezonas nun , en plej prok
simaj vortoj , ekvoci al vi : »Vi venkos, sinjoro, vi venkos � «  
Kvankam · blinda móndo ridetas kaj ridegas , per fingroj 
montras la »lingvofaristojn , la gramatikajn ekvilibrist
ojn , la le�donantojn de tutmonda parolegajo« ,  kvankam 
Volapükanoj kaj Esperantanoj hodiaíí ne unufoje ru�igas 
je vangoj en . praktika societo , ka§ as en anguloj ele l '  
animo ·sian »s�m�eraron « aü ec !aras sin » ridindaj « ;  
kvankam iaj kritikuloj , genui�antaj nu'r antaü propra 
sageco aü antaii. e tinto, ne komprenantaj la estonton , san
celigas , la »sagaj kapoj « ;  - kvankam , fine, multaj homoj 
ekbaros vian iradon kontraíí Vqlapük, malgraü mil aliaj 
kaiizoj kaj b'amj, vi venkos, Sinjoro, vi yenkos ! 

Mi nun ,  kun. ciu tago, pli kredas, ke post mallonga 
tempo vía lingvo eksonos el). milaj bu�oj de 1' unua fino 
gis dua fino .de Eüropo. Tiel facila gi estas, ke la plej 
granda parto de· bo:¡noj ne korriprenos vian . laboron ; jam 
hodiaü mi aüdis : oni diris, ke vi donis nenion, ke vi nur 
§an�etis la vo;rtojn de. lingvoj romanaj . . .  kaj ,sciu Sin
joro - ha, ,. vi mem tion scias - ke gi estas la plej 
granda laiido por vi , la homaro tion poste komprenos ! 

Kaj mi, mi estas felica, ke jam hodiaü mi konas 
vian lingvon. Kiom da plezuro havas mi per gi l .Mi pli 
kaj pli miras·, ke per via vortareto oni povas clclil'i ti,elan 
rieecon da pen,soj 'kaj pensonuancoj 1 · 

. Mi ne kredis ankoraü b:ieraü, ke mi trovos tion, 
kion mi hll.vas hodiaü. éi ne .estos superlaiido, se mi 

de la literatura , fako en la Nooolkomitato, kiu direktis 
siajn vortoju al · Pirandello . . , 

Apud siaj scienculaj najbaroj malvarme senornannj , 
. sidas Piranqello plenornamit:a per ordenoj kaj cenoj. ·Lia 
mieno jen similas al ti u 'de · pía episkopo, aií malvarma 
diplomato, jen a l  tiu de petola knabo (se la rigardanto 
�ukoesa� forgesi la sulkojn plugitajn de l' Vivo). Li enue 
fra�tádas la scenejóu dum la , longega sveda parolado .  
Miaj s'tokholmaj kolegoj akre kritikis la troecon de sved
lingvaj paroladój kaj p1·oponis ·uzi estontece » iuh el . la 
mondlingvoj « .  Jes, sinjoroj , sed kiun? . Cu vi salutos 
france la germanan pl'emiiton aií angle la italon? Aü cu 
vi . uzos anglan ., francan, germanan, italan hj-kaj-kaj 
kian? Ho, se vi estus bonvolintaj viziti unu el .niaj so
meraj kul).Sidoj esperantaj ! 

Mi l'Ígardas la interesan vizagon ' de Pirandello kaj 
repensas pri la · 2 8-a de j unio 1 867,  kiam en vilagetc 
Gitgenti, apud la Adria m¡¡.ro, ekvidis la mondan lumon 
tiu, kiu 67 jarojn poste riceva.s la Nobelpremion, la plej 
altan rekomp�ncon, ' kiun literaturisto po-vas rÍ<JeVÍ hodiaü. 
Ido de antaiíuloj jen aventuraj , . jen revoluéiaj , jen fajraj 
patriotoj , li heredis :de siaj .gepatroj pasia:n sangon . -
·Liaj pasioj trapasis la' suferfiltrilon de l' vivo kaj forte 
respeguligas en liaj verkoj. - Kiel 1 4-jara knaheto, 
Pirandcllo (mamigis v'idvinan {)nklinon, kwí .kiu dum
longe kunvi1<adis mero ).ia, paf,r.o, kw:aga Garibaldiano, 
Stdano Pirandello. En ti� ci . mal-egala vet.batalo la j una 
ltuigi .venkis sian pa�op ka,j la Ql).klinon oni de,<is r.ápide 
edtinigi al ia p ajlofiguro. Sekve de l' �atnilia skandalo 
Luigi .estis sendata al �nternulejo en Palerríto . Sed la 
fajra 'sango dé l' �irandeloj ardis �onstante , en Luigi. 
K.iel x 5-jarul'o �li enami�as io�j,!Íran 

¡r
knabi�on kaj la 

gejun�oj fianéi�as oficia:Ie, �La indignita � lamllio de 

diros, ke en vía lingvo oni povas ekkrei per · facilaj rim
edoj fortajon ' kaj malfortajon ( egecon kaj etecon) ' kti
ra�econ kaj ironion, fajrejojn kaj omorejojn, de pen�oj ,  
d e  senJoj , pli videble ,  pli kompreneble, , pli se�teb1e 
ol en la lingvoj naturaj ; . stilo tie ci estos k un tempo pli 
originala, pli nova, pli lakonika kaj pensoplena, brila, 
harmonía kaj sprital . 

Mi ne povus al vi cion diri antaiL okuloj , seq . vi 
povas kredi al mi per via tuta koro" Kiop, :qti skribas , mi . 
skribas kun kredo kaj espero, kaj. mi ne povas alie skribi , 
kiam mi vidas, ke mia plumo flugas, �uras kaj fluas sri.r 
papero kaj ankau bone aüdas miajn pensojn kaj ne 
trompas min ! 

· · 

Kaj cu mi tre svitis aü tré enuis, eklernante . ,¡an 
l. ?. N ' . ' . , 
mgvon . . . e .  . . . nemom . . . . 

Ho ! se la instruistoj de l' amaso, la geniaj homoj , 
la poetoj konus vian lingvon ! !  Mi , kiu hodiaü iom konas 
kelkajn aliajn lingvojn, mi jam havas multe pli lar�an 
horizonton ! 

La kreinto de bona lingvo internacia estas· preskaú 
dua Gutenliergo : tiú ci donis ' flugilojn 'al homa petiso, 
ti u detruas · la lingvajn murójn, kiuj ))ar:idis la pim'sojti 
de la diversaj popoloj ! 

Kaj vi estas ·tia kreinto ! Kvankam rrii 'llstas nek antaü
vidanto, nek estontparolisto (profeto) , nii, mal timas tion 
ekvoCi : 

Vi venkos, Sinjoro, v.i vMkos ! 
'
Leo Belmon.t. 

(El »Pola Esperantisto« N-ro 8, 4ugusto 1912 .) .' 

Pirandello decidas cesigi la monatan suhtenon , sed , ai}.taü 
la efektivigo de tiu ci decido , lia fiancip.o fotlasas lin. La 
amariginta Pitandello sercás .konsolon én sftid'ado; · .a.kiráS 
k un speciala laudo dÍplom-on de l iteratura ' kaj filozofia 
doktoro, dedicas sin al verkado, kunlaborante - senpage, 
pro nura plezuro - en gravaj italaj revuoj .  Lía ' patro 

· proponas, ke Luigi edzi�u kun Antonietta Vartalano,, kiu 
havas doton de 6oo,ooo liroj. La knabino estas unu''e] 
la belegulinoj d� · Italujo kaj PirandeHO enainigas · siTI 
freneze: Fatale , kelkajn monatojn post lá geedzigo, Piran� 
dello perdas sian havajon per .minej� -spekulado. Antoni
etta grave malsani�as kaj Pi:randello ekk.onas la malfacilan 
batalon pro mo_!!O· Lia sukoesa verko Mathias Pascal �avas 

· lin de ekonomiaj . humiligoj . Sed la ·suferGj plug¡¡.s plia3rt 
·sulkojn · en lían málfacilan sor.ton. Lia eazino freneziga:s. 

· La familio volas sin sendi .al :frenezulejo; sed Pirandello . 
protestas ; li volas vivi sian ·sorton. La mondmilite plektis 
dornok;ronon cirkai"t la kapo · de · l' hodiaüa Nobelpremi� 
ato. Lia plej aga filo igis : militkaptito� la dua filo xun
digis grave, , lía' filino pruvis mortigi sin ,  ;�ain la fr�neza ' 
'ja:Iuze�o de l' patrino komencis pe:rsekuti 'á:rikaii Ain>Sed 
en sia hejma » infereto<< kiel Pirandello mem nomas gin; 

· .  la granda · verkisto laboris ' senlaee. · Forlasis la· novelon 
kaj romanon por la teatro . . : . · , ' ,. 

Mi rigatdas la trajtojn de Pirandello�. je kiuj respe
guligas la 'lacee? 

.
de r án:tau-v'-esper¡¡. ' b!ÍfikedQ

: 
ki 

.. Ekste.rlanda :Jurnal1staro en Stokholnio honons la·,-
.iston . . Tiam ·dek:laris Pirandellp, ke 

»la �el'lUsto estas moiála produkto de sia tempo , li . 
de vas reprezenti �i!l, seg li , ne fa:ras · tioñ pro ekstetaj 
spertoj , sea pro- interna .forto. La �w: vivas kun SW,. 

.• ' ' ttempo·, .sed ne l aü ekstero .. Li . :vivas la mtéiD,án. viYon l�ft , 
· ek.stremá intetlseoo. La ¡>Olitikaj even'taj f<;ir�as al?solu® . 



ko�irlston a1 1a mo�:uio de J1 pctetó> La arto ]a' eldras é1 
la . momento;, hazaido; kaj kreas el , tiu la wliversalan 
tuton., La politikist!)Y, agas l!:ontraiie ; 11 iras ,el la univer·sala 
al la iletaloj . «  .. 

La oku1oj de Pirandello ekbrilas kiam prof. Hall� 
strom itale provas fini siari paroladon, la bonvola rideto 
de l' itala gasto afable signalas pardonon al la lingvaj 
eraroj de l' sveda k{)lego. llallstrom laudas la interesajn 
novelt>jn de :Pirandello kaj liajn romanojn, tamen devas 
konfesi; ke Ji atingis la plej altajn pintojo de l' arto per 
sia te·atra dramatismo. Li estas iom skeptika verkisto, · sed 
lía ·¿mara skeptikeco ne sufokis la idealecori . . .  

Nun Pirandello' iras al la rego por transpreni la 
artan diplomon, kju11 ornamas bele pentritaj motivoj el 
Iiá. · teatraj o: »Ses roloj sercas a.ut01;on « ,  dum tondra 
aplatido de dwnil ceestantoj . 

Eksonas »Pu gamla,. Du fria « .  (Vi maljuna, libera) , 
jen mi rimarkas, ke mi kantas kune kun la svedoj, mi 
ne plú · sentas min« reprezentanto de fremda preso« .  For
mórt;J-s la lastaj ak{)idoj , la rego levigas kaj riverencas al 
]a Ndoolpremiitoj , klinas sin al la publiko, kaj forlasas 
la salonon, kime kun sia akompanantaro. Kiam ni eliras, 
rpi . rfcevas afablan manpremon de Selrna LagerlOf, kiu 
transsendas salutojn . ·  al sia baptofilino . Dorica-Selma en 
Orebro. Mi ne povas sekvi sin al la bankedo en la Urba 
domo, car min, atendas ja laboro ; la lasta leciono de 
mia . esperanta kurs0 en la Stokholrna universitato. La 
festo firiigis por mi, sed ne la festa humoro: sur la placo 
antaií la Koncerta domo brilas elektre lumigita kristnaska 
arbego, kaj ec kiam mi rerigardas · ma1proksime de la 
konoerta domo, mi vidas flagradi sur la kolonoj mister
ajn t<?rcflamojn. Ili estas maJ.fortaj , sed suficaj por doni 
esperon ' pri pli lumaj tagoj. · Kiam en Eiíropo plejparte 
regas . nokto. Sed en Skandinavio lumas la eterna fajro 
de 1' arto, scienco, homara progreso. 

Kaj mi demaridas : kiam ricevos esperantisb;> · la No-
belpremion�) · . 

, 
Stokhol!Do, en d�cemb�o t g34. · 

Tiberio Moraría. 

(LB) CHOROMANSK I :  KURACISTOJ KAJ MALSA
NtJ LO.J . La preskaü nekonata ·verkistó per tiu ci , interesa 
rm.na�o riceV!S la grandan premion de la pola Akademio. 
Sa3nas, kvazaü en deliro li estus verkinta tiun ci sufok
atn�osferan, strangan skrib�jon. J)um terure te,mpesta 
aüturiá semajño okázas la historio, en kiu la malsane 
j aluza fabrik-posedanto volas ekscii, je ciu kosto, cu lin 

, trompas Iia edzino, ci tiu eks<;ita . etu:rba demo.no. La 
· vi.rino _..:_:__ kiu jan1 anta.ü la edzinito ha vis plurajn · amat
?Jn - vere trompas 'la edzon kun la kirúrgo-eefkurac-: 
tsto, sed 1¡¡. eqzo ne kredas al la pruvoj mem, kiel ankaú 

·la kirurgon . mistifik� la majstre a�tor�ta · vU:m0. Aero 
c!e realo kaj. malrealó miksigas en Ci tiu febro-odora, 
stran_g_a · .s)cribajo, kiel ankaú la normalaj kaj neQormalaj· 
ho91<1J . alternas en �i._ Kelkaj majstre desegnitaj figuroj : !a kad�vro-odóra mál_granda tajloro. kun siaj epilepsiaj 
mfanoJ , la aersveb� : -germana scienculo, la furiozanta 

· fabrik·poseda!).to kaj1 1a virihe, plena de seksa haladzo -
ci�j �cj estas fantome . v�vaj. Spirsufoka estas la ekscita 
prlSkr�Q de la , operaciOJ , kaj estas . honega la sentigo de 

. · la hospitala atmosfero. ; e . • ·. ' ' ' � ' ' 
(LB) DETRUó DE EUROPO de ILJA EHREN-

�1!1!�· . --P.e  la' kom_enco gis �a . fipo gi estas. plej , morda 
. lé;lJ pleJ trafa socia . .  kaj politika ' satiro. · Gin komencas la 

�atenm�o de s-ro Twiot, posedanto •de la plej granda 
. v!andkenservaj-fabrikó . en Chicage. · Liáj , fiibrikoj �konsu
mas jate ses milionojn kaj 627 mí! :rork:Ójn kaj bovoj�·· sed ko�cerne la propran personon · li estas severa vegetart-• 

. • ano,, t;iu » laii· la or�ono de Dio" indulgas la bestojn .kaj • , <m� nur -t:frukt�Jn· kaj - !aktajojn. �tete, ·•li eldonis �flugfc,>hon kuó la W:ol o :  »Nia morida {).evo, áü: De nun 

�i genei'� hur rá.pk.«  .Pet tío 1i ltomprenas, .k� ,sull .severa 
kÓntr{)Jo, .. dum oent jároj oni povas p.rooukti certajn 
s�cojn de l.abprb.omo : la §ar�portiston�homon� la veturil
.gvidantañ' horrion, la 5erv,iston-homon. La brgportisto 
kun dek 'cevalpoYoj . Akoesor.ajoj : malgranda kapo, kr.eten
eco, senkondica obeemo. Ce la servisto : boue evoluintaj 
mano.j , 'la. lango tute' paralizita, sekse ind.iferenta. Ce ,ciuj 
specoj la plej esenca estas la hwnilo. Smjoro Twiot 
malamas Euro pon, car gi ne volis racie ge11eri, nek man�i 
el liaj viandkonservajoj. 

Jens Boot, eltrovinto, fondinto kaj cefdirektoro · de 
la D.  E. Trust - (Trusto por la Detruo de Eüropo) -
naskigis sur la holanda insulo · Texel, kiel frukto de kvar
minutá · distrigo de la studvojaganta ·princo de Monaco 
kaj de an;¡ikigema insulanino. De lia patro li heredis la 
noblan pasion al hazardludo. 

Sian - junecon J ens Boot pasigas en infanhejmoj _ kaj 
migrantaj cirkoj . Kiel siplernanto li venas unue en Ame
rikou. Lí estas. deksepjara, kiam en Cannes li konatigas 
kun la · kvindekokjara fraiílino Jozl, tal�nta pentristino, 
kiu dungas lin kiel modelon. Post unq jaro Jens rapid
igas la morton de la fraiilino per helpo de certaj hemi
¡¡joj kaj la grandegan heredajon forludas per ruleta dum 
sola nokto. Poste li dancas tangon kaj bostonon kun virinoj 
super la kvara X. La korpopezo de ci tiuj virinoj alter
nas inter So kaj l OO kilogramoj kaj , car ii estas bonega 
daucisto, dekunu el ili . fondas sindikaton, kiu disponas 
pri la piedoj de Jens. Estas malpermesite al li danci kun 
j unaj virinoj . . 

Ne estas fakto, ke la detruon de Eiiropo kauzis tiu 
rifuzo, kiun en la amuzejo Tea-Star fraiilino Lucy Fla
mingo donis al ,Jens, kiu . - hlindigite . de la :rugaj har
hukloj de Lucy : ,- spitis la sindikaton, la propran inte
reson kaj la tradicion kaj , Eagata dancist9, petis al danco 
la rÁcan , Jieran knabinon. Kvankam estas vere, ke en sia 
ma�esp�r{go li juris vengon al Eüropo, se� p�r tio li sole 
raptd1g1s 1a 'faton de la mondparto sen t10 JaDl kuranta 
en pereon. 
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Venkte en Amedkon J ens 13oot fondas 1a íruswu · 
pOl' la pereigo de Europo� La membroj de la . asocio,' kil;l 
dispoilas pri dudek miüardoj da dolai:o, estas la jenaj � 
sinJoro Twiot, kies motivojn ni jam konas, sinjoro Joos, 
la lltalreAo, kiun fliriozigis la ma!multekosteco de la éu.ro� 
paj raz11-klingoj kaj W illiam Harday1e, la filo de la 
na:tto-re�o. -Li ali"Aas tial, ke sian nuptovoja�on, kun la 
rav.a Cate, li  volas pasigi en vera dezerto, .Kie ne . estas 
oaZ<lj , nek Cook-hoteloj . Kiam Boot promesas al l i ,  ke 
tiun ci centprocentan dezerton li liveros al li en kvin, 
jaroj , por tiu tempo li prokrastas sian edzi�on kaj donas 
éekon pri la ankoraü mankantaj sep miliardoj . • 

La D. E. Trusto konstruas en Ameriko, deksep orga
nizajojn, kiuj direktas 3 x 4  filiojn en .Eüropo. �iuj ci• 
havas pli ol x8.76o dungitojn, ínter ili » re�ojn, respubl
ikajn prezidantojn, ministrojn, bankdirektorojn, milit-, 
estrojn, gvidantojn de ciuj politikaj partioj , ka:rdinalojn, 
CC krimu.lojn. « <:JÍuj CÍ DC navas CC 1deon pri la ekzisto 
de la trusto kaj ec malpli konjektas, kiajn celojn ili 
servas per siaj a·goj . Ciuj el iliaj organizajoj portas alían 
nomon, Boot konservis nur la du literojn. Ekzemple : 
» Ligo de Demokrata Emancipo« ,  Akcisocieto Deutsch
land-England « ,  » Decapitazione degli Ebrei« ktp. Neniu, 
vidas la fonon de la aferoj . La filozofoj balbutas nur 
pri la » fatala blindeco de la  regantaj rondoj « .  

La eksplodigaj fadénoj de l a  detruo de Eií.ropo kun
kuras en la mano de la prezidanto de la franca respub
Jiko, do estas nur kompreneble, ke Berlina kaj Germanio 
okupas la unuan lokon sur la listo. Grandegaj tankoj 
traruli�as sur ili. Poste la romano kondukas tra la tuta 
Europo, kie stato post �tato oferfalas de la bomboj de 
flugmMinoj , de venenaj gasoj, de epidemi-baciloj , de 
venenita pluvo, de kontrabandita dormmalsano, de eksplo
digoj direktitaj el malproksimo. Britlandon finas mal
satmorto kaj �uste la plej altajn rondojn devigas la tur
mento al hom-man�ado, dum la diver�partiaj popolanoj 
volupte masinpafas unu la alían. Laií.dindan rolan ludas 
ankaü la revolucioj kaj enlandaj militoj. Estas bravaj , 
�entilaj landoj , kiuj ne atendas fremdan, Í¡1tervenon : gen� 
Lile ili man�as sin mem. . . . " • -� . , 

Ftanc�jon rikstermas 'la seki·eta rimedo . Aphro . . La 
prezidanto jam importa� 2 .ooo :qegrojrr,:;.por ke ili anS'ta
tauu la :f:i-l¡ncajn virojn senutiligitajn . de ' la Aphro. Nl,•la 
iina pereo . helpa� revoluciQ� · en ,kiu . .la ribelantojn k!Jn
dukas h pli j una frato de la prezidanto. Tiuj <du entuú
asmaj viroj fine. tramordas la gor�on un� de la: alía. 
La resta�ta . lo�antaro de Parizo rifu�as :en Ja kOPidorojn 
dé la subiera tramo. Tic ili tremas por sia vivo, dum 
super ili Iá ' ' flugina§moj nun - jam , utili:gas siajn mo�·tó� 
portantajn )>Ombojn unu kontraü la, ,alia . . Jens Boot vestas 
sin .subakvi�iste kaj , armita per .\lona bórilo, li ·descendás 
sub la a:kv9spe,gul:Qn de la Sejno,. �allongan temp�m post 
tio, silcuto kovra� la . subterajn �koridórojn : nur .la ondoj 
de l' Sejno murmura� en �i mornan mor.tokanton . . 

· �iíropo estas dezerto. · Ki u. ;restís vi-va •'el . �iá logant
aro, tiu elrriigrisi a). Ja .aliaj .kvar ·monqo�rtqj . . F!:!li�, 
k,uu beati�inta riqt:to ilUab.oras -en la plumbominejoj de 
Siberio, aií. paS,tas �af<Qjn sur la stepoj de �üstralio. ' 

J6ns "Boot; anko�aUfoje trairas !a malamat;m-adora
tan mondpartQn� Sw: la ruinoj de gotika konsttuajo, 
kiu ia.tn est.is la Palaoo de Justeco, lupino nestas k� siaj 
idoj , ,súr la stt�paro de l'  'lama borso, potenca�urso· lékas 
siajn nianplatojn : �d , ili ne malámikas al la paé�\-ml, 
booin'OOnca horno. . · ¡, ·' ·: 

Cu· f.antasta�o,  _neeblo , · t�oigo? . ;. : Ne:• IIj� �lll?n.
burg �e . n.e 's.trects• stan, fantazton; Nu:r celkonsc1e :l:i l1g1s 
en » bukedol.l « ,  kion. ni legas (le tago ·31 '\ago en la' j m
Mloj pri dil progreso-j , de la teknike«� pri '-1<la' perfek
tigo de .la a.rmil{)j « ,  pri » imentajoj de ger¡i�j s�iencu.1oj'l( , 
ka;i pr.i la,enlandaj ev.entoj tle 1<:Kelkaj flÜT.Opaj lturdof ' 

. Lia, satiro estas; brila, la tut� lil!ro . esta'S infeye sprita 
k;aj . �tiste pro iio' ' ec spit� h la kruelan s'incerón,-; gi �stas 
trc �uebla. Kaj Ci ti u verkisto; kies safJ.a�m:o estas ' rázlle 
akra, .kapabl� .an�a!i , je _.  sen?Jma �do, �e té�as J?r! 
trornp1t0J , semgllOJ J.C TaJto, mfanoJ ; be

.
�tOJ, planto. L1aJ 
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' A. ' ' ¡ l - l ' t  ' ' ' ' li' ' d l · peJza15ptip.entroJ estas 001egaJ . a vumOJD ne m u gas, 
�ame 'kruele li starigas ilin sur pilorión kiel la '"virojn , 
kaj , krome, li ec ne , konsideras ilin serioze. Sed li tamen 
fkvidas ,en ili ankaií. la noblajn trajtojn :  la fid'deoori, la • 
altruismon. 

BIOGRAFIO DE GABRIELE D' ANNUNZIO . . Ho
'diaií ege malfacile estas verki biografían pri Gahriele d' . 
Annunzio, ne falante aü .en hagiografion aií. -en pamfleton, • 
kiuj ambaií montrigas same bedaürind;¡.j ekstremoj . Aií. 
ni ri<>ardas kvazaü speco de día ekzistado la »oran VIVOD << ,  
kiun °la poeta de la La u di pasigis en ti u , ci  !pOndo' . res
pektante éiun el la núl elementoj vicigintaj en g¡ . . . , 
au ni senrezervc krilika.> la vagirojn de lía tumulta spir
ito survoje al la gloro, nin helpante per la malicaj kron-
ikoj kaj parazitaj anckdotoj. . . . . S-ro Traversi sage evitis ambaií metodoJn. L1 pn
skribas en sia » Vita di Gahriele d' Apnunzio« la ne
imiteblan vivoflank'?n, kiun oni ne p�vas neg�e�ti ;_ se<! 
ne tro li atei?tas pn la akcesora rolo, lüun la VIrlllO.J ka� ·· 
la hundoj ludís , en la vivo de la . granda r,oetp. ,Kel:k;L� 
amaj_ epizo??j tamen_ tre al�oge .sJ?icas. la hbro�, · .sed , m 
kons1deru 1lm nur bom, kiom 1h uhlas al ph "' �unda. 
kompreno. Tiamaniere :ni komprenas la , h_iograf�oi?- de 
artista. Cío, kio rilatas la skandalan kromkon kaJ et
mensan klacadon, apenaü povas nin interesi. Sed · la� plé� 
eta detalo povanta ron instruí pri la . preparo, .inspiro· ka) 
prilaboro de verko estas senlime valora. Dum nunteOOJ>é 
gazetaj informoj kaj dubaj famoj ·kovr�s kvazaií. pe� mas
ko la persone�on de 1� granda. poe�o, m . �evas laüd1 s-1;on 
Traversi,  ke h sukces1s montn kaJ klar1,g1 .la . l uman gra
vccon de tiu genio, ankoraü tiom fremda .al la generala· 
publiko. 

VERS LA TERRE PROMISE. (Al lá Promesita' 
Lando) . Cu Georges Duhamel entut� pensis, ke• I_a tria 
volumo de la » Chronique des Pasqmer·<< !lStos pleJ ak�a 
rebato al la » 1 900« de Paul Morand? Ne est� vers-· 
ajne. Kaj tiorn pli bone, car la kompa�o montn�os des 
pli signifoplena, Jes vere, s'!praje, la Jaro � goo ¡ovas 
sajni, kiel diris Morand, » bnla, ec ora epoko< C  Se yor 
Laurent Pasquier �i moritri�as kriza !emp?, plen� ?e pas: 
iaj diskutoj pri la atero .Dreyfus, pn la J Uda spmto, p�·¡ 
la burga SOCIO, prÍ la impeta,j ribeloj kóntraií. ' la mecha. 
materialismo. 

. 
" 

Ekde lía infanago oni ripetadis al �· ke la familia 
Pasquier pli prosperos, kiam la patro. akuo� la. d?ktoran 
diplomon kaj la ' heredaj<m de la onklm«;>. C10 c1, Jai? es
tas efektiviginta, kiam komencigas la capltro kuq la tltolo : 
» �gardo �ur _ la. promesitan .�andon « .  Tamen , < Láu�nt ne
mam senbs sm bom malfehca. La patro, kun ga3a sen
konscio, arigas .cirkaü sin . skandalojn kaj dr:unojn. Ppr 
lukti kontraU: liaj frenezajoj , la �n_fli;Doj un�1�, k�li;Dk
am profitemo kaJ la divers.eco de 1haJ náturOJ Il� dlsigas 
profunde. La Pasquier-oj ne plu formas fami�lOn, se? 
tribon , en �iu sin reciproke persekutas sova�llJ bestOJ . 
N ura solvo: disi�o . . . i ' · . . . . 1 • • 

Ekstere, Laurent retrovas du amtkOJ n :  J ustin ,'\\ eill 
kaj la dolcan Hélene Strohl, kies amon li malaterita:s. �a • 
aliaj f)Slas pentritaj kun ti�t .sama kl�vida kruelo, kun _ku 
la mangosceno ce - la farmlio Pasqmer_. Dllhamel ne!-11!1-IU 
''erkis ion J>li akran ol la scen?n ,  en km Jos;eph, la cin:ik� · 
voluptemulo, antaií.diras al -la Ideologo "Sehle1te!, ke ankau 
li vendos siajn hu;manajn konvinkqjn ,por porc10 da »Lan;-: 
gouste a la mongole« .  ' . . 

' 
Kia subteno restas por Laurent? L1a patrmo fiaskis 

eh sia k1opodo pacigi siajn Ín:fanojn ;  SÍ �Stas »SaD�tulino , 
de la etajoj « ,  kaj Laurent konfesas, ke J¡ .of!.e S?Pirils al ._ 
pli Jarganil'na sankteco . . Evidente te_stas al h �u amo 'al .. fa , 
muziko, pri kiu la » Chronique des PastJwer« enh�vas ' 
tiom fla emociivaj pruvoj· . . T:unen:. de .nun h ne kre<!as p�u 
ke la ínondon <>avos " la muz1ko au SCienco. La muztko lin 
korisolos, la scienco lin helpos oiom komprcni itiun ekstcr� 
norman mondon._¡ Sed . .la !-on�: de lia kur

,� -�rov.�� en 
1a konsc!o. ke l.ia, memo libert!Is de la :falllUiaJ �DOJ. La .;, 



Hhro . finJtas per tíu ' �ojkrio venanta e1 profun�a �a1es
peró : »MI sav.os min mem l « .  

Tiu Laurent inUlte similas al l a  Duham.el de la 
>> Com.pagnons« ,  ' kiu f�gis en la >> Íortan kaj malvarman 
aeron· de sia ·soleco« .  _ Tiu Duhamel estas seniluzia, so vaga. 
Lía optimismo, tiom laiídata de kelkaj kritikistoj , estas 
e�le nur metoda konkerq. Ni ne povas kredi , ke senintence 
li donis• al ni, guste kiam li kandidatigis por la Akademio, 
unu el la plej signi:foplenaj verkoj , per kiu li plej forte 
montras sian. nesubpremeblan individuismon. 

JONE NOGUCI : PRI HIROSIGE. La bela libro, 
kiun s-ro Jone Noguci j us dedicis al la japana pentrartisto 
Hirosige, ebligas al ni pliafoje admiri la talenton de la 
granda japana estetiktdo. Oni konas s-ron Noguci cefe 
kiel grandan specialiston pri Hirosige, kaj la admirinda 
volm:�o, abunde kaj bonege ilustrita, kiun li nun donas 
al ni ,  konsistigas la sumon kaj definitivan staton de niaj 
konoj pri la pentristo de la rivero Sumida. La maniero, 
en kiu la arto de Hirosige vicigas en la historio de la ja
pana pentroarto, kaj la . tiom verva, tiom spontanea origi
naleco, kun kiu li reproduktas la pejzagon aü animstat
cm, ést¡s rimarkinde ekzamenataj de s-ro Noguci. 

Plejunue, ne sajnas senutile klarigi al la eiíropa le
ganto, en kio la orienta pejzago diferencas de la okcidcnta. 
Ni ne - povas ci tie disvolvi la traían komparon , kiun 
faras s-ro Noguci tiurilate, sed ni nur akcentu, ke la cefa 
elemento de tiu diferenco kusas en_ .la fakto, ke la eiíropa 
pentri�to celas pli aü malpli la reprodukton aií reprezenton 
de Ja naturo, durn la aziano ·emas al io tute alia, norne al 
la unuigo kun la naturo per la malaperigo de la: memo, 
au, kiel tion pli bone esprimas s-ro Noguci : >>Nía koncep
to pri la twturo bazi� sur adoradó kaj ne sur kritilw . «  
K e la · tuta okcidenta pentroarto reprezimtas pli a u malpli,  
lau lando kaj epoko, kritikan senton pri la naturo, tio evi
dentigas kiel unu el tiuj esencaj veroj , kiuj subtcnas la 
argumentadon de la fama japana estetikulo kaj. donas al 
lia libro konsiderindan generalan va)oron. Ni efektive 
trovas en lia »Hirosige« ne nur la plej kompletan kaj plej 
subtilan kornentarion pri la genio kaj verko de, tiu pent
risto, sed ankau generalan superrigardon pri la japana 
arto; en gi la leganto rnalkovros valorajn Ariadnajn faden
ojn, Kiuj lin gvidos' · lra la labirinto de la azia eStetiko. 
Kaj fine komentarion pri la diferencoj ínter 13. orienta 
arto kaj la okcidenta; diferencoj , kiuj evidentigas, mal
graií ke en la x g-a jarcento niaj irnpresistoj forte influ
igis de la japanaj gravurajoj , kaj en la 1 8-a jarcento la 
importado de 'holan,daj pentrajoj iugrade efikis, kaj eble 
pli ol oni �enerale kredas, sur la teknikon kaj spiriton 
de . la artistoj de Azío. 

Tiu libro estos .utila slosilo por ciuj , kiuj ankoraií ne 
konas la sekretajn vojetojn de tiu arto, esotera multrilate , 
sed facile kornprenebla, kiam oni scias, ke la unuigo kun 
la na.turo, baz1ta sur .la ideo, ke la horno konsistas el la 
samaj elementoj 'kiel .Ia akvo, la ínoqto, la vento, la nub
oj , estas gia plej subtíla kaj plej · pótenca risorto. 

BÉLA BLA U (BÁN) , jun a  hungara pentroartisto, 
ofte ilustras ni� gazeton au la verkojn de nia eldonejo. 
Tial gójigas. nin, · -ke lí komencas · esti konata en la artista 
mondo. Jen ni donM malgrandan karakterizon pri lia 
arto, -okaze de la bildoj de li publi�igitaj , el. la- plumo 
dé 'úriu el la konataj hungaraj artkritikistoj . 

• 
·, La j una Béla Blau (Bán) ekiras el la ob'seryd de la 

strukturo de socio k'aj tirante la konsekvenoojn de 'tio, li 
klopódas doni en síaj, verkoj tiun socian enhavon, kiu 
estas, 1�Ü la evoluo-l�goj , nerezigu�bla .premiso de ia

.
"
v�re 

laüepoiá artkreado. �Tío ' klarigas, � kial la hildoj , de Béla 
Blau (i.Bán) prezentas la faborantan. homon, montrante tiun 

. e� tiés efektiva vivo; en ties realeca ' medio .. Tián n1 vidas 
' 4jur' li'll bildo"montrlinta sidantan lahoriston, laéí�ritan en 

1ah'oro , kun grandegaj , ellabOrítaj: manoj , en eluzítaj Aud.f, 
en cerp:izo malpilriginta dum' la laboro , kUil vizag6 
ner�zita, sed kies rigardo kaj gia profundo estas preskaií 
rnaltrankviliga .' . . La tuta bildo .estas tmneca, grand

.stila. Blau satas ' la r uge-brunajn profundajn kolor
ojn, -en kiu la argente brilanta bluo donas tre agrablao 
impreson. 

Li ne sekvas en ·sia pentrornaniero la skolojn de la. 
moderna pentroarto, sed ankaü ne estas konserva1iva. 
Bone· li uzas la elementojn elrninitajn de la moderna arll;> 
kiel realajn valo�ojn,  sed ilia ·apliko celas ce l i  ne nuran 
fonnalismon, sed la  pli fortefektan esprirnon de la tema 
enhavo. 

Ni vidas ankau sur la bildo prezentanta la sidantan 
laboriston , ke' lia pentrista tem-.enhavo estas tnte al ía, ol 
tiu de la pentristoj erarantaj en la labirintoj de diversoj 
ismoj , kaj, ne rekonante aü ne volante rekoni la realon , 
trankvile rernacantaj siajn forrnproblemojn en la ebura 
turo de la arto. Li apartenas al tiuj junaj artistoj , kiuj 
ne koi,I.tentigis pri la rezulto de la artaj ismoj , sed , tiun 
transirinte , klopodas §angi la veran signifon, esprimon de 
la arto ankaií en la kadroj de la nuna sociordo kaj en 
sia arto esprimas la homon de la laboro. Tiujn klopod
ojn ni rimarkas ankau en liaj 'grafikaj laboroj , kic la 
grafikan bildigon, reduktitan al la nigra-blanka koloroj , 
bonege li sentigas al ni per trafe ekvilibrita simpleco. 

Ni povas konstati , ke t:iu Ci j una artisto, tenante sin 
for de ciuj lai1módaj artofluoj , apartenas al tiuj mal
multaj al kiuj estas klara la vera signifo kaj rolo de la 
arto kaj kiuj , sciante tion, laboradas por vivigi arton, tute 
alían kaj novan. 

Se en liaj verkoj tie kaj tie estas formaj kaj kolor
igaj mankoj , se · liaj temoj ankoraií ne estas tute » pleni-
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gítaj c< •en í1ia:ap�r6 .s�r, l¡¡. tolri, ti1'l .est,asi kompr�nehta: � ja: 
t�mas pri· juria ;pen:tfisto\ kties 'pehtrista ,,kultu:ro· nun ,estacS; 
matuii�anta . • sed >trail$ . éle'.J:i, ,li . ,tí!'Jil�m. rna'I'Sas sur. v.Ojo�. 
k ies . �ezul�o.: •es�il:s . · ·zy,epr.id.t�ebl<¡:, Estas , {to kompl'eneb1e{ 
ke . nú observ¡¡.s - kun • gr�da :inté;-esig() · la evoluon . K;¡¡i 
plenan arta11 d�svo�vigon .ae tií.I ·ci j un¡¡. artisto. . . � . · . . ." 1 . .  · F .• ,1� 1 jE,. 

la 

u - . T ·· ; o� 
. ' � . 

:rt ;t UTIKO PB.I K1l!TIKOJ. 



Fnci lraldano' ;KiloDo . 
-"' Aattr�ts- v,ÍtJ.,f -•' 

La, kaptitój ku�is en longa vi-oo, wpare kunligitaj. intaj Jipoj krevetis kaj pikdoloris kiel de fajr'O bTui-
J>er seka "bóvrimenn est�s k'untirit!J.j sur , la dorso iliajl ligataj: . ,  
manój kaj piedof Popáre ktffie _:_ vé.raa'jne, por k'e : Ekgeminte, li sentís kublutan puS<>n de la frato 
k'Onvulsiante. ilí ,mUltigu 'la dolórojri uóu al la duá. EMe k'Ontraií la ripoj kaj aüdís kol:eran· flustron . 

. ank.aií tial,_ ke i4 unuope, ne·. p<>vu fon;uli�i .de la fajr!- �sílentu L . . Aií mi · sufokos v in per la propraj 
loka lumigitá cirklo kaj ne faligu sin en iun roktfendon·. manoj ! « · · . Sed povas esti, ke· 'tion simple elpoo.sis iú komandanta Ki!ono ne konsciis la ridi:ndecon. de la minaco en 
oficiro, en kies fantazio neniu alía turmenta maniel'O tia stato. Pro re3pekto k�j timemo al la grandulo -
plu restis, . pli máljtma frato - li penis reteni ec la spiradon. Gis 
· Kun �· pólvitaj , ·sanda:oj surpiede la kiraseapon mm Ji opiniis, ke la manoj de la hato senkonscie tiret-
kaj §ildon · fo.rmetinte, nur ]run mallonga glavo en:- ig-as, sed fllll\ li ekkonjektis, ke li kun nekompreneblla 
mane, grizhar<;t legiano malrapide paAis preber la vico celo-intenoo movetas la manojn sent:ese. 
tien-reen. ÜJJÍ povus opinii, ke li promenas ci tie, se la ·biaj propraj manoj estis paralizitaj kaj sensenl¡-
irad'() ne estus serioz� peza kaf sur la larga armila klin;- aj . Sed t�n la �ultroj Ciu altti�o pikis kiel akra najlo. 
go ne sure�tus Hz:\lnaj koaglintaj strioj. Kiam li klinigas Ciam pli rapide kaj pli dolorig·e ripeti�s la pik'oj:. 
¡;or surméti al la fajro novan 1 ignan stipon, liaj manoj Ciam pli forte Kilot1o kunpremis la dentojn. Al li §aj•-
gis la� mézo d� l '  brako rebrilas kiel eñ ru�aj gantoj . nis, ke la frato simple peydis la sagon. . 
Ankaií en la griza llarbo estas ru�aj . maku�oj - ec en Sed tíam li eksentis, ke io lin subite liberi"'as d� 
ia okuloji1 - �ajnas io engutinta. · . la a1ia. La krui:oj restis same forte altiritaj al la huroj! · La batalbruo üesis antaií ses horoj, en la vespera de la frafx>, sed la supra parto de l' .korpo e�jni!t 
k,OOpusko . . Nún ankoraií aiídi,g� nur la ekkrioj de l '  libera kaj senpeza. Sajnis subite deiganta k'aj defluganta 
gardistoj en la mallúmo, cirk:aií la loko die la kaptitoj . en longa arko - malproksimc sur la deklivo valen,· · 
Kaj par-centojn da pagoj pli mialaJte, tuj ce la voj- trans la vojon, eil liberan malluman spaoon. · 

rando, · wnas martellia:toj. La arboj: laue de 1' voJo ne Vidi li ne povis. Al Ii , kusanta surtere, la sandaloj 
, sufieas alnajli &es g:úl kaptitajn s�4vojn - al done oni de legia:no polvumis la okulojn, kaj lia unua laboro 
· bezonas a.nkoraií kruoojn . . Post du, hwoj, kia:rn Marko estis ilin vispurigi per la mlanoj revhigintaj . 
Licinio Krasw ims ,el Kapuo al Romo, la viva aleo ·dev- Bato surdorse eesigis ankaií Ci tiun movon. La 
a� esti prela. . . f.ratan flustron duafojan Kilono ne aüdis. Sed li ri-
" · Al lu. ooldatoj tamen 8ajnis tro 1onge atendí. Pli mark.is-, .ke ·'Hiepio pei: la mano i:e[ agadis al ilia k� 
tn.;Ilt>roksime delcitre, kie la vojo ree altigas monten, muna ligilo. 'Ektimigo kaj stranga sentfluo trakuris la 
brulis alia Jajro. Kaj dum ties pli heJ:a ekflamo,: alté junajn membrojrr · de Kilonó. Cu efektive - ? · 

. enaere, el la mallumo .elig-is ktuco kun horno al gi al- Sed en la sama momento li sentís, ke ankaií la 
'. na:jtl:ta. L!i .malwrg.il .alfaiita -transverso .malrektigis, lá krmoj liber�as el la hi'ulpremantaj ligiloj� Ape:n¡aíí, 
·statur.o oe 1 ·  aln:ajlito ·kurhigis tiel; }{e 'la ñlentono pre� konsc�ií!te, Ti_ rete�is. mirek'krion. Kaj kiel de granda 
kaü tusis .la . g.enuojn. Kiam la -má:rteJ:a-.. bátado sube malproksiro<) hkaudis la fratan -flustron : . . . .  
momerlte oosi.s, tie· de ·supi:e .audigis . obtuzaj hurl�j � clJ vi povas moví la piedojn?« . . ' 
kyazai't de duon'bueita lupo. T-iain" la p�anto· haltis, jet- Al Ki!ono la malagr.abla do�ró ankoraü pikis en 

. !lletis siajn grizajt.i -hartttfojn· al la miko, kaj sirmante la piedOj tis la génuoj , sed moví ilin li jaro povis. 
Ja· okuldjn kaniraií la lumo de sia fajro, penis bóne »Kaj la trull1dj?« 
ekvidi. - Ankaií la ma:ooj estis tute revivigint.a.j . · 
.,� . . . Ki!on_o kaj Hippio kusis 'Iastpar� :en la vico. )'ute - � tiam Jriel innooj atakotaj · de kato ili alp.re� 
l1azarde ili' trovigis �úné. Hippio .estis <unü' el. tiuj ,;_:tro7 },tis �� k:aj · e� . la spiro1;1 �is r·ete!li. La �gianó 
kuragnloj, kiuj un'4aj kune :kun· Spatf.áko lib'erigís él nmemons, ke tro lon:ge h sm forgesJ.S oo la alloga 
la �ladiator.a �aU�rejo de �apuo ·kaj liberigis la cet- ·vida)«>o kaj r.ee ekinspektis siajn kaptitojn. Tamen,' ko* 
eti�Jff sk:lavqjn. :En· �iuj riliér�j militíroj kaj hataloj li vin�te, k-e la viJ:.O estas kie.l antaiíe, ii rei:tis IUalau¡:f 

· p�rtop.N!nis� dum Kilono pl�AtiB en la monfaro lá brut- reo al la mtdaltejo d� 1' deklivo kaj restis kun la vizagó 
OJIJ, de Lentn:o Batuato. Nnr p<>st llim Spartako kun al la: dua · fajro. • siftj ta�men.toj tralu:ktis sin el la ·a:rk:aufenoo en lá Kilono sen komando Jromprenis, lrion 1i faru. 
ti.r�<;faj a�j káj,. r.ee pr�itnig:is � llomd,_' li · f�ñ:- Kiam la statuxo de Hipio: kiel dik'a griza s�rpento pr� 
. !a�� Slan :firutaro.n , k:áj f�ritis' al l� .gafioy, Sed· po,Ste WJrriol)pis }iajn piedójn, ánkaií li;"" simiJe XU�¡tn_te, tur,-
tt]%18 al ·la ta:cmef11b de Sla sáiímatlllllo �pattako .• Nur + kaj ram_P-is, postsekve. La k'orbatoj kiel: go.ngfra{t,-

.. lúe�a� �ttagroote, . k1am -�}a�mentéstro falis kaj la oj obiuzis en la .Qrelúj ; la sk'rapsooo, kiun · kA�iliaj 
�l áé'l Krasso �rse · . ·n én la tuta IOOntaro láel ktq>rol�j veqajoj su!r . :m: polv�vrita 1�- éajn� 

� t'iibi�Ül :htilioojn; 1í· . . ·b . · renkt?Íl;�s J?un ' §j,{:;P� laiíta ventblovo. · P.f() la e!Jiocio, Avito gutumis lian. t\Míl 
mill1nn:a frak) . . .  'f.ial 1 lwM. kap�IS ka.J 'íiun .. talliS' ko�. Li· kliñis la kap<>n �ter-e kaj opiniis ein tute 
"ficfine stir . MSmal�ka Afooa . IoiW � · . atenrusf�Gi.ü �íá:· �r la omi>ro de 1' hato. . . . • · O!Ji trenos ilin .al �pudvoja'· ::arw áu.J:Ictuoo, !fiel .tie ·,� �Kan·.Ia ka}J()j, jam >m la kavo, kvin p�j\1 de I� 
tiun. aliañ. · ' t . "'· . .. ., · .t;: • · p�j de r g.ardisto, :iij talru'in sentís, ke la aero su� 
� �· �i)lotsoj. �irme kuniS� . lli  ·kiru; - St_I�flanke kaj · . i!i �� 1ar.igas pli ruga. La gardisto tate klini8,ia 
�] �Ul fibirO & Sta kl\filO �üS eé la preJ etao tlie.D»- • anJat'Jen, vicf.éb}igis; ke Ii� §ultraj mq6k0loj; tiretitaá 

,, �Ion en_ la :)éor,po de, f� dua. �OD(), tute�mirige/� fUjr pro rida�o: L� �ioj de lá a�o
.
n�Cita luw -�JtSónisa:n: 

· lUrte ne � f'tmdittl. llij IOOgaj tla:vili haroj· tir� kdi'au tfli terur.e. Sed la trakiano) nun penSlS nur pn 
la: ll»lon a.. 'I' f�t<>, 1i. iéotis; � 1ll .Siü[go< de Hip¡:;io •I tío,- � la onlttro, en lúu il! ram.pis, .igis ,pli nigt:a. , 
lit. vundo •. 'll. rl�o m� :i.liP' káj -41!4-w; plí:)'Aj ; 1'i4tñ -Ki1®o snbire �is k'aj elaste Jtiél juna �11 fdHe: · �t. t()l�ru �p�re lá din(djn, lth� 1inko, saftlevitis. Tamiin i:tttsekvi � Híppid'n' li ne sukooE�. 



Ceo :Belmqnt -
SENDAJO AC DEKABJ:JISTOJ 

EN SIBEJ:JI O 
E n  Siberia minfosej' 
En la malluma profundej' 

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

Kaj penscelado supertera! . . .  

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

Fratino t iu  ci  fidela -
Vekos kuragon de gajec'; 

· Kaj atendata ku n ardec' 
Alvenos la momento hela : 

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

1'ra la fermilo glaci-fera, 
Kit!l atinga¡ vin sen br!-l' 
Gis: pu nlabora kaDo-tru' 

Mia kan tantá voc' liberal 

Katenoj pe:¡aj falos . . . Jen 
lgos ruinoj el gehen '  

Mallibereja . . .  Portos savon, 
Vin renkontinte 6e la pord' 
Liber' !Jojan ta . . .. Frato-fort' 

· Al vi redonos gloran glavon l  

Ti u jam t\Stis , coo.' Lia dekstra mano . de malantaiíe kap
tis la manon ;de l' romiano �un la glavo, dum la mal
dekstra kiel §tala ringo cirkauis lían ko�on kaj malrapide 
klinis la tu tan korpon ma1antau-en. La grizaj longaJ haroj 
j¡un ; preskaií tu§is 1!!. trokutb'igit:a.n dorson. N un r�e 
ekbrills la elig-intaj ókulglol>oj . Nun la lango elpendis 
inter la dcntof Nun la hita viza�o igis kupre bruna. 

Sed la persekutata kaj soifturmentita gladiatoro 
t-enkontig-is kun rutina militisto kaj iania cirka luktisto, 
kiu nur antaíí du ho:·oj man�is surstange rmlitan §af
an femuron kaj eltrinkis kmcon da vino . . La li'biera 
mano eltu rnigis supren; transglitis la §talringon sur 
la kolo, tfum per la fortaj ungoj ekprenegis la impJ.ikt. 
itájn; harojn, Kaj dum la kvar fingroj �nigis konstante 
pli, la dikfingro palpis Jau la sanga malsekajo al la 
terura krania' rompvundo de la atakanto.-

�ippio spiregi� ki�l vit·liovo,- lcie� kapón per_ 8nÚr
ego om tiras- al la p1edoJ. Dúono de ha _atento kaJ forro 
estis t_urnita al tio, ke n e  farigu bruo k:aj · ne altiru · la 
atenton de iu proksima patroló. Romp.ante la roma�l. 
on, li mem klinlgis tiorn malantaüep . �e 8ajnis -- tuj · 
ü fálo� dorse sub la korpo de la mal;¡fuiko. . -
· ' La ekmovigo de la glavp en la nmno 'de 1' legiano 
revi&li��s Kil�oon el la, mome.nta · s-ell;���cio. Per vigla 
kaptó li prems la pezan arrrulou. KaJ ·bam� per am!
baií manoj levinte, li pikis duonfl.anke, de la dorso "
malrapide, SeQ oorte, �� �\lstan Jokon per la OKuloj oone 
metuHnte, tutforte, klinigante. ; ; . ': · ·. . ... . ' • , ' ' ·t 

'La staturo · de Uippio rektigis. La . romiario fa,lis 
reren bl liaj piedoj . Momenton li 'tenis sin a,nkoraií si!le 
kaj Sajnis,· ke . per. �a manoj 1� penas �nk�

. 
raií apo�ki 

S\lrtere. Sed ti�m h falkurbig1S kun la . f:runto sur, fa 
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. ANGEDO 
Kap' mallévita - dolóan�la 
En pordo brilis de l' -Eden '  . • .  
Flttgis demon'  mallum-ribela 
Super infer-abismo jen . • .  

Spirioton vidas pure-earman 
Spirit' de l' neo, dub', maf4oj' • . .  
Senvole kortttDecon varman 
Ekkonas je l' unua fo j' . . .  

))Pardonul«  - diras - » V  in ornamis 
La bril' . . .  Ne vone brilis vi : 

l'ú cion mi e n  mo nd' maltimis, 

Ne cion malestimis mil« . . .  

Venís moment '  dezirita : finito labor' multe jara . . .  
Kial mistera cagren' pacon forpre. nas de . mi? 
Ca heroverkon farinte, mi nun ,  ·laútegal' senbezona,. 
S taras post pago'-ricev', fremda al nova l7bor', 
Cu mi laboron priplendas, silentan ku nulo n  d� l'. nolcto, 
Goj.on de l' ora A úror' lroj de l' Penata sanlctej '?!  . . .  

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

H ippio forprenis de la fruto la glavon kaj rele
tigis plenstáhíre _:_ tutsame, , kiel iám en la 'fr�ia ar
l>arejo ee morti,gita apro; aií kiel en la cirlro'"de�' :RoíÍlto 
Ce l a  kadavro de l venkita .kontraüulo. Sed nur  nió� 
menton eklumis sur lia viz�o la �oj� · pri unu savita. 
kaj alia mortigita vivo. La fajro en 'la ma1altejo flam
�is pli alte. La tplr�do de l '  alnajlito , superlfrúis 
la sovagan kraketád�n . kaj la: ri,daaon d!l �� eb'riaj sold'- . 
atoj. Ankaií Kilono - sin turnis al tie kaj la okuloj de am-
baü largigis pro · néelkriebll.C teruro, · - - , " · 

Cu p.ro fajreroj saltintaj haz.átde el la· faj.ro, tu 
allJruligita intence, la peoo- kaj gudro-�miritá kruro 
brulis de malsupre: Malhelrugaj flaiooj, spinante nigr
ajn fumondojn, avidleke serpentis supren sur la freSa 
oedra trunko. La piedoj de ·la alnajlit{) . gis la genuoj 
ne estis plu videblaj, kelkmo�te la rugnigra fUio/ul
ajo volvigis ec gis la hrusto . .Sed ki;am vent.o p·usis la 
fumon ilanken, oni vj�is, ke'. la m,anoj , perfo;te . tiret
adas sin per l a  str-écitaj m usk9:oj kaj la kapo SiA jet
áaas de flan leO al� flanko .b'azaií tiu de verm0, Kiun 
,najlita sandalo ¡¡urtretis. Li ne liurlis plú, li "stertoreg.i:s 
�agonie kaj . lia stertOrado ternrege. iqteimiksj.gis k'un la 
,ridado de 1' ebriaj 8oldaroj. . . . . ·, · . .:: "' , 

.�liflanke itz lfl rnOinteto áuaig.is prob,ian!�a¡j · · 
v.oooj . P.ro detima senscügo amb'au . trakian�j' eiCfugis, 
forgesinte pro vi lU>'erigi ankorau blkaj n . _ .siaj� sam- . 
roi'tanojn: . '. . . ' '· . ::¡ .�� : · · 

La:iíeble malalte klinigj.nte, preskiaií ralílBe, sin 
kasante en la malllllllO, ili ku�s tra 11eprofunda valeto 
ddcstren. Hippio antaiíe� Kilono tujs-ekve. Stature kiel 

� j�a gazelo kontraü gri�a Gálü.i oervo; ' li ''estis Pit l�rta 
� •• • ... • • < 



lniranfo ol la pli - iliai)upa frato. t� vundo en 1,a kap<> 
kaf la lukW kun la"' romano lacigis Hippion � al Kil
ono �jnis, ke tiu, sin apogante sur la glavo. iras per 
malrapid'aj �j. Sagan rapidon, flugi:ojn de falko 
i1i nun betonás . . Tuj· malantaüe sajnis SOflantaj la Wdoj 
de l legianoj kaj ile alte supTie kvazau . kaptante flirtis 
la í:ugnigraj flamserpentoj. 

Sed iom-post-íome la bruo kaj ' fla m f:irt.ado restis 
malproksime poste: Ec en la malhelo oni vidis, ke la 
malaltejo farigas pli mallarga. Nun jam estis nur rok
fendo kun tute· rektaj vandoj. Dumkure la sultrojn de 
la fu�antoj kelkiam altusis akraj rokelstarajoj· aií rok
pendajoj . Jli ekiris pli roalrapiO.e, atente ai:ískultante 
kaj observlllllte . la · malluirn!<m.. Pte'r etiendítaj hrakoj1 
Kilono . pusi�s al la  dorso de lá frato. Hippio subite 
haltis lcaj rigardis supren. La fendo finigis, ascenda 
vojeto lpe gi kurblis ce la monta dek:ivo. Sed gu<>te ce 
la finoide la kUI-ha str.io, :alte .super la kapoj de 1 fug
intoj , b'rulis fajro, toj foje en la lumarko ekbrilis glav-
pinto aií pinto de b'ronz'a &po. · 

L!l f�antoj tuj 1-eiumis sin. Al Hippio ·Ci tiu re
giono ne estis tute nekonata, sed la ·mallumo intense 
striata de la faj ro blindigis la okulojn, la mort)p.cigo 
káj timo forprenis la ka.pab'lon orientigi. Li kuris je 
bontrafo, neniom pensante, ke tiel ili venos al la antaiía 
10ko, kie la mortigita legiano certe jam. estis trovit.a kaj 
komencigis persekutado al la fug-intaj sklavoj. Sed 
�azarde ili flankenigis en alian antaüe ne rimarkítan 
rokfendon . J):iel la up.uá, ankaií ci tiu finigis per simild 
ascenda vojeto, kiun . supreniri ili ne havis plu forton. 
Simile ankaií tie s�pre b'rulis fajro kaj cirk.aü gi omJnis 
rríilitistaj silue!oj . · · 

Momentori ili staás kliniginLe kaj rigardi 3 sup
ren. La faj ro  ekflainis pli alten · kaj' prilum,is iliajn 
vizagojn kun tute ronde mal fermitaj oknloj. Ili spiregis 
kie l lacigitaj , ·en kavemon enpelitaj kaj cirkaü:b'aritaj 
sovagaj 'bestoj . . 

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

Hippio haltis kaj komte1cis aiískulti. Aiískultis 
ankaü Kilom). Supoo, tm:n� 1a ravina raudo, k:Clk'dist
ance aiídigis paro'bruo ·. � vokado, tintado de l '  arm
iloj . Estis klare koi;nprenelJle, ke oni proksimigas ra
pl.de. Trans la r,avmo ·foj-foj:e eklumjs, �enduOO tío 
estis k .t()reoj de la . persekutantoj . 
. · lTJi.�uafoje dqin ci tiu fugo la fratoj alrigardis mm 
la alian. Longe kaj ;profunde, k'vazaií penante unu div
eoi la pensoa de_ I' alía. $ed -estis nenio por pensi, am
baü ja sciis, ;ke elirpn . iü; Í,l�, ha vas .•. Kaj al ambaií fan
t()Inis ail�llií la .. oku1oj ;lii }l��t.a kr1,1oo �un Ja alnajlita 
horno, kiu, �tadas lá _ h�¿ , kiel vermti,'

, 
ki';W naj lita 

·sandalo prenus surt-ere . . :- ' : ' -¡": .: : 
Hippió apogis sin 'kontraü la r�kvando. Supre, 

en _ -rutlurml reb'riJo,. Kilono . vi,dís lían vizagon, flave 
·phlan, tute kiel la .roko, al kiu premigis lía vúndita. 
nuko. La furioza :liruado de 1' persek'ut.antoj rapide 

· rul�is pli Rrohimeli. -Fasko da fajreroj de forblrulinta 
f(lrco. tu�r.e f,lugis .s.upren :sur }a raudo <de l' "l'aVÍDJQ. 
. Kiloító staris 'dorse al .tie, de kie venis la nim-to. 

Nun li ektremis kiel· pik'ita de serpento kaj re5ovis sin 
� tis la d11a· t,avinvande. La okuloj de Hippio estis turnit

a:j �al li kuD.':nesaogeb1..a terimi decido, "kiuri. li .koilipren
is same .lda)-e, k:iel laiíte - diritan. Lia � malíeJ"IDetis 

_si,n; por krü proteste, rifuze, por. ankot..a.i:írsavi sian. viv-
on. . . . 

Hip� · eoJ.é'oo levis 1& manon Jrontrau Ji. Oi 'tiu . . + ' i 

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

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

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

st� batali_. T�a� ili e��us de�igi�j 
_
DlOTti� n_i:n; cai: 

ofen po kvm YirOJ por CIU el m, gts kiam n!l. lactgus, (:1 
tiuj malkuraguloj ne volus. Sed kiel nun, 'lmu nepre 
devas fali en iliajn manojo viva. Mi ne volas esli tiu. 
Eble vi havas deziron bruli kiel toroo sur fosto kaj l um
igi la vojon, kiam Marko Licinio Krasso veturos al 
Horno? «  

Kil?no ku�t iri�i� , �vazaií pe�an!e sin . savi el seú
kompataJ manoJ, kiuJ 3am kvazau tll'as lm supr:en al 
krueo. 

>> Ne l  ne � ne l «  
- llippio nur klinis l a  kapon. Poste l i  prezentis la 

kunpremitan manon, el kiu elstaris du herbaj trunk
etoj. Ankaií tion Kilono komprenis. Tia e3tis la kuti:m;o 
de, l' sklavoj kaptataj dum ci tiu milito : kin riccvis la 
pli longan, tiu devas · mortigi la alían kaj poste sin 
mem. Kilono étendis la manon tiel, kvazaú sur gi pend
us peza rokpeco. Ci momente l i  havis nut· unu sol.an 
deziron · 1)Cnetrantan tra la tuta korpo, t.iuj karnofibroj, : 
ké riur tiu n e  e8tu li, sed la frato ! 

Hippio klin¡g:is pli proksimen '-:aj tusi> lian sul
tron. 



,pJi rapide·r Ah mi Aá3nas, .nti jam ' �ídas ';:ilúr.« 
Efektive, la lroleraj krioj soúis jam ci'. tié sup(w" Ja 

kapo de .Kilono. Certe ili rapidis, p<)r ·ke iu .alía �toolo 
ne mortigu la fuA'futojn. Nura modo por ili estus tro 
m.ilaa puno. Foerminte Ja drulojn, KiJooo palpis éirkají 
lá maoo: de , l�:.frato. Ne . . . . Kaj· ;tamen 1i estis tiu 1 . . .  
: Cirkauant�· la uze glatigintan glavtenilon, lía mano · 
Sa.jnis sensentigi kiel antaiíe, kiam li estis k�t�nta sur-
tere, p�o �ort�r�ll��ritaJ ligi�oj .  · .  · llippw rap1digts lm spudretene. · . 

» Pli rapide l Vi mEm! ne sukcesos . . . Mi jmn "' 
vidas ilin 1 Ci tire . • . « ' 

Sed Kilono ne povis rigardi al la lok:O, kie estis 
alpremita la !Jri¡áno de Hippio. Li sercis la okulojn de 
la frllto, pot ' adiaui au alikatíze, li me'm ne scüs. Sed 
la. palpebroj de Hippio estis kovrantaj la okulojl).. La 
lipoj estís kunpr·ernitaj, kvazaií pot deteni �j sufoki 
ce la pl�j. etari. dolo.rkrion, Kiu pro kóleJ\o kaj doloro 
povus e�1. . 

, Veriajne li m� .sin jetis ko.nt.raií la glav:pinton 
levita de la fráto. Kiam Kilono roo ekrigardis, li jus 
malrapide falis teren preter la roko, metinte la manojn 
sur la okulojn por g,ardi ilin koritrau la torca . . faj r.r� 
kiu nun Ja:lis Ñ;lkte malsupren sur ilin amliaií. 

SQv�a, dudekvoÓe .. riúksita k:oler- kaj gojkriado 
de malantaue traflugis Ki!Qnon. La pa§frapado pr;oksi
¡mi�is rapide. Etaj atonetoj ruligis susurante. La aildoj 
bruis disigante la ventan aeron. Pro la helaj torCfajroj 
la ombro . de Kilono, ni.grp. kaj granda, vasti�is preter 
la abrupta rokvando supren, �is post la rokpendaJo �i 
�rdi!is en la mallumo. 
{ La omlJrÓ kurbi�is; kvat.aií �in lnuligus la ru�a,j 

torefl8llloj. Al- Kilono aajnis, ke � éstas a��ilita al la 
roka vando kaj ·sin tiradas simile kiel · tiu horno apud' 
fa vojo 'de K�pua. Siati fii>rtOn .· li konsCiis klare. Nenia.IJ 
savon, nek kompaton ti esperis. Kaj .tamen li ne eluzis 
la ,. paron da sekundoj� dum kiuj' dia yiyo anlrorau ·; 
apartenis 81 li mem. 

i.i ne estis malkur�ulo. Dum� .sia nelonga Iriiliti
rado li.partopreQiS en multaj' biataloj. Kutiminta })a� 
okulon kont.l'a'll la okulo, Ciumomente scü la malam:ikan 
_glavpinton kontraií s�a b'ru�to. �� h�l�n .su�r la k�po. 
Per kura�� m�tt�.o JcaJ:kon · �OJkno :li ,en1g1S 'luan arWJkm 
en la k0ntrtu1uiari' .knron nekalkuleble multfoje. · Kun 
la A;uo de sov�a blesto li mortigis r.omanajn lcaptitojn, 
maljunulpjn kaj infanojn el aristo'krataj fámilioj )mj 
et simplajn lal:ioristojn,  Ec levita kontrau' la koro de 
1· fratQ,. Jia mano anta:ií momento preskau . neniom 
tremis. · sed nun · �i senmove tenis la mallongan glavon,: 
de kies pinta fino la sango de Hippio maltapide gutis 
léren. . .. . �- . - .. � · ·- . · lo laií� kaj ordone vokis en li. Tio estis pli 
forta ol la kLira konscio pri tiu teruro, kiu -atendas 

'lin �t momepto. (:f tiu momen� . é�tis .. pli vaklr� .ó! . 
IOoga; teruta tdtmenütdo en nova kaptíteoo: ce la elinaJ 
kaj freoozi�intaj sovatuloj. · La mauon, kiu cenrojn da 
· �liuloJ. l�rtig!s kVB;?4U ��n�, <.� né k:ap,ahlis.�levi 
ion_trail SJa. propra v1vo. "' , • . ' 

ti falis sur la genuojn, enspiris tiom profunqe, 
�azaií la · tutan" tnalselret:an aeron kún: la sonanta vento 

N un er.ta� vía feslÓ . . . La 8ielu , · - • . �·-· " ' . ' t. ' ' ' {;f, � málgája, · féiel ríét!Dnkíta, i:uno: . .  
kovri�as per nubaJoj, kaj la suno 
·tirnide lo� brilpjn de �speno 
al tiu grii�, pauta mondvizago. · 
Kial do n.e esperr; se la juno 
apertas al �i pordojn ·� l� estonto, 
se, malgrau la foresto, izo.leco , 
k.11:j tiuj '6aroj sur la vo;j', ni vidas 
som�ron, ínter zorgaj siaj manoj . 
elkovi por ni plej jervo.ran fajron 
de' gojo kaj feli8ó ? Tra z: aero < 
densa pro la odora vm;mo na!Jas 
promesa de volupto. Ar�folioj 
apeno.ii tremas de .  la a,;deziro 
oridonúz tra la br�sto· de ' la ·k.l'.q . . .•  
Estas hodiatl vía festo. Mi 
SUr blanka, VUTI(l tiu ei papero 
sopire ser;Jlas vian bildon, eiajn 
pasie ridajn, !Ju-avidajn lipojn, . 
kaj la silf,;tan mi{don de l' :Okuloj. 
Mi volus, ke alw ol letero 

pér unu fojo li �sor�s �n .siD. kaj ¡�loris, la .ro�� . o] o� :q¡etis pasiajn :  �rak()jn . . J� �� kaJ � �la�ofi , ;�?! a�� ��J ru:kaiípre�lll�· . KaJ kiam � ¡:., ' tutlll! korp�n .v�•s Pe.,� .818J �J . .L�a� , lat��J 
�� ��� �J m�1 .Slatl VI!OO k:Oütrau �"'' li4*j haroJ, mmece moliJ barOJ, lia: �VIVik DJ ne du, tr1 V1"9J . de la 'ma)aqkoJ, JaiD estis.. malf.roo. , 

. Dudek avidaj maooj , -samfoje �tis' liajn .harojn, lian 
kolon� Iiajn Iili)lójn kaj . piedójn. e' ' ,�" 



;'* r • . A 
PASKA TORGO 1,. • ' ,.?'> " ' 

, - •� L. Cara:geále ...: 
Lejt:Ja ZibaÍ, la"Podena gaslisto,"' �npeila�nte sidas .. - Ki.al vi �ktiniis, mosto Lejba ? : . .  J�n 

ee tablo . sub Iaiího anta u la hudo, atendante la post- iras. , . . 
vetilr.ilov:�. kiu.- estq� ,"devinta �lveni,r .jam .. 9elonge ; .�i · K1,1j . kun ·Sova�a mieno proksimiga;nte super la 
malfruis preskaü unu horon. vartablo al Lejba, kiu retiris sin kiom ebie, li flustris 

Estas !onga k� he tre gaja Ja vivlllstorio de Zibal ; al Ji;· , . .. , . 
se<l ec ·tiel, tremigate de feb'ro, ·támen estas amú�e preni ·- Awndu n'lin paskau npkton por kunpusi rug-
laüvice, . 'unu . post la alia, giajn pli gravaj .n fazojn . . . aj.n ovojn, sin jora mqsto . . . S) Sciu, ke ankaü mi 

Foira Jegomvcndisto, negocisto de etajoj, hrokant- faris vian ' finkalkulon l · 

isto, kelkfoje ,ec malpli funa, kolportisto de maloovaj T1ani la klientoj, eniri¡; la drinkejon. 
ve�úljoj , ,, p<>ste tajloro kaj makulf.origisto en malgaja -- Ni revidos Ílin je Reviviga . , festo, mo§to 
strateto de Jasi, ci<m li provis post la akcidento, kiu Lejb'a 1 - aldonis Georgo malproRsilmgante. 
perdigis al lí la lokon de ,helpisto en granda vinvendejo Lejba iris aJ· la yilagestro, poste . a1 la . sub'prefekt-
fiaiñ du portistoj malsuprenigis b!arelon en la kelon, ejo, ¡lür denunci la minacinton, kaj li pe�is ke Ji estu 
sul('la kontrolo de; knabo Zib�ai. lli malpacigis ínter ga rdata . La suhprefekto, tre gaja junulo, unue iikceptis 
si ·ce la divido de · l '  gajno. Unu el ili prenis stipon la >> modestan« donaron portitan de ' Lejb!a, poste l i  
apude trovitan kaj batís súrfrunte sian kamaradon , komencis priridi la timeman hebreon kaj mokadi' pri 
kiu svenis kaj surterigis sangoplena. li.  LejHa varme klopodis komprenigi ' la grav�con de l' 

· ·Vidante 'la sovagajon , la knabo eligis alarmkion, afero, pro ke la gastejo estis izolita, malpf9ksime de 
sed la aculo elrapidis el la korto; kaj pasante preter la la vilago, ec de la soseo. Sed la suhprefekto k un serioza ' 
knabO, levis la · manon super lin . . � Zibal falis · sven- mieno konsilis, ke li estu saga : ec ne plu menciu tían · 
iota pro teruro. Kiam li · revenís, post kelkmonata kus- aferon por ile vere veki krimemoo en la v ilago, kie la  

', . a do� al  �ll,,�!fiastro, 1ia loko �sti�;·ok)lpj.ta. . . � homoj estas · 111albonaj kaj malri.eaj. · 
· .  Tiam komencigis 'malfaoila b'atalado por la vivo, 1 Pli malfrue, post kelkaj tagoj , distrikta oficislo 

1nalfaclligita per li� edzigo aL Sura . : .  Sed . pacienco kaj du kavalerianoj sercis Georgon ; oni suspektis lin 
Iacigas la malbonvo1on de r sorto. La fr.ato de Sur.a, pro ia okazintajo. · 

gastisto en Podeni, mortis, kaj la gastejo . J'estis al Zil:i- Kiom bOne estus, se Lejba estus lin tolerinta ai-
. al, kiu daiírigis la negooon pot si. · · · · menaü gis la alveno de ci tiuj homoj ! Sed kiu scias, 

. Tie Ci li estas nun de kvin jaroj. kie nun estas Georgo. 
Li ,ha vas hava�eton �paritan en mono kaj bona, Kvankam tío ci okazis delonge, tamen en la menso 

prizorgita vinaro, varo ciam bOnvalora. Lejha rifugis de l' horno frostotremanta pro malario, fidele ripet�is 
de 1� malriceco., sed tiuj malsanas .: kaj li� kaj la ed- la impreso. pt.i la figuro de Goorgo kaj pii 1ia gesto, 
zino, ankaü · la ínfano - malatio. · · · kiaui li k'Qptis sian trancilon kaj minacis lin. Kiel :vek-. 

Kaj pni 'estas malbona kaj disputema en PÓdeni !.. igis .tiom klar� tiu memoro? 
Blasfemoj . .  : mokoj· .. . .  insultoj . . .  a1ruzado . pri ven- Estis paska · sabato. 
eo�do per vitriolo . . .  Kaj la minaco ! - . 

- Supre sur la mooteto, en la malproksima vilago, 
La mina�o estas pli - peza por �ancelig�ma animo, proksimume; je du. kilomettoj , trans la mareejo, aiíd-

ol ec b'áto. Tío, kio nun pli turmentas Lejban ol la igis la sonoriloj de l' pregejo . . . K.aj oni aüdas ilin 
marCfeb'ro, estas minaco. . . · · · . · · tio,Ill; "strang�, kiam cipi frostotr�mas : jen · tre fortfl, jen 

. . .. )) Hé, seritilüga goj'l r li: p�nsas gemaÍlte. p1.'eSkau tute He . . . La proksima nokto estis la Paska, 
' . . La �entaugulo estas Georgo - kie I� c vagas mm? la l�!fitempo de 1 '  promeso de Georgo . . 
Zibial ha_VJ.s tre Jl!.ala:gra:blait Hferon ):un, fi'li ulo:- . . 

f!· Georgo venís dum iu aütuna mateno al la gast- ovoj ' estas paska kutimó de 
�jO.� i!lca� _pro la v:oj4 ; li .diris ke li V(lnas 'el malsanulejo 
ll:aJ sercas laborokazon . . La gastisto dungis !in. Sed 
Georgo . montrigis bíutala kaj . tro maláfabla . .  - . li 
konstanle 'htasfetnis kaj s<>leoe murmuradis� en la korto. 
Estis malbona .!Jervisto, mallaborema kaj impertinenm 
kaj_,, §telis, • • ' . · · t ,. 

lulage li minacis l,a gravedan mastrinon, ke li 
�?.atas �in - sur.ve11tre, :cár §i - "cetere ,prave . - · riproóis 
liri . · . .  alifoje li inc:itis himdon konirau la eta Strul. 

· -� LejHa ttij Jaris liao finkatlrulon kaj forséndis lin. 
Sed Georgo · ne voliS foriri, li . asertadis, ke 'li estas 
dungita por tuta jato. Tiam la· gastisto dir.is, ke li iros 
�ur da monteton, al la vilagestr9,. kaj petos ga"Ediston 
por 'ÍeriJ.eli lin. · 

· ·  

· ·• Geoi:g.o fulme eiprenis s.lan . tranCiloJi, Mekante : 
» Jlldasol'« kaj ti volis salte jeti "sin :Sur la GinaSfrbn. 

Gúste tiam 'Rlvenis po�tveturilo plena- de klientaro.. 
Geórgo . rida& kaj diris : .. · · · "' · .J' ' - .� r 

"' Al mi mankas la vort�j suf{eo:j .'-'
(lfol malfeliea manko) 

Por t!sprimi pef rimoj bel-rícaj 
La senton de l' ilanko 1 
·� •. 

Estis _ mia merito - nur nulo, 
Nur malgranda peco/ 

· Sed Vi estas · la grandá pagulo 
Pér granda. bonecol 



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

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

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

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

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

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

'Je la voco de Sura, Lejb'a peze 1e�igas de la sego, 
etendante siajn lacajn memb'rojn, li longe esploras la 
otientan horizonton ; 11enia signo de po§tveturilo. 

- Ne venas, nur Sajnis al vi . . .  li respondas al 
la edzirio kaj denove sidigas. 

Tre strecita, la edzo kumetas siajn &akojn sur la' 
tablo kaj apogas sur ili sian bolantan kapon. 

Pro la varmo de 1 ' printempa suno, kiu komencis 
l>ruligi la surfacon de la marcoj , agrabla moleco pen-, 
etris tra · la nervoj de 1' viro, kaj la pensoj ciam pli kaj 
pli malofte �n volvadis sur la Hobenon de la malsana 
konscio, konfuzante iom post iom la formojn kaj 
doloicX>jn de l' imagoj . . . .� · . 

Georgo . . .  Paska nokto . . .  stelistoj . . .  .T¡¡,si . . .  
drinkejo en la mezo de 1 '  foirej<? , . .  gaja v·endejo bbne · 
p:t:osper.anta . . . sano . . .  

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

Sia.n vojon. 
En· la granda strato estas vigla trafiko, sence a 

klakado d� radoj ·. sur la vojo, akompan.ata de la r.itrrt 
martelado de la hufotroto su:r: la Hrila asfalto. · 

Sed subite baltas la · trafiko kaj de Copou4) on� 
povas vidi, kiel ' venas homamaso, gestante, kriante kaj 
ekscitite. 

Sajne la amaso ako�panas iun : soldat<?j, gardisto 
kaj miksita ,pUb'l.iko. Ce ciu vendeja pordo amasig-as _4 
scivolaj rigardantoj. , . . . · ;¡ 

- Aha ! �nsas Lejha, oni denove kaptís §teliston ! 
La grupego alproksünigas. Sura ·forlasas la ama

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

· - Kio, Sura? li dimíandas•t" · ' 
- Frenezulo :forkur�ta el . Golia.5) 

. -·- -� . . . �) lapon, elp. Kopon, . est-as . parko �e la rando de 
Urho Ja.Si. 

5) Golia -estas frenezulejo apud JaAi. 

L:.a korvo kaj la vulpo _ 
- Ca 'Fóntain·e -

Majstro korvo, sur arbo starante, 
FromatJon tenis �n beko. 
�cjstro vulpo, l' odororj. fl.arante., 
Parolis al li. en ·bleko : 
»Saluton, ho .korva mostulo; 
Ververc, se en la voeo 
Rasigas simila soréo, 
J{W.j bel.aj plumoj, ravaj por l' okrilo; 
Fenikso vi estas de l' genio ·arbara« 
Gojegas la lwrvo pro l' flato senbara. 
Por montri gral<f.m artajon 
Malfernw.s la bekon - · lasas la frortw�on. _ 
Oin !captas la vulpo lwj diras : »Sinjoro; 
Elf.scitz, ke éiu retor� 
T!ivas de tiuj, lciujn li gioras. 
Fromagon la sperto sendube valoras;« 
La lwrvo, honta, hrunilc, 
Juris, m.alfrue, sin gardi de kapt.il' simila. 

. El la �ranca : Gicguel. 

- Ni fermu la drinkejon , ke li ne venu kontl'au 
l l l .  

- Nun li estas ligita, sed antau nelonge l i  1�
l:ierigis sin kaj bataladis kun ciuj soldatój . La frene7.
ulo mordis la vizágon , <Je hebreo, kiun malbouvola goj 
batpusis el la amaso al la frenezulo . . Léjba bone vidas 
de la stuparo, unu stupón pli ma1supre rigardas Surll. 
kun la infano surb'rake. 

V ere estas furioza frenezulo, -tenata de du ho.moj 
ami:Yauflanke, liaj pugnoj estas preme kunl�gitaj .per 
forta rimeno. Estas horno kun ega kapo, nigi'a hararo, 
malmoJaj kaj hirtaj t>�rbo kaj lipharoj . Tra la cemizo , 
cifonita en batalo, estas videbla la lar�a hruslo, kovrita, 
íüel la kapo, de densa hararo. Li"'havas nudaj.n piedojn, 
l ía bu5o plenas de sango, kaj l i  konstante kr.aeas la 
harojn §ititajn per siaj dentoj el la barbo de 1' hebreo. 

Ciuj haltis . . . Kial ? 
La gendarmoj disligas la manojn de l' frenezulo. 
La amaso tiras sin flanken kaj 'lib'erigas largan 

lokon cirkaií. li. La freneznlo Cirkaurigardas kaj lfalf
igas siajn ardajn rigardojn ,ce la pordo de Zibial. Li 
grincigas siajn ,dentojn kaj svinge sin .jetas supev Ja tri· · 
§tupojn . P.el' la dekstra mano :li kaptaS: la kapon de l' 
infano, pm· la maldekstra tiun de Sm;a, kaj .kunb:atas 
ilin tiom fortege, ke la kapoj dispistig.as kvazaií. mol.aj 
ovoj . . Ce la renkontigo de l' ·· du kranioj audi�is blruo; . 
kraksono kun nenio komparebla. , - , _ 

L.ejl>a volis krü kun koro kuntirita, 'kvazáií faiante .. 
el nemezu.rebla alto : 

· 

- Cu Ciu · lasas min intence fali vikti.rpó de 
·frenezulo?! , , ..:-· . \' 

Sed la muta voeo ne obeis al la .mlo. 
. ·.,_ Vekigu, , heb'n1o ! krias iu, batkrakante sur, · la 

tablo- per vergo. , 
- Stul.ta ,§erw r, diras Sura d� la soj� de t drin- .. 

. kejo : tiel timigi" Ja sofit<>n ,ele aliá; abl k.ampar.ano ! • 
LejiJa saltis surpiedeO:� _ . 
--'- Cu v.i ektimis; hebreo? demandas ridinte ·la 

8ercemulo. Cu vi dormás tagmeze, hef . . . VekiA'u, , btr 
venas .gastoj, alvenas' h: poAtveturilo. '.,,- ·� • - · 

, K'Ú laií sia stulta kutimo, lriu · tre ko1e�s la 



d'rinkejestron, li volls p1:eni .-Zib,al..on en siajn brakojn 
por tikli lin. ' ' 
- - Lasu min . en paco, krias la gastisto, reterig-

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

Fine alvenas la postveturilo kun preskaü tribora 
malfruó. Estas du VGja�antoj , kiuj sidigas kune kun la 
kondukistó, invitita de ili, ce la sama tab1o. 

El la ioterparolo de 1' vojagantoj klare evidentigis 
la okazintii.]o. Ce la supra posthaltejo, nokte, oni rab
murdis heb'reon en la gastejo. La murdita gastisto 
havis ce. si ankaií ceval�ngejon. La krimuloj prirabis 
Jin •kaj duro la aliaj forestis en la vilago, la scivolaj 
vojagantoj povis laiívole esplori ia scenejon de la krimo. 

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

Lejba frostotremis skuata de forta febratako kaj 
a-iískultis en deliro. 

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

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

La atavismo . .  : alkoholismo kun siaj patologiaj 
sekvoj . . .  malsana fekundigo .. . .  deformigo . . .  malario. 
Poste nervrnalsano ! - Tiom kaj tiom,_ da akiroj de l a  
moderna scienco . . .  · Sed l a  kaw de 1 '  reversio ! 

· · Darwin . . , Haeckel . . . Loillbroso . . .  
Ce la re�rsia kazo la kondukisto iaras srandajn 

okulojn, en kiuj b'rilas prof�nda admiro pri la akiroj 
.de l '  moderna scienco. 

- Éstas evidente, aldonjs la medicinisto. Tial la 
véra krimulo, konsiderata kiel tipo, bavas longega.jn 
br�koju kaj tro mallongajn piedojn ,  mallargan kaj 
kunpremitan frjlnton. Lia mieno karakterize malafablu, 
kun besteca aspekto, tuj frapanta kompetentajn okul
·ojn, a.ea tilo, kiel mi dirus : besto jus súkcesinta ekstari 
sw· la malautauaj piedoj kaj levi la kápQn supren al 
la cielo . al lumo :' 

' 'Je' dudekjar� �go, .post tiom da em�cio, post boua 
regalo pér vinó 'tiel _ .Done farita 'kaj priwrgita kiel la 
üi10 de Zibal, frazo kun lirika nuanco ne maltaiígas 
ec al. medicinistó. " 

La ' eiÍtuzias.ma junulo, iuter Darwin, kaj Lomh'.ro
só, trovis tempon por_ ekflari · ankaií 1om da Schopen-
lüu'íer : >> al la cielo. al lurno ! « ' 

. " ' ·, Z¡.bal estis malproksime• de la ko:inpreuo de l '  
H elara {{ teorio. EbJe l a  unuán fojon ruligis tiom altaj 
paroloj , tiom noolaj , " pensaj .subtilajoj en la malseka 
aero de Po�ni. _ . 

,. · Sed ·kion Lejba kompr�nis · pli hone ol iu ajn alía, 
ec ' ol la konferencinto mem, estis la frapa illlStrado 
de la, teorio ; la reversian kazon li konis )) en karno kaj 
ostoj « : la portreto de Georgo. Ci tiu portreto, el kiu 
fi',gis . nuu �kouservis 1nur la ceftrajtojn; revivigis spirite, 
k� perfeJCta palpebleoo, gis la plej eta detalo. 
. ' La p<>Stveturilo estis malproksime� Lejba · sekvis 

. �u pér. s�aj ri�ard<;>j �is kia�J!-, t�� �alde���·, · 
ti:: perdigis malllntaií'IA monteto. Anltañ la suno -scibiriS 
post la okcidenta deklivo, kaj la vespero milde euvualis 
la formojn en la Poden-a valo. . · · 

La . gastisto �nhumóre komencis remaei en 
·la ménso fion, JOOi}"" 1i au<& � . .  'En l¡( ookta_ sllento, 

kditáj de malhimo, viro¡ du virinoj, kaj 'du delikatáj 
infanoj , suipr�ze elSiritaj el 'la b'rakoj de l' bonfar.á 
dormo per la mano de l' homforma sovagulo, kaj 
of.eritaj unu post la alia . .. La teruraj vekrioj de l '  in
fano eesigataj de piktranoo fendanta lían ventron . . .  
Hakile krevigita gorgo, tra kies fendo post ciu gargar
ajo da sango eligas obtuza stertoro . . .  'Kaj la lasta 
viktimo stulte Ceestas cion ci kaj atendas sian vioon . . .  
Procedo pli terUFa ol ekzekuto, sensirma hebreo en ]a 
mano de la goj..oj . . .  la kranioj tro malfortaj en la 
Jwuelaj manoj de l '  iukub!a frenezulo. 

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

Sendub'e - pensas Sura - Lejba tute ne fartas 
blone ;  Lejba havas fiksan ideon. Car kian sencon 
povus bavi cio, kion l i  faras de kelkaj tagoj kaj precipe 
hodiaií? ' 

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

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

Poste l i  pasis al la koridoro k�j sur la §ton§tupo 
de l' sojlo akrigis la bakilon, kiun oni uzis por haki 
Iignon. Tiom li tremas, ke apenaií li  povas stari surpi
ede, sed ne volas ripozi . Sed estas plej timige, ke Lejba 
respondis · se1cere al siaj insistaj demandoj, kaj sendis 
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Ce l' voj�- densa �erd� abfuro, 
Profunda 'molp. ne�o sur la ter'. 
Pakidis . ce�;vo firme kaj' sen ·baro .. · 
Stre&Jnte kornojn siajn kun fier'. 

Postsignoj _jen. A bio lwrbigita, 
Gin moráis blanka dent' dpm preterpas' 
Kaj multf.!j pingloj pro e,ktu_A' subita 
Nigrante kugas sur la ne�amas' . 

Postsignoj novaj pri rapid' atestas, 
Kaj jen -- eksalt' 1 Vidigas ti.e sur 
Herbe-j' postsigrwj hundáj ja - lwj estas 
De l' lcor1i' �ompitaj

. 
brancoj dum trakur' . . .  

Ho, lciel 1-curis gi facitpiede ! 
Preneze, kun-� neesprimebla fort', 
Kun rapideco goja gi séncede 
'f'orpQrtis be'l_on sian· de la !Jtot·t ' .  

Ca un ua najtingalo 

�in ku�igi; ordonante,  ke. o8i tuj estingu la lumon.' 
Komence si kontraustaris, sed. la- edzo tiom ·akre r.ipetis 
al -� la ordoJl�HJ , ke �i decis obei, malgraií sla eagreno, 
U�j, 

.
re.zig�le Ji�kra�t!s P?i· � pli malfrl¡le la ,,klal'igon de 

C:i ,tiuJ cu:konatancoJ. ' . . · · 
Sura -estingis la laJ1lpOn, ku§i�is, kaj nun si 

tlot·mas apud Strul. . 1 
La edzilto . vere pravis . . .  Lej'ba efektive malsanas. : 

, Estas p�enplena nokto. Zi'bal delol!S"� siqas sur 
Ja soj�� ce 1� �ko:ridoró �aj ausku�tas . .  · . " ' . 

, · K10n? ',.� - ._, 
Malklar¡;j ' lliuoj ·venas. eÍ la malproksilno. 

, 
K vazaií '· -. 

trotad� �e .ce.vliloj , rn�lakraj frapoj ,, mistiraj kaj mal- · 
trankv1laJ mterparolOJ .. Altgrada s'treeo de l' atenl0 

Ce la aleo en nuda brancar' . •  
Prove elctr(ias kur{ gu' najtingal' . . " • t· 
Ce malfermita fenestro kna.bin' _ . 
Harojn · plektadas. por nokt' laii kutim'. 

- Ravas per nov' Ún printernpa ra'kont.' ,  
J{iun milfoje · ja['Í 'aüdis la mond':. 

�enkonto . 

Hazarda renkontigo ce angul'·, 
RapidiS. mi - subite fulmsimile· , _  
Tra nigraj oku:lha'roj flama brúl' . 
Distranéis la vesper-mallumon brile: _ 

Surhavis krepon Ai, .peto'le gin 
Printerrtpá ve.nto por. 11J:Oment ek�lovi.s, 
En :okrübril', en � vizagesprim� j::', , 
Vívecon mi de r· pasintéco trovis. ' ·  . . 
[(un vent' Ai luktis 

.
dum mallonga temp' , 

Afable klinis per llJ kap' salute 
Kaj forrap;dis , • . Estis dum printémp' • • .  
Si rr� in P!Jrdonis · � Jwj forgesis · ;tute. 



deS'!', planko kaj kontraiia "mtiio de· ¡• �orid�ro _pe�
trigis. lar�aj rubando · de · 1umo . it:tur iome�· · pli Clensaj 

:. o l. " .. - � �- . . - : , - _.  . ¿- . �-- , _: .. � - . . l . 1� .�- . ·,�- -. ;l , 
. ' } deno e si.dis SUr, la ''Sojlo; ··kaj C" 'enibuske 

streCi:s' · sian orelon :·: . '" . 
La sonorilegoj ·. sur la m�.nteto • . . Sonorad� por 

Reviv:igo . . . Do .. pasis noktmezo, ni proksimi�as .al la 
tago< . .  Ho, se ari�all la resto de. ci tiu longa nókto 
pasus 'kiel la unua . duo.no ! · ,  

. .  , Grinco dé' . sabio piede ·· premita ! Sed li · estas 
sen pantofloj kaj e(:. ne movetis siajn piedojn . . .  Dua 
grinco ... . pluraj . .  , {;erte estas iu ekstere tre proksime. 
Lejliá levigas kaj premas sian hrllSton per la mano, li 
klo�as repeli ribelan nodon levi�.antan !lD la gorgon. 

" "{A;· . • . . Pluraj p,érsonaj estas ekstere . . .  · ankaií 
Geoigo. . . 1 ¡ 

Jes, !lStaS Ji, .jes, . Ja súnorado sur Ja monteto sig
nalis la horon .de _ l '  Revivigo . 

. ' Ili parolas . .  inállailte : . . 
� Sed se mi :airas al vi, ke Ji dormas. Mi Vidis, 

kiQll}. li estingis la · lUD,lon. , - . Despli lime, ni kaptos la tutan neston. Mi 
malfermos la pordegon, ear mi konas �ian artifikon. 
faru fenestreton al gi . . . La trabo pasas ci loke . . . ¡ 

· Xaj aiídigi� ;palpado de �ksterulo mezura_nta la 
distancon sur. · la · ligno . � . �·· .· . . .  

, , 
. 

Borilego ekbfuas segante la· sekan :fihraron de 1' 
maJliova, kverka lfteto . : .  Zihal · devas apogi sin : 'Ji 
metas' sian maldek�tran inanon sur. la pordegon, kaj 
per la dekst'ra li kovras siajn okulojn. 

Tiam, pro )a · ueklarigebla kaprico de internaj , 
· mis�x;aj . klavoj, f<:u:tege kaj tre klare aiídigis ' en liaj 

orelQ:j ,: ' 
;_ Lejiia, áh:enas la postveturilo ! 

" _f:stis sendube ·Iá voeo de Sura. V arma : radio de 
espero . . .  momento de felieo . . .  estas oenove 8oñ�o !. . .  
Sed� Lejbfa rapide " retiras la maldekstran mailon : la 

, pinto ,de l ', ilo pikis lian manori, _ ci flanken penetrinte. 
,úri pens' �nkorau 'pri savigo'? . ( :A!>Surde l En 'la ool
anta'éerblo la imago p:ci la oorilo prenis dimensiojn ne
imageblajn. La laborilo kreskis senfine, konstante tur.:-
niA-a�te, kaj la tr�o farigis Ciam pli kaj pli granda, 

,,,' � " 

ñne tiom ega, en tia rond� kadro la monstr.o povd 
·aperi starante, sen klini .sin.� Tio, kio oka.ús en tiu 
cE!,rbb; estis ékster: la. sfero de l' homa pensido, la :vivo 
le�is sur �qi�n'de ekzalteco, kie .oni �ion vidis, aiídis, 
palpis gran.ctega;. laií kaosa proporCio. 

La ekstera_ labora'do daiíiis metode kaj persiste . . 
Lejtiá mm 'kvadoje Vi.dis la torditan ·�taldenton lauvice · 
plUetri al lia flanko kaj retirigi eksteren. 

'' · -:- �un alportu la segilon . . . d'l.ris Georgo. 
•• Maldika, lango de segilo pasas tra la unua truo 

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

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

A.gonia svi:to banis la tutan kox:pon :ae• Zihal, liaj 
artikoj moligis, kaj li malrapide falis sur · 4 genuojn, 
simile al bruto, kiu klinas sian nnkon sub la lasta b'ato, 
konsciante ke nun �i devas forlasi sin mero. 

- Jes, fiksi gin por .ciam ! La koro estos . fiksita 
al unu 'loko . . . . li pensis. 

� 'Kaj li se�tis iom da tempo kun " Ok!llój rigide 
malfermi�aj . al la . Iu�o ee la_ . fenestro . : . D� · kelkaj 
momentor li stans tíel, senVIve, en aha mondo, sed 
sul>ite :  · · . 

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

' Stranga Jenomeno, k,ompleta renvérs�o okazis 
tiam en tiu esta jo ; lia - trema do eesis, la. deliro mal
aperis, kaj. sur lía viza�o Aeformita de tiom longa 
}írizo, ekregis stranga sereno. Li le�is rekte, kun la 



cérteco ·de san� kaj ·tciZÚ\ há�o, ' Ida 'll}ar�: al·ifa,cil� 
atingebla. eelo. , . . . . . _ _- , • ' . Unu linio int-er la�d11 supra) pu,n�toJ �e ,la �yad-� , ,  
rato estis preskaií preta. LejJ:Ja scivole P�<?ksimigis tp�l7 
vidi la dáncadOn de l' instrumento. Lía rtqeto nun @s , 
ec ' pli karaktel'Í:Za, Li skuis sia¡¡ k�¡�)m .kva!I;IIU li V,?lus't 
diii : ,_ ' ·' ' �� \,;; 

- Mi havas ankor-8i1 tempon.· ._ · 
, La ·segilo kons,unus la plej, lastajn fibrojn ;puá 
la ·atingita trueto , kaj gi ékla'boris in:ter la malsupraj 
·truetoj . _ _  . -._ ·: . , ' . _ , . . . . · ,..,. AnJl;orau; estas: tr��;, .pens1s L((Jbia , kaJ lt e¡:vn� 
la dtinkejon kun 'la singardo dé _sp�rtega casi�to. �� 
�ercis ion sub' la vartablo, )runprems wn , poste h ��ms 
eksteren -laü la: san:�a takto . .  Li lffigi( la o'hjekton 1r¡.ter 
�iaj manoj , kvazaií li t1mus pro la maldiskreteco · de la 
muroj ; bj li iris su�: 'la' piedfingrol al la po�dego. 
' .  Séd jen -texurajo : la ekstera laborado ' ceSIS tute . . .  

nerlio plu estas rirnarkeb1a. ' · ' 

. , -. .  Kio? Ou li forlris? Cu l i  f01·? ekfulmis tra 
Ha :tnenso. Kaj� �e. ti u imago 'l i  ekmordis ' sian mal sup- - �-� 
ran lipon, kapti:te de nekredebla a:flikto. , . 
. · - · Hobo ! estis nur er�ro : denove h;omenc1gas la 
ltrlioro; - kaj- li ekatentií's pri gi kun la' korhatoj de pl�j 
v�rma interesigo. Certe turmentis · l in  nekompreneb!a 
d�zit¡O P,9r'_.vidi �a labororl: f ini t� , kio� _ ebl_e 

. 
balda u . . . , - Ph rap1de ! pensts Le)'ba senpac ¡eoce . . . pl � 

rapide ! 
, · · Nml l'efuj

.
é audigis la sonori legoj 

_
sur 1� _rnouteto. , 

� Pli TIII)idé hé\ la ta<To kaptos 1 Jm ! dms ekstera 
� . ' o 1 \toeo, kvazau i n,st igita de la volo de ' interne stara u ttt 

horno. · 
.. -. ,, . 

' L� lahóra u to plívigligis siah ' p.gadou .  Auko;rau ' 
kelkaj · movoj , kaj tiuj purrktoj de la kvad eato '�sto� 
run.uigítaj: . . } ,' \ e . 
> · _;. Finfiné ! 
. . La 'rorilo 1nal rapide tiras. ekstexen ]a kvar.il ugulau 

.j)écon . .  , ___ Erutas granda, muskolpleua mano : . . . Sed" 
ahtaií ' oi 'gi atihgus la sercatan trabo u ,  audtg�s du 
f1lekokrioj , dume Zib�l f�rte �irkaüv?lvas

. 
la l iberan 

ek�trem,alon de; óeuo �-!l'kau la fiksa" §tipo, ce la . pordo ; , 
de la kéla 'koridóro . : i · · 

1 
La ceno lerte kumnetita : longa SUUl'O kun Ul1'U 

ekstrernajo ligitá al la stip� : ,ce
. 

io�il-a ,dista:'�oo, ÍÍ\P-'. �a 
loko kie la segita I<vaarato estis ma:laperonta, l.eJoa ' 

maldekstra mano ma.lf411'rn,i.tan 



t' ' 
. ·> -:-:... Ne novz3. ;eldo,no de · Homero? Mi . tr.eege ai:i-
n;lira$ ,lin . ., . . . .: . .. . · 

. · e__:_ . Cio pr.i G1·ekujó iuter�sas min, . ,:- diris ,App� 
lono, kiu, kvankam bela, estis iom melankolia, senti
¡nentala eminentulo kaj portis la eemizan kohunon 
large nefermita 'kaj la longajn buklojn· teatre aran�itaj. 
- .Cío pri Grekujo interesas min. Mi ciam konsiaeras. 
G.rekujon · mia propra posedajo. Mi skribjs� miajn plej • 
bÓnajn poem!>jn en Delfo. Mi vojagadis , .en Grekujo, 
kiam mi estas tré juna. Mi envias la homojn. 

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

fino de la enuo de ekzistado, sed por ni Cielanój ne 
�sta·s , ptt.rspektivo. Qni diru, kion oni volas, . tameu la 
senmorteco estas enua. · 

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

kaj kio: estas la. vivo se ne morto, se la mo.rto estas tío, 
kio gíú konsideras ciuj homoj , io netolerebla kaj· evit- : 
inda. �i jam .refresigas ruin nur per soda akvo kaj 
hisl\vitoj. GapÍ11le�o, donu al mi iom. 

N:u, kvankam oni konsideris, ke la' uutrajo de. 
Oli�po estas perfekta, la mizera poeto ID!llfelice volis · 
la du ·solajn objektojn, kiujn ne entenís gia kelo llu · 
niang.a]ejo ; en la Cielo estis nek soda akvo nek biskvi
U>j . �Tíal okazis granda konfuzo, sed fine la bardo, ·al 
kies amo . al r�nomo . estis egala . sole lia timego; kc li 
ne grasi�Íl, konsoJis ' sin per cigno farCita p�r tn.tfoj , 
kaj per· .  botelo da . fo.rta Tenedosa vino. 

- Kiel vi pensas prí Homero? - demaúdis 
l\finerva al: Apolono. - · Cu li ne estás rava ? 

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

, " .:_  Vi ,QO , ,  devis , ne A,oni al IUÍ la vian, ca.J; via 
glisf.o estás tro ·delikata, por 'ke tni km·a�\l mal�me 
opinü. . 

·· ---'- De kelka ten1po mi suspektas, ke vi estas iom 
herezula. , . . . e 

. · ....L Nu, la ···Vél'O estas, - respondis Apolono, !ud-
ante ktin .síaj -ringoj , - mi ne tre Aatas Homeron .. hn 
lia te111po oro »e estímis · lin, kaj niaj . samtemptdoj 
ordina:r:e plej bone . ju�a� ni? ·. Efe�tive, tre malrollltaj. 
h:av� la kapablon . deCldj pr1 aferOJ de gusto. 1� aro, 
parl�ia'j Iliotivo.j , decidas laüdegi ion verkistou, k\lj la 
granda amaso ba1daií imitas giil. Cío cí estas sensiu
cera. La nuna ,-admiro al Homero ue estas 'mhlpli tia; 
Oni diFas, ke mi plagiatis de li. .Ca vero estas, · ke mi 
ne legis Holllel'Oil· de post :mía infaneoo, kaj mí ankor- " 
au opinias,. lO el mi tiam op:iniis, l!;e li �stas verkisto de 
1a 8ov�a vervq, tamen tute man'kas al 1i gu�to. Estas . 
séndobe, 'ke 'niaj samtempnloj plej bone _ povas �in 
j(ugí, liaj .: Jlaj saJÍtternpuioj decidís, ·ke ' :Hóme.to estas' 
�pme!)ta. Yem poeto. ne .estás subpremebla. Vidu, kiel 
es� � mi . . Manías diris pr.i mia -!-mua volnmo, ·ke ·· gi ··  
estas i�m �nB; ' poezio ce .�o, kaj,  , rebate rerkinte sa., 

. tirQn., mi ileDhaütígis lin vivantari. Sed kio estas la· vivo? 
Ae�. Kaj kio estas la aero? Cu vi s�s? Mi, ne_ scias. 
Ció 'eStaS mistero, · kaj éio estas maUumo, káj de Jempo 
al temP9 el la nubo.j aperas kaj brilas .stelo, kaj tiu 
ste� estas w�o. . . ''· . . . ,, ' - Be�e-; - ekkr.iis ;Mírieiwa. · 



Mi volas .. gratuli al vi pro la puhlikigo kaj al s-ro 
Georgo Verda . pro la verko de la al'tikolo »Zamenhof 
Eraris« .  Ehle mi tiel ametas la artikolon n�J aar la jdeoj 
en ti esprimi�fj .tute koincidas kun 1� mi3j . . � cu ni · 
ciuj 

_
ne ·

.
in�lin�. al Va jugo? ,.La 2�1 -an dé :majo rg32 , 

okaz1s c1 ti� . de!;!ato, en Esperanto, mt.er s�to: Sussmuth, 
la · tiama géneral-seltietario de Nord-Amerika Esperanto 
Asocio, kaj mi;: pri la sama temo, . kiun pritraktas la 
supre menciita artikolo. Ceestis la plimulto ·de la ci tieaj 
esperantistoj ; káj s�ro Sussmuth , kiu estas bonega esper
antisto (kaj jáin de 35 jaroj) ,  konsentis, punkton post 
punkto, miajn asertojn, ke ilia propagand-maniero, , gene
rale, estas infane.ca, ie1 hipokrita kaj ·mals-ukcesa por nia 
komuna afero. Li (kaj s-ro Schmidt, kiu estas la ci tiea 
eefdelegito de .UEA)· ec ne penis kontrameti argumenten 
al jena propono mía ; . 

» Ni ió:dasu; la · eluzitatin propagand-metodojn. Ni 
diru ':)}r la ol'g<\'DÍÍotaj esperantistoj .kaj .koinehcantoj ' tilj 
ce la kotnenco, la tu�an veron. Ni diru al ili, k'e Esperanto 
estas utiliginda kaj utiligenda por la profiío de ciuj sociaj 
klasoj - s'ame '·kie1 ciuj modernaj inveritoj. Ke Esperanto, 
per si mem, pe pli povas fratigi homojn, ol la angla 
lingvo · fratigis la· nordanojn kun · la sudanoj en la inter
civitana milito de i86 x-65. Ni dixu al ili, ke kvankam 
la e�perantistoj estas dividitaj en ant�onismaj: ekonomiaj 
kaj alispecaj grupoj , gis kiam Esperanto ·¡�ds memstara, 
tis kiarn miloj ,kaj miloj da esperantistoj estos funkci
ant¡¡.j en divetsaj klas.- kaj alitendencaj grupoj - gis tiara 
liuj grupoj havos -tamen lwmunan interesan je la disv?.st
igo de la lingvo mem. Koncize : SQ ni ést¡�.s vere ' sinceraj en 
nia intenco su�oesigi la Zamenhofan kreaj'on; ciuj rivalaj 
grupoj unuigu· ·etL oontran organizon pot' ·ellabori, ni diru, 
5-jaran planon ; pol' ' ekiri, m1etode al ti u celo. En ti u 
organizo' ciuj grupoj interkonseittu pri unu propagand
programo. Tia . organizo povas esti vere .neiitrala, car gi 
ne rajtus sin q1iksi en la aferojn de la indiv!duaj grupoj'; 
kies eefa celo . ne estu la disvastigo de »>lia kara lingvo« '  
sed la disvastigo de siaj kln�>�i- kaj aliaj. ooloj .per lj:.�per
anto. La neUtra "a� grupoj , k.i,el ili .estas al ni . konataj mdis
i�u kaj .. reorganizigu en siacefajn . Esperanto-utiligajn 
grupojn. ' J.Ja e}dqi)ajoj de ciuj tiuj fakoj · 1lStu vendataj 

· .kaj · a&itataj' e"h )a oentta org�nizo �giil�ajfle, ltaj o ni 
evitu priridadon de la afero de iu alia grup.o (tion · oni faru'; · 
giskorfunde, � sia. fak-grupo). La fak-grupoj , siaflanke, 
j urigu siajn tnembrojn., ke ili ne malhelpos per �n-

� 1\fi ue t�te komprenas viu, diris Nepttmo. 
-- úu lastaten:rpe vi ricevis soügon pri 'Pioz'er

pina ? - demandis J upitcro al Ceresa. 
- Hieran, - l'espondis la hejmama �·patrino. 

Si kaj Plutonh . diras� . ke eble ili vizitos :nin balda u. 
'fam

'
en, nun,tétl'ipl' Pb.t_té)t�o e&tas tie1 o�up�ta� . pro mir;. 

�de grand�� nqmbro �� "faratáj m�itoj,, lfe . Íll,i preskaií 
�as, ke h ne povos �m akomparu. · , · 

. .Junona ' �ignalis ·al Geresa per tdegraia ' -ka.pklino. 
La dünoj levigis 'kaj eliris al la mangosalmm. . 

- .N u, bOnq.lo, - diris · Jupitero al lksiono, tuj 
formetante siái1 kavaliran majestecon,� - .  mi trinkas 
pro via bomeño ootelegon da maraskeno • .. Apo.lono, al 
la diablo kutLvia poezip ¡ kaj Merkuro� .rakontu !U ni 
unu el .\'iaj .J5ónaj lristorioj. ·, . •· 

q.· ' 

dependaj pr()pagand�programoj la �omunan progrémlon 
de Centra .Organizo. Esperanto estu la ce!� ge lá Centra 
Organiz<?, kaj _ ,.gi estu la rim:edo .al la cefo¡ kia ajn . ti 
estas, de Ja ind�viduaj grupoj. · �· · · 
. »A1ia grava eraro estas, troigi, �n ia prqpagando; . 

Ia facilecon ;de Esperanto ... Ne !ijru; , i _ pqvas ellemi 
EsperaD.ton .en dauro de kelkaj mopatpJ ,� ·seq;Íajnój " "lltt. e� 
!J,oroj.' Tiel ni perdas multajn, kiu( únue entuziasmitas 
pro tiaj troigoj. Ni diru la veron, kiti 'éstas la plej hona 
pr.opagandilo ! Diru, l-e Esperanto estas p1i facila 'ol iu ajn 
nacia lingvo . .  Ekzemp1e; kvin-· aií sesfoje pli facile estl'
ebla ol la franca au germana lingvoj� ;au . kvarfoje pli 
facila ol la hispana au itala, ktp. Tiamaniere, ni povus 
allogi pli seriozan anaro� kiuj, .anstatau .seniluiii�i, povus 
j�j faktoroj · por, krei V4lrajn, SÍaspecaj:n¡ espe¡;anJÍstojn. ' 
La amaso, kiun la fanati!tuloj kaj la honestaj (?) , sed 'c.< .. _ - .• 1 "'" '. � ' 
ne instmitn j entüzia:s.muloj Oi,!Ufi sopiri¡I.S ':yenk}, tiam ,venos 
per si me:al' � , ne ,cat .nia majs.tro ·estis:rg!'l¡:}iu1�. s�f �ar 
g¡ vidas k.aj sentas ian hruon au agaCiqn .· (?T Séi:l se la 
sama aniaso trov�s, ke la bruo estis nur· blufo, . kiel la �is
nuna esÍJeraritista propagando plejofte estas, ,�¡ tuj for
lasas la kampgn (same kiel en ciuj aliaj aferoj) .  

Laste, ·Sed .ne ,malpli grave. Estas teinpo, · ke  ni  for
lasu la kutimon, ciam fidi je la eminérttuioj. ri•Jspecaj , 
por ke ili enkonduku por ni, cie· ajn� Espera.ntcn.- Ni, la 
mortemtiloj .j �stas 'r¡ature mallabo:remaj., . kaj 'preferas, ke 
cio ekestu pér ies alies,Jah�ro. Ni �g¡rs �ijaklojp .. Sed 
ili néníam ' okazas en movado. N ur . malta pida :sed · konst- . 
.antá . kaj k�rek,ta lah�ro sukoosigas aferÓj'n: �¡a n:iovad_p 
ne Inttlte 'progi-esis; car li.i tro m'a1pacienci� k¡aj ' perméSlS1• 
de tempo ,a} ' teinpo,. aii al senspertaj sent��niáluioj ai't 
al reakciuloj ; ke ili gvidLl niajn' rondojn. Kio .. estas hezo.n
enda? Koml�inigo de juneca emoéio, suS gvido de:matura 
(sed ne .dekadenca) sperto. Nek emocio �r: sia · fajro de · 
nescio, .nek prmlento, kiu bazigas n.ur sur malvarnia scio., 
povas sukcese fúnkcii per si mem. « ' N u, ambai't sinjoroj · ( cetere, miaj personaj amikoj) 
konsentis a1 · cio tio - sed tamen, de. tiaíp, nénio san�
igis. La plej' .  gr,ava ptmkto, kiu estis pridehátíta oo · la 
lasta Zái.uerihofa barco (hankedo y �m "Nnv-Ju.rko es'tis . 
» cu ni kil.ntu. la ' malnovan aií . la' novan melódion .kun 
la . llimnd :ae· Esperanto«, . . La "nie�·Út9j' : ae ... ,un:u:'' grupn 
tre f.avoris.:, la, movan himnon, sed lá anqf · de 11t ália · pro
testis, ke �i tro similas al la Mar�jlezo. ,, , · "'" Georgó Saville. 

-'- Sajnas, ke li estas tre 
� sin�oro, -- diris Cere¡;¡a. 
· .: - ,Mí ne dubas, ke li· estas h'e' ariÍinda, - diris 

Latona. · 
�� Dev�s dti, ke li 

diris · Diárra:: 
· 



' . -;., . . ,.,- . 
Rokoj , sm· kiuj la lumo de, l' hel' 
Luine rebriia� - kaj kiu{ .íhalgoje 

. (}rizas' se g�i�as pezega ciei� ;' . e < 
Rokoj t.;uelaL al kiuj plurfoje 

Fato konfidl,s estingon de viv', 
Kar�j vi estas, pro kia motiv'? . � ' F --'"e�· ' 

. Karaj vi :estas; car venkon ni amas 
Ka j vin plej krutajn ni venkas sen tim' ; 
Car konkereme la alton aklamas 
lo en -fundo , de nía anim' ; 

":;- . +"" 
. C�r elvokad�� internaj pos�Ulc:>j 

> Bluon lazui::an poT niaj okuloj . 

. .  Tie, ce via soleca kulmin' ,  ! 
_Sent' de. Jjbero jen cirkal) ' ni ard¡¡.s . .  . 
. •. . . . Paco . eklulas natur�p ·. ka j nin . . . · 
Kaj al ' la "visto de 1' moncl.' ni rigardas. 

. 
JuUette BaudJn. 

. VII. 
. · lú:iimedo anoncis, 'ke oni. servis per 'kafo en 'la 

salono de Junona. Jupitero estis en treega bonhumoro. 
Li� homa gasto amuzis lin. Li favoris . Ja l eetáblan 
societon per Takonto de mm el siaj plej 'bionaj 'hisfA?rioj 
eu sia plej hona . stilo. G i  estis pri Leda, ne tro skím-
d<;�la;a;tamen gaja: ,.,, . . . · .  
•· %. •• � Tioj tagof estis tre ��la'j , ,__:_ diris Neptuno. 

,. . ...::...; Ni povas. �memmj, - · diris la Toudtofarulo 
ktut trembri le toj en la okuloj. - ·C i  tiuj juuulof sin 
trovas eu malpli gaja tempo. Ne p_l11 estas belaj fuiuoj. 

, lksipno, mi . triuka.s pi"o la sano de via cdzino. , · · · · . � < Mi ankati " l!!.tkore , . kaj (}Speran tc, 1{e':: nen iurn 'si estó�- p li . p1·oksim�' al mi , ol iíüí. L . · ' ., ·· "" 
: �. Hone ! Bont; d Apolono, \-Ílln brakon . Ni iru al  

la si:rijorinoi . La, la,  la ,  la ! La,< 1a; 1a1 la ! 

mi estis vagule;· elmetita al &u senkompata ·malsereno 
de 1a vetere, ""kaj hodiaü· mi ,;,�stas gastó Ae'" Jupitero. · 
Dinn . �vo restas,.,�spero �stas, kl!-j kiu · W!l§' Déstinon 
gájnas .FortunOJí. · Mi volonté ;;trah:us deúoye la 'estfut- ' 
,eoon por atiugi !a estanteoon, kaj mi sentas, ke, mal
grau cío, mi estas §uldanto áJ; �ia ed�� t!:,hl • . ke pro 
sia kouduto, .mi povas rigardt vm. . 

• - Nenia "granda spektaklo. Se tio estas cio, m1 · 
deziras al vi pli bouan fortúnou . . 
· '"' -- Mi ne deziras pli gr'andan. 

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

, Iliaj okuloj renkontigis ; la nigraj okuloj de la 
'P�saliano ne, perdis la kutagon antaií la fúhnanta l'Í'
gardo de la diino. Junona paligis. Junono sin .forturnis. 

PARTO DUA. 

l. 

»Aliaj diras, ke g� estis nur nubo. « 
Merkuro kaj Ganimedo duonkusis sur kontraiíaj 

kanáp<>j en la antaúeanib'ro de Olimpo. 
. . 

• .,.,, . L Gi estas niirinda, - diris la· filó :de Maja, 
óscedante. 

_ - Gi estas nekredeb1a ! - red iris la pokalport
isto de Jupitero; etendante la krurojn. 

· - Mizera mortulo ! - ekkrüs la dio, <levante la 
'b'rovojn · . ·' •. ' ' : 

.. � .· J' ' _.:. Malndl:íia Tesalianó 1 _;_ diris la belli' Frigiano, 
levetante la sultrojn. 

- Antaií ne tri tagoj eljetito de inter siaj miz-
era'j samspecanoj 1 · 

- Kaj jám li ordonas ciun en la Cielo. 
---' Tamen mi ne permesos, ke li ordonu :mi:it, 

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

kiou· vi pensas? ankoraü hiera u vespere . . .  aüskultu! 
jen li venas. 

· ' · La interparolantoj saltis de la kahapoj ; facila 
ridó .. audigis. 'La . cedra pordo jete malfermitis, 'kaj 

. fksioill:>, vestitá en Vasta . níatefia robO, eruris, · antáuen 
pieditatante !J.UU. el siaj pantófloj .  

· · � - Ha ! ....,.;· · ekkriis la rego ,de Tesalio, - vi estas 
la gustaj ul9j , kiujn vidi mi deziris ! Ganimedo al¡>Ortu_ 
a mi iom da ne:ktaro ; kaj vi, Merkuro, 1\uríi al Jupi
tem J<aj' ,.<;ciigQ. al li, k-e tni "ne óefnlangos .hejme 
h,<:}dÚ!ii. � . •., ' . ' . . . . .. ' 

· L •. (;.· La kuriei-o kaj la pagio inter8angis rig.ardoju 
kun · iudigna ko�terno. · . 

- Nu ! poT kio vi restas? - plue di:ris lksiono, 
tumante de' la spegulo, en kiun li rigardis por . .  

ar �i . ·  s,iaj 1ú hJ:!rojn. · La ·kuriero káj la pagio muilaperis . . . 
......_.. Do ! Cí •tio estas la Cielo, - diris la edzo de 

. Piá, jetante s� sur un u el la · kanapoj , - kaj tte 
.. · agraNa loko gi estas. Ci tiuj indaj senmortuloj bezonis, 
· ke <;mi piilartigu al ili la· mell.SOn, kaj mi esperas, ke 

�-+efike fans, la ;necesan oper.acion. lli volis , submeti 
· la enqjgaj, -malnovmodaj/ Cielaj afektoj; sed 

gas, ke nü donis al ili 8angajójn por ilia: talento. 
· Pél' fari. ke esf,tt agrable al si en la Cielo, <mi ' devas 
ordoni. Ci tiuj apartuloj hu:miligas antau la aiídaoo de 
a�!ranta sp�rito: J�pite� me� ·efektive >E�stas Jj:,nerJo� 
'\:a) havas lxma1n IdeoJn. Mi estas trea . J'avoratO, � 
'";C�U · es�s · )Jli 'g!andá aiítol\tatulo· �r, -:Ajgi()fios P!i v 
t:iyj te.mó), de · � · k&rakfero �- la biela seksó át'i la ge--· 





.m�n�J:on ni "'trows en lia'}k(Jle"Í.:to. ta naive ·hl�nd.ah kred
on ]e lá � faka s9,1o« ,  je la !1-Wik.eco, je l3; donita p,�lo 

· di 'ilir<>j ; _· de!íi' Jimikoj . . . ' La 'ofen�i�on, se:·� ��ma,s· ' pri �a 
. mem-'lu.ie, la supe:rem,on de la stultulo, km povas s)n 

ki� sa�a nur, se la alian, la virinon, li kredas· aqkoraü . 
�li �t�ltl;, L�_ �eston ... �r kiu li .vo�as ro� Jiiel �,avali}'o �e 
Ja vJrm(>c, éc t1.am, ktarn ·" la motivo de lia nobla, ago est1s 
Jnalkürago aú: egoísmo. L,a duóne an.1uzat.an, : duone 1-ed-

, � atan sintenon kontraü la infanoj , kio cetere estas io multe 
.pli . �arma, oh la sentimentala dorlotado dé la infanoj plan

¡.�.· , tit
. 
�- en la literaturon per. l� influo de la virinoj. La hejm-,, ' 1Q, ' an .. J¡nzernon d{l <;ubmetJ�mto Jerome same ne forges.as , 

. - . . .tapi.sojn, . kiuj povas jkonkurenci � �{ kiel . a cial p�end��an kom�ortamon, .kiuj �u tiel. k.omike 
faei!e la, pe�§aJJ?- kaJ • .SQ;nrnaJn.- . _ . k un!�� -en: C:m f1hstre_ma . Vl:fO. �ed h ne forgesas a�k�ií 

. L� potisto1 el 1� IJ?Su�o G-erba :emeroongas per s1a3 , ""; �ri tl!J ,a�uza eco de la v1r-ka�a�ro, k9 la mala�r�laJO)I� "" laboroj 1� v�ZOJD el . J�m��· g�eka kaJ · .rom�a - ep.oko. _ �- h eldu�g�s .- pre�e� pe;r _la ���m o .. Amuza estas l�a m1�� 
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J �e 1!1 : 
. la belaJn artajoJn kun h.�;·multkolora) eiJt:lJlO] emgitaJ en · la pleJ bpa vua smteno. KaJ la pleJ grava : la konscrvado 
· orajn kaj argentajn filigranojn, kiuj rememorigas la ' · de la _ búta digno, de la vjr - fiero. ., 
- bizahcan epokon� . ; . · . . , J Ce :Jerome, ciam la eterna infano esprirni!as en la 

. , �a · tun�i�j or�a1�1aj ptil�roj �e la f�slaj vestoj i. j; viro . .. �a· _gapan� pri �io rniran.ta , _lre �goista._ foj� �en- · ka] ,d1versspe�J le?aJO) estas �e satataJ. . . . • /1,.. taug�, foJe �re c�ma mfano : .- km. mn•as , se .om nda� ;_ .. Lfi ]rt;f�rataJ k01:nponoJ .de m_uzulmanoJ }'.s��
. 
la�\ pn h, �d. ktu pleJ bon�uste r�das pn la p_ropraJ mankOJ llnne�no, la npetado, la enkadr1go kaJ la elronda :rad1ado. . - �!l altaJ . J.eroroe en SHl realismo JlC fort1m1gas e� de la  

"' L:¡, tún,4ia, muziko . I!Crvas plej o{te a l  la  urhplacaj � ekstremoj . Li ne nur akoeptas, sed ankaü · amas �ion hó� 
rakontistój , al la . lernaptoj , kiuj �iam komut;�e ripetas la . .  -·- man . El tiu -�i vivkoncepto .sekvas lía sinteno koncerne no 

. . l�eionojn (k'ti tio anJ.aü la enkondnko de la Ce,.metodo ! . . . ) �L nur la, viro"virino-problemon, sed ankaü la »generale 
ce la _psalmado de funehraj �aj de li�urgiaj kantoj . homan . «  . . · . . · . . . . .. . . 

. 
En.,. la �ampoj ; ,Ja :, Huto akompanas ·· la kan ton de l '  ' 'L'ia sere;na · arigla tilozofio j ugas · nur auiuza horoa 

paitisto, )a diversspecaj tamhU l'OJ b.elpas a} Sercado de malforto tÍon, kion la temperamentO de la , Sudano li,U 
· �rpent?j �aj, al sti

:
mulado de· cevaloj dum , la famaj arabaj órierír.mo jam "idas kulpo. De tie devenas ' lia rideta in� ce"rur<•¡daJ .�muzoJ . . _. . . _· • . . . . . _ dulgemo. Sed de tie ankañ liá profunda k.ristaneeo : li ne ' , ,. D��m cm -�muz� •. publika au J?nvata, mu�lko

-
�kmn- taksas la homan .kulpon super la eblo de 1a pardono. pa';las 

. ·
la kan�?J�·

. 
SaJD6 ' moaotonaJ • . la kaJ?-t9J _ _ vallas e� "' Ese�;�oo li estas optimisto, k.iu pri:moka� la p�simís-Ao�a .utmo,. k•_un ák?mpmas tambu_rmo. 

_
n�n ausk�ta?t� mon, �ar li krcdigas sin �sim�t�, k�u �ol�re�as pr<! �i� on! ' �as pli : pro:tunde, komp:r.;em la ani�non de . l!UJ ha:gatelajo. La málsnkcesoJ de haJ aferOJ sunilas . al hUJ oOneni;aJ popoloJ. S. Grenlwmp. de Stan kaj Pan el la filmomondo : - estas trank-

r 
' • 

r il igé vi!ti la troig¿n d-e la malsukoesoj . mallertecoj en' la etaj aferoj , �ar eer tío instinkte oni et<-sen�as, kc ne estas inde inciti,gi, ko1ereti kaj , k.io estas ec pli grava el la \'Íd
punkto <le la optimista vivrigardo1 ke, kiam iu malespcl'
igas pro · bagatelajoj , la vere �r�daj_ kaj s!gnifaj aferoj 
ne ;po,as sarJimezure malsukcesi , car, tlon om ne povus el� 
teni - ' tl.u nur. pri tio oni plendcgns. . 

:;Liá -krocigQ al la jnf.an(!j lin p·rok.simigas al Ja , fe-, rninisroo. El virina vidpunkto la mondo ne estas . alia o l. 
lude,jo de malgrandaj kaj .grandaj infanoj , kiuj ciuj be
.zon.as amon. Jeroroe sentas tion , sed li staras iom flanke, 
kiel, la 'spite�a ' knabo �aj ín_ontriis figon .al ili, .Car ili 
ludJls plenkr�kiilon , viron. 



N. B. El Uu mondfama\•erkistÓ AELA eldoMs dum >1:) 
tiu ci - jaro tT�i homoj ;en Boato« kiel unuan libron 
de la beletristi,ka serio. · , "" 

(V.) CER;VANTES DE BRUNO FRANK : . B�uno 
Frank :realigis ;en sia historia ro¡pano la mal�ftan: kaJ n�- � · 

.facilan inajsirajon : moritri kvazaií aktualaJ , k10m aJn · 
fora estu la tempo, la viza�ojn kaj animojn de siaj fig
ux·oj . -Oni memo;ras ' .la neordinaran portreton pri _ Fre- · 
denko la II-a, 1dun li prezentis en sia Ta�e des Ko.nigs, 
kaj ankaú lian Trenck, tiom profunde VIvan. " 

K!!-j en la ·� �poko ·jam tiom fora, plie pro ideologio 
ol pr.o kronologio, kiam Btiand renkonti�adis k un Stre
seman kaj kun li klopodis forigi la militon el Eíír?pó', 
Bruno . Frank verkis la Politisclw Novel/e, kiu restos val
ora dokumento . pri ·lil nuna historio, kvankam la íÍguroj 
estas fiktivaj . 

Hodiau Frank eleklas kiél studkampon la hispanan 
oran jarcent-on. Estas ·mirinda epoko por tiu; kiu percepta.S 
en �i la .. :l;ermentadon de la pasioj , Ja fekundecon de la 
ideoj , la impeton de la sociaj impulsoj . Antaurhetante 
eri la llDua ca.pitro de sia Qérvantes konversacion . intür 
la hispana re�o- Filipo la. U-a kaj la speciala sendito d�, 
la Papo> la autoro nin avertas ekde la komenco, kc m 

· tie· ci ne trovos simpla:1;1 biógrafion de la patro de Don 
.K.ihoto. Cen·autes estas la pivoto de tiu Libro, samkiel li 
estas la fok.uso de sia epoko ; la horno, en kiu interkrucigas 
Ciuj kontrastoj ; sed li ue estas tia vera heroó. Li montr� 
igas ·nur reprezentant? de tiu �eroo, ki';l ci -tie ne . ,e��as 
horno, sed jar�nto ngardata klel orgamsma estajo, biO-
\ogia .. indiyiduo. . . 
. Rakonti la- )listorion de epoko he signifas rakonti ' la 

bietorioQ de la - hOfllOj gin travivantaj , sed montri, kionf' 
la kolektiva fenomeno transpasas la individuan kaj mal
kovri en la preciza kaj delikata komplekso, kiun oni no
mas jaroento, tutan sumon da destiuoj ofte kontrauaj 
sed kuilaparten�taj al la tempospirito; al tiu jarceuto, ki
ts difinitaj kaj� dependaj elementoj ili estas. 

Tia . Aajnas al mi la vera signifo de libro, kia la 
Cervantes .de .Bruno Frank, kiu estas uek biografío, uek 
romano, nek . kroniko, sed cio tio sa:mtempe kaj ptecipe 
majstra · pentrajo de tiu jaroento. La aiítoro .kompreuigas 
al n1 kiom elstare oertaj figur-oj restas la atestantoj de 
sia epoko, kaj l-ia Ceroan.tes ci tie aperas al ni kiel la -esen
ca punkto, la eefa stono, la atestanto de sia jarceJ?.t(). 

, (V.) '  PID / PUO DE C�LETT;E. Siujorir1o Colette 
posedas grandan meriton. Ctam A1 konservas senperan 
kontakton kUX1 la vivo 'kaj memstaran sentenion, kiu sola 
e�ligas. kompletan verkist�n . �ajst�<:?"· k�; s�tempe 
A1 espr1mas sJan klar.an, pnmttívan kaJ sukonc� ':olon eu 
senkomp� .harmoma formo, per la _ sagaca. dJStribuo de 
la scenoj kaj karakteroj. Al tiu duobla talento Ai suldas 
.sian privilegian" lokon en la vico_· de la nuntenipaj autoroj. 

Jaro en la -komencaj pagoj de Duo elstaras ump el la 
f�nd�entaj trajtoj de sinjori!_lo Oolette : _1� �eatenditeco._ T1u J& ne trov1�as en la tel)lo me¡;n, kiu, • tute m�e, 
devenas el la pleJ banála fonto : geedza dra:mo _stereoti¡>Q 
�iu�a : aventur_o de edzo, kiu amas _la edzinon, kaj mal
k<iy;ras, . ke Ai lili perfidis. Ankaií la .'maniero 'de la 'mal
kovro ne· havas en s.i ion esoeptan. Revenas la kutima epi
zoclo de la letero kaAita inte,r la folioj de sorbpapera 
mapo, kiun oni malapé-rigas ,p()r . evit¡ �al�ovro�. Kia� 
la -edzo, Michel, demandas · la id.cmon. cpn la. sub1ta mal
_ápero de tiu mapo, li eksentas profun�an kOnfuzon, car 
,ne estápte roaBis.tratq; ' li a,bsolute p.e kutimas trovigi 
én tiaj situacioj. Malreite li . §iu · atakas : , » Kio lari�is 
ill ti u ajo, �iu. �a sa:mkQlou il�, vi ja . scias1 pri ki? _ ri:lii 
ll?li!-S Plll'Oli . «  s� �spop.das ; . »�ia !IJ�� - Ate�� � M�ch.el, 
Ví forverias akvon el la · flórpoto. « · - »Nemam, dum 
mia. tuta v!vo DlÁ falp,uAis floi:poton .. Sur via skri�tahlo! 
b tíe, kué1s Spl!OO de mapo. Nun �� "forest;lS.. Cu 1en Vl 
}in metis? Kioo -vi faris el �ir Kien yi (in' metis? e ·  . 

- )N u, 1ni prove . deeegnia · kóüumOJD.c 

' 
'-\ ',�· ' W," __ :..,jj ��- • :� _, 

'.Alice; la edzino, fakt.é kutimu �gni r()bmodelojtí 
· e.lW>9ri planojn P!i d�ko�acio �aj meb��anJtado. Si �e: 
venas' ·el multenomhra ·· kaJ malrica ÍllJll�ho. _lJqu el , áia.J , 
fratlnoj violqnludas vespere en kvartala: kihejo: 'l\lia estas 
robprovistino ce Lelong;- . , 

. De tempo al tem;po, si s�tas .d�s�guadi. Est�s , do 
me,mlcomprene.ble,  ·ke 81 konservas . s1aJn·• ellaborajoJn en 
la . mapo. Se� rega.s ia stranga eto'so, kiu fo�ie impresas 
M1chef-on . · Fme, h malkovras la mapon ka}: la_ pruvon 
pri la perfido de: A lioe. 'fíe ¿¡· aperas �a_ · tuta el!),nigiuale.co 
de sinjorino Colette. Ni. · povus . atendi >Serion - d.a • scenoj 
koleraj , impetaj , JogJH:nj ,  kiajn �eQ.erale u¡;as la dramverk
istoj , Admirinda esta� Lv unua , detalo. La. ·  amanto d� 
AlicJe, Ambrogio, bavas filigranan slél:ibmauieron, kiuu 
Michel pene deciiras. Li v an:e elorbjtigas l a - okulojn. 
La edzino ironie enjel:as, ke li forgesis snr¡neti la okv.lvitr� 
ojn. Li sin senl.a$ malsperia, spi tata, b·umiligata kaj pre'ht 
plej furiote eksplodi. Sed ' la legado de la letero liu kva-
?.aü · sob�;igas. · ' . . . , ' _ La sekva soeno morilri�a� rimárkinde s:iinpla, -- sen
artifika kaj preskaü naiva. Oi di>vo1vigas en · rniksajo de so
leno kaj komiko, de tragiko kaj sajua burlesko. La 
malkovro okazis k-elkajn minutoju antau la tagman�Q� 
Nun, nepre neccsas rienion sajuigi antau Mar41., la serVIst
iuo. Poste Ja scenó rekomencigas en la biblioteko:, . post la 
kafotriuko. Sed gi ' perd is siau ·· uiÍuau impeton, la vervon 
de sia elirpunkto ; gi kvazaií trenas sin ; mil hagateloj 
giu malhelp�. Oi ne similas plu la. ond?u , rgmpi_Aan!an 
kontraü la d1gon, · sed nur . senpovaJn altvos,,c]OJD, k1r!� 
i:nurmurantajn. Micbel ja timas, kce de ekstere O.llÍ aiídos 
la eksplodou de lía kolero, ka:j tío sufiéas por lin kvietigi.• 
Tamen guste ti u . lia sohrigo incitas la edzinon k�,j. 
vekas ee si . certan ' malSaton hl la edzo. Si esperis p:l� 
londran stormon. 

Ni nc vqla:; ci íie x·akonti la temon oe Duo, car· gin 
konsistigas nur la , esenco mero ''de gia k drarno. Mic;-¡�1 
klopodas alkutirnigi iom post iom al la ideo pri la pedido 
de la e�ziuo. Siai lankc si . pro vas prezeuti al li :tjun pe1·; 
·fidorí laü · divers¡¡.j vidpunktoj : jtln kiel sent}mental;m 
kapricon pro komunaj gustoj , jen kief momentau vo
lupte.inon tuj forgesitan. Est;¡..s f:ikto,_ ke por ·:-Alice tiu, 
aventm·o seuspure {orpasis: estis n ura : pajl0fajr,o . . S�d lá-: 
konsekvencoj de 1 amo ka� pedido ne samas .,por vito: 
kaj por virino, Alice povas forgi;l!Íi ,  Michel ue P,ovas; Li ll� p�vaS; Car 9nÍ ;ué forvisas grava� ��t9u per ; b9n�(}f,9

_
n 

a u ec . s1mple per volo. Neeblas _ renVIgi �morbnton a'll · 
amon. '· · · 

La plej bona parto de la r()mano tiusas ebl� . en, h 
fino. -�vankam .4lic.e· kaj ,.Michei kune k.qtludl!sxpli mat: __ 
ph gaj humore, ilia . maltrankvila vivo fluas en sajna se
reno; �is kiam fari�as tro , pteme al Michel. Legiu�e la h:i 
leoorojn ·¡;�e_ ·Ambr..ogio, li, konscias, /ke mankas al li la :for� 
to iti plue. Tiuj leteroj enhavas t;fO da precizaj detaloj5. 
Sen la detaloj : li-go sajnas, nenio. Perfido povas prezen
ti�i , abstralr.te ki:ei mc.n:.al-a · :ehoji�o, 51td;;gi :pov!l5 ankart 
fari�i vico aa kónk\etaj bildoj��- mov�plena hll!'eliefo, 
kies ciu aparta �sto videblas kr�le kaj s.enhonte. Obseá
as . Michel-on tiu bareliefp . . . Ehle, . se li atendus , an
korau 'ses monato)n/li ceri� forgesus �in:, .sé ne !)�tute, QJ::� 
menau .sufi� por .uc morte Ca:grenigi .. Sed la :im,puJs� 
al memn;10rtigo ne lasas t�mpon por pr1_pensado. :I'uJ om , 
de va§ agí. Kaj tiei <i1"i�a.s la simforuo. de Duo. •"' �; . - . . 



V in naskis surda nokta hor' •. 
Nun en kristala vazo mortas 

Beleco ekiotika for. 

Mi<aréle kisas vin, mortantan; 

Nektaron lastan trinkas buS'. 
, V in. ebriigas kis� , pasia, 

E.lúcitas vin la lipa tuS'. 

·. 
Vin kisas mi! kaj sala larmo 
Sin ka§as honte gut' post gut' 
En vaz:�- kristala. Orláiko 
M ortsvenas . en la . amservut'. 

" 

óefheioin� jaro rakóntadis iom tro komplezeme, kaj 
kiun .rémemorigas al ni . kun j usta severo S-ino Haymondc 
Lefebvre, en sia aHoga verko pri >> la maltrankvila viyo de 
Pierre Luti<< (La vie :inquiete de Pierre Loti) . · • 

. ·· Jen la · historitl' : fránca verkistino, sub la nomo Marc 
Hélys, kaj siaj du amikinoj , Zennour kaj Nouryé de Cha
teauneill, filinoj de grava turka statfunkciulo francde� 
vena, . d-ecidis imagi eksterordinaran fabelon kaj �in kre

'digi ái� J.;oti, .por· ludí ce la grandá sentemulo la avantag
an. rolon' de inspirantilioj. · Ili skribadís al li , sin : Aajni
gante: �iítentikaj' turkinoj , admirantaj lían talenton. Estis 
en apiilo 1 904 , kiam Loti unuafoje renkontis apud la 
Bosfoto la tri mistere vualitajn fantomojn. Al 1i  tre 
placis ilia societo. Ili sin nomis antaü Ji : Ley la, Neyr kaj 
Zeyneb (Djénane, Méiek kaj Zeyneo, en la romano) kaj 
Aajnigis . fervoran emon .• al la liberigo de la turkaf , vir"
inoj, Jii! instigante aL verkado' de romano pri la vivo .de · ¡a 
kompatindulinoj ií:olitaj en haremoj . Tíel naskigis »Les 
Desencnantées « . · · . 

La aventuro de Loti kun siaj tri falsaj turkinoj 
restis cetere tute ca.Sta� kvankam Marc Ifélys, en sia ko
respondaqo ,  faris e l  : ,g¡ »la plej kortusan .amromanon « . 
Eble · Ai . sbpiris esb por Loti . nova · eQkorpi�o de , la .fresa 
Azyad�. · S-ino. 'Raym�de· Leiébvré ' riínárkas tre �uste, ke 
Mar� Hélys .• atendi�te la morto� d� Lo� por priblik
Igi bun• r.áltonton, kiun cetere la verkisto 3am koms, eble 
mem faritis la unua viktimo de sia 'IIlÍstifiko. Kiu scias, 
cu en ' la romano de: Leyla-Djénane, · . Marc Hélys ne ' :faris 
pli ��Ji>l:i. sian prop��. ,.�onfeson. al �oti? La v�rino(tre 
Aatas;A:en � literaturo, ,uf-1hg1 'la propran ' ;sperton pr1 la: �vo. 
»S} �ble'' �tis Djénao�t pli, ol si lasas tion supozi « notas 
tre sprite s-ino RaYII1onde Lefebvre, kaj tiuokaze, si 
trovis Sian punon en la aventuro de si imag�t.a. Kaj si vere 
�ritiS punon t�l •. k� 'si elpensis »�Í abomenan ludon « ,  
,)del l.ob. ,mem din� . . '>�P� • . , • 

. . • ., . .&late Hély:s en ·• s1a .rakonto sm montras tre f1e�!l/ ke 
ii ttoinpadis dum al\ 'ja'roj fuman' lilceraturiston, vivi
santtt ,al 1i falsan roptmon .de turliaj . sinjormoj , por ke li 

· verk:u pri ilia necesa liberigo la '.plei:lon, kiun la aüten
tikaj tut:kinoj atendis .de li. 

Séd · ni daúrigu . la : la historian. · La óefheroint)� xe-
vep" ParÍ!J, ior:von�is �ál Sveduje .�Sed ,Ai p1u skribadis 
al . ank' al. siaj oo1pantinoj .l�mtaj ep TurkiÓ,». kiuj 
i:le ti� en�tigj� Ja ��ro�; . J\.ai. �- re.venis .ál Kon
atantiho�lo. Loti rey1C)ts Slajn tri amikinoJn kaJ ec ak
OOJ.»tls llin sur la V4ill0ur. Reveninte definitive .en · Fran

. Cl90D;.Mla datírisD! kelbn tempon sian ludeton .,.pri 
f� oj. Sed la . plej bonaj Ae�coj estas la plej. }Dal-

.. 1� . " 1iu � �am �o .daiiJis. ;nia; )ti!i>�tis �· bj� 

Mtne, . decídis maíapel't Si , skribts 1ongan adíau:;1ete.ron, 
ki110 cl1i retro vas .preskau sensange , en la ro,mano kaj aho.n
ci� �ian memmortigqn, Lóti riceyis , ec info�p1on pri Aia 
moi·tó. Cu ne · plej bonguste? ' . · · . . , . 

· ' llestis �nkoraii la du duon-.tUii,noj , de kiuj Loti ne 
povis ,sin liberigi tiom íacile. Kjllkan tempon poste, for
Jas.� te sian fanillion, ili al venís Francujon, , kaj, mistifi
k.inie la verkistori, volís lin ekspluati. Kvankam konante 
üian intencon , li opinii� sia devo ne' forlasi . ilin. Parton 
de sia autora rajto · Ii oec transdonis al ili kaj akeeptigis de . 
l a  ga�eto Figaro iliajn artikolojn, kiujn ef.ektive li devis · 
,·erki. · 
' "":Por danki lian grandanimecon . Z ·nnour kaj Nouryé · 

mem . publikigis kaj vendis siajn aútentikajn leterojn ;  
kiuj vere ne .honoras ilin. 'fiel finigis tiu malgaja aven
turo. ;.Nin konsoios la Pcmso, ke ni ·suld� ·al gi ·'cefver.kon. 

. (V.) PRI LA V I VO DE .FIHDUSI. Pe:i·sujo jus 
so]enis Ja milj;u·feston de Firdusi, 'kiun gi rigardas kiel la 
k reínton de la poezio, lingvo kaj kutinioj naciaj . lGu 
estas ti': perso? On.i general� konas pli bone �II}a� Kha,r
yarp, vmnta_n en la post� J arcento, aü S�ad1 �a]

. 
Ifaf1z, 

un u, . preskau samtempano de Dante, la aha de , f>etrarca. 
Firdusi mortas, kiam prepari�as la Chanson de - Rotrmd.· 

En g3{¡ naskigas en Thus Abul Kasím Mansun, des
tínita fari�i unu el la plej famaj poeLoj de 1a . mondo sub 
la . nomo Firdusi (�a P�radi�a). La . �ran�aj fOetoj si
mdas al la gr11.ndaJ . kapttanoJ : por 1ha tnumfo pecesas 
escepta kúnigo ae iliaj kapabloj kaj de la cil'konstancoj; . 
En la tiama Perslando , islamigita de post la m·aba �"1 
vado, la frenidaj regoj , unue persekutinte la religion de" 
Zeroastio kaj la antikvan lingvon pehlevan , nun ekvekas la 
naciajn tradwiojn, venigas al si poetojn,  kiuj donas k.or-' 
pon a1 la nova: animo. Jen unu el la maloftaj ekzemj:>loj 
en la,,h01:na historiq pri la neceso. de la poezio pop veki la 
konscion d:e nacio: · 

1\.r-edo, scio kaj invento formis tiam ununuran ak
tiveqon ; estis necese multe lernadi antaü ol verki � kaj 
preci� · en versoj . Gis sia 3o-a jaro, Abul Kasim sen
cese legadas . kaj silente studadas. Li rakontigas . al si la 
IIJi!.lnc;>vajn legendoj:n kaj . klopodas ilin enversigi ; oie li 
sercadas fragme·ntojn el ili. Efektive ekzistis Íam am
pleksa Jcronik-libro, redaktita en la pehleva lingvo, kaj 
de lopge perdjta, car la mahometanoj gin forjetis pro reli
giaj. .motivoj . Gin oni poste retrovis, kaj la st,iltano ko
misiis poeton por transskribo en persájn versojn. Subite 

Hci.rJsta romaneo 
- ErJka llda.-aaon -

<tf . Autunvespere iras mi al l' eta kabareto, 
kie jteffi.dsóna la muzik' kaj straflda la rideto. 

' ': �"4J1rablas tie, danca moti', bongualtls vin' el k�lo, 
v¡kinga, greka beluliri.'; kñabin' l!l orient'. 

Pli mildas iW. va�ma haut', ol ld--óranOoAelf!� 
A �in. kare8adi"rajtas mi por peco da ar�ent' . 

·' . . • . ' . 'le "' Autunvespe�e. "iras mi al l'eta kabareto: 
kie fremdsima la. muzik' kaj 3tranga lá ridetó; 

"-· Benata golf' kaj Gibraltar' donantaf Ououj'b�! 
Benaw a,nkau � infan' .de la aminda Frín"' l  ·� . ... ' ' . ' • ' 

, . Se �ÍÚlinM ·'t;idos mi, kiu ne pr�no�on, 
•SM, min rigdfaos kun · dfabl' - .jéñ mia aiiiik;;r.'. 

. Aütunve•pere ira& mi al l' eta kabareto, · � . . . . 
: -�' ljie fremdao114 liz. muzik' kái ltranga la r�U1. 
"" '.<� f'{; � • " . , ' :?.' . /"· . ' ti! ,:Jf ·· · 

, El la. latva� ·:N� " Kurzeru 



- . 

Firdusi '�ksdas, l<e titht - póeton�oní.' jús -mu.nHs dum fes,� 
ten o. Tjo ' decidas lian ' sotton. · - .· . �-

P�st Jon,ga sircaao, li · ��é altiras d_e amiko 'la manos-. 
kripton, super ki

_
u··· pasis du mil. jaroj, J{aj Ji fara:s, kion ·. 

nur · l i  'povas fári : Komencinte la poemon · en sia 36-a · ,  
jaro , l i' sekret�. · �Ín prilabOras ankoraií dum 2 0  jaroj,¡. · 
Mia poem;p,"1 li (liras, igis por m.i zorgo, kian nur la M- . 
lento p,óvis fórigi. · Mi lconservis ·mían poemon dum dudel,�.· 
jaroj, Ois mi ti·ovis iun indan je tiu trezoro. 

· 
Tiu aüskultanto, kiun la poeto kredas inda je sia, 

poe�o. estas Milhmud la: dua, el la dinastía de Ghazna; 
speco- de bruta klerulo. Li interesigas pri Firdusi, unue, 
car lía talentq . jarn disfamigis tra !a tuta urbo ; due, car 
li sercas· posteúlon al sia murdita poeto. Li akceptas la  
novalveriinton kaj donas ál  li privátan cambra:ron en . sia 
paJaco. Firdúsi legas al la rego ciun t)pizodon kun akom.! 
pano de muúko kaj dancado en cambro, sur kies mtíroj 
esta� pentritaj t� soenoj kaj figuroj <le la teksto. Lia vivo 
tamen estas tnalgaja_ kaj cagrenita per la intrigoj de en'� 
viuloj. Pro. tio · lia poemo ha vas apárte profundan sencon : 
malanta:ií la g:randíozaj freskbj kaj superbomaj figuroj 
aperas artista plej mízera. Estas ja, trajto de la persa pot:
zía : prikanti �ojon ; 'gloron, feston kaj enmiksi en pom
pan ornrunon la sepliman malgajon de l' orienta animo; 
La $ah Name ati Libro de la llegoj , ci tiu teksajo de ravo, 
magio kaj soréo plej :brilaj , _estas la laboro de viro mal
j.una, senhava kaj cagrena. 

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

Maltmud, kiu estis efektive filo de sklavo, tiam or
don�s' per�kuti. · la poeton kaj po�

.
tula.s lian hptm. ��· 

malJuna .Frrdus1 vagadas dum dek JarOJ de urho al urbó, 
vizitante princojn ,  kiuj lin fávore akceptas · k un la espero, 
ke íli estos poreterne prikantitaj : Sed kiarri ili ekscias · pii 
lá minaco ' de Mahtriud , ili faras donacon· a:l la ·poeto kaj 
petas lin · iri plue. Tamen un u el ili kur_agas direkti 
pledon al Mahmud .kaj sükoes'ás '•forigi lian ,kruelan in
tencon. 

. ··.·. ; · ¡ : [ í Kiarn Firdusi revenas al la heima urbo li aiídas ul'� 
fanon .kantanta : S11 la pateo .de _ la reg.o . estu.s . de rega· rl:er ' 
veno . . .  llo, miro, .ec �a infanoj 'konas 1ian poemon . . Cu 
tio ne tj.<¡.tas la plej granda gloro? N un li· · povas ·t:J:ank- . vil e niorti. . · ' ,. . . . , 

En'· la tfior{;ento, "kiam' la �rko . de .F1rdusi eliris''�¡i 
pordo de la urbo, envenis tr'a alia pórd6 ka:rrreloj ·.sat�it

. a:j d� oro y kiun Mahmud sendis a1 li .kun . honnr"robo 
· . kaj pardonpeto. · ·· . , · '• · 

· · r. · · 
La �eqtd�dekmil _ versoj d-� Sa:h NaJ;De ra'kontas la 

legendojn de la persaj din¡tstioJ . �is }a . Sasa�d?j : neélCer: .. . 
pellla svarrnado da • hatalantOJ · · kaJ amatmoh demo�DJ . 

· kaj sorcoj , hen�agoj kaj pe.rfidoj, h,omam�oj. pli densaj :"dl 
en la DitJina Comedia. okazajoj pli gr�dit:n:aj ol en la 
Ili�do. Jen ·nral�ongá fragmento ·'en . proza tradriko : , M� 

La Re.Oid;,'no en�-as . lf earn,bron . de. , �usiem. 
-- {_ . -- _�":,t._ - - _ i - - •.;. ·', ·: . ��( --�- - '_"_ -� _·". - . 

. K:i�m parto de llC ndkfo est;s forp,asinta. 4cáj 1 dum la'·'' 
ma1enfl ' Stli)O brilis ' laü)onge de }i\ cielo, lJ.ÚdÍ�lS mal.a:uta 
:�ll;rolo' :kaf di!i'k'réte . ·mal:fe.rmi�is ;¡Ia · . pordo: ae· la� camhro, 
·en . . kiü ku§ilP Rwtem • . Sk.lavino; 'teparíte l�ppn . amhr< 
Odor� \' t¡¡t la mano: eni�� . k�j 

.
. alProksinli�iS ál Ja ' lito de 

la. �bria li'éroo� . i:Sin ·; &eJtri� vuaüta virinó1,4kuh luna .vi-'" 

zago, hriia'. ki,él' {� 
.Sia:j . hrovoj .formis,l'!.lltllaJ,a.h:. 

' céru)j ' ' 'siaj. lipoj siinilis 
busó . estis. eta .;kief . la prflmitá,. 
lume. · radiis; sía kórpo��'sirr'iilis 
{lCnÍO , tera <eStaS Cll . . S l. i C¡C·, 

Rustem,' Ja he'i:oo kuri: ' '' "m""'-·u 
. kaj alvokis sur sin la' bt;mon 
. kaj demandis : - Kio estas .. _ ,· .. · .-�....;·�" 
malluma nokto? Kio estas vía . . - Mi estas Tehm1meh 

· ¡piro. M� estas · la sola ··fili�o 
devenas el la raso d� la . 
co sur la . teró estas inda je 
multaj virinoj kiel !Jll sub ··· 1a . ,. , ..... ,.2.a,.,, 
vidis min senvuala, aúdis la son<Jn · 
vi mi auskultis muliajri ' rakontojn', . 
m1 scias ; ke vi timas nek Div-on nék ·"· -v,�, �� . ' 
on nek krokodilon ; mi scias, ke vi , , ... u,.,,•�'"'"• 
Yl sola ;  ke la koro de la leono k�j la 
fendigas, kiam ilí vidas klabO!l , en 
aglo ne kura�as sin j�ti . sur ,sian 
vidas vian: glavon riuda kaj ke pro tirn_o 
la nubo versas sahgon ', . . . • ,. . 

Tíaj estas la rakontoj/kiujn· oni :&aris·"n·Jc,·,'Y<i�·'ilh.S!l "ii\� 
pensante pri vi , mi mordis mían lipon ; 
ziron vidi viajn sultrojn,  viajo . hrakojn " kaj 

N un, Dio igis vio· restádi ' (m tiu ci · . ·  · 
apartenas al 'Vi, se vi mio·· dezirás ; álie>. qek 
fiso mio vidos plu. · · · 



-v�jqoj·, �a , sange de ) :�'Iato�o,, Pascal, ·Seinoza. kaj Goethe. 
15.aj re,G�t��2�.· »,pe� 1�-�guloj� de }a �ibérá Spirito: 
.h nur celas; li!l cu,1, Jau ha ekZill.lllplo, .:far1�u mastro kaJ 
manto· de si " róem. TiaJ; la . serto de la . »Postmortaj 
Ver.Jcoj « . devas .esti rigardata, same . kiel la »Zarathustra ·.< , 
'breviero de lac lirika he�oismo : -�¡ postulas kaj �ekom
pencas la legadon fa!itan laii la' spirito de .Nietzsche. 

/" , , , _ __. 
. (V.) S-INO ·POPE-HENNESSY : EDGAR ALLAN 

. , POE. P.1uraj aiítoroj. de biografío sercis la sekreton de -la 
genio de Poe en la nenormalaj kaj senoraaj · okazajoj d �  
.Iia vivo. S-ino _Pop.e-Hen�essy verkante biografion pri 
Poe, samtempe s1mplan kaJ kompletail , lasas al la leganto 
la zorgon el tui la konkludojn ,  kiujn li ju�os plej logikaj , 
:sed tamep ne kasas, ke la . strangan sintenon de· la poeto 
kaiizis 'tre versajne seksa anoma1io. Lia sentimenta aktiv
.Coo montrisas mis0rganiza : edzigo al .dekkvarjarulino 
�alsana kilJ june mortonta, senoosaj financaj zorgoj , 
.Ciama- nomadismo pro nekapablo al fiksa restadó. Eble la 
genio jle Poe ha vas nenion komunan kun tiuj faktoj , sed 
Iia verko konservas ilian postsignon. La trouzo de opio, 
la -proalkoholaj krizoj - tiom pli dan�eraj ' car ili alter
:nis ktin periodpj de · kompleta abstinenco - ne estas la 
lonto de la poemoj , sed la klimato sub kiu tiuj floras. 

. Kio certe plej interesos l.a leganton e� la libro de 
:S-ino Pope-Hennessy, estas la priskribo de la ti ama 
Ameriko ; bildo, kiu havas la carmon de malnovaj gravur
ajoj, sed konvinkas nin pri la morala konflikto inter la 
:poeto kaj lia '�úiédió. Fremda en e.poko kaj lando, kiuj 
lin ne komprenis, Po-e aperas; latí la esprimo de Mallarme, 
kiel »kvieta bloko cjteren falinta el malluma ruinajo<< .  
La francoj estis la unuaj , kiuj Iaiímerite taksis l a  genion 

'-de Poe. Oni povus sin demandi, kial li speFtis nur mal
fidon kaj malsaton flanke de siaj samlandanoj , kaj ne 
postlasis ian literaturan skolon. Eble pro tio, ke Usono 
ne estas, lia patrolando, car li devenís el irlanda familio. 
Sed Ii rícevis de siaj pr¡¡.patroj ankaií guteton da j uda 
:sango, kio eble klarigas la obsedan Iipeton de kelkaj 
poetikjij. temoj esence me-amerikanaj . « -

La libro de S-ino Pope-Hennessy elstaras· inter la 
.samtemaj vcrkoj pro la multaj tute originalaj vidpunktoj 
:kaj pro la malkovro de la kernaj punktoj el sub la 
.amaso da legendoj miksitaj kun realajoj . Kaj cio tio estas 
pre�entita kun tiom da kompreno kaj simpatio, kiorn da 
j u�kapalilo kaj talento. 

. (V.t HIL�S FAt.LADA : WIR HATTEN MAL EIN 
KIND (N1 fojl) havis infanon) .  Tiu jus aperinta romano 
:tn�fermas novan etapon e� la vivo de la verkisto, kiuñ 
la su,kceso ne limigas.. en iu . » speco « ,  sed male transfor
mas de unu )ibro _al la alía, hazaií lia evolu-kapa'blo 
estus senfina. -Lía antaiia romano, 5e vi bone memoras, 
-disvolvis la vivon de mizerulo, kiu, sidinte unufoje en 

, .karcero, he povas eviti" la fatalan sorton : kiu iam sidis en 
m.alliberejo, neprc residas. La libro taii!en fini�as per 
optiínisma nuanco propra · al Haps. · Fa,llada: La >heroo 
de la romano, laci�inte de ciaj sorfofurnoj , sopire revenaS 
;;ll la karcero, kie li · fine trovas trankvilO'O. Tío k.arakte
::rizas la apartan filozofion, kiu regas la tutan verkaron 
de. la autoro: Senindulge F.Ulada priskribas la eagrenojn 
bj ama:roj� de siaJ · figuroj , kiujn li Aatas prezen�i kiel 
mizerajn estájojnr •·J>elitajn de la sorto, · �ed · pleriajrt de 
P.rofund� rezigno. Tioj e��joj akceptas la Yi��n sen -sto
�ka . hermsino, Sed kun s1q¡pla }>onhumoro. Ili defendas 
sm' per .sia �ÍÓO, SÍa naiva boneco, Sta SÍmplanimeCO, CQ 
ki11 rega8 ofte nekonscia ruzo. La Pióneherg-oj en Ktei-
nu Jllann, was nun ? rulfalis laií ' la ' stupoj de .l' mal
'felico, sed foiigis sian cagrenon per lciso aií" rideto. Por 
Fall;¡.da, tiu sinteno en la vivo montritas finfine kiel la 
plej 'taiíga savrimedq: �r -�¡ gai-das la intérnan m�mon 
de_ la individuo kootraii tralo de misSanco, kaj ne enlásas 

· vojon al la �ales�ro. La lasta romano . de Fallada 
p�en� similíili.. f�ozofion �n �ia ·plej alta signifo. Es.tas 

,libro, Jciu donas 1deon pn perfekteco, Ca:r la teknika liÚtj'.strecO neniel ma:lhelpás' la emocion kaj csponta,D�cón. 
"�!;' �- ... "". ,. . 

Se 01� voius · laiidí -�ian konstruon, .oni devus �in kompari 
k'un á;rbo, · kies 'fortika viglo kaj organisma viveco ·nÍtl' 
plerugas per admiro. Lá kampara pejza�o mirinde adapt
��as ·al tiu vilaga vivsuko, kiu depost Bauern, Bonzen und 
Bomben ne plu havis okazon radie disflui, sed kiun ni 
retrovas freSa , rica kaj junforta. Lumigita de dolca kaj 
vera p�zio,_ l� tu�a �akont!J sajnas lulata per ir?nia 
vetvo, km stmJias la ndeton de Fallad a mem. En libro 
kia Wir hatten mal ein Kind, verkita tiom per la koro, 
kiom per la spirito, la talento de Fallada plene evident
igis. Oni lfC povus diri,  ke kelkaj liaj antaüaj verkoj nun 
aspéktas kiel provoj au. ekzercajoj kompare kun tiu ci . 

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

Ciu corte konas la kortusan historion de la rava j u
nulino, pala kaj delikata, kiu forlasas la tro preman 
hejmon kaj sin liberigas d<l la snobismo de Wimpole 
Street. Si velkadas sur sofo, kiam subite, per la mirmda 
potenco de la amo, si reakiras forton kaj fugas al I talujo, 
neatentante la patran koleron. Jen la romano, kies variajn · 
okazajC!jn ni sekvas per la sentoj kaj ideoj de la hundeto. 
La cefan rolon tie ci ja no ludas Elisabeth. Barrctt, sed 
la hundo mem, eta fajwbulo, besto plena de d�ziroj kaj 
instinktoj , simbolo de la elernenta vivo, iom post iom 
edukita, aldomigita, adaptita al la civiliza vivo. La urba 
hundo nun forgesas, ke li e3tis vilaga hundo, li forgcsas 
la natnron , la bonodoron de la malseka h.erbo, la d�nsajn 
veprojn , la leporojn ,  la l iberan j unecon. Li rezignas la 
plezuron, la kapricon kaj sekve la gojon. Li nun estas 
ricula hundo, fraiílina hundo boned ukita, man!i;anta el 
telero, sen•ata de lakeoj , unuvorte mosta hundo kombita, 
parfumita, severmora, dignoplena kaj anglikana. Sed tiu 
aristokrata hundo, vi v anta en la mondo d 3  la happy fcw, 
estas subite jetita en la inferon de Whiteclwpel: li fR!as 
el la paradizo en la .teruron de la Cittá dolente. Stelistoj 
lin rabas kaj en1ermas en abomenan kelon, de kie la 
j unulino lin l iberigas per pago de granda sumo. Drama 
superrigardo al la kanajla kvartalo de Londono1 la a l ía 
flanko de la socio, kiun ignoras la mostaj hundoj ; tiu 
amaso da senjusto, malespero, ven�emo, trovitanta ce la 
bazo de la kapitalista mondo. Drasta revelacw d vasta 
sufero, kiun oni volonte ignoras. 

l)e kie venas la savo? De la amo. Tiu amo, redon
inta . al la j unulino sanon kaj forton, prezentigas 
pere de Robert Browníng : sed li estas tiom neatendita, 
tiom .. fremda al la moroj de Wimpole street, ke la hundo, 
fidela protektanto de si a mastrino, kolere gruntas je lía · 
alv�no. Sed kiu kapablas rezisti la amon? La amo for
porti!s Mis� Barrett kune kun Flúsh al nova yivo. En 
Firenze ne ekzistas plu kastoj , kluá' aroganteco ; apenaü 
restas sociaj distingo) intér la nohel- kaj strat-hundoj ; la 
SUDO brilas egale por ciu !  Ne ekzistas plu lakeoj por 
prizorgi la multvaloran pudelon, sed ankaií ne timo pri 
stelistoj ·kaf rabistoj . Libera vagado sur la vendoplaco kaj 
en pli m�lpli bonfamaj stratoj ; ja ciam estas tr�ve;bla . ia 
man$opeco, .. fresa .akvo fluas abunde el la pubhka) foq .. 
tanol; Estas veré, ke ankau puloj ne mankas. S-ro Brow
ning decidas tondi la harojn de Flush:  jen liberigo. · Sen
hedaiíre la_ vagemulo .forlasas la livreon de sia cmbarasa 
nohleco. �i nun mokas pri sia pedigree kaj �oje eniras 
en la kom'unan . hundospecon .  L i  rezignas sian privilegian 
por koni · la mondon de l' felico. De nun ll kan� li�as 
kún ·senkompara �uo, li dibocas kaj ec tranoktas ekst:er
dome. Li .sendignas en plej cagrena maniero ; senhonte li · 
sin montras kun stratvagulinoj , kies patton neniu konas. 
L1 dormas ka) man� laií bontrovo. Li ec parto:prenas . , 
poJ>Qiain mamfestaciojn kaj havas pri la vivo tre cmikan 
filozof10n. Sed cu ni rajtas atendí ion alían de li? Li ja 
�tas - n ur hundo. ' · 

Kiam }i hejmenvenas, kio okazas tre malofte, jj·.vidas 



1a1 gema8�roj� .e�prof��di�mtajn , k� �ikoj , en la mis�::·. 
OJO .�e 1 SJ?mtlsmo : 1h élvokas spu'ItOJ� helpe d_e ,turni�
antaJ tabl.OJ. Al Flush tute ne placas bu metafiz1ko . . éu 
ne e:�las akoepti la. v�von tia, �ia �i estas, ne. enmiksan

_
te 

en @n supernáturaJn elémentoJil. éu plezurad1 Ce la bon'li 
suno ne valoras pli ,  o l  tiuj vanaj di.stri�oj ? 

'ría estas la rákonto de Virginia Woolf. Diskreti 
satiro kontr.aü la » stulta r g-a jarcento « kaj la antauj u�oj 
de l¡¡. »'viktori�na ': üP,o'ko. Oni retrovas. en. gi 1� hum?�or\ · 
de Sterne kaJ F1elding. Cu Flush, hu edukJta, sp1bta, 
glorita kaj fine liberigita hundeto, ellasita al la bona 
naturo, ne pr-ezei:!tas · trafan bildon pri la angla animo, 
forskuanta la jugon de artefarita kaJ puritana eduhdo? 
Kiu scias?' 

(B.) TBE M U S I CAL COM PA NION. Libro tre inte, 
resa , kaj malfermanta por ni novajn perspektivojn,  estas 
»The M usical � Compcmwn « , j us aperinta sur 752 patoj , 
kln la eldono de Gollanz. La verkon prilaboris la ok plej 
konataj muzikscienculoj de Britujo, - ínter iü E. J. 
Den t :  prof-esoro de la universi.tato en Cambridge, la plej 
eminenta muiik-esploranto de Britujo, la primuzika kun1 
laboranto de la Brita Enciklopedio ; E. Evans: la esplor
isto de la kompara moderna m uzi'�cienco ; Harrison:  l a  
gvidanto de l a  Soc�to Handel ; Toye: muzikkritikisto de 
la Morning Post, Dai\y Ex.pres$ kaj Oútlook. Mi hontas 
csti liiika, kiam mi parolas pri scienca libro, tamen, m i  
devas diri , k e  mi ankorau n e  legis tiel ravan kaj carman 
muziksciencan libron. Gi katenis niin en la vera senco dé 
l' v�)rt.o. 'Mi ?e scias, ?l kiu rek?mendi un ue : cu al esr.er
anbsta éldomsto", ke h ·éldonu ban· verkon ; cu al la dilet.-' 
antaj kaj prufesiaj mi.rzikistoj , ke iü kompletigu per �i 
sian cert� mankbavan muzikan instruitecon, en al tiu am
pleksa tavolo, kiu kredas, ke gi estas la » klera okcident-<H , 
car ja - kiel ili diras .-· » ��al oni d�vus scipo�· i  -?luzi_kon 
en la mondo de rad·1o kaJ gr:unofono? «  C1 tm hbro 
pruvus. al tiuj homoj , ke · la kv auto de muzikamantoj kaj 
muzikkomprenántoj kaj la signifo de la muzikkulturo 
ege grandi�Í$ en Anglujo dum la lastaj jaroj pro la efiko 
de la ndio. Lauvorte »nombro, kiu multege pligrandigis 
en la lastnj kvar jaroj « estas la pruvo, ke la masino ne 

.. malpliigas, sed· pligrandigas la interesi�on pri la muúk
kultuí-o . kaJ ciarn pli multe da homoj' ekkonscias, 'k.e 
m�zikí kaj aü�k�lti r!múk�n estas. » terr�popas!�? k�n plej 
daura valoro kaJ plcJ perfekta k.ontenbgo.«  nu c1 fakto 
igis . inotivita la aperon de l a  verko . 

. La .P�ej . nova direkto . de la anglaj �letri.stikaj ka� 
ar�J knbkOJ forturnas sm de la lauta) kaJ pasemaJ 
dé�Ízoj de la moderna arto' eri' ciuj brancoj , kaj prenas 
novan valormezurilon. Tiu ci mezurilo estas la artoverko , 
kóncipita en tiuj altoj artaj , kie-s purecon kaj profundan 
etikan set:iozecon atingas nek la rnuziko elcerbumita pór 
» �iutaga uzo« , nek la artopecoj , , verkitaj · por kontentigi 
la J> modernajn artajn vidpunktojn«  kiel ajn brilantaj 
t'.Stu . ci lastaj ' kiel ajn laiitan sukceson ili rikoltu 'kaj 
kv�kam ili .havu la;- plej vastar!; sekva!ltaron. 

TRADIClO KAJ . UBE RECO. J uli�n· Benda nled
itas p.ri la rilato de Lradicio kaj l iben�co. En la lÚe:iatul-o 
d.u aferojn OIIÍ devas dístingi : estas alio deveni el i u  t�ad1-
do�� kaf estlí.sc · alío ofeú sin. po1· 1u tradiyio. La · unua .es
tal¡ f�to natüra kiel oni estas n�alalt- ai:í altstatura: La 
alia: e�tas decido -de la spirito, ago de la voio. Racine kaj 
la Bruyere · n®iam volis -esti francoj. La granda fakto 
de lit auna ep6ko ' estas la trumpeto de la' tradicio. Ec en 
la Jilasikaj centjaroj , la libereco estis la plej grava postulo 
de la literatQXo. N.un regas la avido al sp�rita konfor:. 
¡qiam,o, nun senti�as nauzo kontx:aií la libeN'Co. La kulto 
de l' tradicio ,. f8:Isas la talenton, 'kiú 'estas mte nura facl
:h!OO · kaj ironiu, kaj devigas Ain, ke ti » vibru sur la kordoj 
de la mal�o,•a FrancÍó« .. La homon k.rei.s Dio, sed -q� 
malQtilas, se kelkfojé la horno imagas sin iiber�. · (El. N;ou- . 
velles Littérah�). · · 

DA ;�JWID,(L9: En la · Rev� ai ·�Úiaph�i�,a , �f 
k: mofalé. · A.' ó.uy :·analizas la skandálon: Stelo, rabo, 
murd.o �lej Qfte estas nura �1;ícista af�ro, ne skaiid�9 ; 
por vek!. skandalon, devas. al!�'� �kor\l� certa.: .;,s�rpnzo,_ ' 
1I}d�gno·, :.k,lun' _vé�as.¿-ne la kriuio m�m/ Sttld la soc�a k�� " 

. . gorlO. de lá .knmmto. La skaridalo ctam ,estas at-eneo k(jn
trau la soéia ·ordo. La naski�on de skandalo .·ehiigas la 
$olidara spirito, tiu tute n� pruvebla supozo, ke fa su� . : 
,peraj klasoj .estas. pli virtemajiol� l� oetera.j J4as()j ·>r.un<!� ' ' 
de la skandalo sm ka8as malrac1aJ kol-ektivaJ antaU:J�tor 
(memorigantaj pri la prelogika animstrukturo de la so
vutuloj) ,  mistikaj valorj u�oj. Kaj ili dir.ektas ank:au nurl 
'la sorton de la civil,izitaj popoloj. , ,. 

VAt:ÉRY EN BRITLANDO� Valéry n un estas ·ínódo 
en la rondoj de la anglaj legantoj , kompreneble Cé .)a 
tre kulturitaj legantoj. La konfes¡mtoj de la p�tio .lin 
rigardas kiel la solan certan kaj trankvil� homoh de la . 
poeta konscio en . la kaosa kirlomikso dé la �uri:o�:'' itvan.:. 
ka� la �seisto d_e la Poetry vidas. en l i. unu. el l�, »:nel��-: 
a tal emmentulOJ « ,  tamen , por smO&aJ ·ka] bo.�.mi tencáJ.-: 
intelektuloj , li sigrtifas la konstantecon de la· póetá �!l'ealo; 

· kon traü.e a L b  . :svarmo de -poetoj sin okupaó.taj pti lá 
tagaj aktualajoj. Kompreneble ankai:í li  ne povas .eviti la 
jam traqiciigmtan komparon kun Joycé : arnbaii · �opodas 
al sintezo kaj ambaü bavas. moralan re�pondecon ·sen
tatan pri la ·humano. Kaj ,  ke en la formo ili rhalfermis 
novajn vojojn : tio plu · ne diskuteblas. � 9 

AVERTO . . 
Mi konstatas, ke 1imltaj sinjoroj , stin antaüa pritrakto. 

kun m i ,  ofl� represas el kolektoj de >>, Liri�vo Int�r.t;��?a« �  
k!ujn m i  aoot.is 'ki:m ciuj le�aj rajtoj de la . Pres� Es.peranto. 
SociE' to. �ti atentigas ciujn je la le�aj sekvoj. 

·s. 
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� ' �� .... -Anl�uparo.lo de I.� Piena. Gram.a� 

ti'k.o de Esp·eranto0> 
"" La unua sento, kiu versajne atakos la leganton 

ce la ekrigarpo al tiu ci libro, estos la timo, kaj lia 
unua pensp - amara beaaiíro pri la liliputa 1 6-regula 
gr,�matiketo de I 888. Li konsoli�u pensante, ke a"nkaü li  
m�in ne .povus survesti sian unuajaran pantaloneton, 
k?J ke tiu ampleksi:go de la gramatilio nenion alian sig
nifas ktom evoluo kaj kresko de la l ingvo. Kaj pri tiu 
pullkto, ni esperas, ·OJÜ povas nur �oji.  · 

. Dua senkulpigo : lingvo estas tre vasta kaj lwm·· 
ple.k'sa mekanismo. " Estus · facile siste.rnigi gin per kel
kaJ t�e generalaj trajtoj, aperigi giajn cefliniojn.  Sed 
s·e om vete volas stú.di gin detale, prezenti respondon 
al ciuj etaj demandoj, kiujn je ciu fraz-angulo metas 
,la milforma,. Ciamvaria homa penso, estas necese verki 
·iom pli kompaktan lib'rón. 

Trie, · oni devas memori, ke nian internacian  
lingvon uzas ne  animkonsistaj an�eloj , sed enkorpi<'�-int
aj homoj : ili ciuj haYaS en SÍa spirito, profunde gr�VUl'
i�jn, Iil. 'lmtimojn, apa'i·taJ'ojn,  idiotismojn de' sia patrina 
hngvo. Ne estás facile al ili >> formeti la mab10van hom
on. k.

un li�j a�oj «, fr_emdig� al sia penso tiel ofte iritajn 
V?JOJn . kaJ .vo�st�?k<?Jll. Om devas kalkuli kun tiuj na
cusm?J • �nbn

. 
1hn, akcepti tiujn, ki

.
uj estas .generale 

uz?'taJ ka] ne tro pikas 1a logikon, forpusi la aliajn -
ka) tiun disjugoh oni ne povas fari sen granda de
talado,. Tiel oni pov:as arginnenti, ke eú nia gr_amati
ko 'la malfaciloj venas ne de ·Esperanto mem, sed de la 
uaciaj lingvoj . . . 

. La . c�-supr�j konsideroj . povu�t esti rigardataj, 
k1el mo!J.vOJ de smd�t.eno antaü tíel malsimpla tasko. Ni 
):am;�n áiídacis éntr.aprt:m'i �in pro la jéria kialo : La 
_,dec�díi. �ak�o en l� _

hi�t9rio de Esperanto estis, ke gi 
tr�p��\TJ.S Slan. krem;t<;m. " La morto de z., anstataü 'mal
fortígt h movadon, 8ajnis strl)cigi Cíes eríergion, kaj 
!�lt. la ku�a�a ekzemplo de · Ia Majstro .Il}em, kiu gis. 
Sla' 'lasta . horo trádukaüis " A.ndersen kaj la Biblión, ciu
flanl[e �ul��� �n�doj. pm· ri,Gigi nian Jiterato.ron per 
tradu.kOJ . kaJ �:mguíaloj . La amaso d� tiuj ciuj 'yerkoj· 

· estas nun sufli�e granda, por k-e· oni · sen tu la Jiézonon 
• .. ge generala tra:rigaido kaj kónttolo de Ja 1 ingvouzo, 

éele al kiibra,!lo kaj fi�sado. Tia laboró . estis jam Jarit-a 
PQr Ja l�sikologiQ. per Ia .'Plena W>r�aro . .  e n  lúes el-

' ia�:í:ado partopre�s unu el' la añttiroj .ae - ·Ía jena libro. 
,. N1 , p,rovas nu:n· .similllD · laboron su�r la - graniatiko: 

N'e,�tqs superflue níal�onge· �nHílQ._nian. mefuaón. · · 
-.:. �) Y��:��} �e��-· }\álo�ay; :�aj G. � W al'inglú;�, kll.j aJ>t:.r-<mta en · �pr1lo �le! la ·unua verko" de 1a: ··lingvp-serio 

.de ·� ���.. . .; . .. ..,. ·"' . 

. N i ,  anlaií cío, studis kaj reduktis al reguloj la . 
�lZa�on de Zamenhof, kaj de la bDnaj kl.asikaj verk
JS I:O] . Sed en tin materialo, kiel ajn vasta gi . estas, 

, J?l�aj p.unktoj restis, ai:'t dubaj , a u e� tu.te igoorataj : 
m p:ov1s

. 
stop1 ankaií tiujn breeojn .  Por tío, ni helpis 

�;; il.l l;tl lmJ per la hodiau mon túgan taj tende.ncoj de la 
l�ngvo: kaj . p�r la generalaj kutimoj de la eüropaj 
-JmgvoJ , kaJ. fme per la ahsl: rak ta logiko. Ni  klasas 
tiujn k riteriojn laií malheska ordo de va loro. Efektive, 
tra nía tuta studado, n i  ofte . rekonis,  ke la pura logiko 
J�e est�s la eefa potenco en li Jlgvo, ke ofte venkas gin 
forma� .aú pe!lSaJ · analogio:j , kaj estos rigidigi kaj iel 
kadolu�l la l ingvon, se oni submetus �in al la stala:j 
regulo] de la . logiko. Tiun instruon ni Ticevi.· de Z. 
n:wm ; dum sía tuta vivo li ' obstine kontraüstaris la  l'aCi
istajn decidemulojn, kiuj postu l adis matema tikan regu
le.con en ciuj detaloj de la linj\VO kaj apri.oúan kon
struadon de » plena gramatiko « :  lía rifuzo elverki tian 
g.ramatikon venas nur de tio, ke li  preferís lasi al ].a 
VJ.VO la solvon de multaj problemoj, kiujn la ra.cio 

, per si m�m estos eb�e. povinta tranci ,. sed ne �al�od�. 
S�, da�k al la adm Lrmda peno de twm da verk1stoJ , 
m poV1S nun entrepreni la taskon, kiun li en r go8  
jugis tTo f:rua, n i  tamen intencis ne maloh'ei lían kon
siloi]. , · kaj kiel. eble plej respektis la rajtojn de la vivo, · 
ec . se devus 10ill sufel'i ti u:j de la geometría log.iko. 
Ta�en, � c!nf?je, k�am en la sv.ar.mo da detaloj oni 
pov1s dts.IJ.ng1 la direkton de granda lingva tendenco, 
rú �eu�s- lumigi gin, kaj tiel difini Ja vojon de la evoluo 
(om VJ.du �kzemple la capitrojn pri 'la pasivo au la 
refleksivo). , , · 

Ni paTolis supre pri hreeoj stopitaj . Tiaj lokoj, 
vere, ne estas multaj en la l ibro ; plejparte ni tenis nin 
1i:t la principo » konsta:ti, ne proponi «.  Kie ni milt>beis 
tiun prin.cipon, tie ni markis tíon, dirante aparte:, ke 

'temas pri pro.pono (por tio sin proponas, oni povus uzi, 
estus .oport�e uzi ktp.), krome tiaj lokoj estas lokitaj 
en p1ed1!0�J . . au pre��taj per yetitaj · literoj. Per tia 
averto m volis garantu, ke la li.b'ro, kvankam en gi ne 
�:nK:as · an�� ü.

. 
ne�alhaveblaj prqponoj, estu tamen 

ftdinde �ofiaaht « . 
· . Estas kompr.en�hle. ke nía gramatiko sin apogis 
unuaVice al la .zameiibo.fa lingvo-uzo. Tamen, ne en 

· Ci�j �etaloj la rl:una líiigvo' sekvis la zaménhof�n kaj 
altparte ankaú . mem l!i · :uun�nbQfa lingvou.zo ne estas 
t�te un�ecá ; ekzísfus provoj , kiujn Z. poste forlasis. 
�,, se �o estas n.e uzata plu . kaj diversas de la pli" ofta 
ka) tl?gtka �formo,. tí?n ni eHasis �ü markis pér 'tñ.át-
aprol>a noto-, ec se gt · estas zamenlio.fa; · 

..,..,.7 -�� t' ¿,.. 



-�:<; 
AttikoJo el la �Enciklópedio de Esp.eranw• lfa volumo 

, E diferencas de la · :n�d�j ,ling;oj .• �k�ií
, pe; � povas e.sii ·k�pa;átaj :·kun la li�el',aturo; na.cia. Al'"ili 

tio, ke\duJU Ja la.staj estas tmuaYice parollingvoj kaj apartenas : )) l,a Faraono« de Rrus, >l:t:'..abiol�;( de Wisé.,., 
:e
.
l ti. �j . nas�igi� . �a. s�ribL !iaj. l�ter�turaj !ormoj t E janr . Jl)an , rorig

.
in�I.aj roman<:>j. de Valli�ne ,k�j �'11

. 
yke�� �!P· 

�a�,k1�1s k1el sk�1bhng��· . �IaJ . v1�0. ·ka'j unueco esta>t · . · L� m1hto f?rbl.oVfS · preskau cu�n �e�domstOJ!J; .. ltg1t11J al la sknbo ka) nur duance al la . parolo. La,;; Post g-1a paso restis sur. tere110. 1mr .la firmoJ. :HE.AJ <aJ 
· unua R-lib'ro naskí�is pli frue, .ol la unua interparolo.: Ellersiek. Tarri-eu ne ili estas, Jwj (lafuigis la ape:ri- • 
se ni. ne kalkulas. al tío la konversacion en lá IQJ.gr " .· gadon d� .. boiiaj librój, .'sed la E-fakow,?e fama germa:pá: 
de la familio z; kie la lingvo ankail par9le estis 9l 1 libirejo FeFpin;ma . Hirt und Solm (.v). J  .• a li�r?f; .(ie Ci 
provata ; ' 

. 
· tiu l ilitejo ttite''�diférencis dé' la "antaiUí:úlitaj eldónajoj . 

Komprenehle la uhuaj libwj en E estis grama- · Ili estis ne nut seriozaj , kelkcentpagaj verkoj, sea estis. 
tíkQj kaj vortaroj .  Sed jam la 1 6-a lilYro estis l itera- . diferenco ank�:ií en la ekste.ra .aswe4to d� la liDroj. La " 
turajo kaj de tiam amlbau specoj d� libroj, .aperis proksi-: antat1militaj �efe francaj eldoruijoj · estas �ciuj presl:taj· :t 
mume saml<vante. La unuajn lili'rojn eldonis la' autor<>(Í':l sur malbbna li,gna� la kovríló sur �imp)a 'ru.ga au ali-, 
aií .tradukiütoj mem. Tamen gramatikoj kaj vortaroj: kolor� papero; dum la eldonaaoj .de Hirt aspektas, k�el 

· estis jam eldonataj . de pr0fesiaj >eldonejoj antau ol ,zorge dorlotitaj infanoj . Ci tiu diferenco iasis grandan 
literatur:a� verkoj . �a se1'Ío2;a eldono. de E Iitc,ratu,r:.ajoj i�préson aukau. ce la poste eklaO?rant�j _eltlonéj�f Lá 
'komenc1�1s per la fama kontrakto . .  mter de Beauírout gndrolo en la lihroeldonado post . la m1hto· ttansms el" 
kaj Z, post ·kió de .. B. kan helpo de Bourlet kontraktis . franoaj manoj 6:!'1 germanajn, aldoneante el Já E-libró� 
kun la firmo Hach�tte et Cie, París · pri star.igo de.. :eldonado la unuarángan teknikon de la gennana�. pres-
E-fako. Gis I 90LI lá firmo ne. ha vis konkurantQn; li�)íí kaj. eldonart<:v En. I 92 5' au:kau He:Cóldo '·de _Esperanto 
Lengyel fondis en Paris la. Centran E-Ptesejon ( v.) fondis sian lihroelílonan fakon kaj de tiam la E-libro 
kaj. poste kun Cart kaj aliaj la , Presan E-Societon pQr;¡; daiírigas sian evólllon. Unu -post · ta ;1lia aperas :g"t.ü•aj 

. egalpezi la >l �Ovis�ajH �l?podo
.
jn �e �o�det. Tam�n, . kaj·. seriozaj _ Jíbroj; kies. ekstero k�j enilav«?''a'!!J,i:g�)�l 

Hachette .restls �1s . la mi,hto la pleJ stgmfa , eldoneJO, - la E-movado multe da l ibrosatanfoJ , La E-1ibl'o far1g-.1s 
regulo aperi,gante · kelkajn gazétojn, multajn librojti�, utm el la plej b0naj pr.opagandiloj por la lingvo men\� • 
Tre .multe lahOris ankaií PES, ekde 1 9 1  o la librofako Sed gi ankoraií ne okupis sian indari lokon. , 
de Brita Esperantista Asocio kaj de )a firmo Eller1,. . La meza -el donn�mbro de iu  �-libro estas 2 000. 
sie.k (v.) . . · . Tamen, la pléjparto de 'la eldonejoj presas , ne ,pli .oi 

l;.a plejpal'to de la . antaiímilítaj lib'roj estis mal- I ooo· ékzempler�j,n · kaj unu el uiaj. pléj .;grandaj po�t- ' 
grandaj kajeroj, ue superantaj kvindek pagojn. Iü celis militaj eldo�ejoj en la lasta tenipo de -s�a aktiveco 
plejparte esti daürigaj perfektigiloj post. ellerno de -pT.esis el i:uj libl'Oj U'Ul' po üoo -ekzeriipleroj.' La ptej 
kurso kaj lego de unua legolib'ro. Oite oni ankaü·, presis 'granda . v�ndita kvauto, el iu E-libro.literátura estas� 1at't 
partojn él k!asikaj verkoj por kvazaií mistifiki la ne.,. ;nia , scio Soop dum kelkaj, jaroj kaj :r 5oo �n lá �unqaj 
esperantistan publikon pri la 'Okzisto de tiuj verkoj en · du jaroj. Tial ukazas, ke lá E·:lib'roeldoúad6n ni llr_enas 
E.. Nur tre malmultaj libroj el la antaümilite eldonitaj en la manon granaaj' alilingva] eldo*joj, ki:ea�te . por . . � ,· • 



.:t�( po�·paroiantoj : �cigis• ,tfun . grap.dtrit nombron 'éla 
· ppv,aj .E-istoj kiuj ri<;�v,11s nur per tiu pre;mio-Jiliito 

. un:uafoje kY.azau: impul�oh po'i' ·�ceto de novaj . l�rój 
kaj ké la transpreúo de granda, ofte nevendebia kvanto 
múlte 'helpas la koncernaii eldoniston.�: . . . 

.. Oiuokaze Ja .eldoÍ1o,de E-�lb'rój en la nu:ná tempo 
es'tas ankorau plie afero''de> eniuziasmó, o1 thi de neg
oco. La karakterizaj e09j de la lih'roeldonado; kompren
efrligas, ·ke ec la 'eldonejdj , . �abo,rán'taj k'u1Í pro.fitp, 
havas sian ' l?rofiton en la ciam pligrandi�antá liliro
sfeko, 'anstátau en necesaj ID?Ílsumoj kaj tiál )a kapi
talo, investita en 'E-libroeldodejojn nur plej ) nalfaeile 
kaj tre malofte povas pagi rentumon, cár �i ne alpdrtas 
pli da profito, ol kiom estas la administraj kostoj mem. 

. Laií la statistiko de la · EGO en . 1 889  estis .. !!9  
E-lib'roj, en 1 894 88;' e n  1 899 1 23, e n  1 904 2 Í I , 
en' ·1 909 en tute I 33o iibroj. Laií BIL �is r 9 2  8 el
donigis c. 32oo lib'roj en E (krám la gazetojJ: Nombro 
de la en E aperintaj libroj laü la Bibliografia Servo de 
UEA : I 93 I - I 38; 1 932- 1 !�5, I 933-97 libroj. 

G ravaj antaiímilitaj .eldonejoj : H.achetté ' et Cie, 
P!}ris ; ·Presa Esperantista Societo,, Paris ; El!ersiek und 
Borel, Bedin ; Iniernacia Socia Revuo/ flaga ; Ondo de 
E¡¡p-eranío, Moskva ; Brita' Esperantista Asúcio, . I:.ondon. ' Aktive laborantaj eldonejoj inter I 92 I-30 ; {el
donintaj pli ol unu volumon dum unu jaro) ; Esperanto 
Publishing · Co. Ltd . . Lobdon ; Eldona Societo Esper
anto, Stockholm ; Friedrich Ellersiek, Berlin ; Ekrelo, 
Moskva ; Eiaona Koopei:ativ'? de SAT, Leipzig-Paris ; 
Esperantista Centra Librejo, Paris ; He:roldo de Esper
anto, Koln ; Ferdinand HiFt und Sohn,; Leipzig ; Hun
gara Esperanto�lnstituto', Budapest ; Japana Esperanto 
Instituto', Tokio ;· Rudolf Mosse, · Berlin ; · A Paolet S t. 
Vito al Tagliall}-ento, Steyrermühl Ver�g Wien ; Thie-
m� et Cíe, Zu.tph�m. :' .. . · · • . 

� .. F En la lastaj · du jaroj plej aktivaj eldonejoj , el
doníntaj almenaií po du libroj dum jaro 'kaj laü la 
vico de ilia aktive'eo : Literatura Mondo; Budapest ; Ek
relo, Moskva ; Populara Esperanto Bibliote.ko;' Amstet
daa¡ (b'ankrotinta- en I 934, fondita en I g35) ; Eldona 
Sooieto . Esperanto, Stockholm ; Esperanto PotJlishing 
Go; Ltd., London ; . Japana Esperanto Instituto, Tokio ; 
Eldona Kooperativo de �SAT, París . (ne kalkulante la 

:duail eldonon de ' ta · Plena Vortaro) ; Thieme· et Cie 
Zutphen ; Heroldo de Esperanto; Koln: · : ., . · · · v. la ar.tikolojn pri Bibliotekoj ; Litera,ot\11'0 ; eldon-
ej<ün suJi )liaj nl!lmc;>j. } · 
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"' 
SVEDA · A NTOLOGIO. (Eld. 

Stockholm., {¡32 p. ) 

: .La pl.ej noya · antolo�io est�s verc o�:iginala verko . 
Or•gmhla unúaVJ,ce pro s1a specmla nordeco. La. norda 
animo ne estas tiom drame 1mpulsema kiel la suda , la 
éfektoj iotn mallai:tti�as , la epiko vualas sin per la suh:tila 
sllko de la liriko. ,Ci-ril.ate ebLe nur Strindberg e¡¡t�s 
esoepto, s:ed ank;lií l i . , plurfoje mal k¡¡sas la nordan de
v•enon de sia animo. Ververe, la noveloj. ec nc estas 
noveloj ; la drameco roankas el i li  ec tiam , kiám la temo � mem proponas sin por drarn-efekto. Anstataue, min kaptas 
plejparte la .»desepno-ma�iei'O« , 1� preskau japana deseg- . 
nado . Do, m pleJparte noevas ahan artospecon ol en la 
pro.za . parto de �liai antologioj , s�d �i ne estas . malpli 
raVltáJ ,. eble et ph. En la skandmaVJa literatura om sentas 
ian izoligon, la �atan de la soleco , m iksigantan , strang
kontraste, kun la hom-amo. Ti u sent-miksajo estas klare 
el-anal izebla · ne nur el la verkistoj vivimtaj vere ankail 
nuri sur la . a·rbaraj bordoj de la grandaj laoooj aü de · 
1' maro , sed ankau · el la grand m:banoj , kiuj kYare respe
gl!ilas la trajtojn de la -avoj ' persiste batalinta:j kontnpl 
IaJ tero, ail' mar(), vivip.ta:j . en mistere diafan.acra landa, 
kiu konas nek cedon , nek kompromisojp. Sennoktaj ta:gpj 
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. A:merika E-Instituto , · USA. 556 State Str. Madi-:
. · son (Wisf ...::::. !i3X x 5 ,  20 p. ::_:.; svfr. 3.-. 

101 .  *SEMANTO, LA - láh. - mon. reg . ...:_ M. Vuille; 
2 .rue Lescb,ot, ' Geneve ·Svislando. - ·2 ÍX33/ 6 p. 
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. 3:�>.<2_3, 8 p. ' . 

'� � ;._� ·' '.4"· 
� somére; malluinaj . ta�o} v-intre:· �n tiu �an�o,. ciu-" hbni<;> .. · 

estas heroo, -" ,� kaJ cmtage h'eroo. Sed hq c1 heroeco ne 
lautigas; ne fanfaronigas la vocojn : la: tono' estiiS ': p.r.eskaü 
pardof!pete,_ nw.desta ;  ko:OstanJ:_a kont;�:.astq, �.Ít!-n n'l? pnv�s 
scnsigi nur per la . bildo de; , la jiJnu).oj ;•_ tÍ'!i>m ·oftaj én 
S redujo : blondaj giganioj kU:ú ,roikolora: vizago, ka,j hon-

' tcma rideeto. Infanoj ! - v i d i ras inalkón tentc, · · iúL\u:�u 
al mi� ke la salvo ne ..,estas tiel -simpla kaj 'le�ú ''�i .uti � �� · 
Antologioll; l<iii ccrte ' vin ' m1Cditigos iom-: , ": · '·!�) 

. ! 8
;
8?-:- 1 92.0. Jen l a  antología: peíi�?,u:-,:�1d ," v.iv,;e 

v1vas . .  'Cn 01, ka] tamen .ne malhavas · la( n.eoesru1> tnstor-ian 
per-s�ktivdn . Bone· .elckti�a periodo . . Seil; , ·.se -mi:jám ko

. menéis la laudojn, mi tuj volas �iri, .,k¡al, au.e · la ;Ant9-. 
logio estas originala. L� unua vidfl upkJo ·e . .stis �n�al'&,1_, �a 
d¡:¡a estas speciale esperantista: Lá,. · Aptol�gio . .  J?:O�e estas 
la plej ficlcla spegulo de . ti u brava kaj energía e�p.-mo
vado, kiu estas . absol ute inda al la kultuníiveló.�<;le . .  Sved
l�d?. Nijrovas

. 
m�te -el� pomí?j �.!!- · l� listo ,af I_:l}radu-

. kmtaro, sed , Ja ··ple] . hel::¡,J ekzcrnploJ ,de la , ríifll�up, mo
desta, tipc sveda laboro ,esta,s )a koleJd.iv.aj· ' su��tú·i.b'oj : 
» tra�ukis G�vle-anoj , Jst-adanof « :. La 1-e�e?zisto i_e� - n� 

. pravas menen non:iOJn el :J.a á:ro de: la proza;� tr;;.duk mtOJ , 
car Ja . nivelo - estas tiom' �éherale ·. alta, la in.ténco. tiom ' 

· bona, kt1 ni po:vas nur �me _pensi •pri, ).1!- ·k;Jirto -s.k tiu ' 

�;,, _' '· ·sdcrAUSTO, LJ\. ' -;-7�)ab . _ .:.::: nion. , �g.
' 

F. Clia
. · •narre , L� Gábut ; '' La" . B.octtelle, . Franst��po. 

38X2 8, 8 p. - frh. d,�. . · , · · . , 
1: <;5·. L:E SOCIJ\LISTE ÉS.P.ERANTfsrk'':..:::IatJ .. ·.:,__: du-

_.. mon . frtmclingvii. - -Bspe�;mtó, \; �  · rue -�Ftyde¡tu , · 
." PatiB . :le. __: 3:iX44 : -4 p:. :..::_ fr!'J;�.�:T.: .. · � · · � ' 

r i lo: SUDA . S'tELO, l,.t\. - prÓp: ,.:._x'fió�.� 1:eg; · -- ' F . . 
. .\�:·Homal', _:__ 44 P..os��a.ko, �la_v. B�i1ft J·u����,Yio .. :;y.: 

_ ·' 28X2 <;>,_ x 4 p. � 0dm. 48::--: : . . • . ; :4ilhfl:.;, ,;· · 
107. "VERDA REVlf0, LA.  prop. - _. m.ori� .. h; lier- ' 

mannga�se 3 r/2 6';� · Wien ' ; IL} · Austrlo, ,....;_, . 3:!)\'!t 
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. 4., p. - frfr 5.-. " ·" . 
- . 

n o: SUR P()STENO - )ah.' ...,- mon. ne reg,; =- · F,lk:relo, " 
Amsterdám�Z1 Posth.us , Z . 5 __, 3 rX2 2 ,•&- p. - · -



far¡¡s tron, sed, prefe�f:l rú deziras diri kelke da vortof )ri 
la ppezia parto. . ;· . . , 

Se la proza ·· pártó montras specialajn .. trajtojn •. de 
lirikemo, . la poeziajoj ja rekte pxuvas, ke , la svedoj estas 
liri}{a nacio. Tiu Iiriko �stas, generale, subtila, n;¡a:llaiíta, 
ce ;en la serenaj . tonoj, . sen grancfaj; . aiel�takaj' ondoj , 
Sed oni ne povas · pridubi la helecon d'e ti u} poemoj ,  
kies m,ajstraj tradukoj estas dankeblaj al , Magda Carlss o n , 
Siellarí Engho lm, Gust,av Johansson; kaj Varma .Thillan

' rJ;er. La unuaj du nomoj . estas favore konataj de rúa ' �egantaro, sed ankaií la · 'du · lasf'aj 'pruvas siarr talenton ' 
"per la solvo de .t�·e malfacilaj prQblemoj . ---. La sola 
· J"· o, kies rezignemo estas iom amara, ioro. disharmonia,� 
kies IÍllllodiaro .estas boheme varia, kies plef tipa poemo 
»' La mondo« aperigas la Ür�ganan maron, (kaj ne la · 
postvihrojn de la uragano) , ·estas Froding. Hom'o dronas 
en la. maro. ·cu. jes, •di.ras la kapitano. Kaj fine jen pasie 
arda malvarmo: · · · · · 

, . l 
Griza o�daro .ruli�is sen ces' . 
Li dronas, - nun estas li for, kapitan' l  
Cu jes? · 

' 1\[ari:m movis uragan'. 
_ , La traduko de Engholm estas perfekta . . Ni sentas, ke 
ec la tro proza YOI'tO »mOVÍS« -estas tute rootivita kaj 
apli kita al la strangc indivi¡lua sonaro de F�oding. 

1 11., "' 1(arl;fr;ldt c·stas la eterna' ktiabo de la . sveda _ litcra
t-ur.o .  lnt.erese pTuvas. tion la . poemo »Pleprajta kolero« 

l. ¿t;l'ad . G. Johansson),  en kiu ec la sop'iro al "la 11ir-igo 
� ;¡,p' eras naive-bele. < ' ·' • X �. · - � 

>>Jen viro estas norda vento, 
H' gviOalltO "sub batala . sild' 'ktp. 

Liaj carrne naivaj , serenigaj dalekarliaj biblia] bildoj 
monttas Ja fclican renkontoo. de poeto kaj poeta traduk
isto. (M.  Cadsson.) Ma,gda . Carlsson estas freskaií mono
pola transplanÚmto de· · Bo l3érgman, e kies subtile 
inelan.kolia po"czio, kiel kat·akterizan ekzemplon ni citas la 
jcnan poemeton : 

. Nia sorto 
Ni flarrras cent-e - traflugas mevc 
sckfoli�o la matonokton, 

· 1 pelit_e vente kun vent' batalas. 
al ma celo, Levitaj venté 

. al torribobaro. m ree . falas 
En rugfabelo kaj eksilente 
ni vivas réve ; eniras nokton. 
mov,i�ás deve . Mí Il):cm iom bedauras, ke la poezia pa�to, eil kiu, 

k:roiÚ _ la m�nciitaj nomoj trovitas bel�gaj poémoj . de 
l.evrrtm, lle1denstam, El�elund kaJ Osterlmg, ne estas 10m 
p[i �asta , 5ed plezuro estas konstati, kc la kvalito plene 
kompensas tion. . , 
,.- Lipgvaj rin¡arkoj : nur malofte_ evitis io la atenton . 
de . la, red�ktintoj. 'fian ekzemploii rii trovis sur la 23 I-a 
pago : ·· _ : 

· »Cu Yi · ankáu trapa8is belegajn terajn landojn ,  kiel 
pe5 sojplena.j • flugiloj? :(anstataií : kvaz.a�). · Sed, "tlaj �?r
ghtoJ estas tre . maloftaJ en la vasta kaJ vcre grat�,thnda 

'ifve�ko. · 
. · . . 

F. Szilágyi. 

' PETB.O. K URSA LERNOLJBll.O l>OR LABORISTOJ. 
' (Eld, SA.T. u 2  p. Pr.ezO: : 6._:_- frfr.) ·, 

· La · .nova élilono :'de •· la eiproVíte praktika lemolib�·o 
' utiligas · la antaüajn spertojn kaj la pedagogía sol�o pr{ls
kaií Ciam . :estas .plej bona. �fi ,nl'l kredas� ke efektiye, oni 
povos . UZI la libron, . kun la helt>-<! de eefe��losilo, eh 

· seninstruista · ternado,: (kiel povus, · ekzemple, trovi . la
meminstruantu, 'sen aDtaiía scio," la· vorton, ,memst�a� ,  

"" e� »mern5taraj « en la vor;t:aro?) , do prL tío mi ec ue 
oléup.igas ' kaj , Ciujn rimarkojn, · kiuj rilatas la metod:on' 
en la méiiunsti;nado, mi trarlkvlle povas pr,eterlasi kaj 
kón§tati, ke�:sialoké la libro servas bone. 'Áilkaií la ilus-
trajoj �neral:e taiígas <bqne, sed ci tie ,ni devaS meJ}.CÍÍ, 
ke � kelkloke estas preskaü senufilaj. Speélal� en la uriua 

. ;. prepara,: leciono. Lá figuto ae la vivánta Imano �tus ilur 
tiam xomprenebla," S8c ni < vidus .ankaií mottínton, do la • .. - - ;o:¡¡ - -



bilde ne fatnS' siall funkcio� . . ne klarigas. ·La diÜrrlnco 
ínter. grap,d{l. kaj malgranda -estas nnr milimet�oj s.ur la 
bi1tlo .. :·oérte oni ne , pnvas tion tuj percepti. e; 

. VoJonte . m i  l a?das 1� peda�ogie IertaJ?- l.<.??struon de 
Ja. v1vo de Pcl t·o ; �L e rto e tas m.terosa kaJ ahlingve bono 
cl provita ideo ; la vortbh'ezoro . estas same bone elekti t<l; 
Kornpren.cbie, trovjgas kelkaj 1.ie tre necesaj vortoj , ckz. 
en la kómeticaj leciorwj » vipo« ' sed tio vere né gravas. 

Miaj �dagogiaf r1procoj rilatas pr.eskaü nur la ilus
trajojn. Arn.ase figuli la prepoziciojn .éstas preskaií n,e
eble . kaj la rozulto estas nhr senfrukta paperpleni¡;?.· M\_ 
ne kredas, ke ekzi�túS kotnencan lo , .ce gen ia , . 

km . e-4 
lingvoscio komprcn us, kiamaniere solvi la jenap prohll!
mo.n: ; tri tre et:tj f igt1r-oj ; un u ,l ili estas patrino , la in
Í!UIO. es tas surbrako,  la · tóu persono estas malj unplo, kies 
mano estas st1pin· la infanf?. Subskribo : �r. La bildcij 
sur ti u pa�o estas · preskaú scnescepte nekompreneblaj , 

��d ]a �·!:'kortló� at ingas Liu malj un�lo, kiu Íigar�as :glason ; 
Subsknbo : ¡m. A n b rt la aflkSOJ ne estas c¡am klarc 
prezen tataj (-f>kY..  -- ec -) , sed tamen iiuj · bildoj �ene
raJe estas pJi k J ;u·aj. (Laü m ía opin io , prdere en la 1 ibro 
knj ne k iel r ·slllnait a ldonon , oni tlzu unuopajn , sed 
bonajn ,  ld.arajn bj ldojn .) . e 

Sed fin fine mi den ove as •r l.as ,  ke la lcKsta JHl rto, el 
instrua viclponk to . ;es!a:; l,a iídinda; klara , konéiza. , �a te11-; 
dcnoo de la vcrketo esta� t in  de, SAT. < F. 'Szildgyi." 

¡ �-' . . . !. ' 
SELMA LA.GEl� LOf : GOST A nERLING EL la svetl•1 

tradukis : SteUru� _ Enrfbo)m , . E!donis : Eldo11a Soc. · Esper� 
an to Stookholm ,  Fack- 6g8,  552 pagoj . Fm mato I 4X:�.o cm'. 
Il ustrit.a .. P1-.ezo hros. 6 . ..... kr. bind . . 7 .50 k r: + send-: 
kostoj (:c. 2ó0fo) :  · ' · . . 

J..,egcndo pi'i l a  v i w . (!e d.ekcl.L\ . ka\•a l i roj ,nn Venn.: 
la]ido, kiun tratc'ksis la bclsopiro de · pne' t ino , . inspi1·
ita' de · ifl fana$nj faholoj . · La dekdu knva11r()j �- cscéplr '  
uiiu el .i} j  _:.. esta� m Rljunigin�aj boheml ipoj . el )a UllOil 
kvarono de la :�; n-a j arcen to . . V.etoranoj de la V ivo� :'ll.ku
ti m i�inta,i la rnondajn plezurojn , mall abo¡euwn ; l acdj " 
rui¡¡rintoj , al 

,
l áuj

_ 
k(,w fot·tm; v1veblecon donacas noh- · 

lamma, onN·gla Dli'mposedantmo. La. csc,·pto, la ' hcroo 
�st.as Gosta ·Berlin" , tiu donjuan-tipa. · (�k!:igi tn pastTo, on 
ki�s ka�·akt?ro egafp_t�porc i e tr�viga� pro J'_und n _sént.t'mccn 
kaJ íacJlanuneco. Lía) amaforol ka) la vivmunJ é r< l  rlc la 
knvaliroj formas ' la ker'non · de la flibeló én kiu ;,tbnnda,s 
suporstica 'l'Orrlantikp kaj senbriáa fatJ.tá.rio. 

· 

Do capitro al enFitro e:u m i  plifortigis la ÍJ.upreso·, k\l 
songfigurOJ cianeas . f antonlC en ncbulo de Nordo. Iliaj �qvpj� e¡esloj,; <�gQj , yort�j . s�jnis, · Osti , senkontoraj . 
h.vazan S1.luetb1ldoj ·dn , rum:tm ta t:>.poko estos prelersveb
ititaj kaj post il i pcza l avandodoro restos Cirkaii mi. La 
sn,pt�r tiM .romantiko · de Nordo · ekktí!i sur· mian: sud�1 
.enleniecon kaj of.tc mi devis hál t i  sen kbropt·t·no: s 'rci T:t 
kaiíton , forpoli la gena:11 1whillon, kht ka8is 'for do. mi ht 
} p�ikan kaj psihan knnl igojn . Stranga fahelo. foJ'a verko , 
1 i n  konstatis . Je , gi o�tas for�,  malprok�imn de la hodiaiía : 
f«cih'\ romant iko, . foru de 1:t h iera'i:ia natur;¡.lismo, fo¡¡<t . dH "� 
la . l:teJetristikn· »l'ar:t f!m�t: 1' ¡¡.i-f« kaj />Pu1enwtantc p, ·� 
''Ori.OJ rlo h� traduklnlo, g.' estas :fora ec de la konqrre�'l._p, p�opnlatld :t . . ' . kaj gti te ti u ci. foreco, gu;¡t¡c , ti u. w. 4�0!H¡; 
n:'mbtlla ''a��do en. ]'\ noTda nebglo esbtl> la .ka1eJ_ta .�orL 
kit\ �lt.'!. <al S1 :lR mcc\Jtilrnan leganton: Per a:rul kaJ nnl de
l iKata.j �adCrípj Ji ,�iym• .. lin a.l . si !>.aj spjn.s a� l i  so piro . "?g�d1. he k1c c1o ct �aJn:¡s ,tute pt;ok�Ima _kaJ ak�ptebla 
ndi tiop, I1ttluron , lue· ob. ervado vekas J�n elmon tiC" 
la konscio, jcn r�Hgiari" >(Jnpl!ófunai�on> aü mistikan mem
tortur.on, ti¡¡n . pentofaron, .k iu j;un tuAa,s �� lirn.on ae l<t 
,1:11alespexo. l()am. tiu ci sopiro vekiA'is én la }eg.:uilo; Sú
})ite forllugas la nebulo, .klar.i�as :la ;t1orizonto kaj mirakle . 
disv.olviAa.s an.tart li, tio .. kies konturojn li ne vidis g'is nun, 
nur e konjekti J a1,1taií, · li aperas la ptó��do de�la sve'th 
_po.polanítnt> en lmn� d� �ila J!ompá ' poo,�io .. �ai; 1� :v�r'ko ""' 
tUJ trovas komprenon R.aj :íltan Yalóron • �e li. Q1a .ef19pea 
�.n<;o reliefi�a�, la :re,:Vt.;c ,a pnrj}C.O _ de ' l"' svf.'.da an.im.o kaj �ia ojsel'aa: radiad� a�ingas , la 1eganton ' . IP,u, ko!Jleuéas;. ' 
miri pri sia antaüa blindeco laJ n� plu kons;en,tas. kun la 



)\nglujo, la in:trigoj · aü hafaloj sur la iforumo · ktp. �lhj 
Sc:enoj estas p_Qré elpensitaj, .sed �� �erAajilaj : . oñi :ile-:--
zirus ec; por )á honoró de la horno, .ke esto vera.· ti u Ím!J,
git¡t -ren'!-onto , .inte): Cezaro· kaj Vercingetori{ci!o, la antautagón de la' trmmfó, kiam Cezaro propon os .el si a mamo va 
inalatniko la regadon supt)r la romiaj . provincoj de GaUu
jo. Nur pri unu punkto ni· deV;as fari rezervojn : Jelu
sic atri�uas al ,sia heroo ian roínantikan koncepton pri 
la amo,. :rriilmejle . malp.roks,iman de la jera Qezaro ; Ji 
r�ontas al ni, kiel Cizuo fraüle kusigas _ la nokton de 
�ia Jee.dz�go; pro r�sptikt.o'' al la. �j una �dzino, k;iu sajnas 
�e .. anu )m ; h klar1gas li\1-11 .muraon, Jnel la rezulton, de 

• �ompl�to organizita ·· de maljuna jaluza virino ktp. · Su
ficas me�b'¡:igi · al si la kvar edzigojn de la grañdil Julio, 
'!iank duflankan dibi>cemon, ti�l fa!nan en Romo', ke liaj 
S<?ldafoj , ser<¡ÍS pl:Í tio Ce Jia iriuqlfo, kaj un u el liaj kon
t�a'iiulo3 po)'Ís. �omi lin en senato » la edzo de �iuj vir

. Ínoj k�j 'la edzino dé ciüj viroj « ;  1ian tis lia m orto 
daurintan intrigan ku.n . Kleopatra, kiun li. venigis de 
��ipto J;tom,on : !<ti?. por kom.preni , kie� malmulte . ide
:ili�me l1 j:fakbs la. mn-aferOJn. Estas 1om , bedatmnde, 
ke Jelusic volis: . je kelkaj · lokoj , málp-randigi tiun epo� 
peon gis la dimen�ioj de kudristina literatura. · 

. . . Laii l� espel'anta vidpu�kto, la vérko e.stas tre alloga : 

��n), Genaho ( · Lóire).·" . ·. ' 
1 ·· Tiu' -libro, bele p�zentata, estas vete alloga legajo; 
e� :se ti ne havas la saman gr.avecon, kiel la Kahea 
F:araono,  ties idean gi tamen elvokas • - kaj tio estas je 
la honoro de la aütoro kaj de la tradukinto. Gi merita� 
apartan laudon por la boneco kaj .fi�:meco· de la, stilÓ� · 

G. ·· w'a;inghien¡ 

LA J UDA STATO : Theodor. Herzl. Ti�d. B. Sel�er� 
Eldonis Literatura Mondo, Budapest, IX. · :MesÍer-u. 53� 
;r.4��paga. 2 0X I 3.5 cm. Prezo : bros . . 2 .5o, _b�d. sv� . 
4.20 pfus IOO/o por senkosto. Por AELA-anoJ respektn'e 
svfr. I . l1o ·kaj- 2 . 3o. 
· , Pri tiu ci nerko modesta laii la aroplekso, sed ne 
eloerpebla • en sia enpavriceco« ,  kiel diras en la antau
p�r�lo , �-r? Emil · Pfef_f�r, oni ¡>Ovas , p:u;o�i kiel pri 1� 
biblia au 1a profeta v1zto, t. e. kun relig1a ekstazo au. 
Itún senlima malamo. K-aj car en la unua . tempo bibliáj 
vizioj jam nt> imponas, estas do klare, ke la libreto havu 
pli da malamikoj ol ekstazitaj adeptoj . La diferenco estas. 
nur en, tio, ·ke "dum la adeptoj . grupi!as en certa�parto de 
.1' juda popol.o, al la tendaro de l' malamikoj apartenaa. 
Ciuj�. ciuj eeteraj : j udoj, kristanoj ¡ mahometanoj , ciuj 
rasoj k�� gentoj , ciuj fiiozofi�j, sistemoj , ciuj . po�tikaj_ 
tendeneóJ , unuvorte ·- la tuta arkeo de Noah l · 
·'" '··· » La juda stató � . de vHei;l, kiu estas la metusebla 

fun:aamento« de' la cionista movado, estis ja . nur :tpOdesta, 
pro::vo de Her.zl solvi la · j udan problemon.· , Qian aperan, 
o�í a�_ceptÍ.s kun �oko. kaj rido. Poli�i.kistoj t�te �or�s. 

.gm : J�da stato l bo · est�� n� nur 'utopla yenso - At. e$bs. 
. aroganta L .La., ekonomustO.J , la '· konata;¡ profesoroJ , , la . 
. 
eminentaj kompetentuloj kaj la kompetentaj eminentuloj_ 
sk�i� . a e 'rido : j t�da s_tato ! ·��>nstrui j udm státon; l -; 
kaJ ¡}¡ ec ne J>onvqlis UZl la �llll:qlUipall penon por paroh 

. kelkajn .vorto_jn pri la libro, p�i la �nh.avata ,en �i .ideo .. 

. · » Klon.· 1i volas? Transpo'rtt la J ndan. »:popolon <e en· 
Palestinon, kunc kl,ln la havajo, infanoj kaj kadukaj ge
avoj? llá, ha, - }la ! j{ - tiel rié:lis juda hankiero en Ber- . 
lino, kiu verdíre me:ql ne . sciis, Júon komuqan li na_vas. 
kun la �juda P.opolo« ?  ,. · 

. · 
' ''Sed troviga$ tamen certa gr'upo de j udoj , · kinj �e

rioz:e komencis trakti la · utopion de Her.zl - kaj naski�s 
la politika · cionismo: Kiu konas ·· �ian 'nistorion , tiu scias,. 
kiom da supeihoma heroeco postulis tiu Afero, kiu darik' 
al nekutima sinoferemo de .pioniroj - el mokata iropio• 
$angigis en' adrhirindan rcalajon. · i 

* 
�Tiu ci .artikolo ne

, 
volas ja �sti apologio de, l' ciori

ismo. Por movado, k:lu faras pozitívan laboran, p<,�t' 
· homoj , kiuj konstru�; ne . necesas pledi� Kion .ajn oni 
opia,ias pri la cionismo (en kiu :q1ultaj vidas nacional
isinón novari .ka:j malutilan, kvanlfam �i estas -· laü Za
mephof ' - pli ko:mp:reuehla ol l<.t naciis�o de pers�kut-. 
antaj popolej) ,  fa�to estaS� ke la meza judo suldas al ' gi 
no'l'ajn vivov_alorojn,_ kiuj )gas �an individuan viv�P.. J;Jli 
to}erebla. M1 ne setas, cu · la tdeo de I!m:zl defmd1ve 

' venkos .:_' tio <lcpt)ndas �a ne nur de la' ·  sizifa labor�o. 
de la j udoj. La judoj cmkaze. fa:tas ja sían lahórO'Q,, 
--ankau Moseo ne ha vis la felieon · mcm enkonduki sian 
pop0lon en la · Landuri · Promesitan:, sed la gr�deco d� 
li.a faro. estis .en tio, k� li !ibel'Ígis la .popolon, e1kond':l� 
tin el la eg1pta sklaveco. Tlíéodor Herzl ,  la  'Moseo · de 

' nia �mpo, unu fojon por c�am eltiris sian popolon el 
skla'I'�CÓ _;multe �li terlll'.a ol tiu �.n. Egipt!l-jo,  ca� el spirita. 
s.Jdaveco, dan�ere maskita · per CIUJ eblaJ vuiloJ de . t. n .  

• humane<;o, h�omeco, i�ealism? ka� al.iaj . �ikaj me��ogoj ; 
Herd iedoms al la. Ju<iO han mthVId uan memestunon .
li¡U;¡ :honian dign,on./ kaj se li -�e enk�m��Já¡¡ li!l j�m, a� 
ankoraü�. ep, la .:Lmdon. Prom�1tari, li .Cnlkazé elkondulús 
lin · el la geto;: kien la júdo espereble nen1am pfu vol a& 
re-veni. · · · . · ·" · • · • ''La· libera ' .Judo ne volas' plu porti lit Ja�con de f' 

. móndo. ,Li neo volu. pln: (lSti wpolo dé pxafetoj kaj mar• . 
: tiroi ;; Tooas jl»!l' JiD tiu mis�a kaj �za· fato, kiun oni 

J: > � !'- • ·� ' l·Jif' �· ""/ "S' .. ?P . . '..-



•ttibuas al "ii ,  la fato de.· ia · �ndskala' mis�o; .t?Jl �:k.ies' 
, nomo oni 1in senkreditiga8. En )a- t.D.una te'n:q>o, �sur da 
sojlo a e nova periodo' terur,a pro 'lÍa mistere.éo, periódo 
.en 'kiu �íuj • váloroj trapasas sl(�an metamorfozón, ki�m · 
la etiradiki�inillj · ideoj. ge etiko,  moraleco ,kaj politiko 
�!trotas .ka� disfal��.S ,, . en . ti u· ,�i' teni¡;>o estas eble ·. sel;l
·sence konstrul aií akceh noyan staton, ·)uu sur la ·geografia 
:ltarto aperos �a lasta por eble malaperi · la unua . --' sed 
tio· el:ile· estas la plej tragika. - La judo . jam sufice. havas 
' tmn senoosan easadon de novaj valoroj , t iun ciaman unua
�con en ciuj. aferoj �e homa .sercado. (Estas ta-'ttlte klare, 
.ke la persekutato Ciam tt>Vltas antau la . persekuta';lto) 

' * 
· J:.,ii ideo, Í<iun la m�derna profeto de Izraelo, . Theo� 

-dor. 'Herzl ,. elspinis en la r�v?j de sia. cielflug!-·;_fantazio, 
:maJ:graú cw prezentas pill' s.t ton grandwzan kaJ 1mpon ;m . 
. La .hildo de r l'CYCOO de la Eterna M)granto post dumil
jara casateco en lian dezertigitan hejmlandon, én . kiu 
�tono sur Atono ne reslis . pl u , hava · draman strecon kaj 
.neeldireblan sopiron . Denoye en · la juda animo veki�as 
.n;aJ.novaj scntOJ kaj remem�u·oj el la _frira . pasinteco. lte
'VIVl�as c:lolora sopm.i al hbereéo ka) sendependeco -
.id.�oj, 

abstra�o:j :k:�j s�j..n; ;riea.t�ge.blaj por jud,�>- Par�loj 
-de l , gloraJ . pl'?feto) , JeD mildaJ , Jen .. seveTaJ , reakn·as 



komprenus la- aferon , pri ki,u 

povas séréi en du' 
, , .'!: 

aferoj , ·pri ·· ki�j 

' psel}d-p,�tos<a mortbati ec belegan 
-verson ?',:. · �... � _ ·; . · 

La tr�du,kadó. de oi ;til\ l i breto es�s ekstreme mal
facila, "Oni ne rajtis dissolvi la kornplikitan, longfruzan , 
esence" ge-J;IDanan" ·stilon de l\i lke, car tio" e t us :rabinta .de 

: la .fitrp íies kari.\kferpn: . kaj . e�tús g!n ,platiginta miz1�re. 
•Aliflanke, ti u slilo . estas · tre !nhlp1:oksirna · de la E-a slil
konstruo . . N u, la · ' tra.duko faris etan miraklon : restis 
la o:riginala stilo, kaj ttl,mén g) estas 1:iel felice ekvilib:rita, 

··  ke g.i estas kri:sl:ale klara )r,aj <:liafan.e facil�: Ka,j la lirtgvo , 
�n puj p;Htlpe:r.igita) ka:teúoj , povas ec m.uziki � Ti o laud� 
la j�r�daíl flekseblecon �e E-o, sed ne malph 1á .lertcq?r� 

. . k:a;, . lingvan certecon. ka) spertecon de la ttadukmto kN 
;réviziioto. L. Brau,n . . ;< .. ! '<' ' 



X.ion fari? Komp�eneble, ' mf plene áprobís · GiujD 
vortojn de aro Presto, manp.remis kun li, .kaj adiaüis por 

.lin trlinsdoni ree al lía v.alorega lahf;n-ado en la, intereSo 
de nia 'kará lingvo: 

· 

- Fradlino - mi .audi$ , lin postkrü _,. mi eé 
ne .. m<mtris al vi �iajn novajn suf . . .  . S�d mi . jaro estis sur. la stuparo kaj kuris f.or. Ne, 
éar mi ne estis tre scivola, sed, car ini havis alían ur�an 
lahoron. 

. Mi iris de tie rek,te al sro Letarg. Li estas iorn aga, . 
pactempa sinjoro, kun be1a blanka barbeto. Li akcepti�:: t 

. min apud sia librohreto, kies ·t:efaj ornamoj estas, en led- · 
bjndo, }a FLmdamento kaj » La Fabelo Pri La Granda 
Taro Kaj La Malgranda Doktoreto« de Henriko Fischer, 

. Galatz, L . . K. 
Jaro tute sperte kaj lerte, mi demandis tuj : ·' •  

- Kion v i  opinias pri la atakoj kontrau , la Aka
demio? 

- · Mi · ap�obas ilin 1 ! ! 
Feli6e, ke,.mi jam sidis sur segó, 

dinta sur la tero pro tiuj .vortoj . 
car mi estus eksi-

- Sesesesed kikiki . . .  f· -. ' úJ.  )' üJ�\i 
- Ne balhutu, tio ne konvenas al tia carma f,raüli-- ' 

netO �- li diris kompiimentante maljunulece. - Kial 1 'vi ' 
miras? La � Aka:demio estas j uste · ·atakata. Jen, unu akuí:- ' 
punkto esías, ke 'g� eldonis ,cirkuleroj1;1 kun gramatikaj 
�raroj 1 ' N u,, m1. n.e riprocas ' la gFamatikan eraron, · sed • j 

Domage, ke la peilso �-
. ' En l a  mortintajn lmgvajn ;Clementpjn 
Devas disíali, ke l' animo devas 
V�lki skeléten, pot· a�e;i al l' animo!  
��_del��l - do�u d.O, _8:'?}lk , spegu�on '\"··' ·1.,1 . 
KIU r1cevü · tutan m1an koron, 
Kaj �in . .resendu tuto . . . 

La . traduko de Sro Münz estis Tevizüta de ' Kalocsay : la 
antai.lP.arolo, k�un versaj�e li ne l[J§i , • p.rezentas tip� ,, 
modelon 2¡e · tro kunplek'tJM ;vortord'Q,, (ec por ne kalkuli 
ian >>rn.alg}ar:l« imstatáü »malgrar1 ke«).  'Pri la -resto, la 
traquko esta bonega : nur kelkajn preferojn oni 'povus 
montri (gis prefere al gis kiam; kulminaj a}. kulminaciaj) 
Kaj la merito .estas tre granda, car la stilo de Rilke estas 
tre persone.ca, . kaj < p�ena ·de subtilaj - nuancoj . 

AMELIA KAJ MARINA, _Ama�ora Poezio : J. Manrt: 
g�dil Ro eni:irn. Eldoni,s Hispana . Es_peranto Asocio, . Mad.:t 
nd, Apartado · 1 089. ' 1 68 pa:�oJ- Formato 23X I6 cm. 
Prezo svfr. · 3.-. Ilustl'ita. , ; 

· Funde de tiu. Ci liriko trovigas g±aridega doloro : pet·qo de 9u. amataj Jiliríoj. Tiu granda peydo, esprim- " 
1ta per kortu�a pleodo , certe malarmas la · kritikanton.�., 

_ Des pli, ke la- ailtoro estas tre simpatía entuziasmulo de,;.· .·· 
Cio ñoná kaj bela: de , paco, de ámo; de progre$!), de es-' - -
perantismo; de· ·naturó, de · arlo.. Kaj krome oni pova:SJ. 
dirj, ke li estas bona V1lrsfaranto ; liaj rimoj . estas sonoraj 
kaj' nebanalaj , lia Titmo �tas vigla kaj, enlulani.it. , 

K�o. tamen, lin instigis, ke li nom� SlaJn poemojn 
. ..ama tora poezio « ?  Kaj • e u Ja ,recem:anto kontraiídiru 
tiun m�kritik'On, · au �in ' konsentu? : , ' :. , 

Nu , la, reoen�anto konsentas : · tiu ci liriko vere portas 
sur si �,·id�ntajn markojn de amatoreco. Tri tiajn_ ' mark-
ojn mi k.ura�as citi. : - · - . 

. · • 1. ,La •"-toro 'eña's tró .'párol�malavara. Kelkfoje� tiés kaúzo � evi�nle 1� ve� ;- la ,,auto� .devas ' plen� la-, for.mon, khm li elektis pli v� Ol la édhato:. Sed oft� , 
ti u .vor,t.'-abundó �tas . memóela ; :kelkfoje ·,:ti ne· eiekla:S • ,
m��· e�� en. li.f.j · lll�alídaj- c: J!OOIDOj .p�i .. u�� k:,at . , peJZ�O), � al tia amastgo de • m-at;n noval. ''OflOJ ka) 

mi_ " 'riproeas -:- kaj ti� _ Ci. 1i levis 
la 'Akademio elllenas �rkalerójn . . :: 

.--' Eéeldooon : . . . !" f 
:-- N.� balbutu, , mi I;Ípetas_ 7' li 

_
diris pli- ,!HlY�r�, . �<;�r:: 

gesante ec komp1Ílnenti. - Kion signifas tio, ke �i é!
donas cirknlerojn? Tion, ke �i lahoras !. Kaj mi �as al 
vi, fr�üli�o, �� ·E -o

, 
cia l�ro . estas . d.!Ul�J.ilr.-'G�i. ha*as .. 

· la dekses reguloJn kaJ la Uptversálan Yorlaron. ��qma 
. estas ne de Dio. Kaj cia »laboro« - sign.ifas aldon0n ,, 

komplikigon , . malfaciligoq.. La tas�o de Ja ,AkademiO"' 
- - estas konservi la facilecon; de. la 'lingv�. Do �ia nep�a devo 

estas ne lahori I Kaj riláte al la ak�tdemiaj. elektoj, mi 
diras al vi, ekzistas . sola .. bona eblec.o.: oni · devas, 'elekti_ 
en la Akademíon nu� �ortintajn hÓIÍiojnl . - . -

- Sed la sintakso? Cu oni ne ilevus ' gin �'fikSi,.. _ 
r�gistrí? . , , 

-., La sintakso - diris sro Letarg ----:. estas resum
ebla en sola punkto : ciu parolu, kiel 1.d beko_ al li Tlresk1s. 

: -:-- Sed la , ofici,aligo de novaj vort . ..  . . _ , : . 
Mi ne' finis la f-razon. Si-ó Letarg alrigardis min tie� 

'IllÍnace, ke' mi forkÚris sen' adiauo. Mi petas lin/ke li, 
bonvolu sendi al mi miallc man-saketon , '.kiun mi� lasis' sur:, 
lia tablo. Mi ne kura�as i�i �em' po� :�i.. · · . " · _ Longe' mi meditis p"ri la supraj du mteryjuój, sed 
gis .nu.n mi ne_,sukoesis konkludi,,, cu .ra atakój· �_óntrau la;· 
Akadeniio :estas justaj aií · maij ústaj; Sed mi 'diiis, ke· 
eble mi estas stUlta. Mi petas do la legantojn, ke. ili 'prbJu. 
tnem formi al si opinion. : Ka:j mi estos tre d�ka,- se P,ri 
ti u I?Pinio ili min afable sciigus. 

· 
M. A'lic_e Pik . 



killftl regata qe pfuf-Ul\,tla mei�kob�, .. :Ne . l!tlr �aüli�ere 
11 tro\!i�as int:er la unua) pootoj , kiúñ :Lit�ratura Mondo · 
pre�ntas al .ni en la honega antologio . »_Dekdu <Roetoj « .  

' Auli estas lia unua )ihtio en Esperanto. Gi estas no
velo _ pri knabeto · en la *estona .,kamparo. Laiíkván:te �iu _ 
8��pa�a )ib'�to . .'estas pur. ereto ·'en nia_ , ·r_apide kreskanta 
lil��aturo , sed' Jii.ukval1te -!� sigriHas konsiderindan altigon 
de ]a nivelo de . JÜit r�ont¡p-�o. · M� senhezite nomas. gín 
novela rhajstroverko, ne nur iél esperantli�eratúra vidpunk
to, sed" ankaií Uií la mezuro de· gravaj naciaj literaturoj . 

En tiu novelo vi renkorttd!} diedio�: materian kaj 
spi:ri,tan; . kiu c�rte §ajnos al- vi tute · unika, se vi ne ,estas 
estono. N6rd1andanoj , preápe el lá kamparo; pá.rte reko
n6S �in; ·sed saintelll,pe >iii multloke trovos nuancojn kaj -
animan' atmosferon, - kiuj versajne .nenie tr.ovigas krom en 
Eston!o .. ;Por_ leg:antoj el s_eirite kaj . geogra!ie pll mal: _proksrma] landOJ la konatigo k un bu medio devas _ eSb 
vera trav.ivajo. · · ' · ·· 

Sed cu ciuj povos kompreni tian medion? Mi krcdas, 
ke · jes. Mi estas konvinkita, ke gi estas plénviva kaj pleiie 

_ komprenebla ·ec · a1 �r.añ.'dirrbimo, kiu 'neniam vidis peco� 
da· . era kampai:o. Nom(l tiu' ·rakont,o -estas unuflanke lii' 
P!ej lokeca, ki,un. _ oni . 'Pova� imagi, se� s:rmtempe t�u 
lokeco -enhavas ka] espnplltlí ion absolute umversalan, · 'kiO 
trovi�_as en

: ci¡¡.j hqmaj animoj ell ci�,Lj partoj de la ,m-ondo, . - . , 
- · A9}i estas. trc malgranda ,kp:abo. -, Kr.pm lj fi¡;11ras en 

la' rakonto lia tt_atino· kaj la ceteraj doman0j de la bieneto. 
najbaraj - f,r:iponep�j 'knab.o kaj lmabino ké!:3 diversaj aliaJ 

.. pe.rso�oj . , :�rome tr��Í�Íllj ti e �ovino.j ,  arb�}. kaj ar�1.1.st?j; 
� la heJma.JOJ , l:i -puto', 1a pa.SteJO ' kaJ multaJ , . multa] alia1 

_ afwpj kiuj , �i�it�j_,, per}a .okuloj ,ae :�uli , e.s�as pr�s�a? 
." sani·e p'lerívtváJ lfaJ g.ravaJ· kiel la' thomoJ estaj0J i Auh tral- · 

vivas '�ru�� . f-'!lmoto.ix_d.r?n , _helpas, s�an fra�irmll: p�sti . 
la hov)noó ; · fangas vJlebmo. de · la fr1ponecá:J naJbarm- . · fanoj , implíkigas en komi�an �geedzígan« historian, kin 
tam'en por H estas presi(au f¡;eñeii�e serioza kaj tu�mehta, 
kaj _ 1úu -; ec ,far� steliston ?l li. L1 .malsapitas, . om tr�n$
portas 1m al la malsanuleJO en · fa urbo, kte h konabgas 

'• kuii mu1taj ·na.vaj kaj cerbumigaj af�rqj de la vivo. En la 
dna pa.fto de la novelo li de vas . forlasi la 'hejmon kaj . 
vil;¡s en 'fi·eruda sed' agrabla.domo kun bon�orá.j homoj . '  
Tie· n i  traviva� kun .li kélkan tim1pi:m, kili ne estas sámc 

- (1kazoriea, s'ed same5 enhavopleria. : , · . · Auli estas - filozofo, kijjl ciuj infanoj pli malpli . 
estas.' Ei ruulteideiu:and'as hj oetbumas;pri aferój , kiújn 

_ · J( ·né komp1-enas. La. autora neniel fara,s troigon , kiam· 
. � temas pri liaj penso� . ·aemarldoj· k!lj �ldiroj. JJ i estas tute 

·. ort!ina,,raj kaj nat�x;a.j por knabeto d� ti�
. 
ago ka.j en ti u 

'· J,uedio. ' Sed J i-' ho.i.le- elektas kaj ' hone hzas la materia1on, · 
kaj tial la , malg.ra:nda Auli povas- vibi>igi nian anit,non per 
problemo) , pensoj 'kaj revoj , . Iauj .estas infane naiva:j , . 
sed tatb.:ln cim.plicas demandojn Ra;i ideoj:n, . kiujn la s�-
ulo'i nomas eternaj: Auli . estás la '. homo, eta estajo ' en vjvo 

, kia( univ.crso , . k!.ujri: li van�. �?poda� _
ko�repj. -1.� !oka 

hor!zo�to estas : m���sta, s;en7te. �t t�en -enkadras Ja
, tufan mondon. ' " .. . : · ¡.. ,. . < • , . w • _ 

� "A:damson esti;IS nova esperantista, taiiJkn lia E�pera:hta 
·stilh jam ña:vas' fóttajri . punktojn. I.a fig.ur�j liéspriD:wj 
kaf multar ;wvaj knnmetajoj atestas pri 1ingyo{trea :verk�_ . 
.:isto ' k mi g�andá " kapablo. Cetere· ec la . kelkaj· , m¡¡Jglateroj 
de Ji,a lin_gyo ha:vrul. oortan c:armon, -kiu. iel konven¡IS por· 

., tiú · uniR a · rilkol}to. ' · Stellm1- Ehg_hal-m . 

"pon as . at �i ,Vlllor¡jn temojn. .�r. P,ri��sado 'kaj dlskut.ado , 
._-- "úaJ lili�lltnke' málka.Sas scugoJn pn la pePSOneco de.t la  
..atltqr

.
o : ·, 'kaj car li . esta� unu,el la ple,j t�et;tt.ai , verki�tpj 

en ma movado, ne •esbs- su.perflue kolekll Il.in. Do, �1el 
tl,'e':interesa, .doku.mento .pri 11!- esperantaj aferoj , kaj nqv<J 
grava peco, de ni a orig.inala _ litera tu ro. · . ' La rimarkojn, tiel p1:ezeÍltitajn · al ni, orii povas klas� 

'en _kvar capit_I·ojn : l;F seks¡¡_f?toj , 1a literatm:o, la ya�OrQ de 
esperanto . ka3 la:,gen�ral-a fllozofw de la v¡vo. TIUJ de . la 
u�1,1a k�eg?rio ko�preneble vekis plej. m.�te da scivolo· 
au· da md1gn?, lau la tem�eram�n�J : 1h . �stas .cet�e 
tut�tPr.udent�J (se ne prudaJ ) .  k� ec dec;aJ . D,u cefaJn 
punktoJñ la aiít-oro akcentas : . la ' problemoJn pn la sam-'' 
seksamo kaj la kontraston inter la angla kaj franca (au la.- · 
tina) spiritostato kontraü la seksaferoj. Pri la unúa punk� · 
to estos multo direbla por kaj kontraií la aütoro : . m1 
opiiiias, ke la samseksamo éstas esence la rezulto de fizika 
aii spirita nenormalajo, kaj devas . esti. kuracata, se kura
oebla, de medicino kaj ne de le�o (ni notu taínen, ke - �i 
ne - estas fremda en la naturo, ce 'kelkaj - bestospecoj) ; 
sed . certe estas, ke gi povas ricevi grandan aroplekson;cu pro 
estetikaj (Helenujo) · au snobismaj ·motivoj (Be.rlina, Paris;i 
beietra mondu111o) , ,cu pro sociaj trudoj. (knnvivado �n 
inte.rnulejoj , kawrrioj·, · sur �ipoj ktp.) .  Oni ' J;lovas riur 
ap:robi Sturrner l ki;am li apla�das la pli �al . J;lli lar
gan komprenon: · kaJ grandan dtslc.uteblon pr1 tlaJ prob
femoj liD · ¡a . posbnilitaj . · _aq.glaj .. ge�eracjqj, __ ,atl __ kiam 1! 
rimarkas, k-é » li trovis pli da mensa malsaneco inte1· 
prudul0j ol ínter 'obsoon��j « �traf:m . apl*o� . de tiu 
pe:nso montras. unu el háJ recenziStOJ) ·  Pn la dua 
punkto,- mí opini-as, ke la. kontrasto ínter la , latina 
kaj ·. angla .am-konoeptoj estis iel .surfaca : efekti'Vc, la  �amirl.stiQkto, la seksemo estas, aJ.menaií . ce la blanka 
r�so kaj ebl� ee aliaj , tre. potenca )aj : ?an�era fo.rt?, 
ktes. -ef1ko cmmomentc .. mmacu.s diS:fal1g1 la soc1aJn 
regulojn kaj barojn, se · oni lasus al �i liberan vojón; �� estas 'en la socia vivo, kvazaií pulvob'arelo sur Aipo. 
�u, kontratl_ la dan�e.ro de pulvoba.I;elo on.i povas · uzi du 
me�odo�n :  a u st�ci9i . gard�tojn éirkaií. �¡ ' "k un mal pe� eso 
al tu _I}J n proks-ll):l t�-1 al .g1 - !lií oru povas malseklg1 la 
pulvon per sufiee da akvo kaj tiel senpotencigi �.in. Ri
_late al la . ;¡eJ.:sinstinkto la angloj gen�rale. uzis la _ umlaJ! · _ 
inetodon, malper�esante cia� publi:kan ' aludon' a1 .ti u 
temo )i;lp . . . kaJ la franCOJ la · duan, -traktante ti!ll} 
temon nur §e1·ce , moke kaj ironie. _La angla metOdo ha
vas _ .tiuri malutilon, ke �i kreas » répeladon« ,  k�u _ pova.s : 
igi kelkfoje dangera por la spiri tosano, kaj ¡¡.l kitp :ni  atri- " 

_ buas la flo:nítd,on de tiorri · multaj; stra¡lgaj aií .ec absurdaj 
sektoj , kiun miras la aiítoro suf p�o 6!¡ .  Kompreneb1e, 
la plej boila metodo estíis rilati ·at tiaj ' pxóblemoj ·léun• 
la sama.- animtrankvilo, kiel oni r.ilatas al tiuj pri la ves-' 
taífo aü" nÍangado :: tion íaras ekzéruple .J. Rom1ún · -en la  

. .  »:&Onl�tenoaj �omoj « ,  .aií �\ de Régnif!r e� siaj .Poemoj. 
Sed mt .ne sc1as, cu t1a .smteno povos �ene;ralt�t: horno 
est� tiel malmqlte racj.a anima}o. ! 

. · Pri la iraveco de la lit-eraturo enture, �ia socia iolo 
ktp.: , ,.oni ·povus daiíre dís�uti : .rpi diro.s nur, ke '"mi �e;; 
konsentas ktin Sturmer káJ Baghy, ke » la celo de kousc1a 
ver.ltisto estas, K;e li edi:lku ka .. j ne solee amuzu<i:,  (pg. '37) · Mi ;;he kontestas; kc artverko povás. bavi morálan valoion, · sed( mi ·opinias, )<.e., se la aulorO• kiam J i  verkas gin, h:a� 
vas antañ ·la okUloj la moralan ce1on kaj ne  la puran es� · 

· pr¿iliadon <f:e sia pei-'soneco, lia verká" povos ebl� • faq:¡i�, 
la:u .la mamero de la Kabano de Onklo Tom au de F"a
biofa ; Sed gi neniam estOs io utá, io :OOla. ;Kjel mi diris 

: aliloke,· :gra,nda atltoro &vas est\ moristq,_ D� (ll;Oralisto . 
. Mi ·scia.S, .ke mi koritraiias .interalie · .tutá.t;l skolon da .· so
' veÍ¡!.j l'.erki.'ltoj :· .·,sed gustt; la rezultq_· de. iliaj peuoj trc 

:,·sufiee iu!as la,, �alorc;m de iliaj p:r�niiipoj . . . 
. . • P.Ji mály-asta .problemo estas hu · de la esperanta bn� 
' gvo 'kaj literatura. -:fua áemándo, óu E pru:anto iutage an-' 

" itatíliíos plene la naéiajn lingvojn ,  estas .� �udita .en ti�,tj 
· � '-llo!Oj , �un reíerenco .al Lanti,r ' kiu· un.ue elmetis g:Ut. 
_Lá�> .mf!a opinio, m¡ ,ne • kredas �\)n ��la � -�e� pre?,í:pé' 

:· detmf\da : _ la -ekz�mJM. ?e 1� J�tina ling�o a�lek�� 
ta: ""en '1.& .r_omana: unper1ó, .b:J úu de ia ángla, littgvo, ' kiu 



kompostí, 

Plenan gramatikon de Esperanto 

kiu aperos g�a!J.dformata, en tre de;1sa · komposto, (ID . la 
unuaj tagoj de majo. . · · ' ·  

Qin sekvos :�ame en majo la 

\, .i\i:thistorio ll de H�kler . kaj ; 
•[fri , vir�j en boato . 

. Ankoraií. . anlaiL l¡¡._)ongreso ve1's,ajne aperos ;du lib� 
retoj -el la bele.tristika . serio kaj la ve;ko de PJ:ivat. . 

. La · po ta" .sinsekvc de la Ye!�koj estas Yed.ajne jena : 

· · ,Jligatdu la · Tcron 
Verkb · d.e . Wüstm· , ' 
Nova J(restomatio 

k?-j �ine 11!-. belct�)st�ka s cu·i9, .r�sp
;��tive gi�j �a�taj -vo.hitn(;lj . 

J�?�rwn�as ulp:rcni .en Usono aspek_ton pli kaj pli  distingan 
1llsde 

.
tm, kmn g1 _ konservas (}11 A:nglujQ, . pruvas, ke Iin

gvo· eJUtag� ·uzata en la . vul_gara; vivo ,?-C poyáS, , evolui pa-. 
r�leJ.e su�· wm vasta_ �e1'1tor10. ·La pleJ hoojl estontu rolo, 
km� om _povll,s · d�z�n al Esperanto <-est�s tiu de . precipe 
&knbata hngvo, kial' estas · nun la araba al¡ franca lite- . 
Tatur�j lingvoj. Tjo P.lej b?�e 

.
�ru:antius �iar: unuecpn. 

, l: ro tónga 5s�as r am . tl� Cl _ recenzo : m1 . -volus ta-
tuen , antau ol ftn.�, íhskuh tlun asertop. (p&. r6); ke 11\ 
))�o�a nuanco« (fTance : couleur . lo¡!Ulc 7 . mi preteru� 
din : lol�a, lcaraktero, a u ccaro ), :kiu . mankas: - �is nun. ,al 
,E pcr�to, ne tre gr��a� �n litera:turo, $Aj l}.as l Jí,e _la _aütQ-, 
l:t> !fans konfuzon : ofektive, la manko · de io.ka karaktero 
�1n h lingvo mem t. e. 'ia neebleco redoni oo Esp'erai-rta · J.á · · íamil i�nm 1-<!-ngon, lL pl.i rnaÍpli tr,iviaJan�· dililektpn , ne 
walhclpas' la_'vet·�<ldon de ·,aJ.ttona· romaqo : tien p�uvas I� 
ekzempJo, en la ,f¡•anca litera.turo, de A. Francb A. Gi'de . 
G. Duha.m�l, túuj . uzas artap lingvo� tre malpi-oksn.rl.;ji_ .dé 
la , parolata ; kond1óc tamen, ke -ckz1stu, por .la eventu:lla 
bezono, stoko ?a trivialaj �o�toj; kies nul-a '?i�o sufieas 
� ... l�r� r?man.-ls�o por. s1tuig1 .la e t¡,?SOl_l �e s'la ::!.0!�-ontq. , ' 
110 •.. kond1eo estas pbmurnata en E:¡pe!-"anto, ·,?� pos,t)l! " 
iiJ.pero ·de la Seln'Cta.j Sonetoj kaj d� )a' vo�tateto' fÍ!;lJl de, 
J),arnasa . Gvidlibm. Sed se te;nas , pri la )ok� · k�yllk�1.1ro 
de la , det?loj , per kiuj pe-.n�rigas heroo de I'OlllUU<? au 
te�b.'UJO, t10 <CStas tute .mal vera. 

_
Iu. perso�o poYas ·.es ti r�

<�lisme , reprez�ntata .nw: per aludoJ ,ru mtl: deta.loJ de ha 
vivo, mil ' ap,:utajoj de lia urbo, soci,o, I!acio Jttp. Se, t.iuj 
�ludoj ¡•stas nekompl'en.eblaj por aliland,uloj r la verko 
pe.rdas ,�i,?n tu�an forli:>D -ekste:�: la limoj d� sia. origmala 
lin!?vo. ho esti , :la okazo por�,ro��o de A. l{uxley, 11La 

' 13ra)'a Nova Mondo« ,  francen tradrikita .sub � titolo· » Le 
lt�llou.i: de. �ond�s« kaj tion· t:é �one konsciis kaj kOri� 
� lS la, Vl'll'kn:ttO - m.em., �n ;uttauparOOO ' al 1iJ.a franca , tra-
. d�. J�ep: �n�lil� la, plejp�r�o .eJ jiuj ite�P,oj e�st�, • �- \f; ló ;·: : . ,-" . . . � ·:· > . • 

M t. 
Pqr k'ontentigi la · bezon'on _Jfaj postJion ' a� . ' nmlt�{ríi�j ' • 
.rrwpr'Qroj ,. DÍ presas el eiu . libro kelkcentOjiJ. SQr @ÍI,ik�a 
paperó, e'r i" lediinita birido. Pri · la 'lnalgranda, sope�·p.agrl 
ni - informas aparte eiujn' me:tp.biojq tuj _po�t 'ricevo .. de 
ilia kotizo: : . . . , · ·· '" · ' 

• ' Nolfd., Limtempó 
· ,  G:is la . í �a ,de 'julio· la koíizo e$tas 

.. serio '1\· _: .  · 8 :5�:svfr. 
s.erio B au. · {; 
s�rioj B plus C . . 
serioj Á B C kune � ! q.5o svfr: ' • · . ·� ' 

• Bindo por ciu vo!umo po o.go svfr. : . 
·, ' .� 

<;!liá.f . eld0n4joj en J935 . · -. ' · . . . ...r-.� . " 
Komprenebk djversatl<aiqoj 'de:Vigas )í:aj -ebligá� nin 

eldoni _ librojn ankaü kí-�rrí_.�a. �erioj . . Ti?j, fhúel).; p�' est?� 
,seodataj aparte( al la: �:nern_�n>J; ru:¡r. )au ' peto.� L�, . ��bro� l,t 
·n.i .anon�os ci¡¡.m .�ust��1!\J?é sur:la kQ�: �OIDO}}� J_;mg.r.!)- • 
Libro. Tiuj ' .me¿:nb�oj ,,. :.)áuJ me�_q31s k!lj ;e�gasA?.n .. t1a� · 
l i�I'?n antaú;. _apero/ · ricéNas �ah�t011:,, de. 5o Ojo • �1. 1a. �.t>t�; 
al!�J metnbr�J: -�ranspr�n�·�J �m RO�t �a:{lc�o, �tce�as ;�oo.;p.� 
ÚIJ<Cre tre versaJne · ape:ros Ita�a �p�o;logw."kaJ la_ gulpaga 
Decameron·e d� · Boccaécio. · . ' _ - ·· 



��:�rr:���kJ-����r�é_ :" _ _ ��:_.rrra · la.:.:l1P,itaj: Iibr� _ <le· t934. 
;t1J:tfri�· • fi'riitirita • jaro �!e�igis n�;an 

.
bret¿;;:· en· �ia J�te��san k�j util�n kompen"dion trovas el:\ la Esperarita 

e.íl�áp!a ,,Ub�o"�r�kq .,k.aj �icigis,: ni!n . junán ljt�r.aturon L_iteraturo (de Waard) la kandidatoj al la ekzamen9 de 
per�.d doento da .. novaJ Jibro.J . . El la 'dudeko da· .v.ete val- · ;kap�leco. . · . ·. . · , · 

.·: . , oi¡¡j:;-ve.Tkci-j . eEt.U�s , qnua:vice la gr-andióza · Eiicí'k1opeaiq, - Alía · 'grav� evento, aklan1e salutinda, , estas 11! düa 
kies ,�dña ,. voh,rci:ro;:' l'ehJ:e· atendita, . aperos ·1m '' la veQonta kompletigit.a kaj dmarkinde pJiricigita eldono de la Plena 
n10jlá\9- 'La. entuziá_s�a:;sal.uto de nía; tuta . gazeti!-ro . al t iu Vo.rtaro . kiu, spite al �ia » neoficia,leco« , . jam fari!.is la 
1:\lllka,;, ,ver�q "'.testas· :¡m . g¡a , ueordin�a signifo . . · Gi sen- . plej fidinta konsilanto de ciu serioza verkisto. Gi enhavas 
<l!ih�- rkslo§, unu el - 1a· • plej gravaj evimtój· en la· hiStorio Ja . plej, ampleksan E-vortprovizon . gis nun libroforme 
de1;nia mo�a.Cia. Cü .dó' mirinde, .. ke · dum, gia pretigo, k.iu Dresitan . kaj pre¡:ize klarigitaJ;�, kaj estos la plej ·solida 
elSór.bis al si · tipm ·dq. -energioj : ká} tagoj , aperis pli \rlaJ- , bazo por estontaj enéiklopediáj vortaroj . Tiu dua eldol)o 
in.íilie. ."da ]ibí·oj ; ol :>en . la· -last�j tri jaroj? Cete:t:e" et alud- rn.ont:r.·i�as. -v�re gojiga simptomo : gi ate t[\S pri la dezi.ro 4t: 
<\pte, �� - kr;�?n,éún:�ei;t.ean, �i, neniel' parolu pii . regreso. la publiko al ciama perfektigo. Tioll. pruvas ankaü la 
T!.üe....male . . . ·- ,  _ reeldonoj de Petro (SA T), de la Gaja Lernolibro (Wal-

1 ·<:·:�Pr la k�p? de Ia. or*ina:la l iteratnro du. s¡;iencaj ter) , de la Helpanta T:emaro_ (Mangada-Rosenorn) ,  Ciuj tri  
· :verkoj lJ!eritas ni(au atenton : la Filozofia Vortaro · ·de Dr. valoraj instruiloj, kaj fine, tiu de la  populara novelo de 

l) ¡¡.ma:ryt sukcesplena p,ro'vo· ' de faka �rminaro, kaj Fine �Eng!wlm :  A l  Toren to, tre taüga por progr.esaj .kursoj . 
· mt kompM.nas ,•/a Radian (de Aisberg) , ki�s na:cipngvaj . L� lernolibroj .estas krome reprezentataj per la ·Gur-
}ré!;dukf'j j.am at!ngis }a: nombron dektri. Per sia · rnu.ltes'- sus Cornf.iletus Esperan ti (Bianch. ini) utiligebla n ui: de 
· J?l'lrp,¡t �oct� (rOJ;nauo' Turstrato 4, la. sola dum la ·Jaro, latine scianta publíko, Freude durch Esperanto . (Steiner) 
Wejnhéngst , ,:di-svoh'\Rs _,evidentan , •kapablon en · speco, kiu por germanlirigvanoj kaj Kompleta Gramatiko (Kitzler) , 
spit,e · .;<Je la valora:{ �ontribu!)j .< de J3aghy ka:j ·Engholrn , multrilate interesa. ' 
an,ko,Fa;tí; ne tute relv!ndig.��- - Pluaj pa.Soj ' !iudirekten ,�stus E! la lt 00Q pt\goj da traduka l iteratura . kontriht1is 
ver;e: - su?t�nin�aj. Pli . �ro,gp,eraj sajnas la skizoj _.kaj· no- po kvinonon la lingvoj angla kaj sveda. El la lasta n i' 
v.el9'j : 'la · -carme :r.omantl-ka · Teptra Ifc;m�o (Bagh.y) .. la m o-· salutu du belegajú: verkojn ,  luksc. eldonitajn de For�sfo- · 
zaik:e , J<aj . cizele kmunetit'a Nqtlibro de Pr4ldika Esperan- reningen E�peranto : 1:¡. mondfaman Gasta Berling de La-
tis_to, (Sturtnet) , la duJirnarkindaj studoj pri infana psi- ge,rlOf (trad. Engholni) ka,i la valoran Sveda A n tología 

" . kei,l'§Jgie' ' hifl!noj en T"orenio (Engh:olm) · kaj < •A nli, .ralwn" tre kompetente redaktitan . . La kroata estas inde rep;rezen-
tq1� iJlri. ktJabeto ' (A.damson) . . · tita per Cezaro, historia romano de Jelu�ic, en atentve.ka 

... El la tri poemlibroj� apartan valoró.n ha vas' 1a .rieert- traduko de Rotkvic, dun1 . la  franca restas jam de kelkaj 
., haya liaj altnivela . antologictl) Delcdn ' Poetoj, en bonega · jaroj neproporci� sub la m:eznornbT.o · El gi ni notu 
¡:edakt.á de: Dr . . Kalocsay. In.tei- jam famaj nomoj. kaj tamen du etikajn · ve:rliojn :  Bonhumoro {Nyssens) ,  Skizoj 
l:e�oni1�i ,fulent?j aper.as. '?ovaj sj.eloj :. la: baltoj Adamson . nrí Pilo:ofio de la Homa Digno de Gilles (trad. Lanti ) ,  
k3.3'' :l�U);z.e�s.; . cla· ,�1spanoJ M�w·.a . kaJ Nunez J?uh\l.Sr .la · kaj aukaü placan rakonton de Musset_ 111imi Pinson (trád. 
angJ;o .. .  Pnce�}leywood, · la austro Schauhuber kaJ la uso- Rethel) .  · ' ' 

·· ñano .StiUri:¡.árí . . La dq · aliaj :·,Amo . kaj S.opir;o (Mí4a!ski) , · · La socie · kleriga asoci.o SA T .. kune ktm ADLEL aper-
_ if,11?<,el.i<: k(lj -��ar:í_na. .(Mangada"Rosenorn) ·� k�an�a� ne. _sen- · tig'is du -sirriiltendencajn romanojn kontraiímilitajn :  parton 
válora1 ne atmga� tJUn .poemkolekton Jau s1gmfo . .  ,. · '  de la famekonata. satiro de HaAek La . travivajof · de- la 

. . .  ,� �i ng.tu. ;mkalí }a �prge kompHi�an Vortpj ·ae · Macue brava .$oldato Svejk (trad. el la ceba Stadler) kaj la tragi-�5 la sole gravan eldonajon ci-Jaran el Japa�lljlldo. kan: rakonton de · Upton Sinclair Jimmie Ifiggíng• (trád. 

,poj ktp. ktp. kaj. oni ne komprenas. kiel oni povas v.encli 
la japi\najn varojn por tiaf; prezoj. . . 
: 'La vortoj de Macue. Sazaki enhavas iuteresajn detal
ojn . )raj :-·:. ankai1. · rcspondojn pri tiuj silentaj kaj lwnster
riitaj- ,derriap.doj" .':.. La uimaj artikoJoj piedas po;r Es�r-

' anto aJ, la japana> virinaro kaj el ti'uj artikol<;>j elvolvigas 
jam- la p01::tret? ,d� _ekst�rgqiinlJ.r� vi�ino, kiu en eksteror
ditiar� ma1fac1la · ¡;nedio pacienoo, ferencrgic kaj kura�c 
l.a�or¡ts. Postf ni poy� legi Jeteron .at s-ro Butl�� , pri Ja  
ll!Udfjnajo,)> ÍOf, . pri  kiu .estas skríbitaj la jenaj karakre
rizaj ·vortoj : » : . : ni r.estií bonaj samidéanoi kaj sinceraj 
amikoj ka..'j post ro jaroj ni ree turnu nin al la problemo 
kaj vid u la natuian evoluort de la fini�o de la landnomq ; · 

;tiam se la malo de -mia opinio :venkos, mi obeos $�n . .  , « · 
-..· .� �aj . poste. seky� w;tikoJoj , �iuj multe �l.ariga.s . a� 

.. m prx bu ».klamamere? � , per klU demando J.odustl'táJ 
h> !kaj · .komercaj 'ce:fuloj rigardas al J apanu.jo. 

·_'· Ni citu kelkajn frazojn : ,.,En Japanio' la nom9ro .de 
universitatoj estas' 3í ; 3o288 ettidentoj , tlum stud:¡in:tinoj 

· ·· notilibras nun g: «; (En r�2 7.) - JA I);I).h-at·s·iWtoj · estas 
pr:incipe ftirmitaj � antaü la ;virinoj en . f9� ? .  kaj l'.stus 
interese scii, lriel la afe'.ro statas nu:Q.. �� t :g2 8. mi :tJ·ovi$ 

, artíkolon kun · 1a; jeu¡�j indiko.j : · " C: 2 4-:-25 m:ilionoj aa 
virin9j ekzistas en Japa.nio, ·e! .kiuj la 'du:ono éStas mal
jn�u_lii.ioj . :�fanej �j. ili�j z?r¡santinot . . k i�j. �¡� �e;· okupa� pr1 1a dif1nita mebo. La alia1 'l2 m thono)' d1Y1d1gas · Jau 

' di,finitaj okupoj :- 8 milió.noj terládtumstinoj , i goo.ooo 
iabrikl,abo.rist�oj . .  � 7o:poo instruistinoj , 6o.ooo kura
cistihój kaj aku�iStinoj. « - (Cu vere, kut;l.cistinoj en úni

, Yersitato'? )J Xaj po'Sti} ,pri ..: Ja' yi.rina lah,qro : r/ . . . La Jahot
t�go �erl�rale; estás pfi-.malp!i 1 2  hora. Krome du. horoj 
dá ebJ;ta l3h®o ·laü sp.ecia1ir Iegpermesó, JX>V;tS estt aldo-



· .. � · la. ang!á' Fr&:liing): �e� ani'bau fra.aukoj en?:vas. ��aur
mdaJn mankOJn, kiuJ · JOD) 'iorprenas de 1ha ilin'JJ;'in:ala 
efiko . Pli zorga redaktado nepl'e necesus �e tiaj ellaboroj. 
Ekrelo, kutiniJ tre aktiva , produktis . kompare malmulte 
per ]a propagandoela Kun pafilo T�aj · libro (Isbaf1) bone 
tradukita de Zamjatn.in ,  sed guste kontraütenden�a al Ja 
du .supre nomitaj. . · 

Al la Esperanto Puhlishing Company ni dankas Ro
mano pri Afril�a Bieno (Scbremer) konscience celan·gligita 
de Andrew ,'' kaj la belaspektan Vitio de Nia Sin joro (Di
ckens) , '!lldonitan tuj post la surpriza apero de la original o,_ 
por ]a granda . plezuro de �iuj b.iblio:filoj. Du aliaj beln; · 
eldonajoj lau: telmika vidpunkto estas la polaj Madalo· 
P,ilsuaski de Sieroszewski (trad; Strelczyk) kaj . Ca �i 
estas fabelo ? de. Wolski �trad . Dabrow�ki) . · · 

Unuan · lokon okupas ' in�er la eldonejoj Liter�tura 
Mondo kunc kun la kooperat1va AELA. Krom ok el la 
jam mcnciitaj -verkoj tiu A'emela entrepreno liveris al la 
legan toj arikaú la ]enajn lihrojn : el la hungara Voja�o 
·en Faremidon de Kar iuthy . (trad. Totsche) Arthistorio 1 
de Jlekler (trad. I< alocsay) tre ri�e ilustritan ; el la japana: 
A mo de TooJuuroo, teatraion d�>. K iku�i, (trad. Simm:nura) ; 
el la pola : la sensacian M ia V o.iago en Sovetio de Slo
uiJnski (trad . Grenk:amp-Kornfeld) ; el la ¡¡;erman a :  l a  
pripensigan verkon dé Herzl La Juda -Staito (trad . Selzer) 

. ka.j Leteroj al Juna Poeto d·e !lilke (trad. Miinz,·; el la 
itala : Vi!JO de Arnaldo de Benitó Mussolini (trad . . Kalo-

.. C$ay) . Komunaj t.rajtoj ligas eiujn tiuju plej diverstemajn 
eldo�ajoj n :  l ingva korekteco, enhava · valoro kaj placa 
ekstero. 

N1 ne .forg-e.su el Ja bal ta ·; lingvoj : 'N orda .Literatura, 
novelko1ekton redaktitan de T. Indr a ;  el la" uederlanda:  
pordistran ron\anon Blu.a Sanqo de Wood . (trad. ' vau 
Zoest) , kaj .. el la norvega : -Gaja ]{nabo de Bjomsson 
(trad. Sandberg kaj .Joha11seu) . . · . . · .  

· Kaj. jen fine re tas en nia mano :fasketo da cldonaJoj 
diversk.iale interesaj , sed k.ies nura mencio fa�us �i . ti un. 
skizon · s_eke listaspekta. Multaj helaj pro.spektoj kaj .tral , 
egiudaj l:írosu.ro.j . · · 

. Eutute abunda rikolto, kies vetan s,ignif<m estas. 
ptalfacile

. 
taksi neuntempe, �uste pro �ia aktualeco. Kaj 
��--------------�-.--------

nataj , . .  El la r o5.ooo 'minejlaboristinoj prcskaií 8o:ooo 
laborll.S dum la tuta , nokto interne da Ht minejoj . . .  La 
salajro de la ·viri.uoj �stas c. la quono .de · t)u de la viroj 
pot samy.alo:·a labor.o. . . . ' Y:a morta .�:rocento ?-e virim�j 
.2 5-5o-JaraJ e�tas dr10ble pli alta , ol t1u de vrroJ ama�aJ , 
en 1 920 .. viro,j r g  el . 1 00 ;  .'virinoj 4 2  el r oo. « · ktp. 

Per Ja origiQalaj artikoJoj k�j tra.dukoj ni konati�as 
·kun M.acu . azak1 ka) kun Japanujo , kiu volas venki en¡ 
l n  febra k(mkoro de la postr_n ílita milito. - La konldudoj 
de Macue Snzaki ne favor�JS nl ·tiuj metodoj. F. Sziló.r¡yl. 



. O�IClADA DO:KUMENTA�O. ESPERANTISTA : DU
fiEKKVlNA UNI YER,SALA KONGRESO DE ESPERAN

. T<?. EldÓms . Int�rnacia Centra .Komítato de la Esperan
to. Mo\fado; 1 1 , rue du • Mant-Blanc, Gen�ve . . I g33. to8 
pa�j ., F:or,mato ,2 2X I5 em. l?rezo J:!.C signita. , 
. ; · De�ala rapo�to pri la JubiltJa Xongr..eso en Koln . 
.:Enhavas · ki-om interesaj . protokoloj kaj statistikoj rep
rodukton de la fam;l Imerkonsento de Kolonjo. Ap;lrte le� 
gindaj estas la notoj ,pri , la stato de nia 'movado en eks-

, te-reiíropaj landoj kaj la láboro tie farita', kaj ankaií la 
,i:nallongaj informoj pJ::i la, .plej. diversaj sferoj de la pro� 
paganda . agado. Ti u . ci . do�umento , · la lasta · kiun eldonis 
iúK; atest� pliafoje · pri lá bboremo k:aj organizkapablo 
de _s-ro Robert K<reuz, Iiun:a . direlctora de UBA. H. · V. 

,,ganiz<i de koópera �u1ture)o kreis 1� novan somopur1gll11 
' movadqn, la 13elism,<;m .  Li , se,ntis sin pionico kaj apostol.o 
"de ti u - 'Ídéo, li sentís noyan alvok.on ;· »Mi bavas respond,. 

econ ekkonigi:·La Belismon al la tu.ta . bomMo. « 
� .· Kio Q,o estas la Belismo.? . . • 4 • Post la atenta trastudo de lí¡. naii kajcroj ni devás 
. konstati, ke gi estaS nova :religio, vqlas · suprenltwi 1� ho.- · 
: mon el la nuna materiaJismo , plibonig,i lu socian ordori , · kaj pe,r ia koopera yivo ·estigi paradizon tcran , · kiu helpós 
: la honwn atingi viv.on eternan. ·· 
. L;l fundamento- de. }a ,belisma doktrin:<> esta� la )<,on
. slato, ke politiko , scienco, arto, etiko, · filozoño, ciuj ci es
i;al> <,eplenaJ_ dé materíalismo, QO ne povas kon tentigi hom
on ph alt-aspüan . Nur la religioj esplm:as Ja �piritan viv
on, sed ili' plenas de arbitraj dogmoj en la naturklarigo, 
do ne -estas akcepteblaj . La· ve:�·a spirita vivo estas perfckt
:igo. La animo estas estajo , do ko1·po, .sed nornateria . 
» J<.:iam ni observas diversajn fiziologiajn fenomem;�jil. kaj 
komparas ilin kun psikologiaj fákioj de spiritaj agoj , ni 
estas devigalaj metí la hipotezon de l' spn·ita korpo. La 
ekzis.t9 de . l '  spirita korpo do ne estas irnagajo, sed gu ta 
bipo�ezo, ,at-endo . kaj samtempe firma kredo. (I. 2 7.) « 

La spiritan korpon formas multegaj spiritaj mole- · 
kuloj , la •molekulojn spiritaj atornoj. Strukture ili tre 
-sirnil.as al la materiaj . lti, kiam ili -estas izolaj •• oslas altir
ita-j de la mateciaj eretoj , ec forpusas .unu la alían, kiel 

· 1a gasmolekuloj. ::>ed · j u · pli proksima j ili . cglas reci:p
J:oke ; . des pli · ili altiris unu la álian k•tj t�el, per tlens
igo, estigas fluida, duonfluida kaj solida slato. So la spil·
ita korpoJ pe± la densigo de la spiritaj molekuloj ,·evoluils 

ti el • fortike, k¡p .la moklekuloj igos fikse kunigilajJ gi atiog
as 1'¡1. ete.:cnan vivon. »Lá spirita korpo a tinginta la gradon 
dé kompleteco estas lioeágata de la cerba substanco de 
la materia korpo kaj farigas perfektc libera kaj mern-
, -slarll ekzistajo (ll . 1 9.) « · 

Kiel far.¡gas tiu· komple tigo kaj perfiékligo? Laú Be
lismo, per la .íntuicio de . pura help, pura ve.ro kaj :arpo. 
Kio est;J.S pura belo? Ni scias-, ke Cio en la naluro estas 
· vib:rado. Sono estas vibrado de la aero, lumo vibrado de 
l:t' etero. La spirita korpo ·· havas · la '. econ l'ezonadi, .kun
yibradi . kuh la vilirad.o de la naturo. ia kunvibrado kun 
la vibra ond.aro de la naturo estas la pw·a, supera belo. 
»Kiam. la mio akceptas la ondaron ne partece, sed tutecc 

· .• •'eQ. gia varia stato, ni riomas la akceptadon ne. s.ep.to, sed 
beliptuicio. « (�U. 6.) SimiJe al la kunvibrado dé la na-

. turo, oni .povas ekkoni la ekzistajon de la monda, tiu 
ekkono . estas la pura voro, Enprofundigi en la prtran vcr
on,. kiel en la puran belon estas la tasko · de la homa vivo. 
El tio·· naskigis la pura amo, kiu. ne kaoas m alamQn ·aü 

· malamikon. L-a horno .evolmnta gis sensancel�o atíngas 
.fine la konscion , ke li devas vivi ne kiel hesto, vÍyon 
malerian, · 'sed tute spirite •en la · belintuicio de _pura helo, 
p,u;r� vere , kaj ;pu:ra amo. T-ial la sinkulluradl,) kondukas 
nin al si)lhardado k<?ntraü la málsuperaj , · malnoblaj 
sentoj . ' · · i • ¡ . 

Né nu:r la: individuá vivo �e 1' horno devas sin kom ... 
ple�igi , . sed ankaií la . socia vivo· . . L� famiJ.ia . vív? de vas 
� lonscrvata en la mtereso de la mfanoJ. Sed mter 'la 
iliversaj faínilioj , kiel ankaú ititer diversaj hom�rupoj; oni 
devas enkondtiki ,komunan -vivon de koop;erado. La homoj 
�evas viví -ne' en .nrboj, sed en kamparo; kaj 8ol>¡'Q de Ja 
Jíomoj ' devas labori kampare; · El tiu komuna vivo,, do 
k.ampanmoj ;formit.as nova centro de , laboroJ:gaÍíízoj , · ki
uj nt estas urboj en la nuna senco ile la vortó, Sed nur 

. cenb:ejoj ' kie �o ni 'amasigas la superfiuon dj), varoj kaj 
,. valorajoj . .:fíe oni faros centra�.n kultuterojn por la 1a

ho_ristoj. La industrio ®vas matgr;nH}Jti ' tiagrade , ke nur 
. ioOjo de la hoÍnllj ókupitu pri la industrilaboro. La lastaj 

· ·n,¡IVo estu o:Bcistoj de organizo laborista: 'La tutan Ol'ga
. .  J;,�iwll d;irektu !klegjtaro, kiu he,lpos lf!- hom.()jn en la , sin

kulturado. 'IJ..a koopera,jn komunlllDOJfl ' _'unuigos la ltüida 
6rg¡m:izo, �j, la landa:jn la )lomara k:omunu.rno. Tiel rea� 
lit� . tio, la, tuta b�aro . poyus �ui, lll beli�tuici�n . de pura 
�o, �u!a yero �lllJ ;tDiú. La _pura . ;u¡no li� �l.U)n hnd-
Q)n, ti�¡n �o¡n � UDU granda

. 
lfumaro, lq.e ne -tegus 

malamo, kaJ O.talo. , .. ,. , ,  , , , , 



Í3efismo �stáS do · n.ova 'movádó, 'nova teo�;o, ,'nó�a 
· religío de la h(lmaro. 1\icl novajo, nature �¡ bá:ta;Las. kón
trail la malnova idearo de religioj , kontraú la malnovaj 
movadoj soáaj ,  kaj .·kontrau la •n una socia organizo. 

�elis.mp . estas ne nur aL¡¡ka1;1ta l¡:aj mnlamika al ciuj 
religioj , sed gi . vol as f?ri� simple ciun a

.
jn . religitm. �i 

ne votas budíusmon, J UChsrpon; tnahometamsmon,  kns
tanismon. La budhismo estas ·por' li troege naiva, kiun 
la scienoo moderna detruas . . La mahometanismo estas tro
ege materia lisma,  kiun la nova 'belintuicio dé spirita korpo 
:forigos. La j udismo est¡�.s nelímebla, car li havas Dion , 
J ehovon vengcroan, kiu kontraüstaras al la pura au1.o. Ec 
la kristanismo, la » pJej progresinta religio«  devJ!.s - eesi c�f') 
la scienco detruas Ciun religion, kaj ciun kredon. (t 2 7_:__ 
:r8).  »La malnova kredo cstis superstico, kiu kontraii
d1ras al la scienco .káj scio < c.  Ci u religia organizo de vas 
fori�i. .. 

. .  El ciuj .!eligioj ankoraü l a . ln:istana placa.s plejé al 
Okamoto HíkiCi. Li konfesas senkase, ke l >ia luistanismo 
estas la plej supera religio ínter ciuj religioj de ·dikredant-' 
oj « IV.  3. (;i ha vas sian halon ; car nur Kristo sola in
struís pri la amo. Tamen la granda malhdpo, kion 
Okamoto · Rikici trovas kontraü Ja kristanismo, estas la 
kredo je Dio. » La kristanismo estus la plej supera re.lig.io, 
kio1�( 1 1) oru kredus dion « Sed la beiisrno simple neas 
la · ekzislon de Dio. Li roencías ke. Sakao malkonfesis 
Dion. » Ankaü ni devas kurage nei la ' k:reinton de krista, · 
nismo . . .  Malkonfesi la · dion j a  estas evapgelio . por l;Íi 

hornaro. « (lll? !L2-23.) Li neas . . do ne . uui· Dion, sed 1 
ankau la krcndoil de D.io. e ,per kreado, sed per e vol u o ' 
dtí materiaj atomoj farigis la mondo. Sen . Dio ni ne ha vas 
etikajn legoj11., do nek pckojn. » Un u él la plej grandaj 
ertrpensoj estas konsideú la hornon denáska pekulo ( IIl .  
2 1 .) 1 o;otra'Q. la kristanisma ,la plej grava kontraud.iro 
est;¡.s la dogma de peka natura de 1 '  homo. 9cn pckoj , fal
.as. ankau. la kredo pri la infe1·o. Beli mo ne havas in
fe¡·on, JlUl' paxadizon, kiu konsista:s el la belintuicio de 
pura bclo, pura vew, ka.j purá amo. Belismo .ne pcrmesas 
preg1 al Dio, au al kiu ajn supera estajo. A bstineco, 
diservo, pieco estas nur · seí.lSencaj forjetindaj eraroj. · Unh 
:;olü ¡·eligün )stas pravigila : la Belismo, kiu okupas la lokon 
de :EoTpeli ta hlii·eligio, ka j filozo:fio. 

Estas st1·ánge, ke la aüfoTo malkonfesas ne nur reli
gion sed an)mü la socian vivan kaj organizon. La norma 
socio de Belisriw estas ia speoo de kmnunisrrto. Támen' 
estas interes;l, ke li ac agnoskas la rusan sovetian koroimis
mon, Plurfoje li prot'tlstas; kontraiídi.r¡¡s la teorion de 
Marks. Li batalas kontraü la socüü.ismo · de industrilabor
uloj. Li kritikás tiel a:kre S talin ,  kiel Mussolini, L1 malag
noskas la komunismon de indú. trilabor:istoj tiel decide, 
kiel la kapitalismoil. Sed plej strange. estas, ke li tute mal
mnikas al la modernaj grandaj urboj. La hodiaüa urbo 
estas en la okuloj de . Okarnoto H.ikici organiza ekspulat
adsist!ll)o, CI;l la mimoj de kapitalistoj kaj laboristoj. · Laü 
lia opinio la ekspluata urbo konsistas el regantoj ' kaj ilia 
sckvantaro, él posedantoj kaj , iliaj subuloj, el  entreprenist
oj kaj ' i l. iaj heJpantoj , el laboruloj kaj ilíaj klasoj, el cif
onuloj . kaj senLabotaj laboristoj. Cluj tiuj ' intencas :írur ' 
akiri monon, ;. kaj en ti{l ili kuna,gas kun la. kapitalismo 
en la ' ekspluatado de karnparanoj . La laste., ekspluatata 
k.laso e tas solo la kamparanaTo (lX. 37.) La belismp. 
vola, no.van sociau reforman, "en kiu la plej · gravan rolon� 

. .  havu 1{1. .kampa1·ana labocisto. La . Belisruo estu lia religio. 
kaj filozofio, lía sociorganizo. · 

. . . : ,' " . ·. 
Post la le9ado de la naú .. hrosuroj ni deY't� Jí:oOnf�sJ' 

k e la Evenagehoj de Belismo ne estas · fa:cila legp.jo. N e 
nur tial , ke multaj �enantaj �. p;reseraroj· Sokas lá �glatan, �--

• kltran slilon, sed precipe tial, ke , la .Jlárigarilo , de Ja 
au:toro est� . treege abstraRta, :filoíofia. · Tamen tio ne 
estas nepra malhelpo de kompreno. ' · · ' · ·. 

Se ni pl'ipensa� la 'Vi von de 1' aiítoto', 'lían ' I}ován · 
v�iiptu�kton l·i�:n.tdi la m�ndon, , lá . hO,ínori'' kaj �oc}?n•. se 
m . pr�pensas Jlan · malarruk;¡.n partJecon kontrau CJU ,re
l.i_gio, : :fil'ozofio, kontrau ciu ekzistanta socia organizo , ni 

- trovas tin , t:reege stran�a. Ne pur . el okcidenta; . �iíl:opa:, 
sed 'D.nkau el orienta, vúlpunkto. "' .- · · ' · · 

. ·i:,i'lni v�� t�Í'igióii, Íiuneh i.i·;rl{¡¡n�:.<J¡J<p:e'nova:n .. r�-
lirtion. · ' . . '1;:.,1 : • .,. � · • 

· "' :;t,i::l'lej v<ílas Dió�, nek jan ajn ' Í�nÍclin,ton. do• religio, . 
�álllen li v.olas'esti fondinto káj g.J.'<�lldll' pÍOI!.Í('@ <,fe 1Jelis'il:to 
kie1 religio.e 'pdr- la tt.ita h<>maro. . ' � , · . " :o.; 

Li ríe voi. as ' filozofion ; taroen lia }3vangel'io�de:. �elJ's-
mo estas i.�loiofia . · tr�ktato. " ., · -� .: " . ..,,, . .  � • ..,:\¡,<' • ·· 

Li ll,la:Iagnosltas ciun .. filozofi;u ! !,  si�temot;, lmÍ1ctn::'iilia" l\1.1.� penado estas nenio ali;¡. ól ililozof-iá· sintem . .  de iüllJ.M- · 
koncepto pri horno, ·mondo :soé.io .ka j vivo.· · . ·"' · ; 

.· ' L¡¡_Befismo· volas vu.q.1i morta la rel.igion, la lwdiaüan 
socian' 01'f;anízon, ·Óu hurgan:, ct'l' :ki)mrini�man, cu•politikm1 ,  
cu kapit aristan , sed. gi . mem , liava3 tre vunldeh1a1�• p u:;t.t' ·  
ojn : .La mjskomprenon de. la horn;'l :natw:o, de la racío 
kaj kriterio de la hoína penso, 1a miskomprenon d.� la re
ligia ailtor!tato. Neniu · pov.as . eviti . ti1,1jn . Ju · tJhlu.jQj11- : 
oni sin apogas áil al la racio hom\\, ' �ti a� supru:�v aútori
tato. Se al la unua, oni devas pruvi t-i un. aserton h:CLpí� · de 
la racio,f kiajn pruvojn ni ne tr0yas en, la .Belism0, !1\.:ií. se 
om elektas :la . duan, oni devas montri la fid.indecon . de J¡1 
áutbritato, >Jáon same neglektas la :�utoro.. ·· . .  ¡ 

Laüdinda· estas la tasko de llclismo :  levi, Ja bodiañan 
homon el la ma.t-etialismo,. el la· J.nala lta so.cia�etik� . marco, 
tamen 1a .aütoritato de utlu· homo 1Je ··suficas por ·:ciuj tiij 
strarigaj instrúadoj , <kiuj havas po'r si rnem' nék racioií ,, . 
nek revelacion superan . · · . · . . 

Taro en . oni honó JwmpTénas: la homqn,. la:m�lte , su
fe1·intan, luktantán · homoQ, kiu. �r . n}ult.aj· ·¡njz�J;oj ..;kaj · 

· travivajoj ne subpr-emigis; sed 'pbí: $ia nóh}a.. kom. aspi.r�� 
j.e ideala _ko:Qcepto !le .la . .  y.iyq. ·:K.aj. Ji'o' .:1-I;iigas: �!ii,{i�e lían 
doktrinÓJl l Ell . ci :tiu matei:ialista. motldo Man tuttm; sitn
patioñ hayas lJl )de;llisrpo de autodid�"to, eó se li �n�jiuk
cesis aki,ri nia� ' apro.bon, po,r sia teo¡-ip,. ' . " �'.. ·- - . .  

· Prfif• - Dro ,J?. Hrr.)�y V • .. !:-"' \ "" !. -":· ... �"!� :�·�� :;.._ # ._.t 
e E. MALM..GRÉN.' I:.A. ESPERANTO�KLUBO. ::.. Kial 

:fondi gin? Kiel · orgánizi. gin:ktp. Eld. Societo E!peranta,, ' 
Stoclfholm.' ·64 .p .. Pr;ezo ; á '·sveda kron:op. a:l: la .ánoj,� ;lie 

· SE.F , Kr. o . 5 o  . .  'V· �;: o"" .• . •  • Í� · <¡ .  · • · - > .. 1'3ó. 
La libr.etg , donas:otilajn kousilojn ,  modelaj�. te�t

ojn, instrukciojn e l  lf. plúíno ·de lerta: kaj. sperta, �ovai:b 
isto. La instrukéioj ·estas retjlaj ne · nur en l a  , sv.ed;a 

· m<>va�o, .sed :i].i havas gweralan valoron.. ; . · F. $.21ilár;yi. 



· \fe spntaj : káJ 'fliter'ésa]"'hilddjd' lá: '":Evmigeiim:Í ' �e 1' _' Euro� 
, panismo. · �or ciu 1l'ktuala demando; li trovaS ne malpli 
á'ktu�:lan responaon. Li _;u.oentas interalie/ ke por ñia kon
fínento »la .fásisD:10-'sigrafas korpan, mensan kaj mcira,lan, 
repesanc()n « :, Tion vetsajne jam konjektis kelkaj eneigiaj 
statgvida'nto}� - kiuj prenis _sur sin la gisfundan renovigon 
de si::r,nacio, .,. ·H. V. ' . -� ��:.'  ' �: ',.' ' • )' f, ,_ ' ' 

1\BSO:CV'fiSMO. ,Paro1ad9 .de E. Lanti K:omuna 
e�do.no �e Senn.acieca As_o(I�o Tutmon,da, .61 A ven u� Gam.
hetta, ·París XX, kaj Feaeracio 'tl4l Laboristaj Esperantist
oj, . .Postbus o:5o, J\rru;terdam'• o. 1 984.' I ficpata. For-
mato .. 23,5xr5;5 cní, · ;Prezo ·svfr. p .. 2. o. · . 

. S_ur tiuj keJk�j p�goj · ni ··trovas kvazaií resÚmita la 
.tután . filézofi(.)n; dé:· senlaca'" kaj . prudenta aktivulo al kiu 
la . �aborista .. EspeTantismo jam shldas tiom da . pensigaj 
)iaj ;¡Jtn}velaj verkoj . Tie .ci kiel aliloke Lanti .�ontraií
metaJS · oBjektivan mondrigardon al la programa f?;Dati
kéco kaj restas fidela á[ s_ia pm�cipo : <eduki la spiritojn 
por pli Iúemstara sinteno. , H. · V. 

-,.,.)'' : .. > ·-:�, r-*'. :: .·&! .• � .. � �"¡��-�·-·� :� "' _ . .,. 
HEREZAJO : Letero d� Lanti al la malkontentaj 

legintoj . de »Absl;)JU���.mo,< :·� Mende�la- ¡ pe Ja autor� : I 4  I '  
Avenue de Cor�ra, ' Paris XII. · 8-p¡¡.g� helüografJta ka
j"ero. · Formato 2 7X2 r · ' cm. Prezo :· svfr. o. r o . por sepd-
ke.Stoj. I934. · , · · · ·· ' '! . . . ,' ' ... 

B.icevinte plurájw prótest-1etérójn -.. pri la ideoj es
·Brimitaj ·' eri . » t\ bsolutismo« , la: aiítoro ¡ respondas per 
preiento 'de 7 ke1lí:af " lconkretaj faktof· po:r p:rilumi sian 
a;FgiÍmentadbn: Apar�e 'edifaj estas - la · .paragrafoj de la so-

. veta -dekreto yri pe�:fido .al la .. patrio, ; La j unaj fervoraj 
prole.toj , ki.UJ ne P!Jrdis la <1\m� aktive yensadi, .certe 
legos ambau traktatojn k�n . granda , Pró;hto; . R, V. 

. ; 

'ol ·rim1lá.j �snuilá{ tiaj ' Ii.hi'Ój. < Ápeds
·

a�k�ii-'. propagaiid.aj 
Pá>§tkarto.j .k un , p�se9najoj_.· . . . . · 

· 
• Generale m1 pb,•as .-dm, ke la l!'bro · -· preope '- por 

)á j untiJ.aro ka'j por .ci qj ,  kiuj satas fan1.m;e StiJdadi 
¡i.ngvon .- estas }?o.negá' :h:elpilo. Mi ne bayis tempon:'" kaj 
óka�on studi la 'utilolÍ de la libro dmn kursoj kaj ne scias, 
cu 1u lernis solé -ef tiu' ci libro Esperanton, -sed la ebleco 
estas_ dooita. Precipe · taiígas la libro de · W alter - kuñ 
bona papero, modérna, taiíga kovrilo, klara p\:eso -; kiel 
altvalora, kaj . instiga donaclibro, al amikoj , kiujn oni 
volas ·. insHgi al )a lernado de Esperanto. Ni gojus legi 
rtt,e�r�ojp. ?e ti ?j ,  kiuj lerni� .• f� la l��ro.� pri. kies apero 
k J drsvast1go n1 nur povas surcere gop, car g1 eS.�as mal
graü la supre rprenciitaj kelkaj manketoj ,� . preskaií 
,u,oika . en nia instrua 1nateriah:>. Sekvu baldaií . pl_uaj 
eldonOJ ! . P. 13. 

. LÁ BIBLIOTEI(b » NOVA IÜJLTUH.O.« Petr Danov: 
/' La Alta Idealo. 2'. La Granda Lego . . 3. La Nova 
Bomaro. IJ.· , La Fortoj en la Y.iva Natu:ro . . 5. La Nova 
Yivo. 6. La .. Kol�ktiva Konscio; 7· La tri fundarnentoj de 
la vivd. 8. Jcn 1a Homo l 9· St. Vatralslci .: La. IUankaj 
Fr,aloj. (Eldo�itaj en Burgas, Bulgarujo. Prezoj : x .'; ·2 . ,  
6 . ,.  9· . sv . fr . .o.,4o__. 3.-5. sv. fr. o.8o, 7 ·  s v  fr, 1 ........: ; 
8. sv. fr. lr .- , . 

, •.. ,Pct�:.<;> Danov estas fondinto de la ; socio« Blauka 
Fr"ii taro, a�svas�igita precipe en Bulgan�,jo . . La� la: r�l�onto 
de. L. l,u lccv lr stud1s en Usono teologwn kaJ med1cmon , 
t i  estas .psikologo kaj dudek jarojn li uzis po1· la s tudado 
de la homoj. N.un. li estas· 6o jara. La ·amplekso ·de la 
p�clcgoj e ·tas tre gl"anda, eé konigi llin preskali riéeble, 
k'rit i:ki ahsoJ ute ne,  nur kredi, aií nc hedi: La doktrinoj 
trc interese miksas la modernaj.n kaj la arlJaikajn ele
mentojn , kaj, ti u miksigo .estas · tre originala. La celo de 
banóv estas helpi 'la ho:mon trovi la yetan voju n ,  signitün tic 1� naturo. La D�J,ntempa viyo estas an1wnp1 1Jrim itiva,  
ka:j ne sufiea. La liomo ne Jernis ankoraií vid i ;  ríi estas 
hl indigi l aj Je la �rad icioj. La normaJa horno estas a)..tru� 

. i La, , optirrtisht, pie Di-ama, sinoferema. La Diaj �mo, 
Sag•J knj Vero c·stas realaj fortoj de la v ivo ; l;,t naturo 
·gardas la  vai·iecon gis la plej elaj delaloj. La sagnlo rom
pa� l a  l}Jem-faritajn kalenoj n ;  por la sagulo ekzistas n w·  
un u lego - l a  Día,  n ur unn stato · - l a D í a  S tato, t .  e .  
l a  h.omaxo. -;- Ti n »nur« kaiízas, ke malgraü la pacerna 
spirit.o la  Blanka Fra laro suferas mulle da kontrat'lágoj . · -Mi· p.ov�s citi multe el tiuj libroj , kiuj euhavas la 
¡nelegojn ,  sed mi citas n u r  u n  u karakterizan par ton : » Iuj 

·Jiras � - Mi -ne sukcesas en Ia mondo, : m i estas mal
· felii'�uJo. - .Car la amo ne vizit¡s vín, t.ial- vi ·

éstas ·mal
felica. - Sed kial gi ne venas? - Car ' vi .ne ,estas, 

tolererna. - 'Sed. n'!í -penis esti iolér.ema . ..::... Bono, vi jam 
komencis. .;..._ Sed m i  denove ne sukcesas. - (Jnr vi ne 
est;\¡¡ bonfarema. « Poste ni vidas la · d i:finon de · la to.lero. 
» 'folero" ril�tc la ofendojn,  a:nkotaií ne · estas tolero ; la 
�u�reto- de la toler.o kons.istas . al tio, ke v i . trovu en la 
ofendo· ion boban kaf g�rt utilígu. L� ofeniló · estas tr.e 

:· Flf..AT�LTSTOJ ATENTU I La hungm•a po$to �1-
dó"nás · okaze de j ubil-eo de 1a .mo1-fo de '1lák6czy : se

.rion 'de markoj ¡ kvin pecojn en tuta valoro, de ;-x , x o 
�r. La. kvanto eldonota estas limigita kaj have'Qla , plcj 
malfruc · gis· ro-a de apriio x�35. Literatura:' Mondó vo-

; .lonte" helpa.s .- siajn amjkojn por ha'\'igo dt; tiuj _ markoj 
je nom.inala valoro _plus kelkaj centímoj _por la ad.niliris
tro, :Jnt�esigaritoj sltribu kaj petu p11giloo kid eble plej 
ba��a\L 'ili 

mali!lc;>la :nÚkso . . . • :v) devas !in frakasi, elpreni la kemoo 
.d� la ,interno , ; ka " forman�i . . . « E,stas malfaCile el!iri 
tli!t.1.1njn,/ car tioj etajoj estas . tre opganismaj ,:partof de la 
gr:l égój ,' �� }a }ega.nto , jam e1,1 tip �kzempl? payas vjd� la k:arakteriZa.JOD prl la tnta fen<lenco. . · 

·· . ·Praktifa se�vd dé; tiq: ci in�truado 
. 

esta5 I� kunígo -,Bla:nka' Frat;;r!?
_ 

�,; !it!n_pe,.l'a �demo�atia'organizo. J;_· a.hom.oj : !ebre palpas cuMen Bu:Igtí'UJO,• lu· en Germanujo_, t11 'eti"kiu 



' .,.· " ' ;. ;¡. l t,.�"  "-'-'..,.·�b '  
· KANTFOLIO . .Eldonis Presejo Esperanti.sta de' .S�:�a-n-

, le, _ 0 1 2  ·UniYersity Building, Seattle (Usono). -r g3-4  . . {¡ •· 
pa!oj.  ltormato HXI 3  cm. ·Prez0 5 usonaj oonaoj. En'.:: ,¡ 

. .  hayas krom la »Espero« dekon el la plej popularaj anglaj 
kaj usonaj kantoj . V ere bedaiírinda estas la manko de ' 
muzilffiotój. ' '  · · 7 · . ) " ' ' 

. ElNAR. •DAHL : HlJRU LEDER MAN FORSTAT'F� 
NINGSKUR:SER I ESP�RANTO. (Eld. Societo É�pe�anL�, 
Stockholm. 64 p, Prezo : r ' sveüa krono; al · la anoj de: 

·SEF kr o.5o) .  ' � 
• Bonaj · Uonsiloj ttovigas en la libreto pri tío, kiél · 

gvidi daür.ig'ajn kursqjn. Líl p r.oblemo estas tiel generala, 
kc · volonte ni salutus siínilan verkop en 'E�peranto. 

• 
' .. . "F. Szilágyi . . 

'(JI ,"> � .� 
• 'Y 

LYO�'A FOIR.O. : Il u$trita fa�dprospekto <J1donita el� · 
la . Esper�to�íako. iie la JnternaCia Fono qJ:l Ly:on por 
r g35. · Fórmato r 4X2 2 cm. l:áií 'tekn)ka vidpunkto gi 
,mont�¡as progreson : kompare kun' la antaiíjaraj. . · 

,. 1 '-
- • .. • .¡ • 1 y � � -� i - J ·Í . ·l � 

TRl » !GI�JGI «  BILDKARTOJ. · Eldonis C. Waltex:, 
Berlín, Graf Spee Str. 2 !1 . . r g34:

' Prezo :' , r respori:dkppo'iio 
. por l� serio apoan' k)!.e. I l ustritaj' poQtk'artój · ta(tgaj por , · 
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Stnforino Plansonei 
- Anatole France -

.Tam printempe mi guis kun fcl ieo mian komenci
gantan dek�epj arecon. Mia pa tro min sendi al Cor
bei l, por pasigi Paskan libertempon üe onklino Felicia, 
kiu logi,. en dometo apud rivero Seine, kaj tie vivadis 
en pieco kaj memkuracado. Konscia pri la familiaj 
drvoj si min kisis. komplimentis pro mia fresa ahi
lurienteco, aludís al mía patra simileco, admonis ke 
mi ne fumu cigaredojn en la lito, kaj lasis min l ibera 
gis la vespermango. 

Mi eniris la eambron por mi jam preparitan ele 
la malj una scrvdino Eiífemia, kaj el mia kofro pre-

. nis mrgc enpakitan ínter üemi zoj la manuskripton de 
mia liDWl verko. » Clémencc Isaure « . en kiw1 mi me
lis tnian tutan idea ron pri amo kaj arto, kaj pri kiu 
mi estis sufice kontenta.  Po t ioma tualetado mi cliris 
sencele promeni en la urbo. Laupasimte la ulmornam
i tajn bulvardojn,  kie iom melankolia trankvileco min 
wgis. mi ch idis sur la pordo de teretaga domo tegita 
per glicineo blankan sildon nigralitere surskribitan per 
jenaj mrtoj : » la Sendependulo, gazeto ciutaga, poli
tika, komerca , kampkultura kaj literatura.«  G lorsopiron 
revekis en mi t iu sildo. Jam kelkajn monatoj n tur
mentis min la deziro presigi 1nia n  » Clémence l saure « . 
Sajnis al mi, ambicia modestulo, ke tiu kvieta domo, 
kasita en la foliaro, havioous al mia unu verkajo taugan 
hej mon , kaj de tiam naskigis en rnia kapo la ideo, ke 
m ían manuskripton mi prezentu al » la Sendependulo « .  

Facila kaj unutona estis l a  vivado en Corbeil. 
Dum la mango mia onklino rakontis sian malpacigon 
kun d-ro Germond. Tiu malpacigo okazis antali dek 
jaroj kaj ankoraií turmentetis sin ; si gardis por la 
kaftrinko siaj n historietojn pri s-ro pastro Laclanche, 
viro afabla sed sensanigita de maljwligo kaj gras
eco ; li kutime endorrnigis en la konfesejo, dum mía 
onklino konfesis al l i  siajn pekojn. Poste, la bonega 
virino sendis min en la dormoeambron, insiste pe
tante, ke mi ne fumu en la lito. 

Iun tagon, sida n te sola en la salono, mi enue fo
liumis gazetojn ,  kiuj kusis sur mahagona tablelo. 
Estis numeroj de » la Sendependulo « ,  kiun abonis mia 
onklino. Malgrandformata, maldikpapera kun eluútaj 
presliteroj , da Sendependulo « havis modestan mienon, 
kiu kuragigis min. 

Du, tri n umerojn mi legetis. La nura literaturajo 
renkontita titoligis : » F ra tineto de Fabiola « ,  kaj estis 
subskribita per virina nomo. .Mi plezure rimarkis, 
ke gi estas samspeca kiel mía » Clémence Isaure « 
sed malpli bona. Tion konsiderinte, mi decidís prezen ti 
mian manuskripton al la cefredaktoro. Lia nomo, Plan
sonet, montrigis presite sub la titolo. 

El mía >) Clémencc lsaure « mi faris rulaJon, kaj 
sen averti mían onkl inon pri la de mi plenumota pro
vo, iris iom febre al la domo glicinee tapetita. S-ro 
PlanSünet tuj akceptis min en sia kabineto. Li skribis 
senfrake kaj senve§te. Li estis la plej vila el la nigra
haraj grandeguloj gis nun de mi renkontitaj. Ciumove 
li audigis bruon de krispigata barajo, kaj eligis ra
bobestan hal adzon. Ce mia alveno li ne cesigis la skrib
adon, kaj svitante, spiregan te kun nudaj kolo kaj brus
to, li finis ian arti kolon ; poste, demctante la pl umi n
gon, l i  gestis, ke m i  ekparolu. 

Mi balbutis mian nomon, tiun de rnia onklino, 
la  cclon de mia vizito, kaj tremante transdonis al li la 
manu kripton. 

- » Gi n  mi legos, li diris. Revenu sabate . . .  « 

Mi eliris terure konfuzita, dezirante ke antaií tiu 
sabato la universo nen iigu en tutmondan kataklismon , 
tiom mi timi duan renkontigon kun la cefredak toro. 
Sed ne okazis la kata klismo, venís la sabato kaj mi 
revidis s-ron PlanSünet. 

»Jen mi  pensas, Ji diri , vian verkajelon mi legis. 
Tute nc ti el malbona � Gin mi en presos. Kion vi faros 
morgau vespere ? Venu do, ni kunmangos. Ii logas en 
placo Saint-Guenault, kontraií la kvadrata Turo. lntcr 
ni kaj senceremonie, cu ne?« 

Mi tre dankeme akccptis . 
La morgauon, je la sesa vespere mi trovis en la 

salono s-ron PlanSünet kun du, tri infanoj sur la gc 
nuoj , al iaj sur la sultroj kaj ec en la poSüj . Ili no
mi lin pacjo kaj tauzis al li la barbon.  Li surhavis 
novan redingoton, sel lmakulan tolajon kaj bonodoris 
lavendon. 

Eniris virino palvizaga, velk8ajna, iom malj�nig
i n ta, kun baroj el hela oro kaj vink-okuloj , earma kaj  
g-racia, maJgraú la grasiginta talio. 

» Sinjorino Plansonet , « li diris. 
La infanoj (enlute ses lau mia kontrolo) estis 

clikaj , sanaspektaj, rugvangaj , iele belaj. Iliaj n udaj 
brakoj kaj kruroj estigis cirkau la kolosa palra korpo 
amason da fresa karno, kaj iliaj sovagaj okuloj ciuj 
kune fiksigis sur min. 

Petante pardonon pro ilia malgentileco -ino 
PlanSünet klarigis : 

» Ni mallonge restadas samloke : ili ne bavas 
tempon konatigi kun iu ajn ;  ili estas sovagu1etoj kaj 
scias nenion. Cetere, cu ili kapablus ion lerni, trans
m.igrante du fojojn ciujare ? Henriko, la plej aga, jam 
preterís la dekunuan.  Li ankoraií ne scias ec unu vor
ton el la katehismo ; mi demandas min, cu li estos 
akceptata por ricevi la unuan komunion . . .  · Vian 
brakon, sinjoro.«  

La mangmaterialo abundis. Juna kamparanino 
atente kontrolata de s-ino PlanSünet sencese alportis 
pladon post piado, nome : tortojn, rostajoj n ,  pastecoj n ,  
frilajojn, dikajn birdajoj n, kiujn nia gastiganto, kw1 
tuko sub la mentono, tridenta forketo en unu mano 
kaj cervopieda trancilo en la alia, lokis antaú sin grin
cante per la dentoj kaj rulante ciuflanken minacantajrr 
okuloj n meze de vizaga barajo. Kun rondigitaj ku· 
butoj li distrancis blankan aií nigran viandon, abunde 
servis mem la idaron, edzinon, invititon. kaj terure 
ridante rakonti senmalicajn bagatelojn. 

Sed precipe en la vinver8ado l i  montris malavar
econ de bonfarema mangegulo. Per siaj luktistaj bra
koj li neklinigante ekkaptis la kolon de iu �1 .la boteloj 
amasigitaj ce siaj piedoj , kaj gisrande plerug1s la glas
ojn de sia edúno, kiu vane rifuzis, de la infanoj jam 
dormantaj kun vango en siaj teleroj , �aj ?e mi n;em 
malfeliculo, k iu  negustumante englutis vmon rugan,  
rozan, blankan, sukccn- aií orkoloran,  kies agon kaj 
devenon li gajvoüe anoncis, fidante la d�ron de la. ven
disto. Tiele ni eltrinki , mi ne scias kwm da diVerse 
sigelitaj boteloj . Poste, mi esprimis al mía �a�tigantir�o 
noblajn kaj amemajn sen toj n .  Amase pusrg1s el nua  
buSü heroaj kaj karesemaj esprimoj . L� konvers�cion 
mi pelis gis plej alta superbelo. Sed estis �alfac1le �1 
mi gin pluigi tia ear, e -ino Plansonet kapJeSe aprobls 
miajn plej t ranscendajn spekulativojn,. li �ute ne sat� 
konsideris il in, kaj enprokraste parohs pn elekto kaJ 
kuirado de mangeblaj fungoj aií pri alía temo kon-
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cerne la arton de Í' régalado. Lía kapo entenis perfek
lan kuiri ton kaj honan gas l ronomian 1-arton de Fran
cujo. Kel k foje li rakonti ankau petolajojn de lía 
infanaro. 

Mi plibone akordigis k u n  -ino Plan§onet, kiu 
plurfoje deklaris, ke si emas al idealo. i konfidcncis 
al mi, ke iam si legi poezion. kiu sin ravi ' sed kies 
aütoron si ne plu memoras, Ca.r gi e tas en libro en
havanla verkajojn de diversaj poetoj. 

Mi recitis ciujn elegiojn de mi konatajn, sed mían 
deklamadon superbrui la kriado de la i n fanoj . kiuj 
m·age ungoskrapis sin reciproke ub la tablo. 

Ce la deserto mi konscii.s, ke mi ama s- inon 
Plansonet, kaj tiu amo estis t iel nobla, ke anstataú 
s�foki �in e� mía koro. mi gin eksterigis en doleajn 
rwardOJD kaJ mul tvortan paroladon. Mi konigis mían 
opinion pri vivo kaj morto , kaj mian tutan animon 
mi malkovris al s-ino Plan§onet, kiu duonfermante 

iajn belajn bluajn ok ulojn, kaj klinante ian malgrasan 
vizagon sul kigitan de laceoo. diri al mi per vooo sen 
tona : » Úu ne, sinjoro?« kaj penis rideti. 

Mi havis ankoraü mul ton por diri, kiam si cliris 
enlitigi la etulojn,  kiuj sur iaj segoj profunde dormís 
kun kruroj supren. Tiu eliro lasis min enpensa kon traií 
Plan§onet ,  kiu enversis likvoroj n . Li aspektis al mi kiel 
br.u tulo . . lncitis min lia peza flegmeoo ; ta men inspiris 
�m pleJ noblaj sentoj .  Mi deziris en mía interno, ke 
li po�edu belan animon , kaj mi ankoraú pli belan, por 
ke s-lDO Plansonet e tu amata de du indaj viroj . 

Tial mi decidís elsondi la koron de Plan§onet. 
» Sinjoro, mi diris, vi praktikas ja belan profesion. 

. -:- Ha ! li respondis, ekbruligante sian pipon, 
hon. Vl trovas bel�, ke mi . ver ka das klerikalajn artikol
aCoJD �n la prOVlDOO ? Mt laboras por la ekleziularo. 
Sed om ne povas elekti sian partion , cu ne?« 

�aj � ekfumi kviete sian pipon el magnezito, 
sur kiu estls volupteme skulptita nuda virino. 

Mi demandis : 
» Sinjoro Plan§onet, cu vi konas mian onklinon ?« 
Li respondis : 

. �� neniun konas en Corheil. Antaü se monatoj 
nu log1 en Gap . . .  Iorn da anizajo, cu jes?«  

. , . Ega be.zono de . a memo na kigis en mi.  En mi 
esb91 se��J de ar�ukeoo por Plan§onet. Mi montris 
al h f�nuli�reoon, s•mpation kaj precipe konfidon. Mi 
ra�onb

. n;uan vivon ; mi sciigis lin pri miaj esperoj 
kaJ sopll'OJ. 

. 
Mi

. 
a�koral� paroli�, kiam l i  eesigis la fumadon. 

Fme �u nn;tark•�, .k e 
.
h 

.
dormetas ; tariginte mi bon

v� pens al
.
l t ,  kaJ esprlillls la deziron prezenti respekt

aJn �ompli_mentojn al sinjorino Plan§onet. Li klarigis, 
ke h.�m ffil I�e po�as f�ri, car si jam enlitigis . Tre 
bed�ureme ffil serC! nuan eapelon, kiun mi fine ek
�l:OVlS. PlanS<>net l?migante. per lampo akompani mio 
g1s la §tu�a�·o. Pn la. m�mero teni la balustradon kaj 
mal uprenm la stupoJn li konsilis al mi, kiel oni ordi
nare n� . kut�ma kon�ili. Se.d la stuparo estis ver8ajne 
malf�c1hrAa ' stuparo, �r' rru preskaü falis tuj ce la 
';lluaJ paSOJ . Dum mt ms malsupren, Plan8onet, klini
gante up�r la ?alustrado demandis min, eu la onklinan 
d�mon l11l .facile retrovos. Tiu demando min ofendis. 
M_i pro me ts! kc . la do�on mi sen pene trovos ; ti un pwmeson l11l fans enpnpen e, ear mi pasigis parton 
de

_ 
la . nokt? en ereado, kolerante pro la mallerteoo 

lau
. 

k�u om per a_mbai'L piedoj iafoje vadas en stratde� 
flwloJ. Tamen m1 vane remacis en la kapo, kia estos 
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la heroajo, per kiu mi povos instigi la admiron d� 
s-ino Plan§onet. Mi pensis pri §iaj belaj okuloj kaj 
senkonsoligis, ke sia talio ne estas tiel helela kiel ci 
tiuj. 

La morgauon mi vekigis kiam la suno jam bri-
legis ; mia bu§o estis sensaliva kaj m ía haiíto varmega. 
Precipe mi suferis pro tio, ke mi ne kapablis memori 
la vortojn,  kiujn mi eldiris la hieraiían tagon al s-ino 
Plan§onet, kaj mi havis kaüzon por pensi, ke tiuj 
vortoj estis nuraj sensencajoj. 

Mía onklino ne kasis al mi, ke tiun malfruan 
revenon si rigardas kiel malgentilajon. K iam mi fim·e 
sciigis al si, ke mian Clemence Isaure . mi akceptigis 
ce »la Sendependulo « . si tre, tre koleri kaj i;endis m in 
tuj repreni la manuskripton , por malehligi la mal
bonon de publikigo. kies nura ideo teruris si n.  \ti do 
iris hontcme peti de s-ro Plan8onet mian skriba]ou.  
kiun J i  redonis al  mi t iel  indiferen te, kiel l i  <''lis 
akceptinta. 

» Kion vi faro'� hodia\t vespere ? Ji di ris. Venu do, 
ni mangos la restajoj n . « 

Mi rifuzis pro kd¡Jsidero al mia onklino. Post 
kelkaj tagoj mi iri: vizite al s-ino, Plan§onet, kiun 
mi trovis sidanta antaú kampflora hukcdo, flikante 
pantalonetdn de sia plej aga naski to. Ege sindetenaj 
n i  restis unu al la alía. Pluvis. i babili pri la pluvo. 

» Estas tre malgajige , «  mi diris. 
Cu ne? si respondis. 
Vi amas florojn ?  Sinjorino. 
Mi a megas. « 

Kaj §i rigardis min per belaj okuloj Ilorantaj sur 
velka vizago. 

El Corbeil mi forveturi.s la se kvan semajnon, kaj 
plu neniam revidis s-inon Plan8onet. 

El la franca : Atare Pujo. 

\ 

J. Szervátiusz Pacon, benonJ 



-Kion . e¡:.nokte, · koro 

ei-nokte, koro, vi . povra, sol-amará, 
kion :vi, mia kÓro, . vi, iam· velka kor' 

¡ diros al la tre. bela, tre bona kaj tr.e ,kara , 
ki�s diin,-riga])do �in igis pompa flor'rt 

- Fiero,s ni. sin kan ti per laudo tre fidela, 
nenio pli' valoras ol si a dolea reg', . 
sian spiritan karnon parfuma5 spir' an�ela, 
Aia rigatd' nin . .kovras per vesto de brileg'. 

Cu estas ni dum nokto kaj en mallumo sola ,  
cu estas n i  sur  strato kaj en amas' popola, 
vizie cirkaiíhebas si kiel torca hel'. 

Kaj M ' kelkfoje diras : »Mi hlllas ; jen ordono : 
Pro l' amo al mi sentu nur amon al la Bel' ; 
m1 estas Gardan�elo, kaj Muzo, kaj Madono. « 

Enpensigo 

N un . sa�u, ho Doloro, vin ten u pli trankvila. 
Vi volis' la Vesperon ; . jen , vidu �ian venon. 
La � urbon nigre kovras aero nubsimila, , 
al ' imuj portas pacon> al multaj zorg-éagrenon. 

Dúni nm� la mortemuloj , amaso fidezira> 
sub vipo de ' l '  Plezuro skur�anta en .kor-svenon, 
'lwlekto,s la rimorsojri en sia fest' delira, 
doloro, don u manon, ho ven u, . ci festenon 

forlasu ;  jen� s� klirias la Jaroj vÍvo-foraj 
de sur: la n·ub-balkonoj , 'en . �oboj karmemoraj· ; 
emergas de 1' ml)J'-f!lm:lo · la . mildri�eta Pento ; 

,Sub ark' la Sun' mortanta por dormi sin forkaAas. 
l(aj kiel rtwrto4uko' trena�á . en Oriento, 
ho, aiídu, kara, aiídu; la dolCa Nokto pa8as. 

· La 'ldealo 

Neniam ja ei tiuj belajoj sufyinjetaj , 
produktoj duonputiaj de fu.Sá jaro•cent', 
·piedoj en siiksuoj kaj fingrof kástanjetaj 
al -mÍa koro donos . la sénton "de kontent'. 

rozoj , 

Vesperharmonio 

Jen venas jam la tempo, kiatn en aperti�o 
odoras, incensile, vaporaj floroj mil. 

- 'Tra la vespero �vebas parfumoj , zum' kaj tril', 
melankolia valso, langvora kor-�e�tigo. 

Odoras incensiie vaporaj floroj mil, 
· vjolono vibras k iel la kor' en malf:�lico ; 
melankolia valso, langvora kor-vertigo; 
cielo trista , bel a :  granda altar' en bril'. 

Violono vibras kiel la kor' en malfelico, • 
kor' milda, nigran Nunon fuganta k un sopir' ; 
cielo trista; bela :  granda altar' en bril ' ;  
en  sia: sango dronas la sun' ce l '  ma,Uevigo. 

· Kor' milda, nigran Nunon fu�anta kun sopir', 
kolektas la restajojn de 1' íora,, luma rico ; 
en sia sango dronas la sun' ce l' mallevigo ; 
vía men:10r' ekbrilas kiel hostimontril ' .  

La horlogo 

Horlog' ,. fatala dio, terura , senkompata, 
minaea, montrofingre pelanta al memor' .  
La ribraj �ivdoloroj en vía vea kor' 
e�ibios iarn kiel en disko arkpafata. 

Kaj :fugos la Plezuro al horizonta fon' 
sinlile kiel silfo tra ka§a kulis-truo, 
ciu momentó taba� peceton el la guo 
al homoj konsentita por tuta viv-sezon'.  

Ja_ trimil�sesceht-f0je dum _ horo, la Sekundo 
'�&flustre(:is » Re:Uemoru l « Per insektvoca tint' 

)a Nuno jam tiktakas : »l\1i estas 1;¡. l?:'asint' 

<fitrompe vian \'Ívon mi sucis el kor-fun-do. 

l • • 
REME...\IBEH. ! RE;)fEMORU! fusul' l ESTO MEMOtl. l 

. :,J?aro]as ciujn Jjngvojn mi a metal a lango. 
_Cin minut' , mortema , stuitulo, estas gango, 
ne pigr11 �in "elmini por gia kasa or'. 

·�1emoru, ke la . Ternpo, ludant' avida, prenos 
la., gajnon ciuu;_Jete, cSentrompe ; jen fatal' !  
Mf:.!IIO_l'U l 'fago svenas, : densigas- noktvual', 
-S()ifa . la · _  al:iismo -;  · · klep,sidr.o túj malplenos. 

E�on.os .�alda'li boro, kiam · l¡t di' Razard', 
;'. }.�"nobla, Victo, v:i:rga ankoraií amatino, _ 

,;¡_')a Pento �em (ho lasta azilo ee l' vojfino) 
:·alkrios: � Mortu, aga iimulo, troa& tard' l «  



it"eilta ,iÍ1Ían.�c.o 
.:.. ifañs weirih�lit;st -

Ápudvoj� sur verda deklivajo sidis j11nulo. Long:. 
statura , malgrasa ,  palvi�a junulo. Li lasis kvazaü b.afi 
sin de somertagmeza suno kaj rjgaTdadis reveme al: l 
sub li lrusanta vilago. Longe li jam sidis tiel, senmove. 
Kelkfoje Ji bala:ncis kvazaü jese sian kapon kaj mur- · 
muT�tis ion elinter la apenaü dísigitaj dentoj. 

Fine, kiam jus nubeto ekkasis la sunon, li levigi : 
Kun rezigna gemeto li streóis siajn membrojn kaj 
eirkaürigardis. Poste ] iaj okuloj laüiris la vojon supren 
gis la arbaro, en kiu gi malaperis. De tie li  re foje 
turnis ilin al la valeto kun la malgTanda vilago, kvazau 
por jeti sur gjn lastan,  longan adiaürigardon. 

» ÚÍO estas kiel bela kaj malbela songo « ,  li  díri� 
» Tiom da tempo pasis de tia m !  Sed preskaü óio 
ankoraü estas, kia gi estís tiuternpe. Escepte de :!'a 
domo, kiu forbrulis. «  

Anstataú gi nun staris nova, pli bela, ne tute kon
grua kun , la aliaj . Kaj tie, guste sub li, estis la aca 
malnova · kabano · kun la larg'krona · óerüarbo, -kiu 
estis iam l ia · hejmo. Ma'lklaraj rememoroj pri sunaj , 
felieaj. ' tágoj d'aris gin kara ·al ·li. Kiel volonte li enirus 
gin l'éfojf! ! · $ed ankaú · al_iaj , malbelaj , naüzaj reme
moroj Iigigas kun g-1', -ki,uj estas 'pli fresaj , pli reliefaj. 
Ili formas ha.zaií hegon, kiu disígas l i n  de la agrablaj 
remeinoroj el 'pli frua, bela tempo. · 

La junulo su bite residigis dronan te  en memo�-ojn 
kaj meditojn .'  Li klopodi s  reíri en sian pasinteoot\ , 
repasigi antaü sia spirita okulo, kion li travivis en ci 
tiu spaceto da mondo.:, : r _ '  . .  

L a  unuaj vivovojetoj de la malgranda Fredo estis 
heligataj per Jª- ..SI,Uibrilo de. komprenema Ratrina amo. 
1\ekompence: lia· koreto · a rde batadis renkonte . al ,. sia 
kara panjo: ·� . : · . ' . . . 

F r-edo · estis ' '&urna, :  fácile direktebla -knabeto kun 
sente¡:ria,' impreSébla _animo. Liaj drola afableoo, komp
lezemo , kaj -gaja vigleoo sturme konkeris la korojn 
de homoj. Ec lia -kolerema ·patro, kies konstantaj mal
sereno kaj gruinb�en10 : tre ombrumis la , infane<;.on de 
Fredo, ofte estis venkjta kaj · plimíldi:gita, se la b.ubeto 
dema�dis lin ktiP .tirri�ma, peta rigardo de la bluaj , 
senkulpaj okuloj" : )iPacjo, kial vi koleras . tiOin ? K ion 
vi deziras? « 

Se . F redo estis .batala kaj insultata de sia �J;rO, 
li r�pidé : fpr�esis .k�j. piu?onis la ofendon:--�Kaj_ kiam 
la y,u·o monttis al · Ii nur 10m da bonvolo, uur 1oinete 
afablan ni.i�n1oh, - áu. foje . ec donacis' al li iom, -tiam ' ia 
fiJ.eto konclútis'.tiel 'd ankeme kaj anie al l í ,  ke ec la aóa 
krusto óirkaú lia koro degeletis kaj li eksenti?' ion 
strange agrahlan" iom de la feliciga patta amo. _Bedaú
rinde, Uó niiT ho nialo;fte okazis ; pli ofte la viro-i n
snltis kaj batida knabéton pr<> bagatdo );tú pro bezono 
iel sentigi - aHu siai1 · óagrenon. · · 

· 

La infano· tion ne :kaj · ne povis konwreni _:kaj oite 
d mandis sian panjon : )> Kial paójo óiam :tiel koler<\S? 
Kaj pro kio . li · Qatas �aj im¡ultOs ankaü vin ?  Vi ja 
neniam estas . maUx?na ! �< Tiám la bona virino kl.arigis 
al li, ke �éjó' dev'lls: peze labori; .ke li estas malsan.a 
kaj ke malbó:tia) homoj ·ciam koleTigas lin . - , ., . · 

Tial .Fred� foje: dü·is ál . la· patro·,� kio, , jus -hej
menveninte iom ebria, denove :komencis furiozi : » Karu 
pacjo, ne· koleru -.al ni ! Ni ja ne· kulpas·, :SC- · i��daj 
homoj ei'an:i� cagr�fas '-:ll1.  Batu foj� ilil). lf &<l l� " v.iro 
forpnSis la lcn'abón, xe li falis ' teren, kaj ekkrlegis : 

¡: Jinpe:rtiuenta bubaóo !  Tiel malgranda ·�aj jam 

tiel imperfin()n(a � Tiéli bi instrllh · ai li, kanajlino 1 
Atendu ja, mi enkondukos aliajn morojo óe ni. «  . .. Plej terure estis por la malgranda ,Fredo, k iam . 
la patro ebria batis lían pafrinon .  La infano neniel . 
povis kompreni, ke oni rajtas batí . kaj insulti lian 
amindan,  ti�l bonan panjon. Kaj igínte pli· aga, Fredo 
komencis ne nur timegi, sed ankaú malSati sian pat
ron pro tio . . U komencis rigardi sian patron kiel toler-. 
en dan malbonon, kiun oni ial ha vas kaj de kiu oni be
da u ri nde ne povas l iberigi. Jam en sia kvina jaro, la 
i. n faoo ofte senkonsole plendis dum aü post malbe!a 
familia sceno : 

» Pan jo, kial m i  de vas ha vi pacjon ? Bedaürinde, 
ke mi devas ha vi paójon ! Kial mi ha vas ne nur 
panjon ?«  . . . 

La virino óiel klopodis, ke la malgranda l'redo 
laueble ne estu atestanto de malbelaj scenoj ; si suferis 
kaj oferis multe por evití tíajn en la óeesto de la in
fano kaj faris ·cÍOIY por forvisi: la aeajn ÍinpreSÓjn el 
lia animeto. Si perfis ciel heligi la vivmatenoú' de ' F redo, 
sparis kaj rezignis ee pri satmango por povi doni al Ji 
tíon kaj ei tion, kio povas gojigi i ufankoron. 

Tiel la knabeto havis ludiloj n ,  kiujn la patrino 
aeeüs ka8e kaj pri kiuj si poste devis menso.gi al la 
edzo, ke ili estas donacitaj de parencoj. Same Fredo 
foje-foje ricevis frandajojn tiom j a  satatajn de infano, 

Dumtage, kiam ' la patro ne estis hejme, F redo 
en tiu teinpo travivis la plej purajn gojojn de sia tuta 
vivo. La patrino dedicis ,eiun tempon, kiun al si lasis 
la multa laboro pri la hejmo kaj por la dombestoj; al 
sia etulo. Neniam §i ha vis alían · .alparolo:n poJ.: li ol 
» karulo « .  Si okupis lin en sia pr()p�a laboro, kútimigis 
lin lude al ordem� < kaj memdisoipli�o kaj kiom gejis . 
!a buheto, kiam l i  poyis l>'helpi « al la panjo en serioza 
��ro l · 

Per simplaj fabeloj la ne· tre instrui ta, sed sia
maniere �a virino lernigis al li 8ati kaj · estimi la 
�non kaj eviti la malbonon. Si neriiam lin batis aü 
insúltis. 'J'amen la mal:granda F redo · kutime tuj obeis; 
kiam la patriijo postulis, ke li  ion lasu a ü  faru. Ne 
per severaj ordonoj kaj punmin,aooj si atingis · tion , 
sed per laüebla klarigo pti la kialoj de siaj postuloj 
kaj per incito de ambicio en li .  

Ne ·mirinde do, ke Ja vigla, Ciam gaja kaj kom� 
vlezema k na�, estis generale $a tata k�j poste en la ler-: 
nejo estis fávora to · de ' la instruisto: Cetere · l� bo.ne · 
lernís. Ciam liaj lerniloj estís en. bona ordo kaj liaj: 
taskoj zorge faritaj. . . .-

La patrino de . la malgranda Fredo estis kormal
aana . .Tam dclonge. J.{aj la mgreno. :pro sia malfeliC:i 
edzeca vivo, kune kun la pezaj Jaboroj, pli kaj pli mal:.. 
�nigis sian farton . Kelkfoje si 8entis sin tiel malforta 
kaj suferis tiajn dolorojn ,  ke .§i ne p,Ovis ne pensi pri 
baldaüa, eble snbita morto. Tiam si :tre malgojis de
mandante siuJ, kio estigos .el la filet�, kiam' Ji  staros. 
en la malbona.' mondo sen ama _ prizo'rgo. sed si:penis 
kasi de Fredo ,siajn· larmojn kttj laüeble !)e aflik.ti J in  
per malgaja m1eno. ' , ' >-· :.. · ' - • 

. Iun- an.taü�gmezon, · F:redo tiam estis pteskau ok_-
. jará; li iris kú'n ' la · patriho sur .herllejon por alporti 
fre8an furagon al la dómbéstoj. · -

Antai:í. 'dn tagoj la someraj ferioj estis komenoi.,. . 
gintaj kaj la knabo � gojis pri_ la grandioza perspek
tivo,. ke . i ' de:riove pows oÍPasigi; II)ulfajn . tll.gOjn : ,;prok-..,_ � . ..,., . ' .  �· "')'. �..,:j '. . -J.,.....,.t. • M"'_ . �..;.. - . � . ' � 



. sime' Ce _la patrino. sur liberaj ka�pq k�j , her�eio. 
Eshs varmege. Ca suno ·sen.dis ardaJn radioJn . de . 

sur la nlua cielo. "Fredo kaj la patrino svitegis. La vi-
. rino fartis tre inalbone kaj ofte intetrompis la . fal
cadon de herbaro . por pene ekspiregi. ,En la brusto si 
sentís. pik.ajn . dolorojn kaj en la kapo svenemon. Tamen 
post CÍU CeSO. si baJdaií rekomencis }a ' }abÓron. 

Al la Jmabo placis la bela tag<?. 1;-i k.unrastadis la 
falcitajp herbojn ,  kolektis florojn, kapti� akridojn ,  
kiujn l i  · rigardis kaj reliberigis, saltetadis �en kaj reen 
kaj faris transkapigojn pro gojo. Kiain li ' foje rimar
kis, ke lia pátrino eesis :labori kaj kun dolora ekgemo 
fermis la okulojn, li alkuris timigite kaj demandis 
kunsente, . kio sin premas: Sed si trakviligis lin, dirante 
!>:e nur la varmego iom lacigas sin, kaj Fredo ree gojis 
kuj amuzigis. 

· Rikoltinte sufice da herbajo, ili pakis gin en 
grandan kaj malgra:ndan tukojn. La grandan portis 
kompreneble la patrino, la malgrandan pakajon la filo. 
Ili jam proksini:igis al la vilago, kiam la patrino ek
sanceligis kaj subite teren falis sub sia peza sargo. 
1Fredo forjetis la sian kaj kuris al la patrino, kiu 
gemadis kaj ne povis Jevigi. 

Per baU'iuta vooo si petis la knabon, ke li kuru 
en domou kaj 'venigu helpon. Baldatl li revenís kun du 
virinoj , kiuj alportis akvon kaj vinagron . Ili malsekigis 
la tempiojn de la svenintino kaj gutigis la miksajou 
el akvo kaj vinagro en sian buson ; pli la bonaj vi riuoj 
ne sciis fari. 

Fine la malsanulino ekstertoris kaj . malfermis la 
okulojn .  Iom� post iom si tior:n konsciigis, ke si alvokis 
siail filou per malforta vooo. Kian:t li plorante klinigis 
super sia vi z¿¡go, la patrino kisis lin .kaj flustris du
trifoje : » mia kara, kompatinda hubo ! «  kaj ankai'! 
ekploris. Poste si denove fermis siajn okulojn, spiretis 
malfacile, pli kaj 'pli malforte kaj finfine tute sen-
movigis. · 

Dum kelkaj semajnoj post la enterigo de la pat
rino, ee kiu la · JUalgranda Fredo kondutis malespere 
kaj ploTVokis korsire sian panjon, lia onklino - fra
tino de la patro - laiípove priwrgis la domon. La 
patro iris al sia laboro kiel kutime kaj la knabo, pri 
kiu neniu · krom. k.elkaj kompatemaj najbarinoj multe 
zorgis, iradis , au sida?is ie, kiel fvnebranta ·ombro de 
sia propra antaiía memo. Li igis silentema kaj timema, 
evitis la homojn, apenaií mangis kaj se oni volis paroli 
kun li ,  oni d�Vis kvazaú tiri él li ciun vorton. 

Kontraií sia patro la knabo kondutis preskau 
malamike. Laiíeble li evitis lin. Lab<?rojn, kiujn la viro 
ordonis al la km;�bo, li faris nur duone, ofte tute ne ; 

. m.alpli pro obstino, kiel_ la patro op�iis, ol pro .f�rg�
. semo, amara revado ka) nevenkeblaJ malemo kaJ mdi-

ferento al Ció. Lia' patro . pli ol antaiíe sidadis en drin
kejo; ·· venadis hejmen • ebria. Jam unu semajnon post 
la · perdo de sia panjo, la malgranda Fredo ricevis de 
li . terurajn batejn. Kompreneble tío efi�is · plej mal-
bone sur la . malfelican infanon. · 

'··. · Iutage fremdá juna vjrino venís �n la domon. Si 
estis tre. laboi·ema 'kaj energía kaj ekkrei!f ordon en la 
jam malzorgita hejmo. . Kon:ience . si interesigís 

. 
p.ri 

Ftedo kaj traktis Iin afable. Sed VIc,lante, ke la �� 
ne volas fidi al · si, neniel venas renkonte al s1 kaJ 
apen,au okupas ' loketow 'en , la . ko:r? de �ia patro�.,Si 
balda u severigis kontraú "Fredo. KaJ élu; lt ne 8angtgts , 
ei; mal e, pli obstuuti.s, li fine ricevadis pli da · insultoj 
ka} batoj ol da ma�ajoj. . , . Per iom pacienca kaj ama �traktado la funde Ja 
bónkor.a kaj bonedulóta · knabo certe >es� <fuektebla.' 

Lia doloro pJ.l� la' pérdo :ae la p�trino estus mildigi�ta; 
li mem kutimiginta ·iom post iom al la nova situado. 
Sed kiom la malklera virino, kiu neniam estis patrino, 
scüs pri infánedukado kaj pri tio, kiel oni devas lrakti 
infankoron profunda vunditan ! Si kaj aliaj 1 fine. e<: la 
insti:uisto, vidis en li  nur obstinan, malafablan bubon, 
kiun ne�úel influas ec bonvolaj vortoj . . 

. 
.. .. En la lernejon l i  venis sen taskoj, kelkfoje ec 
tute sen lerniloj , kaj neniam li  estis mense Ce afero 
pritraktata. Kom�mc11 la instruisto ja lasis !in trankvila, 
poste li provis reaktivigi lin per konsolaj kaj milde 
admonaj vortoj . Finfine li malpaciencigis kaj ektraktis 
lin severe, sed seu kontentiga rezulto. 

Tiel estigis, ke Fredo renkontis jam nur senkom
prenan severon, malafablan rifuzon kaL. mem plue 
reagis nur al senteblaj punoj . Iom pli omprenemaj 
najbaroj , kiuj iam satis la malgrandan Fredon, kutimis 
diri : » Estas domage pri tiu knabo ! Tiel bona infano, 
dum lia patrino - Dio sin beatigu - ankorau vivis. 
Nun li estas malb01úgata de tiu senhonta virino, kiu 
jam kondutas kiel sinjorino en la domo, tiel baldaií 
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Me2autuna nokto · · · · 
· · _Ondoj 

' Susu.ras pluv'• en folia:r:o, kvazaií kan te.. . 
De temp' · .al tempo sonas glan' ,  f.alante 
Frape, resalte, Tule tra l' .tegmenta s.ulko a1 la tero. 11 
Sur la ste]kampo nub-safaroj lante 
Sin pastas. Tremas iom. la aero. · 

En duonhelo arbfigur' rígidas 
Kapkline, kiel maljunul' meditas 
Pri siaj oraj · tagoj . Kaj lulige en la nokta . mildo, 
Jen eta nesto interbrance sidas, 
Kie flugilan songon kovas birdo. 

.Cq .soréa ponto 

,l'otencas volo, gi liberas ec ínter kateno. 
Kun vivogoj ' mi ne be�aiíras danci sur fadeno. 

D�� · ¡a
· 

Y()jaf, mi jen glitadas kiel 'Silka velo, 
Volripte, somnambule sur Ía fhío kaj Se.n celo; 

. ·--l'·'' .e' .  >-.�' ' '""\; • 
Jen.. ;ir� ' tra r· dezerta ' vasto, laii orbit' kómeta� 

, Blinl:le ;�d,'-spi·te;. p,or rénkortti cian sodon ·preta ; 

Ja -ciu ;tágo' est�s s�pci CÍe l a. soxca pénto, ,, 
r .Emergas .Ciam

" 
no,�.a : sf7l' sur . nova . hoázontó. ' • ·:' .... ; •• � J 't ·: ' 

J 
.Nuberoj · velas, · .kaj , marfluo §vel�. 
'Cio jubilas sub ciel' senhride. ' 
Ondoj petolas kiel junaj fokoj. 
Jen , cili dispeci�as e.!Cerpite 
Sur embuskantaj nigraj rokoj , 

Sed facilmove l-evas sin deno�·e 
Kun saiíma vest, el cielblu' .  
(Ho, ravas la sovaga .kant' de 1' 
lli gojkrie vagas ciam plu 
Samkiel .1.niaj etaj revoj .) 

Sub la steloj 
El folidens' ekfluas oriola trilo, 
Ka j la ga:rdenon jam yu.alas pebulkre.p'. 
Sur la salikaj haroj pendas lunkombilo 
J u vele ornamita per stéletoj 

_
sep. , 

Muxmure, salte, svebe, en la düonhel' 
Fonteto herbkovrita .jen· senéesá.S :salini . 

. Kaj el la blu' a.bisma, roza stel' 
" Sian flugilan penson komunikas .al mi 

Mi a kor-preto suprenira> per véntport' ,  · ' 
Kiel incens' en ombro de milbranca lustro. 
Desupre ciam' fluas · la !lenvorta \éort'· : ; 
Unu mistera pulso, unu rava .flustro ! . 

VakCzntd koro, vakanta domo · 

Ne eh�s
' 

homaj pasoj en la koridor', 
, Folioj .. k irie. sv.arri1e . · f.alas de saliko, 
La · sun' pal_-vanga, laoe, en vespera hor'; 
Alrida� �o�di;n1on · sian de amiko: 

Surmuro, lapgosigelita, ll).algoj-kova, 
Hodogo ensoi'cite songas en . la ombr9. ., 
.F'antoqle .lumevita . de la -temp! malnova 

· Stelvl!-gas sómnambulc mm de can1br'' .al · .Cambro. 

Vákanta j¡,oro fo� al "akanta dom' 
· · Silnílas: cie . rt:gas muto kaj krepusko; 

Memoooj tr!Jmaturas kiel putra pom', 
K!tj h\ . vi4.onstmajón kvazaii mordas 

Séd io . Jiep�j>eljl� · 
pulsas sub tempsini, 

Ce ciu fo1ilal' r�sonas kor-pavim' .  



_ plte ,. so"nt!s kaj penais p:d sL Kaj ·en: .li� koreto tiom 
elkr1lSkis pia i�!fig1ll'?, ke ,en .gi' apenaií 'estis loko 
_wr iu alía. . · · . , ' · ! : 

F..hle tamen la iDlano 1om post iom estos ekpa
cinta kun sia » otra patrino « ,  .se si ne estus irinta tute 

. malgustan vojon, Anstataií Tespekti lá memordoJoron 
de la knabo, .si montris eagrenon pro ciu signo pri tio, 
l);e .li llllkor�.ií Íleniel forgesis sian panjon . Kaj li en 

. neni� �stis pli sentema . ol en · sia funebra memoro kaj 
Ji plej kolere ekspitis, kiam li en vorto a.ií ago sentís 
pikon kontr�ií sia mortinta karulino. 

lm1 vesperon Fredo kaj lia duonpatrino sidis en 
ía camhro. En lulilo dormís sucinfano. 

La viri:Qo jam estis legitima edzino kaj patrino de 
triinonata knabeto: Ankaií si, kiel sia anta.iíulino, multe 
ISufer,is pro la krudeoo de la )Viro) . kiu pli kaj pli skla
\igis . al la á:lkoholo. Sed si esfis pli energía ol la mor
tinta · vinno, $i reústis kaj faris limojn al la furiozemo 

. de la drinkemUio. Kelkfoje si ec interbatis ]{!un li. Ofte 
si defendis Fred9ú kontraü troaj malbontraktoj de lia 
patro. '• · ' ' ' 

· La tiam dekjara Fredo sidis en angnlo ludante 
per diversaj iloj. Li faris pli kaj pli laütan hruon. La 
duonpatrino, kiu ílikadis vestojn kaj per unu piedo 
movadis la · lulilon, jam plurfoje admonis lin ne fari 
tian bruon, por ke li ne ciam reveku la erolon. Fine si 
diris insiste : · · 

· ,, fredQ1 nun jam eesu ! mi diras. Aü mi batos 
vin. Cetere baldaií venos la patro. Estu.s bone, se vi jam 
orde remetus lían ilarou. Vi scias, kiel li ciam furio
zigas pro tio, ke vi uzas kaj ruinigas liajn laborilojn.  
Se mi hieraií ne estus protektiilta vin, kíam li ne trovis 
la malgrandan mar.te1on, vi estvs ricevinta vian porcion 
da batoj. Sed Cía m mi ne disputos pro vi ! «  _ . Tiaj -vortoj pli impresis la _Jmabon ol la duonpat
rino iam supozis kaj ol li mem montris. Li jam estis 
oheonta : nur ffi!U$<))an frapon li devos ankoraií fari, 
enbati 1,1-DU Ílajlon. 

)) cu· vi tute ne aiídas h11bo ?« krüs la virino kole
rigÍmte, );cu oni ciam devas "yíP batí ?« . 

· Tiani la hubo ekspitis : )) Batu do ! Egale, eu vi aií 
li batas min. << ' · 

>> lmpe�tinentulo ! Bone eduki& vin via patrino, 
.tion n1i devtis konfesi ! << 

)) Mia panjo estis _ centoble pli bona ol vi. «  
� Tuj silel)tu aií . . .  « . 

. · » Estas ja vere ! La homoj diris, lie yi grandparte 
kulp,as pri sia morto·. Vi enkqdis vio en oían hejmon. «  

La virine alkuris per du paSój kaj batís Fredon 
kelkfoje en la vizagou. 

· 

� Fihuho mizera ! << si insultis, nu disbatos vian 
impe�tinentan bu8aüon. « · 

· 

· . Fredo sal!levigis kaj rifugis plorkriante en alían 
angulon. P.oste l i ,  tremanie pro senpova fuciozo, rein-
sultis� . . 

: >1Jes, páejo . kaj la homoj pravas : vi estéis kanaj
Üno_, vi estas sorcistirio, vi estas pub1ikulino . . .  « 
·' Vekigis 1a sucinf.ano kaj. komenc�s krii.. Tio pi�-

�. gr.aodigis la koleron de la duo�patrmo; . St ekkaptJS 
bástonon de sur sranko. . ' . ' · · »N  tui. �oju, vi 1ripono ! nun 'vi foje :ricevos; kion, -vi bezonas. « · · -� , -� ' · · 

· .Sed Ia �» irip(>no � rifu�is. trans la litojn ,  volis kuri 
el la eáq:iliro . • Bedauri.tlde la · pordo ·.esti.s riglita · kaj la 
k-olera virino jall\,. prR_ksiiW'· .. .La · riglii? ne voli.s . cedí. 
Eú eksttema timo li ek¡>renis la balatlon, ataptis en 
dilf�zon .k':af miñacis·: " . : . . , . · · � ,, , · 

»Proru batí miri:, tiam ankaií mi batos.c � 

· E'a · ati9npatfino alsaltis . lin, sed sammomente si 
rioevis: tiel fQrtan frapon sur lá kapon, ke si returne 
Sarioe}itis. · , 

t, Ekstere iu . premis la anson kaj postulis malfer
mQll. Fredo kuri.s en angulon , dum la virino enlasit� 
la wtnm. Si t�j rakkonti� al li per plor?j kaj koler�j 
vormj la oka?Jntajon. T1am Fredo estis batata k1el 
neruam antaüe. Duonsveninte, kun doloroj en preskau 
ciuj k-orpopartoj , li kusis en eambroangulo mallaiíte 
veant� kaj gemante. . 

La postart tagon -la patro kondukis la dekjarulon 
al kamparano. Ti u jam foje diris : » Se vi ne bezonas 
la bubon, sendu lin al mi. Mi nutros kaj vestos lin kaj 
li j>ovos gardi mían brutaron kaj fari ali.'lin utilajn 
servojn sur mía korto.«  

;Komencigis aea tempo por la  malgranda Fredo .. 
Lía vivo ce la bruta, posedavida kamparano estis plena 
de laborego kaj sufero. La influhava mastro atingis, 
ke la knabo ofte ne bezonis viziti la lernejon. Anstataiíe 
Ji devis fari laborojn ,  kiuj superis inflln<�i.n fortojn. 
Pro bagateloj li  estis kruela batata. 

Kelkfoje li forkuris ; ciufoje revenigis lin gen
darmoj . Kiom da amaraj larmoj versis la knabo nokte 
sur sia pajla aií fojna ku§ejo ! En sia infa,na ne�om
preno li farigis ciam pli obstina kaj malama ��>ntra� 
ciuj ; tial ec servistoj , kiuj komenoe simpatüs k�) 
'kompatis lin, fine opiniis lin malica kaj lin mistraktls. 

Tute malesperiginte, li ekpensis pri vengo. Kaj 
iuvespere, post kiam li  denove estis batata, FredP ek
bruligis la fojnejon per kandelo. 

Rapide kaj avide la fajro ekmangis la sekigitan 
herbajon, poste la amasigitan pajlon )pr i  baldaü gi 



., p 
. La re�o dé Tesalio eniris la saloncgon de muziko 

kt11! �iaj (n:aj IJl'UI'oj kaj kristala kupolo. La· regino de 
la Cieló duonkusis m brakse�o, . tranee far�nté pavojll>'• 
el folio d!l lete'1·a ·papero. Miuérya . per krajon� faris 
notojn sur manskribita , kopio de la . kapto ; Apólono 
humile. aiískultis sian 1audan kritikon. A1ia dia sinjor- . 
ino,  sta'rante. fla!lke de Euterpa , kiu 'sidis kun sia harpo, . 
levis la :dgardon, kilnh Iksionó éniris. La sovaga fluida · 
rígardo . de sia mola kaj r!ldiluma vizago proklamis sin 
la diino de la �lo. 

· · 
, 0e 'l:a eniro. de Iksiouo, J.unona salutis lin nu:r; 

per tre st:tperula kline.to de ·la kapo kaj tuj sin returnis 
al sia okupo. Mine�y.a _petis lían opinion pri la sang� . . 
fal·ita de si en la kanto, kaj li diris, ke li forte aprohas 
�in. Apolono salutis lin per melankolia · rideto, Uj•;,. 
gratulis lin, ke Ji estas moxtema. Venera komplimentíS· 
lin pri '' lia vízito al Olimpo, kaj esprimis la plezuron.: 
kiun '§i seifta,s, fa·rante kouatecoh kun li. .. 

· 

_.,:. Kiel Vi pensas Qri Cielq? ":'"" demandis Venera 
per mola.. ma1laiíta YOoo, kaj kun tidelo similanta 5(1):
merau fulmon. 

-·
.
Gis n uu mi i1eÚiaiu trovis .t;"in tiel tarma:-, ki.e} ·· 

en la nuna momento; 2 respondis Iksio110. · .,�,..: ' 
_: Iom negaja ?  Lh plimwt.dn de mia tempo m�: 

pasigas e� K niCio ; ví · .devas viziti min tie. Oi estas la 
plej óa.rma l<>ko en la mondo. 9ni ja diras, ke ni�tj, 
ajloj odora�;�, tiel samf), kiel la rozo) de aliuloj. Ni de
feudos v�n, 'e n  okazo se venos · via edziuo .. · 

· - Jio, , �i .certe ne venos. Si Ciam resta:s hejme · 
kaj fier�s prj siaj · · domaj virtoj, kiuj ltonsistas el ia 
turmentádo' dé sia .edzo kaj malpaoad() kun li.· 

� ' Ra 1 mi vidas, ke . vi estas · spritulo . . Tre bo 
Nu, miaflanke,. mi §atas hanlokan ekzistadón. Knido, 

·Pafoso, Citel!'oo -'- Órdinare vi trovos min -en \mu el" 
tjuj lokoj. Mi amas Ja facilau distron de kariero stm 
Videbla rezultato. En 'tiuj Cármegaj lokoj sajn.as, ke víaj 
samrasarioj , 

. 
al · kiuj, ce'ter�, · mi ·hava:s fortegan kor-



Leo Belmont .  

vixi 
_'-- Victc;:>r Hugo 1848 -

Mi ne fort>usis carou� · sur·tere aljugitan . . "" 
Kaj mía sulk'? - ci tic ! . . .  Kaj garb'? - vidigas }en ! 

Posedis <irí1 rideton,
. 
de jar'oj · mildigitil.¡-1, ,. ) . . 

Rektstaris, <>ed ldinigis al la mister-kurten ' .  • • > • .; .-�,. • ,_ ,  '�-

Mi · Ía'ris, kion e�lis ; mi servís kaj milldormis ; . 
Kaj Yidis ofte : es!as 1:idata mia pen' . . .  

M i  miris-, Jáam ml:!ndo min pri . . . m�am' 

Post)a sufero multa, post de laboroj plen ' !  . . .  _ 

Sur 1a galeToj teraj , mi, sen flugil' zorganta, 

Sang11dis 'pTo la¿igo . . . Sen plendój. , sen malben', 

M�ita de - kunsldavoj ; per l!lanoj , jíltn 
Mi �:ortis 1� ooneron de ci eterna cen ' . 

Kaj nub jaro malferrriigas okuloj nur duone , 
Kaj mi ne- returnigas, vokata ec per nom : , , 
Koníuza k�j tedata . . . Lev)gas post malbone 
Pasiirt:t rwkto tiél 'én mat:enfru' la hom': 

Ec nc · bomiHas ·mía malgoja mallaboro 

l te�non,di -al ofenda de l' enviuloj .zum ' . .fr.) l . • � ,:-_ - . 
Ho; pórdójn de la ' Nokto malferrnu nun, Sinjoro, 

l'�r·j;;_ke, m� jam \miru� _per<¡ligu en malluru.' . .  -. 
'1 ¡ 

AVENTOROJ ESTAS POR LA A VENTUI\Uf�OJ. 
,,é '

skribita 
'
en ra alb�mo de Minerva d� < 

IKSIONO EN CIELO. « 
estas rnallonga, - diris la düno, médit-. 

ante,_- _::. � sed plen� de si,gnifo." Vi poseda� kurag-an 
auimon ka1 tre ampleksan intelekton.  . · '· · 

¡ · , ..-- M} kuiagi.s multón fari ; n i  ánkotaii ne scias, 
kio rezuhos. ' 

_:_ :Mi ae�as iri al Jupitero, .- ditis Míne�.v�; .,;__, 
al la konsilauta-ro. Ni denove renkonti�os. ·Aclia\:í , 
Iks,ióno. -¡,, · 

. . . - Adiau, Glaií�opis. ... __ '" 
La )ego de_ �resalio restis staranta for de la ceteraj 

gastoj, kaj -:sin apogis, kun interplektitaj- brakoj kaj en
pe\l&a hunto, . ..al gi:rlandita . kolono. '?MarSQ aií:skulti� • 
Veneran,_">portante mienon de · ·profunda sindoniteoo. 
E

_ 

• :iíterpa l�dis �inspiran tan � akompanajon . al )lia _inter-
- '  parolado-. $ajnis, ke Lr re�o de la éieló estás al)sórb� • 

i ta � la kreado de siaj paperaj, pavoj. 
.·

. . · 
. lksi&'"rio lt:l:pMis, ; tiá:j 'sídigís · sin stir K',ait'ápo �p�d 

.[ upo'na. -Lía maniero' j¡lm dorigis tiun-iftrorislteman sin
ten��m kaj _ s'Wtzor� aplomlkm, . kiu ot-di:nate lin 
kanWteri.us. Li ·estis, ehle, ec iom emhatáSata Lía �
paiQlpr g? ja� ne �rvi,s, .. a! Ji� Fínec li J:W:<llis. 

, , - #¡ 



· - Cu vía regina mosto iam aiídis pri la pavo de 
la regino de Mezopotamio ?, . · . .,, 1 �· . 

- N e, � respondis ,Juno na k un_ majesta . sinteno'; 
kaj tuj poste Qi �iris k;un mie)lo, de indiferenta sci::-' , 
volo, - cu �i estas iel rimarkinda? , 

- Gia htusto estás el ar!ento, gia'j fhigiloj " el · 
oro, �iaj okuloj el karhunkulo, g-iaj ungegoj el ame-
tisto. · 

. - Kaj gia vosto? - a�ide demandis Junona. 
� Tio -estas sekreto, - respondis lksiono. --' 

La vosto estas !a plej I?irir�da parto _el ciom.. -";•>�: 
- Ho ! dtru al m1, mt petas, dtru al mt ! 
- Mi forgesis, 
- N e, ne, ne ; tio estas neebla ! - ekkriis la 

ekscitita diino. � Incita mortemulo l - diris plue la 
diino. - Mi ,petegas vin ; tuj scügu min. ' · 

- Estas kialo; kiu ne permesas. 
- Kio �i povas es ti ? Kiel strange l Kia povas 

esti la kíalo? Ja diru al mi ; mi petas, ke por aparte 
persona favoro, vi scügu al mi. 

- Kion ? pri la vosto aií la kialo? La vosto estas 
mirinda, sed la kialo estas multe pli tia ; mi povas s�i
igi pri unu sóla . Nu, elektu. 

- Kiel incitaj estajoj estas ci tiuj homoj ! La 
vosto estas mirinda, sed la kialo estas multe pli tia. 
N u do, pri la,kialo . .. . ne, la vosto . . Haltu, nu, mi petas,_ 
k e por aparta · favoro vi sciigu al mi amb:aií. El kio 
povas esti la vosto; kaj kia povas esti la kialo. Efekti)� 
mi mortas pro scivoleco. 

- Via regina mo§to fuse eltraucis tiun pa:V(}ll, 
rimarckigis Iksiono neatentante .  - Gi pli simiTas 

al unu el la noktuoj de Minerva. 
- Kio gravá estas paperaj pavoj , kiam lá regi�o 

de Mezopotamio 'posedas tiau miraklon ! - ekkriis .�N-
nona ; kaj pro, eagreno si dissiris la Jahorajon de la  
rriateuo ka:j f�rjetis la pecojn. - Jam di11U al  mi tuj ; 
se vi havas· al íni ec la plej malmulte da sato, <tuj diru 
al mi, el kio estas la vosto? . ·· · /, 

- Kaj vi ne deziras scii la kialon ? 
� Tion"'poste. Nu ! Mi tuta estas oreloj . - -.En 

tiu momento Ganimedo eniris kaj flustris al la diino. 
'Tiu, evidente en malliona humoro, levigis kaj foriris 

. al Ji.Ipitero. 

UI. 
, · La· rego de Tesalio foriris. al la salonego de :U,t 

ziko: Ne en hona humoro, tamen ne neinfluita de ioi:n 
da · sova�a ekscito, li vagis en la gardenoj de Olin1p.o. 
Li venís al bela verda izolejo, Cirkaiíita de cedroj tiei 
grandegaj , ke 8ajnis, ke ili devas esti samtempaj kun 
la kreo de la mondo ; ili estis tiel fre§aj kaj b'rilaj , ·t:.:e . 
Qni povis imagi, ke ili estas malsekaj per la roso de sia 
unua printempo. La herbo, pli mola ol la lanugo, kaj, , 
pro la premado de líaj piedoj, elspiranta dolcegan · 
odoron, invitis liu sternig-i sur tiu natUra ku8ejo. Li ·sin 
}etis sur la .aroman hediaJon,  kaj, sin a�gin1e sur la . 
In-akon, falis en pl'Ofundan revadon. · · 

. Horoj forfl!lgis. Jam la plenaj de sl.Ínlumo n� 
próksimaj maldensejoj moligis per omb!ro. . 

' - .�ksiono, kiel. vi far@s? ;;- demandis voeo, � ' 
sova¡!{�, d

_
<?l� �aj �'ri�a, . ki�l tiu de hirdo. La: re�o �e 

Tesalio y¡glig1s kaJ n.gardis supren kun la distr1ta 
· mieno · de horno vekita el songo aií el agrahla meditado · 

pri ia strang,a ; dol� sekl,'Cto. Ljaj vangoj estis rügi�
intaj! lia_j .�h�laj _

okul?j �l)�tis fajrou ; liaj· bro�j: 
trenus, li�J ta\zi�J haroJ _flirtis en . la i�ma, ve��to. 

' ' ... '1' • ' ' 
La rego de TesaJi!' levís Ja 6kulojn, kaj vídis tre belan 
. ... .'1 .,. •. ,� J.Ufil�.HOn. · � -�·7 · · ·� '';" . ·"·· ·> ' . � .. · 

Sajne tiu atin,gis la agón de matureco. Tamep li 
Mtis ioni altl5resk11 ·por sia .: ag-�, . sed de ..l)eléga · kol!.j 
simetría formo. Li :estis tre blonaa kaj liaj. iom rondaj 
vangoj · lía vis koioron rite. s:éd delikate· ·ru�an� ' kiel, <le 
la rózkoloro de la krepusko ; ili estis lumitaj de kav-

. etoj , tremt:)rilantaj , kiel la steloj . Liaj grandaj klij mal
helb1uaj okuloj fajreris pro gojego, kaj signo de ape
naií retenata mokado tremís cirkaií la lipoj grimaeantáj 
pro amuzo. Liaj rug-'brunaj haroj, tenataj fot: de la 
frunto per robando, estis kolektitaj en densaj buklaroj · 
ambaüflanke de la vizag-o ·kaj torente falis sur la nuko. 
De la dorso de la I>ela junulo sin etendis .du f1ugiloj, 
kies tremanta plumaro 8ajne estis trempita en sunsuh
�ro ;A • tiel d!ver��j : ra�ilumaj k�j novaj e�tis �iaj e,� 
sangtS'anta), mitmdaJ nuanCOJ ; puqmraJ, karmezmaJ 
�aj oraj ; strioj 'de koloroj lazura, orap�a kaj gllitb'ríle 
nigra ; jen vidigis unuopa plumo, pli Manka ol la lumo 
kaj blrilanta kiel prujno, jen aliaj kvazaií el smera'ldo 
aií karbunkolo aií kun la ·brilegeoo de grand�ga hri
lanto ! Sagujo pendis ce la flanko de la i)ela junulo, 
kaj li sin \lpogis sur pafarkon. 

- Ho ! dio ! car vi devas es ti dio ! ·_:, fine · ekkriis · 
Iksiono. - Cu mi vidas la radilumau dioÚ de la amo? 

- Mi ja estas 'Kupidq, - respondis la junulo ; _:_ 
kaj mi scivolas, kion pripensas lksiono. · 

- Pensado ofte estas pli k•urag-a ol parolado. 
- Orakole p,arolanta, kvankam II_lortemulo ! Vi ne 

!Jezonas ne fidi al mi. ' Mi estas certa, ke mia helpo 
estas uecesa Jll vi. Cu oni ia¡p aj,n trovis il.!Jl en re.vado 
· sur la verda her'bo, sub la ombro de b:ranoopcaj arbOj 
sen tío, ke ti u bezonis la helpou . de Kupido. T11;j l pa
rolu senka§e, kiu estas la heroino·? Cu iú malsana pro 
amo nimfo foflasita sur la malproksima tero ; il¡ií; .p�i 
malbone, nefidela ama tino; kies . malfiaeleco !JStas ;pli 
facile forgesebla, . ol st�j earmoj ? Seód�e �i estas 
mizera situacio. · Si' n_!:l povas 'esti Vía edzinó? 

:_ Certe ne, - akcedte respondís lksiorró. 
- De alia ·horno? " 
- Ne. 
. ...:... Kiel ! neceiJema virgulino? . .  : 
Iksio.no skttis la ka pon,, . .. ; \ . . , 
- Si do de vas esti vidvino, . - plue diris K;upido. · :" 

- Kiu iam ajo. �is· nun faris tielan 1miadon, ;prj. vidv-:-
ino! · · 

� -Kompatu 'ruin, timinda' Kupi(io, � ekkriis l_a -
rego de Tesalio, súbite forlasante sian ku§an pozicion, 
kaj falante sur la genuojn antaií la, -dio. - Qie vi ,estas 
amiko de homó, kaj ciuj naéioj jetas incenson sur viajn 
altarojn. Via dieca divenpovp ne,trompis vin; .� efek
tive estas enamiginta ; senespere,_ fr-eneze, · fatale perd
úrta la kqron. La . objekto de, mía pasio estas nek 
mia edzino, .nek tiu de alía horno. Malgraü_-cio, kiQn 
oni diris kaj . juris, mi esta.s morala mem�. de:. la 
'socio. -Si estas •nek fraiilino nek vidvino. Si estas . .  � , 

- Kio? J�io? - ekkrüs la jam.,senpa<;ienca dio. 
- Düno ! - respondis la te�t'· � 

' - Hiíi-i.,i ! - fajfis Kupido. ,- Kiel ! tu �a · · 
-petolema patrino favoris -vio per nekulpa i)irtadq? 

-,- Jes ; sed �- neniel ef.ikis •sur;min. , 
- Vi do hávas fortikan koron. Ebte Vl legis 

poezion ,ktlll Minerva kaj •estas · kapt!ta"per unu el \Aillj 
Platonaj homkaptiloj . 

- Si me:ti.s tian,. sed mi: fórliblecigis mjt1. y · 
- Vi 'dó havás fortan . kruron. Sed 'kiu Ai esk\&? 

kiu :Si estas? Cu .Beba? Si apep�tií, povas es� D:iaiia, 
ear tiu estas tiel malvarma. úu Si estas Muzo, 'aü unq 
el 1-á' Gracioj ? .� · -· · 

í"· 



" '·' (E. ;N. SETALA) . KALÉVALA . Fi,nnlando festas. en 
1a nuna · jaro la j ubileon de la ' Kalev.ala. N i  ne scias 
preoi1:e, je kiu tago aperis la eposo - �i ne aperis tute 
en la jaro I 83.5 - . sed ni scias, ke Elias Lonnrot detumis 
per l¡¡ 2 8-a .de februaro 1. 83 .5 la antauparolop de la unua 
elaoim de la Kalevala. Kaj ni ku.timas festi tiun ci tagon 
kiel Ja tagon 'de KalevaJa. 

- ,Ni multe parolas pri K alevala, i>ed estas ne forigebla 
fakto, ke la nuna publiko tre malmulte legas �in. Sed 
same vere estas ·ankau, ke ne ekzistas verko, kiu tiom 
influís la hist¿rion de la nova Finnlando. La a{>ero de 
:popola .eposo, poeziajo kreita el malnovaj tempoJ , kon�
parebla al cil! granda · verko de la monda literaturo, eshs 
Iiteratu�·-historia evento. . 

En )?innlando U1Cm la apero de tiu ci heajo de la 
popol!l poezio gajnis decidan · signifon por la vivo de la 
'finna popolo. La memfido, kiun gi vekis, estis la premiso 
pqr )a na,cia revekj�o, k ies rezulto estis la sendependa 
Finnlando. · La penso, ke nia popolo, tr.e malmulte labor-

. inta al la k.omuna posedajo .de �a homaro, produktis eposon 
kun estimlnda loko en la monda literaturo, elvokis en la 
tiam11 Finnlando la kredon al la estonto de la nacio, nepre 
-necesan por ke oni kuragu j:>ensi al levigo de la finnoj al 
la rango de kultura popolo. 
' 'Sed tre strange ! Ni povas diri,  la Kalevala atingis 

tiun �randan �fikon per ti? , ke gi estis miskomprenit<� . 
· �1 st:1as, J i :e 1¡¡ Kalevala; k1el ankorau · okazas nun,. estts 
konsiderata kiél r.akonto el la bona pasinta tempo, dum 
kiu la hi:unoj estis pli :bonaj , kaj. • starantaj meze de la 
naturo .jJin cirkauanta. N ur malvaimo kaj mallumo mina
<-'is detru1 la. forton. -de la varmo kaj de .. la lumo. Pro tio 
devis ankaü finbatali la Kalevala-popolo la . bat<llon s.im
bólan de }á luíno kontraú la mallumo, kaj la lumo d�vis 
venki la malainikon, .au la Kalev:�la-popolo havis fortan 
:kontraiíulon , la Pohjo(a:popolon , kiu devis esti m ilitata 
:k�j de kiu devis esii forprenota lá feli�oportanta m i.rind
ajo Sampo, por ke la poteneo de PohJola estu n uhgata . 

• ' .  j .f 
;Iksiono denove skuis. la . k¡¡.pon . ·• 
- Nu, ámiko, __. diris Kupido en tute ·ku.ragiga 

ton@;' - vi jáin diris tiel multe, ke plua retenado .estus 
nura · afekto. · Tuj . faeiligu. al vi la k� ron, kai se mi 

· · ·povas helpi vin, fidu al niiaj klopodoj. 
· · 

�- Bonfara dio l ;- ekkrüs Iksi<mo, - se iam 
Dii reiros Lácison, mi faros, ke la plej 'bela templo en 
Grekujo nomu vin sia iuspiranta diajo. Mi tunla_s min 
al \.i ' kun la plena konfida malk;a§o de sindorta ador
anto. Sciu, do, .ke la objekto de mia revado ne estas iu 
�aJ.pli altra-!lga, or la iegin� de Cielo mem ! 

- �Junona ! per eio · sankta ! - •ekkrüs Kupido. 

; 
. 

- Jen mi estas, ' -;;-- respondis vooo ' de seliegala 
, inelodio. La majesta figuro de la :regino de Cielo venis 
} : ll proksi�a la}íbo. Iksiono s�ris �un la okuloj fiksitaj 
sur la · tero; kí:ín fo:rte batanta Jwro kaj bnilimtaj van'
�j . . Junona staris · senmove, pala kaj mirigita. , La -dio 
<le 'la ámó cekridegis. - · 

Kaj en tia tem¡:io, tiel oni kredis, eliris la poexio de 1"' 
lipoj . de- ci u ho?Io; la popclo kreis el sia • prop�a pro.fund.a 
k;mvmk�, sen 1mpulso e��tera, grandan . unusepc¡¡.n poez�
aJon. (tm ·konserv1s la mmga memorkapablo de la popolp, 
kvankam dissemita en sennombraj eroj , gis_ Elias Lonnrat 
rekop� la. aparténecon ,de la eroj kaj rekonstFuis la d�tru· 
itan tutajon. · · ··. 

;. · La scienca esploro de la finna pofola poezio ne pqvis 
ankorau interkousenti , kio estas kaj esbs la Kalevala k�j la· 
rilata poeziaro. Sed ne ekzislas plu diskutpuf!klo · Ínter 4 
sciencul0j pri tio, ke la bela bild� antaií la re¡lleco dis
flugas 'en nebulo. Ni scias nun , ke nenian 1 ekzistis tia" 
rnalnova granda · ceposo, kia estas la n una presit:l K:aJ.evala , 
eposo , en kiu esence kristali�is la tuta poezio de la :firuia 
popolo. N i  scias, ke en fruaj tempoj ekzistis . finiía 
poezio, diversaj motivoj , diversaj rakontoj , sed ke ili ne
niam _ fonnis a!nt<lií la apero de la Kalevala unuforman 
rakonton poezian. La tuto estas verko de Elias Lonnrot. · 

La Kale.vala aií la eposa poeziajo ,kiu estas �in ba.zo, 
nc estas antikva ekskluziva kreajo de la popoloj de la finna 
tribo, aií vere. nur finna kreajo tiusence, kc �iaj motivoj 
estus t)ur ,al· �¡ propraj . Ne, oni devas nomi la Kalevala 
esence nord-okcidenteiiropa produktajo. Sendube io . estas 
en gi ,. devenanta de la kredo el praa tempo, kaj havanta 
origmon ekster la nordeüropa kultura formo. Sed multaj 
motivoj , sur kiuj konstrui�as la eposa rakonto, venís __._ 
el la ,okcidento aii formig1s en Finnlando sub okcidenta 
�floo. · 

1 La kadro, kiu :formas en nía eposo la batalon ínter 
Kalevala kaj Pohjola, ne t.rovigas en la origina popola 
poemo. Gi 'kreigis nur en la Kalevala de Lonnrot. En la 
mezo de Kalevala staras la kreo de la felico-portanta 
Sampo kaj la batalo por �i .  Sed nék la p.opolkahtistoj , 
el kJes busoj venis la moli voj de Kalevala. nek Lon.orot 
me�n-. �ciis, kio estas la Sanl po.  Ni devas l�migi ankau la 
vahdecon de la tezo, ke l¡¡ Kalevaia estas t10m lorte kuu
metita , ke » on i  · nc povas rekoni si�non de martelo nek 
tenajon de la pr.enilo « ,  kaj konfes1, ke kiel luto �i ne 
estas absolute unuforma,  ke la eposa rakonto fari�\s 1ong
spira , , pro "tro da variantoj kaj tro multe da orakloj ne 
al �¡ apaTtenantaj. . · · . 

Tiu ci kompreno lre diJerencas de tiu, kinn· 11avis la 
fmnaj � ed.ukitoj ce l' apero de 1¡¡. - K alev;¡l.,. kaj kiu entu
ziasmigis ilin. La kompr1mo pri la nlirinda fári�o kaj la 
misterplena konservo de la Kalevala �am en si mem e$lÍs 

. ·, . . , .. ..... ' .  
_La ametista krepusko de OlimpQ . ioJ.n post ' iom 

malfortigis gis malapero. La steloj brilis kun ll;uancoj 
de ciu koloro. Iksiono kaj Junona rilixris la pal11con. 
Sj_ �pogis sin sur lian bi:akon ; siaj okúloj estis fiksitaj 
sur. la ter� ; ili' est,.is eli vidproksi.fuo .de la grandio� 
k<:ínstruajo; kaj si ankórau ne parolis. Ankaü lksionó 
esf:is silenta, kaj distrite rígardis la stelplenan cielon. 

Kiam ili estis en distanco de ne pli ol cent metroj 
aJitau )a portalo, Junona subite haltis, levis la rigardon 
al la vizago de Iksio:tio k \m nerezistebla rideto kaj . dirü•, 
- Mi estas: certa, ke vi 11() plu volas ne diri al mí,  el 
kio estas la vosto de la pavo de la regíno de Mezo
Ntámio, 

· · - Mj jaro ne volas tíel, - diris Iksiono. _,._ 
Sciu, do, l:íela diinw ke la vosto de la. pavo de la regino 
de Mewpq:tamio estis el ié:lm . da plumaro,. sW!ita de éi 
el la flugiloj de Kupido. . · . · 

, -; Kaj kia estis la ki�lo, kiu malh�lpis, ke . vi 
gis hun scügu min .pri tío? 
. , . .- La kialo, helega Junona, estis, .ke mi estas la 

plej iliskieta el la líomoj kaj c.iam kon.servas la 'sekre
ton-de smjorin(!, kiel ajn baga1ela gi estas. . ' . . .::_ Mi �ojas audi tion, iespondifi . Junona, kaj 
ili re�s la palacon. 

&7 



"l > >  ' ··� > > i > 
. .' �óemo . . Ni rájtas· ·{Ígatdi 1� ''�ron . en ' la vÍ:tat_?.n· . L� &írin'. · .,,_. · 
_po¡o�ll; eposo k' pablas. �lt��d�< f}�<U') . �ent�

- naCJ�n . ,  ,, 
· e�ta� t1�rn .gran�JO�a ��) �eneralhoma trezor.o; ke ne �kzJs

tas 10 SJrnJlá . sur tm c1 tereno. La nomo Kale_vala ·plllar�- . 
í�is por ni en nuna tempo por esprimi la · tutan< grand(��an� rl 
kll,n�o.trelloron,; J<:antitan de, ni� _popolo, kaj de .ties ampleRso · 
-oói havas ideon, se óni aiídas, ke la malnovaj k:antoj de · 
Ja,�ip�a pópól<.>.: p�e�igas présrre 3o iortaj!J _ .. volurpoj�- ' :t¡t· 
ter�:tot-10 :de ,, la-' fm:ua kantado tran.spaAas · la - _pohtika M 
limojn , al � anRa,i1 apartenas la kantorica Estonio. - t 

· La presita� Xalevala pr:ezenti�as hodiau nur kiel vari
.;¡_qto pleJ ' arnp:leksa kaj plej Ímpona inte.r multaj a l iail.Cr 
Por la -esplo'í·o -�¡ sola estus nu.r tre mankhava fonto kiel 

> e'iu- alía popo!a ;poeziajo , dil% kiu ' estas koriata nur un� 
·_ f:ormo. , .J u tp�i ;u,a, ·var��toj .ekZi�tas, despli :facile oni yovas ¡¡; 
konstatt,• k1aa,n �an�oJn transp!isJS la poemo en la m1grado _ 
de bomo , al horno , de regiono al regiono. Se ka.nto per . 
la helpo de la. esplorado estas analizita en siaj élementoj , 
povas konstatigi, kio -estis propra kaj kio estis pruntita. 
Raj ofte , la pr,�tajo estas por Ja esploro pli gr:wa ol la 

·"propra, cat la . <R,l:IJ.Phjoj montras, kian vojoH · iris la homa .. 
küHuro. Fí.Pc( rie :ek:zista · . !:lif(!reirco inte.r r>:úntit�jo kaj ·¡¡· 
p;roprecajo. Cw .esbs prunt,Jta i almenaií de pl1 fruaJ gene
racioj. �éio estás., WKaÚ propreca, car }a popola pót>ZÍO 
Raj _ciu kultura laboro signifas alp.roprigon de transprcn1ta' 
líeredajo al unu spil'Íta proprajo'kaj al ties pliigo. · -
. , Niaj kantoj ne povas lum�gi la migradvojon kaj la 
;o:J,ni�on .a-e la �o�n ·� lulturo, .se\:i ¿Ii povas . help1 al. klarigo· · 
pn la estigo de l. tlelnomataJ popoleposoJ 1 eé pn ·la do
man?o, kiel farigis �enerale tia popola po.eziajo. _Pro ti� . 
la . fin na popola  . poezw estas unli el la pleJ grava] fon to]' 
pót -ekkoni la antikvecon de la,finna popolo, kvankam i l iaj 
'm oh voj atingas -ec nian epokotL · Qi estas <lnkau · fonto p6i' ' 
.eJ.tkpni ta, IÍDlrJlaD vivo'U de .,l<�:·;fiíma popolo, , ja ec de J.a; ' 
h�ma anim'o .g�ñetaje. · . .. •¡1:, . • , · • · � �" " 

. Kaj u un 11 L-váloro · de la " Kalevala kielf pciezia verko 
. ·. e�tu�e - cu �i . �st�s senva.l?rigita sekv{} �e la rezultoj �]e 

1 sCJenca · :espforado? Cu j1 estas malph valora pro tw, 
k� �.i ne estas· tjorn ántikva .en ci:uj siaj partoj ¡ kiel oni . 
svpo.zis :riHr���, _N� la . mo�i�:o, se� P;iá · p1:ila,boro rezultiB� 

,. 1a , poez�on. N¡ _ y ldas · <;le, k-e ., ce k'uftura Jah�l'o ne gra�as " 
oof>e, .k�on ,tiu �}top�lo,'. t_iu au ália . i·n:di;iduo transpreni� . .  

. de: . ab.a) , ��d k1qn . c� ú lplS el - ,Ja _r�:u�btaJO yropreca al s1: . 
ka) k1el cm ev:ojmo-1� �m . A,rikau · ne estas cefa afero por 
la arto, kio Clatas ·8e ., malnova tempo, sed . kio es.tas eterna 
se�ve de tío, ke. g.¡ transpasas la . t:ernpbn: Kaj 6lerna estas /"' 

• tío, kio �stas,;; :Y�ra. poezio. ,,_ ... · , · , �" . , "'. < v., La. finna pópolú riceY'is. 'eií.: s,ia .avara not,do por kon- . 
so1igi · la d?no�; de l' karitq. L,a rkanto plenjgis la koro'! _je � 
kura�o, ktam " r; · :popolo suf--tl'ranta . pro m:P,sato, mlhto 
ka� suhp�n�o, ·sájnis esti k?ri.darr�nit� . al peteo. La vprtoj,. 
kaJ 'melodlOJ de la malnovaJ k�hsfOJ velcis ., deno,·e reson- . 
igitaf ilntaü cem .. jatoj ; la finn�n P?polon p1.w akceli lumon ' 
��piberon . l4a. . ::.finn� �o�olQ":.h·avis. í.m�au .e�· -'Qia���aj · tag�j .. · 

:la  ku'J,"a�on, konse.rv;¡ Sla)n bclegaJn' .nwó:;¡n. lhJ mm vems - . 
la _ tago , kiu'' piú.i•.is ,  ]�e revo . te<Q'ienas pli profundan veron, 
ol la ciutaga prudento . (T1·. : Mnalain�n.) • " 



MAX: blE.ijERMANN la fama pentristo germana 
mortis - venl]redon , 8. febr. x g35 en Berlín atinginta ,87 
jarojn .  (Lau la ;gazet-oj . ) '  

. Kun l í  mortis la la.Sta granda kaj la plej reprezent� 
anla �ntristo germana de la generacio m,alj una, p]j preclz� 
de ' ia generacio de la impresionistoj . qajn du kunfrato.jn 
en la ,arto, Max \Slevogt kaj Lf)v.is Córinth I i  nur transvivjs !;: � -



, G-. Agricola'. 



v'oston hirtigas migril 
mia·� kato.. " 

tag'> plua fume .S:v.en�s, 
prisif ni al Ja mortado 

ge�er'!-cioL k{el elémc{lton de la • dramo. 
·, I"a \ poezio de •·&zm .4.TR,lia estas -'kell4oke koristc:cne 

emóci,-eka ;_ gi:n nask s la faktoj kaj ' ne la- ,;imark?j de la 
afttoxo. Ehcinplc la '9-anco de la eta Eva en la aca man
Sa.rqo; � kie ehrii�a.s . kaj blasfemas,;isia �alj-una. · . patro,  

· _ ; kaJ P.e� 'aliaj •· i'�fanaj"' scen?j ; · pensig� pri ·�Anders.en. · 
Ciu · havás propran konoepton pn la realo : �l. dejJen

d� d�. �ia ri�ar�o S!l,� �a 'Il?ondon . . La » rea_lista« rigar�o 
'· ,· de H1ldur Dncelms v1d¡s -en la b:ulaga VJVO strangaJn 

d�amo)n, prof:und;!.jn sénsenca:jojn, konsrernajn apartajojn 
. .. de la homa k¡¡.:rakte.io. Kiel �ne si pr-iskribas ek�emple } fiup.' ,fll:ust�lvizaéanw ol>ien-9ervi�tinon ,, kiu entérig� , sian 

·�\infanon , k un préska:u" beste S'im!Lulpa trankv,ilu: a,. 
La s-upcrstico ·v.agas en la dezertaj kamparoj � ;�peras 

frenezuloj. hi�teriaj virinoj ,' •. 'ebriulQj ; kiuj', kome�tas la . 
Sankta.jn 'Skñbójn ; · '!olhle · .I:f:gas m;isteie ankaü sanktuloj · 
meroignoraj kaj �ekonataj. Kaj sur tiun kontrastoplenan 
.mondon, sur ;tiujn vjvojn dolorajn; banalajn, �ortuAajn, 
misp�s'lljn , mi�-acataj:ti� aü ·· ha:moniá;jn f!llas , la sptirovisa 
ne�o, �mbolo de la luma ka) pardona kompato. 

. La ·�neriil,a sile11to de la :kritilw pri ' t1a neotd_inara 
�verko 'P;O.vus � J.on'a�ki �l �.am��aj .k,onkludoj. Se� Sara 

·· �'Alelía trovo( �Jan pUBhkon, tar tJu."': hl:iro havas la f�mpon 
'antaií :!>i kaj ·_por si. : ' 

·"'� "" 

d ; .per 
d riee R 
tutf} morala. W. 1 
de si me,ll\�- . . �·-- �, . � .h Sian ml!-'teri¡don la :aqtoro .OOrpis · �,l. la · pl�j ._ fídiudaj 
.at�j . ·el' lá -protokolo. ·oo la procese -�aj el Aa · notoj - de · 
samtemp.anoj . . lote�. tiuj l�t�j elstara� F�� Hanis, kiu 
tf1),1�on� �ol)lS , 'WJlde, k� lin . .P,�ntr1s �,en , .,s1a duvo!UJ;Iia 
·vipo. l«rj '.Konfí'�] de Osea,. Wf1iJe . . · 

La ha;bareeo de la -pu.no, ' Kiun Wílde suferis,. vekis 
sia\empe j o.s�an iudignon . kaj proteston , flauke, de kelkaj 
vev�stoj . Ciut�g.e' Ui ,devis per la fingr?j . di�ri.gi A_.ur
peOOil"! gudruuutan , kian ·om u1;as por -f1ks1 a,_pojn , poste l i  de�>is- ,¡¡masigj kanon-kuglojn _en angulo de korto , porti 
iliu -��l ali;l angulo kaj pludoje <rekomenoi la S:)man sen

senci!-n laboron . . K�am tío finigis; oni lin melis en grandan 
rad{)n , kiun li devis turni per la piedoj Qum kvaronhoro ; 
��- il 'l�Ínu.�. ripozo kaj la lerura ma��ado _ rekomenci�i�. 
S1 r Edward · C larke J la advokato de W1lde, dctale rakontts 
pri ,tiu ma1humana trakt:1do. Kaj tiuj aferoj okazis anta.;-.. 
apena;fr. kviu:dek jarój. · 

·· (V.) E HASMUS lau Stefan · Zweig. La rna,jst:ra studo 
de t�fan Z\\,e.ig,. pri Erasmus montri�as mirind� aktuala. 
Gis nun' ' oni ver$ajne ncniam 'prezenhs. tiom k:onvinkc la 
escocan tiajton de la granda humanisto : la unu.a eiiropano, 
la unua· paci-fisto, la plej elokvenla advokato de· la hum:wu 
idealo. . , 

' Kelkan tempon antaü la morto de Erasmus, aperas· 
en Firenz-e unu el la plej signifaj verkoj de la moder11a 
histo;J!io : #l Pincipe de Niccoló Machiavelli. Ti u katekismo 
d,e la per.forta . politiko refutas k un matematika preclzo 
}g · kernajn _principojn de la Era:sma filo

_ 
zofio. · 

Dum Er(\smus, proP.on,as al 1� prinooj .kaj . n�cioj la 
-sl.lbineton,, lie la · propraJ mtéreso] favor-e al �lUJ de · la  

uiin , dolor' ; 
N�nio min konsolas. 

Y,[odi�ü rid� }f.aj morgau plqr,' 1 •• _ 
· Mi tion plu · nc volas. 

jain for_gesi.s pii " labor-· : ·� 
Ne phi mi skribas verse ; 

Hodiau rid' kaj morgau plor', 
Kaj eble et: invérse. 

senceleco dronas for 
�ziro je la s�o ; 

' Hodiaú rid' kaj morgaií plor', 
. Pos.tmo.,rg�u - eerka ka�o . 

.�� .. �-
vivo estas et trezor' 



,. !: 

�r�<fa. hopi'a" iandlf�, · . Maohí�ve�Ít<�st��Jgas k re aJ · 
po�.c-volo? kiel la plej al tan célon, �e iliaj penS.oJ>;!'aJ · 
agoJ. K omp�nebl.e , l a · koncep:to J:l� M"iéhiiJ.�e� li ,  Jóu. · Io�as 
1� . �n�krupú];an_' J.>erf . . \Wl , pl1 fapJle .ad�pb�t5o , a� . � -
I'líl) . éirkppstanCOJ ka 3 JSl}koe$é '' lrái.J¡t.bS ah "s1 V<fJOD 

· �??do . I:a. l�dlim . iuj . di sigas la na<:i�jn •. esti� . . . . . - la solenado de . .kelka:j gravaj datrevenoj en la .beletra mo f?Jeo m\)thfi�� _pe� g�avo )'?J sa'?�o. L� �rmt? de 1 ¡ .n¡�to do : -Horatius, Erasm�s, Mai_p:wnjdo, }'Iiígo c�43
montr,lSIS pl.1 v1gla kaJ ph e��rg1a ol }t ':l de l . Ila�?· . 1 :  ar,�ro _,P._f )a . K�u�?.la- : La Y._rbo. Cor� .. j us • p�:ti. 'N�n 1�. la . �o �e. �:rasmus l�QlS ro1on . . . � la, hlsil;l.!l,J;o · ··1 '-i'• ., n:wlta) . pi'tllegoJ , ·· publll,iaj oy�� KaJ star1�é de memorstol)OJ a.� Iasls, sen,teb!an. mftu9n sur la �9rtq de " �uropo .. '.fame� · · .. 1� okcentja,rán datr�·wmon de ,Maimomdo. Per ti'o �a ·tuta . . 

tw }l�m:l s�� t fas , ke 1� h��anl,l 1d�n!o :resh� sénv�or�; a u  htsp�ma l ando honoras ne . n�¡r la memoron de ,nhu el la 
. senefi�a . �� f9nstan� mspms la !!pmtan . mstokratJOrt ;�de plej' notindaj verkjstoj vivin�aj sur �gl.a tero, ankau 

. Monta tgp.e ·@� l�orpa1n · R.6Ha�;�d. ., . . . . . ;-¡ ,, Wl U el la , plej•. viglaj ,sp'i :ri:toj� antaiíl:enllsimcaj . 
'"• .' ,Om sentas ,'. pro'fuJ;J.aan m:elank�hon � p,ensan te . tfJf'i a S 

'' · . -. . . . · .- . . ; ":, · . , . · . · · 
:Uta . 1dealo de Eras:mus : la racw kaJ la kulturo n un, r.eg.us . . 

. 
�mtefDpC t¡Jolo�(), dtp1omato ,, jUrJSto , . ástrologo KaJ 

la inondon kune kun la paco, la .toleremo kaj la sende- filoz?fo , P?sed�ta g¡sfunde la h:ebr
�
ea� k¡¡J ·ar�an k'!l-:, 

pendo de l' spirito, kiu,n neniu te:ra potencq povus sldav�gi. turoJn ,  Maimom�o , p�e
_
zellt�s; la . t!p_on ·de humani�to, kl. es 

'""':·� La Trjq�t ph unrl' fl�ragik d,é.s Erasnütl t von Rotte1i(Jqrn . ' scw arnpleks� . ¿¡��� _fa.k:OJJ?-: . )� 1a . :�Jl ll0 .sur 1�.; .ev�luon,: 
estas io -tute'' �a o} simpJa bjogi'á.ÍÍO :¡(1 kri:t)ka studo pri d�. la · .S�oJas.hko, �l)�ZQÍ10. ka) alta) ¡:gezf.lpqka� SCleDC?J 

Jti penso · de. ,granda filozofo ; gi alpotta.s laüdinelan . clt- c'�de�tltls hom ���
.
¡fa,

. 
ke Ja. .sa�l.teJ!l,pan_oJ Jiu nomas, 

zen. lplon ka)' átantvekan lec· · ] t : _ k ' · k · •  . · lau
_ 

la bam.a metafma dJrma�eiO . Lá_ ,·ple¡ gra,nda_ .el Ja . ..  " . . wnon a . I II J ,  . lUJ o  up1gas pr1 f 'J . · · l · l l " l' o · · ¡ · Ok· ._, ·: , la , -spirita VlYO: Montrante al ni lá famait h uqraniston kiel · 1 'sa¡ ste 0 h a uml? � e ·. • 1 llen to ca¡, ' , �;':P._n.t,o, . <tl_,, 
la plej Tepi(l2JCJ:Ítan figuren de sia epoko kaj la etefnan ¡wrfek�a S:agu�o: , 

, . " : · , . _' · ·:!'ii..,� . • 
'defendanton . de la homa konscio, Zweig vcrkis , 1at1 :ii i ,  L1 . nask1g1s . �� Cord?ba , ·en 1' 1 35. _Dudek aaroJn 
sian . plej bonan Jib!·on . J(aj la . nuntemp? donas al gi �os_t�,. ha _  PB;tro, J

;
lt�lsto kaJ �al!ll.udan?rdev1.s k?.De k.u.n Ia-,,:· 

aparte dram.an Sigmf()n . · La »ttJrun fc) klij la traged lo<<  {;�mtlw ��� al FiJz pr_o r�bgul,J per������.oh !I,�, �ai}TIO;, 
<;le' ' EJ;aSÓ.'lllS"', ne · malaréi:is kun ,.lá \:jvo de 1a . f i lozofo;'!: ea mdo anu�Jgas al Ia . araQa ·poeta I bn .��uis:r ,  k'iu • hn 8�-· ' 
restis dolore. aktualaj .  · .  Un uf lanke : la · blindaj fortoj¡.:�la :fend�s ka] sa':'as '4\l mottpQño a_nta¡ü , t:�Üi?nal? . ae . fanQh- : 
br�ta ÍI_Jstirikto de 1' ti-t:ane�o ,  l;� furiozaj pas ioj ; ali�a-�ke : ku��J . P?ste . h VOJ.a

_
g
.
:a� al .�.a-lestmo ;kaJ fme. I�ta�g-�s en 

la mt�hgento �� - !ton�� -farmta 1dealon ei · }a sc1o kaJ <;�lon Kan o, .k1� l1
. 
pu�h,lpgas s��Jn unuaJD ver.kpJ.U· J:_:ta f.a�o "· · . 

eh J�:l�Jtéf'Íf3.,'1�0. . . •. · . . .• , ¡ . . , . . : ráí'" . . · �e . ku�amst? ha\'lg� :a� b fi.par.t/!D l?J'�tektGn · O� S .al�dtlL ' '> 
' N1 l'ol us, kc tm J�l:iro esta legata ... kaJ pnmedltatu ; kaJ altan ,posienon ce 1.1 kortego de bu r�o. . � 
c�r · gi prezentas plej ur�an kaj necesan de. �nandon :.:.�savi , Li.aj l i�roj. ·¡llejpart:e vé{k_itaj 4rah1ingve · t;�tas tre 
tton , kto an'koraü ·sa'Vebfas de la humana Idéalo, de. }a <J¡vetSaJIJ. teD,lOJlli' i aú la ' ffiainero ele\ }a I 2 -U'.' J8.fCCnto. 
E,}'a.sl}la ��r�?�ajo. Gi�a ,i:lktualeco;ne txov igas ep la •• íák:toj , , < l !}t�r l�aj. filózofiaJ \:�t�oj , '.elsta:ras l� .7:fa ,�a

·
W�j_d}lo por't, 

sed en �13 oohla ka3 p1·ofunda · v�ro. · '1J�� ' . tluJ , kru;¡ .dubas« ;� kauzmta 'll-durn pli ,. ul J'arcen�o .. gr.avan · skismon ·en la j uda .rel igia ·mo:vado. · -
(V.) CLAUDE FARRÉJ!,E . KAJ PAJJL CLAUDEL. Pro lia r.aoí!l mondkonoopto, dia. intelekta. sinteno, 

Q�ava 'l;rancá revuo ptiblikigis en decembro la rezultvn de Maimo�jdo . an�a'\íl.ta� , sian
_
.·�ppkon �ájJ. �eritas �sti' rigar:: 

. .  tre interesa enketo su)/ ' l a  titelo . »·1\iori legas nía jún!l- �.lata kJel promro.-de �� tno,�etna ftlozofió. , ¡.�'' . ·• ' �  ....... 
laroi>« La statistiko montras, ke post Ma,urois la plej multe . 
�e�ta a?toro estas Fai:rere. Lá modernaj poe.toj , kaj inter 

. 111 · pr�clpe · J?a\11 Cla·qdd, ne .g,q.as gra.I).dan popular' .on 
· ce. Ja j unMaf? vizitan:ta altl�rnejon: .�ompax:ant� tidi e� 

zúlton kun tm de ph. frua) ei:JketO) , la )iompihnto' :kon
kludas, ke 6oOfo ele, la cititaj l ibroj estis ankaü leg¡itaj 
de la antaiía generacio, de tiu 'd� la gepat:roj . Tial, elek-

� t-ante Claud�f Farrere ki�l posteulor¡. de Ba�tthou ,  la Frapca · 
· '··Akad�il1io s�jne sank&i:i's la 'puhlikan opinion. Kva:rikam 

la a.ñtoro de »La Bataille<< meritas cies simpation, kel)<.aj 
ron!l?j �!-e konsternigis yro, l ia triumfo" super Claudel, 
en. J\m 1h salu�as. 1\1 pleJ gqmdan elrarnan · poeton . nqr¡.-
1:él:bpan. Cn , om aevas .P�avigi la . �serton, ke la fr�oj 
ne:k 1-cga.s nek honoras SlaJn poetOJn? Ne,' la re�ulto d� l a  
aka�emia baloto estas iagrade .motivita ankaü de la perso-
neco mero. d-e Claud.el1 multriH1.te aparta, .fora de la nu:n
ternpo kaj mondumo, trajtof"kiu . lin . cliferendgas l'ek-
zem:ple de V:aléry a(l Henri de Régnier. · · 

· Interese estas nun reme!)lori , ke antaii tri jarof 1a  
unuan prezentadon de, » La Ai1asa Suo« i:le Claudel tiam 
arn�asad?ro ::en B�rlinf! d�nis ' tt:atro de tiú. urbo,. k�j por 
l'CCtp1·ok1 la ; �entllon, -om luc� IS gerrnanan tea.trajo.n · en Par1s. · · 

Sarne ltid Claude . Fanere, Claudel multe vojag.isJ. Li 
konas Úsonon, Cinujon kaj Jap�nujon, .sed por ü � �rt-c 

· p1p·gravas ll). aventuroj<tra.vivitaj ·éri la, f�ilo de 1a · p.r�pta 
'3Diino. Lia Nv-enó al la katolika · kredoJ lia mistika kon¡¡r 
tigo �un la ]3iblio, kun Dante, , 1limbaud, Baudelai!;e lka� 
Verlame . lr;¡:X;�s

. 
la k�.ra,kte.ron . de,, p�ofun?:- m�lkovra Jc�J 

.. de� k? lt:plll'! '.'. reve,lacm: · ;3ur> J1a JlntUl'Q ' lli¡:fl«siS nefó.rv1-
. �eblan unP,t�son. , . . . . . · 1 · . 

. . J\.iam Úfij parol�s �ti mistikulo, oni �volont:e imag¡¡s 
��a�na� . a.�_ket?n . �l';L nas �n )a: mondq· kun . ;¡.a . �.ku_Jo.j 
thele�. levita)-; kaJ , f:lnr9J en la m:ano. Clam,lel nen�cl · sunJ}ns tiuu po�tre�® : p'oíenca-, �Z.a' kciipci, plena ae Vl\:.Uvjd.o

"·
��j 

}ló�da mstinkt<?. En li,!lj verkoj apE�ras same 'mpon_!ij kaj 
" ..... , � . 



.. 
-�100, cfi -vi• �ria'B' Iom ·ilu? � deníandís; 'Kor.nél ·tieaj ne k'iedas absol{tte v�ra, kion iJt·iüdas"'-a�· lega$1 

" � · -Esti. .. . . , ·· <!; " ,, • •  >b ,¡tul'same kiel ·Vi, hejme. In ter vi ·kaj .ili· .estas' �:mr tiu w • � Kun �lo ..2 "iiq .irnis".· - Gis�orge . m� : diferenco,1ke & vi, el la asertoj de la homoj oni ciam 
nauzas Ci :tiú ·multa n:Í:alhónesto. · . 

· · dévas '�epreni ion, tre multon, kaj ··� tie 6uú:n oni · dévas 
, Mi �nsahis · en. la aerop1anon. Ni · m�is, rond- . afdoni ' ioñ, tre. malrr.uílton. Viaj varoj . kaj ll.omoj· ne 

flugis. . ·� 1 ' • eStás tiom· eminentaj. kiel oni aserta.s. La ci tieaj varoj 
, · �i :.:ondflugj.s kuri �iet ,abism11. rapido, ke apud kaj hop1oj ne estas tiom aeaj� · ·ki.el ,oni aserf4s; .La du 

ru' káptUl'ni�is la' rokaj agloj kiij la hirundojn . trafis aferoj . propre egalas. Laü 1Ui, tamen Ja lasta me�do 
ápopleksio. · . ·  ,. . ·· 

· 
�tás la pli honesta, la pli sineer�, �-�pli modestá. 

Baldatl ni déscendis. , En la montrofenestro dé libróvéri.dejo la ' pov,ajoj 
.....: Jen' �¡. estas . ·- · díri8 Esn

: \<:olo.rpape�:e banderolite ta.mb�s . la scügol). : _ , ' · 
- · Otr tiu Ci? Ja ankatl �i estas �uste la ·sama ?>Nelegebla balaajo . : . «  · »Lá · lasta 'verlco de la, 

kieJ tiu. · · l; · parulizita mtlljww verkisto, el kin. gis nun verUligis e.c 
- .!'iut de _ekstere. Interne. �i estas alía.- ne una ehzemplero . . .  « »La pl13j nl)uzaj, ; :p'úJj�afcktaj · 
Piedé ni paAadis en· la urbon, por ke ni povu poemoj de Erv.in Stertor. « ' · , · , 

cion det!ile pririgardf. •. ' ' . 
. 

- ·- Nekredeble - mi .kQnS�rni�adis. ..:..,_ Kaj cu - PJej un1,1e mio suryrizp¡, k,é l�J . preterpasantoj oni a.Petas · Ci tiujn? . . 
apenaií salutis unu 1a alían. . · . · . · · - Kial oni ne acetus ilin?. · ·  
' ...:.... ,q¡ tie nur tiu- salutas la aliari,�· �· kl.arigis .;,. ··"-;- Kaj cu oni ankau,'Iegl!ls 'ilfu? . " . > · 

Es ti - kiu efektive �S kaj re.s�ktas la kGncernulon. . . . .- e?- eble ce vi oni ?e Jeg.�s simil,aj� �lphl ?. 
. . •  AhnozUlo ' kun nigra.j · okulVitroj ·· k�ñris sur la ; · -'- Vt pravas. Sed tie om almenan aliinaruere 

�asfaltó. Ladtelero estis · en lia sino. Sur lía brusto P!eze11tas !!in: . .... , • kartonfolio : """ · '' · · ' . . · · M. • • • A ' í 1 b d 1a · 1"'- • . • - l r!petas : hu I.Fl e� as a ur O e . Slll-1\.y��f , 
. porta§ s_e· tu konscras bone, ke h hav�s mal�nan. � 

kfl'j 8atas la, tondroso?Ajn . f�fl.Wjn1, �. tio.il, kio e��� 
m.alplena, malkar..a ka) afekhta; - li at;etas la �m
oj;u � ��tvin . Stertor kaj Ji ne povas .per · ili .trompigl, 
ili ja .konvenas: al lía . gusto . .  La tufo .estas nur af�ro 
de taktiko� . . · · · . : ., · · 

la komer-

�apturnigé nÍi. sopiris en kafejon, ·k�. Jl1i, tié .,, ll!in · 
re:CreSigu. · 

• 
Esti portis min antau vulgargustar1 .ordekoraci-

itan kafejon,  kiu estis · sig•�it� : . · , ��- , . ' ·· »la favoralá, renli:on'tejo de &lrwtanoj" ka¡ .9en.tai1- ' 
IJ!lloj.« ,, ' · · 

Koménoo mi ne voiis enpasi tien. �fía a01iko 
enpt1sis QÚn. ' 

- .Bonl!n tagon mi deziras 7 qú salulis. • 
· - Kial v:i · rnénsogas? -.- ripro6is rnin Esti, 
Vi de.zi ras Ci ti.e ne bonan tagon, sed vi dezirns benan 
kafmi, . sed tl..ou vi M povas ricevi, &Ai la kafon oni 
fa.lsigps pet• cikorio

. 
en ci tiu. loko.•.kaj gi havas ·guslon 

kiel Ja duara:nga ciro. Mi nur volas monl,ri al v.i: ]a 
3urnalojn. . :< •• • ' r · · .. ·· '1 

. Íenlt,é niultaj jurna:loj esti.s . �i tie. Nun mi men
cjJ(¡ riur ' fli. >)Me1Wagon<<, la )>Egoismon«; la Mll.llcu
rf«IJ, .v,ojr.a,bisto�.,« kaf l� · »Dungi�on.-<( , . . .• • 

· . La >)DungttOK súr sta unua pago per dika) hUlroJ 
j;:gptunikas al la públikb kiel konstanta.n ' p.r.ogtm.n-
dé.vízon: · · · 
; » ÚÍU Ull'IJO[Ja lift!ro de ci tÍU jurnalo estas pttgi.w. 

Gi �ipendas >ega/,é � .  eiu registaro, -nenú:lm gi sliribo.s 
sU:t1t opini;ón, .nq.r tíam, ,  se twn. ppstl.(las :yia malpur,.1 

. JJ,ttOfitUv.itt-o. G!i.'Sltf; tial· ni aver'fas 'njajit ,legantojn, kiujn 
apq.r.fe. ltaj k.an.e prafiJnde. ni rruile3limas /(.(lj matres
pektas, /¡:e�íli ne. lto�ider.u serio{e niqjn artiliOlojn kój 
allkaii ai!}; ,üi, male.�timu tj.om, · kiom .ni •merita.<;, se tí(! 
enl�te el!I48 ,per: hpmaj. !litr¡xibloj. <� . .  ' •. 

� , GtanPioze . . :::- .mj entuzíasiJJis. :-""" Jen. ,rjau, 
� )'ere plaCI)s al mi� ·· . �. . . . . , , · -S .Ci fie: Ja verdim �tas'·tiél 't�rálá, · -:- dat:rrigis,. 
11Jia .1rnik� 7j' � k� e� egale gúv :fkJ,ercas. A\t$kutJu . 
ébeúi,p"' ij $úbajn �hcetojn :- kaj 1i koíneu�s legi 
.,l .. !D-Yce�·Jú,malój.: · . .· . · . . .· . · · '�, ·-:'-- »Plarfoje puml4, ··-pUn®me· •idíritq kq&ifto: ... T• ' ,. ·,., ( . ,._. ' "' , 



, .Ca tnortirifGf 
En la �ova horkapel' 
ee " l'. katedríUó; kie ,1� •. ' . . ¡.._ ,:'· ..... ' 

· tili� .en só:mermeza b�l' . t . . ' -l 

'· - os·car Ceüertin -
Ankoraü floras eíl �astel' 

' o.:_ hó, r ie'"stis ' 'ni sekure - . 
f.enest;e b�lz�min'. Pruriel', ',"' "b.; ' ' ' i'· . ' 

' '  lilmuras�florfolie , · sambuko e�stermure. ' ' ' l .  
ni ktiAa�

"
éri 'skulptita griz ' , 

mi kun la solil kara, 
· Ce nía vojo de amsol" 

purpuras la diantoj. , 
ee J<or'. ]¡¡. kor': en �tona ciz' -

. dormeto. jam, centjara . 
kaj sonas i9ter la lupol' 
ankoraü junaj_ kantoj . 

. 
Ni amis, ' ludis, §i kaj mi,  
rikoltis : gr�non paoe, 
gis 'iám,· 'í:narte , . sidis ni 
k�j ;;�tis agón laCe. 
Elfiuis ef · la. vitra , kav' 
la sáblo de montrilo; 
el mi a mano falis glav', 
el Aia la kudrilo. 

'De · l '  vivol:iruo, guo for, 
ci ti e, kar-ii:Ítime, 
dormelas ni. Ce mia · kor' 

. �!i - gla,•o tr� proksime. · ' ' 
Sin klinas al kirasmanik' 
�ompita sildblazono. 
$i - . kun la Skribo sur tunik'J 
lilio ce ' la zono .. ' . . 

éas postenon; . . . « »Nervmalsana edukistino '7'ekomeru1 
das sin pót " e.taj infanoj . . . « » LingrtYop,ofesoro, liiu . .  
parolas· la ji'lJnc«n lingvon taií _[a pr:ttsa dia/:eltto, �j¡ 
f.ciu , deziru$ alpr'opriqi la gustan 'pronánoaJlgn de sihj 

· lernantoj, ankoraiz disponas pri kelkaj ·liberaj horoj. « 
- Kaj eu ili rioevas postenon ? - mi demandis 

konsternite. · 

-- Memkompreneble - respondis Esti. 
- Kial? · -
- 'Tial, � 1i diris sultro-tirante .:_.. óar tia estas 

la vivo. · 
Li fing]'()pusis dikan kajeron, sur kies malhel

griz� kovrilpag9 per malhelgrizaj literoj estis presi.:. 
ta io :  , 

· --;'-- 9-i �stas la plej eminentá beletristika revuo. · 
Orii •lre legas �in. · � ' '· 

� Et:. ·�ian titolon mi ne povas legi. 
- Enuo -- decif:ris Esti. -:- Jen �ia titolo. 
- Kio estas en a-i interesa? · 

. �,., 
' 

- Tio, ke Enuo estas gia tj..tolo. 
- Kaj eu efektive enuiga gi estas? · 
- Mi ne volas vin influí. Trafoliumu. 
Mi legis kelkajn artikolojn el gi . 
.:_ -Nu, . - mi diris kurblipe ._._· gi ee ne estas 

.. tiom enuiga.: ·, , · 
,., 

- �v�:v� :vi estas - riprocis mir; 'Esti. __:..., V�ne; 
nenia� · prete.n�oh . oni povas komplete kontént1g:i. Vian 
pretendon la tit?lo tro malgrand:igis. Mi: oertigas 'in,· 
se hejme vi ltlgOS'gin, vi trovos gin sufí�: eúuiga. Cio, 
dependas de tio, d kia vidpunkto tú rigárdas la }lferojn, 

Sur la placo, antaú la parlamento iu · oratoris al 
k;clkmilno:JRbra amaSo : · _ 1 i 

..:-. Süfica�, _ se vi jetas solan rigardou al mi 11 
mal vasta fiUl!to, · al mia viz.ago, deformjta pro . .  beata 
monavido, káj tuj vi povas vidi, lpun ;kiu vi ha1'as 

, a:feron. Mi scias nenian · profesion, sciencon, por ne.tio 
. :t:qi taúga¡;¡ en la: mondo, .ehJe nur por tio, 'ke mi klarigq �1 

ál vi 1a S6,ft(JQn de !' ;viVp káj kondillfu '
· 
J_a celo. 

Ki:o eslás ti{i -��o; an:kaü .tion mi konfesa �ide ·�¡ 
volas rie�i, ab:pari monon, por ke . rÍri havu' eta:m pli. 
kaj vi,mal�; Ytp tio mi · dens ·vin ppste'' � pli. mál.,. 

Sed in ter ondoj · la radik' 
de J isa j verdas . gl9re, . �·, 
terglobon �ia _· brancírriplik' 

· priombtas t�e ' favore.. · 
Folioj oraj ,_'bedtjstim' : ·, 
homsortoj �� gra'riit'o,' '" 
kaj ciam al ten s.in la ' kr.on' ' 
etendas, al zenito: . . J . 

El la sveda_: Magd!J .Car'lsson . . " 

eble vi kredas, ke ;Yi jam estas sufí� 



- Jank:o AleXY -
.:SteletQj, cVÍ ,Q�JJ}�j servistlnoj de la regno éie1l, steiJ' oni aÍ)enaÜ trovus okupon�

. 
,se si .eé �rvolibrefun 

vin .. mi §atus iam sekrere . viziti. Iarn vespere, · kiam mi, ,, .. n�i' 9yu�. . . · . .  • . · 
. , 

· t ; 
poms mm . :apogi al lá ne&úla3oj , al tiuj lankusenetoj · · � Já ankaií Emmy, nia malgranlla pozistino en :la 
viáj , kaj ni babilus mallaiíté. Vi informus min, kiel oni péntrista · akademio, ne povas rioovi okupon pli borum, 
¡vin tra.kúis tie "'sup�t la'' nuhoj; · kaj · mi .r.akqntus al vi, pli profitan. Nu vere, si estas germanino, de. apud 
kio nova oakazis:t ci�malsupre in ter ni'. . ' Dresdenó, kaj ni ha vas en nía lando sufiC.e . da niaj 

. Kaj $e iam ne es.tus heJ:me viaj gemastroj , vi pomoj kaj sufice . . da zorgoj, kiel ilin, okupig_i. . · .. 
. :Jconduk.ls min ll.ll la · oelegajn . cambrojn cielajn, po,r Tamen ne koleru . kontraií Emmy. Si ne restos 
ka8e mon tri; al iwi ,.cion, kion ili tie bavas. Vi él8ovus iie''oí longe, si lernas Ja anglan k�.} intencas voj�g-i en 
la tirkestojn de 1' grandaj . srankoj, .fa!lrikitaj el bon- Améri�Qn. Suficas, .ke sin koleras aliaj pozistinoj , ki'IJ.j 
odora l igno de ;rozal'betoj , kiaj sole . en la ciel� kreskas, vane atendas en la koridoro de t· akademio, por ke 
kaj vi , mon!rus ,al mi la perlobroditán tolajon de la oni ' .akceptu ilin en iu klaso. lli ja ne havas tiel bele 
)uno, la áJÍentan ni.ante}on de }' SUn9 kaj la diademon, ondliniah bu§on, tieÍ carme buklitajn harojn oe la 
kiun . la stelo. · Sen'uso printempe metas supel: sian oreloj , .:tiel. 8enkulpecan, naiv.an rigardon ;  kiel si. Ho, 
frunton. 

· · kiom sin envias. la ceteraj pozistinoj ! La velkintajn 
. "' N e timu, . ke- dum la ,nion.tr.ado mi stelus kelkajn bu§ojri (mi povus ankoraií kolori per cinabto, ankaií 

el la perloj ; míc.scias, ke tion poste nepre rimarkus via la· harojn ili scil,lS tiel plekti ce la flankoj , sed 1� dle.k; 
. mastrino, la bLínk.a )unó, kaj forpelus tiun 'el ínter vi ,  ok jarojn ,  ho, tiujn llí neniam plu reatingos: . 

kiu estus suspektátal ,,,_, ., ., .. , �Steletoj , belaj steletoj , vi estas vere felicaj:, ear 
vi . neiúam paligos nek maljunigos. Mi 8atus viri � 

. Ho, . vere 'mÍ ' devus _ bedaiíri tian . steleton,, . kiun víziti. Nenion mi Stelus ce vi, se ví nur iel klarlgus 
pl'O IIÍÍ �n' la regno ciela (mi 'ma}CJungus, kaj. si*) devuS, al mi la. se1ueton, pro kio v:i estas ciam dekokjara,j , 
perainte la okulbrilon, - k:un ·valizeto' en la man? migri En· kia akvó vi lava� vin, kion vi sroiras sur vi.ajn ha-
tra la uuboj ci.:malsupren sur n ian 'grizan te ron. ,Certe rojn, per. kio vi oruma� ilüt, tiel ke ili ciam june'oo 
sí Jamiante: elsercus- mm kaj · mi devus pri ·si zorgi. · · brtlas? ' Da tiu orumiJo de via junfre§a aspekto se mi 

. Mi devus Sin trankvil�gi, konsoli kaj oortigi, ke cion po\"ú,s de vi iom r�cevi 1 Ne por mi ; ec sen gi mi ja 
oni ·ordos, ke oni trovos poi Si ian okupon. En komerc- iel. pasigos Ja vivon. Sed pripensu nur, kion faros tia 
ejo, a� pref�r�, fe trankvila :pat?ci.a fall!-ilio, k�e! han- Eríimy' ":Sen siaf dek ok jaroj ! Kiel si vivtenos sin, 
.kam &· ne noovus grandan salaJron, tamen om traktus kiaJ:A venos aliaj dékokj.andinoj, kaj Si.a aspekto ne 
Sin afable, amiK-e. Mi. 'oortigus sin, ke ni sendos anon- esto� plb carma? 

· 
con al )ürnalo ,kaj tuj si trovos okupon, si ne c devo.s l(rom ·la juneoo si- posedas ja nenion. �Sia vesto, 
hoati� neniú · ja; ekscios, .ke si estas �stelo forpelitá el la ha, kiel · �i estas . stranga ; urandaJ. , belega)· floro:i sur A.i , 
l'eD'JlO cie}a,'(c . . d ' L - 0 · J l5 o , , . . se · · Kva·zaií velkintaj ; kaj �i 8ajnas e8ti neniarn gladita 

· Sed mi scias Ü'one, ke JlÍ - bedaiírinde - vane nek laxi,ta. Tiel :sil� ves�s junaj, sminkitaj danci.stipoj, 
-catendus :rezúJton . . Nuntéinpe ori.i · malfacile vivas sur la kiuj .. antau cirko fumás OI1Imitan 'cigare�(m, por al-
tei;(), kaj §parí 'devas ciu. Komerci�tq m!'m f-ermas -v�s- logi homojn ·aL spektaklo, kiam i l i  piedfingre sin tur-
pere la · ríi1kurtenon su1; monh-a fenestro, sin.jorinoj nos , sur. movig-anta .. globo. e 

.merp Javas, � v�_zaro,n en kriirejo, kaj por tia esti!lgita - Kaj · tia norno· � Emmy, k un y, }éiel si k u ti mis 
gin skpbi � a.uk�ií ne . estas nuntem� tre simpatÍA. 
Ekzistas - 'hoaiaú tíom da belaj nomoj :� Jarmilká, Mí- · 
lada, oat1; ekzempJe . Tatjana - Emn:ty' estas fremda 
kaj eksqtoda, . tute malmoderria. · , 

K�j sekve mi ne scias, kio estos pri Emmy.' La 



Sur vel&ipó kla�e flirtus 
Nigra flag' e� l' alta �ast' ,  
K.aj �h tiu -§ip' konsistus ' 
Mia, i-'�?· k�¡.j · palac'. � 
�ti vet�T�us Ía

. 
&ipanojn ' 

El la lando de Babel ' ,  
Kaj paéiojn;  korLeganQjn, , �1 karofíro aii hor!iél'. 

. 
'f11a ve�l�$o� . Sll,l' ll)afllfez'o, 
Al atalr;' · mi jetus' for, 
:Por konkeroj , eJl frenezo, 
Mi,an �ipo�i· kqn la kor'. 

'
$e p�Ji�WH m,i 

'Qe i{ayu�, 
Tra ' ia la_ la, fra la l a;' ' 
Se e�trinón mi ne l�avus, 
'�'u� :J!\rai' mi i�us 

. 
ja. 

' Jen elit
.
us \r¡,i e.l fjQrdo · · 

· ':P�r s'¡'tiit-a �kaper',. h_ • • •  
ne tr�;>pi�' .al fri>sta nordo , 
De baí�lo al ' kaper'. 

E( franqlingva poemaro »Aventure«.. , 

. Pendtis tuj la komandaiito · 
Ce la supriY de l' oofmast', 
Ce velstang; ._ la . leut.enanto, · 
i< aj ceteraf 'sen p_rokrasf. 

•• ,.-! • � 
Se patiin'ón mi ne havus, 
Tra la la la, tra la la, 
Se patrinón mi ne hav.us; 
Toj pirat', mi  igus ja. 

.. .  ' ,, �·; '  'tremll� nirl4j . timaj rotcsj 
A.ntaií la krani-blazou', · 
La capelo,'l'  altaj botoj , 
La pona�:d',_

en mía zon' . · 

'Mía voco %fazau ra,<,l9j ., R ulbr uegu�';.e� blasfen'\' 
Por ke sci11 kamaradoj : 
M i  ne timfu! Dion mem. • 1 
Kaj ee ,ton':\roj ekko1e�;af , 
TreJ}lus ·laL áltan' eq P,ai' ;. 
Ec hra�ulgj' plej fie!,:aj 

· 

Grimpus fót: en rigilar'. 

1 ' 

' ,. i • '.'\t· .... �· · ., 
Por kaperitinbj belaj 
8tarus su.r ' iñsula bord' , 
1�'ortikaji :lcun caJIIlir()j he1aj·. 

·' :Kaj kun pé.za• iera porii' .. 
" "l¡j.'l., 

V.igla korp' ,w�mim' m�lpeza:.'�\�. '-' • 
'M i  atendus en s!eren' 
Gis miliüipar' kompléia' 

M in · edzigos �l �Íii>.n', , 
. \• ·fl . . 

· � sed �tri:Aw,J;:� �¡ �m�g 
· l'J•.a .\a la, l�. lJ>a,. la. l�. . 

Sed patii"'oA_, ·�1:\, m� a�a8, 
D9. pir�' lltl es�Oi ir. ·, 



. � ·:.: 
' e o�u_pon;��'ied<Jdti ��s, ' � '•tao utiÍÚ&, .. fattas . ja tiel " 

·' tu té b9ije. .. . ' · __ : , . _ -
\r<�, : ��jel . .  :tti,i �la� . éÚJ: nproci.· La .. . ur�ano ' _ <le 1' 

viro . j��g�� tin en -'dattt�ra)� _ ah�)� -�.' �nesperaJ
_
· 

no,ktoJ: : *N �m�.mtii ·� �';ltp�e,,
,
�olas: � .vtmJ.o. en Ja 

u!ldenuo · _8entt 8ID oh'oma krea)d, kh:m -om- ne ngari:Lts 
' maléahi;:·--sen lcunfrtttá. �fablet» kaj ¡qiroba ésti$o. 

· . KilraJ . onklinetoj , mi' ·'ne _ 8atqs .niAil in�rparo.: 
Ion , temig¡ pri la -poiistjitoj, Ji:li ne , volus, ke vi ek:
sciu; ke_ ,wr · Ja .bildo. en\ vi1r �mbreto, kieé gar®n�elo , 
ak�n,tpánas .. �:íikulplljn infMojn · �pud abismó, _ a:ü 
ammda· .knabtneto portas {lorbukedon, lllií ·bmna etul., 
ino · turnas sian infanan - �igard�- al Yf 6lfll0, �t'��a_nte 

. apllfl la li� •. ---;- � n� vol� ai � �tfidi� ,k'é lá YÍ:��oj, 
kt�J por tmJ ei bd®J , poZis, ésij:s VIM�J de malvtr�l
inoj, de, · pérsonoj, 'kiuj ,ne havas por · ni plu valoron. 

· Vi ekde . vía j.úneoo rigardadis ti-ujn bildojn, .la bl�kan 
hautkoloron de . iliaj figuroj, iliajrt lrunrilajn ókclojn, 
sub- ilia_ majesteco :vi . maturitis,_ ·nwíJ.junitis_: kial do 
in�kaAi al vi la malgojeoon de 1· vivo, mo�tri, ke la 
kl�ra , belega srenejo de l mondo . estas

. 
dorsoflanke 

kunmetfta. el. mizerjlj, ne . rabotitaj Jignohlibuloj ? �j 
tiál, .se , mi � �am '.viti�s,- _ mall}lUlte n'i va-rolo�, 

• maksun�e . p� .E�my .. !fl:l ��vus: }OD rakon� al . VI. 
. Prt _At m estis konvtiildtáJ , Ue �.i estas Mnii, nruva, 

ke �_ Si ankorau neniam vízitis · amu�jon: 'Si M venis 
en ; la al{ademion fuemvo1e. Si vagis tra Wtanarba 
stráto supre 'éil la praga Montmartre, r.igardis � sil
kecan, defalautan foliaron . a t11:tinan, ,. kiam. ni sin tie 
aJparolis _kaj venigis en la ,)er�jon kiel JlOZÍstinQn. , 

. , Oni interesigas pri )a sorto ,de al si �m, lasitaj 
hoinoj , ·sed de tia _knabino oni ekscias nenion ' eertan. 
Si ': 'fakontas kvazat1 durh febro, �i ineniori'8'llls urb
ojih nomoju, okazintajojti, ciutag'e Mia:jn,  · tiél ; le oni 
pe�s : hiera u mi sin ne kompre:Qis, aií si..hodi�u. era
ris. Lastfine OJli havas pri si tirul : impreSOJil, ke si 
inmú n.e scias, de kic si deyenas, kiu si estas, kioJJ 
sit.ercas Ci ti e. . . . . . . . . . 

. 
' 

., · · ·. EiÍuuy eslis obeema pozistino: <M:atene je. Ia o ka . 
si 'es.tis jam et� Ja !entejo. Si devis certe jam je duono 
post la· '5�8* e'tliti�i , }>01' .el la korrtraií'a. �o pid 
veni al la akadelni.o_,. vespere ree piede hejmen. Tag
nreie ;si -C¡róetis - bulkon,  ve� re¡ mi. 'kredis; · si tnángis' 
tteiíion�- ,. ' ·· . · · 

/. l .. Kaj· tarneJI,  kiel sur ;eoviis- la aliaj potistinoj ! Ec 
· iitllfrou ili ne' '' p{)Vis a&lti; 'tar ili ne'l\ haris oléupon, Ya-

� ' .�.�· 7-' ' :"! 

. ' . 
ne �- :var�iís tr� la koi'idoroj, �r ekplaci al 'la pen
t'tlist.ij 'ItmiAnt()j., • , . ':: _ . · ' · ' 'Emn'ly ne:<'h'avis.' tiel- belegan veston, '�kiel afi4j . ," 
pózistin6j, sed ili n� povis konkuri kun .Ai pri 1a rozo.:. 
ko,Io�:ü v�ngoj� .. pri Ja • . can:n,aj 

.
vi�otraj�j. !'j f.oste .. ni . 

tawe'fi timarki�. ke si igas · eiatn pli pala, kaj ni aten
tigis §in : >>gátdu vián satton, vi devas pli bone nutri 
vin, $n�lí\llkon man_ti je lun� kaj trinki ióm da 
ruga vino. «, . , - ·• 

Foje; kíani �i ins hejmen, mi akompanis Ain. Si 
estis gaja; ridi� pri cio kiel infano. Ni iris kune tra 
la. ,J;ri�zef'(tkilj' stffAt:etéJ 'de 1a ·.Máfirova K vartalo. Ni ri.gru·- ' 
dis la pl�ajn montrajn fenestrojn en la strato de 
Hus< N,i admiris la , miksko)Qrájn frimda_jejQjn. Tie 

. nÍJl ánvitís.' sukaj, 'vinbéraroj1 :shl:eritaj daktiloj·, or.a.n�
oj, _plaeaj · koñfitlijoj en malsamaj belaj koloroj kaj 
diversaj likvoroj, óoko1ado kun nuksoj kaj· sprite aran.
gitaj 'tó:í'fój, Tiél póvas én -'la alia mondo esti kovrita 
tabla,, � kiu eksidos savita animo, . rekornpen�ta · por 
la ,sufnado · l.ln t;. tiu valo �e larmoj. · 

Kian ·. pleruron oni faros al tia knabino, aeet
ante' por :g¡- ion .el tiuj ajój ! En apuda f>Elnestro estas 
belegaj silkaj stofoj. Kia estus Emmy en v.esto el ci 
tía carmar .silko" �i ilSpek�us kvazaií re�idino ¡:¡ur te
atra scen�jo r Ni "iris de ubu fenestro a l · alia, olrupis 
IÚO p.ri la ., objek!Oj �vazaií, aee�te ilin, :�is kiarn rQ 
fine venis al ' nialnová, inhlhe1a pregejo gotíka, k�:j ' 
Cat.: la pordo .ttstiil . mal:ferrl:dta, ni .eniris. , 

Estis �duotrldme. lla,, <lria silento l -- � strata foi- ·> 
reca bruo malaudi�is sllbit.e. Malhelaj gotikaj kolonoj 
lev,i� supren .al Ja firmam.en� • . kvazaií nigraj pekoj 
homa) penteme _ rampus en la cielon. Sur la altar.oJ 
frotdifektitaj , malhelaj stonoj elstaris kiel sbalaktitoj1 
en subtera grotó. N'i f!ksidis érl: ligtlO.skulptita benko. 
Ciu brueto en la ega s·il(lnto tra:S?nis la tutluíl templon , 
ce nian �pi:r.adon· ni �udts,' nm· .ántaiíe apud granda al
taro ,g�uis \lllll malhela , staturo kun klinita kapo. 
E11 ]á aero. estis . �ntebÍá frosta spi:ro de malvarmaj· 
stmimurój: :Efektive ; .kv ata u en antaiíCainhro de alía, . 
kontrasta mondo. ' 

'Emmj konmelis la manójn :kaj • ma:Jlé-Vis ' super ·. 
ili la _ kapon. La eksteJ·e subiranl;a suno ek�tiletis an:. -, 
ko:rafi;" la�fóje _;. �ste .k1�puskig�s. Tiel $iie,nle , e�ti$', . .  
ke nt preslcau . ektim'is; kaj en tia si!Mtecó kaptas 
h0In9n �tía _ -mal�pero,' k� )i preskaií _efcpl.o�� prj, si 
mem.. · ' ·  



"' 
"A.,;íta.a lo }nsa,. murmura "!'ar . 

sur la . sablo ni sidis, 
. kaj- vian 1wrpon al mía mano ' 

silente vi konfidis . . .  
f � 

· S ve lis la ondo j kd_j via brwsto _ 
per sama milda· movo ; 

· venís la tajdo de ' la . volupto 
kun trankviliga povo. · ">->' 

Gi lante flusis, potenc,e kreskis, 
· ektaamis pr,eter sento . . . .  

·kaj nian·' vastan amon at·esti& · 
la sunó kaj la ·vento. 

'EC: VAGONO 
Trans la cielplena river' 
kun apertaj fenestroj 
rondside -mangas familioj 
ce la krepuska vesper' 
Laa la vof, �léktraf 1-lstr·oj -� 11:." 
'd ise brilas el folioj. 
F_lave grjza horizont'. 
'Kaj super tioj 

,.· kvar k;losaj kamentuboj 
-sputas fu.lmon tra. fumnuboj 
'--:-- niaj �:ollstraj 'd-i-o.j . . . · ' 

� . .,. l .  
, pr;ui'Jo, sanga �uno 

sur la vitroj dé l' feneslroj. 
Aer', kristala $tono !  

,�2 . -'jy; 
lló, ld plavo''.de l' mdtenol 
Kiel ko,po sur kuseno : 

�ideto ínter l<JTmdj . . •  

: -3: 
Roza lum-o el la . nupoj 
tag' ilecembra ' grize toza 

málfrua- am' -en vivo_ . 

4. 
Arbojn kaj _ 7i1 ·'kotojn pikas 
per 'mil pingloj . deÍikataj, 

mC.ljuna .Pluvo trikás. 

DONACO 
Ti,;,n so'!Ogan, rozon nun_. 
rñ.t aonas al - ,vi pro memor' , 
de l' gojo, kiun via fun' 
portis al mÍil kor' . • 



. �ojiga i(>sero � jh1,1moro. Bonvolu Vian rigardon, 
, filésitan al milia o da s\l_naj steloj, .pQr !Unu· maHón� 
�geta mQmento tur¡ni Ci tien, al nía te.J,"01 al .tiu , Ci �tona· 

' :. palaeo; 'kons'trui!á per mize�a; homá: ' milPo po� la glo.: 
· �o d,e' Vi;,t nomo, kaj h9.n�olu permesi al . Vi ankaiL 

1em da plezura ludetado, ngardu la malgrandan po� 
· zistÍ�lon.LEm�)'·, , , ... • · 
. . Bo.n�o)u rigardi siajn helajn, line. molajri harojn, 

§ian·.dekoJéjaran junecon , kiu ankau nur Vian grandan 
dian; kap;,tblon Jaudas. Kaj bonvolu poste rigai"di sian 
.eluiitan; . dtfektitan ves ton. , Kiom · pli earma . §'i '!S
pélrtus en nova silka v-es tajo l Kiom da · homoj surstrate 
plezure observus sin !  K i<,>m dá . ili ekgemus �ojante, ke 
ili povas sin . vidi, car ili vivas, · kion ili dankas al V!i. 
�·· M:i: volonte acetu� �r si novan v�ston, . sed mi es� 
tas studenro, mi- ne kapahlas zorgi ec pri m:i mem , sed 
por Vi gi ne estus peno. Bonvolu do al Vi perme.si 
�an· plaean serco11;:ka

. 
j kvankam Vi n untempe· ne p

.
lu 

tiom . amas . la homaron, nek donaaas al gi Viajn mi- · 
raklojn,  donacu al Emmy belan novan veston el silko 
-:- neniu _tion ekscios - kaj mi garantías pri si , ke si 
estas . boña, casta, . diligenfa, kc si meritas Vian ma-
jes tan, donaoon h< . ::_ � ·' 

· . Tiel mi pregis, kaj sajnis'. al ml, ke tie supre �n 
la duonlumo super la gran'da .altaro afable jesis la af
abla kapo . de Eternu1o. Ankatl Erruny estis · íininta 
sian p1,1ton, car �i sin kr!loosignis, kaf mi sentíS,, ke mi 

. faris Cion · por si, kion mi nur povis. Senvorte ni ri
. gardis unu la alían, aspergis nin pe�; malvarm.a sañkt
a�vo, kaj kun .. m!llpezeta, , purigita konscíenoo n i  for-. 
lasis la templon , ' kiel ill purgatOriQ oielén iranta .an-4;: • -.s .. !IDO. 

. Nenion mi ·diris al si pri' mia rekomendo, ne 
estas ja dece tuj fanf.aroni pri Ciu rn,algtanda helpo, 

• .kaj . mi deziris, ke ' si poste estu surprizita, car mi 
· firme kredis, ke miajn elkorajn vortojn oni elaudis 

ti e supr�, kaj . mi estis konvinkita, ke post k.elke da 
�. ta�L -o,�z?s . .  m�:��lo . ��L k� _Em,my_ dum 1a �e�j , 

· ·· !lor-ornamttaJ pnntempaJ t:agOJ ne 'devos asJ>!lkti bel 
cindrogriza ,kiel pa8ero. · · · . 

• . E.kstere bonvt�nigis nili. vespera varmo kaj gr.and- . 
"rba · !oít;,e�.a '. t_úw,Uif? . a� ._,aeaspe,kta.•·; �lnóy� : · strato. 

" InfanOJ krus, J UnuloJ faJÍIS, aiítomobtlo btms, hom
oj el oficejoj hejmen · rapidante antaUkuradis sin, la 

, : viv� h?�i� per sia tuta, forló. 
' -�. ·�-> 

�� .• �lini� kapo .!rn j  kun mano . tremanta, , Temas pri 
ms tiun 01 ,stuparon ? 'Maisupren reiris ankau kelkaj , 
l� S()f.to . qe . {Ji�� yivo .. � Kiom da �omoj jam �up:reDr:
ktes vtzag-on rugtg1s la :!llamo de auroolo, sed k1e est,as 
la multaj aliaj ? Senposl{iigne ili malaperis. Sed la unu� 
afujé aivimantaj p.a8as . ebriigite per espero kaj mult
proiUesa sopiro. De la vivo ili . cetere ja nénion J?95-
tu1a_s, 1a arti¡;¡to laboregas tage k�]-j nokte gis plena, kon� 
sllinigo, kaj la publiko . vidas nut 1iajn facilajn,  kom-
fortajn gestojn .  . 

800 tio ne ínt(lresas nin - aiídu ion pl� �ojigan ! 
Iun_ tagon venís Emmy, vestita kiel regidino, kun et
aj rowj sur vesto el ametistkolora silko. Niaj koioj 
ekbatis, ¿¡ tie� ni estis sin 1magintaj, Ci tia ni volis sin 
vidi. � Kaj v�re 'fiera mi estis pri mi mem, ke almenau 
unufoje mi sukcesis por alía · persono ion makleri. · 

Ne ekzistas pli bela sento, ol se oni helpis sian 
prok�imulou en mizero ; facile helpas ti u, ki:u ha vas, 
s'ed 'el nenio ion doni ilStas pena afero. Kaj . mi :ta
men . · el nen.io tiel parade vestís nian malgrandan, 
carman pozistinon. Imagu nur sian gojegon, kiam si 
rioevis la veston , versajne gin nokte a1¡>0rtis angeletoj. , 
kiajn . al ni · montras, fabele belájn, la. desegn_ajo.} 
de . Mánes ; a u si rice vis · gin poste de nekoriata bon
farulo. Kiel Emmy sendube saltis kaj goje kriis, 
ki�m si surrnetinte gin ekrigardis . sin en � la spegulo 
kaj vidi� sin kiel papílion, kiel multkoloran birdidon ! 

Mi kun si poste ne tro multe parolis. Si vidu, ke 
mi ec . ne pretendas pli gran dan amikecon .Sian pro la 
iometa bonfaro. Si ekkonu min kiel grand,animan ec 
en la n;lalavat:eco. Por mi suficis · vidi §ian infa:necan,  
plezuran bonhumoron. Mi gojis pro si. 

· Kaj , mia gojo estus daurinta ankoraií longe. 
Sed iam hazarde mi sin denove akompanis tra la 
urbo. Mi parolis k'lin si serioze, . nur pri realaj , la 
vivon konoernantaj aferoj . Mi konsilis al si, ke s� aeetu 
samovaron, por povi hejme . kuiri teon por vesper
maúg{), ke en,· vilago si povus malpli multekoste aeeti 
.avojq, ke estas , preferinde Sl,lojn , elekti en ' antauurbo, 
kaj ··tiel plu. 



. � . 

Mer�itV "renkoHti�is '��',J)�l_!IOna � kaj lksiono en " 
la ·galerio kondukantá al la ·granda " festerta . .  lll<"\Jt�O-

··salono. . . .· . . . 
,.- Mi ftis s�rtis vin; � cliris · la· dio,. , .admone "" 

skuaute · la  .kapoci . _.'fup�teró koleregas. La oofmango , 
.estus preta Jam· de unll horo. ·., 

La rego de Tesalio kaj la ' regino de Cielo intor- · 

�an�s .e�l'Ága�cfoj.ri ka.j e_niris . la mangos�lon�m . Júp�
ter� �;VJS al ih la okuloJn de s:ub- brovOJ m macan ta J, •• 
kjet .md1:o.nuboj , sod 'no indigis 'ilin je ec unu ek- . 
fulnú' de kolero. ''Jupitero. levis la riga rdon, JUpitero :· 
maUc�s . \a; ri�a��on: �a t�ta , O)i�� . tr<l:lmis,_ kaj la . 
patio Oe la dtOJ · k�) , .110ffiOJ retunns Slll al S la supo. 
Ciuj

_ 
g)s1pj aspPk�s. nerve kaj , malínkli�e pa��li ,

. 
kr�m ' 

K·�p1do, kl!u 'liUJ di.ns al Juuona, - Y1a regma moslo 
est(l!l �¡:¡lfruigiJa'? . . . . · · 

...:._ Mi endorÍp.i�i�" en · laujx>, legante la lastan po
emon de .Apolono, - respondis Ju.nona. - Ta.men· · 

� mi es�s; . f.eli,ea ·pro tio, ke mi trovas kunkulpulon. Ik-
si.oilO, kie. · vi ést.is? · 

, -:- · Ptenú glason . da nektaro, Jrunona , � diris 
Kup;4o, kies 9kuloj petole trewbrilis ; .....,. kaj cble Il<-'4 
siO)lO 1:!-'inkos glasón k!Jll Qi. · · 

T.iu fester10 �tis la. plcj negaja gis t�am oka�nta 
en Olimpo: Sa;jnis; lx,e ci-u estas en malbona , humo ro . 
aü malgaja. Jupit�ro parolis ri'ilí' per mallongaj vortoj , "· 
m9ntrli:Q.taj . s�bprem�tan koleregon ·kaj sonantáj ki-cl 
malprok�����n.dro. . 

· . " Apol�o't• flustris al Minerva. Merkuro neniam 
malfermis' 'la lipojñ, sed de tem� al ·teinpo li inter
Aá.�itl''plerisignifajn .ekrigardojn kun Ganimcdo. M:a.rS\.. ' 
per ' s.iaj �en�ajoj a� V�ner!ll .kon;tpensis sian �mankou · 
d�> konve�samo� I\up1� okup1�. 

s1�1 �� la iarado ,de .. 
erl:ibarasa)� demandoJ ·  Fme 1á diinoJ elirts el la mango
salon.o.> M�rkuro pe1ús ariJ,uzi . Jupiteron, sed' la To.n
drofarulo ápelillií mdigis Ii.h je"tideto JlOr liaj 'plej bon - . 
ai hi�;tor...ioj. Marso per spliteto :.purigis la dentojn , . . 
AiJ!)lono 1u.ais k:un si�3 rúigoj; lksiono estis en. p.ro- , 
�lUlda te vado . . ' · " 

· 



_,.. , OU: estas �&.? ... � �ek:imi. - 'Jlllpitero. _ _. :Ta
mj povas ki·eli,i cion:?pri .J1olll(Y,'- kiu devigis min 

· longe ate��t la cefinaligon, Du kaj :"tri '"estas liv.in: 
, _ -:-::- Junona �; !;U'a�gas .. l ir:t �én �ia . •farado , -� diris · 

Gaíllmedo, · · ;, •' · ' • . 
_ ,  �- Oú &i-' ktü>agigás. lin. ? � '---- demandis J.upitero:" 

- Ciu rim!lrkas '_ginJ _- ak�ente diris Ganimedo. 
- �¡ ja·· i<Jiu faras • kauwH·� p<ir rimarkoj , -

diris Merkuro ... _ - , . '· _ " -· . , , 
. - PtJr. kia rajto tiaUio -par<llas al Junona? -

ekkrü¡¡ .,.Jy;_pitero. - ,- ' Nura mortemuk> , �mr núz.era 
mo.rtenú1lo J Vi, ha,�as J� poenton . . Kiel mi p<'>vis lasÍi min 

t,"� �rompigi de�" tiu ' rilo ! ·- kio povis supáú, ke malgra1l 
mia ti-el .J:QHita l;lonfar:11do al Ji, li iam malfruigos al 
mi Jal cefman�?;,• - . ·; . . . 

- L� pr.omeiiis ku11 J,�_inona, - -:dil·is Ganimedo, 
- estis 'Ii1er Ísogo, ke ij¡ h azarde renkonÍigis. Kupido 
vidis · ili 11 . fo ·• ' � • J :' 

...:__ Ha !  - tlir:is .Tup itero. , j)!ll igante ; - vi ne 
•* volas tiel di1'i·!Y B.ep1keditá , 'kiel rn i  estas dio. Tio estas 

mía. Kie estas la r�gint> ?. .. ? - Si parolas kun lksiono, sinjom, - diris Mer
ktiro. ·-- Ho, � pardo:non; siríjoro, :.' mi ne sciis, ke v.i 
demaudis pri la kaToa regino. , · . 

· _.:.. Ho 1 Mi ·estas nipike.di ta', oni devigis m in 
longc ,atendi: l� cefm.artgon. La hodiaiía titgo,estu mal
bmiita ! Cu "efektive . Iksi,ono parolas kun Junoua ?  M i 
11e - plu tolm·os. . 

VIL 
- Kie estas }<unona - '-- demandis Jupirel'(). 
....-- �i tute Dt) scias , � djris MineTVa, rikanante� 

. ;:- Mi tute uc scias, -:-- diris Vepera, kun. rideto. 
:-:- · Kie estas ' Iksiouo? - dirís: Kupido, malka9e 

ridante. · • • · · · , 
· · ·· 

�· Me1·km-o, Ganimedo, :tuj · elsercu · la reginon 
de Cíelo, - tóndris la patw , de� la dioj kaj homoj . 

La . E:;iell,l ku.t;¡p1-o . kaj la11 di-a '' ¡:mgio: flugis el la 
salouo tn nesamaj p�.ll·doj : Sekvis; terura �ilenlo de la 
senmortuloj. Majest1,1 kol'er.ego · siclis sur 1a frunto de · 
Jupiter(),_ kief , pluvj>lena uubo· ()Ul" su,pro de illG:{ll;o. 
Minerva sidigis sin al� la kar-totablo· kaj ludís pacien
oon. 2) ., Venera ka:j;; &ttpido· subf!idaeis .. en la fono. La � . . 

"" . � ""  "' '"' ' ' • '(, �. ;<. ' "!' :'t > · 2) N?to de la· ttaduk1p:�o :  »pa<)lenco� .  Non:w de ·.ia 
kartludo pór unu perso"f. , ' ' · 

senaitc>j b.a-ldait :-t'ft�enisf Merkuro -asptltis lre SJ)léne, 
Ganimil:do tre ó:udioo.. � · · ,_ 1 "''' , . _ , $ . · . � Nti? - de�andis. Jupitero, kaj la ií)tlf; Olimpo 
tremis Ce tiu unusilaba vorto. . . 

.,· 
. M'lrktiro . s�is la kapo.n: · . · · 

, { _: 
•• 2· Sia retína rrio�to. -�s- antaü' •ne longe promenis 

sqt, la_ �eráso kQn la r:ego ,de Tesalio, . _:_, diris. G!m._ ·. 
medo. , , 

· 

·; . _,_ Kie m, nún estas, ':sin joro? ·deman'dis 
pit-ero. " " . · 

· Merkuro Jevétis : la Aúltrojn. 
,, ·, Sia . l'e�ina m.oéto .llipozas en - la . pavilonq de 

Kupido kun la re�o de Tésalio, - respPndis . Gani-
medo. : � e 

�· . _,.,. K<mfuzo ! •. - ékkrüs · la plftro }ile ,la dit)j .. k¡;t,f ' 
hoinoj] kaj· li - Ie�is kaj �IQ>r.wis kandelon de 1� tablu,' 
cien , dispu�ante la kartojn.  Ci'u ·

_
· ale�, · Minerva., 

Veoorá; Marso, · A.polono, M'el;kuro., Ganttnedo , · la Mu
zoj , Jir , Gracioj; k.a_f :Cfuj '.flugilaj Genioj- •c.. pQ Unu 
ekr.reJús k<_!n.del.on, . prirabante la: kandelahroj11 ) kaj �ill'l' 
selivis: ¡J�piteron. 

---:: . Oi tiun vojon,  - diris Merkuro. 
--'- Oi· . tiun v�jon; - diris Ganimedó. 

"' · ...;.:... ()i : tíun vojon , � '·.üun Yojon !. eflls 
amaso da · Cielanoj: 

l � Malbono ! , :.:._  al si diris Kupido, - mi savu 
miajn viktimojn. ' 

�i�j . estis, s'ur' . la :teraso. L� patñ>' de la dioj kaL 
homoJ ms kuu digno malgrau ke pro kolerego h · 
rapidis. · 

' 
Kiel ordiila1·e en Cielo, la nokto estis hela , stel

plena ; ·sea en tiui v�speoo e Diroút estis au nes;ma' au 
a líe okupita, k.aj ne estis lunlumo. lli estis . en vidprok
sií:rio de ·· la pav.ilono; ' - Kio vi . estas?• _.:._ demandis K upi'!lo al ' umr 
el la .Geuioj , kiu .akcideu te estingis sian kandelon. 

· "  - Mi estas nubo, � respondis Ja G-enio. 
: �· Nobo ! Lá, gusta ajo. Nu, fa-rú. al · �ni botwn __ 

seFvoll:, .kaj K opidb estos vía .(:iama sulilant�;>. Flugu , 
Jlugu, b{lla nubo, kaj volvu ti:un · pavilonpn ' per \'.Ía 
formo:. For ! faru neniom da' de)Tlal)doj ; rapide kiel 
mia' parolo. , . ' . · ·· 

· ,.- Per mia vorto, estas nebulo, - diris Vene't'�. 
· · - Vespera nebulo e.n 'Ciebt �- diris Mi rrerva . 
--;--. Kie estas �uks? � díris Jupitero. ·- �io>í:Í·ü 



Kaj vunde lraj humile ira& mi 
' Íaií. �oj' malnÜva ál min.ac�' 

.
hr�o. 

Káj s� �i m in renversos Ciam ·pli , '� 
�i fjqe iros · roo; por. 'atak4 "'· 
al supre, kie, ec se ven��s vent' ' 
�i mm muelos . por feli�a ·sent'. i · 

El 

.Ca . mondo estas tiuto 
- �IctJard Mi;,ne --. .,' '� ' . \� 

La mondo estas fluto - �i estas . multebusa. 
Kaj cju. hlo;vas kanton : ma:lgaja , melodi'. 
en kiu �e .�;"idi�as �ia ari� tus�. -� · 
Nu, kaj la · vi!J..? Eble frapetis ankaü vi , 
liel ini me� . ce l' vltroj/ j)or rií�zad' . :forpuéa . . . 
Kaj tamen mi' esperis, revadis, pentmu.rmhris1 • �,�� 
Flan�·ujol;l v�clis, Alpojn,  kaj Rejno11 , dqnl ,-oja�.·, 
Mi a�Iis. Mi en multa pr�cesio - tíriu!luris, 

. 

. esplori� librojí3 plenájn' de pr�malnova �t , 
Mi sercis férv�rege kaj mi ,. ektrovi , J uris. "' · . • ' �-X. • 
La fino?yAl mi restis el cio ci la sam' � 

. 

. ::.konso.Y dé _ l ':propra . kanto�:; nefoFk¡t.ptebla' pono, ."' . .  
vespeie -sut al:tajo ario seu' ornam'. 

· 

Ne por. la . kqsm' ,  eterno ; ne;.por la Nun'. t;í souo, -. r �� • •. . . .m . . . � r· ".· . , . .• �ojigas miau .tagon. ·Ho, - estas omite j-aro� 



'¡\; 
L� f¡}¿;r de f' ru��n¡¡. se'�vistiu-o, kaj gre� patro, la 

numana $t:t:indberg« ,  >ibalkána Gor1u « foúris�.por ciaz;n. 
•Post kvan{ek m�at-jaroj kaj . plia¡' , dek . :jaroj , . dun:í kiuj 

· .. la penege akiritari mangajon · trosa is la saqgo . kracata el 
0. malsana plumo, �e,n fnilda prÍJ;Jtempa · tago. metis la Sorto 
:.mmtplinkton·' .al vivo, " lúun ' l�trati i�m . antá.ue, post' 

tJ;am1gro de m a . tuta Jl]Ocler.na mfero -' Juel havenlaho
�,risto'. peotristó, ��1granfa" f.otografi�to --;;; provis foq�ren i 
de SI mem. La memmorhgo ne sukcests plene kaJ de 

, sur l� malsanuleja lito .. f<n Nico iris letero al la franca 
<tliteraiur-giganto ·.: R omaln Rollan�; kun ·¡¡.diauo at la 
,,mondo, de sur la sojlo de 1' morto. Dank' al Rolland-a 

. instigQ;.; . l¡¡.  letero . trar{'sformig.is er{ roJ:nartman':l5kripton . 
·· Kaj limna ániiod:v�n�eto�· gis nun subterigita $ub la · mal
. ;-�ola,.grundo de;;.,r �ealo,  sp;ruce _ .,elig�s 'por. es,!:� �iscta�;�e 
. pelata' de s_uf-erventoJ , ; prematli .mter akraJn polihka]n 
. rokoju,  barata de policaj digoj . 

uz�rpüloJ �r la :-��l��Ji � 'taJ.Ó _de l' ��i · mj!J.���P.'i: 
· (:J?1am. la· · romano �hs m.aiperinesJta. en • 1\llñUn UJO, tl�li1 

Gorkf kurácadis. sian _ pu�rnon per �a .s�no .:de ·��{l!i) ...;' 
' �\ . E� la. >�Jlqjd(��c;J« 1�, sukce�as s:'-t\

.
g.t · eo, �alnst�J'n, l'�e� 

figuroJn. � legt1nd1gas ; _l1  k?mprel!.1gas. �\ h lll$anto• "e 
1!-tfkaií tiUJ estas homOJ ,.' mizerulo] , klUJn pezaJ •·c¡r.lfqn� 

· st¡¡.n.coj soeiaj.:,Pelisr· �ur málespeian viv,rapdon. · 
, · La verkisto Istrati reprezentas izolitan , � uqikan even.-· 

t�':! �: la �itentt�rhistoTio. P.;¡.rte j� �;�er 1� • l}�S�?". � . 
lkiu. li verkts. pl�J "?�1� ruma� o · - en , fran�l!-, lmgv� . · 
Fo3e m1 vohs lm · v1z1b en P.anzo, sed tJal'U h , nfl · f!Stlis 

.• ,»��jme.« . •,¡;., •• , , , • ,. 
" ; · Ni a konatigo okazis en . s.veda lingvo. · »N ot tkrt ffijr
. ra� eld_�n, .. « (l(on;tr��- la fora ,fa:jr?) ��tis la ·�!lua · �oQ:\a�o 

, , )siun m1 legis' de h, svede, de m1a rum<tná. sarnlwda1;1o!., 
•• 1 rstrati e,stis Íovitata en 1 ÍP'i al l¡¡, 'l O• jara> j ubiJ�a 

festo de, l ' Sovjeta .Rilspubliko. OnÁ akceptis lin k!IJt . �kaj 
' honoroj .en Mo�kvo. Sed la akrajn okulqjn de l' verkist.o 

ñe . . blin
. 

dig_is !<�: j�bile� po�po. Li estis eie,rna ¿:ev�lfl· 
!·sed kun. firmaJ p1edoJ sur · lá •wro. M.álnovarr , elprmr¡l4n 
'révoluciulon , ,rusan - laboriston RussakQw, la bvjétaj aüt!'l-
. ritatoj kondamnis je ml:!rtpa:fo, car li ne • :sijbi,gl\; sin )l ' \ 

skandala h�jmkontrplo. Ist:rati ·elsavis la kazon de tiu pr.b
let? �1 -.

_
Ia . · ruga suf�ri:n�ro kaj postulis a� jusliB'<!U, por · � 

ka� baJ samsortuloJ , au 'egalan :-kondamnon al l 1 ,  Pan;aJt 
, btrab merh. Oni stampis lin per la . kaina signo nene- 11 

gato« . '1:< ' :; . �·i\ .• • 1. c,  

. Dun1 ceJ.:tli tempo . ¡a . grandanima Fra�cu.Jo ,  'pa\ri*•o · 
. d_e ci�j politikaj i.�anoj .(ri!ug?ntój) adpptis lin .kiel '. Sla!l . filon. Sed la fil<? enm1k;sJs

. 
sm en la . �e.patran , vwon 

k<:t3 rampante la le¡i:OJD de l , gastamo1 ekkms: ne-ne-n� • . 
ne kredu, ke vi, Jekstrafl ank;e, estas pli boni!j_, ol #e 
rnaldekstre. >>Se iu: ·kulturo konstruas por:,rY�, ilif'nof mal
oastejÓjn, dum kamparanf)j, frenezigitaj' de t la . mizero; 
nwrthakas siojn, in,fanojn, di perdí� sian, .ekzis,torajton , e�· :se giaj vet-lcistoj 

. 
ap�r 

.

. tenqs. ' id lá · '_fcatvlik� krédo ' lf.p.j 
guq adtJokato¡ e.�tas epzs¡'<opo¡, 'Se et kul.tura , kOilllei'Vts 
nur ercin da hont�n.to, . gi de))ds ente.rigi siajn '.bi/Jliof�k� 
ó]n , Tui'nigi ··· $iajn tnon.uinlfn,tojn kaj -' gia · p1ej imin,en}a 
episkop.:advokáto 'devas eksonigi, la g_raíUlan. sonorilon :de 
l' _ 'Wot're-Darrt,C. . . . « ,· · ,  , . \ •  ·.<'· :. ·> f·.'· • 



lió, ··Jevu min· eJ . le( deloil, .• v.:� 
. (Al lo memoto. de . mdt1itií� ill.Aalo) � .  . F. S:i!llágyi � �, 

I: 
· · Sur trema lip' sov�e dancu 

)a 'v:o.rt'; la vort' , senmastra vort' . f . " � ' Lin -bj .min blanka lit' balanca11 . 
Li g�stas jam al fremda bord'. 
lA1. Yortoj perlas kaj ni:i tremas 
�e l' petkrieg' d� fr.emda .ko:r' ; 

, .  ·i; la m¡moo pretan pqgne premas. 
Meiucmt pri la lasta hor ' ! 

1 t Patrino mia tiam mottis 
, k,aj kriis Aia/ lasta plor' , 
la p1or' so.vata laste vol'tis : 

. '»Ho, ' ,Jevu .min e.l 1� . dolor' ! 
· - .H'o, l�vu uun el la dolory ! �  ' 

' 1 H. 
Senpova vort' 1 Scnpova kor' ! 

' Yi1 tic, vi , Stmrnova, Bhmka, 
. ho savu, lin en ti u sangtt 

· ':tm-u-r' ! Kompaton .al lu juno , . 
párdonÚn a1 �� j Wl8 flor' r 
TcJ'Ul'' 1 Kompaton al la juno, 

. ltd oesou al konstuna plor·' J 
, .l9fl , ' kreskas la profundaj ombroj , 

• 1 

kaj r-usaj (nt�ai) !lmikoj. Jes, n.i kowprenis, de kie 
!ont,as ,, l� ÚJ?rocoj . La granda. fotografisto de 1 ' v ivo , 
Zograft-ls�rab tro konscience plenumis sian mtsion. Tro 
fidole . li red

,onis la ti-ajtojn de nia hipokrita' socio. La 
homoJ. no a&tas .rort�t�jn k un tro fidele a�raj l in ioj : �ulta¡ pl<efe.r:�s pgnd t s�n e� . akvospegulo , · k1e la tmdoJ 
ef!lm �ovas sm Iornete, aií onJ pre:feras, ke }a akvo estu anlcaü 1011'1 · malklara p r.o koto, .kaj ne respegulu nin tro 
15iu�-fid?ié. Ka;i:: la: .fotog�afist<rj n-io?erna.J . . ne estas . �al� 
b.pna1 ps1kol?g?lr . lb ra¡n?e pe.dek��.;¡.s en !·a. art¡:{�koJ 
lnom chle _ m1s.bf�k i  l a  ongmalon , hehg1., beleg:¡gt la .ldwn
tQn . . Lii lionorar,io ja , kreskas· . propo.rcie. ls'trati . c ifuzis h?fl_oroj�,':. riíu:zis . posttJn�jn · gr�ajn . Li •estis tro SÍ!Ice'l·a. 
LL dévxs. a.má:re · sperti<, ke nek . la · sincero nek la �indono 
e�tas válidaj bifetoj su� la viv.os�o. J(ln . lia tragedia. : C�1 
�l� •. ef�kas:. i�;on ie,;, ke {lpenaii la ,teleg.rafaj Jadenoj dis-vas-
1-igis la funeb,t·ar1 S<-iigon pri lia morto, tuj poste il i dis
:flugig.is ankau k staton' pri :Q.ova politika . kol'istelaeio : la 
�r�n(;a-rt�sa pol it\ka í-ederació, .al kiu surpriw alig,is la 
ru.ul;an.oj . . Ciujn tci landojn (kaj arQil da álffi.j) kr.i-tikis 
Panait Is,tr

. 

ati. Ci.uj. tr.b l!Ul
.
doj., i<aj . anká:u áliaj_,- (ekzempk 

en _ Ja land,on de ,ha patr<r,, �l,an�o.; , la po1u:n ne volt� 
enlasi lin,; i multá::j �n •. liu.k.ujó; kolerit> ,pro liaj �r()' sin
.c.eraj VQJrloj) ---:- se.��rc "kritikas lin, �hle la plej milda. 
estas la kritiko el. la ru:puna ��DQo, kiu pardolre>. reprenas 
en sian sinon la' te:rajn�resta<jújn. :de ' :1� petdita · ka; re.ve-
ninta filo . ' ·· · · . 

:
. 

'
Ta�n la �omo , kiu »pe;fillis sian ·hejmlandonlt: Ciam 

sereis uriu' Jandoh-: la landlni ae: 1' ' honio, lá lw.zm1anQ,oil • 
lk l' limnaro. Li fird kredis je -�� Li kredis Ciain. 
Li; ha :js·, un_u k:rodon . kaj bihlion.' Li · amis . la límnon. 
Ekstm: lll.:¡liii-roj¡ iite · l' �. ka,j áupeñ la, lim:oj: de: l'' ���. , 
m- �yiS>•· ·po'r, la: bomo, ;:qiteeiP! �- la' hwriiligit.af · La 
v�abétndó, � eill' lit .kosm�phlita mondo ·de F dallllhlltJ ilta.1!e11o] , �turis Po9.r -serai:;Ja homon, �néoo, idea.-. 
lop� L*j; Iu:anfüü}· ,Ql:OO&is, m�llmi 1m. $úi\ Ji¡,, ir� de 

. • . . if' 
ve, kiom da longungaj'. om�j.'oj 1 
8lfluga� por · sarigser�a bor t 

Ho, kies �i hélpkria plQ:u' : , 
cu mia plor'? cu via plor '? 
Am ikoj , homoj, �i!lj F�j. 
vio cifa:s ci . síngultaj vortoj • . 
vin ciuja, ven u, ' v.énu . por 
>éllevi �in , l in , kaj ci nigran m?ndon -:-
-elieVM llin el la dolo�· , , 1 

ellevu nin el la dolor' ! 

01. 
La. cerbon vean jam ekmordas 
avidaj u,ngoj de 1' vam¡:;iro. 
La korp' surlite, sed la sa�ga 
oerb' supre, en . dezerto blan'ka , 
sub la buela ung' sin tordas , 
ll'lfr�ktas jam sen sav���o. · 
El ]a �senla , blanka alto 

faladas jam la sa�g· sen bal to . 
En apatia kus' li mutas; 
tluni faj�-fr01St1l .gulas, gutas 
}a peza .�enr ' '  la hrul'a sango 
al lia pala, e.ksho�·f•a vango. 

l ' idt!al<Jj. Plurfoje. Sé l i scn ítuziigis en un·u tendáro', 
p ·rovis kredi la idealoj.n efe Ia alj�: L} cia:m estis s�uvoje al 
rw,•aj pintoj , seréarife. la sunon de f i vero. ·  Súr fra: tombti 
vuvos starl vurtoj ei un u- el Iiaj v.erkoj : :HO, 1UE1- MI 
DEZI RUS ES'l'I TIO:M FOR'fA,  KE Ml ' POVU I(j [ LA · 
HOMO,JN ESTI JUSTAJ r <'-. 

Supre , én al tnorda Sved1and'o, sidas espua 1tista filo 
efe hungara patrino kaj rumana pa:(ro, naakiginfa , e•! 
Ceboslovakio . : ., kaj: . r_igard�s-rigardas

, . 
!a .. p,a�kaj? b�ldoj.n 

t•n 1� rumanaJ gazetoJ , �a:J!ma "Vual? c1.am P.¡• kaf ph mat� 
klangas, songvuale kumgas �u Eu fdoJn , bun de la plcJ 
horna Horno , deveninta el la genlo de Davjdo kaj pel ita 
;t�l jugejo de' - saínrasanej , .kóhdamnita je. mq&to de romaj . 
j lltJstoj , ka:j tiun de la r.uman-'grek-fxanca-11usa ' eteQta 
migrantq, péi, kiu ooi nun · nomas stl'a:tojn kaj. iürbóju, . u l  'ki·oi oHr starigas stattrun eble sur l\il s-am'! l�o, kic- ,.:..: , 
kiam li v i vis - c�ni !!;atis e(: slonom)s 1in � 6.is sattgo � ·  . 
aro da sennfitnttlo) ,  l a  famegan . s-ed p.rtt/Í'ti� l!en f� 

,, sol'uloo: . ,  . 5ted la• S.piritoo de' li' IibillD0 nU', Sttf.�s stdolcii 
la llaladzo de I '- 8i:tb-teraj katált.om� j :  .-e� ·ki plej ,l.írudan 
v introfroslon vtmkas- Ja: milda Pri»fetnpu: · ' -' ; ' · . : Ti'bcrit� Mora�<iu':' · 

JOSEF �fAtUA ' FRANN: : DIE !.E'frit. Vf<tR 1·0� 
ST . . PAUL. (-!ia 1asia_j l;v'ar de · S f. P�ul .)_ lta'ienanta_ 
l:i�o �-· _ave«tmoj. tfe nut, al la , heroaj� d'e m�gral!da . ara da kurag,j, homoj 18, �rkisto. Jb!Btis . ci tie . monQ-"':· 

. mentim. La , :romap.o 'de' , F'�ank · ankaií . ' disputa&. �ri 
» aventuroj .« . en malboria :jl(ipco. 'Jen estas· aro · aa se�-

.. skrGpul�j spekuliStoj, .kiuj .'pO�'. sia ��it() �i�igas áhsurd,m ' 
,ftmd�.on , . per' !d():'1 ;Bieta�:4 t-ntan }'imdoo � s� -�·,. 
o�rm·, ��.r·s� .ál s1 , la ipálimooero1n �· k! m�' 
nea:J · hOJI!oJ�>' Jr,M¡Q .bJ.iode obea& al ia reklam� .. -� 
la �-ttuajd !iae @seft: pe�:eas, 'eiltér�te soll;o , 

·.si 1a :nr.l :Maj¡ 1��- eJe mua.j J�oliiiD'j: • . 



lut� - ia historío .okaw f!.n · Francu)o -. venu ia 
. ié!eo, ·· ,éstabli sur ·�a m��r�d·a��ulo St. :P�Iil, en- _la 
hmda orean o, palmarofiAlliteJon :  nskema proJekto, kiu, 
lerte ,kome�cita,

_ 
k:,aj propagandita kun spe

. 
rta publikokono, 

· e}tuas la rnonon preska'ti magnete el la poAo de amaso 
da facilkreduloj. l'ub la gvid� de la honega kapitano 
Pie�er Stre�vel QQ,i · dun_gas - sipistojn ., dum, !a v0ja�o, pli
multigas ilian !JOD)brori el la logantoj de la sudmaro kaj 
entutl) veturigas ilin al ,S t. Paui. Tie. la palinur-kaptado 
komenct( bjnas s�Jq:esi' lauespére; Post k�lka tempo ta
men moritnga�, � la afei:o ne estas - súfu:e· prof1tdona. 
t .. a r�za kompanió' malsukoosas kaj ' la . g�iqanta viro pafas 
al si liuslOO' M la , kapon. Post la , likvido kaj la vendo 
dt� _ la· �- . v�turad'antaj -in ter Le .Havre kaj S t. Paul, ne
rtib �� z<>¡;gas' , p:vi , la m�lproksima ÍQsulo. kaj {>�'� la ti�¡:{ 
�(f' areto da homo¡. De tago al, tago tiUJ sophe 
at�nda� · �a }toát� Jf)u devus, l;Jií interko�sento, illn hej
menpo:t\h : 4¡yt�ajoj . Ciam ,pli málsuficas, malsanoj , 
an'!ií ci-6 ,r��to�, ko,{Ilen�igas, la plej :m·ultaj mor�as, 
sur la s� • hJ forgesata msulo, m1�an morton. Fme 
r@Stas ít"dt: 11-ti·Yroráu"kvar homoj : Strehret lía brava edzino 
luij .du lqmiatadoj , iFlandano kaj danlandano. Fakte, en 
lá lasta '· JütAIJto,. okazas la mirindajo .de sa�CÍ�, la .brav
ajn tiomojn J?unprenas vapor��po de la White Star Line 
(!re:. qe� , oka,�as, és�!.i ree mj'I')�daj.o P?r .si. mem) , kaj 
por.tas 11m en �� :�ftíl'l'ándon. Sed la nvo apen;u'í baltas 
eé· unu sekuri«oif, 'kvazafl neilio eksterordinara estus oka
i!nt�;, La": sort�f!moneco de la k�a� malligi�as, éiu el la 
- ��f/if tró�·as a_l�?ke postenon sur stpo. , Anta•i la elvojago 
1h las:tfo¡e kunSidas en Café de la Patx, sur la bulvardo 
de· . la Capne\nes : adiaiJtrinko - es.tas tlir,ataj »ur m�l
mult.aj vortoj ; Dio scias, cu kaj kiam oni denove ren
�onll�ps. . ,, · . , 

. !0sef M�ia Frank pruviga& boooga rakoatisto dé)a 
· bu��movaj liaj . incitaj okazajoj , inter kiuj preciee 1� prli:· sk�d)'? -ile , 1�- l'CS!ado s�; S t. Paul, la kres�antaj mrz1ero� 
kaJ maH.aeJlaj'oJ, la t�atempe �al�� sut montrántaJ 
karakteroJ ve�as la._ pleJ fortalj mteresqn; Por la ekkone· 
de- }a car.ma ·· ·p¡ngven•paro, '-la . vir.eto baptitá » Harold « 
}iiro . l¡¡, simileeo: al Ll.oy.d kaj lia kunulirio nomata > Miki
n;u.l¡l!o« pro l� sao;tacj �oti�oj> n¡_ xestas���retipe da�J¡,emaj �1 
la verkmto . . La h<.U,noJ , klUJll. lí prez:entas, ne SaJ'nas kon
struitaj celohiektoj , sed, pro la malka!a montro de sia 
k,ar.aktero en 'l>onfi� �j.. inalbona, ili �fikas éiam vere·, 
p.to kio lá ·inl!effi!d I'IJS'tas daQ:re · viva pri ·ili kaj pri ilia 
!lérto. . , · F. W . . V. 

TIB:ggfto V. SGHEF'FE:R � DIE KYPRIEN. (l .. a 
» Kyprieó « ) . JieJena eposQ _én dekd'u Jtantoj . . 

. ]�a konll;ta Homer-tradukanto faris al si la treege n:lat
ia�iljn _kaj .samtt)mpe carn¡plenan taskon , rekonstr�i el }á 
nfáftriulta�, n:stajoj: �:aj malrf�aj .raportoj , ti un antlkvan·'cpo
son ,_ en ltiu -est. is prezenlita la ánta.iíhistori.e de la Trajana 
rojfito, .{ilaj l'lO�konshul amai'í ' �j  �iel, tp.�l!n , viváritan -- poe
zian verkon. La· époso.,, kiun la- �nti-lvuloj atribuís pleje aJ 
&,mero . mem, aü· al ties bofilo Stasl'nos de Kypros 

. - .pro ·tic> la ao�o >> X:yprien«· -:L, tré dailre· influís 
la 1irikon , kaj- · dramon de la greli.-oj ltaj ·romanoj kaj 
�ipete · nspi�;is ahbü la artan d'e la·· posta j · timpoj .�is" 1-a 
DQ.Wl teo;>.pQ. Eo. fi eStll!! ja pr�tra.!-titaj, · tie). f� kaj 
grandi9zaj okaza�oj , kiel la, edrú�fe,st0; · de Th� .• s,, 
la f'l�J:is-Mq;_ la· ja�o de Helena,, la efeJradp · de 
1� k, a. S�leifer ·divmas 4 i:mple�an: ·to� en 
t$� ,�·�j� ·.k,iti �vo, ., kaj¡ wnm, �fpti�· al !a 
anfik'tlaJ :fcMIAiit� m- m'odatoJ ; llil ka4ante tamen la nímrempo-
P ... _ i'tJIOn ., l�j _b , �nnanaa:, · spíriteftl ·' de . la v.erltinto, 
IfélltfO" ' 'la , ·»m�rnigo« ti:Qes, \f�e1' i!l6� en • Ja 
tro · s2na} í*ko�iaj � m�tW� aü eri la ti& detalaj · 
�j ' La v� - �.,.¡ � erp lía ftRJronduke kap ew'� ,:5ftv•i6.i··si., .pr�n ·,..Jttedm al la aufik;vaj' 
�h . k•j ·al t!ies. :»�awc , _ 11ti'o:,,'eeJ't& jmpresas· mal!!mce"re 
1t•f �ge . .. �- ren' 1� '�Q, la Iif,fu. :pfezentalt r�én
�811: � . lua . kfltra., !!'CÍO ka'f ·� pt)Yo, indio:� 
' m-' elft- ,7�· áplltl• i�, � o  Jie·. ,�e.;, , 

J' ; : • · .� � .  ' ·< . ' 1": W"� f( 

·· (V.) i... Mrtósz.: Mi�UEL 'MANARÁ'. L. Miloli 
estas' granda- · poeto nunrempa; kiun� . laii sia •kutiíno, :la' 
oficiala kritiko ignoras. Ne gravas. La vera p<JeZio .ciam 
sukoesas · trovi la vojon al la elito de ti u am-aso kim) oni, 
tiom ofte insultas kaj kalumnias: ,. ' · · · 

: �ilosz naskitis �!1 malo x877 en 1a !tis�oria Parto � 
I�JtOVlO.' , Krom Sta nmarkinda' eef,•erko ·Mtguel JManar�; 
Ji. publikigis plej diversajn verkojn, kies temori h ofte 
cerpis . el la Bihlio. · · . 

Sed li estas ·ehle •la sola. 'poeto,' kiu malkovris 1a 
-veran animon d. Dlm Juan. Mriltaj vidis nur la ·�kster
on de la figuró, sed._ ne penetris !ian intiman e5encon. Es� 
oepton ni tamen faru pri Mozart, kies genio diveois la 
spiritan potencon de la heroo. 

On� katiníe . aséttas, -ke Don Juan devenas. el His; 
panlando, kaj· ·  Don Juan Tenerio, favorato de · Petro 
la Kruela, r�go • -de_ Kastilio, estáS laudire tiu, kiun; fam
igis. la le�e!ld� . . Li estis, efe_k�i�e vulgara . bandito! ' kiu 
rablS '_ la vu�r'lOJ?• mu�d:ru;tte llia3n am�tOJn, edz?Jll a�.1 
patrOJII. KaJ Qlll :¡,nkau drras, ke pro etela pllll,O tm barr; 
ala kl'inüllo )'arigis heroo. Tirso de Molina, én ·sia• kurioza 
:Burladoi' gloras la malvarman kruelemon de la Eterna 
Delo�li'nto - k�j · pris�ribas, kun tr� ;aii0ita ' art;o, _ lll -di:: 
verSllJn fazoJn de ha puno. La ahaJ Don Juan-o] de la 
_
mondHteratu.ro ne multe diferencas d�

. 
tiu prototipá ,  

kval)kani · om �enerale, post la puno, alvokas sür 'la. Pe-
kulon· la:efikon de la día pardono. · ' · ' 
, ' Tatnen , · la vera donjuanismo evidclnti�f\S, bu Mi

. }uS'z"; ' en tute alia sfero. La regemo radiki�intll e'-'· la homa 
animo i<lentas k un la plej arda deziro � . la supera amo. 
óia logika· reznlto -kondukas a:l la sankteco.' Miguet ·'Ma,na,r;t 
apaitena.s al tiu tipo de Don Juan-oj . La a.iítoro konceptls 
sian heroon antau ol li ekkonis la vivon de lá fama his'
pa:Do, ·kaj oni povas rimarki, ke tiu Don Jtian jam kon
cipí�is e� liaj antauaj libroj , {lOme La Sep Solejoj kaj 
Lo Ama lnicado. · 

La kutin;la donjuan-ismo estas erará . kaj !*)nbrida 
ri�edo satigi b üefan �zoHon _de la Est.aj_o� Mtrltob.lig¡mte 

• pf�J altgrade la elektivan .altrrpovon, kmn · kond1eas la 
gener�i�stinkto, la .h�roo po�ta �·eord�nar¡rjp, spirit-· 
foHoJn, .sercas de vu:mo al vmno · la fll'�an · fantomon, la: 
senlimlm amon. Post ciu nova venko; nova_ elrevi�o for
pelas la Deloganton -kaj lin grade kondukas a� .senesperó. 
»Mi traktis Venuson unue kun furiozá pMlO, kaj posre 
kun malieo. kaj, nauzo« d:iras lá protagomsj:p. 

-Ner: la mistika forto, transpabs tiaj� ,.�sp�ctojn ; caí: 





' Do";Sekspir' vin pli :instruu : 
Malgrau sia sort�malbon' 

Lav..as manojn lady Makbet, 
; Komhas harojñ . Desdemon' ! . ·  . .. . 

• ��f¡El ' »Rimnf lípf Ritmoj�<. ;�,900.) 
· 

., · ·· · El la 

El " Ovidiusc " 
· �é sur la b:ruston blanketan malic� ekfalis po\vero, 
l;stu ·�en,tÜ� kaj tuj prenu 'rápide �in for · . 
Aüdu, junufo ! .se tamen nenia surfalis polvero, 

,.: Vi ja nenia?' kutJ. �oj' volu forigi de. i' .. brust' l 



.; 
/lamo;  Ii forigas de tiJJj :mist:íltaj amanto] pred� la ' 
fatalan strigdh kaj �eneram ciü)n tiraneínajn bestojn.  
Malmul.taj . alegorioj. tiom turmentis la scivolon · .de l a  
komenllsloJ . N u, s-�Jlj) Lon_gworth-Chambrun trOVlS slo- • '  
silon a l  la , mistero, kaj oni devas rekoni, ke �.i mirinde 
konvenas" lil. ' li seturo. · Temas pri ' du "katolikaj marti,raj, ; la fatala strigo estas la r.e�ino Elizabéth; kiu persekutis 
ilin.: �am per la , prezentado de Ri?hard JI. 'Sh:*�speru:e 
montr1s tre grikdan aüdacon, car k10m aJn vuahtaJ pov1s 
es�1 liaj espriq1oj , . ili tamen rekte atakis la terura:n 
rrtaljunan .re�inon. · 

' � . (V.) G. KERSCHENSTEINER: GRANDA APANTO � 
LA. PEDAGOGlA UEVOLUCIO. La revolucio? Tie �i 
estas, Oni �in ne vid;ts aü . neas. Aü ehle oni gin an
taiísentas kaj . volas ekspluati. »De longe mi gin profet�� . 
kaj 'anoncis ; 8ed min oni ne volis kredi l «  - »Sed, sin! 
joro, :via revolucio apartenas al la antikva historio : Oe 
m jam de 5o j aroj ni tion faras l « .  La plej grandaj 
pnalamikoj de la nt)oesa . revolucio, bazita sur scienco. 
kaj sa�o, estas gíaj etmensaj kaj' �ro fervoraj amikoj . lli  
senfine penadas pm· · rilodetnigi. Mezbonaj .rezultatoj . La 
publiko spjta,s � » Vi ja vidas, ke tiuj novaj ; metodoj kon
dukas al nen.io l « .  lnter ti.uj dan�raj » amikoj « ,  necesas 
mencii unuar.ange . la modetulojn, kiuj zórgante pri 
» ádáptÓ« de la teorio) - lau 'ili. tro .eteraj - al la ciutaga 
real9 (legu: al la meza scntaugeco) j ungas Pegazon ktih 
l!l bovo. Ciuj Ill)vigantoj , Hamigitaj per konvin!co re
zultañta i:le genia intuicio, su fe1;as tiun laiígradan subva
loúgon , de sia. evan�lio, tiun . poioman sensukigon de sia 
dqktii�o fare de J?roksimaj kaj foraj disciploj , kiuj sin 
kredas tiaj, kiuj sm nomas_ tiaj. :· .�. :. . M\ r· nsas, ke tiu · malakordo estas nepra. · Beda·u

. .rinda, , se n�vitebla; car kondicita de la mensa sen,p��
eco · esence pto�;>ra al . .  la ruezgrada horno. Tamen, apua 
J:t gen,iulqj , e�1st;¡.s talen�uloj . . 

. Georg Ke�schensteiner, la granda renoviganto d,e 
la metiaj Jernejoj en München, estas UQU el tiuj. talentul
oj , "kiuj meritas la rekonemon de la homoj . . Eble pli 
0'1 iu  1ajn .. funkciulo de la  publika instruado, li  konid
,bui� por krei . ti un ligilóll in ter la teorio kaj. prakliko,. 
l!í,ln .kiu _ Qn1 konstruas nur sut · s�hlo. "· · 

[ ·.)Judekdujára, G. · KeatschensleÍper ankóraú ne .sciis, t'\u 
li iai·igos matematikisto, naturscien¡:ulo aü profesora. Sed 
li e�tis �la·t� : akti,·a horno, kun persistema kaj esplorinkli,na 
spirito. llioevinte preslí.aií I�eatendite la postenon de lern
ejll .konsilanto en Müncben, Ji séiis ,dank' al sia �re varia 
,kono, . novigi· kaj 1aúscience · pretigi k<m\pon �is ti aro 
neglektitan, tiun de la metilerncjoj . . Li enkondukis en 

· ilin .precizan kaj bono grad igitan manlabOl'on, kaj, lí:io 
. plü �,ra.vas, , in�ciatem.on .kaj memres.adon. Li .su.kcesis. �i 

provt& reformt ankau ·la elementan mstruadon. LI · baskis, 
pro netaügeco de la insti·uist<(to. Li: klopodis plihónigi la 
pedagogiap. gimnazion. Tiam, ce Ja superaj .instan()oj , mu 
opinii¡¡ li,n vere tro antaiieniren.1a - tro fora de. la non
lempo. La konformismo venkis. Oni lin · eksigis . . .  

' L�a eksperimento daüris a5 jarojn • (de x.goo �is �9!!5� .  Li mortis en x g32.  · , . · ;, 
. rameu tiu .klarvida n,lodel·ulo, .•tiu organi�anto kuni- . 

gita lnm scienculo kaj filozoío estis ptava. Oni tion .pli , 
�aj plt rekonos. Lia, doktr.ino esta,s ti u dé .la scienco mem 
- ·S�enoo de la nunaj .kleruloj , sciénco de 1� venonta 
g�neracio. Kaj kia estas tin J�)ktri110? Per kio gi distin-. 
S'itas. 4� la �is�una? Fac.ile: �st a'i tion évidentigi: Ni · donu 
la formulori : la estonto distingi�os de la pasinto, kie'l 
menÍ�uko distingi�as de' eduko. La kuracisto ne . kuraeas · 
la malsanon : li �elpas al . la ana eJiergio de la ina,lsan lo 

· mem ' por triumfi su'per �i.  · Same por la édukistó. . · ' 
.»On� ue sufi�e konsciá,s, -. skrib'as :f-ino ' Elisabtilh �'Ugliep�ri eri la ' �la llbro, · kiu insp�ras al ni, tj.ujn Ci 

r1marltoJn�) '- ke la kulW�:voluo esta� ]a ret!Jltato \ de · 
la spon'taneeco kaj libera prin1edito. de la .kulturaj doriit-. · 
ajoj, La pl:itntiltó <fe la instruistoj opinias.' ke estas necese 

l···� i. ,. 
.. "') -��cation, !\t C'iflt�u;é1 d' , a;p.r� Kersclie�s'te,inef<> ·

. " Eldo�s Errlest . Flmt•mon. ;¿,.·� : • � 

• 

rl.iii!igt: l:i ' ínfanón ·at la }leti·u�o· d "a s\-o, �� se · ii'�e 
santas deziron a.l tío. « - •'tÜni  povas kpndu.ki ' la .. oovalbjn 
:u · la trogo, , respondas Kerschensteiner, · sed. 'ími 11�· povas 
ilin 'd evigi al trinkado·. Same 'oni pov'ás al illfanó J trudl 
ruekanikan okupon, kiel lernadon. de latina:j ·voríoj , sed 
ne· tiamaniere oni dorios ·al li' la: ''eméin ká'j -volon inst,rúi�i. 
O m P?vas devigi la ek�terajp. formojn ·d� .:¡;:: a,ktive!J(l, iled 
ne la mternan konsenton. , Fakte, la · kul,turo ... est¡¡,s Jru :rezul-
tato de memvola · úitern� aktiveco.« · · ' .. ·· · 

En Ütr k�sas ·lá ·· tuto. · CtÍ ni · eraras . parolante pri 
·» pedagogia · revoi:ucio« ?· La vorto » reformo:« estas tJco mal
forta. Lamarck-a - evoltio' atl a:bmpta �an·gi�o? · Ni diru:  
logika kaj necesa evoluo de !,á' scienco,· sed .San�i¡to ne 
nl.alph necesa, kvankam morala, ciifójé, : en la konluetaj 
fakto�

i de�a� legi · ��·, lib�on d� ·�·iJo Eli��b�tl� ����e�i� 
' kaj sin danlO: ¡m.'>· sia k�ntribuo .al la socia, .. kaj' . eduka 

· progreso. . ·."' . · , 1 : ; � :  
(V.) UGO FOSCOLO EN EA, FRANCA ' LINGVO. 

Jus aperis en Francujo du · gravaj verkoj rilataj .al ti u 
p()(�to! kil

�
Jl !a ita!oj• pr_ave . ri�a�d�s ki,el. unu' el �a �l�j 

emocJvekaJ fignroJ · de S1a ·hteratut.o. :r,.a ' unul\ estas tezo 
de s-ro Armímd Caraceio : Vgo . Foséolo�: � .honi()_ kaj� la · 
poeto (1778�1827.); lá alía estas ab.tQlogió erí la' .kolekto 
(le la »Ce1.1 t  ·c/;l.éfs"d'oquvres étran�rs((' ( "�;ettt ���IHdaj 
oofverkoj) ,  ' kóm"pilíta eJe l a  konát� be,lg

.
¡¡. ' eséill,tO, . S-ro 

ltobert Vivier. · · · . ·· : 
·· _,, ' 

La rezo de s-ro Caraccio, montfª'n\� la dive.rs,�jp 
.aspektojn de la :vivo kaj . verko de F'oaoolq; we�entas: ,b;e 
utilan kompletigon ' kaj kvazatl komentar\em de la, anto-1 . ' . . ' . , , og10. , ' >i :>. . '"k 

· Foscolo naski�is .en la , irrsulo Zan;�. de veoéziana 
.pl\tro .kaj .greka patrino. Li 

.
v igle e.nmi��i� �.' �a 

.
tiarn¡¡jn 

italajn militojn kaj krerelojn, . fervore al:iéi� · al la .j{lko
hena partio, hatalis ' por .la libero en , la arme.oj • .de llp_na
par�. �ÍU �Ín D_?m¡s · p¡;pfes.oro de �.letris,\i_ko C�. l!i, ,o,n�
VJ(;l'Sltato �e Pav1a. Post la falo de Bonapart�.� h .ekp\1g!s 
un u e en ):'vislandon, post.e en Britlandon, kiQ )i c Jl1!?l: �i�. 
Lía tombo kusas en Firenze apud tiuj de· :Wch�\angelo, 
Galilei kaj Alfiei·i. . . . . . ; .. · · ' ' /' 

La pl�j populara ve1·ko de Foscolo e�t�� . s.1mdu'* 
Lu ' ia�taj ' lelrJi·oj el(; ·· Jacopó Ortis, iri1ititaj \aii. , il?eft!u�r 
de (Joethe. Sed Tia prof�mda origifwl eco' pleQ� disvo\�l!as 
en la poemo La 1'ornboj kaj en ,la fl:agm��qj �e · ��\ 
ne'finíta l ir i�o La . Gra,cioj . . K rom la e�priri;wn' dé l� lí.Qi1-
cept0 kai s!n!,�no, , Eroe�·aJ� .al J� �01pn.nhka, RQ�O'"' 

qn� 
lrov:as ·en húJ verSOJ tute mdividu;m . .  ·tono:n,. 1\tlWll!Jkq.n 
cmocion kaj scuperan -ha.rmoniou , klúj apart�ras · '!l·ur . il1 
Eoscolo. Same kicl la  anghij roman.tikuloj di�kta� , sia · 
Í�tei�SOU ;Ü Jt�J ujo,' l� m_ontra� mklirw.n _al la .ruig1� p�ti,?; 
km lm plqrfoJe mspll'as, pl.'eclpll en. haJ �ublunf{J¡}. -fq� bo� ; 
Lía bezorio al sem:norteco senhgas .tra la mirin!tAj. h\l�OJ , 
kiujn li pentras ,-pri la ideara antikv,á . Helenujo;'"' . . . . 

' Ankaií ' la virinoj alportas tre gravan eleml){lt9 
la poezion de l'osco1o, ' k:iu spertis multajn k ' ' jht 
kaj amsukQe�ojn, .k�j havis pri tío konoep�on, í�;Jir.¡ijil 
al ti u 'de ' Stendhal. Kaj la kulto 'al la ,gracioj ap� al¡�¡¡ 
en lia koro · la . kulton, al kiu ' l i ne krel:l:is . pl u; ��?tio 
venas lia. mist�ka ero.ti�o! ve�!ta peC lá. mcmor? .. de �Jliffti:Ü 
aventurOJ ,pas1e travlVltaJ. . ' · -
· • .S�ro Ca- racciu ,. sanw kie] s-J'O , V.:i.I'Ítlr, tre, '*11 �¡�)S'�¡r 
]á Graciojn Raj suk�sas nin kunv ibr :i ai en · i lia. a rníro. 
Tie re:fo� 'pruvigas , ke la poez i�j �io� 'Uonsisfas ef "'J ll:�llaj 
nedifineblaj • iadenoj , mi,.stere .teksítaj pér gen4 in�tM· 
Sajnas, le b . Gi'acipj mem �enkórp)�is . lm :la versoj� ' tio111 
.alloge kaj delikat.e iJi .flu.as l Ce l¡'os<;olo, kiel �e · !1l �j 
gr,and_aj poetoj , .o rdiñara cirkonslanco kaj b�nala . qbjekto 
povas · ,·eki inspiron� 'la: vesperó de festotago{ g�ruil!Jlltoj 
en boato sur lago,. bal;Jiló, sor balkon:O Ji;aj fÍ\Íl aliaj <l!!Woj, 

.. Jdnj sub' lia' pltt:i:nó' :fari#ás efur.1iaf Necesas tre: m:�Uite : 
· ia s�btila · nua:nco, ia ')'orto en la gusta loko, iá nova ale'.-
• cento en . la' ritm:r módulado . pó� ke: poemb enlw l,a. . 

!emRon. Tiun.: t:r fiffitM artoo . 'tHlde� ikóms � ::FoscoiO, 'ikiu 
las1s . perponan , kaj "neiJ#iteh}a,n sifmt1ri sur¡ 1a , ��UB'& 
,ptop�o de · 'Sia �?� • ' · .;;; . • 



.. ' . '� ' . � '� -·� ' ": 
· .  · La sekvanta novelo.,, soénigita en· graflando .· Dor�et, 
;:venis_ el la plumo ae Thomas Hax:i.iy ( I.&4o- I g28) , majs-
tra verkisto, »,la lasta Jiteraturgiganto . de la Viktoi'ina 

·' 'po�o.!<  ¿Iú k.fi�kistp P91J1Ís Ji!! kl-.om�· la pJ�j sul>til?' J-aj 
fómmpr�a eti. la kamp.o, de l� tragéd1o de post Eunp1do. 
Nur kiuj studis li�jn . roiuanojp (<e,k,: • . Tess of the D' ?1'-
bervilles; �;J ude the. Obscure, aií F'ar from the Maddmg 

. Cwwd) , pova!l diskúti tiun aserton, sea en . tiu ci dtm

. ita ,rakont�; �a_Igrañ �ia ekstréína .ésp�imsi�plo, .'oni ne¡re 
devas senti 1om el.� Ja mordanta nomo kaJ satira pesim-

. ismo' asociitaj lpin �iuj fiaj vérkoj. ·· 
· Ni ne povas dir.i, ke la instruo ·de ·Hardy multe 
helpas · al ni koniprehi ·la vivori' aú �in �ui. Li substrekas la 
malnovan aksiomo.h pri . }a pago p.or la . peko, sed nuligas 
la impreson, insistante ke la .homoj es�s .kvazaií auto-

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

.c antaii dumil jaroj ricevis la vorton · .de aútoritato. 
. . Sed •nel}iam anglo . ciesos danki lin· pro liaj grandi-

:·ózaj donaeqj al la angla literatu];o kaj multaj ankaií ne
'niam ciesos bedaüri ; ke lia kompatema, amin'da an,imo 
ne' trovis :pli altan filozofion .de l' :ekzisto. · 

* . 

�- , , .>; Kio'?l ajn f�tta e�tis
. 

la ve1,1�deziro en la. kon;t
páhnda s-mo J>ahnley, �l ne troVis bonan okazon � 
efelétiVigi, :kaf eovas esti .. ke ,la. lroro de )� tempo e�t!Js 
finfióe dormiginta .Aiájn amarajn sentoj'n én forgesón 
dúm . la fllalgaja trenado. de soleca. vivo. 

.· · ».Tiel starl:s aferoj, kiam, jaron póst 1á modo de . 
la knabeto,: la nevino de · s-ino Palmley,. naskita .kaj 
edukíta ·en · la ·· mbo · Exónbury, venis lotadi kun' Ai . . Ci. 
tiu . juna virino; Miss Harriet . Palmley, estis fiera, be�. 
tre 'bóne edukita káj pli 'bontona,' delikatmaniera ol la 
vilatanoj'. Tio 

. 
estis ko�prenebla, ear Ai ven.is el m.t\l

saína.,·medio. Si pretendis sidi socie tiom pli alte ol 
s-:ino Winter kaj Aia filo, kiom ci tiuj rigardis sin pli 
alta.j: ol ' la kompatinda s-ino Palmley. · Se'd Ja amo ne 
observas ht. ceremonieoon, k�j jen, la juna:Jackl Winter, 
je la ·unua · vido, freneze kaf fatale enamigi.S al · Harn"et 
Palmley. Si, pli . bone edukita ol ·Ii, kaj ignorante la 
vil:aganari kredon prl ia rangsupereoo de lia patririé> 
super. sia on�ino, ne montris sin tro ,preta dividi ·lron 
li la ampasiori. Sed, car la viJato Longpúdille ne r estiS 
vasta. mondo, ta du homoj, dum Ai lo�s tie, ·ne p<�Yis 
ne interviditi iom tre ofte kaj malgraií sia neAat.etn.a 
pozailo, si ,spertis per li�j amindumoj ne malmulte da 
plezuro. · 

'. » Unu· tag()n, .dum pomkolekto1 Ji · proponis ge
edzi�n. Pro la juna interkonateoo . Ai n.e · atendis tian 
praktikaj�n kaj, surprizite:! Jasis ; sin �u.onjesi ; Ai ne 
absolute · rifuzis lin kaj akoeptis de temp' al tempo 
kelkajn dOnateoojn. . . . . . ' z-. ' 

· »Sed li baldaií konstatis, ke Ai rigardas Jin .Pli 
kiel krudetan_ .;:vilaA-bubc;ln. · ol kiel · junulon, pri . kiu :Ai 
pov.as fieri. El' lio kreskis en li la sento, ke h devas 
fari i(>n . qras� por (ielinitive kapti Aian koron. Unu 
tagon dó -li diris : , Mi foñros kaj- klopoO.os , serc1· pli 
IM>nan ofioon ol kia estas akire�la en la vilaA'o ; kaj ·post 
diu-tri -semajnoj , fora:diaiíinte, li eniri.s . la urbeton 
MonkjM.icy por admjnistri tie farmbienon.( volante far� 
i� mem· bienúlo. De tie li regule skribis al · ·si, Sub la 
impr�, ke pri la estonta geed�i8o ili ambau plene 
konsentas. - · . . 

· » Nu, Hatriet satis' la donaoojn de i� junulo, kaj · 
la adinirón en liaj okuloj ; sed sur papero lí ne logetis 

-sin tiel sukeese, Sia patrino, en la pasirita_ wmpo, .gvidis 
lemejoo ; , k ro me ílarriet posedis naturan • taletiton uzi 
plumon-inkon : :en' tie:J tempoj, kiam oni · tre 'malofte 
renkon1is bonan skribanton, kaj kiam la. simpla skribi
povo · estis.�en 'si mem tilksata · kiél , efektiva' klerajo. La 
provo} de Jade Winter en la amletera .kampo agaciB 
siajn',. grandtifbajt;t ' n�rvojn ' kaj · .rafinitan 'guston, kaj 
en. s�j l'�SJ?Oilil?j, vet!ñtaj en tiu fluantá _kal!�l'afió� 
pn kiu st ' líel f1ens, 81 ·severe, �pereme oraolll$ al 1i 
sin �kzerCi phúne kaj vorllibre, se li vere dezir,as plat.í! 
ál ti. CU ·Ii sebúr tfun konsilon, tU1 ne, · neniu scias, $00' 
li�j Ieteroj ne montris· _ plibonité:m. Laií · sia :nwdlerta . 

' manie,l'O li blr�efis sin informi, , kti se sia koro l>li 
varmus. �r li, si ne fiél ba'glltelus . pri � neperfek,ta. 
man� kai .er.ara ortógr.afiO ; Ido 'estis· efektire vera. 

· »Nu. · dum · Jack forestiS, la· malforta �flamo en 
'fu lroro · de Harrifit" báldáu flagretiS. émingite · kiíj finé 
mortis. Li akrif;,is, l.lkribadis, petis, �te�, ·ke , Si �mu 
"'la ·kiiizón de �ia · rñalv.iítmeoo. Tiíim 'ti .rekte dúiS, ·. � 

. Ji ne, estás súfi� )>one � por pfa� - -al .. utb:-. · nasldtin(),t��. ,f,_ • . ' '· ' i . ·· ' · >:-· 
, ·»-Ke ·I'DIIllikis al Jáck lerla p�ro, tíO Dé .úñfi lin 

. pialpti ót .aliaj, hbniój-· VuilctiiDl& · �· .sentoj. a. mÓti-;800 ' <  -, ' ""' L -.. 



póJ; la: :amriluzó aJjiktL'I, · hontígis ká.j anim§lcis ' lin et1 �.�' · 
gr�do nekmripi-enebla en ·fa nuno, ear tiam estis - tre : 
fortaj ia fiero povi skribi .be:lkonture kaj la aiJLaro ne, ' 
povi tion . .  rae� 'respondis ae §i per _koleril letereto, kiú(f '';: 
§i sía�ice disbatis per akraj píkvortoj, moke indikante: 

· giajn mi�rtografiajojn. De tjam li ·silente elportis "§ián 
forjeton; sed lía su:f�'ro estis dolÓrega, tiom pli ¿ar . ,. 

· retena�. Si ne �plu komunikigis Irun 11, kajl ear lia for- . 
, iro de Longpu�dle estis roo:tivita de deziro fondi hej

mon ipélari a� §i, li revenis, ne plu havante tiun mot�.,_· · 
- V�.JI . Li do rezignis .la bienan laborón, ee kitu Ji esperis 
fari�i mastrofarmisto, kaj denove. lo�is kun. sia patrino'. ' 

»11uj . kiam Ji revenís en Longpuddle, li trov.is, 
ke Harriet jam favore rigardas alían amantorJ. Tiu · 
junulo estis v9jkon.strui!:¡ta mastro, kaj Jack ne ];K>V�is1 
ríe konfesi, k� 'lill konk:uranto, el la ·vidpunktoj de bon
fll�Ú•jeroj kaj ae .. klero, multe lin superis. Ver-dire. es tus 
·�wlfacila · trovi, pli taugan p.arulon ol tiu viro poi' la 
bela knabino, · kiun la sorto transplantis en vila�anan · 
medion. Li povis malfermi al §i la vojon al multe pli 
da sociaj- oportl)noj ol povis Jack, kun necerta labor-' 
C:nspezo kaj . nialforta · kapablo 'Jukti kun La mondo. La. 
fakto tiel eJstaris por li, ke �i ·devis mildigi siajn emoj,n 
koleri §in .pro Ja nova, amentrepreno. . . . . . . 

»Tiam, ' UDU tagon, Jack hazarde ek'vidis mari�'-
. 

sk1:ibajon .de. §ia nova· amanto. Gi . kuris bele kiel river- . 
etó, en perfekta ortografio, v:erko de horno bone .korl- . · ·  
anta inlrujon káj vortaron, de horno, .kiun l� parohanój 
jam nomis klerulo. Tiam sagis en la penson de Jack 
la kontrasto intei: liaj mizeraspekta<j léteroj kaj tiuj do ·· 
Ja juna vojkonstruisto. Li �emis, deziregante, ke li . 
neniam estu skribinta al §i, kaj demandante sin, cu . 
. ankoraií Ai konserv,as liajn pro.vat'Jojn. Eble .r§i ja gardas 
ilin, eár kutime, 1i pensi,s, la vtrinoj faras tion ; ka.j( 
duro tiuj- .restas en Aiaj manoj , konstánte minacas lin 
la timoí . ke liaj· simple honestaj sed stulte espri-mitaj 
amJuroj· donos rigmaterialon por Harriét kaj 'Ai.a. ';))QV:a 
svatanto, aií por ajna persono ilin trovinta. 

'>>La nflrva, melankolia juuulo fine ne ,povis plu 
elporti tiun pWlSOil kaj decidís peti resendon, .laií kon
veno � homoj rompintaj amkoósenton. Kelkajn horojn . · .  
li skizis,·.kopiis, rekopiis la nelongan pelon kaj,. finink\, . 
Ji sendis �i:n al. Aia domo. La sendito támen revenís 
·kun la respondo : F.rauli�ó Palml!l� informas, ke Ai 
11e �ordQnas J'ª- . siaJojn ' kaj miras pri lia , jm:ptlrtinento, 
tiamaniere . §m; teni. 

· · 

»ile tío ·Jack koler�is ; kaj depiclis · mem . iri por 
baYigi al si: lá. leterojn. Li élektis · h.bron, kiam li sciis, 
ke · Ji trpvos 'Ain · hejme kaj, frapinté .sur la pordQ, en
iris . sen , ce�monio. i(Jar sciu, kvankam Harriet estis .; _ . 
tieJ tro�mestima, 1ack ne re.spektis Aian onklinon, · ' 
s-in?J�· Palmley·, kies filéto ian;t dévis serv1 kiel lía, 
botcm.slO. :e _ , '· . · . · , · · . * 

� ' » llar,rie( sidis en la óambro ; li do ' ienkontis . §iii . 
por la unua i:fojo· de post la forrjfuzo. Li pe.ti_s 1,a 

· leterojil, r.igardante sin severe, amare. .. . . , . 1 , . . 
»KomenÓe , si .respom}is kun ,._indiferento, ke' ¡¡' ; ., 

pov.as- \lin - hayiJ k,�tj prenis 'ilin el';skribotablo,: 'Tiami,¡ · 
ekvidan.te . ion, sm: la ._kover.tP . .  � ta :kole�o, . si · Sl):bi� , . . 
�ail�is_� Ia il1tértbo!l, •. it:lformis lin, �e lia 'peto · estis ti._·; · · 
de s�ulttl� ' ,kaj �etetis la -letero.jn en kudr��ujon.,de .&. "' 

, .0�\kh.J?:().' kn.J.. stat:IS senlerme·· .sur la .�ablo.�:S!,§lq�ls,:,�tn, '· . .  
tl1rante' kun �tola l'idtltó,· ke: 'kempreneblí di ten()$ ·ilin;. ·: 
�a·r ili.· povos �sti .u*a�j ki�l ,até$to. pr.i .. �ia pt:Udentq ·exl . . ,ti?, �),e� . si )n.�a��ptis, !in.� ,.�¡ ;ekflami�is :: 1 Dbau , f1! , ,  
Jnt tiUJll .lete.rOJD· Ih estas lllla P.roprajo� . - Ne; Ai. 
1·espondisJ il;i estas miaj. -"'" Negrave al kiu ill ��- ' '  
.tenas, 1� rebati!J, mi p� vota�. ��t,i �iel mo��lto prtt * 

l ' ·+; • < • - � ,<,,r:( . Mi am1s . .  vin . .. .  ,Kaj "ehle mía amo< -� ;. ,_ · 

N e tute �stingi�is. en. 1�' kor' . . . ' 
Sed trej1l.e vin ne tusil �ia flamo·;· ':. 
K�j movu vin nenia kundoici;· . . . : 

Mi amis • vin senvorte, -senespere, ·· 
KaAinte, ke en vi' tur�eritas · m in, 
Mi amis vi�1 , silepte kaj sincere . . . ..  
Ho, Di' ! . alia tiel amu 

. ' 

Ekd�rmigis min 
Viaj dolcaj · benoj , 

Enterigis min 
Viaj cirkauprenoj . . .  

Kaj ekvekis min 
Kis' ce matenstelo 

Memorigis �in 
Son.�o pri cielo 

skribmani�ro. Vi nun · ha vas alian amkonáton.· , Li pOSe; 
das vian konfidon, kaj ciajn rakontaOÓjn vi '' ver§as•eñ' 
liajn orelojn. Vi roo'ntros • i:lin al li. - Eble jes, kon
sentis grandfraiíliao . Harriet flegme, laií sia '§tonkóra 
naturo. Sia maniero tiel �olerigjs lin, ke li fluge · � 
al la kudrajujo, ·sea, elcpi'tminte � sa.:ve, §i glosis �n
en h. "liibibmef>.lon. kaJ ariumfe lin J frontis . . �)lonié�te 
sajnis, ke li §iros',-a 410silon: el §ia mano, sed, baltinte� 
li sin turnis sur la klllkano ·tcaj fóriris: · 

. 
»Sola, en la nokta plenaero, li dise pa§� seh cel9, · 

kun dolorega sento esti, plene.. venkita de Ai :en ciuj· . 
punktoj. An,\au liaj internaj �kuJoj konstante turmen� 
lin. Ja vidb,· ke Ai ·· rakon(lidas al la� noy� IÍJM.fi� fií �� -· 
siaj koniltoj ¿ion . pri la fusa. . soono k.aj ridas ·1om ili 
s'4per tiuj mizeraj , inkmalrulitáj , �ckontura-j limojc, 
IC\ujn . li tjel hrulis . wseili.: Dum ,' la nókto' prQftindigis, 
li proksi.Jni�is al firma intenco rehlivi ilin je ¿ia_ kosto, 
kio ajn okQZ9s. ,_ .. ' 

. . c!'c ' 



'. :11 � . ·� 
· la 'hadraton. ; Tioj( farinte, li e�vis Ja mal'-
fiksis la fenestron. \..aj eng.rimpís. t. 

· »Ciuj- domanoj., tio �tas : s-ino Palmley,· Harriet 
kaj la servistinefÓ,�ilormi�.' Jack pasi� relí;te al l: qkribo; 
tahlo, esper:ante, �e 'Hatriet lasis gin neslosita, sed ver-
dire si ne estis tusinta la slositan ujon d� post la lasta 
renkonto. J�ck ffi.�;is ;pqste, kiel amare Ji pensis pr1 si 

·"' dorniante fíe suprÍl, indife:Nmtl!. al li, ' kaj· la mokoj 
kontraií li, kaj Iiaj skriboj . Jaro tiom a.ginta, li ne ptu 

" hezitis, sed, pusinte la díkan klingon _sub la ferrno
platoil de la . meblo, li rO�f!is la ne�o:tan. ser��ron. E�e 
sidis la rozhgna kudrajUJO sarnpoz1c1e k�el s1 enmetls 
!in . en la febra ekscito de ilia disputo, Car mankis 
·tempo por preni el gi la leterojn, li §ovis la tuton sub
braken, fermis la skribrneblon, kaj grimpis el la domo, 
riglinte la :fenestron post s i  kaj rernetinte la vitron · 
tustaloken. � · 

• >> Li atingis l a  patrinan domon revene laü la sama 
vojó, kaj., morte laya, enlitigis, kasinte la kudraj�jo

.
n ,  

· tis l i  povos detrui gian enhavon. Frumatene l i  bel 
ekagis, portante !in al la kampearrernizo post la d.omo. 
Tie, apud la fajrtj.jo, li inalferrnis la skatolon ka] ko
mencis bruligi unu post la alía la leterojn ,  kiuj kostlS 
al li tiom da laboro de skribo, tiom da honto de pri
pensado. Li intencis ripari la skato1on .kaj· �ste �sendi 
gin al Harriet kun skribeto, fa lasta, hun s1 tam ncevos 
de Ji, informanta sin triumfe, ke rifuzante redoni ·lian 
proprajon, si egé Íniskalkul¡is pri lia volo submeti@. 
al siaj· kapriooj. 

»Sed elpreninte la lastan leteron el la skatolo, li 
ricevis fortan baton, car su.r la fundo kusis moneroj -
oraj gineoj ! »Sendube sparajo de Harriet, li al si dir�. 
Sed . en tio li eraris : gi .apartenis al s-ino Palmley'. 
Antaií ol li men8e ekvilibrig:i,s, li audis pa§ojri veni lau 
la koridoro liadirekte. Rapide li for§ovis la skatololl' 
sub iom da brnlmaterialo;· sed jam la venintoj¡ rimarkis 
tion. Du policanoj 'mankaptis lin1 · dum li geuuis antaií 
la f:ajrujo, . prenis la skato1on kaj cion en �i per IUlliU, 
bato. IJj vénis por aresti :in, kulpan pri stelo ee s-mo 

. .  Palmley la antaüa:n nokton. Apen.aü la jun�lo sciis pro 
kio, jen ili kondulí:is lin laií la strateto, km renkontas 
Ja' Íllljl9Stvpjon :fine de la vilago, De tie ih marsigis 
lin a1 la karcero de Casterbridg'e.l) 

» La ago . de Jack estis nokta domrabo, sed antaií 
sia aresto, li . neniel rigardi;s !in en 'tiu lumo. Tia krimo 
estis en ti·u tempo4punenda per morto.2) Iu estis vid� 
inta lían figuron kontraií la luneblanka muro dum Ji 
foriFis de la �sta' fenestro ' d¡e s-ino Palrríley, 'kaj• 1a 
skatolon kun ·mono ili trovis en li.a poseidq. Kro:ffiei, 
la atesto de fá rwnpita seturo káj· ·perfortita fenestro
vitr<? Mrolis ·ko,naaq:me. Ou lia protesto, . ke ll enrompis 
..nur por preni le�jn malj.uste retenatajn de �i, estus 
lin savinta aií ne, - se ti estus subtenata de alia atesta)o1, 
mi ne scias ; 8ed lp,. .sola horno en 1a mondp, kiu povis 

· gin doni, estis Háttiet, kiu. agadis rigide .:'sub la gvido 
de la onklíno. Ci lasta morte maJ.amiS · J.ack-on, kaj 
jen Sia vengohoro -S<mis. Jan} venis la Jonge · ,sqpirata; 
okazo, .en kiu si povos direkti fiákasan �aton kontr.aií 
tiu virino, kiu mme rabis for · .§i.an amanton, poste 
fren�zigis . en pereo.D la filon-kortrezoron. . 
- »Alproksimítis·la asiZtago, en kiu Jack devis stari 

en .akuzitej(>. I;larriet p.reiJis nenian partoh en Ja jut..: 
,·';' prqcedo, kiu do sekvis la kutinian. vojo,� : S-i� :l'a!mt,:; 

-·� . . . ' . ' . ,, 
J.) Casterhtidge · estas la- fiktiva nomo¡ kiun Hardy . 

�misJI . :en sil).j verkáj al , �rchester, eéfurbo. de, grafl. 
or$et. • . 

t} Iam �kzistis 
.�r Alor_to. L� 

l�.X pr��téstis , � siml?lajn falcrojn de � e�rompo . . ·� 
Harriet �stus defendmta Jack..on, se tru e1 petus sm, 
n'eniu scias ; eble si estits tion farinta p� simpla kom
p::.to. Sed Jack tro dignis ol ke 11 prega�u e¿ pri favor� 
eto de knabiho' forjetinta lm el amanteoo, k:aj- do ll: 
lusis 'sine resti silenta. La juto daüris mallonge ;, la leg·o 
postulis mortve�dikton. 

· 

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

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

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

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

El la angla : R. Banham. 

S) �uko· 7/12 .  



t 

2 

3 

4 

5 

6 

H '"'k ·ti-.. ·. · ..;.... . · • 
r ,, - 1"" · t \  enr1 · . : J.k)sen : · . .1 �er¡e :&1�en '� 

El la norue g a ':  Erling ltaugen 

Logis grizbarba, stranga kompan'2) , 
plejekstreme sur l.' insularo ; -
ne faris li �enon al iu baptan' ,  
nek sur la  ter', nek sur ·maro ; 
sed fajris k'8lkfoje el lia 'Okul', 
kiam vokis liri storm' malproksime ; 
oni . tiam kredis lin frenezul' ' kaj tenis malmultaj sin, lau regul', 
ee Terje Viken sentime. 

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

H.akontu mi, kion mi audis pri 
la viv.o de Terje sur tero ; 
kaj el.'; se nur tedus vín cio ci, 
ja tatuen �¡ estas vero. 
Mi tin scias ne guste la u lia prezent', 

sed lau lia proksima rondo, 
kiu estis, ce lia lasta moment', 
apude, kiam kw1 paca sent', 
li forspi:ds eL tiu ci mondo. 

J unage li estis so vaga buh', 
· foriris de 1' hejm' t.re .frue, 

kaj plej-junulo sur sip,' sen duh', 
li Spf)rtis toleri senbrue. 
Li poste forkuris en Amsterdan1 ' ,  
sed -kaptís )in hejm-sopíro; 
li revenís . pér sip' de sipestro Pram, 
sed hejme neniu lin konis jaro ; 
li estis ja knab' Ce l' foriro. 

Kaj ,granda ·kaj hela li estis ptin, · 
bel vesfa, . kWl forta . muskólo. ' 
Sed mortis jam patro, patrino, kun 
la parencoj : li restis en solo. . 
Mal�ojis Terje duro tag', 'aü d u ;  
sed fori�is l a  kor-amaro: 
Sm· . ter' li . Jtvieton ne trovos plu, 

; né, do pli boM la .vivo-flu' 
sur vasta ondanta niaro. 

' , Edii.�is il'erje post· unu ·jar;. 
N u, • ti o tre urte · venis . . .  
Oni ,diris, Ti pentis pri tiü far', 
kiu · iel lin ja katenis. •. ' · .. •� 
Nun' vivis li hejme dum Vcintro en 
feli�o kaj - ltejm-kvi:eto, . ·' . 

'. f-enestroj . brilis k.uri taga' ·seren',  
· ee potfloraro kaj blanka · ii.urten', 
-en la ru�kOlora dometo. 

,'; ,}'t': • 
Ki;un l'Oihpis glacion degel�veter' sur hr;go Ji trovj� okupon ; 
R;iit�e .duni flU:gi_s , ,¡u s�d" 1· anser,'· 

. 11 �utvo3e renkontis fa . ttupon. 
Ek_ftapis lin sento de kv�a;ü .mizer' ,  
}f.aj clamen juneca . beno. 
Li venís de bord'of de SWll, 
él mondo de vervo kaj áe . 
atend.is lin . .  vint.ra peno. 
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, 11i ankl:is; kaj al ' dili(lc ·" k�j 
kamaradoj sin .. preparis. , 
Sed postngardante, �ute , sur 
la grundo de 1' hejm' Ji staris.� 
Li rigardetis tra la · kúrum·�  _ ·•·· 
jen - du en la cambro estis ; 
,y edzino, kvíete kun b9hen· ,  
sed fresa, ru�vanga, rida jtm 
en lulil' - etulino nestis. 

Oni diris, ke Terje de tiu hor' 
de nova konscio brulis : 
Li pene lahor.is, kaj kun fervor· 
l' in.fanon en dormon lulis. 
Dimanc-vespere, durrí &onis dancbru' 
so:vage de , la najharo, 
plejgaje kantetis li, sen en u', 
kun eta Anjo sur la g.enu ' ,  
tiranta lin ce .1' hararo. 

Sed proksimigis, k un la milW, 
la mil-okcent-najía jaro.S) 
Anko:rau .rakontas famo kaj mít' 
mizerojn de 1' regnanaro. 
La havenojn gardadis l� angla oku1' ; . 
en la land' estis misr.ikolto.  
Malsatis malrica, malhavis ricul', 
utilis· du brákoj ne plí ol nul', 
atendis. malsan' kaj m9rto. 

Maltojis -Terje duro tag', au du, 
sed fori�is la ;kor-amaro : · 

fidela amiko lin logis plu :  . 
la vasta ondanta maro. 
Vivadas , ankoraq la faino pri 
la heroa .faro bravula : , · 
»Jen kiam la .vento malkreskis 
por .edzino, iniano, ekremis li' 
en harko tra l' maro riebula; ··· 
Do, Ji, elektis por la vet1,1r' 
boaton la plej malvastan, 
k�j �in li uzis, ,Por plia selmr', 
senvelan kaj ec senmastan. · . ; 
Li pensis ; ne· estas la cefa bar· 
la ondoj . en kontrautreno ; 
Dantera: estas · la Jita Rifar'4f , 
sed ja pli la angla » Man of war« 5) 
kun agi:-okul' de 1' posteno. . _· 

" . �� 
N un donis li sin al la :vol' . dé l 
stalmane ekremis la bark'()D. 
Al Fladstrand'6) li venis·. ,en �na ord',  . kaj en�ar�is . la karan farg6n ·;·__:, ,, .. 

, Ne estis ja granlia la tuta afer' : · 

tri , hare1oj da gren' ,por pano; 
ied Terje venilÍ de map:a ter�. 
sur8ipe jam esf:is

. 
la . vnprosprr· 

por lia edzin' kaj infan.o. �. 
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· Ü ' �stis vidita ; alar�is posten' ,  
·oni ba,ris · la sundon. Sed �ento 
suriira 9) blovetis en la maten' ,  > 
-ekfu�is li al okcidento. 
Jén mallevi�is de la korvef 
barket ! kun marista bando. 
K un str�éa,j piedoj al funda bret', 
li remis, ke salímis sub' la hoatet

' kaj §pruci� sang de 1' ungrando. 

GjeslingenlO) ie nomi�as rifar', 
oriente de Hombor-sundo. 
Tie :tondras sova�e en &torro' la mar', 
sub futoj du estas fundo. 
Jen sprucas blanke , jen saltas saiímbrir 
ec se estas kvieta la maro; 
ruli�as ec huloll) de montsimil ' '  
interne regas plejofte trankvil' 
k un saiímo sur ondetaro'. 

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

Sed kriis plilaiíte la dekkvin des; 
ree tag' el .la malfelicegaj. 
Ja sekvas la anglon ciam sukoes'· 
duro rab' en insuloj norvegaj. 
K iam Terje puAi�is al �ifa maJ:�{'\n',  
la b'arketon ektúAis la grundo; . 
audi�is » haltu « de gia steven'-, 
svingi�is temilo, per firma ten' , · 
al la hoaté.Ía fundo. 

Ek�revis k.rake la fund', . kaj ve, 
la ·•:íkvo enAprucis tra l' · spino. 
du futojn. suhi�is jen lia borde' ,  
�d ne dronis Ji a . obstino. 
Liobatis sin . tra la armitaj dek kvin, 
kaj saltis de la boatrando. 
.Je!l suliakve li nagis. jen supre. sed lin 
ja :.Se.kvis la · bar�' , kien . firrnis li· sin, 
aií:di�is palado, k'omando. 

' 

. Su.r Aip', post alporto de la kaptif, 
-ektonori� ]a venksaluto. · · 
J;n staris la eef; dekokjara, kun spit" 
(ier¡�., .sur '@!a k ajufu. 

. . - .  · 
"'lii ' "l)rave 'paradis ,..--. · lin gloros fam',' -

ien lia batal' unua ! 
· 

. 
Sed '.ferje<ne sciis rimedon jamJ 
k'un ¡)eto: ka] ploró, sub : �ont.o-flam· , 
li fális al plank' , "surgenua -. 

·.� .: '- ' 

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

. Li sii:Jis prizone dum jar' post jar· , 
oni diras, dum plena kvino. 
kurbi�is la nuko, griiigis la har· 
.pro revad" pri l' infatJo, ediino. 

· Silente okupis lin sento de kar· , 
kvazaií sola ohjekf de sato. - -
Jan venís la tago de 1' pac..,deklar ,12) 

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

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

La jaroj pasis, sur la insul" , 
l i praktikis en sia faro 
Ne :faris l i  �enon al ju kunm', 
nek sur la ter', nek sur maro. 
Sed · fajris kélk:foje el lia okul'. 
kiam vokis lin storm' malproksime. 
Oni tiam kredis lin :frenezul,' 
kaj tenis malmultaj sin , laií regul ' ,  
ce Terje Viken sentime. 

En luna vesper' kun demara venteg' 
vigli�is pilotoj suhite. . 
J.en angla jahto drivis sen reg' 
kun velo.i :flagrantaj sirite. 
Elkriis dan'teron , jen. en silent', 
la ruga flago top-maste. 
Sed de T nuda insulo . en tiu momen"t-, 
barketo sin sovis tra on'd' kaj venf,  -
- .surgrimpis pilot' elaste. 

Tiel firme Ji kaptis. la grizharbul',  
la  radon , kiel giganto. 
La ja.hto oheis , kaj for de 1 '  insul' 
turni�is sub la direktanto. 
La lord' ,  kun edzino. infano; per 
Aatuto .espnmis dankadon : 
» Ja trafos vin rif . kiom nun mizer'; 

!Wl sav� vi gvidos el ci infflr". « . 
sed -;:- responde - 1i lasis la radon. 

Lia v�¡!o blankikis. kai Cirkaií bm' 
trarompis t:riumf' ckríde. 
Sin timús la jahto. kaj kut1 ekpuf 
�¡ haltis sur ri f' ricidfl. 
•<"Ti spitis la gvidon f Hoi .. al boat' !  
lfyJord kai Myládyl3) rapidu. 
l .. a Aip' frakasi�os suli ond.o-hat'. 
Sed estas interne tran�vila glat' , 
sekure mi �e'n · gvidu.«  

.Ten fl_ugjs en b"rulo di'. !osforesk 'H) 
al hoido la Aarf valora. 
l�a piloto, kun alta,; fortika krcsk· ,  
kun fiksa rigar'd" b'al>ora , 
fi)detis okuJon al Gjeslingen > . 
kaj poste al Hesnei!-l'!nndo . 
.Ten ,  post eklaso de 1" vel-rimen' 

·� li s�a1s remilon . ve�:. firma· ten', ' 
-al la b'oateta 'fundo. · · 
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Ni ne p1u �emas kaj Autas .ci.ndron sur nian ka�· 
pon, . kiam oni mencias la 'flamojn de Tofeto.1) Car. 
ec la predikluatoj n:un diradas al ni, · ke Dio estas radi,_.,.· 
umo aií etero .aií ia scierica kombinajo, kaj ni malpiuloj ' 
povas atendí netiÍ911 pli' terurau cil kemian reakciorf;. 
Ci tiu hipotezo estas p�aca, sed ankoraií ·restadas io 
el · la malnova· ortodoksa, y sed tamen bela terurajo. 

Ekzistas ·nur du tem�j, pri Jciuj oni povas paroli 
kun libera imago kaj sen timo de ebla r-efuto. Oni 
povas paroli p-ri siaj songoj kaj oni povas ripetadi, kion 
oni audis de papago. Morfeo k�j la birdo, amhaú estas 
malkompetentaj atestantoj - tial nía aiískultantaro ne 
kur�os ataki nian rakonton. Do, aristataií dependí de 
la pli limigita · kampo :- la beleta parolpi de papago -
la temon (kiun mi elektis kun esprimo de bedaiíro) 
liveros la senbaza strukturo de mia vizio. 

· 

Mía so$ estas tiel malproksima de la alta 

'kritiko, ke . �i koneernas la a�tikv¡m respektin�an kaj� . .  
priplorindan teorion•. pri postmorta j u�ado. ,. 

Gabrielo ektrumpetis kaj ni estis vokítaj .en la 
jugejon. Mgelo-policano Hugis al mi kaj . ektu�is miau 
maldekstran flugilon. Apud mi staris aro da. prosper-
aspektaj· spiritoj , kiu,j atendis j1,1�a�on .  . 

· 

» Ou vi apartenas al tiu ci grupo?,« la :policano 
demandis. . . . 

» Kiuj estas ili?«  estis mia demando. 
» Niu, li komencis, ili estas . . .  « . 
Sed tiu ci senrilata materia'o . fÓ�prenas spaoon, 

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

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

1) Loko kuAanta sudoriente de Jerusalemo, en la valo libro de origina energio. . 
de Hinnom. Sajnas ke. �i unue estis parto de re�aj �ard- Dum la unu.a jaro en la magazeno, Dulcie ricevis 
cnoj, sed poste estis malpurigita per la oferoj de Baal kvin dolarojn &emajne. Estus interese scii, kiel sí :vivís 
kaj la bruligoj de Moloh. Oi sonoris per la kriegoj de per tiu sumo. Cu tio ne _interesas vin? .Tre bone ; eble 
brulantaj infanoj. (2 Re�oj XXIII. · 10.) (trad.) vi interesi�as pri ·pli grandaj sumoj. Ses dolaroj estas 

----------------------�----�-
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En�prucis la akvo kun saürn' kaj kraJ ( ,  
esti�is sova�a batalo. · 
Sed la patrino altlevis sur brak' 
la filinon kun mm·to-palo. 
» Ho. Anjo 1 « -· ekkriis si sen konsil' ; 
Tiam tremís la grizbarbulo, 
li kaptis al velo kaj al direktil ! ,  
kaj jen - la boato kun bird-simil ! 
ekflugis tra l' saiíma brul�. 

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

· sub' akvo jam f{is genuo. 
Tiam kriis la Tordo : ·» La fundo tre 
8anoeli�as ; ne rif' send u be ! «  
L a  piloto ridetis: »Ne tiínu,  ja ne ! 
Boatet' kun bareloj tri da horde' 
ja estas la rif' ci-subé ! « . 

T.rakuris duon:f.orgesita memor' 
la lordon , k va� a u :fulm-jeto. 
Li rekonis l in . ki:u kusis kun plor' 
�nue sur la kor�eto. 
Ekkri,ils nun Terje : Cion - por gloV -
vi rahis el mia: mano. ' . . 
M:(lm�nto - kaj �nos Yf'.ng' pro J' dolor· . . . « 
Jen - petis genuc la angla sinjo:r.' 
al norvega pilot' . pri humano. 

1 ' .. ' 
Sed T.erje stads ce la renill '  . 
kun j unula sinten' kaj povo.· 
V okuloi brulis en akra bril', 
'flirtigis la ha�ojn . ventb1ovo : 

Rimarko ¡': ' 1) Proi:loncu : The.rje Vikhen: 2) K unulo. 3) La milito ínter Napoleono· kái An¡¡;lujo. en kit� devig
i�is Danujo-Norvegu�o. +. �a angloj NQrvegujtm ' izolis� �e · 
Danujo kun l1.1 intenco malforti�i Norvegl\1on , kiu de
pemlis de importado de· nutrajof el Danujo; tiom _ pli 

.tiun jaron, kiam »en la land' estis misrikoft:Q « .  4) Rifaro, 
nónre d� Skagen en Dan':ujo. 5) ·Parolu :  m�o:var, p·opu-

3!, 
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» Vi veturis sul: granda: korvet' en koinfort', 
mi remis nur en barketo ; ·• 
mi penis por m iaj , laca �is mort', 
vi prenis ' la panon., >kun moka vort' 
vi ridis je l' plor· k¡tj peto. 

Via lady similas al ptintemp-flor"', 
al silk' sia man' .gracia. -
Mian edúnon krudigis labor', 
Sed tamen, - �i éstis m ia. Via infan.o .kun , haro] el or' , · kvazaií vera · angel' felica. 
Al mia filin' .ne konvenis honor', . .  
malgrasa kaj griza, - laií sortó por · 
l' infanoj de l' hom' inalrica . . 
Jen, mia ctuta surtera trezor' ' �' 

. mia . cio sub la cielo ; . ' < 
gi sajnis al mi tiom granda 'l'alor' '  
se d  estis por vi bagatelo: : 
Nún batas la horo de '1' vengo, car 
vi provos, i:luin temp' ' mi� uta, 
suferojn miajn · dúm jar' post jar ' ,  . 
dum kurbigis la nuko, grizigis · ra .lrar' ,  
��j rompi�is felic' ,mia · t,uta. << · . · 

L' i�fa�o� \¡ k�ptis ' k'aj 'sving[� ·por 
prematan de ¡· lady al sino. 
» Returne , Mylord ! N�r unu. pawt', 
"aj pe11di�s infano, ed,;¡:inol « ·' , 
Por salto stari�is la · brit', sed ' jen ' 
lian manori kátenis sent>ovo ; " · .. .. 
1' okuloj cedis, li .spiris kun �en', · -
la harar' - 'oni ·�idis oo, lum' de r maten' · -

. grizi�is de
' 

l' nokta: = �lpl'o�o. �- · �" .. · 
· · 

� ' ' ,.y .• 



. ".: i>li granda smn 
"" dolaroj semajne ' 

I'un �ttagmewn, je l� se;a, kÍam Dutcte :enigis 
si.an . ca�l-pinglon; okono:n de rolo for d'e sia medaUa 
�blonfiatrJ., . Si diri§: al sia, 'kmiuFno Sf!Jlie: . 

,, Ho, &die,' m·i akceptis invito!\ por mango hodiaií 
vespere · kun·' ,Porkido'.« · . · .. · · · ·· 

;, Ne povas esti l <c' ekkriis Sadie kun admiro. "Nu, 
cu vi ne ·es�as .feliculino? ,Porkido' estas elspex-ulo ; l i  
ciam koridukas kriabinon al altprezaj lokoj. Li kon
dukis Blitnche al la Hoffrnan .House iun vesperon , kie 
ludas grandioza m.:kestro, kaj kie oni renkontas mul

":tajn distingulojn. ,y¡ guos hónan vesperon, Dalcie. «  

. . · Dulcie rapidis hejmen . .Siaj okuloj brilis, kaj siaj 
vangoj montris la delikatari rozkoloron de vivo - efek
tiva ,vivo -- proksimiganta tagigo. Estis vendredo kaj 

:si .ankor.aií, havis 5o cendojn el sia lastsemajn a  sa1aj ro. 
La stratoj es:tis ylenplenaj per la popol.amasa flu

'�go. La elcktraj lumoj de Broiídiiej ardís, vokante 
: -nokt-papiJiojn d� inalproksiíno, de. )a vasta. m.alprok
;Simo ·el la cirkauaja m:illunio, por ke .ili venu kaj par
lóprenu en la ekbrnl-lernejo. Viroj en konvenaj vestoj, 

. .  kun vizagoJ, kiujn kvazaü slrulptis sur óeriz-kernoj la 
n1aljuniA'intaj maristoj en siaj . restadejpj, tuFnigadis kaj 

· rigardegadis nian · Dulcie · dum si sen aten te preterpasis. 

Sed Terje-n reregis paca trankvjl' , 
' ciovi�is l!l� l:irust' en •:kvieto. 
L' infanon· delasis . li kun humil'; 
kaj kisis su:r gia rn¡meto. 
Li spiris kvazaiL libera de prem' ,  
paro lis milde, senfébrll : 
»Nun estas Terje denove si mem, . 
mi a sango torentis k un bol' �is ekstrem' ,  
car - ven�i mi de�is nepre. 

La naiíza · kvínjara prizon-sufer' 
mian koron vunde turmentís. 
Jen kusis . mi kvazaü la paji' ,sur ter· , 
jen min en abismo sentís. 
Sed tío jam paSis, ni estas -en kvít'. 
ne trompis suldarito vía. . 
Cion mi donis, vi prenis brit', · -

' postul u ,  . -/- se · kredas vi vin trompit' -
· · de Di', kiu kreis miit' tia .«  •· . · · 

· , 't.agiAe ,jam estis ciuj .· sur ter· ,  
. �aj kusi.s l a  jaht" 'e n  $Ckuro: ' 
fli . mutis prefere pri l' nokt�;�. afer' , 
.1100 fam_i�s la · aventuro,. 
La ni�rajn nubojn · de lía anim' · 
'Íórbalais > storm•J1o�ta tempeto. 
Rekti�is · denove, jaro $en deprim' ,  
J� nuk' . kt;trbi�inta , , dúm 'sur pavim' 

;b. genms en fa korveto. , 

�H;atano) !a bokte-flo¡;apta. cereo,2) �a,m disfaldis .swjn 
mot1 .. blankaJn,  ege adoranta]n pet¡¡ÍoJn. · · 

Duléie .eniris butikon, kie la §tofo . estas malkara, 
kaj· §i aeetis kt>lumon el  imitita punto per siaj 5o 0011-
doj'. ;Tiu ,mono estis aljmaniere elspezota - dek k\'in 
®�dój por vespermango, dek cendoj por �atenma!Jl,go 
hJ de� ceodo) por tagmeza mangeto. , Aba dekcendo 
estis .O<mota por §ia e�a sparojo kaj 5 cendoj estis mal� 
8Pfrege els�wtaj' por güciriz-bombonoj - tiu�pecaj ,  
kiuj .áspektigas la  vangojn, kvazaií oni  haYUs dentdo
loron . kaj kiuj daiíras tiom longe kiom -dentdoloro. 
lt.a gliciriz-bombonoj estas troeco .- preskaií orgio -
sed kja · estus la vivo sen plezuroj'? · 

Dulcie .logis en meblita óambro. Estas diferenm 
inter meblita camhro kaj pensiono. Se orii logas en 
meblita cambro, aliaj personoj ne scias, ke otli mal
sategas. . , ,  

Dulcie supreniris al  sia cambro - e n  l a  ti:ia 
etago . malantaiíe en la okcidenta flanko de l' urbo . . Si 
lumigis la gason. Scienruloj ipformas nin, ke dia
m�to {lStas la plej malmola el 1a konatajc substan�j!. 
lh .· é.raras. Dommastrinój scias pri miksajo, kompare 

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

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

/1 1 Turni�is la jabto al Hesnes-sund'.  
Jen hisis �¡  flagon norvegan. 
K ie blanke Aaiímas l a · m'lprofund' 
�i sendis rlank-salvon egan. 
Trembrilis larmo de Terj!};  en pens 
li rigardis de 1' monta fl;mko : 
»Grande mi perdis, sed grandis kompens' ,  
eble . zorgis plejbóne la a,lta poten e' ' 
do, · Di' al vi esto danko. « 

4 2 Tia n.ur foje lin vidis ' mi,  
. Ji ven.dis fisojn ;' ce 1' kajo,: ' Prujnblankis,  sed kantiS, ridís l i  

kun . .treAa juneCI;l gajo. . 
K nabinojn vodpincis Ii kun humor', . 

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

Mi · vidís tornbon �e Fjae;e-pregej'l5) 
!i kusis en venta angulo, · 

malalta , ]asata seo zorg' al pere',  
sed . rrii legis sur nigra tab-ulo : 
TH'A EBlE WJIG HEN. blahkskrioo, kun 
éifer'o de T motto-jaro. :_ . . . . . 
Li rneti.�is por vento kaj ·brul' de 1' sqfl', 

' do hirtas la oorbo, sed brilas dum > 
, somcyo sova,�-floraro. ' '." (< '• < 

en kíel �o jar{) ¡ l h 4 . 13) Angle, p:r. : majloid kaj waj
Jejdi :Alparolo �-L?�<lf'. kaj 1!� ed�.in!)·. �). ,(Mar) . .,f��a
:resko �tas fepomeno, klu IarJ�as ttel. ke dtvetsa) org'*.� 
nis�t�oj en l a  ma.r-akvo, per iricito, kirlái:lo aií simi)... 
itas Iúíni. Kompreneble, tio estas �idebla · n ur en mal" 
��100� ' :15) Pr. : Fjaere, kp1J1Únurno ekste.r urb'ó Grimstad. · 

Úl tmdakinto. 

"¡ .  



al ki� · diama�fu estás kvazau mastiko; III eniga� �in .en 
la pint.Ótruojn de_ gas-flamingoj, ka)" o ni povas stlui • ; , 
�ur se� kaj' , penadi Afu eligi, tis la fingroj rQzkolor- .: 

· �as. kaJ , kontuzi�as. Haropinglo "ne ;eligus_ ·�in, tial 
m nomu �in 'nemoveblajo. , - · .' · - ·Mi r.ipetu -ke �lck · lumigis . la gason. .En , · �ia 
kvaron-kmdel-pova · ardo ni ·�sploru la eambron. K�- . 
nap-forma lit<;�, tualetujo, _ ta:ble, lavtablo, 'seto - pro 
ili estis lrulpa la t�mmastrine. La -rete ro apartenis al . 
Dtilcie. \ Sur la .!tmilefujp staris ·'· <IAiaj ·, �r�ioj -
orumita cina vazo: 'kiun""'Sadie al 'Ai 'OOM.cis,· :Glendaro 
-elidonita <le �k'lia.j-fabruco, libro . teman m ( pri son�-at
venado, iom da riz-pudro e:p , glasá piado kaj· amaso da
artefaritaj· eerizoj kunligi�j per rózkolora ruband4 · Kontraií la sulkeca � spegulo · staris bildoj· dé gene
r.alo ,Kióener, Vilhelmo· Muldoon3) k.aj- Benvenuto Cel
lini. Kontr.aií unu muro staris gipsa plako de ia O' 
Ca1M.han4), kiu portis ' romanan kaskon. Proksime al 
gi pendis oleolitografo montranta citron7koloran in
fanon, kiu atakas papilion! ·: (::io' �- �stis · la fina art
juto de Dulcie. Sian ripozon . neniam genis la flustroj 
de antaiíjugaj artopinioj ; nenht · kritikisto levis siajn · 
brovojn ee ekvido de sia infana entomologio. 

Si a:tendas · >> Porkid(m «' je la sepa. Duro si rapide 
sin;_ pretigas, n_; i diskrete flanlren-turnu niajn vizagojn 
.kaJ klaóu. , · �· 

_Por la &imbro Dulcie ,pagis du dolarojn semajn� 
En ordinaraj tagoj sia matflmriango kostis al si dek 
cendojn ; Si boligis kafon kaj . kuiris ovX>n super la · 
gaslumo, dum Si sin . vestis. Dimanc-matene Si sin 
rege regalis per bovid-kotletoj kaj ananas-benjetoj ee 
>)Billy«-restor.acio, . .  por la prezo de 2 S  cendoj , kaj si 
·trinkmonis lit kelneron �r dek cendbj . Nov-Jork()\ 

- p'rezeñtas tiom da tentoj al malSparemo ! Si mangis si:. 
ajn lunóojn en -la fak-maga�no, kio kostis al si 6o. 
cendojn Sém:ajne ; tagmangoj_ kostis Dol. J .05. La ves
peraj: gazetoj - mo!lt� a,l �i novjo�kan(i!l)on , �iu 
Vivas sen siaj CÍ!Utagaj gazetoJ _ � kostlS ses oondOJn ; 
kaj · qu dimancaj jurnaloj ---;, un� ,pro ,Ja persqnaj an't 
"onooj· kaj la aliaj p;or legi - kostis dek cendojn. La 
tuto sumigas Dol. 4.76. Kaj nun o.ni devas aceti 
vestaron, kaj . . .  

Mi Jasas Ja '1\alkuladon . kaj . cedas. Mi aiíd'is. 
pri mirindaj· bonacetoj ' dé stofoj , kaj pri mirakloj 
plenum�taj Pe.r ku�rilo kaj fadeno ; sed mi -�uba� . 
Vane nu bálancas nuan plumon, atendante ke m1 povu 
�doni al ·Ja vivo de ' ,P;uicie : iujn el ' ia ·gojajoj , , kiuj · 
apartenas al virino Jaií ciúj ' tenerale komprenataj, ' 
sanktaj, naturaj kaj, ne· funkciantaj úrdonoj de la cieLa;: 
justeoo. Dufoje �i estis en Koni-Insulo5)' kaj rajdis . 
sur la st.apg�valoJ .. Estas · te{Ie' kalkuli niajn _ple1l'-
urojn po:somere anstatau pohore. ., · · 

Kelbj vortoj SÚfieas :.por priskribi >>Po-J;kidon(<\. , 
Kiam la knabinoj· . lin tiel no�, ili jetis kon.traií la. . 
noblan porko-familioó ·tre _ n�mer�titaJ;t,, hontmarko:n¡. -� 
La leciono de »vo�j kun tri literoj « en la malnova, 
,libreto 'instrÍl¡IUlta _ literaden;. 'kqmencigas . per ·la " 
biografio de »Porkido« 6)_ Li .estis grasa ; li havís anim- · 
on de rato, la' lmtim9jn de ye11perto, �aj la gr.andan�m�"" 
eoon de kato. • • . (.;i por� multekostan ,vestaron·; h · 
estis spertulo pri trovo- de malsataj knabinoj. Li póviif . · 

' � . 

· 'fransmonda .estas lil� trankvilo.··· 
Jen sílenÍi�is ec la, trilo 
de r bruaj birdkantistl)j . . . 
Lulzume · nur .skaraboj krozas, 
la · arbobrancoj dorme ppzas, 
la parko lace eléripozas · · ' 
.post la someraj distroj., . 

-

Sed la odoroj estas viglaj : 
sin trugas timianoj tiklaj , 
rezedoj , l¡leritoj , malvoj; ' 
fresa odor' de 1' rosa humo. 
Kaj tra ci odorfrenezumo 
triumfe pafas wzparfumo · 
per ciovenkaj sa,lvoj; 

·�¡ sur la ' moia ·herbo kusas 
kaj mían varman vangon tusas 
rosa iíerbef petola. ' . . · 
Kun tiu malhelblua arko 
de l' firinamenf, ·k� Ía L�n�harko, 
k un · parfumso��oj : de la parko, 
mi estas sola, ·sola. 

· · 

La Ílokto verias · hrunkólore, 
la nokto nigras jiun. Sed !ore 
la urb' matenkrepuskas. 
La ui:h' albrifas · por a�erto : . · 
neoesas tie · '-lukti ' -Ierto ; · , 
en grotoj 'd,e ci Atondeze_!tO 
la . hom' je· hom' :emhusk:ts. 

Neoesas .tie lukÚ skermf . 
aü ekster�i�i aü el>.stermi . 
kup turméntita_ oerb.o : · , 
necesas en- tumulto pu5i, 

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



ajojfi: · Ne�u
"

A-�n�Ihomo; :lis . tia m:: aDJ[�raií invi�is Mn. 
K�j· ali:nenaií por �allonga temP? �i nun viiitos brile 
altigan s�k�lon. . . . �- · 

. , La kn�inoj'. ja dit:is: ke >> PorkidO « �stas ·»elspez
ulq:« Estos' gran:aa �ango kaj · muz\ko kaj belege 
v��,tiláj: ·;stP.iorinoj �po� rig�u:di, ·kaj ·aJpj por . m�ng�, 
·kte(' ·. -nomo):. strange . .tordas Ia mal<zeloJn de kílabmo J ,  
kiam l l i  penas 'elparoli 'ti'tljn. Send'uhe om :Sin ree 

. · ., invitos, < , . " . · · . , . · ,, " , . · ·· Estis .bl·ua ko)llplet :: véstajo · en !POntrofenestro, 
p'ri kiu si JlcÜs _ :, se om . spárus. · dudek cendbJn se
majne ''a nstaiaií dek, . en daiíro, .ni . kalkulu, hn": �. tio 

. daiírus 'jarojn l Sed estas brokant-hutiko sur Sep'a Ave-
n'uo, : kie . • . . . -

. .. 
· Iu . frapis l a  pordon. Dulcie gin malfermis. La 

dommastnho staris tie kun falsa 'rideto, ekflarante pri 
Iruil;:ado per stdita . gaso . . 

·· »GentilhoJllo, por viziti vin, estas mals\lpre, « s1 
diris. Lia .nomo estas s-ro Uiggins. « .·Í 

Per tiu epi teto esti¡; konata Porkido al:';Já . k,om-: 
patindularo, kiu .�evis. akeepti . lin serioze. ; -�� 

_ DulCie sin tu'rnis al la tualetujo por .elpreni sian 
naztukon ; kaj tiaQl. si rigidigis, kaj .ege ekmorilis. sian 
suban Jipon. Kiam 'si rigárdis .en la spegulon;. si vidis 
fein:mondon kaj vidis sin' k,vazaií princino j us vekig
inta el long.edaüra dormo . .Si forgésis iun, kiu garda-
dis, sin per malgajaj, belaj, . severaj okuloj - la solan 
kiu ekzistis por aprobi aií por kondamni, kion si fariS:. 
Rekta kaj· gracia kaj altkreska, kun mieno de malgoja 
riprooo sur sia bela1 melankoüa vizago,_ generhlo Kic
ener fikse sin rigardis per siaj mirindaj okuloj et sia 

· orumita .fo�okadro · sur la tualetujo. , 
' Dulcie; kv:azaü automata pupo, turl)is sin a l  la 

dommastrino. 
.. , » Diru al li, ke mi ne povas iri , «  si. obtuze diris. 
» Ditu al li k e mi malsanigis, .aü ' ion . a:jn. DirU a l  li, 
k e mi ne el iros.«  

· ·· · 
· Kifún la pordo : estú¡ slosita . kaj . fermita,, D«lci.� 

f¡llis·-· sur la ·Üton dispremante sian capelon, k�j dek: 
minutojn si ploris . . Generalo Kieener estis ·· §ia sola. 
amj.ko,. Li est1s sia idéalo ·de brava kavaliro. Li 
aspektis; kvazau l i  suférus pro sek'reta malgojo, káj 
!iaj p;ñr�d�j üpharoj aspektis ' kiel �evajo : tameJ1 si 
10m tn�ns ?un severan ,  kyankam . dolcan, n;gardon en 
liaj :okiitoj., Foje si fantaziis, ke li yenos en la domon, 
kun ,sia glavo tinteganta kontrau liaj altaj botoj , k.aj 
demWtdOs pri si . .. Fojé, kiapl knabo ' klakig;is �con . 
de qíno kontiau lampa stango: si malfermis la fenes
t�n kaj el�igardis .  Sed estis vane. Si .;bone scüs, ke 

, �ner�o K�:cener . .éstas fo,r en , Japani<?; gvidan'te sian 
,. armoon kóhtraií. Ia'. sovataj ttirkoj, kiaj ke l i  ne.,: 
- niam elpáSos d� . sia orumita kadro po:r §i. Tamen, 
� tiuv�$�re, unu 1ia rigardo venkis » Porkidon « .  Jes, ' • • � ' ·� • :¡:_ ' -": \• :. • . "" ti1,1vespere. . •. . · 

, Post la plo� Dulcie levigis, demetis sian plej 
bonan vesto!l kaj surmetis la malnovan .bluan lriínonoa. 

_ Si :·ne volis man'gi.. Si kilitis. élu. v.ersojn de populara 
kanw .. Pos�e si tre interesjgis pri eta ruga pu�to sur 
. sia /nazo-flaiiko. ata�inte tion� ,i i&i .tiris ; l'egon a l  14 
disfal�ma tahlo kaj ktOpodis diveni sian sorton el la 
ma1oovaj ludkartoj. . . · • . . . 

' :. : » Da  abome . ··�ttinen:ta; a�ulo f «- si diris ,la.ií� 
� KaJ mi neniam . . per vortó nek per rigardo, kur-:. 
affigis :Jin ke li .pen� tion ! «  , , . · . 

· � .':Te ola, .Óaua li� Dii.téie p'Ve.ñis el sia kof� st:a.naiÍ 
skatolou ktm bískvitoj . k'aj malgranda:ii poton klli. 
lrru.Db-kon.fita).o, k�.j sin · regális. Si proponis al gene
. ra1' . ' �¡. iom pa . :kO�ilajo sur bi$1Wito ; . sen· li nur 

'}>.· q,,""-,1'!! 'k. 
rigat·ilis ··sin kiel sif.nkso riga�dus papilion se estas 
papilioj en de�erto. 

<> N� mangu !in� se vi ne .v olas « ,  diris Dulcie.; 
»'Kaj ne estu tiel fiera, riproeante min tiomege per viaj 
okuloj . Mi nur vohus scii cu vi estus ti�l . supera kaj 
el;ektema, se vi · deV'us vivi per ses dolaroj' en semaj.J1ol. « 

· · · Ne estis bona signo, se Dulcie ·estis malgentíla al  
generalo K ieener. Kaj poste, kun severa gesto, si  ren
versis . ia vizagon de Beuventito Cellini malsupren. Sed 
la lll,sta gesto estis pardonebla, car si ciam pensis, . k e. 
l i , esta$ Henriko la VIII-a kaj si lin ml)laprobis. . · _Je la oka kaj duono Dulcie lastfoje alrigardis .la 
bildojn, sur la tualetujo, mallumi,gis l11. gason kaj en
saltis la liton. Estas term·e, se oni devas enlitigi .kun 
bonnokta saluto al generalo Kicener, Vilhelmo� 'Mul
doon, la dqkino de Marlborough kaj Benvenuto . Cel
liuj. 

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

Kiel mi· diris antaüe, mi songis, ke mi staras apud 
aro d� prof\per-aspektaj angeloj , kaj . ke policano · ek
tUsas mian flugilon demandante, cu mi apartenas al 
fu g�� . 

. 
» Kiu j estas i l i? « mi demandis. 

. >\ Nu , «  respondis l i ,  » ili estas la homoj·, kiuj 
dungadis l aborist-knabinojn kaj pagadis ilin per �vill 
au ses dolaro} semajne, volante ke il i  per tio ckústu , 
Cu vi estas unu el ti u fiaro? « 

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



-Perdtta postta9ínezo -
- L�ll. . Blond ,_ ;;., -' ,_ ' . 

Kun etaj malhelpoj komenciA-is ci tiú sabata post- ' 
tagmezo. El la ofioo 1i povis . li:berigi nur horon post la 
lrutima fino de la oficiala tcmpo. Oni kvazaií enviras 
la dimantén . ferjon : sabate oni vo!onte el trovas subit- · 

. ajo 'Ur�ajn laborojn,  sa�ne por iom _ brid'i la eble tro 
fes tan humor.on �e- kel�aj oficistoj '· . . Niu, ekzistas 
kelkaj, kies mieno preskaií funebras, kiam iJi devas 
forlasi la ofioejon , sed lj certe ne apartenas al tiuj. ·u 
rigardas -la antaiítagmez.on kiel parton de ia fremda 
vivo ; kiom ti lin konoe,rnas? Lia korpo tie vivís, li� 
menso devis tie labori, �fektive li tamen ne coostis ij\l. 
Tamen , li paoe tre�lis lá jrugon. Li ri�ladis nur, kia.ni 
Ci tiu fremda vivo sib trudis en la posttagmezon . 
Tiam li sentís, kvazaií l iu tu§us per kruda mano ian 
internan sanktejon en I,, ü sentís timon, kvazaií oni 
intencus murdi liajn RQnsojn kaj revadojn, kiujn li 
konservis por siaj so1e�j posttagmezoj . En tiaj okazojl 
lin atakis fantastaj, senpovaj ideoj pri lioorigo . . . 

Veninte hejmen, 1i · sin aüvestis (Ji ciam havis . 
apartan veston por la .oficejo, favoriatajn vestojn H 
n�niam portis tie) , rapide tagmantis kaj iris al la 
razisto. Sed en tiu ci :in:alfrua horo la razistejo jam 
plenplenis de vilaj viroH, li devis atcndi. Enue li .simulis 
la · legon de ilustrita priteab�a gazetaeo, plrurfoje sen-' 
pacience li konsultis sian horlo�n ; li rapidis, hodiaií1 
li jam nepre devis arangi afereton en vendeio de la 
interna urbo. Fine li venis en la manojn de la fulm:
gesta razisto ·kaj uun sekvis kelkaj trankvilaj minutoj 
plenaj de ia vol :upta .sento pro la nepovo rapidi kaj, 
komforta sindono al la pasiva gu.ado de Ci tiu plibeliga 
operacio. Prele. Pago. 

Kuro al la aiítobus-haltejo. Malfrui�o je naz
longo. Dek perditaj minutoj. Senpacienca a�tobusado.; 
Vende jo fermita. �Gon fari? Cu li reiru hejmen kaj 
provu revoki }a matenau humoron, tiun misteran Sta-; 
ton, tiun trantxm, en kiu ' i i  iris al la oficejo? Estl6 · 
densa nebulo matene, kiu lin cirkauwenis kaj aparti� 
de aliaj rapidantoj ,  la l<).kteca koloro de 1' nebülo vestís 
Cion per ia nereala I'ruanoo, estis en gi io nekutime 
brila,' kvazaií ia noordinara lumfontó giu trafosforeskis. 
Li �orgesis, kien . li iras, li pasadis . heüke, la blanka 
. radiado "de 1' neblflo portis lfu en slrangan staton, li 
sentís, kv�zau kaosaj seq.formaj pensej aií sentoj atakus. 
lin de ie; kiuj ' volas por si rabi Vivon, formon per li . . · 
el la obtuza rumoro de �· nehulplena , stratO ,kvazaU:: 
Ífaginentaj ritmo], embuskáj rimoj frapis liajlt orel-

·· 

oj:n ¡ . .  ' Li sen tís , -.ke lif gr.flYedigis de ,io, ke ia fremda 
vivo ekgerm'is en li ke no mankas multo . kaj li peva{ 
�in teui firme, fiksi en, formon . . . La oficejaj horoj 
disgiris ciotl ,  káj Ji sciis, se 'mni ' li hejmenir.as, vane. .li 
kaptados pqst' - la Gifone�.l de l' ma�ena traviva.]o . . . . 

.,. \: 
· Prefere li promenos iom. Estis klara, seka mal- ' 

varmo. La bulvardoj br,iHs .en la �lektra pompo de t .. 
vintr8_J vespéroj. A.peiuiu k povis iri pro ta. multaf 
h0n;1,0j (üaf p�§oj CÍan: ( rapiois, el la S trato kaj homoj 
nur ma1ofte li vidis ic;>n, JÍ:Íe estis �ble konstati, kie . 
vagadas lia rigardo : Cu inteme, au ('):11 ia fan�, 
foro?), sei1pacience li 'Sin .turnis en ilankstra:teton, jkaj t 
jen li renkon�s AleksanHron : ,: . :,_... . 

· - Hallo" bóy ! • ' 
- Hallo'' hoy ! . . , . ,. 

� Jam de monatoj li ne '.vidis Iin. Ale�sauélro estis ' )fe  
:stran�� tipó; neni11 scii,s , @rtc, el .kio b v.iv3;s (sa100 
ma1oortis ankaií tia a!o) ; · ta:lenta violotiludistO ü estis, . 
sed fundamente . li nenia m ellernis sian arton ; ' �peco " 

de »sovaga genio« ,  foje-foje li donis }íon()l)rtojn, kíes 
biletoj disvendi�is . int4r ' lia · tre ·v vast¡t kouataió ; plej 
volonte li partoprenis · amatorajn prezentadojn , .ka'j 
kelkfoje, kiaril per la prezei'ito ne ;populara .Jri eloilio 
Ji sukcesis kuntreni la naivan aiíslrultantaron de peri
feria amator-scenejo, li esti:s feljea. Lía eksterajo tre 
variis : jen razita , preskaií eleganta, juni�nta Ji aperis, 
jen en elruzitaj · vestoj, kt:ín kelksemajna barbo, kelkf<;Jje 
ec nepure. Ankau üai lipharoj jen a�ris , jen mal
aperis. Li konstatis kun inalau'robo, ke Aleksandró 
nrun ree estas en liphara periodo. En�te 'Ji ne povis · 
kompreni, kiel povas porti normale inteligenta 'hoilk: 
tiajn acajojn kiel la lipharoj , sed tiuj . de Aleksandro 

· aparte agacis lin, estis en ili io stulte ki&r . . .. · · 
Estis ma1varme por longa strata · babilo, Alek�_ 

sandro ciam havis multe por r-akonti, kaj ankaií li 
inkünis al 1a . mortbato de l' vespero. Kion fari? . Li: 
ne voüs inviti AleksiUldron al sia hejmo, car U guste -
tiam ne estis en felica peri�o koncernfl '::estajojn � \· . 
Sed ili ne multe hezitadis. Tui venís en la k'apon de 
Aleksandro iu eHiaj »brilaj ideoj « ,  el ki�j ü ciam ' 
havis plenan stokon. Li invitis por komuna vizito·· al ' 
» spelunko (( ,  ·kiun Aleks,andro nelonge malkoV:ris, kiru 
estas en la proksimo, kaj kíe en varmo om povas 
babiladi, ankaií bilardludi li pov�s, aií pirig-pongi, , � 
al Ji placas . . .  , ' 

Li konsente ekiris, baldaií .iü estis ee la eni�jo 
de la ejaeo, nu, ekstere gi aspektis . $qfiee normále : 
ia miksajo de sukervefldejo kaj laktejo. lli . enpaAis. 
Humila saluto de malalta viro, kiu suthavis .sp(>rtc.apoD¡. 
En la antaiío de -la ejo trovigis kelkaj ronda-j ·!abloj 
lrun segoj- ; tiuj mebloj jam a�naií memo'ris pri la 
farboj , kun kiuj ili naskikis en la mondon. Post . la 
tabloj· staris alta, longa plurvica stablo, sur kiu vid-, . 
ebüs piej diversaj srukerajoj , bakaJoj , bo�b'onaj skatol
oj·, eokoladfiguroj , . ec vitrajoj plenaj de palko!Oraj. 
marmeladoj. Apud la stablo . kelkaj strupoj k,ondlukis en 
liom pli altan parton de la ejo; kie staris fornó1 ele'k
traj· hejtiloj , do la kuirejo. Cio en ' líl ejo . montris pri . 
mal puro, malkv:alito, malofta gas taro ; polvo, baci�oj< 
trovis .amikan· h�jmon sur la bakajoj. · · · � .  · 

. - Cu la sinjoroj restas ci .• tie au tuj . iras ma1- • 
suprep.? - demandis la · masl¡ro. 

.· 

- Ni irás l!lalsrupren - respondis Aleksandro 
kaj gvidis lin - �  supren sur la stuparoj. 

' 

Li iom mire sekvis Aleksandron : kion ili sereos 
en · la lrkuirejo« ?  k�j kial oni iras su

.
pren, se -temas 

pri m.alsupre_nir o : ,_ (MQmen� li :SuspeRtis � Alek8andron . 
pri sub ita atako kontr�ií �,a. · mal-su:fiksp, eble pe.r ·tia • 
ad-oculos-demonstr}ldo ii volas . propagan di por infrá, 
sed li r;etrankvili�is : ekste,r la, kadroj- de , sia· propra .,, 
artO, Aleksandro· montris ·tiel ·málmulte . , da spirita: 
inte.resigo, tieL pigran gh:ügon al Ja kqnata, · normo, tiel ,. 
naturan inkJinou a l  cio mezeca, tianála, >k-e' lía ortodOk
seco sajnis .por Ci,ain ':certigit{l. ) · Veninte süpren,'! .. la . F' 
mastro iris aritaiíén kaj levis tahulQn de' ·la plan�Q : 
antaií liaj miraritaj okuloj .�malka,s�as �-ruta �tuparo, 
'ki� kon4ukis ep la kelon.· 1\:leksandro malsup.mnir:is ; 
la ID!lstio, kitr · vid�s lian .konstétneton, kur.agige Jin 
invitis sekvi 1\leksáodron. Li sekvis. 

·• En la, · :kelo �tis · 5-6 "'.jun1iloj . . ·J!i . crrkaustarÁtlig 
óilardaú tabkni. Di itropis ',en Ja 1Ud0, hí ,noVevenált
"gjn, apenaií salu:tis. , ;hasta · rig.a:rdO.: �sandlV. 'tuj t¡ris ·, 
lin al ália tablo: · · · , · · · , · 
· •  , , - Ni devas gin lerni. .. 

' 



' ." . R:_zigne
' Ji tÍri; la �ltrÓjn� Aleksandro �iam volis 

lin instruí pci io, kíon _ li ne vollii :le_rni : jim li' logis li!n 
pÓr món�rünpad9. kaf kiam o vespere m"- ree .. estis sur 
lá firma pavimo de l' urbó, ,kaj· li ápenaü povis spiri 
'pro l<!lceoo.:kaj el&rpigo, .AlekSandr() tion nomis hard-
dilo, jen . J i tentis lin por boata'db,_ kaj . primokis lin, 
k.iam li - .anstataü la . mizera boataeo, kiun Aleksandro 
eÍ�ktis - preferís motorboaton ; cf foje J( tamén trium
fis pri Aleksandro ; Aleksandro renversis sian boaton 
kaj elvenis sur ' Iá ·bordon ki.el elveclita zizelo. 

Mallerte, skeptike li prenis en manon la longan 
hastonforman ilon, per kiu oni pu§adas la blankajn 
kaj r-ug:ajn globojn. La unua pu§o mirinde sukcesis, 
Aleksandro jaro pridubis, ke li ankoraü neniam · bilard
I:Udis ; sed la pluaj pu§oj . . .  pli bone ne paroli pri ili. 
Baldáü rikananta rigardantaro církaüst.aris la tablon. 
.Lin ektedis ci ti:u duba gloro kaj li eesi;gis la eksperi
mentadon. De l!J. mastro li mendis teon, kaj· preteks
tante l a . malvarmon de la kelo, li reiris al la stipra ej<t 

Aleksandro kompreneble restis malsupre, · li tuj 
trovís . .ludparon . kaj simple ne plu zorgis pri · li. · La 
mastrino servís al li per la too, sed la generala � 
pureoo de la eio tiei lin nal"Izis, ke apenaü li povis 
gluti el gi kelkajn . kulerojn·. Por ne malpacigi la 
mastrinon, li ekbabilis kun si. Si aspektis 4o-l�5  jara, 
nigrulino, iom altstatura, baLastaj brustoj , fortikaj 
kruroj, ampleksa postajo. Siaj trajtoj estis krudaj k.aj 
lacaj . Duro kvín minutoj li eksciis sian vivhistorion : 
interalie, ke jaro de dekkvin jaroj ili luas la ejon, 
.antaü du jaroj ili gin forlasis, ear la aomposedanto ne 
yolis malaltigi la luprezon ; duro duonjaro la ejo restis 
sen lu.anto ; fine la posedanto revo'kis ilin. Nuu ili 
pagas r .6oo pengojn jare (sufiee bela sumo por tia 
ejo !) .  Jli volis elmigri en Hispanion, §ia edro ec nun 
havas la pasporton por tiu landó. La edzo,. kiu gis nun 
re¡¡tis mu'ta triaul.o de la dialogo, nun riskis deklari , 
ke li ec scias la hispanan lingvon,  sed li ne kuragi<> 
do�umenti ci lían scienoon antaü la nekutima gasto, 
kies vestoj 'atestis pri socia klaso, tries anoj ne kutima.s, 
er;p-voji -en ci tiun butíkon, kaj kiu gasto babilis kun 
Al�ksandro ian nekompreneblan fremdan idiomon. N:u, 
ci tiu gasto _nur sidis, ne trinkis la teon kaj interesigis 
pri 'la prosperado. de la butiko. Danger.a temo, ear 
neeleerpebla ! Kiel akcipitro sur sian predon, tiel sin 
je:ti¡¡. sur lin la m.astrino (kiu denove alprer:i . a koman-

<lon) �r sin vortkaskad�. Sian senfinau plendadon 
ioteiTO[Ilpis . la, . . apero de Ja sola l!'a&to. kiun li vidis 
hcXliañ en la S'Qprá ·ejo (ear en 1a kelo trovij'is nur 
junuloj , kiu'j pagis por la ludo, sed konsú'mis nenion. 
La novevenirito estis longa malgrasulo ; familiare U 
salu.tis. Ankat"1 li konsumis n�nion. Li reportis gazet
oj'Q;. kiujri li :antaüe prqntepetis, kaj §augis ilin jc 
oovaj·. Poste li iris �l la stablo, , prenis skatolon, d� 
tinitan por konservi ookoladbo�bonojn,  malfermis �in 
kaj· je la gran'da surprizo de la: soleca gasto, kiu neg
lektite orfadis apud la netusita teo (la mastrino · ja� 
hlav:is tempon nur por la regula gasto), nu, je lia: 
granda surprizo, la skatolo tute · n� enh'avís eokoladon , 
-seCI taba·kon ! La malgrasulo ·· pretigis el # kelkajri 
cigaredojn, kaj ferminte la skatolon, remetis gin sur 
sian lokon kie gi servis kiel sildo k�j atestilo pri : Ia  
destino -de l a  butiko. Krom la laüte pronoitcitaj' B!llut
vortoj' li pa:rolis preskaií nenion �ompreneblan, al la 
cirk.aüflatado de la gemastroj li ·respondl:s per kelk.aj 
donare jetitaj· murmuradoj , la eapelon li lasis surkape 
duro la tuta tempo. 

· 

La soleca gasto, kiu gis . nun sidis en stranga 
inerto, en senpova aüskulta'do . pri . tiu marionet�iml
presa trialogo, subite senpacienciA"is. Iei li vekigis el 
sia torporo, en kiun lin lulis la: laoo pro la _...posftag'
meza vana rapidado kaj la peza influo de la fremda 
etoso : li Sa.jnis sin demandi, ki¡ll li estas ci tie. F�liee, 
en 'ci tiu momento venís Aleksandro, fininte sian :par
tion ka f. ekmemorinte pri li kaj ;pri tio, ke ili venís 
ci tien por babilado. Sed li jaro · perdis cían humprou 
por tio, nu, iun alían fojon . . . · · 

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



. . 
Jes. La decido estas íarita. Mi forpasos. Mi plenfi4-_e 

eliras, elpaAas el ci '. tiu vivo, kiun mi abomenas, kiu mia, 
nauzas." Longe, tre longe, mi ankoraií hezitis, se<;!. nun 
mia deoido :estas fiqna, ñksa. Nur kelkaj voja�aran�oj 
estás faiotaj kaj tiam . . .  fftt. »La m·ottinto tarnen estis 
bona horno, kvankam iom stranga.«  : 

. . : Jes,: karulój, mi forlasos . baldau Ia vivon por iri 
en pli bonan mondon , car la nunan mi malamegas. En 
cÍ " t-iu vivo, Sur CÍ tÍu tero ·l1Uf malsano, mizero kaj dol�r� 
estas troveblaj kaj . 6io estas ope kunigita kun malriceco , 
senbaveco. M ulton mi aspiris, nenion mi akiris. 

Iuj diros : »malkura�ulo Ii estis, li tirnis la vivo,q 
k.aj · pro tio forkuris el �i. « Sed nenies opinio estas plu 
in.teresa por mi. Mia -decido ja estas fiksa, nesan�eblá., 
mi forp¡¡.�os. Jes ja, la » iuj « eble pravas: mi efektive 
fotkuras kiel malkura,�ulo, kvankam mi mem ne opinias 
min tia. 

Jam delonge la mondo naiízas min. Cie, kien mi 
rigardas, mi trovas cagrenon, doloron. Mi renkontas iun 
kaj' demandas · lin, kiel li fartas. Tuj , kvazau spontanee li 
respondos : » Malbone l «  Aii en la favora okazo, ke li per
sone ne fartas -tiel mizere, certe iu lía konato, amikQ, 
familiano aü . parenco trovi�as en plorinda stato pro mi 

· ne sci11s kia kaiízo. Kaj en tia abismo , en tia putrejo 
mi devus vivadi kaj restadi ankoraü dum kelkaj jardekoj ? 
Ne l Mi · dankas. Tion neniam. Tiuokaze mi preferas Ja 
pli simplan solvon : mi forpasos. La morto, tiu transajo, 
ne plu havas ion teruran, ion angoiigan por mi. Fak� 

· �¡ neniam estis tia por mi, sed �is nun mi ne tiel klare¡ 
konsciis pri . tio. Tute kaj plene mi konfidi�is kun la 
morto, 1a ideo ne plu viví havas ion tre allogan por mi, 
ion al kio mi jam ne povas rezisti. Mi ec pli intimigis 
kun· la morto ol kun la vivo, b: putranta vivado, la tiel 
nomata kaj laüdata » socio « ,  en kiu mi spiras. La vivon 
mi malrunas, malamas pro tio, ke ankaü �i malamas min. 
Neniam, atentu; NENIAM �i estis ec nur iomete afabla 
iU mi. Daüre, dum mia tuta memorstato gi � batalis kun 
mi, kontraü mi. Oi ludis per mi, kiel kato ludas per eta 
muso. Un u konsolo restis al mi:  ne nur per mi �¡ ludís, 
sed ankau miloj da ali.aj personoj , ' samsortanoj , kun
homoj estas tage kaj nokte turmentataj de 1a Vivo, la 
Vivq , kun maj usklo. G-i satas amuzi sin per ni; ni pend
antaj vetmoj sur putrantá terkrusto. Nur eta nombro da 
homoj §ajnas ' felicaj ; sajnas, mi diras, car kiu .asc.rtas, 
povas . aserti 1 ke ili efektive estas tia'j , kiaj ili · sin "montras 
al la .ekstera .mondo? Oni ja ne povas fidi la homojn, 
certe ne po·v,al? . fidi 1lin lau 1lia ekstero, laií ilia sinmontro. 
'Aakaií min n� fidu lal"1 mia sajno. La infaneto en mi 
jum emis mbntri sin aliulo ol li efe:k.tive estis, la infano , 
jam enhávis �n si 1a idooh, fiksari. ideon : ne montru al 
fremdaj personoj ; kio e�tas, hrulas en vi } . La ínfanjlpo · 
ja�n kut).mis ?porti ·masket(m ; la plenkreskulo daürig.is 
ti un bonan ku,timon . kaj la ·nll!la spiriio en mi, ' la mez
agulo, per:f.ektigis tiun ínaskportadon. Li ec . ne plu per-
sas pri tio, forjeti sian maskon. · - . , Oftil mi �iras, k:e D9-f tiom m·�ultaj homoj mort� · 
igas· sii:i ' mem. Tiu plej genia solvo ja ' es'tas ege taüga 
rimedo. · Ec superdia rimedol Kia ·povo: orri · kiel mizera, 
sensignifa horno miksas . sin -en la y,etkoj aiaj J· ,()ni la- ' 
pa:blas eesigi la dian mekanismon, la. vivon. . 

. Sed . ne� Jiidu. � Ne diru:  vi . ahó.m.enas • la vivon kaj . 
tainen :nomás �in · dia? Mi mem povus miri pri · tio, oo . 
mi ne �pli . lione konus mip mero, mian internan. - Sed tia -
nun estas m_ia:" eseñoo, ' in"'i·a kórilist�. · Plena•·de .m:iloj, ¡le 
.kontraiíajoj · mi estas; En Ciu frazo, kiun mi skribas au 
diras, mi: �tás la �ontra\íajon. Kaj ree ' mi sufe;ras 

" 

ti u� intérna' 
kontraueco, pro tia · daúfa batalo kún mi ·mem, . 

.kun · mia ;dua ini. Komprenehle, mi su.feríJ.s <-.pro: tió, :níi . 
ja devas suferi pro tío ; por kio, alia mi esq.s en .la mondo1 
en la vivo? Car estas ree la vivo, kiu 'faris mÍI1 t�a, . kiu 

·• metis en min, en miari pensaron tiun duoblecon, ,tiujn' 
du interbatalantajn potencojn ,  · kiuj . fendas. mio, · kiuj 
mmdas mían trankvilon; ekvilibi:\on. Ciori� ciujn .miajn . 
proprajn rezonojn mi volus refuti. Iumomente mi uertas 
ion, alimomente venas en mían cerbon Ja v.orto »t�en«;. 
Simple, nur por povi kontraiíi. 

Sed Ci tiu un u unika d�cido nun restas. ete!'";'C 1 11CD 
refuto : mi forlasos tiun vivon, sen adiauo m ·kiuj ajri 
krom ci tiu mía testárnento. » Vi estas pesimisto ! «  kelkaj 
diros post mi. · »Vi · vida.S ciori .tra tro cnigraj okulvitroj , 
vi estas kompatinda tial, ke vi ne ·kapablas vidi la .helon 
kaj bonon de la vivo.« • 

Mi ridus, se mi ankoraü povus a:iídi tielajojn, same 
kiel . ¡:ni ridus se mi ekscius vian opinion pri . ti ü,u mia . 
testamento. Mi ridus, devus ridi. Cu · vére, cu :vere' mi ne· 
vidas la belon , la .bonon en la vivo? Sed kiel mi povus 
j.a vidi ion, kio ne estas, ne ekzistas? Cu estas bela tiu 
vivo, kiu toleras fren<Jzulojn ,  blindulojn, kriplulojn kaj . 
lamulojn? Cu estas bona *aj bela tiu vivo, kiu , unue 
amigas du junajn homojn, po� ke ili poste, post· kélkjara 
geedzeco, suferu �isrnortan malsanadon· aü penegoplenan 
ekzistadon? Cu vere ankau ·mi devas esti tia stultÍrlo kaj 
trankvile kaj rezignacie atendi, kion �i konsercvos por mi? 
Cu ne -estas supermezure stulte resti en la vivo kaj,klin� 
igi sub ciuj plagoj , sub ciuj batoj de la sorto, nur tial, 
ke iuj eltrovis, ke estas - malp�npesite fini mein .. sian :vi·v-· 
on, mi ne komprena8, pro kio tío estos malperille8ita, 
dum la vivo mem pei�esas al si :.multe ,pli gr��ajn " 

·Car_ mi Ja lipon metis 
- Vlctór Ha1o -, ·¡_.• 

Car mi la lipori metis aÍ vía vivkaliko, 
Car mi la frunton lasis en via mana., lul' · 
Car foje .mi énllpiris el la· parfummistiko 
De vía flor· anima, ka.Sita en nebul' ; ·. . \ 

Car povis mi auskülti, ke vi mlirmurás ame 
La vortori enso:rcantan ��- �or�m de' l' solul' ,  
Car mi  en ploro vidis bj en ..rideto same 
Sur niiá: vian huso�, l' okulriri oo l' oktil'', 



DA TEATRA, TRUPO DE MALMQVIST 

. J,;a . ksperantisi�j multfoj(l , povis . tui · esÍ>erantlingvan 
·· prezeptad,on �e profesiaj aktoro_j, precipe dum univer�

.alaj kongresoJ , sed estas unuafOJe, ke tuta trupo eklerms 
Esperanton ceJante �in uzi kiel prezentadlingvon dum gast
rolad.o eksterlande. Temas pri la sveda teatra trupo de 
Sandro Malm'qvist, kiu en majo gastroladis en Estonio kaj 
Latvio. Sandro Malmqvist, cefre�isoro .de la urba teatro 
en Goteborg, ekkomprenis la grandajn avantagojn, ki
..ujn povas rezultigi . la apliko de Esperanto .sur la teatra 
kampo . �aj Ji ankaií havis la kuragon fari la unuan 
eksperimenton. Ciu komenco estas malfacila : la esperanta 
publiko ne 't!Stas arikoraií tre grandnombra, ankaií mankas 
al �i ankoraií certa celkonscio poi povi prezenti el si for
ton , kiu praktike devigus la �eneralan publikon agnoski 
Esperanton. Ni esperu, ke la m<J.lfacilajoj , kiujn renkontis 
Sándr.o Malmqvist, .ne fortimigis lin , kaj ke la unuan pro
von baldaií sekvos alía, kiu . gajnos por la trupo pliajn 
simpatia0tojn. Oni déyas . akcenti , ke la teatra trupo de 
Sandro Malmqvist, málgraií sia juneco - gi estas fon
dita nur en 1 !)2 9  --: atingis jam altan artnivelon, ke gi 
·meritas esti · rigardata, pri kio unuanime konsentis la 
teatrokritilcistoj de la eefaj tagjurnaloj. · 

La trupo debuti� dum sia · gastrolado per verkoj de 
· Strin�berg kaj �i sukcesis per 'si; originala .aliro al l� 

verkOJ de · Strmdberg, per sia freseca ludman1ero elsorc1 
veran · Strindbergan atmosferon. La geaktoroj prezentis 
dum unu vespero du teatraj,ojn : ' la unuaktan »Ludí kun 
·fajro« kaj la 3-aktan »Pasko« .  Laií. peto de la lokaj 
l!.rangantoj . la unua okazis en la sveda hngvo: 

Ambaií leatrajoj .ne apartenas al la ofte ludataj Strind
berg-teatrajoj , sed il'i ambaií esta� tre karakterizaj. I;a unua 
respegulas la cinikan sarkasmon qe Strindberg. Tre karakte
riza estas la momento, kiam la edzino de la pentristo, pus
faligite de s!.a edzo_, Jmsas surplanke, dum la edzo kaj la 

· amiko duope pritraktas la aferon, kvazaií �i sin Iie. rilatus. 
En la dua teatrajo ni :vidas Strin'dberg de · alia. flanko : 
la tutan teatrajon ruglinie tráYibras ia .kortusa delikateco. 
La centra persono de la teatrl!jo estas Eleonora, juna 
k.nabino mense ne tute sana,. unu el la . plej belaj virinaj 
figUroj , .kreitaj de IStrindbei:g . . · La' ágado okazas . dum la 
Sankta Jaudo, Sarrkta Vendredo kaj antaiípaska Sabato. 
Turmeóta sufero kaj timo . de novaj suferoj. Prema 
lirtmosfero, ki� efike substrekas la nigraj-blankaj koloroj 

+'de la ensoonigo kaj ' la 'timiga,.gigan�a;;.ombro . de .la ;kredi· ' 
b>Í:o, aperanta , de . tempo alltempo sur · la fono. Multe· 
:akcelis la sukcesigán enscenigon . propraj stiJaj kulisojl, 
kies kunportado sendube estis ligita. kun multaj klo.pedój · 

' "' kaj elspezoj. En la fino 00:: .. la teatraJ.o .ciuj neesperito 
' liberi�ás de la ·· premaj zorgoj: revivi!o, · ektriumfás én la 

;koroj , lciuj tiel sopiris je luino kaj sunbrilo. · 
• :En }� . teatraj'?j partopre�� tr! . ;lktoroj kaj qi . akto;. 

rmOJ kaJ la pubblto pov1s Jhn VJdJ .. fiD' tute: �optraS�Ji 

roloj¡.' ·}j:�rl-Arn�
; llolmsfen t�. n.ature ludís i11 . rolon de 

la sajñe malVarmsanga -kaj ekvilibra edzo-pentristo kaj de 
instruisto Elis, premata pro la pezaj sortbatój , trafintáj 
lian familion. J:Sorje Meilvig ni gms en du · roloj tute 
diversaj : eh la rolo de amiko, lerte ·scipovanta ludí ktni 
fajro,' kaj en rolo . de gimnaziano, senhelpa · oen sia inal
fe1ico: Bengt-Ake Bengtsson ludis la rolon · de patro kaj 
la rolon de Liridkvist, la timata kreditoro. En la lasta li 
estis

. 
nesuperebla. Ann Lindhagen . ni vidis en rolo de 

bagatélema patrino kaj en rolo de juna modesta fiancino. 
Berta . Hall post prez·ento de kaprica moderna knabino, 
surprizis nin en karakteriza rolo de s-ino Heyst. La 
Ce':i'rolojn adrnirinde ludís Eva Malmqvist, la edzino de 
la regisoro. Du roloj tiom diversaj. La histéria edzino 
de la pentristo kaj Efeonora, la juna kna:bino, kiu vidas 
la stelojn dum luma �ago, kiu kornprenas la silentan 
lingvon de la floroj , por kiu ekzistas nek ternpo, nek 
spaco. 

. . . 
lu kritikisto diris, ke la prezentado valoris esti 

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

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

el la tipaj usonaj urbetoj , staras impona apoteko kiu 
nomigas »Ú. Henry« .  La urbetanoj fieras preterpasante 
gin, car tiu nomo estis donita por honori knabon kiu 
toje laboris en gi kaj kiu poste igis la plej eminenta el la 
usonaj novelet"verkistoj . Lia nomo estis William Sidney 
P()r/.er (0. Henry : pseüdonorno) kaj lia vivperiodo estis 
r862:- I 9 IO· 

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

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

La lasta pozicio kaiízis al li malfelicon , car pro 
maóko . de mono, kiun li bezonis por sia" malsanitinta 
edzino,:'" li »prunteprenis «. malgrandan sumon, kaj · ne 
povinte remeti �in gustatempe, li devis forlasi Usonon. 
Sed tiu maHelico ebligis al li viziti Centran Amerikon 
kie, interamiki�ante egale kun la lokaj magnatoj kaj m�r
bordaj v.agantoj , li ricevis la unuab .materialon por ·.sia 
íekunda imag-kapablo, . · 

Pro amo al sia edzino li reve.nis Usonon . kaj pasigis 
kelkajn jarojn ,en karcet,o ; líberiginte li . ekyerkis. 
. .� $ estis forta labor�to, kvankam kelkfoje ec al li 
man:JciS: inspiro. Uno el liaj plej bonaj noveletoj estis I3-
foje resendita kaj fine akeeptita .. Sed cu li ricevis Dol, 4o 
cu,.' kiel poste, Dol. 1Óoo . por hisforieto, la · mono Ciam 
maia'pel:is, car li . estis' tr.e,, malavar:a. . ' 

. "! ; Ve�o
"
finis lian. vivon , ia · potenca v.eneno, dikanta rapid

eg.e, perfekté:' }�i rnQrtÍS pro kio? O�i ne séiis, neniaJ!l 
s11io�. ,Sultrolévo :',éstás lá':so'la efiko kaj oni murmuris ion 
pri qu�lta eag.reno, senlaboreco, bankroto. La homoj en 
sia pedanteco, mondsato, kredis sin kapablaj sondi tiun 
ani111-on kaj la;tkañzojn, �kiuj igis . lin forrab� . la ,viv<>tt· 

" ·•sen. "lian� .be'r�a)o�, l� : l;í'te'ron niajestan , ple��eian ,  ,.oni 
ne ·pons .kompreni. Oni �.niain " povos .� komprimi, 
au _eble povos nur tj.uj , Jci:uj sciis venki la kaAan timon 

·.p r:i. �orto. 

' . '' . M. de Woord. 



»Verku ._P,or p1aC.í, .a1 v; ttic!Jl« ,  estís lía moto .. Lía 
verko dcvis esti tiel lkma �kiel lía . ebleco ·permQ8is al li�. 
antaü ol l i  konsentis, ke l¡¡. publikó �in vidu. Kaj tiu pub
Jiko v�dis !!ÜO noveletojn, íciujn li verkis dum sia g-ja:ra 
restado en Nov-Jorko. · ' · . 
. Ja �mua,·impreso, ,khüt la leganto nepre eksentas p�i 

O. · Henry, estas .eksterordinara originaleco. Li interpret, 
adis la vocon, .ne nur la ehon de· _siaj » cerb-infanoj « .  · 

»Mi  neniam. renkontis iun de kiu mi ne povis ion 
lerni,. J1C grav¡ts kiu ajh li estis - kondice ke li ha vis sper.
ton , kiun mi · n!l havis« , · estis dirajo� kiun li ofte ripetis. 

Lt �uis . bonan , humoron �is sia lasta momento, car 
j us antirü ol li forpasis li ekkantis la sekvantajn vort&jn 
de )� . t!am popula11a ��to : »Lumigu, car mi ne volas hej-
m(:m-il'l · en mallumo« .  G. Saville. 

LA Vl\�0 KOMENCIC;AS NUH KUN KVARDEK JAROJ. 
. . ��fll� . ci� interese ekscii , kiujn librojn la legantoj 

pleJ �.at�s. K olkaj a�erik�aj_ g�ze�j ,  kiuj ricevas regulajn 
t?PPlil.QJn de . la gvtdantaJ libnstoJ en Usono, publikigas Ci��tul!jne Jist�n de tiaj �ibroj. _ Ci tiuj »Best ::Seller< tre 
·qrta� djl sernaJOO al senl.aJnO, kJO estas tute komprenebla 
se ooi llgardl)'lí l a  grandegan libroeldonadon : en Amerik� 
kaj -lá san8i�man guston de la legantaro. Do estas unika 
!\�fajo, ke unu · libro t�nas de pli ol unu jaro la unuan 
l�o� sur �¡ tiu listo kaj ankoraü hodiaii estas generale 
P?$iQ.l!lt�.: Qi: tiu . libro titolas »J:,ife begins at forty � (La 
�1vo 'komenc1�as nur kun kvardek jaroj.) , -

: L� �so�an?J esta� ankoraü juna n�ci_o kaj nenie alíe 
esbs e�p�·m¡¡ta c1am tiel generale la opm10, ke la mondo 
apartenas al la junu.laro. Romanoj , teatrajoj , filrnoj kaj 
¡·adio,�: �h¡j ' konsentas en la gvidmotivo : '»La junularo 
anta·?�n !'« N e la saman opinion, ec la kontrauan , predikas 
la pro�esoro por jurnalistiko ce la Columbia-universitato 
en- New-York. · Walter R Pitkin, la verkinto de la libro 
»La yi o komenci�as nur kun kvardek jaroj « ;  kaj tutáj 
lavkorbpj da -entuzia�maj aprobaj leteroj , kiujn li ricevis 
tago post tago, pruvas, ke li eldiris gustan vorton en 
��sta tempo kaj al multegaj maturaj homój l i  donaéis 
novan �ivkura.gon. En lando, en kiu preskaü· �iu posten
sercanto, ce kiu. montrigas la unuaj grizaj h�roj , kolorigas 
tiujn; la libro de profesora Pitkin devis signifi veran . . \ ' -

� sensacíon; 
· · tNu:r kun Uvárdek jar.Ój 

'i>itkiu, » pri kio cefe temas eD. . ci ti u mondo. Cu vi 'fakte . 
opinias, k:e :nia laborkapablo en Ci ti u ago . komencas 
J:nalaltigi kaj rriaj sentoj malakr_igi? Stultájo l «  .elvokas la 
juneca 57�jara prófesoro de da J urnalístiko, »,�lir ... kún 
kvardek jaroj ni fakte posedas jugkapablon, ni staras sur 
la firma grundo de }a sperto kaj SÓaS sati Ja : verajn 
valorajojn de ci tiu mondo. «  Kaj li ne lacas {irmigi . ci · 
ti un s.ian . tezon per ekzemploj ,el ciuj regionoj . de; ·homa 
aferemo. »Ctoju, ke vía vera vivo nur komencigas« ,  li 
alparolas la kvardekjarulojn. »Kvardek estas la p1ej envi-
inda ago. « · . .  

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

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

La orgaiiÍZO de la ciutago estas generale la special
fako de profesoro Pitkin. Li faris mtiltajn esplorojn en 
psikologa laboratorio pri la div.ersaj agoj de la · C�l.l.tago ; 
kaj tirante siajn konkludojn, li pruvas, ke surprjze mál- , 
multaj homoj scipovas ec nur grimpi §tuparon sen mal
span energion. Ankoraii malpli da homoj scipovas la 
arton de la sinripozigo, de la p�ena mal;streCi�o. Se ni 
scipovus gin, ni povus spari sufice l grandan nervo;forton. 
En la . piej etaj aferoj de la ciutago enestas certa 
» tekniko« .  

Sed l i  estas ankaii atentinda viro, l a  · profesora 
Walter B. Pitkin. Ciam l i  verkas l ibron, aií pri la plej 
bonaj estonteblecoj de la · lerneFforlasinta generacio, aC�s 
pri la arto de la legado, la » arto legi raJ?ide« '  au pri la 
historio de la · homa malsa�o a.ii pri la psikologio de la 
feli�o. Kaj ci'Uj ci tioj J ib�oj bazigas sur <a.rnpleksa 
materialo da faktoj . •  �aj sur matura, . ciokompren& vivo-
filozofio. · · · · · 

»Un u de la cefaj rilalb'onajoj de nia teJJJpO<� ' 



�f �� muf�i�ka: ·-;¡..o; iesia.s Ja. fro� 'stJeclalígo. e ,Ni 
traoslaÍ!as« ,  li opinia�; <� la 'plej grayajn decidojn al special
istoj , , kiuj · �u� . ciuj . k;upp9j, krom. unu :sola, es,t� �on-

,, fuzuioj , kaj Ja reztilto estas . granda k�f�o por flUJ -
inkluzive la specialistojn.«  P.ro'feSoro Pltlcin pro bo, �un 
aro da kunlaborantoj, kl<?il.odas p<_>r Aan�o de la spec1al: 
istoj , kiujn, PN.l�ipe ����o oni 

. �
ran�are �dukls kaJ 

"iuj · pro , .la 1lkonom1a · knzo perd1s s�an v_1vsuhtenon. 
Laü. :lia opioio· la celo de cia edukado k�J kler�gado deva� 
esti ,su�i� ' iar.�a _ktilturf�dam�to, km . ehb�as al _ .n� 
akomod1�1 al la c1�1 sao�1�aotaJ postuloJ kaJ koudiCOJ 
de lá moderna vivo. 

La kariero de Pitkin estas tute usona · en la plej 
bóna senco de la vorto. Li studis oo la stata universitato 
de Michigan lingvojn, okupis sin plurajn jarojn, e� 
germanaj kaj fraiu:aj univer�tatoj , pri p�ikolo_g10 kaJ 
estetiko, kaj per1ahons sián v1vsubtenon .k�el negoc�to 
pri -forjetajoj. Post la Pariza mondekspozlClO en J.a JarO 
1900 h transprenis la »oficon« d.e. usona » forjetaj-valo
ngaóto« .  Preskaü ciuj konstruajoj sur la tereno de la 
ell.spozicio devis, lau la kontraktoj , esti forigitaj �is certa 
tempo ; kaj · Ja juna Pitkin vendis cion penseblan, de 
tegotoj kaJ · rompita glaso �is uzitaj fontan-plumoj kaj 
paperoj. Li konatigis kun ciuj cifonistej de Pans kaJ 
pedaboris s�fice, por daürigi sian studadon pluajn kvar 
jar�jn� Oe ciuj eüropaj universitatoj , kiuj placlS al Ji. 

En Ameriko Pitkin dedicis sin al la instruofico kaj 
dum la feri9j li voja�is kun vidantaj okuloj tra la tutaj 
Unriigitaj Statoj ; interesi�is pri cio, vizitis la fabrik.ejoj� 
de éiuj eblaj industribraocoj , amiki�is k un farmuloJ 
kaj lahoristoj kaj ' la lernema profesora ciam hejmportis 
plenskribitajn dikajn · notlihrojn. Ci ti u} notlibroj ebligi� 
.al li poste, esti en siaj publikajoj neniam teoría, sed -haVJ 
por cio ekzemplojn el la praktika vivo . . N un profes�r� 
llitkin okupas multajn sciencajn kunlaborantojn, k1uJ 
kolektás por li indikojn kaj faktojn el ciuj hrancoj de 
hóma scio kaj homa farado. 

}IÓdiaü J:'rofesoro W alter B. Pi tkin estas profesoro 
de jurnalistiko ce la plej grava universitato de la Unu
igitaj $tatoj de Ameriko, fakulo, popular-scienca . verkisto 
kaj prelegaoto kaj unu el la gvidantaj viroj sur la kamp.o 
de· !a praktika fi'lozofio ; li estas konata personeco kaJ , 
kiel 57-jartilo, konvinki�inta, ke la vera vivo por li nur 
nun komenci�as ! · F. W. V. 

NOVA ROMANO DE PEARL- BUCK. La tria volumo 
de 1.a Wang-Saga. Estis ántau kvin jaroj; Tíam _eldonl.s 
la John Day"Cldónejo libi"M, kies ver�istino P.e · .estis 
akoeptita en· la granda literaturist\1- klano de New-Y ork. 
»East Wind - W�st Wind« de Pearl S. Buck, staris 
sur la ·titolp�go: Fav;Q.re salütata · de la kritiko, ci tiu unua 
Cinuj-volumo .d e Buck :modeste envici�is en la longan 
vicon.,de aliaj jarliliroj . Poste venis la printenípo · I g3 r .  
Ape'llis¡ J a  .dua . romano d e  Peatl Buck »1."be Good Earth« 
(La hona tero) . Kaj nun oni · ekdeinandis siri , genita e� 
la kutima trankvileco : Kiu estas la virino, kiu skribis C1 

.ti un lihron? Kíel okazas, ke ni tute :n& .koná.s .sian noxnon? 
- Cu ¡¡ ' vivas en Cinujo aü en Usono? . Jes, · en Cinujo Ai 

estis náílkita kaj grandi�inta, Pearl S. Bnck . . Siaj gepatroj 
�stis- misiistoj sur antaülokita · posteqo. Siaj -gefratój mortis 
jam .en junaj jaroj� car ili De poris elteni la . tiean mal
facilan ,vi\'on. Vivante ínter· cinaj infan9j , en soleca 
regi�o, · ch·k:auitaj }le .senfinaj ondantaj, :ri�oki3JllJ19Í , . en 
-aorb>' de la tradicio de multmiljare matriova imperio; .Ai 
estis .'kvazaii: mem enradi:kiginta en , la 'cinan teron . . L� 
modé.man· Cinujori de la maroordaj turh<ij Ai ·ternis kom 

"�ur, 4Pam ii estis Séndita. al Sanghaj eQ<�1a' le�ejon. Si 
vizitis poste Kolegion en Ameriko, ·- la . malíiova hejmlando · 
de- siaj gepattoj , kaj aokau unive:rsitaton. Baldau denove 

,. ekk:a.p!is Ain la .nostalgio al:1a land.o .de .;iia- infa,�co, E� 
Ciuujri · Ai i�s la edzino dé' juna mwisto, )ciu posre estt� 
vokita Jdel instruistó' al la @iverslláto dé Nanking: Tie
Ai . ee . .  hodiaii." laboras kiel Iegl.stino: Sed 4i;i} patrirta )taro · 
·- Ai doniS cal du. :m!anoj la' vivon - estis malfermita 

M mi�" it la lal)do de Aía sop.Í:r� ·sed ankat1 al la hum11a 
popolo áe Cinujo, al l:iuj simplaj homoj , kiuj tie vivas, 
s.ufet;as, "'mortas. , 

Tiel si poste komencis verki. Fíne si trovis la 
vojon, -sur kiu si .P?Vi� va�hi .:�ik�jn .al . ci tiu i.cin_a 
PI?P�lo! i!.l :1� . sub!g1t?J . k!l'J �ar�1�0J; klUJ un�e esb� 
eluzltaJ d� IIIaJ feudaJ SmJ?ro� ·.kaJ nun . estas . mmacataJ 
de ' la okc1denta kulturo. KaJ siaJ romanoJ vems al New
rork, trans la vastan oceanon. Bldonejo ne .rapide esti� 
trovita. Si povis atendí,  ankau la paciencan atendadon 81 
estis lerninta de ci 'tiu popolo. Poste blovis kiel puriganta 
veptokirlo la praforto de sia. »�On� .tero« . tra la v�Jka 
foliarbaro. Ec la superkultuntoJ , kmJn 0:01 karakteriZas 
en Ameriko per la . vorto »sophisticated.« ,  fa�is p�ofl�ndan 
revex-encon antau s1. La Puhtzer-premw esbs alJU�lta al 
sia verko. Si ne lasis sin erarigi sur sia vojo. Car nur 
tie, tion si sentís, kie sia animo estas enradiki�inta, 
floras la blua floro de la poezio. Murmurante kiel �a 
flavaj eterrie malviglaj ondegoj· de la Jangce, kel�fOJC 
revema,. biblie legenda kiel la sageoj kaj la fabelo] de 
la popolo, ofte . aokaü . kru��a �iel la

. 
_viv�, si . rakontis al 

ni libron post hbi"o pn la cmaJ �lOffiOJ: S1 lev�s la yualon 
de fremda mondo, kiu malantau altaJ murOJ kus1S �e�
mita, kaj en siaj poetaj verkoj la nekonata mondo 1�1s 
al ni travivajo. 

En mizera slimtera kabano ni rep.konti�is unuaioje 
kun Waog Lung, la kamparan�. El _la �ica d.o�o de 
Hwang Ji venigos Olan, la sklavmon, JC s1a edz1m�tago. 
Lia patro destinis sin al li kiel edzin�n. La �uso. de Olan 
estas silentema. Sed si ne havas var10lposts1gnoJn en la 
viza.a-o nek leporlipojn;  si estas forta, taúgas po� la labo;.o 
kiel besto. La saman vesperon 'Y ang Lung ku81�� ce s1a 
flanko kaj rauke ridas en la mallumon . . . Nova v1vo por 
lí komencigis. Komune ili prilaboi"as ilian kam��n ;  la 
unuaj ar�entmoneroj klaktintas en la zonoposo. Tn mfan
ojn jam naskis al lí Olan. MalSf:lkeco vena:' .en · �a .laudo. 
En » fajroveturílo<: i l i  veturas kun � aha) , km] e.stas 
proksime al malsatmorto, en iu urbo de l� sudo. C10n, 
almozpeti , kurgvidi rikson, nur ne vend1 la propran 





Eniñs ronda, ·elegant8:, senemharasa horno, Rjccio 
lli,etn, la plej "'granda; · ktitikisto pl'i itala '<n:·ro, k ..tuj 
klopodis kvietigi. la akran . ma'�<>ijon d'e Verani, , sed 
liaj · .. afablaj vort9j tiel kréskigis ,cta. �grwon kaj su- , 
feroo �de : l ' ' pentrisfu., · ke;· l>?St . kvin· mln'llt0j•, ci tiu: · 
premis capelon Sur la ka pon kaj diris : . ' 

"' _ _. Cu �nkaií v.i vena·s? Mt . de vas . forfri ! 
<Rietf::l ekridis kaj tute trankvile ' respondis : 
---Devige l , ank�:ií ffii e venos,< sed antaiie vi devas 

perroesi, ke mi vidu , kion vi ha vas sur la st¡lhlo : - kaj · 
car

, 
�etro Verani, sur dorn()j, g:r;i'IIÍiacis silente, la kri

tifciSt.O subite levis 1á kitelon . kaj restis lar�okula 
antaü tiu m1ua skizo; strekita per surpriz.a m.ajsti;eco. · 

- Pro Bakho ! h ekk.riis ----' nu, ·&u vi' scias .ke . . l 
H(), · pardonu, · se vi devas rapicÍiri, iru tfunert, sed 
m1 restas ;,,pox • la kulruro·; . por la nacía arto;' neniam: 
1ru pardonus al .mi, esti enirinU! Ci tien, kaj' ne · vidi 
alme;naií .i.un via-\l . pentrajon. . , , 

L1 tm:nis la okulojn tra tiu gJ;"anda eambró, li 
nur vidis tolajojn kontrau la muro, kaj Pétro Vertlllli 
ernparasite . ripetadis : 

. - M1 ja -ha vas nenion, ha vas nenion ! 
· . · - Dum ,D;lia vivo mi ne konis okazajon tiel 

kQriozan, k.a j arti.ston ti el . unikan. Protesllu laiívole ; 
diru, ke mi estas perfortema, kampulo - al tio mi 
ja alku�is .- kaptu mio 00 la sultroj kaj min 
jetu malsupren tra la stuparo, sed .an-taüe J.asu, ke IDl . 
turn:u. tjun ci tolon ; ' kaj lí turnis tiun kaj aJ:iajn, ridL 
ante' . kaJ paro Jan te per vigla afah'leco ; sed pasan� 
de kadro . ,ar kadro, iom post iom li enpensi8'is, fine ,d-.; 
gardadls kaj silen'tis, ,kaptitá de miro iginta timemo. 

Poste 1i plene humile diris : . . 
'< -;-. Kaj neniu ion scias pri tío ! Sed ei tic -estas 

Galerio ; estas stifiea . por gloro de dek artistoj·! De 
dudek · jaroj, �is .nun :mí ne konas pentriston · pll · 
grandan: " · 

·· Koru¡temíta, preskaií �umiligita, Petl,'o V�r.ani·: 
sin · jetis al la pordo · kaj rap,i<fugis tr.ians ia stuparon. 
Riccio Rietti, post moménta ekmíro, ekridegi5, kaj 
tro�is flJ;l�ií Z't1bí, . J�u · forkurinté. d�' sia kasejo 'al . li ." 
diris plen1iere: . . · . · 

·r, ·--:-· :r�a�en la plej �taj . . estas tie, post la .tendo 1 
un�m1 iliri montros al n! · 
· , - llrava J. kaj Íriu vi estás? 
,'• ::.._ M1 estas ,filo' de IDia · Pá�jo ! · 

�Zub1 estis alta kaj g¡;acia ; sub la senorda�� har
aro ��- Irurio� ·malregula, uésií:tmtri.a ' Vízago; ·en 
ku� J�ur � okuloj estis Yi,deblaj, tiom nigJ:8;j ili ·�� 
ka) . VJ.glaJ. ·. · , ·• ..· . . , . ' · 

· ' 
< . ,, Zub1 estis ' timema nur, koniraií sia �tro, {)cun · 

aliulój Ji -estis T&Spondpreta, m�time� ' preskau im- . 
pertinenta;, ,kaj ti'u�1 tág¡}p · li: .eStis 'Citflna; kunUlo ·por .Rió--, 
cio RietttL' · ' 

' &majoon poslej �kolo en Corr�re della .Será;. 
kiun sekv.is longa priSto.dO en Emporinrrt, kreis kaj �. 
<U.s�n;ígi�, t,:a ltalio···famon: pri Petro:. Yerani. E! ��f 
lándóparroj kuri,s al Ja Bó�onja sttidejo arlistoj� . kri.., 
tijciStoj·, hj trovis 1�rmi� ,pgrdon : , � honorind;a_ 

: ., Frh&lemt: dev.iS �(ll:�. monaton antaií ol ' J.ioevi .de Ji 
· p¡entra)o.q _ poi;r 1a Duj�a de Venecio ; kaj , .tar Verani 

�"'' 4WB por. 5i ¡tnem kaJ � v�ndadis �j.I\ v:ecrkojn ,lmj ; 
. presbu neniu vídis iam W.:jn penfrajojn, bj_ li def�ndis 

. ¡;¡·� �va� .et. ���aii la�, ófu., .. ,q�tto�te .•. Prí l:efajr , 
. 1�,�tG},. fui ·menro.s � Michettl -· ÜJ lli:ldo:O 

· Tttó, �Ii� li e � · tl �u nek al la alía . .  



Son.eto , b� � � 
T:ca l' ter' bénata, kie sur laboro 
de . homoj floris paco kaj konkordo, 
délonge ni rajd:adis jaqÍ . sen vorto. � 
Sdnis nur- la.Pte tinta. )iufsonoro. 

- K�n orienta pomp� vi desceÍ).das 
sur lumáj stupoj ; Virinaro n;igra 

,. v�n sekvas kaj tTa 11\ stuparo",: pigra 
' via negbla,nka bril' -� a  nokton .. fendás. ' ,. �r, . . , . 

Poste, en grava sankto�.de la horo, 
lev�gis kant', subite, laii la bordo · 
dé 'a' Mar> . . L·a suno :falis al la m orto, . sed.; ci suhfro sajnis nun' auroro. 

Jes, fl�is el la kom�i�' intima 
de: ciuj ajoj _"kun la Ta-g·; senfine, 

· mi mem ne scias kia sento flata 

de A oleó kajc forges' .
. 
(Jie kapkline . 

staris monretoj kaj, de lum' ne sata 
ankoraií, rehrilegis Mar' senlima. 

(Kalocsay) 

La ' semimtoj 

'Pregante al la Tero vi etendas: 
la brakojn, kaj, je via gesto signa, 
la busoj dé la viritll�ro vigla-' · ' · 
psalmon · de nova pi:imaver'. dís�endas. 

La · kapof ondas laii la ritmo · bnte,. 
. tra 1' ,,a�a spac· la' p'¡a kánt' solena 
en for�jn altojn · spJras kun sopiro. 

E;()rtikaj . knaboj iras sur plugtero 
k;aj Jllildviz:agajn bovojn · ili gv�das. 
Vapore post ili la spur' · humidas, 
kie apertas gin por sem' la :fero. 

Poste, ' larggeste, , vitoj postrapidas 
�utante semojn ; levas kun fidelo 
l '  olduloj bonaj pregojn al cielo, 
lau Dia plaC' pri riéaj :fruktoj ,fidas. 

,.;k '· ' 
Kaj kvazaií pia homa dmko

. 
latida 

hqnoras nun la teron ; en modesta 
sunlumo, vespe;rige, stl'eéás negan 

• • 1 { ,• .' S. 
tempion la montar'; ·t>"er kan( mallauta .,. 
ekzumas horno) , kaj en movo gesta 
majes�on ili ha;va:s pas�re-pr���

,, · \•· ' (lf.alocsay) 



·· Ja · .benko, lí strahidiS 'a�. lia ljábOr<l in;&�te . �·· huA9n, 
drrante al_: si; • . , . .. . . . ;' · · 

- Ll rie estas tiom líestá4' kíom mi l:i:n �redis. 
, Li.aj· Jer.n¡an.toj lin. amis, lin respek�gjs kiel gran
dan a;rtiston ;  sed en .. Ja Aka&mio . ili petoladis cía
maniere· �aj Zuhi ili:n helpis ; tillnen, kiam la �roo 

. transpasis , certajn ._ limojn aü ,kiarn :al Ji aajnis, ke gi: 
"' · elile ofendós líi páejon, li fiirioz�í,s klij tiam eksplodis 

, ínterbat.jgqJ, du'm e kiuj f1p.gadis tabletoj, k.retbj , ren-
versigis · s�'bloj , benkoj k�j taburetoj tiel brue, ke el 
la H. Lp'uda k:abineto fine ekaiídis �in ankaií Peejo, kaj 
h alkuris kw:r senorda hararo" kun elstarigintaj okuloj , 
blasfe'mante romandiál.ekte tief furioze, ke la . interba
tigo. hazañ magie kvjetigis. · 

· Iuri tagon Ztihi trovis help:.ntOn ; ce la unua 
inte\I,"Sango� de insultof-intér Ji _kaj liaj kamaradoj, tuj · 
knaho elsaltis el la· benko sutante amason da fivottoj 

. sur la studentojn ,  kiuj intericis 'Slosi 'katon en la tirkesto 
de Prof. Verani ; kaj .�r eiti,j kune ekprovis sin jetí 
sur' liri� li, hurlimte kvazaü demonulo, sin jetis n'lan
al�re kaj� ekludís ci:rkaüe per tiei ofta piedfrapado, 
ke ' tuj la ·atakantoj disigitaj forkuris . ínter la benkoj 
kaj' la talmretoj, kiuj renversigis '.Iru:íi infe.ra bru.ado. 

. Neniu plú a�destis ;, sed: t,íu,. daüre piedfr:ap:adis, .. 
turmgante kvázaü ·· bóbeno. · 

. ·-:- Sufiee � · al li diris Zubi� - . N e troiglll ! Kiel 
VI. nomigas? . 

· · 
. • ' 

Tíu risorte sin levis.' Li estis maldib, pinta kaj· 
osta ; el lia pinto:E()rnia vi.zago, la nazo, lipharoj · .. ka ji 
oreloj· aajllis eliti ; la . malgrandaj kaj flavetaj okhloj 
havis geni� aspek:ton kaj fajron. � . .  

- Valen - li respondis. 
� Valerio, kia ! La antaünomon mi demiindas !' 
...:.... Valeri antá.iinomo : Ugo la nomo t 
_:._ Vi ja" ne estas Romanjano t · · 

. - .M1 parolas Romanje; ;;ed mi estas. el Padovo ! 
Fakte, h lrunmetia.dis romanajn v.ortójn per pura 

Venecia al{centado cen· illterrniliso tiel stranga, ke 'Zu11.i � 
ekridis. · 

" - Kaj kial vi n'e iris studi en. Venecio:o. ? 
-;- Ml estis ee la Vene«i-a Akad��io, sea tie · ne ·)/ . �·; . 

eb�s 'elienf Oni �1 !orP:lis, ·éar\'iun �goti iiJ far11 
truon ,en iu �re� · Jea� dé . Bal . ZDtto., kaj en �i lDil 
fiksis Dulbon. Xompreneble,r la bulbo, en la malseko 
de la ' kréto, ,Svefitis, · kaj krevigis eion ! .Kion (mi • . .  p k' ,.. kilr ? t  op1Uus .  tl_ 61,,. &e 6os . .•. . · . 

. ,. · Simpatia';' :_ pensjs Zubi - kaj ankoraü -deman-
dis : �d kiai do vi elektis , Bolonjon ? 

- C:ar. mi volas konkeri la prem1on Baruzzí. , 
- Akcidentoj ! � diris Zubi, sed anka:ü tio, sen 

aplomha menfido kaj sen fiereoo, al li p1aeis. Kaj tiel 
h komenciS lin ami, póste Jiu adrniri per senkaaa kaj· 
sindo� grandanimeoo. , 

Por h en Italio ne estis p·Ji g¡·andaj artistoj ol 
Peejo Ve:ram kaj lJgo Valeri ; kaj Qa.r lia píitro ankorau 
ne . rilnarkis tiun úovan lernanton, Znbi, pro aDlQ . al 
la a:r.ifi.ko, · tNvis kuragon supreniri al la mansardo · de ' 
1 paejo kaj li�1 �lfronti kun· fasko ,da . desegnoj ka; . 
kal'tonoj. . . 

· 

....::., Riga,rdu ei tiun b1ankon kaj nigron ! · �· li 
diris, prezentante folion. 

· - Kíu gin faris ? - ripetis Zubi timeme. 
Peejo kaptis la clesegnon ee a11gulo, gin (lkrigar

dis, kaj· respondis 8erio.ze, serioze : 
-lforroiko ! - . 
Sed tuj li turnis la folion laü �ia rekto, _kaj 

ekmurmuris in terdente : ,� . · · 
· 

- Pro Dio ! . pro Dio . . . · pro Dio ! Montru,, la 
ceteror¡.l · · · ' . · 

Lt pur.igis siajn manojn en la �aro, poste ilin 
viafrotis en la kitek>ot iris sidi ee :ta vitropordo, rigar
dadis atente tiujn skizojn .kaj tiujn desegnoj� :cipe.-
tante: . . . . . , ,, ' · . .. · , . . 

...:_ · Pró Dio ! pro Dio ! Tie'polo ti rie éstas. ; estas 
t:o" mo.�erna !, ,Bran� ; tiu já. estas m!ll]pli . preciza, 
tm ne pentras per oleo, pentras per brando, sed estas 
ph da m(') vito ;· qi • ti:uj figuroj estas nekompreneblaj 
kaj elsaltas at la o�uloj l Pr9 · Dio ! PI'Q Dio ! Kiu do 
estas h titi anirna:IP l · '· 

KaJ lí rjgardi& s..ian fil.ori., ne kqratante konfesi 
al &1 grandan korirreman es'peron ; .sed Zubi respondí$ : · 

�-- Estas Uge · Valeri. . � -



La 10. de aiigusto -
•. _. ,_, ,� t -- p .• • 4' " i;' - ' 
-,. ·Sa�kt¡¡ Latirento. estis, · mi .pri -s�Üs, 

_¡;:;r: t'fa 1' aer' trahkvil:a stél' past ste]ry. 
:, ek¡t:fdis, falis ;  . �ar · faj�re striis 

· 

· ·'·' Jiele · granda ploro tra· 1' �ie1o;· 
g . 
�� ·� 
llirundo . �en al tegxriento venis: ' 

' Murdita : ínter. dornojn gi defalis. 
'En · si a beko �¡ insekton tenis, 
'por_ man�· per. kiu idojn �i regalis. 

Jen·, kvazau krucumita, �¡ etendas 
:; ci tiun ·vermoq .al cielo f6ra. 

l{;aj �ia nes'i· · en omhro �in atendas 
k�n t\i�po pli kaj plí malla¡Jt� 'pJora. · 
i:{} 1;' ' .... � '•: ,l� e ,.;.' "• '  • .: ' 
Al . sia riesto hom' sur vojo' éstis. ' 
Murdita : » 1\li pardonas« ,  li lásivortis. 
Kaj krio en okUl' senferma restis . . .  
Donace du ·pupetojn li alport{s'. 

i ' "' ' ' 
. Káj tie, .en� la forlasita domo, 

oni . atendas; vane lin atendas. 
Senmove, mirk,onsterne tiu hoino 
la pupojn al, la' fora t\iel' etendas. ' :. f . _,-

" · Jfaj vi, !Cié} el ali' ��ena d� .. l a  . 
· · .;.h�mortaj {D,.ondoj , ·ae seb.f'inír�f<)ho, 

_lló, nun ,inímdas per plorado st-ela 
�Y atometon ombran de l' MáÍboilo. 

' · ·. (Kalocsay) 

_ En malproksim', m arte la ekfrapl) 
de lignajist' resonis . .  , jam fino: 
Nun ·sorias .sole krio de iplabo : · 
. K oT.ómbo 1 Bur�on.o!  Bwnlcino'( 

Vidanté super 'doÍnoj jam "cie 
lazuran svebon de fumcifono,-
iliu per serp' minacas li, krié : *" _ '"' 

.' - Bl:ankino .! Kolombo.I Bur�on oL. · 
{f.,-: 





f� sur la kolon de s-ino Kri.stina. Si terenila.li;s, kiel 
fuh;nofrapita. · , - Hó DiP, ·mi mortigis mían edzinon ! hurl�s' � 
Pe¿jo timege. Si mortis 1 .lruru alvoki fu lruracistoi)l¡. 
lrum al la Ve.rda kruoo. .. ,< 

Zul)l rapidegis malsupren sur la · �tu paro, sed'· 
loam li reveriis kvin minutojn poste lrun la kuracisto, 
ha patrino estnis rekonscii�inta, kaj plendádis pri dh1 
edzo, pr1 la. filo, pri lia · frene�i�o. · , . 

La paéjo g¡n aiískultis rezignacie!, sed poste., 
enuigita de 1' senóesaJ plendoj , post spirhlovo kaj ha
lanoado de la kapo, malrapide kaj senbiue li prok
sim��is al la pordo kaj en oportuna momento li fug�. 

Post du tagoj , la. afero . pligravigis ; por kurag�; 
Zuhl. vo].i$:, loo Ugo Valeri lin akompanu, por peti de 
panjo permeson prezentí ral g¡ la fiancinon. · 

Eksplodis tia soono, ke Ugo, pro la suhita teruro., 
alpreninta por li humoran aspekton, ankaü mem ek
vo&s kaj voC.ante li puáis Zuhin en lian Ca:mbronJ 
kiuris revene • . prenis ínter la .brakojn s-inón Kristina., 
� portis en alian ¿¡¡mbron kriante : · , 

- Atenidu, atenaiu por sveni ; atendu, ke mi 
estu snr la tegmrento ! Poste li Sin en!losis kaj forkuris. 

Lx pafigis kiel bombo en la studejon de Verani, 
akre kriante ; hejmen, hejmen, kuru hejmen l 
� · Car Pecjo ne sukc;esi.s eltiri aliou e1' 1ia bu§o, kaj 
¿¡¡r h ti.tnis .(le trage:dio, li · kuris en kitelo, sen ¿¡¡pelo 
hej'men, trovis sian edzinon ekscitiginta ;  anlmií li furi
oz�is 1rontraií la knabaóo malrespektinta sian panjoD¡, 
kaJ ékmirmci.s : · . . · 

- Mi lin mortigos l  kanajlo, petolulo; kie li estas? 
mx lin mortigos l . 

· 

Li eltiris tablokeston, svingis tr.an�ilegon, kaj· 
daüre hturlante : . Petolulo, hundido, pastrofilo, malres
pektx sian pa:njon ! - li pafigis en la koridoron , �ultro
�lS pordon, enlruris en la. eambron de l' filo, kiu 
time� sal� . ;al kontraiía · angulo, kaj enyolvante la 
okiulojn h trlladis per fruriozaj frapoj la liton kaj � 
¿¡u traneilfr;apo ripetadis : Ellernu kanajlo ! ellernru 

- Por ldon fari ! , 'TI 
- (:ar illl 'ed�oª. . . .  ·. . . .  
- 'lh l morgaií mi ha:vas ek��mojn ce la Aka- . 

d�rniO ! �el mi fam? kaj li sin ventu'm'is anta.u la 
viza�o, kvazaií por forpeli la genon. 

- Nur kvaronhoron . . . je la deka - 111sistis 
Zubi. 

- Do, kiom da jároj vi havas? - demandis 1:i 
majstro .lrun naiva mirego. · " 

- Dudekunu ! 
- Dudekutrujara ! ripetis pensema Pecjo Veraui ; 

h elspiris kaj nenion aldonis. 
La sekvantan matenon, je la naiía kaj . duono, 

Z'lib1 Jam staris sur la soj lpordo de t. Urbdomo, krun 
vizago nepenetrebla kaj grim:aaa, pri kiu oni ne Jl9VÍs 
difini, cu melankolia, aií goja. Li gar'dis la Neptunon 
de Gianbologna, kiu speguladis per la l.ar�aj· bronzaj 
sultroj la sunon, in ter la �pruooj de la fontano ; Ji 
rigardis kaj atendis. 

Alvenis 'UD'Ua U.go Val.eri, purigita, lrun befa t'Ug<t_ 
kravato, sed malltuma vizago kaj fu§kombita hararo. 

- K1on vi ha vas? al li diris Ver.ani. 
Tiu skuigis, kvazaü .por forpeli genantan pen

son , kaj daiíre grumhlis : 
- M1 portis al Chappnis la kartegojn, po. dek

�vin frankojn li· al mi 'don�, ohi l Kaj diris ankaü, ke 
o:nia elsp¡ito fetoras je brando. Poi dle'kkvin fiankoj 
eu h volas, ke mi odoru je violo ! 

Tamen tiu tempesta vizago tuj serenigis, kiam 
h vidis eltramigi Julietan kaj sian panjon, li alk-uris 
ridetante por prezenti manon kaj §ajne cían Jllal!Iumor-
ajon h forvaporigis. . . 
. Samtempe ralvenis; · el · Canton de 1' Floroj , Pecjo 
Verani, kiu, vidante tiun printempan kreajon, apenaü 
ka§antan la kortimon · per rideto, �ksen�s sin: malpeza,' 
al §¡ prenis ambaií ·manojn kaj per riúld:a vooo, kiun 
Zubi neniam supozis pri li, sin dernandis : kiel vi . n01m� 
igas, knahino? ' 

petulo 1 filo .de pastro, ellernu ! . . . 

KaJ kiam kristala vooo :rrial1aiíte Tespondis : Ju
lieta ! - la majstro ridetis kaj al �i donis manon, kiel 
al infano, .por eniri en la palaoon. 

S-ino KriStina, lin sekvinta, eniris en la can� . · 
bron k-un korbati�o, vidis tiun ruinigon., la liton fra-
paditan, .ekvo& : · . . ' ., 

- Ho Dio ! . mia nova litkovr.ilo ! 
S1 repugjs sian edzon, levis la litkovrilon, gin 

roetis kontr.aií: lumo, �i sajnis kribrilo kaj si ekploris : . . 
- Rimarku kiou vi faris en mía kokona kovrilo l 

V1 . trahoris litotukojn ,  matraoojn, cion vi ruinigis !  kit� 
m1 · trOvos la monon, :ve; kie nii gin trovas? · · 

Peejo restis tiel hum:íligita, ke ne parolinte, kvie
te, k'?-ete, ·li aliris la �tuparon kaj tiuvespere li plu' ne· 
revems. · , · 

T.amen ia lcia:lon, pro kiu KrisÚ11a tiom kole.ni· 
l"'ntraü la filo;, li ne st::iis ; . li  estis konipreninta, ke la · . 
1mabo a'muldómadis. kaj . li, 'distre opiniis," k.e' la retigiaf'l' 
skmpuloj M li;8 ed�ino §irí incitis, nenio alia ; kaj post:l.¡: 
la incitigo li .aLti.o ne plu pensis. ' r� 

Nu, la . morgaiíon posttagmeze, kiam · al li venis 
Zub1 timplen.a, li jmn for�s!s la hieraiívesperan soo1wn� 
k.aj al li resti� nur be.daiíto · en la kora,, esti malju� 
kaj· �forten;ia kontraií 'la filó. . · · . , 

Kaj tiu hedaiíro 1in inklinigis al mildeoo. 
- Pa�jo - diris Z'llbi. ' ' . La paC-jo respondis per grunto, kaj Zuhi aldonis.-

Mol',gaií mt hezonas, ke vi venu .en la Urbdomon ! 
. - Eti · la Urbdomon ( N\1 . kial? . · ·. · . -'- Car ' mt · -estas 'n�plen'8ga1 'mi>/be;Z9na:s - vi 

sub$kribo.p.. · · 

Sed, post la plenumita oeremonio, kiam ili re
venís en la plaoon, Sa.jnj,s, ke la mall(vieto lin repren:as:) 

- Mi rapiaas, Icn,aboj ,- li �blis - mi deyas 
kun al la Akadeinió. · · ....,-. Li trasercis la poSüjn;: sen
helpe, 'kvazaií por sei;Cl ion, kaj . trovinte nenion, .li 
forkurxs · _ ·. 

Tie Testis starantaj, la patrino kaj Julieta, , Ugo 
Valer! kaj alia atestanto,. malgrava . �ficisto .. de . la ·. Urb-. 
domo. · .  · , .. , · · ·. ,  · . . . · 

- Bone -· diris Zuhi - nun ni im trinki ! . 
- Kio ! - aldiris> Vale.ri - cú .vi igis sinjoro? 
- Ne, mx havas ses kaj tridek, sed ·per gla:Seto 

ce Poncio mi povas vin regali. . 
La -oficisto · rifu:zis, . 5ed . U� · ámarkigis, ke ·glas

eton da 'htando · om .né:fi.iam rifuzas,. kaj li antaill#s ila 
geedzojn en Ja silentan. kai'Cjon de Poncio. · . · 

Poste, skizante figuretojn sur la ,marmora tahlo, 
por Ja unua fojo dum )ia vivo, la sageco atingis lian 
lroron per granda melankolio tief, · k'C Ji temis : . 

. . :_ OOs frankoj ka:j tri,de.k J �); OJlÍ púVjlS edzigi 
· . per nur 8es frankojn :k� ;"tridek : � . ·· . " �· 

- Cu ed�vojágo entenal:.a ?,f · dis Ugo� klin 
ironía ¡:>al_pebtumo . . : ' · · ·: · .. · r : 

- N1 uzu la trai:non kaj· ni � .. al K.asalekjo. Tie 
estas pa:re.¡:looJ'l: kiuj � invitos nin., al  :tagman�o. Ile-j: 
moi;l m Jlayas, liton ,ankaií, ki · · lie? 

-,. X.aj mpr,g4ií? ·7· ' 
. -. �rgaií Prottdtáj Menini> 



de vas . · al mi pagJ, montrajon, .. posú:l mi �peras fari 
lahorajon por SaDguinetti . .  ," Oni ne devas timi pri 
la vivo ! . . .· 

- Bela for:to ! diris Valeri, kun olrulbrilo. 
Bela forto ne timi la vivon lrun virino kiel Julieta ! 

Kaj h sentís :sin droni en setikonsolon, · en kor
pTeman · antatlsenton pn . nmlfelioo. Li ne plu paro lis, 
silen� ako�·anis siajn amikojn é'is la tramo, per lar
mántaj olruloj h rigardis Julietan, salutantan ,al li el 
la perono, l<aj- kapkline li foriris ; li ekpensi,s, ke Zubi: 
estas vere saga 'kaj' hónSa.nca, duro. li estas kvazatl flos
anta sur ondo, sola, en m�wno, sen morg�atlo, en vivo 
stulta , mizerega, ki!Ull oni devas sU'rkra:ci kiel putran 
cigarstumpon. · 

T1el li interbatigis kun Alfredo Protti, kiu jam 
promesis ié'i la :artisto hodiatla ; al lí fiulmis en la viza
gon liaj flavaj olruletoj .kaj li diris : 

- · Ou V1 konas la melankolion ? Cu vi neniam 
vidis tenion ? Kia pentristo vi estas, do? !  Vermo estas 
ankatl la melankolio, blanka, kun dika lro.po ; gi cniras 
al VI la stomakon kaj per tiu kapo komencas : tik-tak ! 
Kaj· tien kaj reen, kiel pendolo. De akvo gi ne suferas, 
kuraciloj· ne efikas, la vino gin svenigas, sed la brandb 
gin mortbatas J Venu trinki glaseton. 

·Sed ear ·<a nkaií la htando ne kuracis lin el lia mal
sano, posttagmeze h pensis al la plejlasta rimedo, al 
laboro. · · • . · · : 

En la strato Zamboni estis vinvendisto, al Ji don
anta mangon por pentrado sur la muroj de la drmkejo ; 
tien li alkuris, demetis la jaketon, kunfuldlis la ce:mizl
'rnanikojn, premis p:apereapeton sur la kapon, kaj 
atakis la mluron per fingrostrekoj kaj mansignoj. 

Je la kvara . eniris tien Pecjo Verani; Oni povis 
rimarki, · ke io lin turmen:tas, sed apenan li turnis la 
vidon cirkatle, li frotis al si la olmlojn, ilin malfermi&, 

. kaj ekmurmuris : 
- Pro Dio i pro Dio ! pro Dio ! 

" la kapoturno. hn re,gis ;  per blanko kaj nigro, per 
brikopeooj, kreto flava · kaj lazura, kirloJ>lena scenejo 
turnigadis sur la muroj· ; la figuroj , la dbmoj §ajne� 
envolvigis en· freneza 'karuselo ; hundo kaptinta per den
toj· s1an voston turnigadis ·cirkle ;  'homó Cirkatlbr.akinta¡ 
lumfo$ton sin al1asis al, kaptumo ; . la radoj- forigis . el 
veturiloj ; la ' eeVJaloj svingadis gambójn en la aero. 

- Kio estas ci tío? 
--' Estas urbO ebria - respondis V aleri. 

, - Donu manon kaj m111 konduku for - petis 
la majstro ---,, ear ·nu tiinas falon. _ · 

. Kaj kiam li estis en libera aero, sub la portikaro 
de la strato Za'mbo;ni, Pecjo demandis : · . ; 

- Díiu do : eu sinjorigis mia filo, por edzigi'? 
, . - En la po8o li ankoratl hav:as kvin frankpjn , . ear 

per la 'kromo li pagis al ni trinkaJon. ,# 

.. . -.- Kaj· tiu kompatinda knabiño? !  ¡\l �i li sufer-
igos tnalsaton ! Kio ekazos nu:n i> Kieñ .li · ·gin konduktis 
p<:�r dormí? mía ed'zino §in ne volaS ! 

- Ll luis du eambrojn .apud via hejmo. 
- Cu h ha vas meblojn ?  . 

· 

-. Jes. Jitonc .kaj ses au sep jumalojn :Sternitájn 
sur pavimo kiel vesta.jejon. ·� ·· · 

Tiam Pecjo ekblasfemis kaj riproeis kontraü .la 
filo:. . r " : · ." ' . · , ... ' ' . . ' . .• t-

- Putrulo l Tiela infanino ! Sin k-onduki al sufero. 
lbJ· nu, ne ha vas � unu. soloon ! '"�' . 

. · La pordistino ' haris §losilón ; Si ilin .állasis en la 
�jmon de Zu,bl :  JiU eambrek>j . ¡. • ·Jrun. lito kaj tri 
c;.>M' t ·•• • ·' ·� :> • 1 1 

. ��J· ' 1 1 ' - Mla edzii:J,q hodíaií vespere ne esw · hejme 1 

tuf�diris. J>ecjo , Verani. Si iris pasigi la koleron, 
� 

sia fratirio : helpu min !  
Kaj· ili ambatl, dek atl dekdu fojojn, ir.ante-reven�

ante, portis sur la bra'koj tiom da meblaro kaj tolal� 
'k1om ili povis� el Ja patra hejmo al la malplena 
eanibreto. · 

- Kiam revenos mía edzino, atl sin kaptos apo
pU�·ksia frapo, aü si ruin mortigos - diris Verani. -
Kiel ja oni povus suferigi ti.un infaninon? !  

Kaj· Ce l a  lasta. u·o, li malfermis tiikeston, kaj 
hezitis antaü la papermonujo de S-ino Kristina. 

Poste h decidigis, el gi tiris tri deklirajn biletojn, 
ilin pu§is en. pantalonan poSün kaj· peti.s de Ugo helpon 
¡x;>r transporti la plejmulton de la potoj kaj vazaro. : 

Personoj· en la strato haltis 'kaj ridls, sed ih tion 
ec ne rimarkis. Sed ee la hejmo d� Zuhi ili renkontigis 
kun pro.f. Rubiani la granda arkitekto, kiu vidlante sian 
kolegon 8argita kiel portisto, restis husm:alfenna pro 
m1rego ; veturilo lin ekpu§egis ; por gin eviti, en sia 
1ronfuzo h piedbatis eareton, peidís la ekvilibron, falis ; 
kaJ h kontentigis per rimarko al Valeri : 

- Vidu, kiom malmulte suficis por jeti teren 
la grandan majstron de l' sol¡i.de .o · 

lh supreniris. ' 
Estis jam malfrua vespero, kiam la lmajstro, star

ap.ta in�r la �rok�tista kon;fuziko, kian li fa� en. hl; 
ean:ibroJ de Sia filo, montris ai Ugo, malkviete sed! 
memkontente, la tridek lirojn, kiujn li prenis el la 
papermonujo de . sia edzino kaj lin demandís : 

- Ou por monato tio sufieos? 
- Se ili havas sagon - respondis Valeri - oerte 

sufioos. T.iam Pecjo, por ke lía filo tuj vidu tiun rie
ajon kaj trablovo gm ne disperdu, metis unu sur alian 
la tn biiletojn .8'lir la tablk> kaj ilin najjlis per klingo: 
de trancileto. : · 

Ih fermis kaj, iris sur 1a. koridoron. 
- Cu VI venas? diris Verani . 
. - Ne, nu atendas ilin. Mi volas vidí . Júli.etan ; 



�...::.. . Madno Horettl -
. . E�· �ªtis Mlmi .6i _tiuri· T!Jnk�ptej�:m de

· ini'iMj al iaiii:rigo ;  ' i�i · ·ko.düzo, � �i P-<>rti;fu:: SteñJto ñe, li '' 
kaj de vagvendlstoj , ci tiun Ve{dan oo.zon, ci tiuq u:t:\1:- , _ne I?ri,gus, , Jl�k , iJ,IO�g'Us,� ,li: �e� · j;tyJ:lf:pus .\�onecsf4!l.� ' 

· e.�n d�>lud�j ; ci·¡tiún, felieegáif landon dt�. I' li���mp�; . · ·· knabmon> nek fnpane �gus, nek vagadus, Ji, kiu proine-
ku� TIUr es�IS .sev�re pui�pér�e�a te .kolekti . f�OWJ�

, 
S}lr' SÍS .al la mortanta patrino.; lOO . !i: cí,am nones� ��!;}S ; . . · 

la . ;SenflQr.a] ;JiedoJ . L1 g-.u1 �us· k i·()me, ear hen h ven:::'· ''kai Cl.OO.nice ek�emís kaj Jaüdis Jirí: La ;sent.Oj de tiu · 
adls kune lrun ti:n doleanima,' pacienca Cle<>nice, kiu nekonato sajn!is !!l · s� tiel Iron.teptig'aj)rnj kqll,so4j� . .. , ke 

· jam de' du . mon.atoj:> lin anris ; . kaj lin · .am'Í.s tute .kik{i' · 81 •farigi.S komunikema ; si :volo:nte permesus, ke li . oe-
patrineto, si, ki'u estis neni.am ro.sedonta filojn, ear sia · nove sin prezentu al si, tiu malfelióulQ, k��Ii don:q �l §i 
s<>rto estis ' $erv� J�u:: a�es . kn.a'.J.oju. Cleoni6e, 'tree�e sian arnikeoon) sÍan seLúnteresan ámikeoon, kiú:O M�íi.' 
kompleza, ne liJ;tllgiS s1o.. Je malsevereoo, f¡ed an_ , :ü · neniel pÜvus krit¡ki . . .  Cu konseptite:?. La,yiro §iJ+ mJ(R-

. In.álfermadis_ siail . mon'lljon, ka.j .aeetis holn'lbonojn 'por ' prelmis, si 'rugigis .de liontó' kaj cpJezuro. K.aj iiel ;gran-
la· knabeto) els�zante sian monon, ,sián monon j·a �.. dan piezuron d'onis a1 s,i simila, riaiva., m,anpr�rr!9' J� 

• §telitan , ee la falríilio i!e' 1' gem«lsÚ'o). P1·eterpasadi.s la sekvantan tagon - tute kvaz.áií .81 estus enam:iginta 
vendistqj de. suker'ajoj kaj de hnn$irmiloj kaj de faboj: l<:nabino - ke·, trrj post la foriro' de sia a'miko, si vokis . 
kaj• de b.akitaj melonsemetoj : ·Ut.st.e, sekv.ata per gené- la ludantan Mimi-n kaj la vend'i�ton de kaMukaj �rk-
nuaj- rigardoj, jen pasadis füte la veu�isto d,e 1 aiicukilj �toj : kaj aeetis la porketon. - . .  � • . ' ¡lOr'k:etoj: Ciüfoje ekstaris Mi'i:iii pro efu.ocio. Ci:ufo'Je * 
demandis .Mimi per okuJ.demando . al sia. C�onice. Qu Cu Ja . fra:iíl:ino sajn� .aí 1i beleta:, , ou li al si . 
l)'e? Cu 81 n'-e. jntenc.as aeeti porketoti ? � . , ,.·· enúnenta horno, si koniunikelplla, li palmiena, j'en nask- ' ..:..,_ . Bohvolu esit pacien�a. Hódiaií ne . . Nes!lfieé ígis amikeoo, jen » ci�dira,(lo « ,  jen "amo,, Siclis aiDhaií 
.d� tnOilo hooiau: Sed mi �i_n prófulésis ál vi : kaJ yi sur g�rdena · ben'ko, i'igardanre la Judantan :infáno;n, , · t.t. n hav .. o - · · . · . . t ·¡ ·  d · l · · ll · k A- 'f l'A�-o .pos e 1 1 . 011arus a, s1 mem ma ongan · a'!':l e iuul 
1 ' IOtj oai' thtn ói dona<:Qn . pro'Ínesis la. vartistinó� promenadeton sub densa arbareto tute 'kiel geÍJanooj¡, 
neníu el la:' familio �nsis donaci porketon . al Mimi ; forgesinte pri Mimi. Lla fr:aülii)o vivís arnekstazQn ; . nur • 
aliajn 'kaMukajü< hestetojn eble, · �d neniam ci tíun pene ' s1 rehejmi�is· mantíran:te post si la infanon : prés-
rozhaütan·· Jl9rkido11· . . 

' 
. �< kaü;-sl ·ekfalis ce stonqj·, 8anceñga,n:te. K:iam si pé�,': 

na malspare'Lnó, fLánke de simpl.a .oorvistino, mir- ke li ¡ne mortigus, nek stelus, ·nek trompos knabÍnODj, 
igis . la cirk.¡Iustanant<?j:n, ,versajne . Nutcistinoj , vartist- jen ·:gTandái, trogrand'll dolca pen8Q : ha, sia· Cemroi, inoj- veraj·, C:iuf imponaj en si:aj luksáj • ko�tumoj kun s1a Cézaro. 
hlankaj- �trull\pqj kaj puntoj, term;ig-us pri la penso Muni sentís sin ·kiel >)forlasita« ,  sed tam�n ne , 
seni�i je ' mbne'ro por siaj · rieaj kn.abetoj : san'le kiel 'lllalaéahle : nenia� li  akuzus GIOOnice-n pri tío : Cleo- ,., 
la �esentemaj duonmonahinaj . >murses ce NUI:. servistinq, nioe-n,, kiu . . faris tian . donaoon ! Si C:iufoj� a lveni.s �kun'' 
sed servi.stino vera, ka:pablas .anii tiujn ajn inianon, kiun· M:uni a! la sama place k> . kaj tuj rigar�aüís .Cirkaü -si 
VI pov .as al .Sj, prezenti. . .. okulsercante S:J;an .amikon : lin rie ·ekvidinie iomete nerv-
. -\ Guste 61 tilín }nÚblemon sub titan iÜtage le1:te pre- eme 81 instigadis ' la infanon : -:.._: · r:rn, iru ; kuru, �rol 
z�tis ál  si  .. n�konato" apu,de si<li.gante : difetenco ,;:in�Jll· . K.aj -§1 atendis s'ian.· amikon ,  pretnanté si.an korori kaj 
infano "kaj Tnfano) iriter 8ervistino �kaj Servistíno, .inteE . 'malamike rigardante tiujn) kiuj sintrude deziris al si 

, sento kaj �to . . - .  Lt. cn�s al tiuj ,¡¡. kiuj ne, surportaa alparoli. Kaj konatinoj'n 81 ne rekoiiis kaj I.a ' infañój!q 
broditan bla11kan antautukon. · ' · ne Tekonis : nur Jiu, nur lin si rekonis, kiam; li sin' 
, .. ,Elue Ii. paml�&¡ :p1:j. si li, ra.kQntis· kredehlaj,n k�}. mon.tns iofl,lete l)�Ián!?i�au� láií1onge •de la aleo ·:e.e .}a 
íaCilajn' ajojh : trii:lekkvinjara, forfika, lllalfeliceg::a, sero- . kaktoj ; kaj la oraj fruktoj sajnis ..kvazaü falantaj; sur . 
anta okupqn kaj azil�n. Olmpo? Iom tró grava sajn.í$ .;; liajn sultrojil. . ' . . ' · . · · 
c1 tiu :vorto laü · la tt-e .·mlr�nkonqica vestajo, la ��l- ,. · LI kelkfoje ne venís : la sekvautan tagou Ji petis 
pqrega·:�apeláoo, .la aee elunt.a kramto� (tamen behgtti' parélonQp . J.6n,  óiam pro la sercáta labOro ! S'3{L iu-

. poc kamoo); sed li deklaris sin tuj :;pret;a al mcmoier . tag� �t:.vidi.s 1in · 6e lá . ale? kuné kun a,fuiko P,li hone; , 



ve�tita: · � li ka.j. tiel ·eieganta;, k:e li et. kllilpórtis, f9to.
, graf:apár..aton. Yenintaj· . ili estis, propradife, ·por foto-
graft la infanojn !  

. 
. " .. t.h 

,.. Cleóruce rigardadis infané mirigita la grandan 
laborou . �r jcolclctt la knabetojn;�laboro kiu minaéi� 

darigi tro klng-daiíra. Si:a Cezaro elektis la sin prezent
:. i litajn "'inf�nojil, �kza'menis, kribrÍs, a,dmoilis, ec forigis; 
m:ata"erntile: · ' ·· • · ' ' ' 

· - Ne, · c1 tiu estas tro jtina . : . .  ·¿¡ tiuj estas sam
agaj ,· salnkresi.a:j . . .  ·' ileoose" trovi alian, pli allkreskan . .. 

· alian pli · aiketan . . . .:........ Cloonice afable cpetis, K:-e dni 
aliooptú; sian Mimi-n. . 

• 
. 

' 

K:tam cío -estis 'preta (la infanoj estis senmovaj ) ,  
Ceza:rd, sin tumante al la  fowgrafori,ta amiko : · . < 

· -=- Dek ili ,estas. OQ . tromultaj·? -'-. Kaj suoitev 
seroonte ' irrtér bí � aphda j serv.istinoj� li elektis malele\
gantau� :meza�ulinon,_ kuB sncilifano. - Vi - li diris 
- bon,vo!y sifligi ci tie. - Kaj, indikante al la kunulo 
la mfáneton : . -. Cu · bone? Lastenaskito ! - kaj ce si , 
kiu portis la sucnJfanon Ce la brnsto' ( Cleonice malgaje 
mirigite .rigaa:dadis de Ill8lproksime senkomprene) Ce-

'zaro tnmñfe ' .Sidigis. . ' 

· . ,�, Úlo finita, '' la -infanoj diskuris kontentáj kaj la 
' 

lastenaskito nloradi� longe, , sajne fimigita� . 

. ""- Volqtfte •- ploretís C1oo.nice - lni estus sid-
in� 'apud vi• . . .  aum la fotografado . . .  .. . 

.
. 

, · _;;,_,[ SimpluliDp ! eu· vi ne komprenas, ke mi bezo-
nis virinon kun sucinfano ? 

....::. Kial? 
, 

-· Nemam vi ion"'�omprenas'! · Efektive si :p_e komp�nis. Si vidis -lin foriri kun 
la amiko kun foto_gr.afílo, 1in malaperi preter la �rbus

. toj>, volis , Jiu sekvi, pensis instilti ti-un. ViPino.n; Cal' si: 
rte, .. komprenis. Ho ! . Kompreni, kompreni 1 La virino, do, 
devis � lrunporti » s'Ucinfanon ee la hrusw « . . .  »last&

" .naskiton & • • • • )> maksinmme duon jaran « ? . . . . 
'• Nur malp1qlte §1 komprenis ec poste, kiam Cezaro 

montíi.s al si la' .bilcbi, .!re tre belan. Alian homon si 
. vidis :en ' ¡¡ ; .Íi dpis, ke ti mimgis gissate kaj " ke li 

m�ndis novan véstajon . . Belaj:n snojn li bavi;s; hrom-
"'ffuvajn. · ;· ' · · 

- Cu .nen1.am vi• vidis en ifustritaj garetoj · hil- · 
dojn . pn ))belaj i�lajr familioj << ? En tiuj la p�trino 
kaj patr? sidas, kat, c�r:k.a� ·ili la gefiloj , . .  dekk�� . . . . 

. dekses , . . la · lilslenasktta ce Ja brosto de la pa trmo, . � ; 
Oni diras, ke estas bele . . . Cj ti� -.,.. li Qiris fingr.omon-
trantc· la "'m pon · -� cst¡�s i tah familio !  · · · 

' ' t! � f:"'ii.:;:,J " 

.· ..:... Oto -� l kaj . . • kion vi faras? 
' '  ':' . .:.:.. Kfun · mt daras? Mi ·kolektis adresojn kaj tien 

,�ar tien Ci mi p!>�tas kaj mo;ntras . .  la. bildon �une1
.
kun 

petl�tero : .» Malfehóa patro, kiu n� ·povas nutn dekUri:u 
�f

.
iloj_:iJ . . . ]a lás�. estas sucinflllDO . . . �ta.s. . de

.
. Vi.a 

�atata . X Mo'Sto· . malgrandan · ��lpon . . .  « Ont rras ';dum. 
�gmango . .a.u vespermango. : . .  Om aten das ee U. en

' tliejo .·:,·. · La �aníbristino 'ré<Ionas la biloon kaj Ja pet
s'Jri'�bajon: k.aj · en·· la koverto o ni trovas dek, \ dudek, kvin-
dek lirojn . . .  .Jen la ofioo . . . . , ' Cleonice redirás : - Jen la ofioo ! poste, :la 
kapon · klm.ant� • .rigardas la l) belan italan fa'miliori« ,  
plfsér�¡ls ·mm {>9St la alía la' )>.gefilojn « de sia Cezaro, 

· Jbij· kómentas, "dum �I viSas per mandorso larmeron : 
• · - .Jim ankaü Mimi . . . 

· ., 1 
* 

. Cu la t.em� de malfelióo ne venos ankaü por si, 
malfdiculino? OU si ne estos devigata forlasi tiun 1lej·
mol), tilm infanett:m, kaj kw1vivi - gis kiam? - kun 
tui · viro ? Kaj poste suferi. pro malsa.fo, pro frbsto; 
e.sti· manfrapita kaj insulíita:, alJmtimigi a'l malriéa áca 
hejmo kaj finfine . . .  finfine naski· fileton ? Jen · <;leo
nice, du jarojn poste, tiu Cleonice, kiu amis Mimi-::n 
kvazau . pa.�rmo. Mi�. tiu felica Mimi, al kiu ec se�vist-
in(,) povis .donaci porketon . . . . . 

· . Laüsajne felióaj tagoj. Ním si havis ee la brosto 
�Ími-n tute sian, preskaií. jaragah, kovritan nur per 
malpu.raj cifqnoj , ploretantan, malsanetan ; kaj la penso 
pn . sia Cezaro, patro de tiu infaneto, jam ne donis al 
st gojon. Sed, kie pacjo ? Ou li labOras, eu eterne li 
sercas ian ofioon? . . ' . . . . 

., · - N e ;  jam senespere por ffil - imWhelmiene Ji 
konfesis iun vesperon. - Nenia metio ál mi, nenia . 

Necese reuzt la . biloon . . .  
- Klun bildon ? 
...__ )> Belan italán familion « .  Nun vi mem h�!pos 

al . nn . . .  
De st li postulis tiun ci fojon la adresojn ® 

1 lamilioj·, kies serviStino iam si est� . . . Kaj sin . li · 
kuntiris post' si : . sin· palan; cifonitan, kun tiu pakajo 
s·tp·bruste, en kiu malgranda estajo dor�tis aií plor
étts ; �ii1 li devigis lin sekvi;, indiki al 1i la domojn.,. 
la · :wrdojn ,  atendt lin 'SUJ:Strate, dum li próvis, cu. li 
súkcesos ; temre' ekti.nrigi, kiain '·li revenis senmona, 
l:Hásf6nl.a:nle. ·ee soj:lo de unu el tiuj pordbj si skrupule 
halt.ts. Na', e� lfen ne el!Íri,' ne, ne.l ·� la hildo · l ·  _j�n 
la e fil�w. d� 1 ; �mastroJ : ne, n� CL. tJeD 1 :Estas M11Illl . '  . 



2.. Hassl 
� . ){1 ha vas komf9nan logejon, kun funn�ta- edzino 

.. de akómodi�a humo,ro : aliyorte, �fu�ejori., .k�, ,¡�llrn_imali:' . .  
kelkfoje, m1 povus trovigi pli bQne, ol e n  tiu ti fumita 
kafejo� . Pro )io vi ,trovas stranga, "ke ciujn vesperojn 
de lá jaro, ciujn, Cu plruvas; CU V� sufoke, .mÍ pas- , , 
�as ci ti6t, antaií glaso d:a biero, Ce tableto plena de· 

.. ma�oj· k;tj n.ig.x:a; :rondoj, sur malprura kanapo kun 
·mmpitaj risortoj. . e . . . ' � . : . � 

V1 komprenus,  ke mi· restas en lmia bejmo .alme
uau 'I,J.UU au.,du fo�O:jn ja:re, abnenaií' je Noyjara a:U .t 
Knstn8'ská tágoj, kiám tie ci estas 'senhome. · 

V1 trovas tiort stranga, kaj jugas min malbone: 
. ; i!>,or jug;t . neoesas scií ;  cí sube est3,$ ' historio. Gi.> 

u e estas trase<Iia historio : sea suficas por ruin senkulpigi :' 
almenaü pPr montn al Vi imialpli str.anga mian kon- · 
duton. . . ... ' · , 

Oarmeta� edzmon mi prenis 'antaií dekdu jaroj. .  
Por la feliea., okazo·,. 'mi rioevis dekkvin tagojn qe Jiber
tempo : du �majnojn, ki'Ujn lm!i uzis por la edziga ; · 
w��-

. 
• . : � ' 

. · La saman matenon, kia!m :mi revenís, mi devis�, 
reiri la qfioejon. 

· 

. V espere, mia edzino estis laca : si enlitigis tuj 
post la vespermanao. . ·· ' 

. M1 penS,is, ' ke mi iros ln.ontri ir:nJin al la malnovaj 
· amikoj. Kaj 6i tien mi venis� · 

. 'F:ien ci mi . venís, kiel ciam mi faris duro mia 
fraülero. .MálJ:iovaj konatttlÓj ;  'trúllnováj , babüajoj : lt;t 

· cduu��tria ho}'O alv:enis ; kaj· - post tiu :unua vespero·, 
la dua, ear la amikoj oferis al mi trinkadon ; poste lá .,,,"" 
tria , .car mi reciprpkis la .• donaoon : · klaf tiel se.ninter .... " 

· 

rompe. . . 
1\{Ia edzino neuiam plendis pri tio. Anstataüe, la 

amiko} koinencis min turmenti Estis vetado. - Kial' 
VI lasas ciam· la edzinon Bola hej'J'ne? 

� Al �� ne plaCa:s elirj? -. Kial ,vi 9-eniam restas .,. hejme por ku.nestt JG,m Si?·� · •"'' . ' · · :r 
Jen, mi . komencis pensi, ke tio fa rus al si: plezu

ron. Mt· aten:dis, ke . si p¡arolu ��� mi ppi tÍP:- · Nen�."' 
, Tialn, iun tagony� mi JruraA'igis lm!ÍilJ kaj· -al : :Si ditis : · "·,M' 

1 - Nin�. cu eble al vi ma1pla6as resti ci.am sola? 
Cu :vi volas. ke mi restu ee:vi ·por �a vesper:o? , , ,.  
. Si ridct@l al mi, kvazaií mi ésfus p�sinta al si · 

' 
··· . . Li¡, kol�:rete, ·' rigardas la bildon; 

infai1o ? Rikane skuas la �ultrojn. · 
� Ou li? Apenaü videbla· ! Musk,ape:to . . .  
- 111 rekonos lin;· ' 7 · �- ?: . . , . · ,!f. ' . 

. f�belon �naoou ; kaj TtJSponrl��': Ce�, tio f<�XUs al mi 
plexuron.;�· , · · , ·, . . : .. :· , . .  \1:· ;, • .a. . 

_:_. &d  láal neniam vi tiou. diris? les; ci-vespere. 
Mt. nur iros fari kvar pa8ojp' por li�rigi la," stom.akou 
ué·:·· ¡a mattgajoj� k.aj mi revenos hej�n. ' -� 

Guste tiun \'esperon ne restis .eble. L¡¡_· sekvantan 
. tagon k�marado estis ,f-orirontá, kaj en ctiu �espero o'ni 
ttifikdonacis al li. T;ie oni restis gis 1a dudektria:, .kiell ·· 
tru.time : ec gis io,nete ¡;¡li !mal:frue. Mi e-stis certa, ke 
mia ·edmno, .se .mi · klarigos al si la aferon, cioh apr�bds. 
Sed . nokte, kiani mi r�venis , hejnren, ' si ja'ln dormis. 
M.atene , nenion si diris al mi. 1\fi esti:s tro longe doqn
inta, kajc elliti(;is apena u é'u�ía:i:emptt por kuri ' al"' la 

. O:f1cejo. ,Mi tagm:a:ngis tie ; revenás hejmen je la dek� 
naiía por vespermangi. ' ... 

Je la. deknaua , mi · atendis, ke nria edzino pétos 
ion. Nenío. Mimgante mi pensis : · 

'Kiam mi starigos por eliri , §i .�;ememorigos al  mi 
la promeson, kiun mi f-aris al §i hietaií : � mi �tai- .• 
igos cion, kaj restos hejme kun si. . 

' ,, 
Ml· Stl!rigas, faras. pa8ojn;en- 1a cambro)' sin salu

ttas· . . .  - Nenio. Mi eliri.S kolereligita. Tióm koleretigita� 
ke llll venís tien oi, kaj iris hejmen je la kutiima horo • 
la dudektria. · '" , . M1 komp1·itnis, ke pli bone · e'stos reiri frue ·al: La 
dbmo, dum bela 'vespero, neatendite. Agrablá:. surprizo 1 

. Kaj· ciun Yesperon� dum mi estis tie ci, sur ci .tiu 
kanapo,· pensante pn e�, mí diris � mi mem : ' '� 

Cetere, §1 ne ,aten� min. Mi iro� morgau.·vespere. 
Kaj la v.es�ro verus. Estis1 ju jaudo, vespere, ld¿rin 

IDl plernu;nis la fll·'OOléSO'n, kiun mí. 'f.lrris al §i>' . , 
Estis antaü kvar jaroj. · 
Estis . guste,,vespem, en •kiu mi malpleje pensis 

ph tio. Je la duoeka kaj duono· 'mi iúüs mian kuti'iilian 
pl·omenadon. MI .alvenás tien oi, kaf troYIII,S la porao,n 
fermita, kaj la yitrokqyljlojn,.·surmetitaj. Mi · rigárd¡as 
kólerigirita : Sur ' la pordo, - nigroboiderifu papéreto estis 
gluita : FERMI'rA PRO FAMILIA F{JNEBRO. · - Mi 
rememol,'Is; k e I'!l ir ato de la ,).{Illl:!,Stro� estis m'alsana ,. de , 
m'irltaj· rfionatoj: �t -reStis malorientita.. Mi . v.agadis' �:S . 

la fino de' la eefstrato/ ll:ig;a,rdís tr,a Th vitroi'de la illia¡ . 
kafe)o, cú rn':ia krutirna � okaze, estas ;tjen rif11g� ' 

mta. Nehiu . . Ci* tien mi reiriS · legi . la , pa¡)t¡reton. ' Mi 



" Gaji�as ciu koro. 
, Kián;J. pli, dolQas �ojé 

la vív' ol tiafoje? , 

bumida, 

ke mi 

Kiam al la laboro 
la hom· kun pli da amo sin l'émovas, , 
daiírigas, novan provas? ' · 

, kaj maJpli . .  rememoras ]a cagre.nOll? 
Sed ja .a:flikto naskis ci serenón, 

. 
ci vantan �ojon : frukton ,, 
-de r tim' pasinta, kiam treme timis 

• .. . �t tiu de la morto, 
kiun la vivo tedas, 
kaj . kiam en turmento 
froste, pale, sen vorto, 
�vitis la homoj treme,. en . aleudo 
de la atak' eksoesa 

· , 
de fulmoj; bub' kaj vento. 

Ho vi; natur' kompleza 1 
Jen v,ia dono nura , 

· jen la plezur' donata , , 
al mortemuloj . Ceso dé doloroj : . 
,jen nía sent' plezura. 
Cagrenojn A utas vi , lar�mane ; sponte 
venas dolor' ;  kaj tiu �ojo eta, 
kiun kelkfoje por miraklo naskas . 
'dolor', jam estas granda gajn'. Homgento l 
kara al eternuloj 1 vi, felice , 
spiranta, liberi�e ,• 

·el ia ajn doloro ; kaj beata, . 
se 1' morf vin tute savas de turmento 1 , 

. (Kalocsay) ' ,  

' 
Ank;aü la se�oj estis Wgitaj per vestájoj. 
M1 atendis flanke, ankoraü staranta, atendan�, 

ke tiu tumulto trankvili�os ; . iom genita, ear mi est$ 
kaüzinta gin. Mi estus "olinta reeliri. Mi v(,lís tion díri 
al Niny. Sed mankis al mi kúra�o. Mi ekkoieris kontraií 
la servistino : 

. -' Ou lll. ne estas ka:pabla libe�i par mi se�n.:, 
malspritulino? · . ' ' .�i rapidis tiel .�afe, ke si ektu§egis kubute la 
fnukfop'Orti1on lo,kitan srur la telermeblo, kaJ jetis g.in· 
teren. Allir krieto el tie :  Jruras �i tien N.iny ; ilisultójt; 
ploro de la servistino ; kaj ni, �iuj tri, . teren, por. kolekti 
miúltválorajn te1erpecojn kaf cirkaiíturni ilin en rtiaj 
1Dftnoj, ilin rigardante, kv�zaü ne:niam ni estus rigard-
intaj la teleron, .kiam gi estés tute bo!llL ' 

- ()m �gluas tre bone. • 
. �pripense mi sJru.is 1a . kapon� kiel nekredanro. 

Iof sen:pacienci�. . . · · - Séd jes', per mastiko. Necesas tion f:itri tuj, 
durn 1a n;unpo; · estas freSa.. , . 
. · Mt 'siá�is Stir matA-en.o de la sego, · akírita por " . 
tiei kara prew. La senistino ri�is .e.n angulo.n. " . ' 

Niny tro� mastilton klÍj kon:Íencis l·a labóron. Mi 
ekb� cig8;ron. · · :· · .. 
,: Post! ioui �da tempo mi .eksentis� ke io min tedas. 

M,t l�a�dís aL . mía ,ed'zino, sed §i estit� tr.e· pkupita .pri 
tiu sia laboro. Tuf "mi kompreniS : Estis la flustrAJ sin
gy!.to-j· .de' ,la . �nist;ineto el sia. a:n:gulo� Mi,. tutni& min. 
S1 plótiS kuit'� óe 1' muro. · ' , . 

, · . ...,.. lru f9rl _..:... ie mía kriego ,.Niny sin turnas· 
por t:igardi. Sed neatendite Ai ellasas .alian krieton. Si 
.r.elPéñíOl'as·= . · "i. 

· 

- La blo 1 luiU, maijprítnlinol ku:tu .  � • 
\St � •.. .  Jruii· manoj p.Jena:j �- �,rpéoo,j 



Pleoe forgesita de la anaro, al kiu li- m�m iam apar: 
oonis, · li adiauis la vivon, s_atªn de jaroj . . La Esperarit4=� . 
:gazttoj. �ur , pro jurnalísta 'devo publikigis maigrandflj!l 

., riotojn pri. Jta }no'rtu -'·k!!j t�U. ,ci sciig0 ú multaj Es���t. . 
antistoj , precípe' el la j'una-�generacio, elVokis' mirón : K i\lf 
do? Cu Beaikfront nur n�rí mortis? 

Eí'ektive, Beaufront e!J la konscio de la esperantistar,o 
jam de longa, tre loQga ' tempo estas mortinta. Kaj ec . . 
tiuj, kiuj ; sciis, ke ie en la II)Qndo Bea:ufront fin§pinás 
iiian .figlor�r� vivcin ,. é� ti�f �é·�kapablis su.fice . reale prp,;-, 
zenti tion, al' si en la i:rriago. La nomo )3eaufront son� . 

.kiel malagrabla eho el la fora . pasinteco ,_ · kion komunah . 
kun la nuna rapidflua vivo de nia afero povas havi tiu 
fantoma gria�sona nomo? · 

¡ f' 
Tiol!' :f;r{J.mda por �i sonas nu11 : l ia . nomo, ke · Áll-' 

sciigo prh lili _morto vekii nenian .irirpre�on,' ba !  nen ian . 
rememoron ec malgajigan.' .Estas io prof,!.Ulde tragedia en 
la sorto de Íiu homo, . kiu· antau 3o jaroj -ankora!"¡ skuis 
potence nian, movadon , fleksante gian junan trunkon laQ · 
si,a p;t-eskall W:!_ttl�tori\. vo!o . .. J�aj nun tiü . ci non:,to, kirr,., 
jam brilis � }i:ete sur nia · :t;i�mamento, rube putras en la�: 

'tlezerto de r ·forgeso. Ho ve.; 1a nomo m.ortis multe pli: 
frue ol gia portinto ! · · " 

Ni ne priploras lian morton, sam·e kiél ni ne jubilis. _· 
ce tiaf1:1, kiam }ja potenco . en nia i:nov.ado atingis la zcni-'· 
ton. Malgráu tiuj siaj ,gr�Jidaj meritoj , �iujn li scudube 
gaj�is scir! la �ampo de l' disvastigado de nia afero, kaj 
.:..� kio ti�m pli g'randigas liajri meritojn .� guste en la · 

unuá periodo, en la » infanago« de nia movado, malgraú 
Cio 'Beauíron.t neniipn estis t>or ni la gvidanto - pnr t1u 
d�stino mankis' al li la necesaj korvarmo kaj anims.impleco, 
J�i . estis ci�m la »rnarkizo<' Ia fremdulo int.er, la popolo, · , 

· kia l..,sti'nktc .. senti�, ke lia faúátikeco po\ Es¡!eranlo estas 
nur a_J;lkrl) iit,!5 l a  tempesta maro de liaj per�onaj ambiciqf 

· kaj aspiroj. . 
J�a judaso de nia afero. Jes. Sed ankai¡í la twang�li.a'' 

Judaso, anta\i la perfido al sia 1\fajstro, estis ji).' Lía a pos, , 
tolo. Kaj. �ufront estis "pe .nur · un u el l_a 'dekdu apos..,·· 

· toloj ,de. .. :E�etanto - li e�tis la unua inter ,ili, Ji estis eb;:*'Wi-> 

io pli : l� Sta Paulo de nia m0vado/ klun li firmi·gis Jtaj 
forte pusis sur la v-astan oceanon .. de ., r vivo: Tiuj, �iuj 
vénis post li, trovis jam �olide . pret�,gitat): laborkamp'on, 

· bone fun�¡:iantáh orga.llft�oú k'a:j ):eton ,de oficialaj ' �i�á:toj . 
. Guste tío, la . konscio kaj· sento, ·ke en lia persor�eco 
koncentrigas la potencoforto de la tiam ankoraü t:f'e juna 
kaj ekfloranta movado, pusis en lían varmegan kapon · la 
frenezan ideon venkkonkeri gin absolu.te, uzurpe · iodiri 
la tlo¡:kronon desur la )capo de k v�sovia Modestulo! de- . 
lia m'ájstro, kiun di§kretrgi estos plei f:.acile; malk�ipte · 
la erarojn de lia verko'-k'aj prezentabte ;al lia -anaro veikon 
pli bonan, korekti.tan, modifi.tao, reformitan ! Katenita de 
si a malsana ambicio, li �ne elsentis � la misteron de Espe
ranto,. gián vivoforton, li forgesisl. ke. lia . granda misio 
eStas nur �ia. organizado kaj nur " 'SUI'; tÍq. {:j agadpkampo 
li povos rikolti laiírojn�· metitojn tieU:gNvajn,. ke ·e-n la 
historio de tiu mova.do . .li povos resti 'senmorta. Li 'restis 
judaso. Kaj li perfidis ne nur sian Majstron, ne. nm 
Esperanton, al kiu li antaüe dedicis . sian tutlUl energioli 

· .kaj organizan talenton, sed li perfidis )a realigon de sia 
· cerbo, Ja , tutai:r ideon de· internacig: " Iin�vo A-enetald �'Úa�. 
la publikiio de Ido ne·'�estis; kiel li� kaj- liáj a.gerítqj - vol'ís 
kredigi ah ni, kaj kiél éble 1i mem krei:lis, la suprenlevo 
de ti u grandioza ideo sur stupon pli áltan, sed kontraiíe : 
gi estis senkreditigo, · senvalorigo de ··· tiu ideo, · terurega, 
kruela ha.to, kiu tiel forte ekskuis la aferon, ke, gi .lliÍrí,acis 
krake f.alegi k:aj m�lap�ri, por ciam:. K aLnw 'al la �parto� 
rica sago 'r-de l' Majstro kaj al hv "Saná instinlito d. e lia ·· 
anaro ·rii-. devas dankl, . ké la afero ne suferis eheligon, 
ke gia tr�nko . restis tuta kaj fortika. : . · - · .' 

Cu Donkihot0? Ne, · Herostrato. Sed ·Herostrato, .kiun 
ec · la · Morto forgesis, ,lasa:pte lin .en li� soleen -nl.alj9ñeco 
mediti P-!'Í lia fi�skinta;.,aventuro, p1:i - ,�alJ.t;¡,j aspir9j Ataj . 
m\samhiéio :' ho, . se , 1i� .kapihlus t.i:etróturni la: radp�. ,de ' 
l' tempo, gustigi la tiam!ill erargn_ kaj kqn .rilpurigita amo 
kisi. la .n1 anon de sia;, ·granda Majstro, kiel , iiam, ' en 
Genevo . -· · . ·+, 

Mol'tis+ .Heaufront, . l� judaso d�. rna· afero. Ni. ne 
plons, ne,k gojas . .  Mottis, simple for� · · hó�o:� Do. < l'ia 
p¡;za. es'ttt;'a1 li• la tero;. ''·�'· . . 



�·� 
· �f/!,.t:JFftrrPri iPJ�;�;· 

. ' · ' ·· . , ·-; Renato F�Jnf -
Mía patro, kúracistQ en malgranda montá komun- �if¡Igas en iun ' de tria klaso, káj 

iuno, . gajnis, kiarn· mi estis kña�tO, po kvin paolojn h�men. ·"' , 
tag��.: kiuj hodiau e:stus du ' liooj :kaj okdlek centimoj., . 

, ·, La vojago · min tra�kviligis. M;i daiíre parolis pri 
K un 7nlizeraj: e. ' �  rdinaraj. g;a,:jilOj de kelkaj .;konsul- p ' liti�o 1.\aj milito lruu libtoaí>ociano, kiú iris al Signa 
toj , . de kelkaj 'racietoj kaj . de kelkaj Vlzitój ekster ka] �mi ha vis k�lke. aa momentoj, en kiuj, seriozé rev-
lia J.aOO:r:distrikto,'úni"povas .kalkwi ke li.á gajno atingisl añ'te glomn, arm.ilojn kaj amojn kontraue a[ mía asoci-
cirkau kvar hrojn,  eble malpli ol pli. Per tiu ci mono é!DO, kiu mm . rigardis silentante kaj fumante la pipo�; 
Ji devis dec;e vivteni sian familion, eevalou, SE!rviston; m:i, . forgesmte m�an mizeron, 'malhumiligis, car ' ankü 
ka]�min ce· la Unl.versitato. ,, . . .· mi pov�· rakonti� mían unua:n )ertaJon. . . 

. ' ):am. ve��ro,� pgst mía Kristnaska, libiÍ'rtempo, mí "'•' Stld, ki'am;·tra' la arharoj mi ekvidis la ' turon de' 
. tiam'· estis de�sepjffi'a, mi revenís Pisa-n kun la ciu- mi:"' vilago, kHj' plic la tegménton de mia',dk)mo, kaj 

monata sumo de okdek liroj en. ]á paperujo. Revidi la la fun::on, kiu eliris el la tureto de gia kaméno, la mal-
amikojn min gajigis : mi . vespel'mangis kun . aro da bu:1iiileoo fa lis kaj mi sentis tremí miajn krur9jn. . . 
t�uj gajuloj , trin�, kaj elektrigis, vagis hntan.te tra Kiam nn alvenis hejmen, mia . patro ne eecstis. 

· la str.lí.tOJ de la ,,urbo gis malfrua . horo, kaj l�ste m1 Mia patrin0 ektimis, ear vidante min paligiuta, �i. krédis 
f�'bs �n luddomonÍ·en,' kiu, dum ¡:íáro da hor<ü,� 'ril<i las.is min malsana. · · , ·· '·· 
la tutan monon, plie suldon da tridek liroj ee amikq) - Mi fartas · bone . . .  vere . . .  mi fartas bone. 
kiu . al  m1 ilin pnm_tedonis. Bagatelo, se ni vólas, sed · Si a vizago reserenigis, kaj fortiginte · pro ti u ci 
bagatelo, kiu estis grava, konsidere iniajn familiajn. bona certeco, sufiee trankvile si aiískultis, dum si pre!¡-
kondieojn .  ,, . ... ig�s la tagmangon, la rakonton, kiun �¡ f�is el la 

" K.1all). mi veuis en miau earohretou, mi jetis m in faj�.angulo, "kie nii kaiíris, . min viJ.¡.'íilÍgante je •llf'' {).amói,'" 
sur :la· li'ton, sed 1ll1 ne povis .. &mni. Spiregante, mi kiu gaje brul1s ., sub poto kun bt)tOj. Kiain ro:ia ra,kónto 
tumis kaj returnis ' mÚ¡ sen tcovi ripow.n. Mi ankau fio.igis : . 

· · 

iom duondormis, sed tio estis ec malpli bone. Brili.an- - Filo ! , . .  m1 vin petas, kiel oni povos diri tion · 
tojn, mo.rtigantoji1, _ orminejojn, trancilbatojn, timig- al tiu viro ! _...; si ekkriis, rigardante min 1imege. Post 
antajn monstrojn,  spiregajn kuradojn tra okulperd¡gaj longa pauzo, �nsema : ,. 
deze1·toj , kriegojn, · fajfojn, paro�eojn, m1 $0ngis iom ' -;- .J�stas :n�eble ! Kiel ri vol4s, ke ,. n:un li :dom¡. 
el ciuj- é]:¡lajój, .kaj finfine mi rey:�kigis kuri' grava skuo, al :vi monon" por monato, se rií ha vas nur la monon 
kaj malfermitaj okuloj , plena je svito. neoosan por viví?. Cu gin trovi ? Kaj poste? N:.e ekzistas 

,>' Kion m1 fams?« mi pensis; » Úu mi peto,s de iu npareblo en tiu ci momento, ne ekzistas ripareblo . . .  · 
ami)co? Cu nu skribós al iu pal'enco? a l  mia ,eatrino? Tm malsanulo fartas malpli �bone, kaj· §ájnas, �� 1i 
al :inl.a patro . . . "? , Ho !  Ci tie .n:ecesas iri. · Okazos estas� mortontá.. · 

. , 
· 

PtlntJ ' agP, iom d� � dramo;, ke1kaj kriegoj ;: kelkaj bat- · Mi . ekstaris. §in rigardante silente ;· �i ttankvj}igis. eb>.J, ec, kial ne ?:ankaií sekvo da vangfrapoj� kaj cio La varmef9- de mia nesto; la laeeco kaf .i¡t !>lovo 
estos finita., kaj .mi. ne pensas plu pri: tio. « . de Ja vento tra la gorgo de la kameno inklinigis mÍ'll . 

. Mi forsaltas el, la lito, p�untepronas malri1ultájn al dormemo, kaj senkonscie IIii ekdotimis kun la kapo 
mon:e�jiJ de la urrua ami'ko, kiun mi · renkontas, mi kusanta sur la apogilo de la se�o. 

. . Ki?m m: . ekvekigis, Il_li vidis .mi� �atr,?.ry sida'?ta 
J(l }al ��· :flai,!k.<> .. de la f¡¡J rel'íE ;h . Stíklgts, � l.a faJI'() ·• 

brakoj, n.in demandante mute, kion 



. (V:) OOOCACpO : PRI L.A, YIRINA BELECO. EQ."la 
B�leco ne povas siri' líberigi dé la modo. La virfuoj devJ\S 
es�i belá¡ l!J.iJ la tag� gusto .. Le�nardo da Vi�ci heis M�'!'a 
LzfiCl; S.tiller, GrefAí; Garbq, kaJ , Sternberg, J,farlene Dwt- · 
,;i'ch. Ci lastaj estas m1lope , imitataj kaj cie kopiataj ; la 
Belecon, kiel cion �lian , oni nunternpe pogrande fabrika�. 

La Rene!Janco,. la ora epoko de la te'oriuloj ¡ reguligis 
la Belecon. Poetój · mor¡ilistoj , filozofoj kompilis emine�
tajn tT.akta,tojn ·pri , tiu d,elikata ., temó, kaj ]a virinoj, por, 
placi, tre rapide adapti�is al iliaj J!eguloj. ' 

La . poeto Cristoforo · Fiorentino, nomita l' Altissiruo, 
J:edaktif en voersoj la kodon de J.a perfekta beleco . . Necesas, 
li diras, ke la'frunto estu 'hela, Ja, Aultr0j egalaj , la brakoj 
sveltaj kaj facilmo,·aj. Alia kompetentu�o,. mastr? Firen
�uola, �ads :por la . sinjoiinoj d� P�at� sufic� �dantajn 
prele&oJn

. 
pn estetJko. La beluli!l-OJ tle lerms m.terahe, , 

ke hela okqlo ne , estas . absolute mgra, .. ke Ja vangoJ devas 
havi blankecon pli :ma�h:elan �aj I?alpli. brilan,. ol t�u 

. de la frunto! ke la bpoJ devas . 1�1 v1deblaJ ne E!1 o� k�1n.r 
. 'ail �s,dentoJn . . . Bafdau fo{\'d1�1.s skolo de teortulOJ 1 kiu) 

faris tiel precizajn priskribojn, ke estis apenaü eble trovi 
en tute !talio· viTmon be�an .laú iliaj difinoj. 
(; ' El Veriezió venis la pasio por blbndaj haroj. Beatrice 
kaj Laura estis blondaj ; Jen preskaii cío, kion ni scias pri 
ili. De la damo kun ciela graoio, ne postrestis tiutempa· 
bildo. · 

Boccaccio estas eMe la unua, kiu sciis trovi la helecon, 
kie �i estas; kaj gin priskr'j.bis laünature. La nim:foj, kiujn 
renkontas Amato, ne similas al la klasikaj figuroj. Se 
Bo�cac�o dirts, ke .iliaj ok.qloj �ajnas aüro:J;"aj .s�e�oj - ki� 
estas senpersoneca - h tuJ poste ¡�.!donas, ke iltaJ korsajo� 
estas la plej ' belaj en la .mond�. �iel ne . prezenti al �� . la: karnallogan , Ven!lson d1 Cotd1, ktam om legas : »super 
la Jar�aj kolt-soj , kontrau la carmaj i:lorlotincita,j mamoj� 
strikte nodita odniireto retenis la fítdenojn de la tre mal
dika stofo strecita Sur la dolce svela '):¡rustO«? 

(Y.) M@MENTOJ KUN . PIRANDELLO. " �ekontest- " 
eb1e I,i;;estas 'noviganto, 'kv'ankam li liávas aritaüulojn s9r 
1� tea�a karpp�o. P�rande�l

.
o� �p,ite al sia send

.
ependeco kaj "< 

. � 
Or��aM�: ttlbntdt�s tie ' �k diJ:��O (}� ffisEm., ' ��� ankal 
de la aiístro Schmtz1�r; kies ver'koJ estas l:iedaupnde n'e. 
sufi�e konataj , kaj eble ec de la germano Wedékind. 
Tamen �hte apartan . valorOll · kaj perspnal?- . arómon kon. 
servas Puandello. , · ·" � ._.\ '-k +. ,.. 'i> 1 t ,¡- ' ., * ¡• e ¡ .. "� �! . . -. � 

Dwn festé�o oni foj:e demandis al Pirandello; .cetere 
ne · tro sprite : �Kio estas la esenca ' diferenw m ter Sliaw 
kaj vi?«  . . �l..a respondo de PirandellQ estis delikata. nriksajo 
de modesto kaJ fiero. Li kompreneble .k ÓI:Qencis diri : 
» Shaw e$tas aqmiririda a(ltoré . .  :. << ,'· kaj li "aldonis : � Shaw 
sajnas al · mi rimarlcinda produkto� de la anglosakS!J-� SferO, 
¡lum mi .estas plie . � • filo · de ci: ,tiu plánedq, � "' 

, 
. ' ,,.. Cu li ne pravis? ' Sha\v presklrü éíam sin okupis pri 

moralaj demandoj kaj pri CÍtl KOQOOrrianta Ja hOp:l:l.D ag
emoo, dum P-iiandello enkendukis en . . sian. teatrón j:>rob
lemojn pri la · limoj de ' ni a inte1ekta scio ; liaj verkoj 
traktas pri la . ei-mondij eblajoj; . " o . ; ' 

. * ... t. ')j;: 
»Mi estas fa8isto, car la faSismo 'kreas« , diras Pirarr 

dello. I•'akto estas, ke !IJltau kelkáj jarój ''-la t.eatr:a vivo en 
Ita1io sajnis senespere stagni, dilm en Francio . kaj Ger
manio gá bon� pro�peris .· pro s.tata subteno. · Nuntem,pe, 
konsideriridaj ' progresoj efektivigas tiurihite, dank' al la 
energía interveno de la aütoritatoj. . * 

.. La sajne l�cÍiiiena g;atida dram�turgo konas ankaü 
la a:rten . se!lsul�igi . sian frunton . eri gajl: s.oci�to .. Oft�, ée 
balo, 001 hn renkontas klin rave bela Italmo. S1 ne ·estas 
dekokjara, kiel tiu; �al kiu la sapdekjarulo d' Annunzio 
havas la 

,
felicon intime amiki, 'Sed ' si ,.,certe ,apar,tena.s, ,íil 

la »inalpli�ol-:dudekkVinjataj ¡¡. . Evidente la · Ciopoya aino 
ne konas agon. 

(V.) NUNTEMPA ITALA POEZIO. La e1donoj de 
r�ziaj yerkoj cnuntemp:e abuJ.?�U,S: en Italia, kaj �.yánk� 
1ha . mvelo estas tre _'diVer�a, 1h tanien. atest� pn la n�
ordmara fekundeco de la Jtr,na generac10. KaJ t10 montras 
ne 'nur, ke multaj ., poetof -vivas .-.en '1fálio, 'sed ankaií, k� 
oni legas ilin tre fervore. Unu el la lastaperintaj verk<ü 
.estas ll Cuo.re ·e Twsurdo de Giuséppe ¡¡Yillaroel. »La kor.iY,- , 
diras .la poeto,

. 
�avas propran ahs�r?án:. ':ivon:; -p�i �iu �· · 

konsCias nur k:iam m volas klarigt giaJn motivoJn kaJ 
koñtraüsencoj11. Tqyoen, se ni , -gin ' atente .observas, ni . "'� 
konstata.S., k-e lá absurdo de la koro . estas- pli logika, .ol . 
ti u de la racio « .  Sur ti u cetere ne tro origjna1a temo.� 



poemojn 
paradokso li 

.._ (V.) M,OZAIKEROJ PRI ALDO PALAZZE&mi, 
POETO, EABEI;ISTO KAJ .ROMANVERKI�l;O .

.
. FireQ.z

lUlP 1au· nasJüAO, f:amilio kaj vivmaniero, .¡\.ldo:,Palazzeschi 
estas 'tia ankáu eJ;l sia ve,rkado. Per siaj Bildoj ·de la 1_!?.-.a 
j rc;.ento ,, - ' �maj infana:g.¡tj , reme�oroj , ki¡:¡j . m\lfitus 

ukon en E11.Pe,ranton · - Ii konker1s' la vastan pubhkon. 
}lálazzesc;h1 �ia:m havis preferon al la. g�otesko, , al la · 

Raj)o,llup�j �aifíin.!:ónstroj , kaj m«:ntris �igl?I! · guston al 
1a� i¡)stajoJ , viy,antar en ne¡;J,ormalaJ , kondu�oJ.--;> Obs!lrvante 
figl).rojn. kun riai!l?a aspekto li sajne pli Ixiné ko�scias 
pn la malbono YlVI • • • Sub la supraje amuzít ka] ne
glektema ironic;>, li' kasas aütentikan amaron kaj penetr-
eman malgajon. · 

La plej satata ,Prome.n-celo de Palaz�eschi est?;S . Fie
sqle, la -etruska kaJ rom1a urbeto, pátrmo de F uenze, 
Iti' urbo de lil. Renésanco, car de tie li ha vas plenan super
rigardon ne nur al la cefurbo, sed al .aro . . de vilatetoj �am famaj kiel �:estadlokoj de grandaj �istoj . Tie reviv
��as la tuta pasmta gloro : �ato Angehco, Leonardo da 
Vinci, Giililei, ·Dante ! Ti u pejza�o ser vis apkaií . al Bocca-
ccio por la plimulto de· liaj rakontflj . ' ... , . . .. · 

, · Kiel _ l-émej�o Palazzeschi estis destinita" de siá patro 
al la komeroa -.fako, kiun li profunde malbtis . . Nur la 
geografion Ji suficc bone ellernis. La fran.can� lingvon li 
fenore st�cl:is dum jaroj ka� sisteme .»englu��-« ' b verkojn 
de Maupassant, Fla,ubert kaJ Zola, k1es realismo fre forte 
lin -allogis. Ankáií la poetojn li multe . legis; kaj li gardis 
sian P.referon al :Baudelaire, �iu, �aií li, estas ,post Dante 
la pleJ gra,n�a · p�to �e la knst�smo. . . 

. En Panzo, li log1s j us anta:u la m1h:to, ,do en unu 
el_ la . plej �arak;ter�zaj m?mentoj de la . eúropa . arto, : �a 
epoko de l kubiSmo . . On1 ne povas ne1;' ke h _ de be 
f�rte influigis,.,-'Li konati�is �un Gu�llaumé . AP�!in,aire, 
P1Cass9, Max :Jacob_, J>aul � ort . kaJ multaJ afíá) sam
tenden.ca.j ' j unUlój. La art.istoj , levi�ant� ·en 1!1- mateno, 
jam sin de,mandis, kio. nova okazos en la · tago. Tw�ulta 
tempo ·de senrlpoza ' kreado! La pensc;>, la . laboro, la 
poezio de ses "jarcentoj kvazaií resumigis tie, atingante 
kapturnajn altojn. »El tiu epoko, cliras Palazzeschi, Picasso 
restas la _plej f?r� kaj la ;plej �iítentika rep!ezentan�. « · Panzon h. Ciam 8abs, duante, ke �� estas ha dua 
hejmurbo. Tie li fervore vizitas teatrojn;  nek la kino 



nek. 1a krizo povis ina1he1pi · _ Han emon. 1:.a kino, 1lau 
Palazzes�;hi, �onveilas al fiu, kiu havas nek �la kuti'mon, óék la deziron pénsi .  Tia sinsékvo de fotÓgráfajoj _ • .  
prezen.tas por li kontentigan spek�on. -Parolante J?ri . la 
pentroarto, li deklaras : »La iytpresismo sajnas al nu �u ., 
el la: plej gravaj epokoj · en la lifthistorio:' Oi estas al mi · 
nova alfabetó dé n\lll ne ekstermehla. Oi ebligis esprimi 
la miraklon: de la lumo, en �iaj plej subtilaj fenomeno�,. 
N\ll' post kiam:·�i vidis. la unúan_ impresi�man pentrajon,' 
m1 e�kompi:ems 1011 pr1 pentroax:to. . · -

, •. ' :K.ial mi VerkásP :.:_ N u, mi mem ne scias 1 "Neniarp 
mi decidís . yerkí, kaj neniu iam instruís al mi, kiel tiof:l 
fari. Mi ofte volis, laü la maniero de Mon.taigne, mill 
senkulpigi pro tio, ke mi "skriba5, ciar kiam, oni skribas� -
óni ·EÍ.arn nepre ion au iun genas . . .Ankaü' ne pio legall"Q• <�: 
venís al mi la' emo verki. Nur hazarde gi r venís, pr� 
i?�rn:'· evolho, p_ri. �iu mi k'?nsciis multájn _jarojn pos��: 
Kiel · mfano, m1 estis tre kv1eta, _,eci ·tro kneta, :kaJ t1at 
�11m _ mía tuta juna�o �ajnis, ke mi atendas iari grava(�. 
okazajon, kiun mi .ne klare antaüsentis. Oís mia deka jaro, 
�ia -plej sa;:tata lutlilo estis pre�ejeto, M� k�ti�is .�ole�i. 
l;l'eso!l kun g�and� .rompo, sed' la . solaJ fid�luloJ eshs 
Juda!J. g��a;boJ , �IUJD m ;v�ne J;>ems. kon�eftl. ·Poste �a 
soon�JO mm nerez1steble. altms. Mr vohs fan�1 aktoro. M1a 
patro. promesis;ke li lasos -plin viúti kurson ae deklan1ado, 
kiall! mi estos akirinta la komercan diplomon. K iam mi 
gin akiris,_ li diris : » N  u, faru kiel al vi placas, sed Sájnai, 
ke vi se�vas malbonan vójon3< .  Dum tri,' .jaroj mi -vizitis 
la kdrson de deklamado; kaj mi ali�is al teatra trupo: Post 
dude.k tagoj ?e sceneja vivo, mi forlasis _ la" t�_upon ka� 
�d1� al la ·dnektoro afablan leteron por lin scugt, ke mJ 
er(ll'is. - F"akte nenio estas pli fora- de mi a karakteto, ol ti u 
matra spirito, K:ie cio estas . trompa, falsa, ' artifika. M.i . 
unuafojc sentis, kiom inalfacile estas trovi al ' si ' la gustan . 
\'Ojon, killiil oni volas nepre antaüeniri. · ' " .· -. 

}'oje en Settignano, 9e miaj gepatr.oj, ekka,ptis m-in ' 
la tleziro p'entri. ' Mi foriris en ' la liamyaron kllll la necesa 
mate�ialo, sed eféktive mi pentris kion mí vídís - en 
''er80J .  Talenton Eor pentri mi ne .havís, sed mi ·sentís en 
�¡ kapablon- por la poezio klÚ internan -kontenton pro la 
unllaJ . . provoj faJ;Ítaj . De _ tiam ·mi 4aür�gis. KID1 miaj 
futdrjstaj kolegoj ,  mi estas unu el  la unuaj liberversistoj 

_ en Italio ; nun n1 gajnis nian batalon, ni venkis la puhli-
kon. Kompreneble la libera verso -· ankoraü nun renk.ontas 
tte_ akrajn atakojn, preci� de la · maljunuloj , sed g¡ far
igis la formo de 1� rwya poezio. K�am · mi eldonis mían 
Íln�;m libro?, qni min rigardis f�nezulo: kaj kiam �i 
:serus eldomston por- la dua, nem11 voliS , �ni akteptl. 
Mi ?,<- �em �do�is miajl?- UI?-uajn tri vol'tm?jn. �� 1 9?9· 
�arm�tb P.ropo�1s;. ke m1 aligu -al la. grupo <;�e haJ am1k: 
OJ. T10n l:j, . .fans ljom afable, ke m1 l).kcepbs partoprem 
la futuristan movadon, �m kiu mi . aktiv:is gis . la militp. Poezie restas mia préf_erata librO;. En �¡ mi retrovi)S 
mían jun

_
. ulan l\l)imon, kllll �l�j naivaj kaj ard;tj en

_ 
tuzi,

asmoj. ,'l\Dkaú la romanon efe mia juna�o mi satas : Lií 
J(odo de Pérela, kiu estas la historio. de 'fum-homo. 
Verdire la fumhómo estas mi. · ·  N.lllltempe mi laboras 
p;recipe:. �ri proza.Jo) •. sed mi tute he . .rezignis' p�i la po�- • 
ZJo 
.
. M1 �us p�b.lilóg•s no�an , rom�o� Sor-elle �qte,rasst ; 

temas pr1. famtiia dramo eh la ammo de du vl,rloplen�J 
máljuna3 fiaulinoj , óe ,kiuj la elementaj sentoj de- ' virino 
hazarde montri�as _ mal�rue ka.j i9rp. konfuze, < 

' 

Kiama'riiere mi. verkli.s? -'- Mi Jaras· la 11nuan m;;j_ !le�� Jlrellkau !�iqze, .k��;j ec !Di 
-
�ev�s �i. dolore, kvaza� 

m <Íl&lBus de ffil. PlurfoJe m1. -proks_mugas al la -tahlo k�J 
)Dl ·�tas min forpuAitll, kvazail mi dems suferi kir'11rgian 
o�racion ; Kl!-j ti o okazas, dum pfut:at tagoj, ti,;! .�iam � ... 
venas la vera ihspi1Q. Tiam mi ebkñhas en tia ékSCiti�, 
k� � api1Rii'! 1�. duonon, de. U sltrib�jo. fUÍ · pov� de¿ifr�P 
El ñu mhlneto m( hlile ne konservos ec unu solan v.prtog , 

.. sea jam eitestü ia "inuzika ondado, kill fari�os lt spiiío lte 
mia laboro • . Sé ti u linio ne sttkcesis, nna, laboro, estaS 
fll&ita. 'Pói�, .íni éion �rihiis,· Clí.r mi bollé lafioru n 
per �ekop!ado d� �ia proZQ! ?fte· mi :tion�.faráS �is 'Se.p � 
okfo¡Je. .ci11 kOpro íilportas n_¿jt<m, pedek

_ 
:t!ton. _ Grade m1.a �a�o ttansfOrDilitn en asra6lail Hntoíl; níian' d'Qlor'Qb. 

- . 
' (V.) ]1EVIVIO:O DE LA FJ)ANCA-ITALA . . A'MIK- -

EC�._' -Ci'u memo�as p�i la �en1po� �am la _dipl�máti� ril� 
atOJ -mter Franc1.o kaJ _ ,Jtalio estis 10m -streéttaJ � . . :• O m 
eci �i�is _ pri . .é�?:Zonta,;koQ,fli,k;t,o ! . Senbazaj_ �oj. La¡,d;u. 
riaCIOJ renoiJis lnan IDWOV311 am1kec0p ph .fi-rme oJ laiD 
ajn _antaiíe. La francoj memo.Qs, l¡;e Rom:a, la antikvfL kaj '• '• 
liiam juna patrino de la latineco estas ankaií ilia spiritá . 
patrino; ]{orna, urbo de la .amo'; laü antik-va, 'sed ' ciiarn 
vera an:agramo : ROMA-AMOR ! G;rand.ioza e�spozlcio d.e 
ítala árto okazis en� la Louvre, la francaj Jiter-aturaj', gai
etoj -ab.unde )<aj de�ale pritraktas· .. la literat11rajn' ev�ntojn 
de !talio, s-ro Martm du Gard, drrektoro de, la emmenta 
gazeto 45es Nouvetfks LiÚér42ires jus ' inter.vjuis�· s�ron_ Mus
solini ! Siaflanke la italoj �ervore r�ciprokás .. Post }a · pom-
pa inauguro de la busto de Cháteaubriand en 'Roma,, 
en teesto de la Duée, o.ni stari�is �'t la. S�ala de ,Milano >la 
bustou de f;tendhal, k�llll .la - üaloJ nomas A.,mg? Bey[fi, 
!Mililnese. :Ca únu:i el tiuj eeremonioj -· estis grandioza, 
ni v<?lus,díri klasika, kíel decís por )a animo .de U, granda 
romantikulo. Volónte lt gúi estus priSkribint� en suplem
enta ciapítro al siaj Mémoires d' Outre.tombeJ JC.aj interne 
de sia tombo, sur izola roko meze de la · maro, li sendubc
�in aprobas. Anatdle France, �un sia' satira :vervo, pluif?j� . ridindigis Ja , po��ajn ek�tra':a9ancojn de : )a Jier!l 
v1cgafo. Parolante pn ' lia nasktgo, · l1 kvazaú pa:rodí1s la · 
teatran .�aj . · �r�defei{tan' prís�r.iho�;' .ki.un , la. 1.vicgrafo 
mem f;u:ts , pr� iiu n�t�a 0k,az,aJo'o . 11 ku!�mé . dmF »�a:> 
aame de Chateaubnand ne _ pons akus1 Jciel la �aJ. 
, virinoj , necesis la helpo . �e la kunigitaj kvM" elementE�j; ·, ' 
necesis, ke la cielo estu tr�irita de sova�aj 'fulmoj - ke ,l� 
maro senkántene tumultU:, ke iempesto ftiriozu ·- én la 
ciir_ka:!í.ajoj , car }a naski$o -de Ren�. P.e :'estis or�Jinar� fa�to ; 
pn g1 la mondo· dens rrepre sen ! «  • · ! 

La inaügtíro de la busto "de Stendh:d, en la atrio de . 
la Scala, estis ankaü tre konvena al la I{lemoro de )a h!:h , 
noríto. J a m_ en 1 g x  4 grupo de ' amikoj -de Stendhái iniciatis 
la ' stari&on de statueto, sed venís la milito. Tamen [¡¡ , ideo 
ne estis forgesita kaj la jusa �ekti�igo :havis tre em·oci!m 
. kro;akterori kaj festan intimecon. S-rO' Paul Hazard reme� 
mori�i� - en, t�e b�la paro��d<;> . . cii<?Jl• kion Stendh

_
al sald�s · 

al Itaho. ))K1a: muaklo, li dms, "en la un!la- rerikonto de · 
Stendhal k un Milano ! 'l,'ie · de�is plené. ekflori dan k' �al la 
magia povri ! de la . áino la senkomparaj ricioj · gis tiam 
enfermitaj en' la fundó de lia 'lmimo. «. '� 



En la aütunf sun:adiaro "d�cas oraj polveroj . 
La 'Ven,to kirlas ili'n. Konfuzo. La vento tiras nigran 
nubÓÚ · antaú Ja ¡;¡U:npn. Malhelo. Griza, pli ol griza . 
tligt:4 'autuno duri{, k't\lkaj m:ihutoj .: La v�nto ekbruas 
kaj' · forordonas la�;�nulion. La sú'no reekbrilas. En la 
aütuna sunradiaro:·dancas oraj' polveroj. Ili kredas, ke 
estas jJriutempp. 'Priritempo en aiítuno. Mi iras. Prin
tempo en aütuno . . Júlio· Baghy ! Ho: Julio ! : .. ·Augusto ! 
Kongreso én ltalujo. Nun estas preskaií oktobro.· Kaj 
prinl;empri en la atí,tuno, Mi iras alr Julio Baghy por 

· inle.r;vjui lin pri }�"augusta korigréso en Italrujo. 
Mi al venas, salutas, sidiga.s, �demandas. Kaj Julio 

Baghy respondas. :Li parolas milde. Julio Baghy hodiaü 
estas .milda1 iomete ·am�a. Jen la . intervjuo. 

r Ki<:1j'n iinpresojn ui havas p:�;i,/!ll 26-a Univer� 
·· ,., .. ' : · sálii•'Komjreso ?· ·· · . 

!{ara 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. Ri¡>roci estus tre ·:q¡aljuste. al la he11oe 
plenumita .laboro �.de,. tiúj · jtal:áj >gesamidf>aÍloj ,. ki!Uj 
fariS' .Oión eblan laif"sugestoj de UEA por brile sukces
igt eksperiinenton; destintan aoni nov:ajn praktikajn 
celdifinojn kaj novan formon al niaj estoritaj kongres
oj. La eksperimento ne sukcesis, sed la akirita sperto 
kompénsas .nin por .la fiasko. · _ 

· 
' � --,_{' ' .. ''"' i'>-�."" 

, Pri 'kia' sperto vi '(JJ,Udas ? 
. M movado, kí�s celdifinoj K,Pnrernas spiritan pli-

. proksimigon, dernonstracioú de interpopola l ingva kom
preno, interkonatigon de diver.s.aj kulturoj, vojsereon 
al har.monia kunlahoro intergenta, oni donis »turisman 
l«o:alf[eron « ; Turis.t¡rr� ��tas ja �la .smrt_o kaj_ gi rovas 
estt adaptata, 8ed ne lhel » kemo<� de hngva movado. 
Unue. oni kongresu . káj poste laií plaüo om .rondvo
jagul' Oni donu al la esper:antistoj esperantisnion kaj 
al la turistoj turis01_on, sed ne al kongtesemaj esperan- . 
tistoj , n:Ur turism9ri: kaj al neespérantistaj turistoj ion 
mulk n · pri , -es�·antisrno. , · ·  ., . . 

· · 
,. . . K� �lpas iaii vía 

. . 
lpi�io ? 

Rer.sone neniu. La maUavoraj cirkonstanl;J(>j, la 
Iin.anca kriw . de' VEA; la st-\;eCa politika atpmsfer<()l, 

pte'cipe en 'Em�po,- preskau devigis la gvidantojn serCi 
uov.ajn vojojn .k�j tiamaniere la oportunismo,· komercá 
prakti,kis�no' iom post iom okupis la lokoll de tiuj . 
pár¡.¡:ipoj , . kíuf Q.ónis etikan b,azon al. la : movado. Pro 
oport1mismo· kaj ··komerca ·�pniktikism.o o:rii for.gesas, 
ke · Esperanto estas lingvo. kaj gia movado estas cefe 
kultúrmovado. �speranto, kiel lingv·o, ¡>Ovas .serví por 
ia :&jn celo, sed gia oficiala kaf neiítrala movado 'devas 
hl\vi firmajn p.rincipojn :  »Per Esperanto por la Kul
turo kaj per ' La "Kulturo pot la 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, mi povas esti n:ur d:anka 
al tiu máigraridá .diletanta trupÜ, kies membroj . :vere 
ent_uziasme plenumis sian .taskon. Pro malfavoraj cir
konstancoj la tf>atra prezenta'do okazis en k:adro mo
desta, sed generale la J:>Ubliko ·estis kontenta pri gi. Se 
vi aludas pri la �> Literatura V espero« mi devas konfesi, 
ke �ia éfektivig() '· e�tis apenáií ehla pro :m:anko de ; 
rolántoj . Es,tas sQiate, ke la . »- Literatura Vespero<< havas . · 
specialan , celon dum la kongreso : konatigi persone la 
verkist9jn kaj popularigi la originalan literaturon. 
Bedaiírinde . ni11j verkis�oj ' kaj · poetoj nur malmlult
nombre pqvis viziti tiun Ci kongreson. Estus dezirinde,.' 
ke �p':9m la ' estontaj kongresoj 10ni dedieu pli da atento 
kaj o�eru pli da mono por la literaturaj program
punktoj. La sperto montras, ke tiaj aran�ajiój ne sole 
interesas la kongresanoj:n, sed ' :ankaií tre bone akcelas 
ilian lingvan progresan. · · 

¡;__¡ - -
.lúa estús la ideala /iongreso de EsperMto 

· ,., ·'la:ii. via opinío ? · ,, 
'Tia 1:\ongreso, kiú donus'tir tüsemajnan iluziplenan 

vi ron · en Esperan-tu jo. Kongreso, 'kiu estus ara.ngita 
ekskluzive por esper:aniistoj, por la sülvo ·de internaj 
problemoj , por la impona d(linonstracio ¡ii-i vivanta 
ling.:vo , kul�a . .  ; Ko?:gre� �un, ,,

la��prog:r�mo, kiun 
prypans la • regtúnaJ a;ü • lap'daj kongreSOJ . · Kongres.o 
kun 'oficialaf de1égitoj , komisiitaj spe� okupi sin 
pri la )aborprogramo. Kongreso, kies amuzaj kaj . lite
rattiraj arangx,j fid�le respe.gula.s la seriotecon de 1a 



' �i" tuj viZ'itis ti u�¡" metropolon : 
KUrjozajoj estas tri, 

same kolosaj ; jen :' du ' stacidomoj 
, ltai unu ilmhUlatóri' . . 

39 : ' P(l'r la' unüa stacidom; voja�ás 
. . :oni al tuta mondo;  per · 
la dua nur du lo�oj aliTeblas : 

aü :Paradi2;o, .au Infer'. ' "t-1 
. r� ., 

(Ai:igur' enigina l) Unu stacidemon . · subtila, flamgotika · stil' . ' 

. distingas ; dJia elokvente montras . 
·}a fualbelecon de 1' util' .  ' 

. �) Dum )ni flankumis en la internajo 
· .. de tiu stona Levjatan' ,  

mi ' tra:fis sur paradon da� fuigrantoj : · 
estis la franca karavan'. 

4H posedis siap própran trajnon ; 
car �mi el tíu happy few 

ne estis, ' m i  foí:lasis ilin; tamen 
, ;:ne sen Pe tit-a �n�rvj u' : 

'» Cto' marsas· bone', deklaris tiu ; 
- tu vi emknibigis' · kiel' , 

krozpnt'?  Plenigas jam la �ip', lwj restas 
nur ses hamakoj en la kel' , · 

' « 
po .naucent' fránkoj 1 « Mi rif.u'�is h.a¡¡te 

en la ' ».rapidis�imon « ' kaj 
.post kvar horetoj d¡¡ malrapideco 1 
·· mi min tetrovas sur la hf 

r 3) 

Tre cert� mi eraras p�i la noinJ� \.� 
mi kredas, temis ja pri Helmi - :· 

sed tiel lo$a estis tiu �imo, · , 
' ke cedis f!lj al �ia hel' Iili. 

,,. 
Vere k0nfuzo estas tro. facila. · . . . 

Ho, ailda, Helmi; Hé1di , /!Iibna l 
.Pardonu , se mi nii:k.sas ' viajo nomojn, 

e kvazau en , bildkonfuzo filma ! ' � J 
Ni ·kuue do tagman�js, kaj senhalte 

kuris al Via delle Terme, 
kie el Somer-Universitatoj 

. la . dek-,unua ku�is ferme.· 

r 4) N; tuj 'malfermas �in, kaj ekp�legas 
,,Julio Baghy pri l' Infero. 

Brila sukoeso : . . cio akordi�is ; 
fajreca est\s l' 'atmos.ferci, 



'kiu 'direkt� al ni · pkrbladon
.N . ' · 

.: en la lingvo . de Dannunzio ; 
CáJ;luto �n . tradukas ' kaj respondas _:. 

finita jen. la komedio. · ·
· 

, 

• •• "f,, 'i •, . • \1 ,, � ·�f'· ·:_: Por fermi · tiun belan kon�restágon, . 
Galluzió-n aütobusis m, 

kie la kongre'sanojn oni rice 
regalis 

.per J:Qakaxpni'. 

Sekvintan - t�gon ni pas�gis dorme 
en specrala vagonar ; 

jes;' specialá pro la klientaro, 
�· sed cel1e ne pro J' kulinar'. 

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

kaj. pp.IC kompensi ti!l penoj�¡ oni 
· nin · p�tis per makarom . 

Pri Rom', . amikoj, mi ne multon diros: 
·. �alfeqrio en la Aüguste' , 

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

kiom do g�avis tiuj h�a�I.oj 
., kompar� klin la 1talm , gracilaj kr�oj , molkaresa karno -

kiun mi perdis en Berlín' 

· kaj jus ret:rov�s. en la � .Urb' ��ernal  : · ,, , R var. W.goJ. en la 1 'Parad1z ; . ·. 
tu tro? - · Ni faru strekon do sur B.omon : 

. e satinda estas la . lwnciz'. ' 

,Nür �� prelegon. de �r�nk�po S.alo, 
pn la » Frateca V1v << ,  m1 ·volis 

mlskulti : ve ! - G-i ne okazis, tial 
: :ke, krom la orator', mi solis. 

. . . 
Kaj nun, al ' Napoli Í Mi sin fo.rkisis 

kun kmii:ra melankoli' . . .  
La, trajn-ke��ro por min k�;a�ígi 
. mm :Atópis per · 1llak�rom " .� 

�·· 
' k, 

sed vane l V:idi Napoíl'n, kaJ morti -
morti d.e )usa am-disi� l < 

Tía,j a.feroj nur al mi okazas l . .  
, • »Over ?ur grief p.�e ought to. bridget<< 

kiel admon� · ínin GoÍdsmith, kun .ki� 
. . al PomP;ej-urho . �i p�l��s • (P.li b.one � . kompr�ms ha�n . ditóJD, 

klam i'li ' angle sur esprrmtsl· 

Sed nl-�revenis seniluzii�e : · ne. havis Romanar' humoron, 
la ca

.
rmojn j}i tak

.
sis laií la. pczo, 

. kaj lalí la .. iilno la amoron 
":t' . . ; . 

33) (kompteriu, kiu s.pritan menson havas !) .  

3/¡) 

35) 

36) 

Poste ni grimpis al Vesuvo, . 
kun seka lango kaj malseka lumbo, · 

�is Ja terura vasta kuvo, 
"' 

kie la lafo gelatene holas . 
kaj 'ofte pu§as Amacajn · ruktojn, 

d11m forgeseme su:r la montdeklivoj 
homoj kultivas vivofrukfojn. · 

De supre, la pejza�o estas rava, 
. asertis al ni la gvidulo ; 

ni kiedis ¡ lin, pro la turista . (ligho : . 
sed Cion kovris la nebulo. 

Nu, la moreaüan t�gon ni éipiris 
. . al Capn. · Capn, Q)Írp�jza�o l 

'' La maraj dioj vin priio�as, nimfoj 
· nudhanas sin sur vía pla�o l 

Kaj supre, sur hetber' de via :Qlonto,,,,. 
oni "rakontas, ke 1' vesper' ' ,  

v.idas trápasi .ínter la ;rUÍnOJ 
la .gloran omhron de Tiber' 1 

38) , Nek nimfojn mi renkontis, nek Tiberon; 
. en la altpenda vilaj};et', 

nur anglojn, kies · komfortec'. atestis 
. .pri l' ekvillbto . de l' hud�e.f . . 

3g)·�, La 'mía:; ve l ter.U:e .deficitis; . ' k'a'j tial ne krozadis mi : 
. sur la reven� vof,  · mi n� salutis · kun rned1rebla nostalg1 ·, 

1', - "�· • • ' • • �-4o) vian gracilan, fajnan silueton, 
ho bela sipo de 1' kongreso 1 

mi tiam · ne ekscñs, kiel trompas 
' . , nin· ofte r. unua imp,reso . . .  ) . • ._ .: e)· .-:r�-. ;.o_ �;. , , f..,·. -·:� ' 

Kaj · tiel do :(ini� la kongreso, 
en _ simpatía 'atmosfer· ; 

ef�k�i.vi4is ta . �U$�rp; �van�� . 
t1 Iotnenc�t�s . per 1 In!er , 

�aj nun, en mia \hf!jmo, 'kie 'akvon-
fiifl · mj tr.in�as Cft -la seka -P� ', 
, , mi nun reVIdu bun helan kuron 

tra Italuj', en 'akompan' 



Tio estas la. meztag; ·aro.�go, tespektata" anK:aú 'de 
Loki. Ne alie §i, le1inte Ja t,emizelóp gis la ',:kolo; di
rektigus al 

�
la akorlageto. Sed la Jageto efektive estas 

·nur ia mito kaj �sprucigas tra�pied.fitigr.o} léotO$tr1ojn; 
. kiujn forJavj. apepaiÍ O}lÍ tl'OVas. gutéton ; ec Úu forr.u� 

ligas tra la fingr'oj, ti�l ke pli praktíke �s�s ne
.
lavi, � 

lasi s-ekigi .kaj post!} defro'i. JUende Loki valas }!itligi 
sur Stono, soo ties temperaturo tiom· diferencas de 1iu 
de la altusanta koipóparto;"ke ap�naü :ne audigas susurd' 

ka j ne Jarigas b'rulodoror ' . 
Permes'o kaj libero: tie : �l koko kun gia familio 

ma'l01·digi la hedojM al Loki remadi ,en · sahln kaj vadí 
· en koto, al . la avo en la remiro re�.aeadi la� telT1pojn 
pasintajn . . . Cie · ste�igas · bluet'; · sekegfumeto ka:j 
flarigas odoro de torfob:rulado ; la. "sum;ond�toj en la· 
ombroj de · la arboj apenaií ffiOI'Ígadas. ' 

. 

La maljuna avo . vekigis . .' Pall� < da nudaj· pied.;j 
klake tretadas ce la 69jlo de l' remiio,. mano palp8ereas 
la · �nson . kaj Íi,tras

' 
unu-du malfort�]n- ektirojn. La 

_ avo hezi.tas, pripénsadas, cu stari¿i áií ne� Jam aiídigas 
ploraeo·: » Enla¿u f «  . - ·' , , 

Ekpusó de interne etilis.as :0 la 'remizon brakple
non da somera tagmez? k�j barákta�taji1 en pp.Lvokovrita 
üemizeto manetojp kaj piédetojn,  el �iuj la unuaj . tu) 
malordigas la ba.rbon . de la avo, kvqzau tuxnovento. trar · 
flugus 8ekalkamp,?n.

_ 
. . _� , . � , > '"' _ 

Sajnas, kvazau qli ·pat'tij da '' bu lonoj Teciproke 
traig.us . tra Hutontruoj. Du ,plumh¡¡.j ;bu tono j Jra hutort-:-' 
trtioj borderitaj per bl�nka 'fadeno· renkonte al du ''bril
antaj vilraj ' ebutonoj ajuritaj per nigro . . "G �¡ · '· 

»Avcjo, avcjo, kial vi · ne eliras? _ En 
sáñlo

'
esías tiel bqne. «,

·
, . "" 



a; úicihnoj. '  ' avo prénas 
bastonon Jcaj: volas sin pun�, la etulino;¡, tranp,saltas, )a 

· lmrilo� kaj daürigás de · r�spektvidiga distanco ·sián 
titolaqon al .la ¡1vo, kiu · siavice tri! sov:a�gas kaj ne 
estas 'pli ele'Ktema en r�;Pondado. · . · · 

. Tie .....:; , h�tQ, . C!l , Jle es•is jo si:míla.-, al stono, kio 
frapis ai la muro de la �mizo? La· maljuna avo retiras 
sin en · la remizon: fermas la ,pord�n k'aj Jremante pro 
kolero falsidigas sur ligua lknko. Post la pordo ree 
komencigas : ?. )) Blini:la a.vaco, 'ma}Jxma ;avaro . . .  « La 
kapo· de la �: m kovaaas di ereájn te;urajn ven�planojn. 
Lía :kon�rauulo jam, estas laií ' Óiuj :" al li konataj maúl,e
TQj bruligíta,, senhaiítigita, · fritit�, kuirita, dissirita , 
dissegHa kaj mult3j aliaj krueL¡ljoj estas al si · faritaj ,, 
kiam ekstere suhite ekregas silento. )} Si ·foriris,« gem\
etas l 1L . avo kaj denove sin donas · al sia senoela, sen'� 
plana meditado. Ci ne . atentas-la suspektigan susuradon 
�nper la kapo kaj pensadas, , .kvazaií Ji versadus el mal
plena kuvo en seuenhavan. 

De su{>re oni asperga§ : ·gutadas al l a  kapo varma 
fluidajo. Dankon pro varma pluveto ! · Akvumon a l  

• kampetw tialfil l a  rkámp"o donas paiieton . . . 
' ' 

Sed la ·pluvo .esta� susp�ktiga, ec pli ol suspekt
iga. Tion trovas. ankáu la avo, pene levas sin dé · �ia¡ 
s!dloko kaj eliras. '· Vilre � tie kaüras sur tegmento de la 
remizo� la pluvsotcistino, la knabino ' d'e dilÍblo ,, kaj 
l¡t,sas fluadi. Se oni batalas, oni ne elektemu· pri n-
�edoj. ,., , ' -

» Hej, atenau ! Nun mi vin kaptis ! :(  
' )) Ci ti e vi mi� :ne �ti�S. « 

»De tie vi ne, forkuros de mi ! «  . 
�IÍ�, - cÓ ver�" "ne? " Ne, vi- dir�s? Ne? _Jén . «  

, ... Hopla ! si málsuprenflugas, .renv.er�o;u> l� ;;¡von kaj 
mala�ras sub susurado de arbustoj en ' la direkto de 
la pastejo. Geu�a:d!mte la avo sidiias ; · · )� Si la diahloon 
enhavas. Fi, ' -fi, fi, lupa. mangajo ! ,fi, monstro, fi ! « 

. Kaj g-ernegante kaj spiregapt>e lllllalapptas la avo en )a 
r�mizo� Báldaií la, sisrñ:Jgrafo 'de · �-usoj do;meta;;t.aj 
sur la muroj de�� remizo mQD:lras ne malfoi:tan . ted.-
tremadon. ' 

. La a,o :. dormas. ··;r 

La �alj��a avo kaj Loki intertwpe j aro delong� 
l'epácigis� , ·ec . -an taU:. o� la pasíisti¡¡Ó';. povicS reveni el 
P:róksiniherbejo,' pÓr forpeli la tagméz¡m · dormon de · 
.la · 1. bl'utaro. ," Broksimb.erbejo estis herlléjeto proksimn , 
al la domo, kiun ordina:W devis pti. oorgadi iu el tiuj, 
khlj ne havis te-mpon iri al Malproksi�herhiejo. """'7' Super · 
la ' 1asta cirkáüflugis ' antaiíe la akcipitro, havante 
iajn interrilatojn kún la koko : skrá'padanta. inter 1� 
b'edój, sekv.e de kio la Ú.sta perdis la kantemon por 
snfiüe l¿nga tempo. · Kvankam�" la d<>manoj · . ne estis 
rekte respondecaj pro tia 'konduto de la k<)ko, tamen 
ili � ins1!Ínklle sentis, ke estos tre 'malfacil>e pór i1í en la 
()Stígir;ta · situalio r-ezti tute ekst-erpartiaj kaj elek!tis en 
plen¡¡. iot�rkOnsento' )a p1ej supera,n 1 taktlkón de filo:: 
zof'Oj - la sile�tadon. Car ¿ksterordinare mortinta koko � 
lu� ne estas blagate!O, pri kiu oni povús pensi fndif>e¡� 
renté, ile, oni devos pri gi respondeoi 

. ' He�borlkoltantoj �Ipl:oksimigas )) an�ermarlé� hu- ' 
long,e de la vojo. Precipan atentan meritas el i1i du : , 
juriservistO káj · Tibu-Tips, kiel .. homoj 'de la' ,  no�a · 
tempo. La junservisto · havas spiritkonstruon de filo; 
w'fój kaj . estaS . tre ' írulturema. Li ' Sóta' �za� la » soleO.:: 
ka'binetQn. « ,  starigitap kaiíze de la po�tuloj de sa;nitaf\
konúsio, ' kie Ji havas eb'lon studadi ¡el desiritaj kal<en
dal'fo1ioj iom da soienoo," sek:ve de kio li p9st la '· >• •i'. , ;j. ,. •• " ::: ', 



estas. ' la . dtta 
sciencaj. 

:'Tjiju-Tips(:estas la pasintjara �§tistino, nu�ja 
servistino. Sia plej tefa 'ivotasko §ajnas esti : konfid�-·

. inde ,distingi sin_ de. Í�infooa&Jj<�. Cágrenar estas nur· ;' ' 
la cirkonslanco,.. ke �eniu - §in subtenas : la p:i junai · 
ne agnoskas §ian. aiítorita�n, la 'pli maljunaj Sin ne . 
proliektas. Ec la junservisto> kiu �stas, Dio scias, kiom 

'pli. maljuna, ' 'bc:1nvol�s'"·k.elkafoje elekti '�in po�· celtabuld . 
' de siaj mokosagoj. 

· · · 

'· Ceteta domanilfo : mastro, masttino, · kaj · aliaj , 
nu, ;. detaloj erí il� ,doni��s posté düm la antaiíenpaso 

>, de la hisk>rio. :.P· · •. _. '' ·. · 
. La labortag.a .vivo de la homoj . 'en Arharhieneto · 

konsistas Óéfe �1 triobla l u « : labOru,' mang-u, d�im�. 
. R�poz:o .estas lukso, oni :havas malmuhe da · ripozoó, · 
malmclte da pé��aoo, ·malmt�lte,da parolado, Kaf por 
kio? Nur por klaeadi, kve.t;elaci, al lciu tio "'povu¡¡ . 
uÍiÜ I Ec ·� la ma�na vetero a�vigas·· la homojir su'b . 

. liomuna tegme�to at senlafuro, el tío es�as nen�o. 
krom t'(ldQ, ' Ic:aj ·en Vi' plef' proksima tav<>ra� okazo onj 
kuooga� Írp.ns la sojJon eksteren �j kun ekscitego 
atakas·.-la 'laooroh:· i: · '' · · ·• �· 

, , · Post' la IÍÜ)ooro. )) mang� << .,.-e�,tas la l�go de . Arbar:.. � 
bioeneto. &meré oni' ne �kb!uligas lampcm, Ciu sen 

· ·ti facile trov�s sian . b'u§on;, Oni. hodiau . n�. kuiris kaj 
tial ·· Óni tt,)an�as málvarrnañ kun malvarma tempera
mento. · K un modex;a b'rueto o ni enhusigas la 1' Jtar, · · 

.
. 

�:�· ��r pÍoks¿e al · fino, kiam 1a kulerplenoj 
. �R�gr�.d�is, .la man��Q,o p�vigli��s, plivervi�as, la . 

buéentiror faritas mallongigitaj, ·sed oftaj. Mi kredas-, " 
�e 11,e maJfaciie:�stus .riotadi ilin por nl'�zik'Qotpj. ;rfianÍ 

. kla!ketas la: kuleroj : un u, alia, tria . . .  J:a man��;�.do iin- . 
· itis� · pan}{on.. 1\.iu ha vas pipQn,;;: �ldumas ; J.ci:11 g-in ne
httvas: roras pér la fingro inber la dentój k'aj ordigas 
· Ja .P�doin poi ·eb�ro. Oni ··ee · star!gas �aj p�r�n&;. 
i�as' kunpusitinte eti - :í:nallumo per kapoj, · sed neniu 
kurMas dciri· �rei �ian kfi'alókop, car :ne · eslas e}diritiF 
la vorto liberiga. Gi apartenas 'il la �ast;Q. . 

. . 

· "'. 'Tiu �etas kvazail haza,tde e �»Anha¡ cu la koldnoj ;. ·,,, 
. .  estas ciuj SUT la stapgo?« al kio la mastrino : >j VeD- . ' 

§aj!'lé ciqj> ·en, mallumo .mí ne sufiee. &rie vidis."« · 

. Du paroj �da ; >Oreloj "estas pintitaj, du ekspiroj 
aiídíg>tis : . estas g��antíita la Lra!fkvi�"'por �ódiaii, .k:iJCi · 
aju faritu morgaií. . . 

· 

" t)¡ lrú -do d!)tmi, morgaií d�oove labortago, íilim ... ·«: · 
• Oni .komprenas . sen gísdiro, �aj · kiu scias, eJJ!e la 

dirintó, <eÓ_ne -&cip,p�'as_ laiireg9le . fi'il'i·, ti�l oni estas lfutim:�"' 
igiñh\ iu parolado, -� duoiúrazÓJ. 

. • A:l�nas la noltto., ' · . '11.'!!.' , 
La maljuña .avo kviete ·eniras sian .remizon. 

�ata8 li la- :provei&n : kun� opa.r.f.u:ne, �'o pe pli: · noble ; al 
li pla:eas ti e ci kaj tio sufí�. ¡.w Q �Stas . bone e�tani�: 
:ku§adi, tiiMita,di. I:.li nokta �ilento ootuzé J!9D�s ,én �11: -�. • . •. ' ;3[ "" • > • .,... 
oreloj, · ékstere, trila:.d88 cikadoj, in.W!le Cirpa�as itia; 
�jma ddonfrato, � .eio � kutí� �tiga:S 1ian hejlm!OOD, 
k t do simila ;estas n;e.ima'�. :h 

"' 
-:1 1 S'� ' ·:';1. �j'! 'itl,l 

Tiun post morto ne doloros, 
. Ke .Jin iJ.k'cept�s''nuda tfru·� 

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

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

Al tiuj, ·J.Uuj oesis viví, 
J.am ne ne�es1.1s de vj flpr'; ,. 
Sciaotaj taksi nm: mortintojn 

, . l)er . amo kaj estiip' kaj plor' l '·  ' ·.,, 'E í ' .' 

'Ji 

El la pola: Halina W-einsteirt. 



;� ·'" 0-
(ii nomo .havis kampojn' de greno ��j hórdeo ; 
K vankam' li estis. rica, li �tis. jUst-anima ;  
En ·iia muelilo l '  akvo n e  estis Slima·, 

,Ne hayis .li. irt�!'l;r.on e� fájro de · l'·· f,orgejo. • 

Al ,riveret' aprjla 1' ar�enta barb' similis. 
Avaro aü mala,.mo. sur Íia garb' ne stampis, �· 

. . .  Kü xiam spi�umanta malr¡culin' .trakampis,> 
. »Lasu faladi spi_kojn iiírence« - !i konsilis: 

Fo; de malrektaj vojoj . ci horno 'm�éis, pure, 
�· · ·· Vestüa per siñcera honesto, linoj ,blankaj, • 

,. ' Gren-s'alwj liaJ ciam, pór homoj cio-m.ankáj," 
Kvazaü publik:aj fontoj , fluadis senmezure. 

llo'!Z: ·éstis .patenoo fidela, . mastro , bona. 
Li .éstis mala��ra, sed 'ankaú sparon . gardis. 
Prefere ol junUlon virinoj lin rigardis, 
Car juno estas hela, sed la maljun', impona!, 

""<, ' ¡o· 
Al �onto origina revenas maljumllo : 
Li iras de 1' sa,n�emaj al la eternaj tagoj ; 
En la okuloj c junaj vidi�as flamaj Sagoj , 
Sed ltimon · oríi vidas en, maljunul7okulo. . ' . - * . 
·Boaz' ,  inrer , la_ siaj, dormadis do, .senmova,_ 
Ce stakoj de garb;¡.ro, ki:uj similis i:ubojn. 
En ]tu�· la rikpltl�toj' · fa�is mallielájú gr11p9in. 
Kaj 'tío ci okazis en tempo tre mainova. y 

Jngist' en Izraelo estis la cef' popola; 
La td sur .kiu vagis. la liomoj , tenillogantoj ; . 
Timante la vidatajn plandspurojrí'"ue gigantoj , 
Ankorau de r ·diluvo estis humide mola. 

- * 

JÚ'(ÍJ . generi gen ton? Neebla lá ,espero, 
Ke al mi pavu idoj el�ermi de �· ingvenoj l 

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

?� . •.• . ·� . 
Agulo - tremas kiel betul' en vintra blóvo. 
'Mi >Cst� vid;v..a, sola, ínin kovras nokta ombro. 
Ho Dio, mi · jam klin� l' animon al la tombo, 

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

. 'fiel Boaz' parolis en ,songo kaj' ekstazo: . 
L: o�ulojn son�nebulajn turnis al Di' 11.C,:krede ¡ 
La ocdro 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 si atendis, · · 
Se de I' vekigo ven os subita ilumino . . 

"'' 
Ne sciis l i ,' ke tie si kuÁas sen vualo, 
Kaj Huth nenlon sciis pri voloj la cielaj , 
'Parfumo iresa flugis el tufoj asfodelaj, 

, Lla íltistroj' de la .noktó .ekflirtis sur Galgalo . 
,_ 
t-u ombro estis nupta, solena, a!te rava, 
Sen dub' ,aogeloj flugis sc.krete tra la 'verith, 
·C:ar oni vidis pasi tra 1' nokto, por. momento, 
Ion bluantan, kiu aspektis flugil-hava. -

S '�' d "' B 
- . . .. ks. , . ,pua o ,..e, oazo zumetis, sm _ �1 mte . .  

Al $urda bru· surmuska de l '  rivereta ·' kuro ; 
E�tis monato, kiam ékmildás " la naturo; 

' 

Kaj la montetoj . havas liliojn jam · surpinte. 

'ir,$¡ tet'Í$ ka) Ú 'dormís ; kaj nigr.is ,, la gazoiioj , 
Mál!aute vibro-sonis sonoriletq grega, 

. D.e l' firmamento :faliit ia bone-c' grandega. · 
Trankvila · ijor· : nun · í.r� por trinki la' leonoj . 
. , ·1 •• ��, 



i�o ;· kiam li nun . . .  « 
1>Nu )es, j-a j�s.« 
». • • :fi,am aperos la lego 
» Karule�o,': 1ciel do alie. « ,. 
La .maljuná ,a;yo estas· 'líom _

·
I�lsaga, lte ne :kom:P.. t\ 

l'M(ls, .kion la konversacio celadas. Li .oscedadas, Ji ' 
. ,�IÜ� :dormí;: por li_ cío , ci estas ne ,pli ol nénidira �ho � 
1 el la malproksimá estinteoo, malproksima revajo de ... 
de!on�e�forgesi.Í� juñago . • • . � 

·. Alvenis la sabloviro . kaj hatis Ja . avo.n. per sako . 
" �- . ' -. ·' '. - ' ' . ·: . _,·:. o _. . .,,� l. i1l la kapo:' Al Ja fiustrado, kil.i'' farigis 'ciam pli -ekscit- · 

)ta ·'káj · ardega,. n·e ricevi�i3 aprolloj .  Gi finigis per .. 
wofunda . ekspÍTo . kaj en la m{tivastan . ejon emgts 

' silent.o, en kiu aüdigis nur la l:Jrueto de duobla spirado .. 
� • "'\,: ' .... -'1; ', 



KelkaíoJe,'' lrí.pooo kun sía 'lllénsogado 
tm malproksi�i�is · de la vero, lia reto pres_kaií dissir
igis, sed I:Jaldaií .. hl�hL la mensoganto kelléajn pli 
Lenacajn fadenojn · kaj k�m plezuro �uis la baraktadon 
de siaj viktim�( · · · , 

La-" peneoJ� ae' la máljuna a-vo kom�n«.>is' iradi la u 
·tute pli malsimpl¡¡ nianiero ol gi > nun. Estís íorg.esita . 
' la · prób�em�" ae �tern'á,:· .mo�ado ; �in' anstataií�·

·
ihal�laL 

raj deliradOj · .. p.rL .renaskigo je nova horno .. Qni ia� 
. antaiídiris al li lOÓgajn vi •oja�ojn, tu ili ne .povos ating¡ 
la longon de du · hornvivoj? Cu ne okazis tiel jaro en 
tempoj pasintaj . · La penso platis, la penso konvinkis, 
la penso alfiksigi:s;' la peoso farigis dogmo, antaií kili 
paligis tio alh. " . . 

� � �· . - �'"-' 
La Arl>arhieneton li fordonis al la fi:O, sed nun, 

kiam ok.aze de �.sii\ 
.. rln¡¡sJ9.go li volis instali .d1,1afoje la 

hejmon, neces:is ;,fari pa§ojn, · por reriOeYÍ _ }á <rajtoju aJ . 
Iá bienetposéd�,.�.'l;i� ·estis'des pli neoese., ju pli' lia óíama · 
l1ejmkunuÍino Lqki en la lastaj tempoj farigiY imper
lin-enta kaj parolaeis pri • aferoj , ki..Ij timekscitis la 
m·�n gis harstariió. . 

. .. >>Aiídu, avo, '"kiam vizitos al Tíbu-Tips '�ikonio,<< 
si demaJdi> foje en tono de matura homo kaj supo71-
inte ce la av-O malh'ónajn intencojn, si tuj ah:lpnh pa:.. 
cerne : >¡Mi ja ne . . ..  P.astistino Ki la diris, · ke mi de-

,,mandu. 
,
S�á,·patrk� · jam havas. 1< 

' >> 'Jes, §i hav.as . . . pupeton. Mía patrJ.no· 'ankaií 
promesis §in vizi'i4« aldonis Loki de sekuia distanoo, 

. obse�.:mte vigle ¿iun movon de la avo. Tiam" si ek
insultis : >> Virbóvaoo� virbovaeo! « ka j ma'laperis sub 
susurado de arbiístoj. . 

Sed l!l sin perseku1i; 

nur la 'kapoo , kaj movis ki!lkfoj-e la b\t�n, lnrazau li 
estus glutinté. ifuilbongustan medikamenton� 

·P()St(l l i )onge meditis. 
· 

* 
l Tra la_';!lr6aro sorb�is some�okta v"arma aertiro 

kunl divetsspecaj aromoj, kiam la ava remadis 'liejmen 
él sia malpróksimá vizi o. Apogante sin>ai 3u bastonoj 
- tieL esti:a pli• sekure ......, - Ji movi�is'ikáj� rigardanl:.e 
de r?alprokii�.C, apenaií . oni povus deei'di, eu ' l.a .nova' 
monumento ·estas starigita en la a.rl1a,ro a'u morten1�lo 
migras l:aií siá V'ojo, aspirante la rekordOn de malrapid-· 
iro. Tamen, tiu homo-limako ne estis . s�mpla mort
emulo, sed nuhego de fulmoJ;ondro, kiú ·mallevi�is al 
Arbarbieneto plena de minaca tempesto. · 

La patríarko . de A rbarbienet<,> volis denove · SUrt.rou-· 
igt kaj estís fai:anta 'tiuoele siajn unua3n vizítojn. Ko
ménGe ,.al lá )>ofilo, loganta trans la arbaro, poste · kune · 
kun ' Ji e� r�·· �roon, kie li doni J al la +bloñJ.i() rajto3n: 
gvict.i la �j�ga�erop. �is la gajnopknn fino.·· 'f:ion . kónsili.s 
la bOfilo, kaj 1i ja kouis la aferon : li estis ja· granda 
prooesemúlo, kiu prooesis ec k.un gesinjoroj kaj gajnis, 
kion signifus por li ia Toomas �� Arbarhieneto, kiu 
malgajnis ec k un geservistoj pri salajro ·kaj .devÍ.s/'krom' 
la salaj'ro, pagi· ankaú la ju�okostójn. 

La · avo estis tute kontenta kaj ne thnis pri la 
reznlto : 11 deoo.s rerioevi la bíeoeton ; Juhan el Maatalu 
kaj advQkato el Ja urlio tion j a  plu:rfqje asertis · kaJ 
pruvis e� p�r: .ekzemploj, ' ke en tute siriiila} okazoj 
bieno héredigi�a estÍ J rerioevita. ' "' ' 

· 
Nur unu lin tagrenis : tío ti �lreíisis lin el la 

antaiía prdinara, kvieta vivo, kie tío estis tiel hejmecat, 
simpla, komprenebla kaj Jetis ien en mondon J:Uala:rni¡
kan, kie la aero ·estis ciam elektri lita, kie oni ciam de vis 
esti · ·singa.rda, por ne esti kroeita per hoko; . pór ne fali 
en luJ?okavon. . 

. · . . 



P�jo mortis - �oil.cas }ak�o.a teles-r,amo �� 
1\umanuJd. Nm du vortúJ. Tamen lli enhavas tuta.n · . � 
mondan . . Unue la olruloj ne vol.as kredi la nigraj n 
)iterojn. La . n1�mso ne kapablas percepti. Cu vere i'idas . 
la sveda eielo? Ne. Lannotohmto vualas la rigardon. � 
La koro . ne · sufiee , vastas por tiom · da do1oro: Super- !i• doloro levi�as málrapide supren kiel peze-nigra nebul-
ego. Gi kov'r.as ec :la pl�j etan sunradíon. P.anjo : mortis. 

Panjo · kaxa, cu vi vel:<�v forlasis ni411 sepdekjaran 
patron? Plej bona Pan jo, okfoje trasule1·inta la alvcnon · .. 
de viaj itlfapoj en ci ti un mondon, e u · vi vete füriris 
de ni? Khr' sidos apud niaj Jitoj kia ro ni estos mil
sanaj , mal,aperig.ante la limon ínter tago kaj nok'to .. 
JGu metos sill11 roildan manou SU:r niajn bolajn frunt
ojn.  Kiu flikos ok parojn da strumpoj , kiu lavos lriajn 
vestojl);', kieq ·kuiros por ni. Kiu k•otektos niajn lernej� 
ajn táskojn ;  kiu pre�os }lOr la sukceso de niajn ldop
odoj . .  Panjo kara, cu vi vere forlasis nin ? 

Panjo bona, vi prizorgis, tragvidis vian idetarM 
tra la mondmilito · eksplodinta en 1 9 1 4 . . Ki.am la sorto 
3etis nia:n patron .en R:umanújon, vian plej agan · filon 
en italari · niilitkaptejon kaj . ruin sur fronton en tria 
lando. Vi prekis por lá f'oraj 'kaj l�boris po;r, la . hejmaü· 
kiel martiro. Panjo bona, kion ni faros se n un ek
flamos ec pli ternra mjlito interkontinenta. Mia kara, ., ,, 
húngara . piltrino; eéfzinlginte al . ru:manÓ vi neglektis 
1p.alsa�ajn . po1itikájn konsidetújn · starigintajn niaj n 
naciojn hu1,1.il-káte runti kontrau la alia:n. :Kaj inspid's 
vian verdstelan fílon de sudo - edzioigi filinon de a lta 
.qordo. P.anjo boM, M vi scias, ke blankuloj pens:a_s 
.nur pri siaj patrinoj, �d ne pr.i tiuj de la negroj . Ke 
fla.v�i. h,o�oj_ es�egan�j s!.�j gepatrojn ne _volas: ].)e»si 
pn tlO Ke ankau la soldatOJ en 1 a  kontmua tendaro 
havas patrinojn, familiójrt. Panjo bon.á, cu vi scias ke . ' 1 . 

sennacia:j>, .procent�gist�j , 1 x:nunici9produJrti;:l�oj . · ven di!?: 
sia,ju venenojn ·al ambau:' 'tendaí;oj , ·· kaj mm suooeetáíS 
la ministro j o  de diversaj landoj., por ke denove' ·ek,:-

. furiozu· . hombuéad€1' kaj-"*ilia d,uonll'l;Órta kapitá'o ak� 
tiVigu. Vivigu la morteca . materio de pulvo . kaj gaso.., 
Por· senvivigi. ne nur soldatojn, sed ankaú. avi:óojn,: 
kaj patrinojn; ec sucinfanoj n� Ppr kr.ei . »heroojn ;< . 
. Tes; P.a��o bona. Se m�1satan,!? tn;�rtig�,s1 t�·osatulo� 

. en la cn5la nvo, la §�to pencttga$ · la murd1stón, au 
gilotinas, eble sidigas en elektran se�oil. J(ial? 'Cat· l! 
010rtigis nur tÜm personan.• S�d kiam . la �taroj, mero . 
organi2:.as amasmurdon sub la ,diplomatia .sildO · >> mili;. 
to « ,  tiam ni ricevas .de$ pli dª . distingaj_ medaloj , j t,I  
pli d a  kontrauiíloj tü sukcesis 'ekstermi. Tiam mi ig-os
des pli » he roa « ,  j u pli ·,da mangre:nadoj p1i jetos a! . 
la ka'poj' de miaj hómfratoj , jú pli malvarme wi povos
rikani kiam .la malamikaj »hundoj « §aurokraoos siajn 
puhnojn _kaj ,el�rnos siajn okulojn,  gis kiam . . .  ankai.í 
min sufokas la gaso. · P.anjo bona, kiu pre�os por niaj 
animoj dmn la morgaiía, hodiaüa , !Mnf}fr�mezo. . · .. 

Paírjo, vi ·foriris, sen vía heno ·estas.· kun üi. Vi. 
ja donis vian patrinan benon .por ciu nia paso en Ja . 

. paoa ha talado por .la interge.nta . komp.t(}nn, _'�or Ja' 
semado de verd,aj . amsteloj zamenhofaj.. Panjo, vía 
suferiuta: korpo riptízas en ' �ora tero, :sed · via: �piJ;"ito 
estas ciam kun ni. Panjo, certe vi3. animo ka�is sin 
en. s�edau ��dbe,tulon , o��ai�:tau � ripozejon , d� , 
m1a mfano. G1 tudas en nillda somera vento kun la 
Ol'aj bukloj de n ía, etulino. Nía amfrukto, por ui pli 
bela ol la plej majstra a1;1gelbildo de. Bembrandt . 
llanjo , via fi lo ne restis 'SOla. Vía korbono nuu nesta · 
en la koro de mia. ed:iino, kiés brak-o, ko¡lSoOle. rjpops 
sur miá sullro kaj kies" larmoj · un bigas kun la' miaj. 
Pan jo supe,rbóna, ripo,zu tran.�vi,le gis nía · revido l .�. 



Malsupten _ iras mia vojo'- al. abismo. 
, K aj �apfetilrn<l monb:as nur malplenon, 
ear m�lSéréna estas nun: Ja prismo, 
kiu kolore montris vivarenon. 

Demánd'� akritas antaií mi postula. 
Ja kjo plu? Per kia glav' giganta 
dishaki n�on kaj per paS' herkula 
sin savi d� pe;eo ruze la�ta? 

Mistera 
-
voco lo gas - ;fam finon frato ! . . . 

Né dubu plu, elektu Yojon lastan. 
Suficas fipe IUkti kun la fato. 

._.Ja venis hot' por fini tempon fast:m 1 

Konsolo 

La .�mpc;¡pa,so cipn, ja -�ivelas, 
kaj fÓrgesi�as ·ciu k;oi4olor'. · 
Se ciu· sento nun en · Yi , iil:ielas � 
la tempo

'" fluge cion plugos · for. 

Mi scias ja - tre long; vundo gutas, 
sed ---:-- estÍI_lgitas fine ciu :flam';  
degelas brulo, kaj .la sent' ekmutas:· 
La lastan akton havas ciu dram' 1 \ ' . 

Ja \:Íyu nur . . . La tagoj' preter:fluos, 
forlavos éion, kio ardas nun. . 
Jen, - venos temp', kaj. vi de nov>e �uó�. 
dtl nove t�,vos vin la ora Jinfi' de 1' ·stÚl', � 

Pluvetadas . . .  

Pluyetiadas , · . . ' 
· Mol'l';)·tona �iailio l�a ··"
gutf'rap�do, ho/ post �or' la sama. 
Pluvetadas_ . . .  
Lamas . �Dkaií penso, kaj ekmutas. 
Sole ¡>luvo gutas, gq,tas, gutas . . .  
Pluvetadas . . .  

séntima kaj brava, 
klJ!J !'a, pela devizo . surglava : 

: Pro. Vero, Helo,· ;  "' . . 
-vi surpasis la kampon batalan. 
pro · Belo ! . 

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

. de .l' Gr.anda l)ubo. � . .  , . " 

Nun -
geme spiras laca brusto. 

· La - batalglavon mordadas rusto. 
La .salivo 

,d(l l '  vivo 
kovras koron kiél sima rubokrosto. 

Treto de fera b�to. 
' . · 

Stumblo. 
Falo. 

Koto. 
Jen de la Yivo ¡la tuta doto -
por v1 -

Donküioto 1 • • •  

Ridu . . . 

Ridu nurl , 
Antaiímetu la ·maskon 
Ridu,  se ehle -
rido kaAos . sangadon de Jf kor': 
Gáju :nur-1 , "' . , , 
Se ,la vivo ne slljnas nut. majo, .. _./ ' 
gaju' sen�ene, e> · -

. kaj pro gajo eesitos la plor' . . 

óuu nur, 
- se de 1'  tutp �i estas nur 

- ··tuu Jaiípove ,_,. 
la. ·donacon de r �oj:¡. moment' .  
Drinku nur -� 
kaj ne pensu pri lioma mizero 1 
Drihku plenglute, . 
ke la vivon fo�.hlovu la vent'l >:' � ><. • �' -• .. 



' Eía:m' · J� kantó :fíni �h 'fa
: 

áritapa 
. mandis la a;von : >>Kaj via rakonto? kion vi alportis?«_ 

Kvazaií- �uste tion li estus atendínta> komencis la a:vó "" 
sian biatorion. . S hn hi�torion .. kaj propran historian} · 

pri si mem�
. 
:efektivari, D(l elpensit�rt Ni g-in j a m ' .scia ' ' 

alfuenau . tíom, kiom estas necese. Tial ni pre.fer� do lee 
dormetadu áeud la �tono manap(>ge, vangsurmane kelk- -
ajn momeiltojn, g-is finitos la hbtorio de la av-o. 

)) Tiel .estas pri vi la a;feroj ,« di.ris ciganino sulk-J!' .·1· f. • \ ' • • ' 
vizag-a, » venú, zm;.· auguros al vi . knahine�on-karuleton, 
virinreton 'vú:tegan • . .  « Kaj ne aténdinte la konsenton de 
la avo, �O fáptis lían manon, elt;iris el la fajro h'rulsti- . 
pon fuman tan · kaj 6ff ties tiül.lforta 1úmo ekesploris sur 
la malglala llliUnplatQ de la: avo la liniojn de lia sorto

karto. J u pli si enprofundigh en ilin, dés ; pli malhelil-
. g� �ia l>l·una viza�. des pli silenreul:igis sia parole:mo. 
Fine, k:v.aza:U ve�inte, Si diris : » Mi promesis pli ol 
mi povas. , Karulino estas mal¡J.roksime, n�Jraj wrgoj 
rampas, stclir�s -e'rohuske al vi kaj siegadas vh.« , 

La aoo : Kiam ili malaperos? 
La cigooino ; Mi ne s(i '\S. : mi ne vidas tiel ma�� 

. proksimen. _ . .' _ La· aoo : Kie'¿ mi iros? · .. - ' · 
La ciganin-o : 'Nek tien, " ki �n vi antaiíe intencis, 

. .  nék tien, kien vi poste íleziros, sed -en triaíl lokon, kien o ;{. . " • •. o � 
Vl H6Ul1U'h peOSlS irl. 

La avo: Strange. Cu e·fektive ne ti�m Íni i ·os,; kien 
mi nun deziras. ,Cu vi viias, Jciám kaj k.iel mí morto�. 

La ciglllniM: Ne, Sed mi v Has Í!-10, kovtitan per'' 
vex:daj b'ranóoj, .Ehle �i konoe:rri-as . vin, éble ne, kiu scias . 

.Iom post iom · malaPex:is · la· konve••&acio, kvazaií 
tajro, sur kiun oni ne metas plu lignajon, . kaj super la 
maltrank'vila kamnaqejo , emgis silento .... La matenmeza . 
suno k'aj �uado de pa5tist-o \((lkis la avon: L!l ciganoj .. 
jam foriris. · · · 

Ununura" afero estis oorta : necesis iri returne, .ro
veni al Maatalu, rualpermesi la' vanan prooeson · ka.j 
liekotnencj. la vivon .imtauan. de miaJjuna. hoino. Cu estas 
eiile? Nu, ·kial do ne - óio ci 'tlependas ja de li mem: . . . � Antali c>t vojiri, oni bez01ús �angi. · p1:oksime de 
tie ói devis esti Kannut:áre. Gi estis 'en · 'la najbá:reco df 
ATI>arbieneln, pro kio la avo esP:eris sci•gi tíe pri la pl-ej · 
foo�aj hejtnaj n,ovajoj. Ne mía kulpo estas, ke 1i trom� 
pigiS :t:ilate al .novaj0j, kiel ankau Ti!ate al.la; mangor�. 
<levo. En KiinÍmtare neniu estis hejme krom la: duoa-
urda inaljunu�� !ñu al tiuj _ dernandoj .de la avo aií 

tute silelltis, ªií �spondis pe.r hterjektioj . . Ea a::vo ra,'". 
pjde ekiris en' la direk.ton . de 

. 
Maataluj . ca� 'af 1\;Tba�hi'

eneto li nun .né. ' irn,s por óia ajn' pago. , . . _· · Láu 1a volo' de l' sorto, la: vizitó ® la avo -en Km!: 
notare . ne ifor.pasis 14te senutile . .M&.iprenirhte .. laii .la 
"ojo de:·brutaro· al li renkontitis malhel(IO, kiu IÚms,istis 
�u tjo, ke · du hllDdoj ".......,. unu bianlta .. fla,v�. alia. nigr&, 
hunla . ,...... ljn .atakis, poste ;0ni .forvokis la 'hundojn : l<aj 
� b)ondhaxa ;pa�tist)mahinu - Kiinnu Els ,_ . aemandis_ 
kc>mpate'llle ; » EJie. ,J.li Yi,n difektis?,.« ;rre eníoeiite pro 
tia kompaf-emQ. l_a aro tqte ne plen'dis pri 'Siaj do�roj� 

�- . '< , 



de vja �tajo!  Vi ja ·s&ias, k'e :en nla' gento: tis mm 
nenia hoota:jo ok'azis . kaj alikaií en la estooteoo ne povos 
oka;¡:!. Se . � .anko/au .Iriídos pri d ion . nm1.b/Onan,' ne · 
plu pensu pri vho. Ce mi ne e�t.as kiel ee la maljuna 
Taavet � Kioo � promesas� tio� mi ank!aií pJ.enumas. 
Cú ·Jrorílprenite?« · ·. · . · . · . · ·, 

· 
. . 

Laií la �i�no vidib.is, ke komprenite. 
" • • >> Kaj �un veturigu :níin hej!men, « ·�i ordenis al Ia 

junservisto. 
»KieJ,« miris tiu ci, » al tio' mankas ínterkónsento. << 

:· » Mals�gulie!O' . . .Sur·voje ni interko��entitos. Cu ,¡ 
mlas fari�i mía fjóHlo. « 

» Kial ne, mi volas. « 
,. » Nu, ·. do . ,  . • << . . 
. lli . ekveturis; RadbTue ruligis 1� veturilo gis la 

pOnto · de. Sulnsalu, de tie �i turnigis al la vojo de 
Tagametsa. '" , 1 : ; ' l 

: J'ips · cestis .ilun Ja servislino .de Suursalu. Suursa]u 
estis granda kampodomo, · havis multe da servistaro, 
ege da 

.
infanaro, j;iuj kun pinlit.aj oreÍoj . . ' . � . � 

*' 
Ja Arbarbieneto ne tro fun.ebris, ke gin forlasis 

· kelk�J homoj. La foririntoj b'aldaií anstataiíigis per 
novaj venintoj. La maljwia Toomas vizi\is foje la uri;on 

· kaj ,kiam li · revenís, Ji kimveturigis, por, anstataií.anto 
de Tips, setan k&abiuon; kiu komenoe neniel " kura�is 
descendí de la veturil0'1 · car >> V reneza undó ·He volas ' ' 

· min · dis§Ílb 
'.Amuzante sin pri la nova servistino, la domanaro 

túle- malatentis la trian .kJnvetur.anton �n la malántaiío 

siaj'!l 

* ' 
Ji nun rnomente kovas; oni. neJ!._iam �is esti oort� pri ' 
loko, ke - l i  ne álportos tien sian ag13.dsferon, tiel ke li 
fine akiris la, famon - de ia , eíetroY;(�a, �iovida esba)OI,, 
kiun orii time is, práksime de kiu oni honti,s ee "trar. 
pen�i kelkajn siajn penwjn. 

Estis tamen duopo, kiu ne tiel lilatis al la fr�l
dulo : Loki kaj la junservisoo. La unua trovis en 1i 
kunulon,' kiu ileQiam mÍ! is aií koleris pri ia ajn aip. 
stnltajo; 'sed pacienoe kaj tolereme . gisaiískultis kaj· pr:i¡
diskÓtis ciujn demandojn kaj respondadís Laup�we. 
Ankau -por la petolajoj de (oki li §ajnis ha'i neeléeli
peblan provizon .de ooleremo kaj liaj aspiroj, plihonigi 
la kat�akteron de Loki, 'sajni.S havi bOnajn. rezultojn._ 
� . ' ' 

L!!. junoorvisto povis uz� siajn liberajn horojll kun 
pli granda utilo ol antaiíe. Kvazaií profeto _sidis Maran 
ie sur �tono aií aroostumpo kaj antaií ljaj- piedoj kaiíris 
liaj solaj du disciploj - la j unsenisto kaj �ki. 

S-ed en la bienetó oni a'l}kaií la:boregis, ke la §vito 
gutadis. Negravaj intertempaj okazajoj ne povis mal
helpi la laboron . • __ '{>· / ' ká.: nova servistmo komenóe ne estis :kutimiginta 
al la Ciáspeca kamplabqro, sed iom po.st iom §i alk:uti
migis !c..aj ec mem gp.jhum.ore fanfiltronetis : »G¡ ja 
k�mencas iri Iaiíorde. « La insulano el Saarem<aa, - hio
n�11ó Jl¡tevijaan, kiu en la JÚ·oksime . trovigan.ta Sgpsi
rriaroo rompadis la torf,qn, per siaj 5eroorakontoj· nÍult.e 
helpis ál la lel;igo d� 111: gaja· humoro �e 1' bienet.anoj,l 

kiam li· alvenis en Arbarbieneton porc hávigi al si mian�:
pt·ovizon. 

Precipe iromika fariti.s � .Ja afero, . � ) a  viro · :el 
Saaremaa kaj la "seta j unulinÓ. ekdisputis inter .si. pa� 
1a,nte ciu en

· 
sia . hejm� diiileldo . . La bienetanoj ,.JJur 

. aii&kultis církaustarante ' kaj ·· � �� larmoj .  



-Ji. � plugas, 
en altojn nur la kaAaj Fensoá flugas, 

. sed tra milionmQjla nóktmalhe}' 
ja_ tamen, tamen sercas ·nin, terbulojn 
el -sia alta tron' - la st.el' o . 

· Martel-kanto 

Botisto estis mia patro, 
' . kaj oftis 6e ,ni ser,enad' : ' 

Image ja �e nun mi aiídas 
muúkon de ,la martelad' o 

Li penis kaj pre�kantis pie · 
. por .)l.�lpo ,.kontraü " $orto-plag'; • 
kaj tamen havis ni sortbatejn, 
pli ol ;minutojn e ?- lj!. tag'.o 

Kiam . ekdormis la vila�o, 
jen sonis �is mate!!-a hel' 
al mi ne zutri'• de varti 'tino 
sed la lulkanto de l' martel' o )t 
Lulkantis al mi la martelo, 
ka} 'óesis plago kaj .. b.arakt' 
min al gajritmaj, sorcaj son�oj 
enlti�s la martela takt' o 

. ne la poofito g:ravas ce.feo Pendigi al la kolo 
la easajujoil, sur§.ultrigi, Ja pafil,on, p� al ¡nahradik.o 
la kaproolpiedau Yipon; Süvi la piedoli oen pi�dingon� 
sa!ú,:. al dors9 de t!ljdóevalo, jet� }a alia� gambon tran� 
la dOrso �·e: oovalo; fajfe 'kÚnvoki la huridon ka:) rajdegi . 
&is i'tákasi� de la monao - cu . ne pl�zurego 1 Sed 
multe pli plaóa$ �telire in:nbu8kadi laü vojoj rnalpeP.: 
mesitaj kun dangero al vivo, eG nesc�ante pro aií por 
kio:: ·· ¡. 

'Ti.el ViiJ.em u 1 V.esiaru hlnús du ¿kupojn :  vagadi 
en J.n adiaroj ·ki-el stelCa isto kaj , du�, mensogadi pri 
siat·avenll¡¡roj �istoriojn ' neeblajn, kiujn eC; mfanoj lii.e 
kredis, por ne paroli px:i matuniloj o 

. La aw inoonP,s iti.: !l M�atalu·, p�:r malpermesi:,�l 
Juhan i!l Maatalu' \kol96ñci la p�son

.
' kontrau Toomas 

el A.rbarhi�netoo �ar ��aru �ovigis a,ppdvoje kaj la 
<UbáJ.-hien�b,,tiO¡j ,k�j vesiaroatioj ,bone interri!ati� ankau 
la aro iris · tien p�r ripozigi la. predojn� 

E tis tago �sterotdina1.'a� &r mem la m�sfró ge .. �:':- i"' , V- . . a !f' "',� ... 

la · mateno, 
s�ile al grandega: sorg'' ., 

·' . - � 
el ;sola ttq,nko . k un mil h:raneoj ,' 
oenove krcskis, jen, la 

Sub la selo 

·Mi sentas mln ccv�lo fik�duka ' 
sub selo de la Zorgo-diktato.i-' ; 
piedoj miaj :· tre¡:nfl · �anoeligas 

• sub grasa· pezo de ci g'randsinjor'o 

Mi stuníblas, stumhlas kun pendanta kapo . 
kaj dign'as súr. Ja dors· la diktator' o � 
Ho, kial li ne . batas kapon mian . 
donante kauzon por vearita plor� ! 

Seo li silente sidas en la selo, 
, ne ge{las lin ., .Ja stumbla m·�rapi(l'; 

nur 1ian trograsegan ventran ' sk,uas 
- mi $tlntas"- la . malica ka§a · rid:. 

Demando' 
. . ' ' ' ; 1 

Ankorau mi memoras, apenaü pasis Majo, . 
kun

. 
varme pulsa, sango, ·printempodora gajo, 

kiam en cipj iloroj juneco stultá ardis,. 
kaj al la foraj montoj ebrie mi rigar?1so 

.· { 

.Ne · Ílntaiílon.ge pa�is ec 1:¡: . somer' . so vaga,, 
sed �ia flama igis tro saga kaj tro aga; 
poste, sur :kahaj "ojoj , lnm grize fl11;'Yaj flagoj , 
enkuris b,,aiítunóri venené splen:áj tago( , 

Ve�iaru estis h�j!llé kaj en la korto sur Ja lignobloko 
.. ion c��<�.tuhakis pei· hl:tkiloo La avo aldonis

.
'forton.:" 

- ·· Vesiaru : ··MuJ� forto,n Vi bavas pÚr fordo�L 
· Lá avo : Ne niu'ltan, eert�o 
v�;iaru,: Kie� ' vi �u� pu�gas? 



· plu. Nu, cu, ;u .mi. dolbr,as : ll Li flugu laÓ ;la:k'prd�ziro, « 
. mi pensis kaj fiamaniere li malaperis de tie ei. 

Vesiaru dénove fervorege ekhakis, kvaza\í la aferoj 
estus nun en la pl,llj tJíona ordo kaj kvazaií: la avo cion 
jaól scius plej ti>n� ka j pl<ej �a;e. Nu, tiu ci atendis 
kaj atenl'}�dis la :fi�ou de la his�orio :�aj stave ��ngadis 
la . piédojn. , Kia}'il.r fgrpasis jaro kelk:e dá ,ete��j, li 
kura�is ·etemán!#: : '. ,;", · 

· »Kaj kio .J�a�is al tiu Juhan ?<< . . . 

»Ha, cu aF �Juhan ? Diablaoo, jen k,iel ti entran
oís. Leena , . 'sercu púran cifonon, mi hak'dif:ektis la 
fingron. « Kaj V�siaru kuris en la cambron, bruege 
fermtirinte post si la pordon. 

La am sturiilil11dis al ]a lignobloko kaj malnipi¡
dege sidi�is, por gi m tendí la :fil)on de la histoi:io. 

» Nu, maljunulo el Arbarbieneto, cu vi iras al la 
eilteriga festeno ,cle Juhan 'al . Maata:lu?« · iu qemandis. 

La avo' el.{tr;emis :. jus li ekdormeti.s. ·. La .demim\:: 
din(o jam rn{l:l;�ris; tiel k'é mankh la eb:lo de ' pü d� 
tala sciigo. Do illOTÚS . Juhan �l Maatalu. Lá aro levis 
sin de la lignob.1okó · kaj ekiú3 r·een direkte a1 Arbarbi� 
neto: . :La mo.vtinta . • luhan ja ne povis jam k;Qm�ei la 
prooeson kaj Cio .alía Úe multe gravis p¡>r lá avo. · 

Jen tiel. Kiel :favora estis al la avo la sorto. Ciujn 
gl'andajn .zorgostonojn gi forruüs de liá vojQ . .Ec se 
kelkatempe sa]nis la áf.ero esti álispeca, finfin� lio aran� 
gi�is laü la plej funa maniero. , 

Ti�l tneditaD.(e" ka) ·diskul'ante en si inrem, ''la avo 

de arbarbienelo ating1s la lokon, kie la vojo Íraira.s la 
dehakejon. Tie, ínter la arbusto j ,  vidigis · oomój lnovi;
gantaj. Proksimef,e al la vojo du viroj sidis, · ciu sur 
sia arbostumpo, kaj sin satigadis per pano kaj· klupooj; 
fli sajnis arbosegistoj. La avo deziris al ili · honan 
apetiton, kaj alsidigi> pór ripozi . 

· 

Un u el la Vii;Oj daiírigis rakontadon : )) Renlront� . 
gas do Juha11 él Maatalu -en la cirkauajo de ; KühiJlas
s'aare, en 'Virá.kU;matco 'lcun tri viroj, �· ver.Sa:j]l1;)' an.
kaü · stelCa,sisto)"''"'' . k'aj ·aJit� s  af ili; ear' ku$ pll� opor
tune, ope p1i noble. JF kúne vagadas, gis kíam la viro 
el Maatalu opiiiias pPr ·si plu nenec�sa' ,la fremdan,kom
panion kaj · .  volas ;Jisigi Oni tiam suhüe diras : »·Ne, 
kara vireto, tiel :EaCile 'ni vin ne del.as.as. Kion vi' sereas 

noj kaj unulftmbo timigadis la pli .malgrru�dan kaj mi
nacis fortran�'Jian nee�.direblon; La stultul:eto .ne kbm
prenis la SerOOn, ekploregis tiel KorSii'O, ke ec la swnojl 
devus mol�i. Ce lá proks.fmigo de la aVJ9, Ja Cikanan� 
toj iom t>likvie1i�is, kaj kiam la m.alj11núl·o malaperis 
el ili� . v¡dº, a.l\digis p9st li konsolado. >> J� 'ne Uin aipj- . 
bau ni íortt'an¿os, .sed nur uou, kiel fortrancis la yiroj 
de ,J{;�\bina$saa�:e al ,Ju:him el Maaialu: .« ;':'Hi ·� , · 

" . •  » R� !:f his}brio pri Juhart ! Kiel gi '(l:f�tive · oka� 
zis?« pensis la · ávo kaj itü returne, , por pli, getale 
demaudi la infanojn pri la afero. Li alveni.s gustatemf
pe, kiam la etuleto trovi�is en la plej UUilfacifu situ
acio. Ekviaint� la avon la Cikanantoj forfugis, dum la 
Cikaoato starigis, ordi �tis la vestojn kaj pmvisis la nazon. 
De li la avo ·fine scü¿is, ke Juhan el Mítatalu mortis 
pro sa�tgoperdo. Tiel do li rioevis fine la, oortan sciigon ; 
nun Ji poYas l"ev:eni hejmen: � ·� 

Li . faTis tion snb· la akompano de . diver$Speca . 
niuziko. Sur ar'bo insultadis birdreto . niireran . arOO
segisfón, ce Qr.elo zumadis .kulo .malsata, en la arbus
taro audi�is kur'b'tuado kaj vokado : » Bubb, ka:pti, 
kapti, .kapti ! I(astri, kastci, kastri ! « Kaj_ �ea lamenr 
tado de timplena voco : » Lasu, lasu ! Helpu, helpu!, 
helpu ! «  

* ·''-
La e�terig-f'!'lstenon en .Maatalu eeesti¡i ciuj ar}jar,

bieoetanoj krom la avo ka:j- la  servistaro. Ec ' I,.Qki fani
r ai'opis posie: ;]{�:· g¡ · veturis per nigrá vir&'wílo d:e · Peep 
el Pii�oja kaj pret�rpclis �ujn. 

. 

BaJdaú post la enterigo okazis afeooj meditigaj j 
pri k iuj on;i ne povi 1 rioevi k:laran kompreDQn, Ricevis 
.i utinvíWojn la morlinta Maatalu Juhan> kiel ankaií la 
1 ivanta Arba.rbieneta Toomas kaj la aliaj· homoj el 
Maatalu kaj el Arbarbieneto. Neniu povisc d\ri, en kio 
'la aforo konsistas. La avo kvazaií di venís iom, sed ant
kau Ji ne :povis� komprení, kiel la mor tinta �o '(11 Maa.-
l.alu LJ�vis'·�c?ili:enci la proooson. :< , . ,. 

· 
' La> tqtero tamen esti.S sufi�f! shnpla : · lá ju�afero· 

estis kómer;cita antaií la morto; Ja ínvitilojn oni dissen(.. 
dís post .la enterígo de Juhan. 

. 

Toomas' .el . Arharhieoeto diris : » lGo  · ajn okazu 
ueuiam. tmtaúe- mi staris ce j ugotal;ilo, an�aú nun mi 
ne iros tiM.JG Kaj li ne iris. 

· 

Netrio poi'ÍS okaii; car oni finis la j ugaferon p.ro 
neal.veno de a1lJ.baú partioj. E.l la. invltitoj , Vi.Zitís la 
jug-ejoa �ür. lá maljuuse.rvisto, de Ar:harbi�et� kaj � 
Yeninte ;merifogi� tiajn . .  af>'su;dajojn, .ke �eñiun' li povis 
per�var:U: pe1· siaj vortoj . E( la avo skuis la' k.apq:t du:m 
liaj pa�olacoj kaj mred1teme diris : 

»}y e fiavaS la parolado vidon; nek gU$toD. « 
En Mbarbien&o lastatempe oni entnte ne .atentis 

. plu la mem.ozadon de la maljunservisto, ear oni havis 
ion pü bonan. Kvankam ne estis starig:itaj �aj grandaj 
t�Joj, nelé �:ris" :íaj mirindaj ideoj, tanlen oni p<WÍS 
eviti la ldaffit kaj provizore ú.o suf�i& <Jni kóh':�rL 

· j kaj landoj, .Oni, d� ·sputis, 
r l.a' ' penS() dum oolt� n¡-



Cu ne paren.eas ili 
; al ·kor-' melaríkolia? · 

:Cielo 
· Gardeno�niia .. �,-

· � · .�1 ter'· pre.p:rite • 
en blankaj floksoj · drenas, 
dwn el arbustoj · 

. da biankon ru�aj 

la jun��ar.bustoj ' 
humile kaüras. senfine ravas, 

· · · embusk�� ekspÍonas.; 
Sur ili p}umbe p�:Jás 
cielo de augusto\ 

' sed stelojn . reQ.onacas 
� 'fr. �� 

Plilluma n.okt' aütuna. 

¡. 
kurbigit,a. ne pQvis tuj r'f:l�i�i aü ¡;¡alti · en diametre 
malan �}4tÍ.e¡pon. 'J.z 

Evoluo .estas entut-e vorto pez�ga, la longa . 
historio .pfi la herO,o, kiu per dentoj t,rp.mondis tunelon 

. . ,ira ·roka. monto dom jarmilíÓnoj . 
.* 

En Aibarbioeneto do estis : · mastro Toom:as, mas- .. • · ' {\ ' ' . ' ' .e·_ - ' : . 
trino Anna¡ ilia ' filino Loki, la ·• a.vo,, la maljnn5ervisto, ' 
la j unservisto, pa�tistino Priskilla , la s!'lta krrahino Pa-

· 1·aska kaj la url>a junsinjor.o Maran, Iun vesperon 'ilí . 
:: �uj kolektigis 'Ein .,.'la kotto "JlDl: kon�et�acio. Süpozehle ' . · 

e ·tis dimanca vespero. · 

La maljuuservisto sidis sur la stupetaq> kondt�t-
. ·,kanta al )a subtegmento de , la:: dom.q, la �junser�isto sur;,:: 

la sojloblokO, la avo ari.tai:i sia r-emi�o, Loki sur la te� 

' mento kaj la pastistino sur la putokadrajo, Ciuj aliaj . 
an�ü la sojlo sur la benko. . . , �.Q. \�- . ,  · ·� � �  �··;.{' 

Koinence oni konséivaeiis pn 
poste iom post Iom oni e'kparo1is pri la aferoj medi;.=. , 

. !igaj, kva.ukam proksimaj, .tamen .nekhlrigitai . Precipe . 
)ri la afefu de )a"'jugpl'ooooo.1,0ui nuris, kiti ' kdj kial 
kamencis la prooé�n. 

Est�is la �a interparolo, fine preskaü"kVerel9 :  
La illálj!1n8ervisto : Hri\, . :eMe iti� pon;s sdí3i pr( 

cio ci, �d kiu koodas al lá vortoj de malrica ]lOmo? 
La . mastro : Nu, kion vi do séias?, 
L(r ,n�lju�hvisto : Ta;fuoen, iomete por mi mem.,. · 
La ffl.astro : Nu, ekpar;olu do ! · · �:¡ 

La mal jy¡.nsúvisto : 
ja óeestas. 

La mas trino : Kio ? · 
La rrwljw'l,se.rvÚto :  :L¡, pri kiu . vi diskutas. La' �:; 

pro�esinto. ,.... . · · ·.' . · " · ' 
Ke.lkaj : Jen kiel ! Kiu do? 

· 

La. rnalj�nservisl:o : Ce1·t-e la plej> ' m,aljuna.. 
La mastr..b· kaf la

''
:mcrstrin� : , L.a áv.Ó?' i · · 

'La m.aljunservisto : "N·eniu nli�. Li m�rn. 
PriskUa: Ha! 



































�arbineto fáras falSajn n fouerojn ? « Mi estis" �iu, kiu 
batís al� �ia h;usto kaj atestis : � » S�e vere, ·· kiel · p;i¡oj 

. vivas en la oie!o, - mi atestas per nú\l propra b'u5o : ne, · 
lion li ne- farns, sed li farns monon nef.alsitan. Tia:m 
ili opini is, ke mi � kaptigis per 'miaJ propra} 

'
vortof kaj 

v�r�ege , qemandis : Kie · li far.as� la roonon? el -kio li · gin 1 
fa ras?¡¡ sed , mi i·espondis : >> Ne pensu malbónon pric 

· Toomas � Toomas estas viro hollestac kaj perlabóras - la 
rDlOJ?On"per la , pro�eaj m:�noj: . Ji f�.as �ek �ro� el 
knpro, nek argentan 'el p lumbo. (( Om las1s mm post 
tio � tJ:ankvil.a.. . 

� Mtrran : Cu nur vin oni at<estigis tie? 
La m<.!ljlinservisl8 : Nen:iu ' hlia j.a üeestis. 

" Maran : Do: cesu, ne parolu infanajojn . , 
La · maljunsérvist9 grumblis ion ko1et'e en la bar

bon, , supTeniris l al1 la stupetaro kaj fermtiris post si 
la pordon brueg�. Oni dai.írigis. la diskutadÓn de la 
afero kün ·plia fervoro, · 

· l...a mastro : .Ten Jüel m i  Jidu: la patron .. Kc ffili, 
falsajn illon�rojn¡: . . 

Maran : Sed Juhkam ju n;mlté mensogas. 
Da. mastro : M:énsogi ' li m-ensogas, sed . . . 
La junservisto : Sed, verdil'c, en tin üi okazo li cn,

Lute ne ·diris veron . 
1".-a mastro : Nu, bonege, sed . . . Se ni tamen . . .  

,, K iu do povis ·esti la ekprooesinto? 
· 

Da junservislo : Óu tia ma:nkas Íám e11 , la n1:ondo? 
Kelka foje· orii ec 

'supozi ne po fa"S, kiu es lis. 
. 

, M aran;, La invitilojn . vi eble konscrvis., 

La maslro : Kiu ilin konse1·vis ! . 
l...a janservis lo : Nu, ini. 

. llf.dran: Al por tu gin ! Oni tie povas l egi, p'ro kia 
;tfero oni iñvitas 'en I:

t jugejon . 
· ' · '' ' 

. ' L� j un�ervisto . iris, por alporli la dnvi tilon , . dum 
aliaj pli-Irialpli trank• ile restis sur siaj lo�oj. �ur 

, P.tiskilla· montris al Lolü longtn nazon kaj tiu siavice 
kracadis direkte ál , Priskilla, g.i� s� ·huso sekigis. Ti
. ám· al venís ' la junservisto kun lá imitllo :' J>J en gi. « · · 

· , M.-aran : 6<>��. Alnor�u ·fá:j.ron l (La m:ástro mal
fermis sian beriz'in-bruliyilonJ, ce lúes lumo .liaran 
legis :) civila,fero · de . . . k.6nt:raií. Toomas Torukóhv.o. 

. La mq.slro: . Konttau, kontraií .. . .  sed kies ciyíl-
af-ero? · ' · ·· 

·. · · · · · 
· 

La maljuna avo . estis. malsana. · Seriozc, treego. ' · 
La bienetanojn kiolerigis ti u ci nelai.ísezona malsano : 
kiq. Jlavas tempon pOl' flegado duro kamplaboroj ? 
Ankai.í Maran lastatempé n� havis er.non al hejm:esid� 
· �do: . Restis nur Loki, kiu de)'is. restadi hejme. · Si p� 
fitis la okazon vengi al .avo. Paria ciori · male al ordono, 
se si entute i.On faris. 

Sed malmultan kontentigon si ha viS de tio : la 
avo. -estis en stato tiel fel iüega, ke lhn tr,ankvil:on 
a peruuí povis geni, surter¡¡j bruoj . Plejparte li dol'UÚS,' 
vckiginte deliris, n eniun li rekonis, · al la demañdoj· 
ne . .. respondis. Li travivis . ian vivoripeta.don en in

versa direkto, fragmentan, malklaran, sed tamen üar
man: aUogan. Jaron post jaro j plijun�s, proksiiritig,.. 
anl� de tomho al lulilo, fara�te dum minuto t.aglongajn, 
dp ni'*horo jarlongajn pa§iojn. Gi estís ia freneza kur
ado, fugado de leporo. for éJe casisto, kiu gin trarikvile 
aleudas en la loko de forkuro, sciante, ke la leporo n�pr-e 
iam . tien revenos. For .de mortoloko. al la n as4loko, 
tie tt"ovi�as plijunigo, tie resarlÍ�{) l Sed la

. 
casis!o, ate�

das trankvile : ne savigos la fugañto de li ! Tromp, izioj 
dum. la tp.ta vivo, trompvizioj. ec ·�ur la sojlo de morto, 
sed T.a nuda vero ;.sen ili estus multe. pli teru.rJl. 

,> El' la tero oni vill prenis, en la terhn vi revenos 
kaj el la· t<ero,Sinjoro vin iam re , ivig'()s. Amen l «. , · 

Kiun ili enterigas? Ali jes - lian . ·ed�inon. Sed 
strange : la tero desalta.s . de la 6erkokovr.ilo en lá manon 
de la . jetinto . kaj oni :remetas gin en la . apudtomb'an 
teramasou". La Viroj lasas fali la énlU'ojn en la tomb:on, · 

· eltiras la oerlron, metas gin .al la vetur.ilo kaj , forvet
uras:· Plue • oíuj itadas dorsantañ:e. La sakristiano for
íras 'oorsantalíe, p(,)st kiam , Dio schs kiel, malfermiginta · 
¡¡br� frapis liajn dingrojn · pe.r &aj ,foli(l,i , . r:efermigí.$ 
kaj v'Saltis . <en lian subbrakon. La viroj portas la eerkon 
. :11 la veturi.lo iránte dorsantaue kaj la: en�rig-kárávaoo · 

. �ev�turas · h,_ej�n .. �1· S�jna.s . . ridiga, sed samte!)lpe . 
. . lerwe timiga' tiu 5 kaDkre veturanta enfurig-ka.ravano. ' 

Oni eon�:gas� ,� ánkaii · 1a: wnorado teh:a:das i-el stl'm- · 

ge ; k�as malla.ñteger. iom post iom p!iJ.añ�as 
bj � IOmpilas per akre-forta:' looo. . �. :i 



' - Vi estas ja homfrato ! 
Jen , cíe vceoj . krias 

kaj so�t0saf$oj strias : · 
""· vi estus set�::· kompato? 

.:.. M in tia ·'sortobato · 
. sendube emocias, 

sed ,  vane, mi  �in scias 
neevitebla fato. 

Surtere nÍ-i �piras 
. 

Edenon �: aran�i 
ni sloius, � niílr i3$  
lnferon. Kiel san�i? 
La horno rÍJ.em kuiras, 
kion li devas :man�i. 

II. 
f • Ho, hom' de l' tcmp' pas1hta, 

vi bela rabobesto 
de l' rcriesanc' ! Sub vest{) ·' 

. kaAi�is kliggo pinta:, 
en poAoj oro tinta ; · ' · '  
vi iris kun lnajesto 
(nun festo, morgaií pesto) 
tra 1' vivo lá.birinta. 

' . 
Por grandá viv' vi ardis, 
la -Be1on vi solenis ,' 
kaj murdi vi ne tardis, 
se v in malbelpo �enis, 
vi kisis kaj ponardis, 
�is ....:.. iu vin veneuis. 

ulf ,:' · 
La homon Belo spronis � ·� ppr arto,. r1co, milo . 
da -vcrkoj , luksa brilo, 

.•. por krÍt!J ' ,  se l .i  , bezonis. 
' Kaj cion grangan donis 
ci ktimo, dum . lá filo 
de Bono .én h:umilo 
sangs,·it is. Leg' ordonis : 

.' Se 'Belón vi' . avidás, 
· .· pw k oro havi.i� Monon· 
· .  kaj se 1 Ín Bono gvidas, 

vi havos n ur cifonon, 
car Bono Belop bridas 
kaj . Bclo m urdas Bonou. 

IV. 

Sed nun - jen sklav' post sk lavo : 
ma§inscrvistoj svarmas, 

> kc cio, kio carmás, 
tárigu cies ;ra�o . 

• Cu venís da 1"a � sa:vo_, 
cu Bono plu ne larmas, 
cu Belo ne ·alarmas 
por trompo kaj por glavo? 

· l�alinte al prof�ndo, 
· .ni luktas' k un �ovago 
.e� ega troabundo 
por cta avanta�o. 
Kainsigel' sur frunto 
.flOr - marko de malsago. 

» Juhan�Joój•o. katon hl.Icis, enterigis en garde.no. 
SOnoradis §tono, .argir estis pano. « 

' La arbarhienetanoj trovigas en Malproksirnhcrb
.ejo wr herhorilro1tado. La· vaitisJino lutadas sur hetul-

. · btaneo lá' e tan J�cjon kaj ka.nttis 
·
al Ü d:or�6k.a.uton. 

J<>ejo ja estas la unuenaskito ,de la junaj geedzÓj , kiu 
per sia latltega kriado postulas plian atenton <>l io a'jnl 
et{, Arbarbieneto, Ah, I..·iel strangaj estas la · homoj ! 
Ili -�� diras, ke Jofijo estas m<ir�ta. kaj' 'ke )á·•edzino 

· plu"'' 'n-e
. 

:vivas, sed: �io estas' 1uim�ogo : la" etlzino tr<>v�1 
igas sur la h-erlk:jo, Jocjo Juli�as en lulilo · pÍektita e1 
betulhr.anooj kaj la bieneto vivadas Jciel en la �tinteoo. 

· Malnovaj lcQnataj hej�caj vidaj�j , . .  tiel karaj , . 
tiel ��irit�j.� d-e�ye vi movigadas cirkau . !íi?a.vo, de- · 

' nov�� pasados la . tempo en agoi lt'grab1aj: Li · ne estas . 
pln la maljunulo malforta, kiun< .malsano najlis al lito. 
sed estas plena de juneoo kaj ' vivofol'to, jun.mastto de 

. Arbarbienero, · kiun ciu minuto .pli f.regigas, de kies viz
� 

_
Cit(horo< �ef.oo�bi� tlnfl �u�n. , ,· ·, ' ·�; 

: Estas strangli,; la sen'tt> de"" konstantil plijurtigo, 
la" irado· en .direlt.to '1nalA al cio vivanta 'Oiam hlitaU.en, 

mar!i dorsantaií.e al la landoj -de juneco! En la, ;folo la 
estanteoo kid. plej malB�a estinteoo, post la dorso 

: la :; 'tJ;aviVitaj. tagQ.j,.dé, J' jun�t� kiuj· duní. . ll- . - ff ,. , 

Ho horno d-e · l' Futu�Ó, 
vi:vanta rni lde. pacé� 
ga!dene kaj palace · , 

. eri , lu�so kaj . ·· plezu�:o .. 
El vi a t .:brila turo . ;: . 
pórid�s vi grimace :: . 
nin, kiuj kulpe, lace '> 
baraktis en teruro. ·' 

Senp�.lfa� se�d!fek�a, 
vio nora �virf" .ornain;;tS, 
en vi ]a krim' infekta 
de ra:b' kaj murd; né flamas ; 
kiel m� v in ,  perfekta, . 

. envía
\
.,-: kaj malamas ! ,'· 

' ¡ ¡ 
VI. 

l lo kara sartrtempano� 
vi iom tro rapidis: . 
naski�i vi · avidis ; ' -- . ;(" ' �;,.. ·' nu do - . Je ' VIl!- s:ano, M ,. 
Ne estas marcipan� . . ,, 
la vivo,� vi jaro vidis :· 
en brano vi ekSidis, 
I'Ín m�gas pork' en hrano. 

Se� a\ídu !, �un. }Ori0!9� 
korisolo - kvazau tosto·: · 
gismorte ja · doloro� � 
mizcro, krimo, fro�to • . 
sed la· pi'in te m po floxes 

nía polva · osto. 



· Tio ne es�� bellite,r�tura�o, tio estas vera tas-
kajero de- viva homo. Pavas est!- . ke de stranga horno, 

· nenormala horno;" sed de vera horno; 11e elpeJ!sita. �fi 
ne karakteiizos ün : lía . tagkajéro. está lia kar.akterizo. 

. . 15/Xll. Nrin mi ne dubas : mi amas sin. Jam 
duiñ'· kelkáj rioktOi mi Jie povás dorini trankvile, káj 
ec kiam mi dormas, sia büdo montrígas antaií mi. Si  
jam delonge plaeas a l  mi ; tamen gis nun m! ne sciis, 
e u ·mi sin · amas·; ' sed' n un mi scias. Mi · ne scias, cü si 
amas min,� sed tio ne gravas : mi amas , - kaj mi estas 
felica. Gu mi aniindumos, cu mi iam kisos sin - mi 
ne , scias : mi :Scias n ur, ke  mi  am:as, kaj mi estas fe1i&t, 
felica, felica . . . .. . 

Kial - mi  sin :_ekamis? - Ankaú tion mi ne scias. 
. ·Si tute o e estas bela, k�ankam sia.j malgrandaj manoj 

kaj delikata kolo .estas earmaj. Sed ne ili miÍl amigi�. 
Same sia karaktet:D tute ne estas· bona : ·neniu satas sin 
pro sia karaktex:D obsti-na, sentakta, . mala:fabla. Oni 
diras, ke malfelica estos sia edzo _ . . Sed mi ne inten
cas edzigi, mi nur aJV.as. . 

" Do, kfal ? Kiél naskigis niia ámo? -- Mi ne me
moras tion. Ciuj · insuhis · kaj insultas sin, mi neni;au1 
aüdis prj. . Ji fav;oran vorton. Kaj i l i  estas pravaj : si 
ha,vas m'ultegajn malsimpatiajn ecojn .  Sed pa tolaofc 
kun si, mi komprenis, . ke si ne povas esti alía, ke 
ne si kulpas pri, si,a 111alh?na k:arakt�ro. Mi ekvidis 
hoinon, homon kun multaj malbonaj eooj , sed vivan 
homou kun vivá animo. Mi ekamis sin kiel homon . . .  
Kaj tute lJerimarkfJble la amo . transkreski s  e-n am
pasión. Kiel ? Kiaro� - Mi" 'ne memor-as. 
. . 1 6/Xll. Mi. sidis kun kelkaj kamaradinoj ; §i estis 

iutér ili . .  Tlí petis m in · sincere ;,karakterizi ilin ciujn .  
Mi  plenuniis ilian deziron. Siá karakterizo -éstis · tre 
sev�u·a, "preskau plej seve,ra int�r ciuj. Sajue, al si ne 
tre:* plaeis tío ; sed kion mi pov!is. fari, se mi v:olis isti 
shtcera ! ? · '. . . 

._ Poste mi petis. ka:rakterizi ruin. �a kamaradiuój 
kon?eucis uPU lai:í(l� ciamanieEe. " , w 

; -� Ho, kamaradúírij, - .mi diris : - mi mcin 
scias nüaj'n bonajn ecoju ,  montru ankaií miaju mal-
�ouajn eeojn. . � . 

' ·· " llí eksilenfis. rugigis 
PQnilis · . 

- Via malboría eco estas vía indiferenreoo al la 
virinoj �.· . . . . e ' 

' :� f'�..¡ )��-d �u ,vi opinias �sti prava ? .� mi demarl- . 
dis : - · povas ·esti, ke mi tute ne estas indiferenla, sed 
n m; konfuzigema . . . . . . . 

" • · Jro, diablino, si .'vundis "mian koron t 
2()jX11 . . Mi ne povas plu elteni, mi .amegas ! 
Ni sidis .duo pe ; . _estis krepusk(!. 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 prdkSÍUle. Mi hezitis, �i foriris aliloken, > malprok
simen. •Subite veninta kamarádino malhelpis min plen-
mni mían pasian deziron. . .. . 
' . ' V espere mi invitis sin promeni. · Si konsentis. 

- Ni iru straten, - • mi proponis.; 
· - Ne, ni .iru en Ja legejon, - si. respondí$, 
Mi vol is Sin konduki duonpe.rforte, sed g¡ ne 

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

plifortigis . . .  · ·· : ' · .· · ' 23jXII. Mi oe scias, cu mi amas sin. Mia _pasio 
ekdormis, mi estas preskaií trankvila. . , 

·· Sed kian sopiron mi havas t Kian . turmentan 
sopiron ! Ne, mi pmferus arrú, senespere ami, ol havi 
tian sopiron. Mi ekamu denove,, ec se sj . mal.amas . min, 
ec se , $ neniam permesos kisi sin. Mi Jegis en iu Sir
kaleodaro, ke »en la amo ne estas venkita, kiu gusta
.tem'Pe fugis. «  Povas esti, ke tio estas vera, sea .. . •  mi 
pr:cferu:¡ esti venkita ól havi tian sopiregDn . . .  

25jXII. Jes, mi. ne art;las. Sed la sopiro, la cnuo 
e .stas . terura. \ · 

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

!JO/XII. · N i  sidis kuné., Si Ictute lcn1is poemon, 
kiun si deklamos en festo. Komencis krepuski. . 

Mi sidigis apud si. Si ne foriris kaj daiíris dek-
lami:''' · · 

Mi prenis sia� manon. 
Mi estis . kvazat1 ebria,· mi koirí,prenis. nenion. Mi 

Hur rp:��oras;i ke mia:ma:no �usigis ,sur . sÍI,,t Sultt·o-1 Jbiaj 
l ipoj ekpremis sian Lo�on . ; . · 

Si, ne movig\s duro kelkaj sekundoj, Sed subí te :  

Nenia resp�mdo. Iu esti:s en l a  cambl'o kaj. tiu ei 
iu ' í!Slis li , Li.7 La 1Jnna · kaj Lasta, Sola· k:'aj Potencá, . · 
kiun timas eio vivanta. 

E·k�teren , eksti:lren . . . a.eron·, -, surion . . . vivi3� · an
koraií rivi ! 

K,iam la mastro kaj . ·pastrino ,�un 
. 
[;(>ki hejmer:v. 

' eni:s, ilí. tró\Í� la pordoo, kondukantan el la eambro en . 
lá antfiiíeambron, m<llfe:n)'lita kaj �a avon kusanta kun la 
kapo sur la,sójloblhkO. • · 

¡ 
-:� <. ,La .malgranda bove.to Punu estis bucifa por , �a et'J

terig:.-:OOsreno tle 1á avó, ank�ü )a koko Kurit kaj la -�Ha 
. 

koko Peeter estis kantintaj 
. 

siajn lasta.j�' 'ka.lltojn kaj · 'ili.n � por.r& .<Sur la , rostaj'�lerego� gar":l�jn pe� �t- '· . 
"'.pamo.j, al lil: 'g.astato.' · · · 

. ;ru Ciuj, kune lnu;l. la av.ó, foriris al Ja· '>erdaj ber�-
. '  ejpj, d�( kie ehistas plu neniá reveno. ·� . "' 

: 



POEM@J 
- Sainl Jules Eee -

Lampiroj 

En la no}¡.trriaro 
vagas lampiroj 
ínter kanaro . . . 
ji)n idoj teJ.laj · 
sed; kWl flugiloj 
kvazau an�elaj , 
�iam gviclataj 
per·· -propra l umo 
Jarl vojoj fátaj 
gis lil plenumo. 
Emhusko-sid'e 

r • hrilas mokríde. 
Iam ekven�� 
ventumil-:frapo 
m. lttda de. knabo, 
kaj oni svenos. 
Sed ili iras 
plu en noktmar', 
ek-- kaj- ekbtilas 
pro gojo, car 
allogas steloj 

p�,>�t .flustráj � muroj , 
homaj okwoj 

la orpalpebraj . . .  
foraj vivoeloj 
néatingeblaj. 

gapas a vide, . · 

Sopiro 

Mi alligita �ip' sur ankro, 
ciatn, puAata de ondskuo, 
senp�ciencas kiel kankr.o 
mals�a en malluma truo·. 

Kia� revenas> suda vento . 
kun la hirundoj da lastj¡¡ro, 
kaj altas la cieltegmentoJ 
kor' mi a estas . sur la maro .. 

La SWló jam alridas kise, · 
kaj ondlinioj de paherdo 
jen serpentunía,s hele-gri�e 
cia:m. pli foren

. 
gis �idperdo. 

- Kion vi fáras? �i demandis . 
...,....; . Mi amas .vin, - mi . xespondis. , 
Si Sidigis iom malpli" -proksim'e)l kaj kovris sian 

viza¿on per la manoj. · 

. · - 'Sed mi e:Stas malbona . . . - Si diris, statigis 
kaj kornencis sur,¡peti sian _palton. · .::. · . . 
:. Kióri: �i pa�lis post() - mi ne ·· mem:oras; · sed si· :· . · 
parolis pri iaj oficaj aferoj , tute ne ligitaj kmll 1a amo. 
Mi ne kuragis d��ove proksimigi al si . . . 1 

1/1. Ne, m� . ne am,as, . : . , .� . . 5/r Si forvétüris por kelkaj ' tagoj . . Hbdiau s( 
: i·evenis. 

. Vespere ni sidis triópe · kun k-do K. ,K:omence 
. oi gaje parolis, poste sia . humoró. malbonig�s. La.· 
parolado tesis. Ni prenis libroj n kaj komen_cis legi. 

Sed mi ne povis legi : mi pasiis. Per · . tremanta 
mano mi skribis : . 

¡¡ peno ve m!:: amas Yin kaj plu 'ne povas · elteui; 
· se K. fó:r.estus, mi fukaulirak'US vin ka.j kisus, kisadus 
seneese; gis sveno.« . . . . ' 

Si · tralegis kaj e'kridis. La respondo · estis
. 

: 
» Mi malpermesus.«  "."',. ' . . .. 
» Kial ?«  -' mi skribl.s. :¡ilenove. · 

, n.; 
·K-do K. starigis por foriri. Si foriris kun li. Mi 

restis sola. 
. . ·" '7ff..'1J. .Mi dl  as likaj e� � ne 'l'SOpir�s. · Mi i!Stas

' 
• 

libera h.omo kaj " vo s moki éiuj� amantojn . . .  
f/1,{1. Ni duope veturis en la urbt>n. Nia . �umoro 

: estis bon�. Si tre ·plabls al mi, �>ed: mi tute , ne est.¡ts , · 
ena�ta. · . �.� .'•., 

Ro, kiom o:fte la ¡;;rihtemp(m s.ehas u¡:orna vintro, .· i"' 
Kaj :flora voj ' kondukas je la �ino nur al mar.c'; . .:, . 
Kaj kiom da Pompe3oj dormas �ub morttuk' �� cjndro, 
Kaj gigant�nomoj . · �ub h?nt&�rg' ! 

Kaj · kiom ·ofte homoj grizigintaj en tr.Jiceo 
Devas forlasi la standardon je la lasta: hor', 
Kaj per finkanf Aafeca jen :formigas epopeo 
Glorplena pri leona -kor' ! ' ' 

.l ' 
Hotl!aü _plenas . miá )�vpok�t:. 

La tero matudlavas de -s�kaloj. 
En ltú:oj goja� la sonÓrilfio;o, 

. 
f\aj sur la kampajn domojn orpetaloj 
Displuvas svebe de l' son�ra floro. 

� ,, ;'t .•. 
llodiaií . plenas mia vivpO�ál' , · .;; 
Fajre:tas, S'aumas en sunbril� goj plau().e. 
Supren kaj �lilpren laú la son-stu_par.', · 
J ubile flugas ::ía ·anim' a:Iaude. " ., . ·' � " . 



Si 'pren!ls Ía ieteron eÍ la mano} de Í' ,ofendita. 
fraülino� �i lasta ne .protestas, ka.j V. legas ('Qerte, . mal
laute). La adr-esatino rigardas indiferente . . .  subite 
si iras en la an.gul<tfl kaj . . komencas . ploregi , . . . , ,  

Du eeestantin0j volas sin ·trankviligi, sed -va.ne ; 
tiam ili cesigas tion 'kaj d#üriga.s sia.n amuzon. 

· Si pi oras en · lá angulo, la a:liaj' sili 'amuúi.s, ne' 
rimarkante §in. Ho, mía koro ! Mi a koro volae elsalti 
el · la brus�p; mi ha vas tnrmentegon, Íni deziregits ;ve1ú 
al si, cirkaübraki kaj kisadi senCése . . . kisadi nc kíel 
amoratl\Q. virinon, sed kiél amatan am�kinou, kiu. havas 
doloroti; kaj kies dolorón 1ni kunsentas . . . · 

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, ne L Oktobre, novembrc mi sin ,{!mis, 
kiél horno povas aiiú homon. Sed poste mi tmr· pasi is · 
por .si. Povas esti, ke si, lnsul�ta ka.j malamata;¡ volis 
vidi en ,n:ú bonán amikon , � .  sed mi f-arigis ne amiko, . · 
sed . nur , viro, kin -malsimilis ciujn :tliajn vi rojo , nur 
per sia 'malklll'agemo kaj timeino. ' ' : •i 

Mi Vidis en si ne hómon, sed núr . inon, kiuu mi 
komence. 11moris, p;>ste penis f<�rgesi, sed· n.e amis pet 
vera 'alta · .amo. · 

Ho, mia karuliuo l Mi .denove amegas vin. ;I'ameú 
nii : ne - amoras ' vin (la amoro jam forigis) ,  sed · m1 
amas vin kiel homon, kiel amikon. Neniam mi mal
purlgos mian altan amon, . neniám mi montros m in kiel 
viro (se vi ne ekvotos tion !) ,  sed mi anias kaj amos· 
vin per amika amo. Pardonu min, mia kaTulino, ke. , 
mi forgesis, ke' vi estas· ne nur virino,_ séd a.pkau horno:' 

- Cesigu mia amoro, kresku mia · amo ! 
3/11. Hodiau· m�- vidis, kiel ebriulo ;penis a.m

indumi kqn fraiílino, ai kiu li ne placas. Kelkajn ,tagojn 
antaue oni fakontis ankau pri iu mia d�alll$lrado, "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 .tnemhipnoto estas certa rirriedo, kaj se mi "decidís 
senhezi.te ne ami _:_ mi ne amos. 

Nur Jni ne hezitu ! Tamen .nun mi ne Ji'ezitas. 
t tjl/. Denové mi tre amas sin. _ Antauhierau ve$

pe�:e mi :relegis miau tagkajeron -'-; kaj la .amo, revef'\ Í$. 
l i ie:rau éstis-· dimanC:o ; mi ne láboris· kaj 'e:ouegis :  tmt 
kía1ll mi sidigis kaj skribis 5 leterojn al mia.j ge-
arnikoj, inia eáuo for�is. . 

Vespere 
_
en la legejo ni rigardis filmon >)l,(vieta 

Don « .  Mi siqis an.taü si ; apnd . mi .sidís k-dlt'to L, 
K-diuo L. same" tre placas al  mi, sed mi tute ne aro:.. 
de�iras sin. Mia amatino saj oís bela kun ,siaj serpent
un{antaj . h&rplektajoj kaj brillmtaj okuloj ; ear mitl. 
benko estis sen dors�pogifo, tial mi tusis sin per mia 

;¡;' dorso. La pasia fihno incitis min - kaj · hodiau mi 
jam estis tute enallfit'inta. . ' 

. 
Mi IB d�ziras §in cÍrkaubraki aÍí kisi ; mÍ VQ},(l$ 

sin for,ge.si, séa: . . mi ne scias, kiel mi povos tion 
· íari Cu. esti sia., kamarado kaj havi simpl.ajn kama
:radajn ,riliwjn? Cu '-eviti $in? � Mí ne ·scias tioír, kaj
tio. turtnentas min. · Mi pieskaií né dubas, ke nenio 
povas ésti intér· ni, ·sed .,_-;". bedaiirind.e nur preskatt, ·· 
�Í cí tiu preskaií. estás turmentanta. B:o, .amoro, di.ablo 
mí elpensis l " · .. / . . . ,, � . '' 
· : · Sea''kial �i . ne-.' evitas min? Kial hodiaií, -observ
ante cerbumigan enigmon, alwrtitan de. nía kolego, 

. sia- '6rusto - � :k-un mia- dorso, llaj �í bone senti:s 
�ian Iortan ko!�Julsádon? 'l'_io &.üris dum kelkaj minu� 
toj, ,sed -M nnp, post kelkaj 1ioroj1 itp,i ne poYáS fol'- . 
:gest tion; . . . .:. · .· ' , 



T)o' okazis dihu unu el la teruraj oktobraj vesperoj,: 
kiam Ja,, pluvo, disrompita . vénte en etajn gutojn; i"<�Jas 
el ciuj flankoj sur la . cirkaüajon, fluante el la ' malhela 
cielabisrilo kaj · Avebante supren for de la tero ,' La vento 
traktmu;Hs tien ka:j reen la foirplacon de la· urbeto · Mag
!Hl�OY, sin kcocante óe 1' fenestraj k()vriloj, sancelanl\J , tá , 
phjlajn tegmentojn de garbejoj , la vento fajfadis sur la . 
tl•uhavilj oogoloj . sian konatán melodion aútunan , fine; 
forbatita pluve, fuga,dis en malprqksiman kamparon kaj 
hurlii tie en dezertejo. · 

Magnusov, kuganta en :tridekkvin-kilometra dist:mco 
de la g�anda labrika uroo, jam anlitigís, forba1·inta sin 
sqr:l:en�ll per fermitaj p<>,rdoj kaj r.ajle s.topitaj }e.Qestroj · 
kontrau Ja tnalvarma penetrem;;¡ S)tnfomo <le l ok"tobro. 
Sur la kavoplena §oseo, komencanta siaj n ' k6rnplikajr¡,¡, 
ru))andojn tuj apud la urboplaco, disva¡;�igis nebuio. EL 
giaj gri:taj vaporoj estis atendat¡¡.j gis post ho:ro la Ilav-, 
L)taj lumoj de 1' · apudw:ba · a'útohuso, kiu revoje kun
prenaclis kutitne nlalmulterrombrajri . paságerojn el Mag
nuAov. 

· Mi profuhde enpremis n1lim capon sur. la orelojn, , 
kv�nte la kolumon de la '!tomera mantelo, kaj mi pasis ' 
tra la kvarUI\gul¡¡:., foirplacó, tute ., senhema ;  · mi iris an� 
taüen Cíí líi dou'íetoj , · dronantaj en inka ombro kuj 
oehulo, ., kaj sajnlf malgrandiginíaj �ub la· plafono , ,clc malahe ,pendantaj nubegoj. La malofte stara,ntaj lantern
oj timeme A�cel�gis kaj sin spegulis en . la sulkigitaj 
kota1oj , • .. palpebrumante en la mállumo: Lá ateridado al 
aiHo�uso · §n.j.ni� �ro . longa, . la . malgajo kaj w.alespera 
enuo; kunm1ksltaJ kun malsellieteco . kaj nokto, kv�aií 
ch·kaüfluis ioih post iom pli pro'funde. ' La monotona 
pi uva hrneto, kun mallaiíta bapado · de pluveroj sur 1á 
tegmentoj , kaüzis, ke m i ,  tute sola, dronis en Ja senluma 
Jiokta abismo, daiiránta, �ajnas, senfine. . 

Mi :imagis, ke rnalantaü la rnizeraj muroj de 1¡ 
kabanoj ka8igas la homoj , kiuj fugis for 'Cl la griza 
t�aleco en la son�bn, plenigitan de 1" suno, de . 1' koloroj 
kaj avonturoj . N'ur dum la songt>j ili povis kvietigi la: 
sopir'ojn. al okazajoj,. naskigantaj en. la neakir.abla plen
vivo, en la sanga rugo, en la gig:¡ntaj jetoj de 1' f:or�ego, 
de l' ·avído, de )' fre'n.ezaj faroj. Estis erl' Magnusov neni<\ 
loko p<u: aliaj ol ciut¡¡.gaj okazintajoj ,  elfll!lantaj el la 
gl l1emaj , malr!lpide �ute�an�aj . ho�oj , mona!oj . kaj :jaroj. 

· Eu 1a lfrbeto nask��ad1s mfanoJ , la boVInOJ na:skad1s 
hovidoj�, grizaj ·k?t�j v�gad�s �ur la }éurb�j. �ariloj � i.u 
mortad1s de kelka) ]aroJ kaJ frne om .. ekk:mbs &} h )e 
ádiauo ;. la knabinoj dancadis duro la dimancaj amuzoú 
P,oste (,mi dispartigis la bien·on, la gepatroj mortadis, piue 
nask¡}dis la melankoliaj bovinoj, junaj �atoj kri<!dis.,marte¿ 

12/ll. Mi ue povas 'diri : »mi iH;l amas·« ,  
povas diri : »)tri nc voiás amil< .  Per tio mia nuna sento 
dife:rencas de la sento, kiun mi havi.s kélkan te:m:pón 
anta�e. · . . 
' . · Tame� mi timas, ke post kelkaj tagoj 

.. 
�L denove, 

ekvoJos anu ! e • ' ' ' 
13/ll. Ni �idis kun'e duop,e, rigardts ian libron' 

kaj babilis. Kaj UEIJ,lÍU� pasia deziro, Jaaj Qf�e oka·ziulis 
antáue .. Mi opinias, ke min:help.as la 1;n�mhipnoto, � 
. f;io estas finitil. · · · ' · ' 

Kiam· §i foriris 
alia. 

bril.adi� Ía n}ult�o�o�a� , foho� , . de !e�po al ���po· Í'{. 
§tebs cevalon; MtaJ 1afoJe bru11g1s du-tr1 ,k:ilianacOJ , krak• 
etante en la fajro pro tojo, Cío-m estí� .. konata, ordlr];ára · 
kaj kutin'la, kaj - nenio okazis ev ti u si �alr.i.ce?o, kvaz<�¡ü 
Ja mond.o jam ne havos · sovagajn , elementoJn ,  krueJ' 
neantuüvideblajn. ' 

Antaü. tna¡;at)ga d:�;ínkejo, tamen la plej grava en 
Magnusov, balarJci�is lada tabulo · kaj láútakte fr!lpis la 
muron. Pentrita surf< lado, nigra inario iíulikis la eniron; 
el kurlra súrskdbo resto> solc kelkaj forsknapitaj literoj , 
Mi eníris ;e11 la dr�pkejon.' La rrallargª'· ejo . W'�rú�. e� 
duOl'lmaJhelo , lmnetis la p'etrollampo, fiodons kolbaso:r. 
kaj tahakaóo. Super la · malsvelta sranko peridis "' :i'lavig-, 
inta· olepTcsajo, prezentanta ba.talan scenon el la me�ep
oko, sur la bretoj premigis . boteloj kun notetQj,  sub 1a 
uJuro t:rovigis tabJoj, kov:ritaj per �vakstolo. · '  · · 

. Sa;lutis min hundo, jam tre · m�juna, ·metante sían· 
pezan n1algajan kápon sm· mían maJsekan mantelon, poste 
gi meditante forin . El la profundo apei:is knabino 'Chle 
d'udHkjara ,  si · TÍgardis ruin, per mÍr.aJ pkuloj kaj IDÍR · 
salütis. Duro mi sercís lokon c.e la tablo, si eliris, deanta"1; 
la buf�do kaj ind.ikis al' mi la flankan porelon. :- ·� 

- Bonvqlu, si:njo:ro. : 
M:i eniris la . apud.'!ll ca.mbron. Tie , hovigis �koraü 

' du tabloj ; ée unu -Sidis viro , ap�ginta la ,kapon ., _ _ sur l a  
manojn. Ant¡¡.ií l i  sfaris boteló kun br;,mdo; sed ·preskaú 
malplena , �io, pruvis, ke li .pasigis . ci tie j_am .  snfiQe 
longan tempon. Mi · sidi�is ce f naj�ara tablo; elmantel
igis kaj. mendis � kion konvenan du:m tiel terura velero? 
- glaseton _da branpo �í a  �·ª'.Jba:o, senmove, r�ga�d,antá 
la spacon , ankoraií ne · rrmark1s m1an ceeston .. L1, saJnas, 
admíris ian por aJ:iaj nevidebla:n .. pejzagon, pcndigitan � 
inter la malnova forno l<aj la mw:o,.;pentrit'\, per. orl)all}
:floroj , kie. la nigra _$vela araneo gardís sian reton. 

La najbá.ro- aspektis preskau juna; ·lia vizago' 'estis 
vigla, kv�ka:rp sulkigirrta, la kapo iom• grizhara, la okul-, 
oj - la pligrandigintaj pupiloj _:: estis ardantaj. ·. Jes, ll,l 
okuloj estis nepre' inspirit¡¡.j. de ebrio. Kiu li estis:? Cu . ja . 
:J.dministranto, cu ·mfuióigín,t¡t biénhavinto, eu: álve,ninto ·el 
fremdaj landoj , car )i h�vis vestQn maisimilan ol la .kutii.Q.C 
portataj. Horno renkoniita , ec préte.rpase, .kiel dum >voj:. 
ágo, e"'scitas · nian i:!civolecon pro nekon.ata Rialo. Ebl� 
�al, ke li estas &o}a !--aj neripétehla, seª home a:l J.ll 
simila. , · - , . . , . 

" Ni . . sidis senvotte, uno · mpud la· alía, aiídante 1� 
bruon ·de 1' pluvo kaj la ventan faj1<'ldan en la kament-

. ubo. La knabirio lerte sin movis. kaj st�rigi¡¡ ant¡¡.ií mi 
sufiCan gláreton , kaj demandis 'mían najbarori : •' · , .. 

? • , . - Cu, vi ankorau uin:kos, sinjm;o? · ' ' 



,, 
ka¡>iesis , kaj cekrígardís la .knahínon. ta ridcto 

Cirka�helirs. Jian �iza�c;m ; tiel · ride�as. kulim.c . la bo�ó:raj 
homoJ_, kínJn om nornas gratldaJ mfanoJ, car üi ' ne 
konas la 3f1on mensogi per la ·viza�o ka.j okuloj , . 

· ;....:. Bonvolu,8 li respondis.� brustvoce, akcentai:ité la 
vortojn fremdmaóiere. 
. ' · - Dankoií, mi ne pli mangos, sed " mi 

. 
ankora'u 

�finkos. Jüj mi �tas pri citron0 . . Cio�pi suficas. . . ·' ' ·N ur ci•momente li min ekiiml!rkis, dum la . kpabino 
rt),ala�ris for ,el la cam,bro, lclinante sian helllaran ., kap
cton, 'preskau ,,imanan. La viro rigardiS min penetreme 
.kaj '/-�proksímigis 1� glaseton al la huso. ' 

- Mi petas, Ji diris, vi sola, mi sola, cio-ci su.ficos. 
N:i e}Q;ririkis. ::Ankoraií)·devis p1!Si 1a .momento, dum 

kiu du nekonatoj atendas ian internan signalon antat) la 
ínterliango de la pensoj. , ' " 

. - Vi alvetur;s el la . urbo? - li de¡uandis. 
� Jes. Kaj mi, tuj . revenos'. 

. - Do ni veturos · kune. N un estas 1o.m tr<;> frue. 
Sinjoro, éu vi rimarkis' tiun éi knabinon? Siajn Ínalgajan 
okulojn? Kaj la manojo ! . Kiaj manoj- éu vi r.imarkis?. 
Tjel �elikataJ ; simi!aj al :la petaloj. Permesu al mi, ke 
n:¡,i pl�nigu vian ,g�aseton . . Si memotigas al mi iun alían, 
neviditan jam de n:mltaj jaroj. Se oni traveturas preskau 

" la tut¡¡u mondon, ' rigardante ciun rénkontilon, v.enos la 
konvinko, ke ne ekzistas du sámaj homoj , kaj la homa 
sim'ileco estas ·nura iluzio, Cer.te., suficas' ankaií · ia iluzio; 

La )q¡ablno· .starigis antaií mia nekonato plenan_ 
bti.tndb.o:l:éJon. " Si 'jam . ekiris · al la pordo, "kiam' li ek-
clemandis : , 

-::- Vi sola laboras éi-tie? 
- Mi helpas mían patron, si respondis .rnallaute, 

mia patro tuj venos. " 
- Kaj la .patt;ino?. 

· La j unulino iom malgajigis. · 
� Mi entute ne memoras mían patriptm� si mortis, 

kiam rni estis ankoraií. infano. 
' 

Si staris sur la sojlo, rigardante la nekonaton kaj 
malaperis en la pordo. . · . · . 

· 

-'- Bildaurinde_. ke §i mizeras. éi tie, mi diris, éi 
ti un drin)oo,jon , vizitadas aéa societo, preápe dum ·foirtagoj . 

La nekónato ektrinkis: · · ' 
- Mi at:Íkorau qe komjlncis rakOJ;J.ti. li diris ·ríde.

tio'k� .  sed mi  sentas min prok�ima .ál konfesoj , kÍuj ,.in 
eb1e ne. interesos_ Mi konscias, .tion kaiízas la .Qr,illldo, L<t 
a:lkoliolo eligas el mi, ,kiun vi vidas aptaií vi, ian alían 
l.".)ltajon , jam . flelonge - .malekzistwtan en la vivo. Jen la 
maniero de la' spiritelvoko, _:_ jen la branda spiritismo . .. 
:C . M.i ne apart,enas_ . al �a. konfesamatoroj , �stigitaJ'. de . 

alkoholvapoteiJ , Sed bu mi:f.mda horno ICapabhs allog1 la 
aten ton. Lía profunde , vibranta ''Voé. .atéstis · p,ri sincereco - � - ' 

kaj vero. Mí koinpreni;, ke lin' tu�etitas ' iu el la Yiv
aferoj¡.,; kiuj , kl,ltÍÍll& kov.ritah per lo1:tgedaura sekreto, fine 
trovas okazan . aiidanton, eble mi· ciam indan. Estis tamen ' 

. mirige/",éar lau la cirkonstancoj¡ .
. 
)ni opinii&, 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 kunmetis. fortaJñ ordinaraJrl 
,-orl'djq; - ne l li ec iom ne ebriis. . "l· . .  ' . 

- .Jaro, s�jnas, de du aií pli multe da ·jardek�j- mi 
ne. vidis tiup proksiman urbon; Ce la flanka. -strato trov-, 
ig11s tie, ' malgraoda dometo kun verdaj ff!nestrkovriloj ; 
anta� �.i tard�neto, pelar�onio� , aliaj floreto.J k¡ij �elka� 
ar.��F· Om emras la lo�eJOn .sur .kvar S�óDaJ stúP.OJ , ffil 
memoras, 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_ci¡ts, kie �i tr�>Vi�� . . . .. . 

. M1 scus bone, .ke sur tm loko staras nema dom,eto. 
De, post �a :milito, 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 tuste tie, ki� stads la poste n:wl� 
konstrulta dometo . . Kompreneble, ankaií la. gal'déneto ·ne 
t!kzistas, ec,ne .�ia postsigno. Dum vesperoj efektrajn 1am
pojn respegulas la asfalto de la vetureJo. La -strateto, 
íam no�nita Aleo Tilia, ekzistas nur par.te, sed kun la 
lasta f.orhakita tilio malaperis ankail la malnova nomo. 
Hodiaú . �i ,nomi�as ,Fela strato, komeroa . kvartálo, plena 
de krie_gantaj revendistoj kaj frapantaj Aildoj, Mi n� 
volis diri la ver

_ 
On al mia okaza akompananto-, por 'ke; mi 

ne 
. 
f?rpel� liajn e�emorajojn, ' alpuantajl1 en plenaj , 

ondoJ . . La .atestó, ké Jan'l ne plu ekz1stas la domo kun Ja 
v�l'daj " fenestrkovriloj kaj �ardeneto, povqs montr�ti tro 
kiuela al lí, kiu mémoris, ke la Atona Atrtpo estís iam 
disrompita. 

Mi kapjesis kaj silentis. . 
All right ! - li ekgojis., - �uste fíe logis mia 

koabino, al si mi venadis, ánkoraií juna kna}>o. \Ti certe 
lcot;npr<Cnas la gojon de 1' enani.iginto? Ciutage je la sama 
tempo si �tendis min ce la feriestro. Si estis bela vere� 
Mi ne sciiS' eksp'liki mían ailmir.on kaj senton. Mi nomis . 
sin �r doleaj nomoj, mi komparis Aín al po:muj.o, kov.r
ila éle' blankaj floroj. La gepatroj de ' mía solulino ne 
tro, ':plonte min akceptadis, ear, verd,i.re, , al si mi nenion 
póvis oferi, krom mían koron. Sed tiu ci koro es:tis plen
plen��. de amo, kaj pro · la sento mo.m:ente ti �esadis frapi. 
Vi a pektas, kiel nomo kompreruima pri sento, tian aferon 
oni ne :povas primensogi, ·�in orii devas travivi. Sed kio .mi 
estís tlu.tempe? - lernanto, mizera 1ernejano, ne kan
anta laYvivon, sed ·certega kaj ko11-vinkit'a, ,ke ' li estas pli 
forta ol �iuj, clank' al la amo. Mi estis malrica kaj , orfa. 
Nf amhaú· projektis tiel la estontecón; ke mi finos la lel'n
ejon kaj poste mi ellernos ian profesion, fine ni geedz
ig(ls, sé. 'Í'ni tto�os vivrimedojn. La d.ilkokjara_ knabo fidns, 



-k� Aajne la horno �i�po�s 
' 

lí malh�}pi. l'�f.U .mi }�e- Dj'l _ ,komp.I'e"!lis !a ,· vor�0n "•» la . .  
snrto« ,  - nu pensl's, :ke �r serva,s nur, k1el senkulplgo por- . -
· ]a malfortufoj kaj !an,celi�antoj. Baldaií mi .konsciis; k-_iom 
-rn.alm �tlte• la"' �onw povas �isporu .:p:i ; si, ·aü. el�kti .ion ajn.:: . 
TJO komenél�S de la obstmo a� AlaJ gepatrOJ . Nl amhau 
ploris 1-:aj ceitigis un.u ia alían� ke ni k une- laboros, ke''ní 

' áran�os·· konvene hf; vivÓi:{, ká:j' la felico íiin rie'''forlasós. 
N e, kaj. ne, la gerq,aJjunüloj malfidis al ni. Cio . ci okazis 
pro tío; ke jam · n"'- :ón:,tbris mian vivon, li1 simila ·al.,,la 
orphró de 1' �orto, f?rtega kaj nevenkebla: Sinjoro, n i  
trmkos ankorau unufo:Je� bonv.olu. . - , ., . .  

La p<l"tro : de �la loiahino'c· ·havís• am:ikon , vitmdistoó , 
súñ6e 'rican. bom:o�. La Viandisto e3tis jam maljuna;  al 
mi_ bjn�, !.<�. tiaj' �homoj neniam esta� jtpaL Li, virJv.o 
senitla;' Iíesto kun i'flavru�aj viloj , ekamis in ian'•· solulinon . 
kaJ decidís edzi�i 'al - Ai, al juna infano. Li havi rponó;n , 
kaJ Aiaj gep{ltroj . malríelé'is, . lialdaií · r.ro la sul resti6 
véndota la i;lm:óle'_o, kiuQ mi n1encüs, kun la'f ver.i!aj 
��nestr.�ovrilpj kaj, la �ar:deneto. �-� ;iandisto R�vis he!pi 
Wn �a� .sa"�' ?e lar tu�m�o, Clo 1h ·mterko.nsenbs rap1de . 
üancmtgl al b la · knabmon . · , · 
· . De la temp&; kiam estis - al mi malpeni1esite viziti §!�· ni: ten�(ll�ti�ad.is �a§e, kaj la knabinó ne Cdis plori. 
Eme m dec1d1s , '"ke m1 forveturo� en·, Ja mondon . por kon-

. kéri, :ricajon,, Jc�j post unü jaro, eblé. pos� du,. mi rever_ws. 
l;a dofueto.h m reacetoS e de la kred1t0r

. 
OJ kaJ loA-os kune 

kun l�;� gepatrgj.  Tiall'l, vi . sc¡.a� bone, oni ve,turadis AJl\L� 
rikon por kbnkeri'�treior{)n ,¡ inultaj ieve�üs de!!í 'tie ki:ti.J 
P.!!lnaj . pos�j._ mi  sile�ta� pri tiuj , kiuj neniam ;reve�ris. 
l)el m .dec¡d�s duilL ma 1-l).sta .. renkonto en la málprokslina 
aleo de la ·apudurbá �ar.deno. 
. La :J;rua·- junio eksplodis ' per siringoj , ciu folieto 

yibris J: le felico, lá tuta tero •plettigiS' per .,. runo. Oni devis · 

adiaüi. Si 'métis 'siajn 'blarikajn m�ojn súr miajn bra
ko�n ,  kar�sc ,, _prem¿s sian hel,-wran Jtapeton, al mia bi �U&to , kaJ 'S1ustns plore :  . . , · · - ,

. 
· · ; 

· - Ne forlasu miu; helpu min1 mi esta3 sole y'ia· . . .  
, .Mi kisis Aian ,buso.q kaj okulojn, mi juris je· Vio_,� 

j{l uiia vivo kaj nia amo', ke mi revenos por si, kaj poste 
n� .neniam ?isiSos. pllJ.. Ni fi<�is, ké si ,atend?S ' min! 4'll: petmtti , ce la· patrmo la ;.p.rolU-;u�ton ',Cle geedz1�0, kaJ ·tmc 
�eveninte forigos. 1� omb

-
�gon'<de la.. abomena . ma�ju�ulo: · Dum la l<.Vleta .yesp_ero, plena. de lar¡noJ, kJSOJ kaJ 

lia'ileso) ,· ni, ·� tute· venkit;¡.j de la amó', Iorgesigis.' Tíu ci 
sóla boro estis al mi donacita sur la tero dank' al erarl). 

�Pleterl�o de la tá:to.. · � · 

·. � Vi estas jaxn mia edzino, - mi diris al si, dum 
·.ni he-jmeniris, - kaj nun sole la lll?rto p(\vos disigi ·�in. , '? • 

. : ·1 Ni iris�·silente; La vorttij · estas be-z:onataj .por la  
ho�noj nur �ÍS Ía �omento) poste, 01,1i n� DCZ.O?as �a!,oli. 

· �J1 bona estas . la s1lentado, �l sufiCás. Ki� ru_ , ioqns � -
la_ $ardeno� nf ;ima;�is lin, �_ de. liu mó.me�to Ji sek.vis , 
Dl�Jn ·.· pa�?J�, ��· ��ta' presJ?.�. ��be. Jen estis lá sa!� " 
Jia¡ m1 v1d1s · han viZa�on. " · • . ·- · � 

Mi eniris la Jo�eJmi kaj anoncis al la gepatroj:_._ ke 
mi forv�turas rn:alproksimen,� J(aj kiam- ; mi: re.veilo$ por 
llia fiTino,_ járn penia ,potenco disigbs nin vivaj. Tuj al
kuri li, simila · al la vesperto kun dismétitaj . haroj. Mi 
remenroras fian -r¡n1kan ilfOCon, .krie¡tantan :: ' . . · 

'.. � Vi ·:n:ogas vagi k un P:\1 )unulaco? Vi 
bomposl Nemell ,, · : .. . .  

·� · ._ca �e_(latroj penis' lin -t:rankVlligi kaj Ratdanpe,i , 
. car cio Cl b.aldaü fini�C)S, mi ja vetaras for. Li ÍIUJOZÍS 
de la· kolero. . .. · · -:' . '· ,, ,, · 

- Yi, knabinac)o� Ji minac)s al éi .lcaj li::a lPuSO � oestis 
§aiíink�yrit�, -. 'yi lin p!u �niam r1ga,rd.osl . · · r , 

1. · M1, senkonsifa, staris ce la .muro, tunp.remante la 
· p'ugnojn, dUn1 U subite frapis mian lempion .kaj p� 

,m in ' forpuSi. .. Min . kaF!is tiam furiozo, . al mi nelton.llta , . 
de tiú temp(,l. · )1-i m�oras,- ke, iU prenis la · hakil:ón , _ 
kuAan�an apude- sur la metitahlo, kaj lin ekbatis: La fr;ii-po 
devis. esti fo�tega, _ lj a�naw .O.etendis sian kap<ín pei', Ja 

ID
.

· . an-9; Sed lR hakilo frapis la manplaton. Li tu:j. -ek�emis, 
. !riel VW\di�a urso, «ai lihpn�e veriis. plwe_n la sang"a�. • 

. ',"" '_,_ _M1a mana, }1 l(rieg1S d-olore, la :fhpono forhaklS 



· �SIQ.fo .. o ·/u., 
'·:_ •auJ Horan.l - . 

'-'' ¡->. v'• . ·f' ' __  ·,,.(:, ·.· ,,  
» M:::llli}la mino estas treroro en la familio: « La samon 
�j wvú� dll;i pri: lá .. tomb-statUetoj , óar �usre·: tiu 
ilia . b�)eco igis. ilin dezirindaj . Antau du mon¡¡,toj ,: 
proksimume en Ia tempo . ae : 1Ja o ka . hmo; kDmeriisto 
el, New-York, ki:q rah,e kolekt¡s antikvajoj.¡l erí Kansu'"· 
profi:tis de la anarkio; en kiun falis tiu kompatinda' 
provi co,� l-ai·.apertigis mian tpmbou:· Lia_ atepto estis 
alt1ritá de' la multnombraj alego:r�aj surskriboj kJl.j de 
la rióero _ de la.; mauzoleo. Mi . estis m�m gin. pJa�inta, 
dumvive. Dt�k ok astrolqgoj ... estis a{ltaue konsultita.j 
pri la · situo kaj Qirekto de la: grundo, lci11n ili elektis 
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 k,aj blankaj 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 inonsakÓj . Tiu, , kiu: · tiel 
alídacís kunigi la mondon de la ' lumo kun tiu de· 11( 
tent�bto, portigis per sia ))comprador«" morik'Ompeoson 
al · ]a }oka sub-prefek.to kaj {QrP9ttis . ei'Ujn sta:tttetojt)) 
kiuj ornamis kaj defeúdis. mian tombon .. Simile ál la 
vU:lpoj J kiuj en niaj legex¡,doj . eniras domojn kaj . :f.or-·· 

. prenas cion, kio al ili placas, tiu indiViduo, post ateneo 
al mía tomhb, senorokráste transiris lá · maron kuri 
sia :ak!rajo, sur faj ra jonko. . "' De 'Jiam, sinjoro, mi né ha:vas ripozon. La nai
bj\raj mortintoj , · sciante1 ke mi \nun <6Stas senltelp¡a, 
��nas steli de mi la mangajojn, .la riciooleon, , la 
ztngiliran tizanon, la parfumojn kaj kaodelójn, ki:ujn 
mia postetdaro daiírig.as pie kaj ho.pore . oferc:donaci . 
al . niia: animo . . ..  Mi devas eliri pOr' n1angi. Mi fari�is kaj reáperauto, kiu u,nu el .tiuj almozaj · spiri:toj , kiujn abomen;as Oitr 
bonoijjnda cino. Mi devas min , nutri per tripoj de 
kokide, per mortintaj katúj au per la propraj. pedikoj. · 
Okn�s, . �e mi v,ag�s cirkau domoj , kie oni b1,1cas . 
p<>rl«:iJn, ' kaj kf:l ' mi, Vié-régo, surventrigas por leki 
la l!angri,veretojn en la strata pobo. _Por ec nc paroli 
pri Ia miksita kompanio de'' la $eu(ombaj fanoomoj1 
1\-iujn mi estas dt� nun devig.ata fr�kventi por · vivi : 
ma:ristoj malaperintaj . en la mar9, fulmotraHtaj kam
j:>úloj , kuliof morlintáj _e:kstetláritle. aü, kio estas an� 
koralí pl i  abomena, soldátoj, mortigitaj sur la l;>ata1,. 
liampo. Tial vi vidas mero . . . mi estas n ttr fadeoo:. 
Mill. ar.cimo neniam plu havos sufiean · fol'ron por reen.::. 
karp�o. Tr.a,gike estas � mi ne .pov..a esti Jlromociíta al 
supera rango kaj mi estas rantomo senigita dt) cía 
pPstm:orta favoro� . . . . · , , .. 

La c%o du,onapertis SlaJD matojo : Üa malplena 
ven.tro estis .diaf.ana ; &-ro Dooliitl� trae, ' vidis skeleton'; 
!(aj .lá astron korpon :a�naíi elstarantan de lá akeleto ' . ' -



per v�rdeca ringajo, kaj interne de tiu korpo la lmn-:
igitajn f�nestrojJf de la Plaza. . · Post lorrga sertado, daiírigis s-ro U, mi inal: 
kovris, ke mia rabinto nomigas Willy Judesheim ka] 1 
l.ogas en New-York. Mia �asado .estis speciale qia�
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 m i  
plendu? En Cinio, tamburo pendas. apud la dompordo 
de la mandarenoj : · kiam plendanto frapas sut· gi, la 
funkciulo devas tuj 11iískulti, pri k io temas kaj elilirí.i 
sian jugou ; nenion similao mi vidas en Ameriko. K ie 
estas via jugistaro? 

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

· -:- Kaj rimarku, sinjoro, ke mí ec ne _ povas lau 
la rito, min veugi al s-ro Judesheim per memmort:' 
igo antaií lia po:rdo, �r mi jam estas morta. Alíe mi 
kompreneble elektu:s, por esti al li malagrabla, la plej 
snferigan mortmanieron , la mempendigon. Por igi lin 
puhlike . · responde� pri , tio1 mi enmetus miau akuz
leteron en mian hoton, aií ec pro rafinemo kaj por ke 
Ji plene konfuzigu mi skribus sur mi.an haiíton la 
precizan motivon de mia memmortigo . . . Sed neebl.: 
ajon oni povas de neniu postuli . . . Mi do devas mem 
ar.angi la proprajn aferojn kun via bonvola helpo. Mi 
jam demandis vin,  kiam mi v.in alpal'olis, cu ci tie 
staras la numem (¡8g ? 

Kaj per sia senkarna fingro, s-ro U . montris 
grandati renesancan palacon, en stilo Tudor, briko kaj 
Mono, kie nenio supozigis negocejon krom du tonditaj 
taksusoj kaj rav.a n igra marmora plato, disheta kiel 
vizitkarto, sur kiu oni povis legi : 

WILLY JUDESll EIM 
:Eksperto kaj ven disto de . Cinaj an tikvaJoj 

el tre malnova epoko. 

·. 

- Estas tie, daürigis la aperanto, tuj post kiam 
s-ro Doolittle deéifris la surskrihon. Necesas rapide , 
agi . . .  Mi sentas min perdita en via fora regiono, kie. 
la domoj havas pli ol unu etagon kaj la virinoj grand
ajn platajn piedojn ;  kie oni renkoóta's nek flavan 
lamaon nek kamelon . . . Jen kion m� atendas de vi, 
homo viva : Klriu en cina lingvo la jen.an frazon : 

J u-Ce ki-k' o, tang K�m�su k '  iu. K' in ce 
- Ti o signifas proksimume : · » La u ' imperiestra or-, · 

dono, tiu kaMjla:ro tuj revenu al Kansu « . .  le 1!1 vortoj 
» lmpe.riestra ordono« mia servislaro kaj gat:distaro. J 
kuiTita argilo, kiuj esta de epoko, en kiu la subuloj 
tmkoraií respektis siajn mastrojn ,  obeos kaj revenos al  
trni:a tombo. Sed estas eseuce .neoese� k� vi, kaj  ne mi, 
pUi'rolu, tal', vi eble ne aoias, ke , la tera' aiitoritato 
etendi�as al la infelraj estajoj kaj kie fantomo hava& . 
nur fantomon de forto, tie la p�stigo de la. vi\'anto · 
plene efikas, ·precipe se li ordon�s laú imperiestra 
ordono. , · ' 

S-w Doolittle i'imarkigis, ke li ne povas enil'i 
la domou de s-.¡;o .Judeshe.ii:n, tal' la ·pordoj estas 
gardataj per eksplodl,loj kaj detektivoj. · · ·  • • .  

- Nur prok"simi� al · la . muro, réspondU; �· at 
fantmno : miaj servistoj taras �n la ali,a flauko ; mi 
pova iliri" v.idi, }li �iuj esta grupigitaj ·en· la marmpr�. 
haló de la tereta�o vicigitaj ' en vi trino � ili 'v.in aiíoos.• 
Anstatau sabron tiom útilan p<>r 'timigi la · spiritojn¡ 
sv.ingu villll pluvombrelon kaj irú wme al la k.Ya-i eet-" ' 
direktoj, �iel tioA

:. 
rekomentlas la: so�lvok.a:j formuloj . · 

Kaj , enspiru kaj glutu Via� �piron; ki.el la astrologoj', , 
kaj precipe tre forte. 

.Ju-t:e ki-k' o cang Kan-su k' iu. K '  in ce: . 
•hurlis sro Doolittle, dufoje per voeo de puhUka kun.: 



MAXENCE VAN DER MERSCH : 
LA KRIMO DE L' MONDO 

, · . , pe la �om�ncp de 1' dékna�a jarcenfo g_is 
_

la mezo 
· d,e l deknaua. prcento, ekde D1ckens tra V"ictor Rugo 
�is la �storio de · Jaúe E y re, de David Copperfi¡-ld gis 
la orfo de_ Lowood, ' ofte ni legadis la kodirajn infan
tragediojri. La níillborian sorton de la. malfelica,j , sende
f�ndaj : e�uloj, �i�jn torturas �alsan�inlaj sadistaj _plen
kreskuloJ. C1 bu] senpardonaJ , · krudaJ duonsepatro] , re
nesancepokaj » kianapperoj <� , · au orfdomaj kaJ aliaj eduk
)stoj , �uj , lr-O\!ÍS patologian _plezuron en la torturado de la 
mal,femaj .etaj D<�:vidoj , Oliveroj, Gwinplainoj , de la cin
drokolorvizagaj senñomaj viktimoj ·de la Melankolio kaj de 
la or�aj J 

_
_ .aneoj. K ortusis, nin la

_ 
soneganta . drru:na patoso 

de V1ctor Hufio, · la dolc-maldolca romanbko de la lo
. wooda orfo. Ni ne povis libe�i�i de la memoro . de 1' in
fanmartiroj. 

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

· de l' · dummilita Rarho. K un granda skribarto, sed tute 
sen · seriffimentaleco, per preskau historie preciza) do

- kumentoj li malkonas por ni la vivon de la laboristkvart
. ala eta Denise, vegetanta en la cirkaiíajo de l' »Gar.e du 

Nord << .  Kaj la figuro de Denise altigas apud David Cop
· perf�eld; Sed en 'unu punkto la verkísto de l' dudeka 
jarcento. tute difer.encas de la verkisto d'e l deknaiía ja1'
cento. Dum sinjoro Murdstone kaj lia fratíno kaj la  
amiko de  sin joro ' M.urdstone, · ]a  gvid;anto de , l a  tel'Ura 
1ei-J?ejo, �iu �t�s .:sadisto vere �da trovi lokon. er¡ 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 · pe siaj propr11-j vivcirkonsta11coj, Ili . I1C e.stas 
sadistoj ! Nek la tuberkulóza patro, duónmortbatanta sian 

· ínfanon, nek la patrino, kiu el b:ovita infano farigis farm-
servistino :kaj kiun iu gravedigis kaj ace forlasis. Nek la 

' labo.ri��in_oj, ap�tiigintaj pro la kr';lda bt;stvivo, kiuj ciuj 
· tralll'lS boíl, klonc nun deva.s talen Del1lse. Máxence van 
der Meersch IJ!Ontras al Il!Í, ke dum la laborista klaso 
Slrr-eras iúter tiaj cirkonstancoj : �i ne povas es ti alía, 
nur tia, kia gi estas. Car �in tortuxas la vivo ; . gi estas 
dev:f�a-ta, .igi la t<;>rtúranto ·d� siaj pr9praj infanoj. La ne 
hom1nda " 'Vivo de J _ gepatroj 'kaj la mizer-d,evena mal
moraligo naskas tiujn mizetajn cirkonstancojn,  ne ind
ajn por horno, en kiuj degeneras ci tiuj malfelicaj 
PTO�tidoj. .la la ' f!ÍÍ bone. salajrataj , etbur�vivaj ccf

.. . Iabóri�toj ' lern' is�s, bone vestas, sirmas siajn in:fimojn. 
ru ,Jieras pri iha progreso. Ili planas pli bonan estonton 
por ili. . 

. < . Denise sidis e,n . la lernéjo: apud. tiuj privilegiáj la� 
boristaristokrataj in�anoj., Sf<d si a patro , mertis pro ftizo 
dum la milito. $ía patrino estas stata pm:igistino. Si ne 
povas perlabori la panon por siaj tri ínfanoj. I)enise ne 

. .  povas plú lerni. Ec ian metion ne, Si ne . povas p)u �ui 
• ;: la ;Juksi:>.r;t . de la ¡pétilernejaj , jaroj. (l;is - si� d�ka jaro si 

·' la vis, k�ris,: 'fro�pú:figis, -zorgis pri si�j fra�ioj. Si laboris 
· en la miZera heJmaco en Passage, ' kvazaií plenkreskulino. 

En sia deka jaro ' si devas iri al fabriko. Est-as milito. 
§� En .Fraocujo oni ,bezonas .ciujn manoin. Ec l:ti malfortaj 
�:- i.nfan;m��j servu4s , en la u;uinicifabríkoj .  '»La"krimo d.e . J moáifot< estas bonega titolo, �in legitimas per ciu linio 

·de sia romano: llax.ence van der Meersch. 
Kjqn ni pov.as pretendí .de patrino, kiun. bategis 

furiozanta ·ihionpátrino , en :Aia • málfonta � jllllecti? Kiun 
simplé ,foFl�is ii( patro: elpuSinte � e!l la grandan 
mondon? Xm estis dengata transdom s1an • adoratan 
kvinjarau .· knabeton 'tln. la hejmon de la forlasitaj ínfanój, 

lte ' Ai povu , pl u  rellti k.un Deni� . k�j 'Aiáj gefratoj. 
la. unu¡�.- knaoolo dev'enis ne de � pab:o ' de Deníse. 

L11 . ,tu�anta,> sangsput!lnta . so,cialis�a · �?suprajlabori�to nc 
whs servutl por la mtlffl,O de alia Vlro . . La patrmo de 
Deniso vidas en ciu sia infano la forlasitan , ínfanon, la 
krimkonscion grave pezantan sur animo. La sufer
ojn, de , la fol'1,as�J;a infan? li subko,n�cie resovas al tiuj , 
ki UJil h konser:v1s. Car JU ·la forlas1ta knabeto estis 1a pre'i&'i' kiun si devis pagi , por ke si povu konservi s�a,p, 
edzon kaj la aliajn infa:nojn. Kiel eduku infanon patrino, 
kmn ·sar�as tiom peza anima :vundo, kaj kiu oodrts 
d; .. sitm C'Zizon. Si vivas k un a:Jia laborista _, car si b�zotias 
subtenon de vir-o. Tia virino facile perdi�as : si dependas 'de 
Sla all}anto. Se tiu forlasas sin, si rifu�ás en dr.inkadon . 

. ', t� _infan.oj , . ki�j_n . oni lasis �olaj, tr�pe. vizitas l� 
drmk'éJQJfi kaJ dihoceJOJn, kunportmte s ur siaJ mal forl<iJ 
brakoJ ankaü la fratetojn ne kapablajn iri. Tiel ili sedas 
siajn . senmo�.ál!��tajn patrinojn,. alkoholism��intajn pro 
la mut\ro. KaJ k1a estas la patrmo de Demse, ba estas 
�a .tu�a mcdi? de . D�1ise. Nuraj . malf�licaj, yunditaj, el
JehtaJ homoJ. 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 1'  mondo 
pelas · · Ci. tiujn mal.f�licajl}., neinteligentajn homojn, ba-
raktant�Jn en besta JUgo. · 

· Maxence yan der Meersch , kiu o.kupigis pri socialistaj 
temoj ankaií en siaj antaiíaj libroj, (»Dar. ili ne scias, 
lcion ili faraS<<. »f(iam la sirenoj el(silentas«.) nun montr
as la profilou de la parizaj militaj jaroj en · ta vivo de la 
malfelíca Denise. La patro de Denise mortis pro ftizo. 
Oni jam nc poyÍs lin porti al la 'fronto. La patrino de 
Dfnise ricevis nenian subtenon. La infanon ne prizorgas 
la stato. Car ciu kompato, ciu materiala helpo direktig-as 
al la militvidYinoj kaj militorf'oj. Kiu forfalis sur la batal
ka:rnpo de �· mizcro, ties plendon neniu audas. Ne ek· 
zistas . instituto, kiu subtenus Ain, nun, kiam ankaií ciu 
bon{ara instituto estas en la servo de l '  milito. La milit� 
v,idvj:J}oj de la n:orda láboristkvartalo vivas . kun siaj pag. 
ataj ámantoj kaj gaje dibócadas per la abunda pensiú. Ec 
se ili denove edzini�as, ili ricevas plu la pension pro la 
honora mortinto. Sed la vidvino de la· laborista mortinta 
pro .ftizo _baraktas sola, sen subteno, kun sia labora.nta 
dekj11í:a kna!Jineto . . Lernejde_viso? La municifabrikoj be
zonas labonstmanoJn. Se ha] mankas, konvenas ankaü 
la manoj de la lernejdeva infano. La gvidantoj de 1' fab
rik(,)j ku.nk ul.pas kun 1� distriktejo. 

· � -La v ivo de 1' militjaroj en la laboristkvartalo j estas 
speciale interesa. Ni vidas la karb-, viand-, suker- kaj 
panbiletojn. Ni vidas la apatian cenan de 1' virinoj vice 
starantaj de vespero gis mateni�o antaií la nutrajbuLikoj. �i �das, kiom granda estis la malkontento de la lastaj 
J3l'OJ mala_ntaií la frontó. La ))Sammy«-ojn,: kiel oni no
mis la grandajn, blondajn, sanajn, bonege ekipitajn jun
ajn. amerikajn infanterianojn :  la »Sammy�-ojn atakis kun 
cksta�a admiro la francaj laboristinoj kaj la · virinetoj 
v�g�níaj �ur stratoj. Sed Ci: tiuj miri�daj_ fremdaj �rand_
aJ mfanoJ pr-cfere promems, k1el serwzaJ grandaJ }rato] , 
kun l a  buntkravata, senmakula eta Denise - kiu me
morigis ilin pri siaj hejmelasitaj fratinetoj - ol kun la 
logantaj Karmenoj káj �irataj Deliloj de la ,norda kyart
alo. La »Sammy« povis plendi al Denise: la milito c.stas 
granda k.atastrofo. La eokolado-donacantaj Sammy-oj 
port� en la vj�on de Denisc la reflekton de homa ko
muneco, ._ kiun si nur 'málklare sp.pozis. 

Kxom · la Sa1lltny-oj ni vidas la multajn kolorajn 
s�ld.a:t?jn ,  preeipe la lo.ngharajn,  fulgoha�tajn neg_rojn( 
kiUJ . �nundas - �utan Par1zon. Krom la ,sammy � -OJ kaJ 
negraJ soldatoJ grandan rolon havas ankaii l<l noktaJ 
1\eratakoj kaj la bOmbaido de 'Parizo. La »dika Bertaj( 5e.n
iga.S la sv-eltan, malgrasetan Denise ec de la bone meritil.a 
nok.t:r ripozo. · · 

La romano fini�as post la packontrakto. Parizo . w� 
· falas "ál ·s.ia ku:titna · vivo;· :  La karb-, , .kaj vian�iletó j maJ:!. 
ape.r:�s. Sed en 1� maJnovajn fendetl�intájn poiOJD de 

. Deri1 e ne venas v¡ando . . :N e brulas karlio en la rusta fer
fo.rOOto. Oenise .estas dekkvinjara . . Si restís lábótema, llo

. 1�es!;il, �enJLal�a� 'malgr_:ru ·J.:t s�nmora.J,ig�j �kzempl.Qj de 
1 •rremo, EkziStas boma¡ anliDOJ, .en kiuJ . la tempesto de 





' . ·�iP?J ,di:ferencaj cir.konstan�pj ·.p.reze,Qtis , sin;.,.al ni ,  se 
ni ttiÍ.pssaltas al ::la'l)unt:émpo. Lá� nast<C evoluo de 1' repro
dükta a'rtó dum . 1� lastáj ja:tdekojc· revoluciigis ·lá rila ton 
Je T, a�tisto ál la sodo. La bildbezono ankoraií ciam 
o]{up�s . snfice e��ta;an �okon en };i spi�ita vivo de l;  homQ, 
sed o�ege ph . �llbyle kontenttgas c1 bezono nuntempe, 

· .ol �ue . . En: l� . · · o,vaj t!!W;Poj o ni eble acefis pentr-
aje ' latiV:'e miíl .· . • de j unb. � .ártisto komencanta 'sian 
k'arieron �j samtémpe faris . �fV()n al la arto,, nune bni 
pova:s otóam'i "siañ cambrólt' per. aro qa llnuaran'gVij 
l'ep,i:ooúktajoj el Ja Rldonoj di! l' kristnaskaj gazetoj p(!r 

. kosto -a�itau égala:nta kelftájtt oerójt:\. Ke la art,!stoj dtitfl 
ni · estas 19J{itaj · ¡ekster \Íün� ci bildbezopan J!€f• 

. ad o estas., memkompreriebla: I,a malmuho .ef.· Hi , 
-ki u.:·sqkcesis tiom �ksterordinare, ke gi mem estás 'repro
dukt�ta, apenaií povas esti konsiderata ci loke, Cetere ec 
ci la:Staj devas a:ntaü cio elbatali .al si iaforman . i·ekonon 
an1!';1), ol . oni. reprodukt()� ilin, t�i la . eldp�ejoj , sagc. 
gl).J:d.¡l¡s sjn aperi .kiél, vojroptp;rntój ' por .novaf prefetoj_ . 

:' ..... .'_;," :,:�_ . 1 •. • . . . ' -<f:_ �: '"--� .,_::· ' Káj jen la filmo. Cu oni póvas imagi pli plena:n 
kontentigon de la bildbezono ol per kinoprezentado? 
�kaií l'a filmo estas arto, diros iu. Jes, tio estas verá, 
sed gi malpliígis la intereson pri la stabJarto, inter kies 
aplik/'htoj ?i deva�l�etcí la ver.ajn:"'�ártis,toj�. --'� ', . · · 

* '' Plí fr� 'lll, .artísto deru; trapasi fakan 
, � . Neniun onJ'' �ga�das pent:risto kaj 1H)n:iu &Ukcesi� 
<tveq,di' siajl) peñtrájojn antau' ' al li havigis ' a.I si . certan · 

hazon. La arto;<estis unuavice solida metió �á:j nur poste 
lúdo de l' homá '' inenso per la ·. artaj esprimilej. · Ankaií 
ci Jláp1pe onr f�v.as malkovrL ia signojn pri la r�volucía 
influo de l' reproduktaj metodoj. La p.rijugo- d� l' granda 
publiko ne piu ., estas tiom korn:petent�, kiom anfaiítemp�; · 
kram oni deJís. elekti inte.r¡; pli tnalgrarrda;;·noiribro d·a 
artajoj , kies granda plimultó · éstis bon;t. 'Nurie' la rilat'o· 
estas inversa. La" nombro de l' » artajoj « , estas pekal�t,!l
eblé•granda, sed · nur eta nombro es.tas ververe bona. Kune 
krJ,n la revqlucíigaj sa.Pgoj kunportátaj de . lÍt nova arto 
dtyn sia trarompo, . se�vis ankaii la malava:ntago, .ke por 
la granda 'publiko igis' nekomp�ré�le pli m::alfacil ·a¡. >" 
ferencigi la ttitikon de la grenveritajo.- Kiu · ·ajn pavas · 
kiam :ajn pretendí, ke li estas artisto, kio· néniam povirr
tus okazi dum la pasintaj artperiodoj , kiujn .ka:rakteri:ds 
oerta, honesta, gilda interkoosento nevidéhla surpapere, . 
tamen ekzis�anta ' e.n la tealéoo. En la Orn�ro· de jenaj 
cirk'onstancoj Ja natura emo d'e A' art-malklerixlój ál falsa 
sentimentaleco ekkreskis savage, jen kio klarigas kiámiUii
ere trovas Iaciiah vendeblon :granda patto de l'. prodnktata". 
kyazauarto, dum tiuj , kiuj strece klopodás "' e.lfor..;ni la 
verap kaj gusfán, oite malsatas.. " . · · 

. · "'� Ni- i>óvas ' 111on$tati , ke ape.naii tróvi�as Iulílii. . .  hoúwnto '· · 
mal!erminta S;ÍQ •· por tiuj, kiuf' hodiau Sercas, viveblon " · ,  
sub 'la liberaj flagof de l' arto� Jen kial la .riunte.mpa arto 
preme hezónas sindonan aron da artamantoj, kiuj sekvas 
g-ian evoluadon, interesigas pri �iaj pro'blemoj kaj antau, cíe apagas cioil ' bonan, kio . ek�ermas ci tie. kaj tie ,· . 

· �al$raú la :plejparte n;1albona grundo . . :• <'· (M,or�rip,) 



- · D. Ca'ura L:engye1 -::- ,� · .. 
Emi.llenta angla revuo nomas eterna milito, 1" �te�.¡ 

rilaton · de viro kaj virifio . . Ti u 1nilitb daiíras 'depo�t la 
!O�orin�a okqz¡¡jo eq. lí\ ,;edeno, . ki� . �va la pomon 
proponís al Adamo. La viro' post iom aa hezitO< .ekmanAi:& 

� �in, .ne pró Ja scivoie¡,no prj la, gusto, · sef!. éar �in ;t¡;va, , 
·. propón[s al li. . · · 

. . 
· La viro . �ion_ tagp� malgajnis 13:, bat¡¡lon, se�, P,ost' 

' la ;fatala · 1naHortó ciamániete klopodis denove iel montri 
en�giqn: Kelkfoje ec tre Sijkeei¡is la demonstr:ado. Eva, 
plltadiza: pioponita ku�· peka rideto · la frul..-ton malper
m(l§itan al 4viro mallerta, fari�is �subpremiia, mizer(\ 
sklavino . .  Du:ín · multaj malluma:j jarmiloj · ec la besto 
havi�. J?li hf!nan . �orton ol la v�ri.no, car .gin oni. konsideris, 
gr¡mdu va]orájo kaj 9atis� · · . · 
. " 'Est� k:o¡:¡ate, k'e. líi. prahebreoj óiutage trifoj.e preg- ," 
cíonkis Jehovon la·: teruran por tio, ke ili ne estirs virinoj . 
(.::�!1!- ti!f prego havis I:íl,Utjvon timan lcaj darikan. 

' Tarrien ce la hebreoj la virino havis sorton toler
ehlªn. L�ii Ja le�ój de' . J\'Iahometo, vmino . ec an;irnon ne 
havas. ·La p�adizo . promesha ál mahometanoj tute ne 
bezJ:¡�uts :virinojn. Tie huxiof tex:ne j unaj �ojigas la felic� ' ,, 
ulf>jn, a� kiuj graco de Alla� perme.si trapasi la .povton , . 
kqndqkaptan 'de mizer.ejo al pa,radizo. .. ' ' ·:� 

K,aj la ,milite daüras · in.ter viro kaj virino, en la · 
. mez�polw tamen :nm: -J,¡:a�e.,. La , :virino . esta;s §ajne tu.te; 

, venkita. 'La kulto de kavaliroj , la adoro de »MiiJflesangen 
"'· n�om helpis. Kavaliroj, . trubaduroY verdiFe ponoris ne.' 



Mr . r _f�y br'do f �e natur�, kí·�· Íntércf�péndi�is 
ambaü seksojrr; " aecida triumfo. ne povas a:parteni �l iu .el 

.,. .Jli. La 'milito " tame'Il dauí'as, jaro per ·batalUoj pli mal
ka.Saj kaj qonestaj . • La , ririnó ankaií nuntempe . utiligas 
ra belecon� car- on·,'' .sorcpovon de sia virineco krom Ja 
bat li�oj nesekretaj . ,Kaj pro tio oni ne.;povu -§in riproci 
juste, car ' » la milito estas kruela, :Senkompata« ;  kiel diris 
Sc!Iiller kaj , car Ia.,.naturo .tpultr�late malj uste ti;aktis . la 
v'irinon " je la sesa tago de la" kreo. La malj ustajon 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 speciaile aL la virina 
karaktero . . K roro la ekst;era sorcpovo tiaj bataliloj estas 
1� spiiteca, inventemo, takto, · .sinad¡¡.ptemo, ·kaj ,. por dti 
ne nur la kvalitojn :hona:jn, l,a oportunismo. ' 

' Lastvioe, · sed ne lastrangé : la · p:raktikemo. Ohasteron 
diras, ke la viro konsideras 13: aferojn ciam en ilia tuto, 
monumentaleco� lá viJ;ino' kon.tra:ií.e en malgra:vaj<_>j , , patt:
etoj . Si kutimis dum jaroentoj ciam sinokupi pri ·baga1el
ajoj de vi:Yo : mastFumi, flegi la infanetojn; .zorgi p,ri la' 

senistar.o, spar! la havajojn, akidtt!-jn de la .viro ktp . . ;Ce 
ti uj nkupoj ec detaletoj ne estas . malzorgindaj . ·· Adapti 
grandajn,  �eneralajn vidpunktojn en ili ne nur e;stas 
supe:t;flue, sed ec r.éktc malutile. . , .' 

. ;Kompreneble tiujn karakteriza.jojn . mul� · san�is, �o
difis la epo�o, bezonqj , situacio, sed la fundemeritaj 
traj.to.j tamen restis samaj . Sub tiue�devi?:.O daiíras la milito 
de ambaü seksoj , malka:Se, au sekrete, sed senlace kaj 

k�mJionaJ,oju, ludís :memko�ponitajn d<!p�ajojn kaj m�n,
trls unuay1oe ce la fantaZiado sur la ptano tute neku
timan kreoforton. Sed ánkaií _ la humo!-'o, kiu., mop.tri�is 
k�lllfhje ' en liiij verkoj , jaro ' tie · Jiávis' , si,ajn anta.uulojn 
e':l �al�randaj komi�aj iroj �!i} ��oj s�ll' la piano, per 
ktur ia J una kompomsto trans1g1s en muZlkon la karak.ter
iz¡qn p'ropr.ecojn de -siaj ludkamaradoj . Ci tiuj humoristaj 

· muzikajetoj estis tiel· trafaj , ke la awk.ultan;toj tuj e:kk{lnts 
la :repreze·ntatojn kaj �oje ekaplaiídis. 'famen H.obert 
Schumarm estis dum long a tempo sendecida, cu li. · fari�u . 
poeto � añ ·· rouzik:isto. Sed poste li de.cidi�s dedici sian 
vivon .al Ja,. m!Uiko, kiu11 li P,OO?is la »plinobljgita lingi'O 
dé l;r animo; /¡ · · " 



· "  J\N'rON .. ZISCHKA : mgk"t<.AMPF· l:JM DIE WELT 
�Aqt{T · HAUMWU.LJ,E1 « CLa' · baía�� ( jé la mo+tdpotell'c 
kotono.) . . · . · .  ·. . ·  , •  , . : · · · ·· · - � '• . •  

. ,AHa nun tie1. -sa.tataj . autoBiogrilfioj nun �ajnas afv1- . · c.i�f ·ankau .· li?foj ,pro At�foj;;. ':pre�p� -�ri krudaj stofiof .:� $:anl:l·ube A1bro , pt). kotono>·•estas . ph mteresa óL kelk.la · . 
��?tl.Ta�o,' . Jh·:e�jpe, -��·' gl,r.t skr�bis_: ��el · · �onega . ve�kisto,:k:iet_:,: .. 

· Ailton: Z1schk�: qm •. nur �ev�s PJ.fi>e1lSl la mu1taJn pohtlk�· · ·. 
ajn '·kaj .ankaú � militajn komplikáJojn; . kiu.j estas interlig-� 
ita:j ku!} la kotorio. Ünu . el la plej junaj el iiaj estas !a' 
la Abes1nia probl!)mo . . K�j .. k un . kia lntenseco _la produkt- .. ·. ,. landoj ,_ pi'ovis konkuri,. ;kaj bat�lis'. la im:lustrifoiroj . 1 Kaj¡:;· 
kiel iiltéresa estas .nlue la vivo dé 1a tú viroj Arkwriglit,, 
É:a"r.twright kaj · W 1iitney, kiüj �,fotte ·. instigl.s· la koton> 
produktadon, elpensante . .  masinqjn;_ kiuj scipovis spini, 
ka'j· li��·jgi ·la kótono:n · dé- la, hiin�gaj . oleaj liernoj . Ce:nf 
aJiaj prohlemoj Ü1§as la oapitton kotono : la 'tuta sklavo
deJn.aP.i}Q e&tas . n ura ko;ton-d!)Iljando. Poste "· al venas la 
ke�io; �h.l suhite· yi·o'klalJlas, ke . oiJ,i · ar.�kaií . .él ahiolignq 
pov,as fari strumpojií . •  � la artsilko estas oi tie kaj .}a ' 
kotoríinteresuloj rie iscüis1 cu ili arlopcu al gi mili ton a.ií 

.koálición. Koto{l,ó · :rakttL estas >> blarika or:O« ; ke óni ankau/' 
ci; tip.n ».óron << ' ·pér,éigas . Jritence. ell a.ffiasoj (kiel kafon, 
ttitikón k. a.) · ·esta.s .,.eble la pJej · nékomj:>renebla sceno . 

. en )a drama: ha'talo . por ' la ' monüpotencó ·kotono. " 
. ·•  . . . . . . F. W. V.• 

HJiLMAl{ BERGMANN : » MARKUR,EtL. «  
. . . La · sveilo H,jalmár B'e:vgt:nann, verkinto ·de , ;romanoj;, 

iat!lr ' kíuj . »}.,a enterlgo de Erós «; tróv:is la. , plej grandan�1 
r.Ck<m()n, ofte estaey,,karak,teri¡¡;'lta Jtiel » humoris'to. .«  Ji'elice "' 
li ne estas tío; ahnenau. :qe ' tia} ki.on oru kutime kom-;• 
pret1as sub �i · ti u ' . vórto.; Estas diferj.lnco; ;h�vi humoron; 
hj esti humori�t<¡>, kieL k-reanta povas ·esti la unu, tiél,: 
glata, �:nenhava� kaj cagr.eria povas. estigi �a a�ia .. pe . Hjal:- .. 
mar Bergmann, . kiu' havlf� :: nl!.m'oron de la' '"yera, ' de � !a , 
kreanta�fifozofa 'speoo . (pro kio,,ét'l ' la1rand() de liaj kome:·: . .  ·· . dioj ir�alf.et;Ini��s �a a.bi.sm_o·; d� l� �tragikomeili.o) l� . afe�o , 

.
. 

estas hel, Ji e. h smas 1g1 ·ndt h\>erigante, se? a,nkau pn·· ,, . 
· p:ensi kaJ plori.:· Oni !eg�. Han, .. ántaü tnelo_rige aper�nta�; ·· 
i:'omanon » l\1arktü·e1l « ,  kaJ onl fa¡·os katenantan htera� 
tufin konawcon, eblc -:trovos novan ¡1mikecon. En la mal;.: 
v ,a�tecoti , . Ka:j limigitecon . o e' m u'¡:ida provii¡.éurbo, kiur{ 
oni vídehle

. 
ín:isl."l'ibas al ni, sinfor,o l\b:tj{urefl:'el}rom:e.as 

r�bobes�e: .Li .�vena&· �a) ��vén� . el ����nii!� �.�glon<r ' *N 
volas atmg1 rícon kaJ estunon, lóo rt'llrJnd:e s19nas sukces1 
a.l . li : · sub la n•c. tni puraj . fingroj_ pe ci ti u· pro.vií:f�-Midas . ' 
éio Aáli�igas en '0-¡:on , .la p1ej s�nvalQraj sp"éJ:túlaciartiklok 
la plej itómpaj fondajoj ; la pléj maf:lertaj ti:udakirqj.'� · 
}�l la " g�stejestro, · ':ldél tia li · kmne.Il;cas, ' e.sti�as ' ]'ica viro;·�
:kiun · oni: ;ciarn' ·l$koraü malestimas; né :; póvahte tam�n.<:;. 
piletel'vidi lin, lian sennio.de'Stecon ' I{a J:iap tllte, novar( 
Wasa"orí:leno�. " Sed f,ine , la ru�ega í&ruk . . ? �alsukcesas� 
lt;. ·.kiu' J.rwnavidas kaj llonorsópiras·� n:ur pi'Ü"sia fi1o; 
li álli�<�,s, t:i tiu . lía , filo, d�v.iis . · . 
xfiatúr�n 

. 
ekiamenón., � por p�:J:rpleppó:r·!l. 

ideron:, ��j · h&norcit�, '.-kiu11, 
. sopi�is: Sed. guste ,'(!ll 

· 

·Ci �tiúj markur�lpaj 
;vigas. 



--'- - TIBERIO MORARRJ -:- ' -

__ J{' iel . venis- Gó!>ta eL la plej suda sveda p_rovinco, 
Skanio, en la no�d'l!JÍ 'Dafekariion ? Nu tra ioip. lon"'<:� 
vojo: .. T---ra ' la Ni¡gr,á' ·Maro k.aj ec tra ¡¡ At1anro. Go�a 
Jll deriaske · ha vis vikingan sangon. 'La veturema igis lin 
ekde)ori sur sveda sip<> ínter Malmo kaj >lia vi1ago 
de l ' · dan¡¡. rego <( Koperihago. Tiuj gajaj danoj ! Sud-

. svedo fartas pii hejmeoe en Dan1ando ol en . norda 
re,g:iQn'O de sia pp:lpra ' 1-a:ndo. lGom delikate trancita,j 
malaikaj danaj. búterpanoj .  Post' la bruna pano - tut
sama en Skanio - oonege gustas 1.a ma,lliela biero. 
Kaj se . oni vol.as irinki guteton da » forta akvo«,  onlij 
ne .bezonas montri al l.a aütoritatoj la kvitancon pri la 
laSi.a · imposta depago, kunporti - speci.a1an libretón kun 
mon�taj kupono] por 'fiksa kvanteto da alkoholajoj, ' ee 
voste:oe staradi ' en· malvarma vetero sur la strato en la 
longa vioo de l '  at.endanto j ,  durrí oerta tago, kud kofro 
en la frostaj manpj, kaj malplenaj boteloj en .la kofro. 
Boteloj sangotaj je novaj, pleJÍplenaj . Kaj ra¡pide mal� 

. plerJigotaj .po r  - p�nigi gorgojn ckaj stomakojn. Poste 
plenmonata , fasto'". ·. . Ne, tiom 4t formalajoj nur en 
Sve:dlando. En D�riujo oni simple eniras, mendas kaj 
ricevas. Oni beronas nur monon. Kaj en· Danujo neni:u 
ridas pri lia » skhania elph.ara;ií.laü« .  Dume ciuj ali
provincaj svedoj primok.as la skanian elparolon tiom 
-si'milan al la .d�ma . . Ja antaií ec De plenaj tri jaroentoj 
Sk�nio apartenis .:�1,� Dánujo_. K.aj_ ec la daninoj estús 
saine earmaj kiel'• skani.aninoj , nur se .ili ne haV'Us dik-, 
a jn ci.garaeojn -en la bilAo . . • 

· 

(kun ámika dediOo al Raymond Schwartx.) 

ne estis oofaf�ro por · Gosta. Cu noktkolorajn, cu mav.:. 
hluajn okúlparojn havas. ·ta ' knabinoj, 6u ili pentra.& 
siajn l ipojn _ karmine cu cinabre, ili estas núr knabinoj . 
Eble nuanoaj laií haütkoloro, · sed esence .tutsamaj en 
Malmo, Constanta, Alexandria kaj MarSe:ille ciuj estas 
egale malfidelaj .  Gosta estis oorta, ke ili same trompis 
li t:i kun siaj samla:ndanoj, . kieJ li . trompis ilin kun ali:.. 
landaninoj. Oefafero estis, k.e Ji cie estis hejme en la¡ 
mondo� li nur devis enrigardi la jarlibron de UEA -
En la jariibro post la adres<> de l '  deJegito staris a.nkau 
la datoj kaj lokoj de 1' klubkunvenoj . Kaj kia.m Gosta 
estis laca pri privataj promenoj kun lmabinoj,  Ii dili, 
gente v:izitis la samideanafn · kunvenojn kaj mOIDtris 
belajll" lumbilél.ojn pri Svedlimdo.. . .  · 

.. • 
Hodiaü tie Ci, morgaií tie, varias marista vivo. Sed 

oni naiízigas ec pri troa bono, laci�as pri. kons�¡nta, 
veturado. Krome Gosta ja n.e estis kapitano, sed simp}a¡ 
maristo. Ka.j tian iston · skuas· ne nur maro. Hiajlas sur 
lin ordonoj riee spicitaj per _ blasfemoj . En lia hrusto · 
ofte furiozis la ondoj de · Y kolero. La libérálna ailimo . 
de nia vikingo iam kaj tiam _ektajdis ·ribele, sed denove 
trankviligis, kiam Ji pensis pri 1a samide.ana akcepto en 
la haveno . . .  Ro, mirakla Esperanto. 

Ok monatojn antaü la findato de sia kontrakto 
kun . la §ips<icieto; li tioevis kortu8au leteioh ''de · siaj 
máljunaj gepatroj. Kun varina voko al la h�jm1a.ndó., 
Svedlando . . .  K'U.D markisataj bordoj. He1a. herbtapi@o 
senpara en 1a mondo. Skaniaj el>enoj, va¡sthol"Í.zWltaj¡ 
e�noj. Helaj somernoktoj . . . La gepatroj skribis, ke 
ili volonte rev.idus sian filon. lli neniel

. 
volus rompái 

lian'k-.ar¡erOtl; Sed cU .ne · pli MDUS serci, fiksíUl'- labooon 
h�jm�. Li ja estas le:rtmanulo. Oni ja ne povas vá¡giadi 
dum la tuta vivo. Gosta né estis sentirhentulo. Tamren 
li volonte enspirus iom da hejma ae-ro. Kaj salutul;l la¡ 
gepatrojn -ankor.aiífoje, antaü ol ili ekripozo.s por cialml 
e.ri la » pregej.Kqrto « . . .  Sed logis lin la maro. Kroce¡ 
k�tenis - lian koron la liberaj akvoj. Li restis surriw;�·;; 

' '. Post kelkaj� mo·natoj venís nova letero el  la  hejm
lando. Gosta hetedis · dometon p05t mortintá onklo. 
Refoja hejmenvoko. Sverige-, fosterlandet . . . Svedlando, 
patrujo . . .  Glórhisfor.ia, packrona patrujo. Ia.m mondl-, 
f>9tenoo. Nuri eta l:a.nd' Sed ega Jro!tur-piramido. Ekvi-. 
libpita ekonomio;r Ja duone tetkulturista, dilOIDe indus
tri�. Svedan feron: portas svedaj sipoj ·. Ciudir.ekten. Kaj, 
próvizojn produktitajn el abundaj arbamj . Sub ciel
blua, sunokruca. sveda f1ago. Fíere flirtanta sur la 
m�sto. Same nun sur la �ipo de Gosta. .. _ . , 

�un Gpsta serioze pripensis la aferon. ' Post tri 
se.roajnoj estis 'Rre� . lia ?e�\dp'; "Li ne petos p�long:i,gi · 
la ko..ntrakton. �ikvtdos s1an poste:non. Iros .ll(lJIDOO • . 

Komeuce Ii lle bedauris sian decidon. Jam la �oj
ego kaiízita al la &t;aj{aj_ geP!l:ttoj valoris la pa5on, 
Kiom �oj-t�eme· ver�is Tia patcino la I:Jonveniga.n Won 
en )a ta.so�- Kun kia kontento �esu_ead� ·.tia � pa.tro 
la: i:J?naci� p,i.:poil. Post_e. la . �onora .akoop:to'· � ·la anoj 
de lia heJlDa 'lc'Qmunwno. Nemu· el la malJ;lúv.A.J kamara
dQj kura@'s K'amarade Salútí lí:ó. pr.eterire · -pe,x: · mallonga · 
>� hejl¡(-() kaj �VirtgQ. Ciuj lev.i,s la eape}pn. Oni rive
rencis la » mili.Qnulon el Ameriko< c  Milioilulo? . . .  
G'óstl $par,ll, . • · • Ne . cenbnilojn, ee líe �dekojti; . 

· K�l�a:li;i 1nik! _ svedaj ;kroli9j. Do li �VÍ$ permesí" 
al St. libene:m_pq;n ;antaií nova eklabóro, Nora laho.ro, 
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sed 1d.uspeca� Éh, sed kj,a1 zorgf cia�u prí laboro. 
Kvinoonton aií unu milon oni rajta,s for:festi. ,Kiam oni 
estas fraiílo. Se<l, p,uraj dant94iinko ne tre kontentigís 
nian (!lilikon . E¿ inálpli la hejma sida,do. Li ne. po¡vis· 
re�ti senfare. Neniu ordonis nun al li. Des pli gustlis 
propra iniciato. Jen li r!paris la kamentubon, jen Ja_ 
pordon de l' patra dometo. Lia patro et ue skuetis la 
kapon. Sed kiam Gosta novpentris la malnovan , sen
kolorigintan dqmeton per vivruga koloro, la maljllllulo 
premis lian . rriai,J:�m. �o!lge �ed firn;te: Simila� en ton 
jkontentan h ha:v1s foJe k1arn h renoVlg:ts Ja kaJuton de' 
l' kapitano per :hrila blanko, iam, dum iu veturo, ka) 
la kapitano honorigis lin per manpremo, ec kuntintis 
glaseton da br.ando kun la simpla maristo . . 

Sed kiam la �patra doll'leto estis .. nóvpimb·ita, 
Gosta denove enu'is. Li legis anonoon de la svedaj fer
vojoj p:ci rondvojago laií fa\f()ra prezo. Al la plej nordaj 
provincoj de la lando. Kial ne utilígi la okazon por 
ekkoni sian . patrujon. Li ee devus hon�i . .  La vid'is .la, 

, dunonan mondon; sed. ne konis la propran · l�rrdon .  Kaj 
tevenanté de La;ppland kaj Jamtland, li poV1!1s haJti 'en 
D8Jekarlio, .pór · rigard·i la demeton hereditan · post la, 
onklo, kiu iam »elmigris« el Skanio. 

Sorea suno noktomeza .ravis 1' animon de Gosta. 
Li ekSatis ankaií la h1anka¡n ne�on, kies mola kov.rild 
gentile mildigis� ·sy.hitajn · falkop:�aktojn de . . lía sidpartO 
lrun la tero, · Iruim 1a novulo vole'-nevole . -gli tfalaclis 
dlum la ski-lernado. Sed li ne . povis long� resti norde. 
Kiel skaniano li kutimigis al �lata e'beno kun vasta¡ 
horizonto. En nordo baris líajn . rigardojn altaj montoj� 
Li p.eniam po�s sufice amikigi lrun la montoj. 

· · c. Malpli altis. ]4 montetof d�'.Dale.kirlio. Kaj en ti(¡ , 
valoriea regio no preskau samé Viglis terkulturo · kiel en 
lía hejmprovinoo, Skanio, la >>nutraj-provizejo de Sved- · 
lando « .  · P1aeis -al li la b1anktronka,j betuloj. Sed la 
dalekarliaj domeJ;oj, reklamitaj en turis�j- b'ro..§uroj 
kvazaií. rugegaj, §ajnis al 1i grizaj , preskau senkolor.aj . 
Dalekarlíano . ja ·pentras nur sóla.n fojon sian domqn, 
klam li finkonst:ruis gin. Poste la farho · malj:unigas 
kune kun la domposedanto. Post la morto de la patro 
eble la filo novpentras la domon ;antaü la edzigo. Se l i  
ne . edzigas, ankaií la rnaljuna dometo vane .sOpiras kaj 
ateJldas j·unan . farb-edzinon. D�1ekl,lrlúmoj es,_tas §par.- · 
e.m�;j. Se dale�arlíano .sukoosi� ��nsp�ri .p�u�kronoj_n; . 
h provas pruntl unu kronon , por ke h po�u rondsume · 
eumeti dekon en la po§t§parbánkou . . , 

La heredita · domo ne Sa.jnis malhol18. · Du eta;j 
kaj unu granda -camhl'o .malsupre. Same _ tiom supr6. 
Tamen oni nepne devus renovigi, modernigi� la tutun. 
Li · hav.as kapitaleton . ·· Sed se 1i tute mvest�¡.s . giri en la 
donion, d k1o li vivos? Géista meditadis dum 8einajnoj .  

Li multe promenis tra 1a komunumo. Kaj deman
da.dis la enlogarrtojn . Ne estis facila a.fero. Dalekarli
anoj tr.avivi multajn poJitikajlí · uraganojn.  Kaj iü ege · 
devis e�taü sian>porvivon et � . malmola té]'O. Ci' cio 
igi� ilin f-erm:i!'i' en si mem. ' Ili ne tre Sa.tas babilad!t¡· 

. Pa'rolaoo ne prospei;j¡gas, nur laboro. Laboro, jes ja, 

' . 
:·ate1íero. Renovigís sian clomon. Sed ;la éparajo /a¡� 

_;,, ,.,. ñnigis' antaií. ol li estus wvinta novpe.ntri la domon; 
·-· :.Skaniauo estas paci�nc.a. Li' fínpetros� sia:ri �ejmos;¡: 

kiam li  .enspezos iom per pentrado al a!iaj, '· ·. 

Ciam plí proksirrugis <somermezo. sea ne la atend.: 
itaj mendoj, ·malgraú kostega .reklamo,. A lvenis la som-

. 'eí:mezo. Cie oni ornamis la altajn majstá;ngojn per 
� verdaj branooj, belau f�or�ronon penQigis Ce. la s:up�,o1 · 

··'Ck,ie koro kaj du sagoj regiJf sinibole la Ina&ton. · Antau la , · 

grizko1oraj domoj oni sta,rigis j unajn 6etu1ójn, el:lle 
. por kovri la nepen triteoon . ' Sed neniu · ' la:horo. (!aja 
· dauco apud tirharmoniko., .nur ne labó.ro. Gosta n�r 
, star.adis je certa distanoo de la gafa junular.o. Kaj¡ 

. rigardis kiel Einar, la filo :de. la pastl'Q; kaj lvar, kies
patro estis .konata kiel. rióa. bienposedáiito, rivai!:allis. 
Cirkaü Tora .A1varsson, la plej ·hé!ra knabino �n la komu:- · 

. guste pri Jaboi:ehloj demandis �sta ilin. Ou la komu.-
numo ha:vas pen�.istOn? Kial pentriston ? D.a1elmrlianoj, 
mem, pentrás la' domon, se ili bezonas. sea oni ue o ' ,' 
ble.zonas ·ofw. ,:BL se  _ tro�s '�pecialis:to, t¡. � seodube 

· 

Iriortm.alsatus se�ll volus Yivteni sin per Ilur.a pentrado. 
Tamen Gost.a ne forla.Sis la lifoon, kiun 1i fcije enkap
igis al si. Li fai;igos pentristo .tie ci. Niun �tas pr.in-
tei:Ílpo. Baldc8tt• e tos somermew. La plej · gr.anda {esto 
en tuta Svedlan:�o, .s�ciale en · Dalekarlio . Se li wkcesos· 
f:ari iort;l da tekhuoo:; · u oorte · )�'S .la bPm;aj� �ntrigi 
siajn tlomQjn . �c 'ti . ..aéétis instalalo--jh �r la', pei'ltns1iál 

� - """' 



·K:elkaj poemoj · el . Clémént ·f'1_arot 
• - TFadukis G. 11Jarjpg!)ien - · · •· 

. Mi p:rovis traduki .. kelkajn pecojn de malnoya franca 
· poelo, . Clément Maror ( 1 4 97- 1 S 4· 4 ) , jus ·antaua al la 

renesanco. Kiel ofte. okazas; �e la i:nalnovaj poetoj , be.zon-
. ataj estas kelkaj k:larigoj. La Letero ( 1 52 5) estis skribita 
en malijbe,rejp, kie li sidis pro tio, ke li mangis viandon 
(lardon) dum la Granda Fasto ; li turn¡¡s. sin al sia amiko 
Leono Jai:net (pri :kies nomo li vortludas) , petan te, k e li 
kl

.
op� � pó� 'li?erig

.
'i. l�n. I:a originalo en�avas m�ltajn 

kapncaJn ' nmOJD, · kiuJn m1 maller.te proVlB redom. La 
ampoemoj estis adresitaj al Anrie d 'Alen!{on cirkaií. 1526 
( om memoru, okaze de  ia· lasta, ke oni bildas Amtoron 
blinda) . Fine la .epigrama pri Samblan�ay (prononcu : . 
samblanse) aluaas · al la nejusta ekzekuto de tm .financ
min�stro, kond�ta pro la kúlpoj de alia, la pri�cino 
Lomse de Savme '(Falkomonto = Montfaucon, estis la 
cefa pendllmejo apud Parizo.) 

"' 
Letero al sia Aíniko Leono 

Mi volas al vi diri belan f�lon, 
gi estas pri' l' Leona kaj la Rato. 

, Tiu Lean'. , en plej fortika stato, 
ekvidis foje, ke kaptil' arestis 
malgrandan Raton, pro ke tiu estis 
man�inta lardan kaj viandon ki:udan. 
Sed ci Le.on' ne havis koron brutan, 
kaj trovis eblon, helpon kaj konsilon 
�or unge, dente rompi la bptilon : 
S.injoro Rat' tuj lasis for la truon,· kaj tis la ter' fleksante la genuon, 
grac1e demetinte la kapveston, 
milfoje dankis li la grandan beston, 
j urante, per la di' de l' rata gento, 
ke li · repagas. Selivon ''de 1· evento · 
vi vidos nun, amik'. Okazis iam; 
kie la ' Leon'; por ser�i nutron sian, 

,e1Aovis sin . el sia kav· kaj ni�o 
sed enreti�is, kaj pro malfeli�o 
al fosf estjs ligita je 1' píedo. 
Alvenis do, sen ia tran�rimedo, 
.ti.en la Raf en gaja,< serca ,ton<> ;  
kaj .vere li ne mokis pri l' Leona, 
sed spitis katojn, katinoj'n kaj idojn, 
Iaiídante ratojn, ratinójn kaj 1dojn, 
ke li;,n�" . trovis �a okazo� po:r al fav.onilt :rep�1 per, favor . 
, Silentu, diris li ,León' ligita l 
Oe mi vi estos nun fiberigita; 
kaj ihde, �· da bonó havis tro YI, 
kiam liberon vi igis min retrovi. 
Mio helpis vi ko,mpata leonece, 
{) U ,  estos vi he1patl,l. tr.e ra1ece !:« 
Jen la Le1m' siajn okulojn' kOvris 
kaj al la Rato ilin .iOn:l mavis,' . . 
dirante al 1i : -, Fíl' de povra gento, 
vJ sisJa,s ja sen . il' kaj> mstrw:nento, . 
n,e havas klingon,, sepon aií. serpeton · 
eor tranci snu.FOIÍ'Í berbon añ . llerbetoni 
k e vi el liu strikta �oj' min ¡j : 'id u. 

ha vin ka.Si, ' ke vio kat' ne vidu l  
Leoná ' Mo§to, diris la ratido, 
al · vía dir' rilatas mi kun rido:; 
mi havas klingojn, estu en trankvilo, 
el bl;mka ost', pli tran�ajn ol �gilo ; 
.ilia ingo estas mía bu§o : .. 
tratrancos ili l' énuron, kies tuAo 
vio �enas, �ar mi metos �in en m·don l «. 
Tiam ·Sinjoro Rat' komencis mordon 
de la snurego : vere li klopodis 

'pri no . Ionge, sed �in tiom rodis, 
ke l' tutan reton fine li. detruis : 
kaj la Leon' forkuri ne malfruis, 
dirante : ».Serv· ne restas senprofita, 
al kiu ajo $i esti� direkti?-� « 
Jen la fabel garn.Ita per rtm�eno ; · 
�i es� longa, _sed de p:a-deveno : 
tzop atestu kaJ poet-le¡pooo. ·. 
Nu, venu tuj, por montn YÍn Leona, 
kaj mi penados ja, sen zorgomanko, 
esii la Rat' , libera de sendanko • . .  

Prl lá Ligo kun' granda Amlkino 

En Parizo, urh' de graci', 
dum regís mio melankoli' •. 
nova ·amlig' estis farita 
kun fraiílineto la plej sprita 
de tie �i �s Itali'. 

Tre virtoplena estas �i, 
kaj ec, lau mia fantazi'., 
ne estas dam· ·· pli aro-merita 

en Parizo. 

· Mi nomos Ain ja por neni' ; 
nur : §i amikas tre al mi ; 
1� lig· faritis tia -rita, 
per do!Ca kis' de . Ai havita, 
sen penso pri la kalumni', 

en Parizo. 

La dekverso pri neto 

Anna en lud· aljetis rpin per ne�'1 
kiun mi kredis fí-ida senhezite: · 
sed estis fajr' : ·· mi spertis tion · e6, 
car bruligita estis. ,mi .subite. 
Sed se la fajro lo�as hipokrite 
en . ne�o, kie lokon trovas mi 
por ne ,piu ardí? .Yia nur� graci·, 
Anna, estingus nián ardan flaman, 

. ne ja per akvó, ne�o áií glaci', 
sed, · se. . vi .,sen tus :mem Ja brulon s�an., 



horon an.tau la ledona tempo. Jam k'elkaj 1emantoj 
sidis en siaj J?enkoj . Dum Gosta trarigardis la notojn · 
pri la sekvonta lééiono, po :o,nu, :el liaj olru!Joj :.l<aj oreloj ·· 
ka'Se observadb da · kursanojn. lriferesaj homoj. Ili sid/a¡<l 
unu apud la alía, samloka1wj, tamen apenaií audi�as 
duoria vorto dqm c�u dua aií . tria minuto. Kaj se iu 

. ekparoletas, li .tute ne turnas sian kapon al la najbaro, 
ec. la lipoj. de .l' parolanto apenaií movet�as, kvazaií 
lía} <hu§muskoloj · 'estus inertaj. Nun fa is lumo en la 
ka.ROn de ni¡ (samideano: Nu, -se tiuj ci uloj estas tiom 
vortavaraj er.: · siá . pro�r� lingvo, . kiom pli . da klopo�o 
estas bezon,,. por paroligi nova¡n lmgvon l Li rememons · 
a���!et?n legitan :mtau. nelonge en Dalekarlia gaze�A?, 
k1aq1 om enkonduk1s dev1gan dent�uracadon por lerneJ.: 
aoo.j.. N e estis faoila la ekl.áJx:;ro de 1' lmracisto. La 
bti�jn de'' Ia vilagaj infanoj · ·o�i devis perforte mal
fermi. lu knabo kvitancis la 'klopodon de la lerneja 
doktoro tiele ke li enmordis liajn fingrojn . . . · 

Sed pa�n post pa�, lecionon post leciono, estis 
.konstatebla pro.greso. Plej �tis Jiaj kur8anoj, kiam 
Uosta per simplaj vortoj rakontis bonhumora:ó. histori
eton, traviva'Jop. el lia maris�' epoko. · Kompreneme . 
brilis ciuj olruloj en la �ro. Kelkaj kúraguloj ec 
kapablis rerakonti la auditan . .Kaj alvenis la lrursfino. 
En eambregó feste ornamita per verdaj kaj blaillkaj 
girla11do j . kaj .klin long a kafolrllblo . abunde .�·g-ita per 

. biSkvitoj1 . baka§eto� _kaj k�emt.Grto: Meze dé. l' .t ablo J:a . 
pürtreto de la Ma3stro, m ter du brulaataJ ·. kandeloJ. 
Gosta apenaú . sukcesis subpremi kontentan rideton, 
kiam Tora ti'ansdonis al li · la memordonacon de la 
kursanoj. Se . .  otuloj povus mortigi, GOsta oerte estus _ . 
ce la transpreno ' d� l' donaoo . falinta sen vive sub lal 
pika rigardo Je lva,t. K.aj se< ne tiam,· sénduhe sekvan 
momentoii estus _:ekzelrutinta lin ponarda •. rigardo dt! 
Einar, kiam . ora transdonis al la instruinto belán 
hQkedon en ia- nomo de la �lrursanoj. 

· 
. 

Pleje gojis G&ta, ke la lrurso rezultigis fondon 
de . Esperanta klubo. Kaj la · kpntrnií¡aj vo6oj . de lvar 
k'aj Ein,af ne sukoes.is malhelpi -ke la klubiat!oj elektu 
Gostan kiel pllezidanton kaj l'oran kiel. sekretariinon 
de la »Dalekarl.iá Stelo«.  La prezidanto alñris favor
preze be�ajn, �1ajn ta�jn kaj senkoste novtegis la 
murojn de 1a Jdubejo. To1'a htdnis belan flagon verd-
ste1an por la khibo. · ' . . La pentdsto �is clam · pli kaj pli konata en la 
komúnumo. Pafalele grand'i�is . lía küentaro. Jen tiu ci, 
jeri a lía es�rantisto havigis al Ji tégan a:U_ pentran 
laboron. Tameil la tegado kaj . meblopentrado ne hav
igis s�fiee da . ,porfesta pano. Kvankam ne multaj sem
·aj�oj . restis . gis . lá .sankta resto i.de Kústnasko: ·Rasmus
sou �run tute re-zignis pri- la espero rilate pénti:adon de 
domoj. Se oni ne faris tiajn mendoj� dum la somero, 
certe neniu volos pentrigi · sian domon dum 1a nuna 
malsezono. 

, . Jen p-rG kip Rasmusson a�aií volis kredi . al , 
siaj- QlruloJ, ki�m lvar en�§is Uan laborejon dum: 
vintra tago .· '  ��:;"'"' ' ' "'5< ' '  J . 

·. - p��klst�i eu ci pov'a; hale pentri ankaií dolll;- . 
" ojn? (lvar preferís uzi la titólon »pentristo« anstataií 

la pli respektsona » jnstruisto«-. Eble Ii �s.te volis sub-
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· Edzo kaj fraiilo 'La tunelo : Par:abolo 

L Fraülo havas jakon 
, Cielark�koloran ; 

Edzo portas frakon · 
Striktan ' kaf rigoran. 
Fraulo vidas tagon 
Kun suno, fre§a blovo;  
Edzo viaas lagon, 
De §im?. k�.j senmovo. 

� ';, 
2 • . Fraulo pa�ás' goje, 

Vigle kaj 11en geno ; 
Edzo iras voje 
peye ktin ·kateno. 
Al kolegoj iras 
Ft:a�o, kaj petolas ; 
Edzo . . . nur deziras, 
·Car l' edzin' tne volas. 

· '3.' . Fraülo �poqte oelas 
·Al distroj kaj amikoj ; 
Edzon malakcelas 

· 

Famili-implikoj. 
Kaj dmn la fraiíl' rikoltas 
Ce kolegaro sagon , 
La ed;¡¡o nur aüskultas 
La najbarin-novajon ! 

4.  Se mastro kiacas gale 
Al fraülo. fi-insulton, 
Li finas ; edzo, male, 
Tóleri devás ;multon. 

, Plej sklave li sin vendas, 
Al industri-tirano, 
.Car nur de li dependas 
Edzino kaj infano. 

5. Fraiílo povas ridi, 
Trovi amikinon ; 
Edzo devas bridi 
La naturinklinop.. 
Time sub konduko 
de 1' edzin-fantomo, 

. Estas li eünuko 
Ekster bejma domo. 

6. Fraiíla . po§o tintas, 
Gin plenigas mono ; 
Sed al edzo indas 
Penco kaj duono .! 

�· Estas Ji entute 
· ·· Nur dresita besto, 

Kiu staras muie 
En pruntita vesto. 

7· Por kio kun kaprico 
'" Mi edzon vipas gaJe? 

Cu eble pro malico 
Mi · verkas tiel sale? 
- Ho ne, amikoj karaj , 
Mal pravas la aserto ! 

La ve�soj , ci amaraj¡ 
Devenas el la sperto. 

DtÍ,Ajrolo en Svisio, 
Serfl:6ntumas vojostl'io 
:rorde, plekte, volvmal,rekte 
Su.P.rengrimpas 'montdirekte ; 
Tndek lilometrojn longa 
Kiel vosto anakonda . . .  

De Ajrolo tra malhelo 
Kuras la fervoj.,tunelo 
Rekté; · sen hezi:l¡', sen dubo 
Kiel revolvera tubo. 
Supre fluas vojo plekta, 
Sube - la tunelo rekta. 

* 
, Nacilingvo estas ·, vojo 

Kiel longa labirinto, . 
Per spiralo el la valo 
Gvidas laií . }a montopinto. 
Esperanto estas Aakto 
Tra la rok' laií rekta oelo; 
Gi ·senpere; kurier.e:;'· . · . 

: Gvidas nin sur · glata relo. 

Ciu valo estas !ando, 
' La , m·ontego - tradicio ; 

Sur �i kuras vojrub�do 
Kun tardado Jta:J dev1o. · 
Espera,nto, en atako, 
Tran¿is tra la . trai:licip. 
Gi per la potenca brako 
Sin proponas al socio . . .  

Dum �i k�as sub okuloj 
Cu ne estas vera honto, t 
Vidi tiom da blindqloj •l 
Sviti sur la granda. monto? 

kaj tulipoj, li sentis kv.azaií li pretigus sian óerkon. 
Kiom ajn li tiris la laboron, apeo.aií resti& kelkaj tablo
piedoj ankoraií' 11epentritaj. Post tri tag'(?j .éstos Krist
uask�. La f'esto de paco,· gojo familia. Kaj sur lá segoj · 
uovpentritaj de .Gosta sidos gaste la sva�toj : lvar kaj' 
E�ar. Ou l� unua aií d� ricevos la Ill3llojn de Toraz 
esos preskau sa;me maJ.b:one por Rasm�sson. Eh, sed · 
cu skaniano povas esti melankolia. ÚÍ1 . ina'rkava,liro 
¡¡?vas plori s!IT ·se.ka teraoo. Amo, f!.amo, rie, korlamo., . .  . 

Estis la tago antaii Ia kristnáska vespeto. La naturo 
aspektis/ sub la" nega festmantelo kiel granda, brile-
blanka edziga �ltaro. La nov�aj domqj de'Daniel�on 
kaj Siljan altigis kvazaií la kristnaskaj kandeloj de la: 
komuoumo. La mejlolonga: pinarbo 6ir,kaue spiradis 
1�lr�pide · sub )a pezii negk:ovOlo. �ci�j salte�!s 
de- braneo al branoo. El la dometoJ 1a fumo leVl�� 
rekte el la kamentubo al la klara supro. Cío inspiris 
p�con, poezion. . 

Ankaií en la domo , de Alvarsson _tek:�itis poemo 
eü . prozo . . ','""' J.:>a - gaja Tora ' a�naQ. �s_is -subpremi 
r{detoo, vida:h:�· � vanajn kló�jn de' Gosta por· p�-
longigí �la · rBs!jdeblojn 'el} il.út domo. . · 

. - G08�, cu vi pentras- per seka peniko? 
: ,.__.. Parddriu, mi forgesis trempi tío e:n la farbon, 

· Slljois_, �e, .restis sufióe 'de . 'la �taiía e�'f+l· hj li' 
Wdóms p · ,  . . , ", · · · 

.,_ Ebie 1alígus; � - Tora .metu's �R:over&e la 



gr�ngarbon _al la . kompati:ndaj paseroj · kaj · ne mal- · 
supren Jrun la greneroj. _ '< 

. - l\fi krédis, . ke lá birdoj havas okulojn por 
�rp1 la . l'n:an�aJ.on, sed se tío pli plaeas a l  oí, ci, • e� . . .  

· St turms la ga:rbon . ¡mtaií Ja fenestro. Pinc-pinc-ipinc' . 
�pis ekstere la grizuletoj . · 

. � o� ci ' yidas¡ - kiom:, ili gaj�is, car ' Cl sekvís ' 
1man konSilon. · . . 

Nun �enove ektrilis Tora. 
- Sed kial la paruoj ne inan� tritikon? 

. - Car il� pli 8atas lárdon, respondis Gosta. 
Tora kuru� en la kuirejon kaj haldaü revenís kun 

pe� da lardo. Ne longe si devis stari antaií la pordo. 
J3luJaka P'arueto kun e1egante-helflava vesto ·pikhakadis: 
fervore la lárdon en la mano de Tora, Si jeti:s dankan 
rigardon . �� . sia Íl!strnisto. -. Ci Ja�ta de nove ekparolis. 

- C1 1gos oerte bonil mastrmo oo lvar, aií, par
donu,. ce Einar: Tora igi� - p1i ruga . ol la kakto jus 
elflormta lrun - sangz'lu�a kaliko en la meza fenestro. '
Sed si rapide regajnis la sinregon. ., 
, · : --:- Se mi iam edzinigu�, tiam nur al vera espe:. , 
rantisto. 

- Qu Danielssón kaj .�iljan ne partoprenis la " ktiráon? · 
- .Tes, . �d , ili ne daiírigis poste kaj tial ankaií 

forgesis Cion: . . · ' 
- Cn Tora intencas edzinigi al sia hispan11 aií 

italá samillleano? Ili havas fajran koron . ' 
- Plej taugan hejmfajron oni trovas en Sved_. _ 

' !ando. · 
· 

· .:__ Mi komprenas, ci do ha vas dalekarlian knabon. 
- Ci maltrafis. Celu . pli suden ! 
- Tora ! _ · · · 

- Gosta . • .  

-,) 

Paseroj kaj paruoj time disbruis, kiain Rasmus
son sálti:s al Tora. Dum �du minuto] aiídigis nenia 

· bruo. 1 Kv!inkam .:·kvar 
_

lipoj kunlabo!is: F�rm:ante unu :. · 
solán f bu!on. Gosta estiS lerta rrag.lSto, km ofte sub
akvigis- kaj superis siajn karnaradojn rekori:le · restante 
malsupr� -sen spiro. Sed Tora biezonis ekspiri en lit 
tria minuto. Gosta uzis Ja okazon por pardonpeto. 

. - Pa�donu, ke mi fortimigis la paserojn kaj · 
paruojn.  Tora ekflustris : 

-:- 1\�.i pli , �tas grandan . birdon:, Blánkp1um:an1� . 
kun ll1graJ flugiloj kaj :rtJt.a lieko . .  : Gosta. eklfriis : · '  -

- Cikonio ne trovigas tie Ci, D'!Jr. en Sk'anio. , 
- Ci diris . . .  - · ·  

- Tora ! 
- Gosta ! . . . 

. · Denove farigis silento. Sed nun la J:¡irdetoj ne . 
. f9rf,ttgis .. �li r4;Rid? �á�timik� al kisetot .Sed ciu 

homll �eliOó ha vas �mOJO. En 1a . pordo apens la patro 
de Tora, La skantano lerte m:ahovris sin foren. 'Sed 
Alvar8son revokis lin.' · ' ' ·· · ' 

• <' -:- Cu u.rg�s la J)entristo? Mi �olis inviti li?. al 
ma kristoaska :vespero. Unu knabO pU aií ma1pli ne 
ka-uza zórgoju al la mastrino. ceestos ankau Daniels
son .faj Siljan, . al kiuj ci �nttis la d'mnojn. Ü\.t' ak-:-
oepttte? · 

· - Dankon pro Ja honor�, )es, 
-·� �is " -revidb ! Kaj' oonvenonl . 
Rasmussoil� neniam ricevis marrnalsanon. Ec sur 

uraS'ana . maro 3i ' sú:kcesi._s kon!jérVÍ sian .. elévilihron. -
Sed nun fu:rnigis Iia kapo. ·Kvazau je sorea bato · suhite · 
malaperi$ la villt:ro. EJCzoti_ká V.artllP svi,tigis Jiu.' &i lia' 
an�mo. re�mis m�� am�lodio � O�ien.to . ..... �lankaj 
kaJ. rug�J . �a�i}tlO� f{o�JS: �ub opilinga� �brio) .. W 

. mul:tkolo-ro�Q litt_®J a:ullig1s. sventg-an· trilkasic;a(Jolí. Li 

devis froti sian frunton per fre§iga ne�. Ta:men estas 
vintro, hej�, Qlauka, sveda. vintro. Nimia · ura:gano. 

. Sénfina paco. Blmka silento. Granda ripozo. - La tuta 
mond<J ekripozis. Ho kia paco regas _ti� ci, . en· Sved
lando. -Eble ankaií alllolce. J.a la sánktah nokton tigroj 
kaj gazeloj trink[\s el la. sama fonto. Eb'le ankaií en 

' Ahesinio nun oosis la murdado por · momento: k.aj itala.j 
soldatoj invitas · la negrajn · malámikojn je cigaredoj .. 
Esta$ ja Kris1nasko . . . La festo ,, de 1: · nasko, :vivko
menco, ne de la morto. La festo de l' infano : . .  lufano 
�iom muzika U?mo . . M:algra��a G.osta, ki'!l esws la plej 
. J una Irursano de · » sm JOro nístrUisfu « . • • · 

Fari�is oka horo vespere. En la domo de Alvars
son brulis kandeloj en ciu feriestro. Elekttaj l'Umtoren
toj fluis de la kristnaska abio en la angulo de l ' · cambro. 
La lou_gan tablon kovritan per brile-l}lan,ka tuko plen
plenigis pladoj kun sinko, bruna kaj blank.a panoj de 
mola kaj malmola specoj, lesiva gaao, riza kaco. Meze 
de ' la · tablo ·· . sepbraka, ligrui ' kaJndelingo, maríe farita. 
El gi solene. levigis sep s:veltaj, rugcaj kandeloj . D:eksti·.e 
de gi hrile polurita pokalego el stano, 'en kiu form$ 
monteton nuksoj, aveloj pomoj, piroj, bananoj kaj 
plej .supre biuegaj �aj helverdaj vinberaroj. Maldeks.tre 
kovr1ta kaserolo ktes vaporumo malkasis lá enhavan 
tiklante la scivoiajn nazt:ruojn per spica aromo dol� 
de oolanta vino : . . ·Ce ambaií flankoj ' de . la tal:ile'go 
staris . gajigaj kaprofiguroj faritaj ,el pajlo. · . 

lnter tiom da hongustajoj ne .esta� jniri:nde ke ·orii 
for,gesas paroli. La bu§ojn okupas pli agrablaj taskoj. 
Sed oo la rizk;aeo la mal juna Alva'rs8on ne plu pe vis 
reteni sian scivolon kaj deman<lis, turp,ailte sin al Iva!l" 
kaj Einar. · 
"' - Nu, kiu trovis la niigdalon ?* . 

- Mi, kriis lvar. 
_,.. Mi, krüs"Einar preskaü samtempe. · ,¡. 'N 

. - Ou do trovitis du migdáloj _eñ la rizo, deman-
dls nun Alvarsson sian filinon·. Tor-!1- apenaií pq�is k.ón

. s�rvi la seriozecon, tui.nis sian rutan a.tenton al si111 
telero, kvazaií ne audinte sian patron. Subite si ekkriis : . 

- Je,n mi tróvis,ringon én 'l,á kaeo ! · 

l?reskat'í samtempe� .ekkrüs ankaií Qüsta. . 
Patro Alvarsson havis <'ktaran kapon, • Ji mdlte · 

spertis kiel . ·komunumestro. Nrm li ekparolis kun se-
vera tono : , . 

-· · · - Dé kiam ' ue trovas dalelrarlianin�j tlaleka:rli-
anojn? · - . . · . : 

Rasm'tlssón interrompis · 'Jin. · · .. . -� 
- Se . mi bóiJe m6moras · la vÓrtojn de. la K-Qmu

. mumestro, cí neniet volas influi cian • filinoo.' sed . Ql 
rajtas elekti laií sia koro. · · ) ' 

AlvarSS?n ekpl,li'Olis r:utlniene . 
� -1< -· ...:::.:. Cu Ci estas mia - filioo? 

Gosta eksilentis, pot doni okazori al Tora. 
pis sin' >al lvar kaj Einar. · • · , .  · , . , 

- Pardonu, knaboj, m1 ne povas edziffi.gi al vi · 
ear . .  pentristl! .�lo Rasmusson dUDgis min _ kiél sekre: 
tarnnon por Sia eutrepreno. Kaj mi dan:ke akceptis 

. la porvivan postenon. Vi ambau . -.. rioev:is · �jn. 
. Iva'l', :elektu adreson de �oknliriu lau la k'Utes
pondada rubrilro de . » .Heraldo« , .kaj . ci Einar laii 
» llr���o « ,

. 
'la Ji:o��ndatkf. estas tijJlej' taiíga p¿r re; 

fres1gr la kül'Slllatfuialon. . 
"' · .� km�unuméstrq nun" volis .. met,i .la » punktbn 

. sur ,1 «. . . " "''· - ·· ' · • 
�- , - Diabla skaniano! Li. pagies �r mi salajroñ 

·�- .. - ? ·: t " -¡¡¡," . ·:; •. • ,- "" 
·• :EstaS.·. kcr.i.stnaska kutimo en Svedlandq kaAi . 

. !la}ón en la
. 

k,acon ... .,Al tiu, � bonianc:é¡�lli:ulerum� a 
· · nugdalo�, t• aüguraB baldaüan· edz�on. · · : · 



· -
. 

' M la· tero . lcun _la :maupjL �r 
. _ el Perhunoto.' �rm §u1#oj' af mri�r 
a:'maljun1tiletQ áJ · �·i : aspékti� - pripé]$.' ' .  

ti:ú _ viv?�. · l� P.6t1Sf.Jxn.Woj e$1líi.S, .aü 
. · , 1Úi, kiu lin viais el la alto de 

ti-éf stan tie, .Ka) liri . .retraVis .en l.a StiÍniM
. ' de da�. lasta �tui>i> 7 mi ; m,eti:S: la piep:Qjn 

eri ·:· __ , mi dlris aL Jrii ·: . . . ·. _. , ·e - _ _ _ . . • <'·hoil'lo, ��u certe: meditas ; ¡>J.t siaj· veoj . . La· 
str�t�tó óstis plená · qe suno kaj . silent? .� S'ubijie· �i. éstis 
plw-\l. }il� ,muziko. Kiel do? nii _ pensis, · .teV:e1,1ante, Tave 
frapita, ·de 'mclodio disfEugánta; L!l · maljwil\lreto•¡, jaro: 
rnt>i•igi�t pasis de · ombr.O al · .srmo, sin prok-sií:nigahte .. 
al A�m} el i tÍ'I ril:alaltaj - feneStroj:, ri;gflr&Jitaj aJ da 
st��ítetO el muro kontra� · m. La fen.estroj pre5kaií �tis 
la¡;ge 'ma1fetmitaj k�j la muziko p-asis. �d' :  gin i� 
rr�i§l.h:ra ' • iaj ' blankaj •• kut.tenoJ. ' k�drofiksitaj; . okupanta} 
interne la · tutan ioterspad:m. _ · ... . - . _ . ., ;, . • · : _, _. 

;. - ·PreksirniA-inta -al • la fenestro � Íni 7 prok$i1Q�-gis �ií 
aL;,Ja· � m�lj'un-uXeto, ldopod�te < �e �ari bnw� : .Ji, e�SI 
tiet "�t,entcg-!?-> k?mpatittdulo ! L,a o111hreló · tJ,stis . _ c ;Sub 
la} �iseto ; ·:!a rria:noj ' rermi;t-aj . pmm.is la' lastan ; �t
on.on -de la vcesto� lci'un sup-,Í,e kiares;i,s ];a uu!�ta. h4rbo· 
de J> se1ena :aiídán.to. · Kelkfoje, kianí' ];a, :m,eloc;lió le�is 
k:un':li,p}i sonara ritrno, 1 la manof' d�]\atsis la veAtOn Hmj 
tirút.. t:no.n�ro:fmgro r-ekta batadis la tl,l.ktou, la ®a kapt
adls' · IHlrvóze Já haskojn de l surtutO, kvaiilii li volus 
u[�l:,(>< �� 'l,!l kap?n ; daure ri�tis, �� .$vingactis' 1a 
tn:JO,(,Jn , ¡. murm'Urante la lasta.u muzikan .fra�on, .sol� j,· ; - ' ·,· , ,•· '.' ' -� �1/< 

""!. 



Ca ·frat®j · :RabisiGj 
l. 

Samkiel ce ostar' putranta 
Kun:flu�as iam korva ar.' ,  
Kum:ems nokté rabistar' 
Sor Volga Cirkau fajr' brulantu. 
Miksaj' �e gerit�j,  de viza�oj , . 
De statoJ . vesto�j de. p�rof ;. 

.El urbOJ , _ . .SahtoJ kaJ víla�OJ 
Por raboj venís la popo!' l 
Viví sen le�oj ,_ sen komand' 
Jen sola cel' por cíes revo ; 
Jen la fu�inf de sia devo -
Koza;k' el Don - milita land'. 
Jen ]a hebre' kun nigraj

. 
viloj , 

. Kaj la soya�aj stepo-filoj -
Kalmuk' malbela kaj ba.Skiro, 
Jen blop.da :fin,n', k:aj de foiro 
Hero' vagema - la cigan· . 
Pe1· ¡;nurd' , dan�er', rahita pan' 

:Sin ligas tiu band' tertira. 
Boqvenu, - kies Atona kor· �
Por éiu kiim: ·estas matura · Kaj kiu bocas sen angor· 
Malrican orfon ludé for ; 
Por kiu �em' infana - guo, 

' <Kiu ne -emas al · 'kompat'; ,. 
Kiun �ojigas mortigad' , 
Kiel junulon r<endevuo. , 

11. 
Silento regas en la val ' ; 
La band' en · rond'; la lun' sutiras. 
Kun saiíma vino la pokal' 

· De man' al mano ronde ' iras. 
Sin etendinte sur la ter', 
Jaro kelkaj dormas singardeme 
Kaj son�e iu krias �eme .. 
Vidante bildojn de infer'. 
Aliajn nokt-en:u' turmeritas ; 
Jen grup· arigis roan' oo man· .: 

· Kaj muHaj ku:O scivol' atentas· 
• Rakonton · de la nova am· ,  . 
Duro� cinj . cirkau li' silentas. · " 

' 

- A. S. P,uskin -.. ·� ' 
nr: 

Ni estis du kun frato mia 
K aj kreskis kuhe. ' Dmn_ junec· · ·  
Nin nutrís fremda familio 
K aj vartis nur la malgajec', 
Ni konis vocon de mizero ; 
N in persekutis · n'¡;álc¡lstim' ; 
K aj frue tia atmosfero 
Em•ion naskis en 1' anÍir).', 
Neriio restis jam por ni,  -
Nek' hejm-azil', nek karopo grena; 
Ofendojn, zoigojn havis n i ;  
L a  vivo sajnis abomena: 
Kaj jen ni venís al decid' 
'N un sperti en alia vid' 
La vivon. Nia kamarado 
Nun estis stal' kaj nokta hor' ; 
Forgesis ni pri l' sufer.ado ; 
JJa konsciencon pelis �or. 

IV. 

Ho, la junec', simila revon ! · 
La vivo estis rica bon ' ;  
N�. _ig.no�:mte ?a pere�n,  
D1v1dis .Clon 3e .d uon .. .  
Apenaii luna disk' mistera 
Atingas mezon de '1' ciel', 
Ni al arbar' el nia k:el' 

. Eliras por labor' dan�era. · 
Aten'das ni en arbustaj ' :  .· 
Cu rica jud' · aii. pop' núzera 
.En voj' malfruas :rroafera, 
Gi estas nia akiraj . 

'Jen vintra nok,to. Ni orgion 
AranA:

_
• as. } un�as cevaltrio?, 

, Kuh lant , en· flugo de huund , • 
Galopas ni trá ne�profund' ;  
:ferur-a.s hm;nqjn ·sur k kamp' ! ' 
J( aj jen drinkejo :  brulas lamp', 
Ni· - tien l Frapa:s sur 1'!' pord' ,  . 
Aroga vok' al la mastrmo, ' 
En:ven· , drink'., manA-o ' kun · pm;íort', 

· ·Kaj kis' . al ciu heluiino. · · : ' -

rekonis la Pastor.a.lón. Cu 

Sed venís fiqo p'oJ' la p.¡¡.r ' ;  
Jaro p l u  n e  long.é ni festenís, 
Nin ambaií .k aptis gardist�r;' ,  
For�istoj pa�e nin kateriis .. 
Kaj �losis nin post fera lqad· . 

· Mi, .la pli a�a je kvin jaroj, 
Eltenis pli ól mi a frat' ! 
Nek · Oénoj rompis -rnin ! nek 'baro·j ; 
Sed lin detruis ti u.., sta( . 
Varmega estis· lia ��iro ; 
La kaJ?On . fe�r<I? en sopiro 
Mallevis li al m1a ,. brust , · 
Kaj s.ufóki�is, .rlpetant�1 
»Al kamp' mi vo,las, al arbust: l <<. 
Li akvon petis, suferante, "' 
Sed vane mi trinkigis liu. ; 
Denove lin s0if' turméntis,"" 

, SÚr la viza�o §vi( to_renti� ; 
Venena fehr.o skms lm, · 
Bruligis -cerhon kaj sufokis ; 
Li jaro ne plu Pe'konis min 
.Kaj , en dehro, kun obstin· 
Amikon, kai:naradon ., vokis; < 
Kriante : » ftato, kien for? 
Per kiu voj' vi kase iris, 
Min lasis spla, ne . eltiris 
El, la mallqm', mall:�qnqdqr'? . 

� Vi lo�is m-ln ja en arbaron 
El heJ�a p'ap.o e� vilag· , . . 

· · Al ,IDI · mstr,ms v1an faxon -
Mortigi ciun sen domaf. , 

' > .Sen .mi, tr.a :kampoj nuri en ravo, 
Prómenas, l i� kun akra glavo, 
Profitas s.olá en tabad', · 
lt aj, pro ' a�id' al r1cá . havo, 
F orgesi$ pri Ja k amara<:\' ¡, .. .. .  



Kaj ree anlaü fí apeds 
F.antomaj bildoj en �bul' ; 
Plej ofte �a maljunul' 
Mhrdita de ni_ per morthato 
En lía pens' prezentis sin. 
Kaj strabrigarde mia frato 
Por la grizul' petl;)gis min : ' 
. - »H{), frat', vin movu por kompato, 

. De l'  kaduk;ulo Hea , plor' ! . . .  
· Gi min: fteruras _ . :, ,  Ne, m()rtigu 

Lin . · sendefen'dán . . . liberigu 
La ·senfor-tulon . A . · Lasu for! . . .  
Ho, frat'. prí )a grízeco pía 
Ne moku : eble. pre�o lia 
Protektos nin de DI' -k oler' ! «  . . .  
Silentís mi k.aj sen esper' 
Cesigi lían ploron celis, . Kaj for de . l i  · fantomojn pehs. 
J en sajnis veni, e l  arbar' 
En daric' sova¡fa mortu1ar', 
Minacl;) �lustri$, manojn svjngis ; 
Jen eajne ·g�do '�n �tingis. 
Sovagokule · :strabis li, 
Al' l i  �a hawj' hirte staris, 
Li tremís kiel arbfoli' ; 
Aü jen am'ase sin pi'eparis 
Sur esafoda J>l�9' popol' ; . . 
Bucisto madiS J<Un sur YOJO 
Kun akra glav' por lia kol'. 
En sven', premata de malgojo, 
Alvokis savon mía frat'. 
Kaj tiel nokt.;)j, tagoj , fluís 
En la senoosa s uferad , 
Kaj tute d?rmon ni ne guis. 

'' VIL 

Sed venid� . Iia juna fort' ; 
De.nQve sanon li akií-is ; 
Plu ne mimiciS lin la mort' ; 
Kaj for deliraj revÓj iris. 
Ekgojis ni. Kun pli fort' 
Sopir' niu tiris al libero ; 
Al kamp' ,  arbaroj kaj aero, 
Seq firme tenis nin la pord':  
Nin tedis la m!ll:luma kel',  
Transkrade lumo de 1' cíel', ·�\-, ' -· .... - i .. �-, ' < · ' f(aj · kri' "de; f" ' "gard:·, Jmj · eensonor'; '' 
Kaj str,iga ,gem·. en; nokta. hor'. 

Inl 

VIl l. 
Jen, om min kun mia fraf · 
Al urbo sendis pór petad' 
De panalmoz' por la karcero, 
Ni tiol'iS sancon, - kia goj ' !  
Por · fugi malgraü la dan�e¡;o, 
Hi ver o ,fl u as ce la voj '. , . 
Rapidas ni al la l ibéro : 
J\:aj- salt' ' en ondojn de l' rivero ;' 
E�a�o. Tint�s l a  katen': . ', , 
NI batas ondoJn,  strecas fortoJn ,  
Insulon vidas i n  ter kan ' ;  
Tran_ca_nte fluon per la roan'! 
Ni celas gin kaj aúdas vortOJD :  
» He,  kaptu, hal�' ! « Kaj nagas j�n . 
Du gardsoldatoJ . Ho,  malhen ! 
Ni sur l' insulon jam eliras, · 
K un help' de ston' la cenojn siras, 
La Yestojn jetas al l� te�: -:-
De l '  . sarg: malseka hbe�Ig� ; 
La gardo tan1en proksumgas: ; 
Kurage, plenaj de esper·,  
Aterl(Ias ni.  Jam unu dronas, � 
Sufoka kri· aú get� ' nu_r so?as, - · 
Kaj plumbe iras h al fund . . · 
La dua pre�r la . prof?Jld . . 
J am pasis ; li pafilarmlte . , 
Al bordo · vadas k un obstm , 
Averton . spitas ; tamen liu . Sur kap' du stonoj bonjebt� 
Tuj ttafq.s ; s:rngas s� la flu ... 
Li · dronis. Nt eknagis plu. . 
Neniu kapti niu kurag�s ;  . · 
Sur firman bordon m elnag1s 

. Kaj :iris for. 
IX. 

Sed mia frat'. . .  
En ond' . �u tuna la banad' 
J>er la malvarm' lin pereigis ; 
De l febr' revenís la turment', 
Vizioj r� liu _timígis.. _ , 
Kaj li tn tagoJn en s�ent 
Sendorme kusis en delii:o ; . 
La ·kvaran - je la mortsopuo 
Li sajnis esti plena jam : . 
.Li vokis min, la man�m pr?ms, 
El' la rigard' ne l�m1s � 
Kaj riur: suferon g1 en�ms ; •. 

·- Jen tném· ·ae l '  mario, - la.sta pen -
Kaj krevis lía vivfaden' .  · · -

X. 
Tri tagojn ce la korp' ,  plorante, 
Mi sidis, ciam atendante 
La revivigon. &d en fin' 
Mi sen esper' forlasís gin ; 
Kaj fosis tmnbon, pregon diris 
Pri mia frat' al Dipatrin' 
Kaf tiam enteri.gis Iin. 
Kaj al rabad' kutima . iris 
Mi sola . . . Sed la vivmaten' 
Jam pasis, pasis sen reven' l 
Dibocojn noktajn, plej .sova�ajn, 
Kaj rabatakojn plej km-.ataj.r. 
L a  frata tombo prenis for: 
La viv' sen�oja kaj sencela 
Min faris tute §tonkruela ; . 

_ Kompat' jam mortis en la kor'. 
Sed ja sufoki maljunulqn 
Min ofte genas ia ttim' : . _ 
»La sendefendan grizb.arulon 
Kompatu 1 «  - sonas _en l' anim'. 
Kaj vidas m i :  la stonkareero . . . . 
La frato . . .  Febro skuas lin ; 
Kaj li delire en sufero 
Por la · grizulo petas mm. «  

XL 
La hirtan kapon mallevinte, 
Nun la rabisto en cagr�n' 

· Silentis. Larmoj nevidite . 
Sur lia fluís krudmien' . 
Ridante diris la aliaj : · 
» Forgesu pri angoroj viaj ; . La mortajn �l u  el memor : 
Ni, vivaj, drmku k� fervor 
Najbar·, regalu la na3baron ! « 
Kaj re.e la. pokal' .en rond' 

Ekiras. KaJ la ubiStaron _ 
Amuzas nova jam rakont' · 
Vivígis cíes am?icio, ..,. � . 
Vet' je ponardoJ ! !?lava , fer- , 
J e driuk' . . . KaJ dormas la kon sci{l 
(iis iu tago . de suf-e:r' • . 

El la  rusa : A. Lavrov 

same sekvadis la konoertoj· í::Ie l' kva.rteto, kaj nin �� 
tenis la komforteco de la strato. :Oni <fuvus . vlCli 
mian amikon Otto Richter, dum intern� .bruadts la 
kavalkado de - la Valkiroj·! Tiu bona Ri�hter ! . �� 
fermitaj· pugnoj;  . olruto_j �pantaj, gambóJ lar�Jglta) ,  
kun omhrelo svjn.gata ktel v1po de ru Vag�er� �azono, 
kaj dir<�r�ta :, Pa, p.;t, ta, pa l · Papatapa l Cin J , · 
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La portreto a� Alin� Cleve 
- 'Fe.renc Móra - " · 

Hendkon Ylll., la multedzinan anglan re�on post 
. sia Jria �z�o óui kofriencis�.rigardi nedezirinda sva� 

tanto en la · altrimgaj �iíropaj rondoj. Li forpelis sian 
unuau -edzinou, ear .si ne povil! . i�i patrino. La duan li 
ko;ndamnis al, la eSafodo; ear duboj véki�is en li, kon� 
cerne la . patreoon. La tria virino, la malfelica .Jane 
Saymour estis pura kiel la rosa rozbur�ono kaj Dio · 
b�ldaü benis sin per . patrinaj esperoj , ec tre baldaú. 
La kuracistoj diris al llenriko, ke oni devas oferi au 
la patr,ínon aií la infanon. 

- Mi volas la ,inf;¡uton � diris la re�a mosto, · . '  
kaj e ó  larmon l i  nc faligis, kiam oni raportis, ke la 
infano vivas, sed la patrino mortis pro la operacio. 

La fr�p'ílinoj de la konsidereb1aj eiíropaj korte� 
goj rifuzis unu post -la �,tlia' lá · neelkalkuleblan homon 
kaj Henrik komencis fárigi melankolia. Ja rego ciam 
trovas turme:ilteblulojn, sed estas io tute alía, se li 
povas turmenti sian propran edzinon. 

Duro la marnaj tagoj de la vidveoo la re�o plur� , 
foje iradis en la atelieron de 'Holbein, por cirkaüri
gardi. Li tre Satis la grandan pentriston, kiun li prenis 
kiel . sian J{ortegan pentriston, kaj postrestis lia reg�:� 
diro, per 'kiu li defendis lin konttaií la p:dnoo de 
Norfolk. · , 

- Sire - plendis la pTinoo - vi pli alte taksas ; 
tiun vagabondon o] min. 

· 

- Lordo - respondis la re�o -, se mi bezonas 
lordojn� mi suprenportigas el Wales sep kamparanojn . 
kaj faras el ili sep prinoojn de Norfolk. Sed, domage, 
eó él sep prinooj de Norfolk mi ne povas fari unu 
Holbein. , 

Kompreneble ankaü la pentristo klopodis favori 
al sia potenca mastro kaj foje montris al li portreton, 
kiu prez�ntis rozvangan junan knabinon. 

- Via opinio pri gi, Sir�.? 
Henriko jetis mal®nhurooran rigardon al la bildo. 

, - .E;stas domate, ke Si havas tiel eltumitan 
dikan buéon. 

' Holbein ekridetis, kaj duro la re¿o traoscedís ll). 
atelieron, li faris�el la 'kamelbuSü buSeton malgrandan; , 
kiel matüra eerizo. . 

. 

---: Ka j tiel, Sire? 
- Lasu , min . trankvila, maj&tro, - _gestis la 

rego kaj foriris� tiel malafable; kiel li venís. 
Sed post semajno, kiam Ji . viziti,s denove la pen� 

triston, liaj ok'Q!oj fiksigis al ia óerizb'u§a virino. 
· • - Di:an bu§on . si havas ; nur estas doma�e, ke 
Siaj oreloj estas disstarilntaj, kiel tiuj de la , winche.s� 
tera kruóo: 

1 . Certe mia ·amiko . Richter inter�sis.' . . . 
Li estis origi]lala figuro, "simili · al 'tiuj, kiujn ' la 

ge!·manaj- ilustritaj gazetoj metas en simpla . kaj bon« 
novelo, \;iyigitajn per kr�jono 'de sprita ariisto. M.Ult
íoje nu .un 'I'en:k�ntis en· la eirkaüalof �un valizet� én 
nnu mane., la Qláma ombrelo en .la alia. La vahzeto 
pÜmi�JS . d� . fruJitoj 'ber!JaJoj� ; laktaj9j� qe iom el 
cio . . :Mía m;n:iko Bichter eniradis ·rapideme e�· ·  butikon . 
de :-' pas.tio . ·eapelsatutante kun afableoo tute germana 
kaj petaai.s pri du kilog:rámoj_ da . vermiooloj; Thkaj hó�;o 
sufi� wr liveri ":l si �lón"inan�éblan kaj lruíiehlan. Tiel 
IL, revenadis a l  S. Maderio kaj de tie li 'fuam malsnp.ren� 
venis poi' aitdt .muzikon_ en .• la. Nacia !ardeno aü ie 
ájn, kie m�ikon "oni luiJis. Tio. -éstis lia granda: pasio. 

�· ; ' 
La pentristo korektis la orelojn ;  la postan _ tag9n, 

., ,;' laií la ·. dezito de 1' rego, li · ordigis la st!impan · nazon� 
·. , poste li mallargigis ·siajn brovojn.  Henr*ó estis gran� 

, da artkompetentulo kaj delikatgu�ta rene�chomo, '· 
· ,, kaj ec por Holbein 'estis gr�u�da gojo, kieF lau la danta� 

zio de 1' rego kaj laú lía peniko i.laskigas sur la tolo 
transtere bela feino. · , 

, 
. 

. Monaton dauris la ludo kaj ti!Jm la fego ditis, ke 
se la sinjorino ne ha\rus tiel bovinkarnañ vizagon, Ji 
kredu$ ' pri si� . ke si e�tas la , plej bela n(mfo el Ja sek� 
van taro de Diana. · · · 

Holbein blan�igis la Jmrnokoloron alabastr.a kaj 
en sia ateliero li elsercis la plej 'bonari lokon por la 
bildo. Sed vane li reatendis' la re�on,: tiun landaj 
zorgoj okupis por longa tempo : li komencis edzigaju · 

· prjtraktadojn kw1 princino Guise, kiel apka\í kuu 
Maria Bourbon, kaj nur post monatoj li aperis sobite , 
en la ateliero. 

, · ·- - Ci ti u estas mero la easta Diana ! ;_ li haltis 
ravité antau la bildo. - Vere, kíu estas ci tiu dia 
virino? .. . .· . . , · · 

- Si estas princino .'Anná Cleve, 'Si;e, dÚ:m mia . 
plej lasta germanlanda vojago mi pripentris sin. ' 

_:_ Neniam plu vi pentros tian, majstro � . brilis 
la okuloj de Henriko kaj ruj li portigis hejrrieu . la 
bildon, kaj lá postal). tagon li sendis sian kanceli�tou 
Cromwell al la prinoo de Clevc&, k� li .svatu �r, li i ia'f! 
lmabinon. Sed li dónis al li severan ordonon,  .ke J i 
kunportu tuj ankaií la fiancinon. .  

"' - ' 
Eó tiom da pacienoo li ne havis, , ke lt .atertdu· 

en Londono la eastan Diana, li .vojagis 'antaií §ill gis 
Rochester kaj kiam li ekvidis §in, li eksakns : 

-- Kial vi po.rtis al l!li. ci ' ti un liolandáh bovi� 
dinon?' · · · -

Oni apenaú povis lin · persvadi, ke _ li diru kelkajn - · 
vortojn . al sia fiáncino,. kaj la. k-anteliei'o devis . 1re 
elokvtW.te perforti lin, ke li dedico . sin al la edzig.o. 

Sed la tagon pPSt la,'" edz�festo · Ii ·Runvokis la 
w .parlamenton kaj deklarigis per · gi, ktJ �i tiu · éazigo 

ne validas, W princino An:na jaQl en sia sesa jato .estis 
. fianóin,igita de la sepjara loth.arlngia w:inco, bj la 

angla rego estas ,multe pli ka�aliia horno, ol ·kc li 
disigus tian paron.· · , , . _ 

T,iel finigis en- unu ¡ctago la · edzin,i�o de Ja•'prin� • 
cino · Alma Gleve, kaj tiel perdis Hans Rolooin la · 
favoron de Henrik() . ,  VIU. ' · _ . ,, , . 

El ]a' hungara : t;a.do ·::iJalka. ��, 
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.y era 
Ra.konto el la. sveda. ka..mpa.ro 

-: Orlglnale de HJahnar 
··�ndC1rsson -

Kiaro Georg Lurídman, · la juna posedanto de konus lin, ili estus spertintaj, ke li estas el la plej pa<:--) 
unu el l� huboj �n la vilagó �nala, volis iri por doui emaj .homoj; kiuj trovigas. . ·· . 
al la brutoj ma·tenfuragon, li ' 3alis sur la sojlon. Ek-. ' La horoj iris rapide. Jaro estas la naüa horo. 
doloris tiel terure en lia"dor.so, k e li tute lrunfalis. Pos't Sed qeorg Lundman ne kapabliS' levigi por . iri al la 
kelkaj mi.nutoj !i tamen sukoe.sis treni sin reen en la brut�j9. L�, faris m:al tajn p��ojn, sed Ii ciam íali.s 
kuirejon, ' :kie li jetis sin sur la sofo:n . . Dum la la.staj reen sur la ·sofon. LHt kapo estls bl'ulante varroega kaj) 
tagoj li ne sentis sin tute sana, kaj n'Ull li komprenis, la dorso doloris terure. El la brutejo · estis audataj la' 
ke H seriq.ze malsanigis:,, , b lekadoj de la . bovinoj kaj. la henadoj de la Cévaloj'. 

. Horno ne kapabladari kioin ajn. Ne estas strange, Tlo emociis lin, tial ke li ne kapablis iri por prlzorgi 
ke Georg Lundrilan laste fle'ksigis pro multege da la best.ojn . . Kaj nenilu el la najbaroj atentis tion. . 
laborq. Car li estis . tute sola . . So.lp 1i devis fa:ri oiun . bi levigis tioni, .· ke < Ji povis . vidi eksteren · tra la . 
la'boron en sia h.ubo, kiu ampleksis 2 5o arojn da tei·o. fenestro. Tie brilis la su no. Sur la vilaga strato .ve� 
Kiam li finis la lahoron en la kampOj ka'j 11erbejo¡j,; Johan Mansson irante apud sterkSa.rgo. La maljUDJillo 
li . devis v.arti la _hrutojn ; .tneU<i la ·l;>(>vinojn, doni al 8ajnis · ko.utenía kaj bonhumora, duro li iris rigard�w 
bÓvidoj · kaj porkoj mmgájon, krom multaj aliaj ok- al siaj karopoj, kie la aiítuna greno kusis kvazaií verda 
uPQj, kiuj tro�as en hrutejo. Poste . li kompreneli1e tap.i.So, ki:un la  suno JUS �rigis de la peza ne�a kov-
devis pretigi mangajon por si mem, sed ti9n li oftf, rilo: Kiam li venís meze kontraü la domo de L'Wldman, 
preskaií malatentis. Gerte tio estis kunhelpan1a kaiízo, li pretere rigardis tien, sed nur pluveliuris. Ankaií' Erik 
ke, li .ne povis kontraüstari la malsanen. En lia hejmo Porsson venís sur la strato. Ankaií li ne 8ajnis 'kornh. 
estis vi debla, ke io marikas ; . grava objekto por vera. preni ke oio · ne estas en bona ordo 6e LundWlail. La' 
hejmo : virino. _ . blekadojn de la bestoj neniu atentis. La homoj · certe 

Antaií 'Ull'Q. jaro 1i aükcie aeetis tiun .Ci bienetQn. kred!is, . ke llundmari lal:ioras en la kampoj kaj nur 
Tiam gi esti.s maJ:boneg.e kulturita. La kana�etoj estis momente malatentas siajn bestojn." ' 
tieJ falruinigitaj , ke la akvo ne povis forflui tra ili, sed Subite, .Jum li sidis kaj rigardis ekstere�, iu mal-
gi penetris la kan1pojn . kaj fari:s ilin · lll.{ITÓ;lj kaj ne.- laiíte frapetis la pordon, Je lia >> Bonvolú« ,eniris juna 

, Iru:ktdonaj. Grmidaj salikaihetoj bonk:reskis tiel en ' la knahinÚ. Estis la filino en la plej proksima najh'a:rhubo4 
kanaletoj, ke estis klare videhle, ke oni long'il ne pri- la dudekjara Miitrta, si kun la suna humoro. Si montris 
zorgis la Íérkoridu.kadon . de la akvo. Sed Georg Lund'- al :ci:uj afablau rideton, ec al Lundm�n, kies ·koron 
roan proll)es.is aL si plíbQnigi la' hubon 'tiel, ke 'gi farigu sia rideto trápenetris. En la vilago �i es1is la sola, lriu. 
same .. bona kiel la aliaj en la Vilago. Li jaro faris bonan ne per suspektemaj okuloj rigardis lin. 
ko,menoou. . ., . "' >>Bonau matenon« ,  Si g.aje salutis. �>Kiel 'VÍ fart-

:i.;, Tanien la ho�oj .en la vilago �r suspektemaJ as? Corte vi ne estas tute sana . .  V� ne estis vid�e.b'la. 
okuloj rigardis sian laboreman najbaron. Kelkíoje ili ekster via domo· hodiau. Viaj bovinoj lilekas laiíte en 
.kredis, ke . li esta� ia kri�p..ulo, kÍu málsincer� akiris sian la brutejo, kaj pro tio mía patrjno petis min veni ci 
monon, hj íli ki�l eble plej mhlte evitis lin. 'En kelkaj tien por aüdi, kio estas. (( 
okupoj li petis helpon de ili, k�el en dra8ado ktp. Tiam »Mi tre �ojas, ke vi venís. Mi ma.lsauetas iomete, . 
ili ja h�lpis lin, .kyanK:�am ko�trauvole;-. Se ili, pli bO� kaf·v:ri oe povas ,prizorgi lá. bestojn. La bovinoj ne 
�----------�--���------

fepestroj . ·· • eliris · Jlustrado 
de " la se�oj, .su's'urado de . ' 

...._ Mortinta. Otto Richter? Profesoro? Mortinta. 
lo tre sitnpla ¡)or tiu sinjoro medit.e1ma Sed . . .  , 

bedaiírata Richter! Kiel? 
Mía apudulo ankoraií pensis. Jen, ,li mortis tie� 

- kaj( h  al sí batis'"la frunton - oerha nmls:áno. Tn 
tagojn, ne pli, poste mortis. 

Posi momento li eltiris el grandega paperujo 
sian k'�n kaj· al mll am prezen1is. SUr gi .estis man
skribite : Konrado \\leber, profesoro pri geL·mana 
lingvo: , , 'wr - : · 

. 
. . 

· · 
•• . , 

. _::_ ·MI �tas patdooon '-:- hálbuti.s 1a. mizeru]o -
p1 estas en Napolo, sola, sola. Tiel oni vivas, sínjoro, la
rorante. "fii(jht-er IDÍ!i 'bona . a:tni:ko, bedaurindulo. . . . �tendita, brooga m.anktakadó el halo au�ís, 
tuj· �ste la o.rkestro �kludis la Regan Madon. La Re¡-, 
gino J'stis enir.anta . Pasis" kvar minufoJ, -neníu' spiris 
en Ja strateto,· Mí pepsis al mía maljuna ruiiiko llíchter, 
�rt mia bed.aU,rlriaa nwj'UllUle'to tiel &ti:�a_ . . -� • 

. · � Kaj kiain li mo�� ' 
, 

� PSsfl - airis Weber. Mi petas · pardonon. 
Sínj9,rg� �Pos.� . .. EJAud�s la , mu�iko. . W��:r_, starigis, 
aemeüS la &p;elon tia) ekaiísku& Jcun' � AtelitO. • 

. El la' ítala ; M. · At.abeno 



éstas ;meíkitaj, hj e¿ pajÍeron ilí ne r;cevís . hWiaú. « 
»Mi iros prizorgi ilin « ,  diris Marta decide kaj 

prenis laktsitelon, kiu kusis sur benko. 
. >>Mi dankas pro via honeco, se� sola vi né povas. 
Estas tr� �ulte da laboro." Estas 'lieionata virhelpo « ,  
.kontraiídiils Lundman. 

>> Ho, bahilajo, certe mi povas. Ne kredu; ke mi 
estas noYico« ,  & diris ridante _ kaj iris ektsteren , pos� 
kelkaj in.dikoj de L'tmdma:ó. . 

Kiam si poste revenis, si komencis la internajn . 
· JabOrojn. Si pretigis mangajon por la senhelpa viro kaj 

faris . . eio;n, kva�aií si estus .mastrino tie. Li kontente 
rigardis, kiel rapiae si faras la okupoj n, kaj li pens.isl 
pri . sia p;,opra mallerteco rila te al m:a¡ngajpretigo kaj· 
piUrlgO de iloj. AIJtai:í , la tagmézo, kiam SÍ deVis hejm
eniri, lia hejmo estis tute §augita . Tiel agrabla: si faris 
gin. 
1 Sed nun , kiam Marta foriris, Ji sentís klare, kiel 
sola li estas. Antai:íe li  ne J:!l'Ulte pensis pri tio. Li nm . 
Ia.boris k.a:j imagis _�l si, ke h sola pova¡s fari cion. Tiam " 
� ne pensis pri malsano . . . Marta· ja proii?'CS,Ís, ke 
81 Haldaií revenos,- sed kiam li dei;tove estos · sana, si · 
neniaiP . venos plu. Estis imilgaje perrsi pr;i tio. Ciam¡ 
1i volis vidi sian l.)elan rideton en la h�jmo, ear en lia• ,, 
koro aperis sentoj , . kiajn Ji neniam · antaiíe ha'Vis po# ' 
¡}lía viriil.o. Sed neniam si farigos lia edzino. Si ne . 
povus arrii lin, la ermiton, kiun ciuj · evitas. Li ja nur 
flStas . 2 7�jara, sed tamen . . . · ' . 

Po�t du tagPj, Lundman estis tiel saúa, ke li povis � 
promeni iomete, kaj tio oorte estis pro la . príwrgo de 
la bona knabino. Si "Wrge lin flegis kaj plibonigis lían. 
_hejmon; Frato helpis sin :& la okuiJoj · en lá' b'rutejo. 

Nun estis sabata vespero. Marta estis pretiglanla . 
ve��rm�A-on por Lun�man. Tiu sidis sur ·la sofo kaj · 
SaJlll� _ le� .la jus . álvenm��. gazeton . . Li ne poyis bon� . 
k�le�tl' Sla�n peh�jn. por leS:ado, Ilí estis o�pi�j per · 
ahaJ aferoJ. Sub1te h for�ns la �zeton kaJ d'ms : 

»Ne restu too Jonge ei -,tie, �arta: Hodiai:í vespere 
ja estos dauco en la garQ:ejo de Mansson, kaj :vi certe 
deziras eeesti « . . .· . ,.\' 

»Mi ne havas emon wr dancado. Sed elil� .vi volas ' 
- ke m� �un .�alaperu de tie cí, « diris; Marta, kaj rugigx; 
kQlor�g¡s . �laJn van�jn. . . . , ' · · >> Ttilte ne. Mi dezirus, ke vi neniatn iru d.e tie ci. 
Kiamáni�r.e mi povas dan;ki. ál vi por �io kion vi fa!J:is 
al mi. Vi estis tro hona al mi. «  

' 
· »�eniu povas. esti tró bona« ,  respo�dis 'Marta 

. rutiginte. »Vi né &ezonas dallki al mi; sed mi tre vol
o�te volus: scii la kaüzon, kial vi venii! ci tien kaj aootis 
ct tiun hubon . Sajnas al ini, ke vi né Ciam estis terlrul-
'turisto «[· . · · ' �- . · · \ 
. >;& vi · v�la;� a u di, n)i ·r�ont�s . prí mi a vivo. Jes, 

Vl devas aüdi. De la konronoo gis la fino. Aüdi kaj • 
jugi. Audi, al kia' fiúlo vi malSparis vian boinecon. «. 

. Kaj . GeQ:r,g L'llndman; ko;mencis . rakonti r 
»Mi estis naskita kaj ed:ukata. eri malgranda .farni:..,, 

eto, en unu el 1� plej sudaj pro,vinooj de nia landio. 
_ Miaj $é?ttroj e�� ��� kaj ?evis la�ri. peni� · 
por. ma vtvt�o; . JYí est).s · 1aa. sol:a ' �ano kaJ lrue mi 
ae.Yls. P.�rtopten� .ef la l:a!>oroJ � la iarmeto, kaj kiam 

. nn flllls la letneJQn, rm laOO.n.s ankaü en lá �klda, 
. bieno, al kiu la f�nneto a�tenis. Mi � la !re · 

'" la'bQron · �j �stilí 'Silfi& \fonrent:a;· �� iom'·'fe1i&i. ' 
· revo estis1 �e en· la . eston'to mi elíl�etos la farineto:p, 
. por �� ·�taJ. �pat�) �a�u. }?roprall. hej��>n �n la atij 
ta�J. &id 1li ha;Vls. aliá)n tnte.nOOJU,. 1li voliS 'ke mi 
fari� altrangá h�mq. 'Estis, :kiel J),a,'fi -�aét�n ;1dira� 

··. en la kanto de álmozpetulO Simon : '-

)'; " ,' r: ¡;, 
Mín mori'lviUe · slíta· .s{g tíll &óds Íor att ge mtg_ 
tln brOdOit litet stor.re an hon sjalv hade fatt. ' 
Som boklard' herre_p1an ville l:ron se mig, 
det var darfor hennes ha.r s� · fort va:tt sa gra;tt�*) 



--. Fr. Touglas 
· L¡�. :�,5. de augusto r 535 en Germanio, en. Witten

be�g ee konata reformac,itempa presisto . Hans L.lifft aperis 
la �unqa. estonlingva libio. ' La. piesado ükazis tial ekster
lande, car tiatt:mpe en Estonio ankoraií ne ekzistis pres-
cjoj. · · � 

Tiu hnuá libro ·c$J:is norclgerman� kaj estonlingva 
luterana 'katehismo, kies 'precizan titolon ni ne scias. La 
germanling·va ,parto estis skribita de Simori Wanradt, 
p¡¡.stro de -- la pr.egejó .de 1;St. Nikolao e.11 Tallm11, kaj tra
dukita de Johan Koll, pastro de la paroho de St. Spirito, 
laiídcvene sajne estono. La libro ampieksis c. L 40 pa�ojn , 
sed . gis la,_ n�na t.empo _ konservi�is nu� I 1 pa�o. j . Ca� tuj 
post la apero ia mag!strato · de Talhnn· malpermes1s la 
verkon kaj decidís neniigi gin. La libro ec restus al ni 
l'!ekon�ta, .se giajn . folioj11 c;mi nl1 �zus ki�� .bin�ma�erialo� 
por aha hbro. KaJ guste he antau kelkaJ JlirOJ 'om troVIs 
tiujn unuopajn pagojn , inter ili ·h onsance ankaií la lastan 
pagon kua rimarkoj pri la presisto kaj la tempo de la 
apero. 

Ciuokaze la . historio ·de la estona libro devas esti 
komencata de ti u verko, car al ni mank�s inform'aj pri pli  
fruaj ' eldonoj . l{,aj ciuoka:ze la '  historio de la estona. libro 
komencigas' entute kelkajn jarojn au jardekojn pli frue 
ol _ce la plej . proks4uaj najbaroj de Estúnio. . . 

' t,oo jaroj da librokult11ro signifas en la vivo de juna 
kaj' malgranda popol o jam certan. atmga�on kaj tial estas 
komp.reneble, klal la nuna jaro . en Estomo estas proklam
ita speci;�.le librojaro. Tío . kaiízis pre!igon de observoj 

· entute �,>ri la gisn uila farto di hi estona" libro kaj ebligis: 
pliatenbgon pri la graveco de la · libro en la koll8Cio de 
la nuna generacio. Tio. estigis . multajn. solenaiojn , agit
kuitvenojri kaj tibroekspoziciojn .en la tuta lando. Pro tiu 
ci datreveno la' ,regna potenco rekone taksis la nunajn 
librofarll?toj!l-ve.rkis�ojn k�j s,CÍ�nculojn.� Kaj. pro tio e�tis 
eble br1 . pli ft,mdaJn pr:oJektOJD ankau pn la evolmgo 
de la .flstona lib,rokulturo en la estonteco. 

Ci tie mankas loko . pQr prezenti detalan observon prí 
la {¡oo-jara historio de la est��a libro . . Ni de va& - · lirnigi 
nur, per karaktetizo de la umiopaj periodoj kaj kelkaj 
statistika j sciigoj . · · 
. · Post la. katefiismo ."de Wanrandt-Koll . aperis pli ol 
So.ooo .estonaj libroj . Tamen tih ci flú.o de spir!ttrezoroj 
né' estas · komparebla per rektdirekta, dekomence same 
pr?funda . ka:j b.rga kanaló, sed pref�re per natura rivero. 
La katehlSmo dé" Wanradt-KolL esbs la komenca fonto> 
sed kiel ni audis, oni tiij stoppl1lnigis gin. Post tio l:a 
akvofluet.o trovigas multajn· dekojn. kvazau sub la tero, 
el�adis de . sub �- , d,e tempo 3.1: ,tempo :por tiam denove 
mal¡iperi. ' 'NW' málrapide gi pligrandigis, ricennte aldo
D?� de ci'm.l Pl.i�#igant.aj fo�t?j kaj br�c�uoj .  Kaj nm: 
matempe ,t1 akn:,1.s la dimens10�n de larga nvero. Nu,n g1 
re�pe/5u1as' c.iam

, 
pli ' ko.ntpléte. la_ Yivon de. 

la estona po�fo 
ka) gm trembrilrgas c1am pli ngle ankau de malproks1mc 
alvenantaj,ekventoj. . . , ')' .. -� La Jiateh:imlo de ·• :Wan'radt-KoU ' Téstis tainen · frua 
'alaudo. , kiu alportjs nenian subitan printem'pón. Kvankam 
trov:ttas ioj . nerektaj sqi�oj pri libroj , . �kvjnfa:j " gin! tamen de. Pt . el· la· XVil

_ 
,Jarce.nto �O�l'V1g1s nem�. :, �l1 

konsekve�ca libropro�uktado �o�ciglS nur t . .I O<? Jarü]n 
poste. Ka1 resume: m pov,áS d:in, >ke dum la XVl Jarcento 
laii preclzaj sciigoj �periS nW' 1 estonlingva lil)ro, d:um la X.Nli. __:_�4.2,  la XVfll. �· 2 16, la XIX. - 6.'3B4 kaj de 

_I !)OO-!l jaro q.65� libr?� · Tiuj nombroj mont�as plej bilde 
la rap1decon de la mtensrgo de _ la, estona klervivo. La estona 
libroproduktado eviden:ti15as konstantan altigon, escepte nur 
la malprosperaj periodo;t de. la Dúrda milito kaj la mond
milito, _ sed se oni rigard<�.s tiun pi1oduktad()n de la viíi
punkto de la e'volU:o dé b estona naci'a Vivo, la bildo \est&s 
tamen :wispecá: Dum la tri unuaj jarcentoj la literaturo 
havis •plejparte "Cklezian karakteron. Laikan j11struon oni 
ekpre�e.ntis nm: iom post . iom, s�� kiel :: estig� a_nkaü 
malrap1de la elemento] de la beletnst1ko. Vere, tm htel·a
tur? 'ebligis al la popo lo la hav�gon . de la sc�o de �ego
skrlbo ,.., sed ankaií ne multe ph. G-1 ne havrs speCialan 
nacían nuancon kaj· asprkton,' car la autor-oj estis plejparte 
fremdnaciaj kaj scipo, i ;  ankau la estonan lingvori nur ' 
malbone. 

Ta.inen·' óni kreis durn tiu longa tempo ian malelastan 
literatu.ran lingvon kaj donis la 'komencon al la estona 
klasiko. En la mezo de la XVII jarcento aperis la unuaj 
e�_t?nlingvaj horalo-li.broj kaj estis fondita · la maleklezia . 
lmko. En 1 686 apens la unua tradúko de la Nova Testa
m�nt� kaj en q3g la tuta Bib1io; La unua' kon�ervi�inta 
estonlingva kalenda'ro estas de la JarO 1 7 3 1 -a kaJ la unua 
gazeto :ekaperis en q66. . 

· 
. Nur en la komenco de. la XIX jarcento atingis ankaií 

la: estíimian teritorion pli Jiberaj ventüj , efike de la fr;mca: 
rcvolu.Cio ' kaj ' la generala · nacía i:enesanco de Eiítopo. 
Komenoe en Pürnu, poste en Tartu estigis rondoj de esto
filoj , k)uj intere.sigis pri la estona lmgvo, folkloro, historio 
kaj :socia stato .. Kvai_J-kam �iqj . estofikij a�artenis. t>lejparte 
al ú'emda nac10 ka] verkrs en fremda lingvo, 1ha agado 
tamen ' ilfikis al la produkfado de estonaj librúj .  P�.r cío 
ci' estls donita puso al la estona nacía renesanoo, ' nepre 
okazo.nta tuj , kiam la popolo akiros almenaií iom human-
aj n vivkondicojn. ·. . 
, Tiu ci renesancó okazis dum -la �,>asinta jarcento, en 
la 6o-aj jaroj. Tío estis kvazau libeneo de akvoamasoj , 
baritaj per d igo d um jarcentoj . La gJ.snuna servutularo 
ek'seotis sin nacio kaj eklalrons sur ciuj kultu.rka.mpoj . 
Subitc la fremduloj malaperis �j kleruloj ; elk�eskintaj 
el la popolo rpem, kreadrs la literaturon. La libropro
duktaqp ¡¡1tigis laúnombre, sed precipe lauenhaye. En 1 86 r 
tlperis nacía eposo »Kalevipoeg« ,  kiu igis di.rektmontrilo 
de tiu ci periodo. Al gi sekvis naci.:spirítaj líriko, rakonto, 
l'OJnano, teatrajo, samkiel ankaií scienca literaturo. Tiu 
period�.v formas la unuan gloran -epokon de la estona 
n�a �ro. 1 

Tiu ci v:igligo sufokigis tamen pro la rusiga sub
pre:rno de Ja .1astaj dekoj. .ele la jareento. Sed kvankam la 
cnhav.a nivelo de la lite.ratW'O malaltigis, tio tamen ne 
efikis .;rl la produktQkvanto de la libroj. La estona pop<>lo 
estis tlkutioúginta u�i p,ropralmgvan lite;raturon malgraü tío, li.e la: lern.ejo ká} la tuta publika vtvo estis perforte 
l'llsigatáj. · · 

Ce tr(msil·o al nova , jarcento la estona socio komencis 
refortigi post tiuj batoj kaj_ dum la unua rusa revolucio 
en I go5 :komenoigi.s denove evidentá altigo. Tío respegul
igas antau cío en la Jiteraturo, kie ekla'b.ori.s nova gene
racio. l.Ja. generacío -de Jti11;-Estonio klopodis altigi · la 
libron , al la. nivelo de eüro.p. aj p<>stúloj , enhave kaj ankaií 
ekster-aic. El tiu tempo devenas la unuaj estonaj , vere 
�tval�raj eldq�joj . K.aj ti u, ci .,.altigo kaj �últc��r�o. �aUr� 
giS ia .Monduillito, málg.rau la mtertempaJ reaketa) JarOJ. 

Nun la �m0j'en la � - ne riga'td!ás al Lund
man per okuloj de- su.spekto: Ansl:átaiíe, ili ofte venas 
por p.e:ti liíl .pri h�lpü en .skribfaroj, kíu):t! iü mem- ne 
·�vas ·:fari. Kiam li . bezo nas helpon, estas presJáuf &tlllo 

· pri la botlooo lin. helpi. Fininte . sian J.abioron en la 
bmwj, 1i ru� vidas la he.j� . plena d� mast�um�a,lj 

' "  laboro_a1 -sed -�anda, heJhara Georg kuras reirlro.óte 
. .al li kaj ce \la: pordo· staras Miirla_ radianta kieL suno. 



- A.nd.rets . lJpltls -

» Anna, ven u Í "  krias la rnastro inter la cevala 
cirltaiíb'arilo.. . . . . . . 
. La rnastririo ' j{ltas ]a v�kt6n en la kuir·ejon kaj ( 

rapidpa§.e iras al la cirkalíharilo. La mastro staras apud 
la Qe.valo, kiu mallevinte fa kap<n spira,� kaj tusas. 

· )) Ou la· med�mento nenion hclpas?« demandas 
la mastrino kaj· kun kompato rigard:as la maljunan 
eevalon. .. . . · >> Vi viaas, ke ne farigas pü blone/Estas dornagf\. · 
ke �i 'tiel sufe.ras. « · 

. J. . 
» Via ii&n�· eevalo ne vi.vo > longtempe,«  diras la 

mastrino;· ') kiorn da jaroj pasi·· de post nía gecdziga 
festo. «  · 

» Ha,  tion vi seias kaj tarnen demandas .. Dekkvin 
jaroj . Kia biela oevalo gi · estis tiutenipe: Gi . kuris tra 
fajron. Anna, ou vi rememoras, kiel ni v�turis . . .  « 

. » Ho; Jes . . .  kvaz.aü hodiau tio estus oka�inta. « . 
'" La v1mgoj- de ' la mastrino Tugigas: Si �npensigas. 

Ankau la mastro, apoginte sin kontrau la b'arilo, igas 
- penserna: .Sed la üevalo malfacile spir.as, k'vazaií gi 
g·emus. Dum momento la gemastroj forgesas la mal
san:an eevalon kaj el<memoras PTÍ la tago de la edzigo • . 
Dekkvin jaroj , ne :longa Jempo p.asi�, sed ki-el cio san.
gigis. La eev.alo farigis maljuna kaj malsana de . laboro. 
La gémastroj ne plu �tas junaj . 

Ki.el hela estis �io; kiám ili ·geédzigis ! Aml;au itlstis" 
junaj k'aj :bielaj , kaj ili amis unu la: alian. lli sidis en 
l& veturilo, . la oevalo kuregis sur la vojo ti-el rapide, ke 
la sabio polvigis: . .: , 

. 

.,. · .. 
La geedziA-a tago, · kiel ga}e �i forpasis. La mas

tr.ino m�m.oras, l<vazaií hodíau l cío ci estus okazinta. 
Lá . vespermango estis finita. En la granda . C.ambró 
ludas la muzikistaro. La gastoj sin pt'emas . l-ontraií 
la muroj por la,�i en }a mezo l,ibleran lokóo. Soldato 
Hanso daricas la » krucdanoon << :  Uanso metas k:rucforme 
lloanopeoojn sur la plankon, · krucigas la manoj n StJ.r
bruste kaj danca'S facile, kiel hispano. Oiuj 1·igardas 
aten�. preskaií haltigante' la spi:radon. ' Hanso dancas 
la »krucdanoon « o l!Oill post iom pli npide kaj pli pasie. 
Dum la turka milito li lernis gin. Al junulin,oj sajnas, 
ke .la » maljuna' kitJabego « ,  Hanso, ne plu .estas maljuna, 
sed li farigis tuté juna, kvazaü la ileksebleoo reaperis 
en ' l iaj me. �nhroj :.� Li cesas dan�t kaj .�sas Ia · sviton �� 
la frunto. ,' �· · 

» H anso, . Hariso, je . Dio, .:vi dan{)ll.s kiel idolano ! <<  
. HanS? estas · .. �eroo. Li 

.
'P��nas la k'rucqn , trinkas 

. . Ni ahonis .aJ la pleL .granda ,momento �n la gis n�n 
sciat.a . historio de 1:!\ e toria popolo '- la akiro de la 1uem
star�có . .K¡on la íuiim.sta1-eeo kulture vere· signifis, tio resp
egulibs plej kJare en la. estona 1ibropmduktado. Car, se 

· , de,.1 ,.,t 'S35- ;t 9 I ? ap'eris er¡.tufe J 4.5o3 estonlingvaj libroj:;' 
de .x g r 87_r g3[J aperi' i 6.4 -g5. Per aliaj vortoj : la pro
duktokvanto de la \libroj Hum la 16 jaroj de la memstár
eco s.uper�§ "?un . de la m.eskau 4C!:9 �aro} antaiL 1a mem
st�ieeo. Tlo montras ankoraiífoj�J. . k'e p,or la inemstareco 
vere v�oris b�tali kaj ke �i ve�e síg":_if'is"�i�erigou de · la 
krea�ltllJ . �orlOJ de, la p9pofo kar""anka� sltmtan ·,memsta:r-
ec.on. ' "'';- ·" . , ' , -�-: -.:,'1· . • r:w- ' .. -.:· , 

La. estoM libro siaflanke ludis .gravan rolón en tiu 
Ci hatalo par h · fuems.tar'eco. Se · okazé de · la .Germane
ltranca illi!i�o en ' 'i 87ó �ni diris; . ke tiun mjliton · gajni� 
la_ ;;ermana in truisto,, oni.

�
ne povas 'bedaürinde �liki ti'un 

diron a1 ).a estoná liber1ga batálado. Car al hu poJ!olo A'i�; !� ��,r�. de . Ja:. 'meins!al:Cco . mankjs lernej�l � .. povan�j 
ltrésk.Igl emon al !a mem:stareco. �ed se la gv1dado de >la 

. plenbu8on da .hiero kaj komencas r.akonti pri la turka 
militp, kiel li mortpafadís ' }a: turk()jn. ;: . , . . »Ne mensogu, Hanso ! «  m tro k'm:.age dlras. 

» F oriru, « 1I an&O kun mal amo svingas ,per la 
· mano, » vi nenion vidis en la .. mondo. Per, mitlj prO:pr� . 

manoj mi k.aptis Osman-pasaon << . . ..... » Apud Pl�vno?« · · 
. . .)>Jes, apud ·Plev_po. Elsnla.n""pa:S:ao plo�is .. IIo� ·· f)Ost �, 

:tio ni multe drinkis. Tiam nii dancis antau turl<oj tiun 
ci dancon.«  

>> Kion diris la  turkoj ? <i 
>> lli ktiis kaj gojis. Mi ti e ]mnipreuis, kiel ili 

kriis ; ili parolis turklingve. « " 
>> Hanso, _vi estas ]ir.avulo .· : . �< 'i2.i 
Kaj cion Ci la mastti:oo klare • vidas antau la, 

okuloj , kvazau cio estus okazinta liieraií aií hodiaií. La 
· mastro remem.oras, kiel ili jetis lá 'Cev.a.l�arketon trans 

tegmenton. P·ost kelka tempo li enjungis la brunkoloran 
cevalon, . kion li . .faris Ciam personl'), sidigis ,sian. juned!
zinon en la vetúrilort ka:j promenv�turis. Sed la juna 
mastrino timis la ..rapidan veturadon ; si kaptis la btakon . 
de la �dzo, séd tiu lasta iid-etis� . 

· · · ' 

Kiom' da �kaz'ajo)" estis dum ti� ci. t�'m.po ! Muítop 
trasuf-eris ili. Si havas filon, kin . vizitas 1-emejon. La 

· : tempo tute . á]jigi�. , La fiapca cevalo m.áljun�gis kaj · 
· ·estas malsan.a. ' . · · · -· 

» Ho, mi n-e povas toleri gián �usadon, «  diras 
malgoje la mastrino kaj .est'!ls foriron:ta. :Sed la mas.tro 
kaptas sian manon kaj ame rig.ar,das en siajn okílloj:n. 
Dum la lastaj jaT�j� tio malofte . okazis ; la vangx¡j de 
la mastr.ino rugigas; '' · : 

· ,1 
. . , 

' ': 
» Divenu,  pri kio mi pensas?« demandas la mastro. 
» Kiel mi povas . tion scii ? « d:ims la . m.astrino . . » Mi 

-ópini:as, cio cí' okazis tiam, . k�am. i:iu ci ,, óevalq, . estis 
juna . . .  « · ·  · 

. En siaj.;oku�'Oj aperas)arm.oj. $i fotkU¡ras " en . la 
kuirejon. Sed la mastoo daiíre rigard,a,s la� oovalon. Post 

. tio li iras en la cambron kaj revenas kU:n, pafilo' en la 
mano. · Post. iom .. da · tempo ek'sonas pafo. • 'Lq: mastrio9 
k'uras 161 la kmr.ejo. La inastro staras kun , ¡a pafilo en 
la mano, kaj la fianCá oevalo ku8as ee liaj piedoj . 

>) J>etro·, ·Jcion vi f,aris ! <\ . ekkrias H.t ma.strino. · 
La serJistoj k(mdukas '' la cevhlojn ' liejm�J)�" Mal

granda eevalido lautvooo henas, kaj ' kun �i kuras Jrna-
bo, gaje kriad�te. , · · . Trad.; f· l1vrtpm�is. !ll!' 



La ma1felioo �. komencigis en Laredo.l) � Kaprido« 
esti& kulpa, Ca.r 1i ne limigis sian hommortigadon al 
meksikanoj. Sed >> Kaprido « havis pli ol 20 jarojn, kaj 
oni devas honti -� la landlimo Rio Grande, 2) se ies 
mortig-reputacio -enkalku1as núr �eksi){anojn. _ · 

. Gi okazis en la vetlud-domo de Justo' Valdo. Ne 
Ciúf estis amikoj, kiuj sidis oo la tablo kaj ludis poke
ron, 3) kiel ofte okazas .kiam viroj �nrajdas de malprok
simo por pafi ,kon�raü la  galopanta malsaga sanco. La 
malpa¡;o okazis pro� t_iel eta afero kiel » du reginoj « kaj 
kiam la<fHmo malaperis, oni trovis, ke » Kaprido « a-gis 
séntakte kaj ke lia kontraüulo plenlllilDs fuSagon. La. 
mortig.ita batalanto, · .anstatau esti meksikano, estis alt
sanga4) j wl'nló el hrutbieno, káj ü posedis amikojn 
kaj p;otagoaistojn. · Kiam . li eltiris sian revolve.ron, li  

. fuSa:gis maltrafarite la dekstrari orelon de » Kaprido « 
je ' Veksesono da �lo ; tamen : tio in:alplligis la sentakt... 
econ de la plibona' pafoelisto. Cár al >> Ka.prido « mankis 
sekvant$:o - pro reputacio iom ombrita ec konsidere 
a·l la landlima regiono, lí ne estis benita de personaj 
admiratntoj - tial li konsideris, ke ne estos malak:orde 
al ' {a :nedisputeblli kurag-renotno; lci'llíl li guís, se li  
plenumos la pruaentatn agon, kiu estas · koi:bata kiei 
>> forkUro « .  

· 

Senprokraste la vengantoj kolektigis kaj lin ek
ser:Cis. Tri el ili  gisatingis lin apenau kelkajn pa.Sojrn. 
antaü .Ja staeidoino. » Kaprido « sin turnis káj montris 
sí,ajn den tojn pe,r la hrilega kaj sengaja ridéto, kiu 
· kntime· ao taiíicis Jiajn imperti;nentajn kaj ·�rfortajrn. 
a.gojn ; liaj per::ekutantoj Tetumigis kaj ]i ec ne devis 
-elendi la mauol! por sia armilo. . 

Sed en tin ci 1!Íero >> Kaprido « .ue sentls tiun eg.all 
batal-soifon, 'kiu lq1time deci� lin al batalo. � 
J � lái[�acó intet· la ·au j unuloj éstis n!lr ha�rda, k.auzita; 
de la kartiudo mem kaj de iaspeoaj, gú1 · 8ekvin t¡a;j,  
epitetoj, uetolerebláj · a l  gentilhomo. >> Kaprido « iom 
cka1pis la graeian, arogantan, brunvizagan junulon 
kiun lia kug!o. cesigis en la unua vireca fierigo. Kaj 
•�une li ne e�tis. plu sang.avida. Li nur .:deziris fórigi kaj 
eJ�guí borum, long.¡¡.u. dormon, .�e .. en la ineskit'-4erbo, 5) 
<l�m naztuko · kovsx)s lian Viz�to&On. E¿ m'eksikano povis 
serl.dangere transiri lian -vojoill¡, kiam üa �umorsta1bl 
eslis tia. · ' 
' , )) .Ka prido« malkaSe envagonigis en la norden
iranl.an pasage1·-v�gonaron, kiu ,5 :mm:p.tojn poste for
itist<;Sed ce Uel;r, "kelkajn mejlojn_ for, kie · lá . vagonaro 

. estis:. llaltigita · poi.:ricevi pasaMJ:on, ti forl.a$8 tiun. 
manitirou de savigó. Antatle estis la telégraf.:.stacioj 
kaj ;.. )J Kaprido << SU$pekte rigardis elektron kaj vaporon: 
Seló kaj spronoj .estas liaj savo-i·okoj . -"' 
:; , . La . �mo .. ki�, .li m�rligi,�)' �stis al . Ji n,e��nata. 
;;e.d � kaprid<>, «'wsous, ke. li estts ano de la> .JX:mstaro· 
lforiilito.s en Hídii�� ka) ke la!'vákeroj6) ·de . tiu hieno 
estas· pli sen'kom�taj ka.j vengemaf ol la Kentoki-aj1) 

vendettanoj - se ia maljusto au difekto estas farlta 
kontraií unu el ili. T.ial ,  ktin sageoo, kiu karakterizis 
multajn grandajn bátalantójn, » Kaprido «- decidís ·ínter
metí tiom multajn mejlojn, kiom ü povi&, da eapar-: 
alo8) kaj · pirarbaro, inter si kaj la vengénio d.e la 
Korali tos-va:kero j .  · 

Proksime al la stacidomo estis butiko ; apud g-i, 
kvazaií disjetitaj inter la me:skitoj kaj ulnioj, staris la 
selitaj oova!Qj de la kliantoj. La plejmúlto -el ili staris 
duondorme, kun kurbig.intaj , membroj kaj klinigintaj . 
ka,poj . Sed mru, Jongakrura rugbrunulo kllll kurbitinta , . 
kolo, spirblovis · kaj pied'llDli's la razenon. >> Kaprido« 
gin · sursaltis, ekpremls per siaj ,genuoj, �j gentile 
frapis per la propra kvirto9) de l' posedanto� . 

Se la mortigo de la malprudlenta kartluclanto 
nubigis la reputacio. n  de >> Kaprido « ,  tiu oi lasta ago 
vo�lis uah 'üguron per la plej mallumaj omb�j d.� 
malestimo.. Ce Río Gmnde-landlimo se ol)i forprenas 
ies vivon on.i, iafoje, forprenas senvalorajon ; sed se 
o�i f_?rprenas .i�s ooval�n,  ?ni fo_rprenas . 8'011, kies per
do tmn malnc1gas kaJ kio onm ne nCigaslO) - se: 
oni estás kaptita. Nenio f;>lu 'l'estis a l  >> lúiprido « ,  kl'?m 
malapero. 

Kun la sáltanta ' rugbrunulo sub si Ji sentís nur 
malmulte da wrgo kaj maltrankvilo. Post kYin-mejbl, 
galopado li malrapidigis je trotetado, ku.tima ;il ebenaj
logantoj, kaj .rajdis nordorienten a l  la profuncla.joj de
rivero Nuecés_. Li . bone ko;nis la .regionon. --.., giaj:n 
plej serpentajn kaj nekonatajn vojetojn tra. la granda 
dezerto de subkr.eskaro kaj pirarboj, kaj gi.ájn tenCJ!ar.., 
ojn kaj solec,ajn b:rutblenetojn, kie oni povas trovi 
sendangeran gastameoon. Tamen li ciaim celis nord
orientén ; ear >> Kaprido« neniam antaiíe vidis la ooe
auón, kaj li f;mtaz.üs meti sian manon sur la kolharojn 
de la granda golfo, la oovali<lo :de, la pli granda akvego. 

Do, post tri tagoj l i  sta:ris sur la .:bOrdO de K<Jrpus 
Kristi kaj rlg-Mdis trans la gentilajn ondétojn de la· 
trankvila maro. 

' Kil:pitano' Buun, de la skuno Flajeiíej¡" staris prok
sime a l  sia , hnoto, kiu ku!is en ond8aiímo;· kaj kiun 
gardis ·unu el líaj sipanoj. Kiam . lía · s:i¡po ·estis preiP· 
por ekici, Ji trovis, ke unu el la vivaj necesajoj, en: 
pararelograrna formo de Illactahlako, estas' forgesita. 
Máristo estis sendita por la mankanta 8ar�o. Dume La 
ka.pitano pasadis sur la sabio profane ma�te el sia 
posprovizo: _ . .. . · .·. 
· . Gracia, fortika j unulo, portanta' alt-kalkanum-
itajn botojn, malsupre1úris al la akva bordó. Lia viza�o . estis knabeca, sed esprim!is . tro fruan sever�n, kiu; · 
Sl!gestetis viran_ viv-sperton. Lía vizagkoloro estis nature 
brnneta ; · 1a suno kaj vento de sub'ciela · vivo bruligi� 
gin . .k�iobr.ufii{' ·Liaj haroj, kiel tiuj de indiario, estis 
nig:raj kaj iekt�j ; lía vizago ánkorau ne suferis J.a 
humiligon de :razüo ; li.áj okuloj havis . 1� n'tia'ncon de 
malvarma kaj konstanta bluo. Li tenis sian maldekstr.an 
manon iom Í()t ae sia kol"po, C¡u- 45-blihraj¡ per)p.. 
tenilaj revolvéyoj11) estas tro s,paookupa,j,. se ili estas 

•' ) . . .-'� �� ; ' . ' 8) �ChaParral · _: Preskli:u �nepenetrebla densejb de 
dornarhetoj . kaj •runusoj (trad.}. . · . . �· . . · 9) Qacrt, él la hispana.. RaJdvtpó kian . oru uzas en 
his�a A:meriko ; �i estas farata el ordinara hesthaiíto kaj 
havas mall0n aii lenilon (trad;).K "' 

, M) Par · 
!ido al ' .dirajo en 

· .1) Ua " granda kalibro- de 
· usqnaj vakeroj · pprtas, ,_e, 



portataj en la mJildekstra armil-truo:de la vesto -- kaj 
la urbetaj policanoj ne toleras illn; Per senespíirria k'aji 
neesprimebla digneoo de kvazau cina imperiestro, li 
Tigardis, preter kapitano Buiín, la golfon. . · . . 

: >> ÚI,l vi prim�ditas aeeti tiun golfon, kunulo ?« 
. 'demandis ],a kapitano, kiu esti 3 sar�migita pro sia 

pe uso pri · sen,tahaka vojago. 
» 'l\rte .. .  ne, << gentile respond,i:s Kap l'ido « ,  mri 

neuiam :Sntaüe Yidis gin. Cu vi p6r.ñ;editás gin vendi?<< 
. . » Ne dum ci tiu vojago12), resporidis la kapitano<< . 

» Mi seildos gin  al vi de Buen2s Tierr.f$ kaj vi povas: · 
pagi I:(H: gi post rioevo. Jen v·enas la kapst�m.-piedlaí, 
�enmaco kun lá ínactab'ako. Jam antaú horo mt estmL . 

· deVinta levi la ankron. «  · 
.>> Cu tiu ci sipo estas vÍa ? << démandis » Kaprido « . 

. >> Oerte,« respondis la §ipc:>tro, »Se placas al vi 
nomi skunon sipo. Sed, kvankam mi ne malsata(� 
mensogi1 v.ero estas ke la skuno aparteruas al  Miller & _ 
Gonzales -· mi, ' je vía d'ispono, Vilhelmo K. Buiín, 
sipestiXF - ord'im�re oni :nomas rnin ,Vilhe.lmo estu. 
damnita' « .  . · · ' ·· · 

» Kien i vojagas?<< demandis la rifug.anto. 
»Bn,enas Tierras, niar})Qrdo de Sud-Ameriko 

mi forge*', kiel . ,?ni nomis la l.andbn, kiam m:i estis 
:tie líistafoje. Kar.go : segoligno, sulkumita '' fero kaj 
ma8etoj.13) · · . · ·· ·' 

»1\.ia l.ando gi estas ?« .scivoüs >l Kaprido,( . 
» Y�rmeoa, .kunulo, « :respondis la kapitano. ,, l(aj 

se oni ko.hsideras la eleganteoon de gia pejz.a¿o kaj Ja 
beleoon de �ia geografía situacio, g:i estas vera Para
dizo Perdita. Ciumatene vekas n in Ja dolea kantado. 

· de, ru�<3j birdoj ·kun sep , purpuraj vestoj kaj la sopir:: 
ant.aj :ventetoj :8n la violoj kaj rozoj . La . loga¡ntoj· 
neniam laoor,as, ear iü pov.as, restáinte en la lito, nur: 
etendi la manon kaj de§iri plenajn korbojn da fruktoj, . 
kies kvalito estas,,y�meja. Kaj ekzisfas nek dimanooH): . ··· 
ilek .glacio nek lup.ago nek ·eagrenoj ·n¡ek . . .  ilu, nenio: 
Gi estas tre konven.a lando por dorm:i kaj atendi, gis 
kiam io ajn okazos. La h.ananroj .kai orangoj kaj urag
anoj kaj , ananaso.j ,  .kiujn vi malO gas, venas de .ti e. <Í 

)) Tion mi satas ! « ekkriis . )) Kaprido « '  fine mon
trante interesigon. >> Kiom kostus la mjago, se mi dec-
idus iri . tien k un .l'i? « · 

>> l)�:de.k kvip: do]aro jnti<. reSJ?9ndis kapi�no :Hu un ; 
m�mgo kaj trruisporto. Dua kajUto - mi 'ne ha:vas 
unuan k.ajuton.« . . . . . � 

» Vi guos miau lruneston, « diris 1l Kaprido << 1 eltir-
ante saketon f�it¡m el VÍT;Cel'V.a fe]<). .. ' · . · 

Klllil dol. 3 oo.- li ins al Laredo por g1)Í sian re
gulan . petolajon ... La d uelo en la vetludejo de Valdo 
. mallon.§igis han

. 
ridadan 

. 
sezo.no.n, ; se� gi 

.
lasis �l. li 

preska4 dol. · 200f"-, por 'helpt liú · �I la forku.ro, kmn , ' 
gi. ne�sigis. · · ' 

. � .Bone, kllllulo, « dirjs la kápitano. · » Mi esperas: 
ke via JUUJ. jo .· ne ,l'iUI.pig0s min pri :V-ia infaneqa petolaj.- • 

· eto. « ,- Li sig11e a1vokis Si.Panol). » lJ,áS'u. SQJlees; levi vin .: 
' en la: Jmnoton · P9l ke vi l?e m.alsekign viajn piedojn. �� · 

· Thacket la , uSün.:t , konsulo en Baen:as Tiei'rás . 
aukm\3Ó ne e:stis · ebria. Esti& n uv 18' r r.,a boro ;. kaj Ji " 
l)eoiam ,atingi� ' Siau dezh:1tin staton heatan ..,: -s�to1'i:' · 
en ki:u li :kant'is antikvajn, senti:ment.alajn · vodevil-. 
kantojn kaj oomba:rdis sian akrege krian.t�n papagon 
per ba111,1n-8elo,j .. ;...- gis la. }nezo d.e;l' �sttagp:lezo. Tial . 
, ., �,·'�?;;;>, '. . � :��-: ' :··: ',"' � � ¡ . !·'>_ ,.,. � .) . .:,. "' ·_¡, _ '0 ' <> 

�� . . Usonu, marist-a slango - me l'lun«, (ttad.). � 1.3) Machete. Grand�, peza, tranGilo uzata de sud-mue.- . 
ákaj }igan.toj pot tr

. 
atranol.,Ja vojon tra arharo �t 

.

.
. 
'P· .(tra�J 

141 ,;flO <i.!,JJda� :al dl.llian�a fe:n;oado ·d-ec 'd�m,ke'JOJ, 
amuzej.oj� ktp. en mul.taj us-onaj Atat'Oj (ira.d.) . . · 

1 
. Ji' ekrig�rdis supren -el¡¡.sta: hatmiko, pro ruseca e�sonó 
kaj ekvidis >> Kapridon « ,  kiu staris ee la pordo dé la 
konsulejo ; Ji ankoraií, estis en stato, kiu eb'ligis al li  
ofeci gastamecon , kaj � .gentil�jojn, � ki.aj éstas atendataj 
de reprezcntaÍJ.to de gTaDda naci9. ' 

. . , "' 
)) Ne malkvietigu, �< trankvile ,diris _>> Kaprido i< . _  >>��¡ 

jus alvenis. Ooi diris al mi, ke e�tas kutime veni ,a l y i  
anta u o 1  o ni . 

maltrankvi l.ig.as la ;urhet-l<i�}an tai�,n. �i · 
venas el Teksáso kaf j' us elSi pig�s. << - '·.¡:, · "' 

» Mi gójas vidi vin, sin joro . ... « alpaéo� is la kon
sulo. 

}) Kaprido<< ekridis. »Spro•g:ue Dal ton , « l i  dfris. 
>> Ti!u ci nomo sonas amuze al mi. Oni nomas miü 
,Kaprido' en Ja Río . Grande-regiono. «  ·. · 

» Mi estas Thacker, « scügis la konsulo. )) P,r�nu 
la kan-:fundan segon. Se vi venís ci tiep .por loki J{api-< 
taltm, vi  bezon:as iun, 'kiu pov.as vin iriformi kaj kon,Sili. 
Tiuj ci malblanlruloj elfriponos la oron el viaj dentDj , 
se vi ue komprenas ili.ajn metodbjn. eu· vi ekfqmus 
�garon ? << J ' , . · , ;1 . 

·. >> DankoJt , << respondis ·,, K.aprido <� , » sea se né ek
?.istus miaj g:ren-senselajoj 15) kaj la saketo en mia 
malantaüa poso, mi ec minuton ne :povus vivi. << f:i el
póSigis sian >> f.arajon << 16) kaj e�yólvis �ig�redon. 

· 

. )) Ci tie o ni parolas hispiuíe, << , kl�figis la . kon·suló 
)) Vi beioJ1aS interpTetiston . . Mi . kun g9jO faTOS cioq 
eblm1 . Se vi v.olas· aeeti frukto-b:ienojn -�u votas ia¡n 
koncesion, .v i . devas h.avlgi al vi i !Jn , kiu �dep,tigis Gi� tie 
pO:t/ ke li povü . gardi viajn interesojn. <� 't 

ll Mi párolas hispane,<< diris >> Kaprido « ,  » proksi
m•Úme naüfoje pli lione · ol anS'l.:J: Ciu paro!as . gin en 
la brutbieno, de kru, mi velÜs; Ne, mí . . volas nek aooti 
nelt akiri ion: ajn. << · · . · " , ., · :·. · 

» Vi parolas hispáne ?« penseme diris Tha'cker. 
Li absorbite . rigardis >l Kapridon << . » Vi ankau aspéktas 
kiel hispario, << Ji daür.igis. >> Kaj vi vena's .el Te.k.Soáso. 
Ankau, vi ne povas ha vi · pli oi dudek; áu dudek· utm 
j.arojn. Mi scivolemas, cu vi estas maltiru.a. « 

>> Úu. vi peusas pri afero, kiu estlus fqrenda ?<<. kun 
neatendita �gaoeoo denian'dis 1a .·teksasano, · . · : '' ' 

· >> Cu vi 'estas preta akoepti' proponorÍ ? <<  kontraü-
demandis Thaéker. . · · 

» K.ial do mi neu ?« diris ·>l KapridG_<c , Mi mik
sigis en e ta� paf-petolajon en lfa;r,edo · kaj . �rafis ' b�n 
kükm· -:·- m�kSikano ne' -estis 'iproksima ' Pro ti<f . mi 
venis .al via parag- kaj simi-hieno, . nur pól' ekflari la 
kalend u Jojn Jsaj konvoivulojn. Nú,. cu vi . sabe?.« : 

' . Thacke:r ekstaris �káj fern;¡.is la potdon. 
· » Montrll al mi vi.an' manon, « li di.ris. 

Li prenis la ma]dekstran manori <le ), Kapiido • 

,kaj poocize ehamenis' gi<;m dOl'SOn. . . · �- . 
)> Mi póv'�s gin f:ai.i, << li ek&citite di:rk. '» Via k�rno 

estas tiel mola kiel ·ligno kaj tiel .sana kiel de in:P.ajno. 
Gí resaoigos en daiíro de semajno. « . . _ 

» Se . vi , yolas sub,t,1lni min .en bok�do, « intertnet}s · 
" �aprido << , auk6raií .. �� , vettl.' " vian mo'n_oÍ1.. Planu por 
mi paf-1abóron kaj mi estos je vía ·dispono. Secf nenia 
uudmana batalo, .kiei sinjorino faras . ce teo-festetó, 
p<w, mi. « .• ;,., · · .  · · .. ' 

· •'' » La .afei'o· esth$ ': 1?'4 .fac' of ·tio, �iris Tha�ker. 
)) lkuivolu alpasi ci tien ! « . 
t t l : . : 

' 
.· . . 

" . 15) _, Brutbie?uloj , ;p.t:��· J.aj_ �i�j lo�an�j� la: va�ta, us.ona okctdentQ · k.U:títnas vl)fv1 Sia)n :p�opra��:r eigareclojn . La papero· es(ru¡ farata el .gren-senielajóJ k�j h 
tako (:!:dl,or��ta e.n �rdinara� saketoj , IUujn la fabtiko 

16) 1.iht�to :k un o(p,qr -cigataloj kaj · tabllk-eto. (trad.): · 
,.. 



Tra la . fenes�ron Ii.. fingromontris al .duetaga, 
blanke stukita '� domo lrun vastaj galerioj: a:ltantaj 

, inte:r la profund�verda, tropik:a foliaro sur:. multarOO¡ 
dektivo, ,lúu estis gentile kliniganta el la maro. 

» En ti u domo, « diris Thac""er, »delikata, kastilja 
sinjoro kaj lia '(\dzino sopiras por preni vin en siajJ� 
brakojn . kaj p1enigi viaju po§ojn per mono. La maljun.a: 
$anto� Vrique . logas tie. Li posedas la 9uonop de la  
orniinejoj en la laudo. (( 
· · : » Cu vi ·mangis lokoherbaeon ?« 17)  demandis » Kap
rido. << 

. » Bon vol u residigi, « diris ThilCker, » kaj ai:ískultu. 
A ntaií dekdu jaroj i l i  perdís khabon. Ne, Ji ne mortis, 
kyankam la plimultO e l  ili 6 tje mortas pro trinkado 
de nedistilita akvo. Li estis vera. · dia'bleto, kvanka;m lil 
ne ha vis pli ol ók jarojn. Ciu · scias pri tío. Usonanoj , 
kiuj. traveturis ci tiun laridon, sereante oron, ha vis 
leterojn al Senor Urique, kaj la kn.abo igis ilia favor
ato. l:li plenigis Iian kapon per rakontoj pri Usono ; 

. proksimume moi:taton ppste i li forvojagi¡;¡, ankaií la 
knabo malaperis: Supüzeble · Ji sin k'asis sub nananaroj 
sur frokto-sipo kaj iris al Nova-Orleano. fu vid is Jin 
poste e n  Teksasó, sed nenion plu oni aiídis pri li. La 
malj una Urique .elspezis milojn da dolaroj por la  
sercado d.e sia f,ileto. Estis la ·sinjorino, kiu suferis 
pl.ei multe .  La )�n<Ybo estis al si plí kara ol sia vivo. 
Si"'atikoraií portas funebrajn v.éstojri. Sed si kredas, 
oni díras, ke iun estontan tagon li revenos al si ; pro 
ti.o si ne perda::; ia esperon. Sur la malan ta,(ío de la 
maldekstra mano de la knabo estis ta¡tuita fluganta 
aglo, kiu portas- Jan con en siaj ungegoj . . Gi estas la 
blazorio, .au io siniila, kiuJ'1 l a  maljnna Urique· heredis 
en. His.panujo. «  :' · 

. . » Kaprido« m:alra,píde levis sian máldekstran ma
non kaj SCÍ\'O}e gin .rig.ardís. 

» N u, vi komprenas, « daiírigis Thacker, maneten
dante wr sia botelo de kontrabandita b_rando. » Vi ne 
esfas stultulo. < Mi ' pov.as gin fa,ri. Pro ·kio ' mi eslif; 
:kon&u1o en Sandakan ? Nur hodiaií mi tion e ltrovis. 
En daiíro de seri:lajno mi enigos la aglon kun la ran
pikilolB} per int.ernuancigantaj koloroj, tiel ke oni 
juros ke vi naskígis kun gi. Mi kun.portis la n;adlojn 
kaj . inkojn, guste Ca.r ,mi certis, ke vi alvenos iun tagon, 
sip:joro DaltoiU:�. . . . . . ' 
_,' : ' >rilo, pro diablo ! «  ekkriis » Kaprido , «  11 mi  pensas, · 
ke. mi diris al vi mian nomon ! «  

· » Nu, bone. ,gi estu ,Kaprido;. ·Gi ne .restos longe 
· tia.' Riel �nas S.enorito Uriq�, pro l'arieco?« 

. . · � » Laií mía memoro, mi . . fieniam antaiíe ludís la 
rolo u de filo,«  <]iris » Kaprido;'i�' Sil mi ha vi� menci
indajn gepatroj.n;: ili lllalaperis antau ol mi eligis miau 
unuan blekon. Kio estas vía plano ? «  

Thacker klinigis malantaiíen kontra.ií la . muron 
kaj levis sian g�son tenante �in kontraií la lumo. 

:. · . . • »Nun ni alv.enis, « ü diris,. '.11gis la punkto, :té kiu 
, strir:i�as Ja · de:rruuidb, �is ki;l grooo vi dezir.as, p1iksig:il 
e-n ·tiuspecan af.ei:on « .  . .. · 
, ,¿ »Mi jam d;iris a l  vi, kiai mi venís ci tiell, « naive 
ldarigis » Kaprioo,« 

- , >> Bona resw�oo,·« .. diris la konswo. »,SM .vi ne 
dev.ás �ni vín t�ac.Je. Jen la" p1anó. Posti :kilU)l mi 
enlamos la »" fá�rik-marll9n « 'SUr rian' manby,, ·nii ,sci
� la. m.aljun� . Urlque. Durñe :ini ákiros �r vi tiom 
el lk fainili-hiSf?cio, kiom nii sokoesos e'ltrovi, }l'Qf lee 

vi · povu elst;udi la trafan matúeron de parolo pri la 
aferoj Qe la Jamilio. Vi ha\r(as la aspekton1 vi parQ�s 
la híspana:n Tingvon, vi eksci�s la faktojn, vi. povas 
nikonti pri Teksaso kaj vi havos 1a t;at;lim:arkon. Kiam 
mi sci.igos ilin, ke · la rajta heredon to revenís kaj 
atendas por· ekscü, cu l i  estQs akcepbita k.aj pa\fdoni� 
kio okazos? Simple ili rapidegos ci tien kaj, pro 
emocio, falos sur vian kolon - la kurteno malsupren-. 
fala:s. por refresigalo.i kaj promenadeto en la teatra 
vestihio. « 

» Mi ankorai:í atendas; « diris » K.aprido « . » Ne 
multe da tempo forp.asis, de kiam mi ,demetis mían 
selon en via oondaro',l9) kunulo, ankaií m:i nenian 
antaiíe renk()ntis vin, sed � vi kontentigos pri gepatra. 
saluto, nu, en ti'li. okazo, mi eraras pri vi , jen cio. «,  

» Dankon , '«  rebatis la konsulo. »Jam de longe mi 
1w renkontis personon, kiu tiel bone agordigas al argu
mento kiel vi. La ·cetero es,tas simp¡la. Se ili nur por
tempe akeeptos vin, ec tio ·estos por · sufiee longe. Ne 
permesu al  jli tro lougan tempon por vín senmaskigi 
pri la frago-marko. La malj una Urique ciarn tenas en 
sia .domo ínter dol. 5o,ooo kaj dol. I oo,ooo ; la mono 
ripozas en malgranda gardosralnko, kiun vi povas mlal
fermi per butonmnilo. Ne forgesu tion -- mía Ierteco 
de Jatuisto valoras 'la duonon de la budlo.f10) Ni div.idos 
ínter ni la monon kaj ensipi�os por Rio · · de Ja:nejro. 
Usono dispecetigu, se gi ne povas ekzisti sen mía serv
ado. Que dice, senor?« 

» Sufice JJOJ1e ! «  ekkriis ll Kaprido « ,  klinetante sian 
kapon. , Mi sopiras je la polvo. « 21 ) 

1 » Do bone, « diris Thacker. » Vi de vas, ka§i�i, gis 
kiam la birdo ·estas surtatuita. Vi povas log.i ci fíe, en 
la malantai:í.a cambro. Mi kuiras mian propran mang
ajon, kaj mi wrgos, ke vi éstu _komforta - tiel bone 
kiel la avara r.egistaro permesas al mi.<< 

Thacker kalkulis la tempon unu semajno, sed 
forpas�s du . �n taú ol la d��egJ�1o, kiun li P.acien:..e 
entatws sur. la manon de )> Kapndo « , konfornus al ha: 
ideo. Tiam Thacker .alvokis muéaco'n k.aj ekspedís la 
sekvan tan le tero u al la destinita v.iktimo : 

»El Senor Santos Vriq.ue, 
La Casa Blanoo. 

' Mi a kara sil).joro ! 
Mi pelas la permeson informi vin, ke 

'restadas en mia domo, kiel dumtempa gasto, 
junulo, kiu antaií kelkaj tagoj venís al Bue
nas Tierras el Usono. Kvankam mi ne d'eziras 
.eksciti esperojn,  kíuj povas ne efektivigi, 
mi pensas, k.e eble Ji estas via longe for.estin� 
ta filo. Estns oone, se vi vizitus mín por lirt 
rigardi. Se Ü estas tiu, laií mía opinio li 
Ül(encis reiri hejmen, sed post sia alveno Ji 
t•erdis siau kuragon p.ro dubo koncerne lían 
ak�pton viáfl.aike.. . · , ' 

Via servanto 
Thompson Thacker<< 

Post d!uouhooo � tre rapide, kpnsidere pri Bue
Tierras 7- la antikv.a lapdaiío d.e Senor Vriq,ae 

» Nur antaú.-



alv,eturis . la pord<m:· de 1' konsulo, dum la -qudpieda 
veturigisto kriegis kaj batís la · grasan kaj mallertan· 
jugitaron. , · 

• Altkres.ka - vir� .ku.n h�kaj �pharoj depa§is, kaj 
belp�s elpaa1 al SÜlJOfUl'\ km estis nigre _vestita kaj
vualita. 

- . l.a ' du �apidis en --� � do.mon, ki� Tbacker, k�n sia 1 
pleJ bon� dtpl<?mata merenoo, salQtis ilin. Apud lía 
sknlJ?f:ab� st�n� gr�c� jllÍlulo lrun liber-¿izitaj, sun
brumgitaJ tr.aJ!oJ k.aJ mgraj, . g1ate b'tositaj haroj . 

. _ Senora Uriqae,. per rapida gesto, tiris malantaiíen . 
�tan pez.an v.�lo:n.- St .estis pli ol meza�a kaj · §iaj haroj' 
J8ID koll!-enc1s �r�entt , sed. Aia ple.na, fiera figuro lól�. 
k!ara , oliva hauto konserv1s poststgnojn de 1a be1eoo, 
kiu. a.par�e�as al La . hiaska. provinoo. Sed tuj kiam � 
ekvidts §IaJn okulOJll k.aJ ekkomprenis . la _eo-an mal
gajec::o.n, kiu malk.a§i�i� en iliaj profundaj �mbraJoj 
kaJ J.ha senefiin4>ra espt1mo oni divenis ke la_ virino -. . r- . , , "? 
\'lVIs nur en rememoro]. 

Kun plej agonía demaod-.esprimo si fik:se J'iaa1:dis 
l? jupulon . Poste §iaj gra.nd?j nigraj olrul<!j rest�s sur 
ha maldekstra mano. KaJ .tiam, kun plor .. spasmo ne 
la�ta. sed. .kiu sajn_e skuis � ��n, si ekkriis »Üi]'o: 
mw!« kaJ preneg1-s » Kapndon « , al sia koro. · 

Monaton poste l> Kaprido« ve�s al Ja konsulejo 
pro komwlikajo, ki>u. estís al li ·sendita de Tbacker. ' · 

. Li. aspektis .kiel juna hispana caballero; liaj ves-
1x>J estiS unporti.t;aj, anb.ü la_ juvelista artifiko ne 
manki�. Pli <;>l respektll!da .brilian.to brili$ sw· lia fing:ro, 
dum h volv1s gren-sen8elajan ctgaredon. 

)) Kio estas fárebla?« demandis ,Thacker. 
� Ne �ulte,« tran�vi1e responills » Kaprido. « »Mi 

rnap.�s. nw1n '';ID<u.an .mgvano-stekon� Ili estas tiuj , 
gr!ffida� l.acer�J, .eu vt sabe? Tamen mi supozas, ke 
fr1holoJ22) �aJ fta:�k? d� la�do k{)n ten tÍg'l!s min . ega1e 
bone. Ou v1 ametas mgvanoJn, Thacker?« 

. ))Ne., _ nek alispecajn reptiliojn,«  tiu respondis. _ 
Est1s la tna postta:gmeze, k$-j post ho1'0 li �stos en sia 
beata stato. · · · 

» Estas tempo, fileto, ke v1 estu .fidel.a al vJa 
i)romeso, « li daürigis kun malbela mieuo sur sia 
rugiginta vizag·o. » Vi ne estas honesta . rilate ai mi. Pli 
o� �var �ema:jn;ojn vi lu?is: la rolon'' de; ,II)lll�paxega -. , 
filo , �J s� .v1 vo�us, Vl Jam po�V'Us . �ui delikatajn. 
�a?toJn; k1u)n , 

0�1 s�rvas· sut-, ,.ar�entaj · plad�j . Nu, 
l:l�JOro ,Kapndo '· .ou Vl pensas, ke estas juste lasi min, 
ttom . l?•�e ,sufer1 � ,8elan die:to:n'?23) Kio mankas? 
C:u vtaJ fllaJ okuloJ ne pov.as eltrovi . ion, kio aspekt¡as . 
kiel preta mono en la Casa Blanca? Ne ' diru al mi ke 
vi J�e povas. Oiu s�s, kie la maljuna Urique te_ nas -�an 
� &ttaj.on. �aü é-1 estas usona mono - ·Ji ne · akreptas ' 
mn alían . . K�o estas fareb1a? Ne .respondu ne multe' 
ei-foje !.« ., ' . 

. »Certe,« diris » Kaprido� ,  ad�-rigardante sian 
dtalllianton, »multe da mono e�s' tie. Mi -ne estas 
sfMl_rta pri . mon:pakajoj,, sed mi pqv�s juti,_ k�" mi , 
v1d1s la aperen <k �ro��e dO.laOOJ 5o,ooo, en tíuf" 
stana ,mantaJ-1res1o kiun J::Ql,a adopta patro no-mas sia 
garoo§:rarikO. :Kaj lrelkfoje li permesas al m� ke Il11i 
port_u la �loSI�n -:- �ur por mon�. al �i, k� li · ag
nosk:as mm :ktel sum ver..an •FranCJBkon kiu va.ge.raris 
for de la lirutáro'.U) , 

··"' ···· 

' · 
.d -

'i!: . '· »Nu, .pro kio � LVi aie�das?« kolere de�ndis Tha
cker. , »Ne forgesu, Jce. mi povas rem�ersi -vian pomo-' 
t-aro!'�, kiam _. ajn mi ' deziras. se ' la iooljWia 'Uriquc 
ekscros, ke vt estas trompanto kio -Okazos al vi? Ho 

· � ri� k�mas ti;un ó.i Jandori, sirij�ro ,Téksas-Kaprii:lo'.  L¡, 
o tieaJ. l���J �s�as kva�a� , surs�it;aj per m:ustrado,, . 
La WOJ Cl �teaj etendus. vm kiel surjiaAiUm' ranon, xa"j 
donus al Vl CÍrKaÜ 5o Daston-frapojn ¿e QU angulo ·· 
d� la bulvardo: Kaj ili. el'?zus. �iun bastoiÍori� ne for�su:· . .  
K10 estos restmta el vi, tion 1h Jete:gus al la aligatoroj . « 

· ' » Estas pli bone, kuriulo se mi diros al vi nuit « 
�hatis )) J,rapiido« ,  profunde� glitínte en siari · vapo�
stpan seg;on,. »ke la aferstato restos �te kiel gi estas. 
Gt estas sufiee bona nun . << · · _ 

» Kion vi volas diri per tio?<<  de�dis Thacker ' 
klakig.aute la fundon · de sia, gl.aso SlJJ" la ,skri,bÓtahlo: 

. » �ia fiJ?lano ·estas retinta, «  respoud1s » Kaprido. « 
>> �a} k1am v1 sen tos la plezuron parolí al mi alparotu· .. 
mm ,Don Francisko Urique.' Mi .garantías ke mi .re¡;;
pondos al ci tiu, ti-tolo . . Kolonelo Urique :tehu sian mo
noll. Kio ajn .�ondmw.s -�in kaj nriln, lia stana gardo:-

. &anko estas uel bona ,ktel la; horslo.;¡i;J.o en la Uóilw 
Nacía Banko de Laredo. « ' 

• 
>> Do vi volas perfidi min, cu?«  Oa.grehe ·demandis 

b �n�. . . : -





. . 

Al tiuj, kiu,t . havas k�m'prenon, por .muzl[cq 
- De ...f �� :Jf'uttthe -:-- -

Mi }.la vis jarabonon knn Ji Dufoje . c.iusemajne specialan muz.ikajon.  Mi la
. 
�is la �lekton al la mírlj�-

li' veni$ traludi sian tutan tepe.Ii11uiu'On, ka] lasta:tempe rilo mem. Post m,isterplena · manovrado peT kel�aj 
H, pro' . impa�io :al :mi,_ ;ofte bi.sis l�' Misere�e-n �1 �a S:r-auhoj sub la instrumento, li kome;ncis� .  gurdi . kUn 
Trubaduro, klu . esbs h!). ,oofa ffiUZlk'ajo. Ll starlS he . certa soleneco ' kaj afab'le okulumante' al rríi, li Hiris ·: 
íneze dé la strat:(1, dum la }¡.¡dado ,persiste suprenr�- ' »Q!J>esto e pe? gli. amicif'« (Tío é�ías,, pór l11 ilmikoj J) 

. gardante al. miaj fenestroj, 'kaj fininte li cia¡m deprems · 
Estis nov.a muzikajo, kiun ludí . mi ne aiíílis ün . 

sian pintan eapelon, kriante al· mi : »Addio, Sigrwr l« . antaiíe, sed mi bone rekonis la malnovan, mela,nkol.ián · Ja estas konate, ke la .tonoj fluas ne nur el la melodion , kaj duonlal)te mi reyokis en, la memoron la 
violono sed ánkall; el fa gurdo kun des pli riea belsono; tekston de l '  eble pi�j bela popülkanto de N-apolri. : 
ju pli J:}lalnova . tiu estas. La .al�a artisto ha.vis ·bon- '' F enes·tro . . éhe Luciva e mo non tu ce . . . . « (F en estro, kiu 
egan in.strumenton - ne láií la moderna, brua speco, lumis, sed nun ne lumas· . . .  ) . . 
kiu imitas tutan orkestron, kun flutotonoj, sonorado Dum la ludo Ji rigardadis min kui1 · timenlá inte- · 
kaj triumfa ·rulado de tarnburoj - �d melankolian ,  reso, kaj kiam Ji  finis, li malkoyris sian " n'11aljuna10. 
rnalmodernan gurdon, kiu . povis doni dqlca.n revadoo , . griza11 kapon - kf}j la ihterkonatig-o esti.s farita. · 

al la pl�j gaja· qllegret-ta .Ji.aj en kies plej pompa te._mpo Ne :e.síis_ Jllalfacile . vidi, ke la témpoj ·estas tlli8.\� 
di marcia e video te · audigis fundamenta so no de rezlgno. bona j . - la ves� de ·]a . maljurtulo esti.s cifona, kaj la Kaj en la delikataj programeroj de la repertuaro, kia� palee<> •de la mizero kuAis sur 1iaj' vélR8j tra'j.toj, · kif• - sensonora kaj '§anoeli�a kiel rompita homa VGCo _!_' 1hi le gis la rakonton pri malgoja; f4askinta homa, .vivo, lá melodio ' )>alpe sereis al si la vojon ínter la rusl!lj Li rakontis, ke li havis :sian hejr:non en 1a mon� · tuboj de la soprano, tiam"igis treme en la plej profunda· aro citkaií Moutecassino, sed, la ·deve:noií de la . simio¡ re,gistro ,kiel pro retenitaj ekgemoj. 'K::elkfoj.e la voüo mi ne povis tute esplori. . . . · . • · ., ", . de la Ja ca gurdó tute ne . funkcÜS plu, kaj ' ]a �tj Lmu]o' li do ren.!wntigis -de tem¡lp: a,l tempo-, duin miaj kviete gurdis dutaktan pa_ !ízo!J, r!i kórtu8an en sia, vagadoj en la �nizeru1aj kvarta}oj . .. Kiam mi havis elokventa' silento ol ia ajn muziko. .· · f' d · · . su Jce a tempo, illl restis k:elkajn minutojn, car rni Certe la. instrumento estis. bona en si. mem, sed ' rj�uarkis, ke tío gojigas - la maljunulon,' kaj, Ca.r mi · )a maljun:ulo senduhe hravis · sian personan pa.rton en ciuokaze havis sukerpeooj n  �n ' miaj po�j pro even-la sento <le melankolio, kiu pen�tris min ciufoje, kiam . tualaj bundkonati�oj, ·. ankaií la si'Ipio '�aj mi halda U. mi audis lían muzikon. á:núkigi�. La . !Íla!P, ihrer� gÍ kaj gia iinpresa¡rio estis: Li trovig-is en la m:izerula kvartalo .,cirkau Jardín neordi,nare bona, malgrad ke ·gi ' tute ne plenuriis Ja des Plantes, kaj dum miaj solecaj va�doj tie m.i plur- esperojn, bazitajn . sur gi .� gi neniam povtS' lerni ·· fo:je haltis por aligi al la maldensa aiískulta.utaro de jan ajn jongl11jon, ·:uakontis .al IÍi.i la maljunulo. Ankalí · cifonaj infane,toj, kiuj lin cirka:uis: . . ciuj provoj pri ,-emancipado .antau longe estiS fori4sita,j<1 

N i  konatigis iútage malfrua(í:tíme, en nebuleta, kaj n'un gi kauradi� ,tie sur la 'gurdo, .fara¡nte" absúlute. 
k rep1.1skanta vespero. Mi sidis sur beuko sub· la velk, nenio11. Gia mieno estis. welankolia kiel ·ce ]a·,, 'plej ' · 
antaj arboj, kiuj -vane pro:vis ornami· la malserenan multaj bestoj, kaj giaj pensoj .vagis for. Sed blkio;jte 
kvartalon per iom da somero kaj )1Uil senesp�re f.aligis gi vekigis el  siaj revoj, k..aj tiam oni po)1is vid'i. e:rí: 
la fo1iojn ; k.aj kiel m�la'nkolia akompa,n.ado al miaj• · giaj okuloj malfideJ;lli8n ,  p�skaií :mal�ca;n .. esprimou, 
malgajaj mediioj la mal1;1ova gurdo en la' apudn str.at- se gi · hazarde ekrigardís U:mi el la' ·str.atbuboj, kiu.j inter-
e,to 1u¡¡\s Ja, arion de Traviata en la lasta akto : » Addio.- , premadis siri cirkau gi¡t . tribuno, prov�tn�e ektin gian . 
del pass<ito bei , ·ogni ridentii(< (A.diaii, belaj r�voj pri voston, lf�u elaper.i$ sl!b la gálonita g.ar-:ib:alda�eemizt1tó.. 
tempoj pasintaj D . · 

· .. 
· Al m.i :gi éiam r estis :.Sfab.la : plenfide inet;is ··siart suJ.kl-

' Mi éksaltetis, kiam la' muziko ' silentigis. La mal�. etan manon en 1a:' mian �b,j distrité a"oeptis la eliai( 
jl,!.nulo traludís sian tutan repe.rtuaron, kaj, senesper� 'kotnp:letotJ, kiun rni ' havis' okazon prezeóti al �i . . Gi, · 
inspektinte la pub1ikon, li .rezig:Qeme metis la sim�on. tre �mus ei.ajn' dOlrn3ojJI, · kaj rostitaj mig�ilpj laú. 

ub la ··jakon kaj intencis foriri. Mi ciam satis gurdojn,' gia opinio estis la 'eef:a frandajo ekzistantli. 
kaj mi havas sufiean . muzikseJitOn PQt: �i s distingi .. . Post kÍam la Ínaljunulo rufoje su'r la balkono" de . honan; �uzikon · de malbona:, Mi ,alpill$s, ,�s kaj , flotel de l' Avenir« .rekonis siah ínUzika.níañ -ami�on: , 
�üs lin l.1,1di �t1korau .iom1 .se lia �ako ne lá�is.: li ofte venis tieo · 'pür gurdl s�ne. Pli .poste li, kiel din-. , L1 �rte .rre estJs tro dorlotita per Jaudo, la n1alJ'Illll8.. ite, · estis · dU:nga� :regqle. ,luíli tie dufoje , eiusemaju.e:; 
artistA). · li ñksis sur mi mal�ojan, . skeptikan �igardon ,' � ¡lo� medicina studento tío ja lJ(>Vas 8ajni ekstr4-
kiu fAi'k!fl dOtorigis mia.jn okulojn, kaj preskaft t�mide vagan ca,< séd la preten�oj de la �jutihlo esüs tiel 
hezitanw li demandis min, cu ni' . .de.ziras ,áiídi i� malgrandaj, kaj mi ¡ja �ii1rp haviS ple�roi\ �n mu..z�a . . 



Exif� lsidop 'Ril$n 
· _,. ' Sigtrid Siwertz _:. : ; ¡·� . 

'. Nun temas pri la pensoj kaj sentoj de Leonardo 
lz1doro Filén en la vespero aJitaií ol li konfesis siajn 

�telojn el la kasó káj proviz<> . . Filén estjs belega vi t'O., 
hav_anta nigran , k:rispan hara¡í-otÍ, ·¡:nilan hauton, mallum
aj�y dolc�jn . ok�!pjn; nek.ontraust�reble kurbajn lipojn 
kaJ longa: J,n , 10m malseketaJn manOJO ,  pro la longa uzado 
d� trancil:o . kaj to�?:ilo . ofte v�g�� kaj . graci� svi��i��nt
aJn. �.a v!rln.OJ f;¡.�¡g¡� ha m�l!elic�. L1 �fens al . 1h. c1on. 
La vrrinOJ sc1as pn Isidoro Filen .pl1 ol m J .  Sed ih si lentas 
- sarne ·kiel la st�lbelpantoj. 

.La lasta fojo, kiam oni vidis Filén en la· libera aero. 
cstis i:c· la Ciusomera balo de la frizista societ0, en Nacha. 
Li ., -siaris jám tiam, pala kaj rigida, en la jetombro de la 
Sol'to, sed ankaü tia, en sia prema malscrend, 1i ne �ovis 
�v i.ti ,. fari . �ro�undan impre�on al . la belaj p-izist:tnoj. 
SaJn 1s kvazau h farus malgaJan kaJ solenan 'flnkalkulon 
pri ciuj siaj eksamantinoj. Car Filén ciam Jidele elektis 
el sia metio, kio ankaií, ce okazo, estis akcentata · kiel iom 
on1 1"kulpiga trajto . . .  

. *) Exit: elira,�." (Soeninstrukcio por aktoro.) 

Kaj li do . subite foriris . en la nokton pm· reaperi 
1 1  ur en la tribunalaj gazetnotoj. Antaií �a j u�isto li estis 
l.rauhila kaj' humila. N e tro severe priju�� lin. 

· 

A l11a glu ' ,  pinpingla fal. '  
Zumas jen barbirobal' .  

.Ce piedoj tikla sent' -
ecdos vi al. :Valsotent'? 

· ,.' K m·Jlorkestra íonohajl "  - � 
• , Jn¡rbus pr0 -gi · fera najF !  

· Tqho, korno kaj tambur', 
. Cri!rnc Ninon kaj Hose d' Amour, 

- soJv· safrana, ambro, mosk ' !  
Dancu �aje e n  la bosk ' !  
KozmetLka Ja::parfum' 

• �vclías en" l:r '·l unolun1' . · 

Migdalsap', » l ila lakt« ,  
pinm·baro :Kaj valstakt'. 
Falsbarajo, bukligil', 
hrust' t:e brusto - maltrankvil'. 

, . K rispaj haroj de virin' 
tiklas dolce�svéne · vin, . . 
kaj .en :itda sangoflu ' · � 
m u.ta rev' én- kirla .glu' . . .  
Cu, piedo kaj pasi' 
.kontraiíst-ari povas vi? 

' Korn' volupta, amoscen' :  
, nun endane,�, h o  Filén ! 

Por tiu pl u en ter-oas' 
1 1c  floros roso, revo, 
kiun tentadis tro la kas' 
de . lía bona 6efo. 
Vi bela Isidor' Filén, 
vi s.telis - ho skandaló 
hotelon stelis vi sen gen' 
da Eau de Portugato. 

.Ten , frato, eho de la hor· 
la gajajn vocojn portas ! 
Sub ombraj arboj en la ·for" 
la lasta valso mortas : 

} :lo, kiel grilo grincas : iii . . . 

. . .  Mosk', safrano, rozparfum' ,  
s e  v i  povas, gaju nun !  
Mankateno. piedcen' . . . 

Ce akrigila sono . 
senkulpa iarn gajis rni 

' en la razadsalono. 

e u vin te!l tas valsre:&en '? 
Samfadene koroj sep 

.les, _ pentu, - j.am· ne eblas fug' : 
tondiJrnakzeloj de la j ug· 
oscedas kun malpleno 

amis vin kun kvera pep' .. 
K ís', mensogo, malhonest:', 
man' en jupo, man' en kesr. 
La fadenon si.ris drarn ' , ", por via vivfadeno. 

Adi�u, nigrabukJa bél' 
kaj pasto kosmetika ·: . 
-senhara sidos vi en eel '  

koroj sep forgesis jatn. 
Mutu kornoj , nigru scen: . . .  
Exit Isidor' Filén. 

malgranda sed fortika. 
El la  sveda : Magda Carlsson. 

kiau oft¿ �.zas La angloj , sed gi tamen terure malvarmis, 
kaj,  forgesante cían etiketon, gi ciam pli ofte deiris 
de sur la gurdo kaj t·arnp¡Íis sub la mantc lou de l·a, 
malj nnulo. · 

Kaj dum ili sqferadis tie ekst�re et} J,a ma lvarmo , 
ml sidis .hejme en mÍa •Yarrna CaO:dJr01 kaj , :fl lsf.atafi 
helpi mi forgesis ilin, ciam pli okupita pri mi,a ekr.a
men� studado, pensante nur pri mi mem. Kaj je11 mi 
subite translogigis al Hotel-Dieu por dejot�i tie ansta
taiíigantc km:naradon, kaj dum plmaj semaj:ooj mi 
né metis mían piedon ekstei\ la ma)sanulej()ll. 
· Tjom boJle mi memoras · la jeuon : estis guste la 
uovjara tago kiam ni :revidis unu 1a a:lian. Mi cstlli' 
lrapasanta lá' · ob:e-DJII\me-plaooJl , la meso jus finigis, 
kaj la homoj elfkuis el la malnom kía!te<lrtúo. Kiel 
kutiine, tie '· star.is longa vico da almoruloj, alvokiaulla,j. 
lj kom)llltOI) . de la diservanoj . La severa ;vinlro pli
a�s i�ian �ornb�.n1. 

kaj �ro� .la : ord'inar�j almoz-
u1oJ, knpluloJ, kaJ blllldiulQJ, láu) cuun troVlgas te la 

-pregeja pordo, laute e lver8ante la historiou pri si:.A rni
zero1 tie staris silenta vjco d'a okazaj · rekmtoj qc la: 
ma]ricego� mizeruloj, kies vivopan,o rp,alaperis sub la 
?�P�gamasój ka:j. kíes fiero '-'.S(msentigis · pro maivarnro . 

. Plej ore1 k�k'an d'istancon de la oaliaj, stá ris maljiWluló · 
kon klin:tta kápo kaj eten'díta -Capelo, kaj kun dolom; 
surprizo mi rekonis mían amikon .en lia maldik.a, 
éluzita redíngoto, sen la ab.tuzza pelerino, sen la sirnioi. 

. )fia unu,a i�lso estis al� ·ai ti,, sed �mba:r.a.sa i!ento, 
mi.. ne scias pn,> :kio, retenis)nm ; mi -se.ritis:; ke .mi .'�'ut- · 

tíkas, bj m):.staris sen movo, kie mi eslis. luj eL la 
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pret.erpasantoj )1altis kvazau por serci en la po8oj , �d: 
� unu moneron mi ne vidis fali en la ·capelon .de la . _ 
maljunulo. La placo baldaü i�is preskaií senhoma, kaf 
unu . almozulo post la alia fociris kun sia énspezeto;. 
J:"ine el la pre�ejo eliris infano, kondu.lcita per la ma111o' 
de funebn� vestita sin joro ; la i ufano per la fingfiOo 
montr,is la _ ín_a}jünulon kaj . poste alktlris por meti. 
argentan ffiODrE)ron en lian eapelo;n. La trJ�ljunulo 
bumile klinis la kapon por da�Ro , kaj ne mu lte man.
kis1 ke anka\í t�i, en mia fatala distriteco, estu dankr 
inta la etán donacintinon, tiom 1ni �jigis . Mía a¡miko 
zorgeme volvis la multvaloi·.an donacon en m:ab1ova¡n 
po�t.ukou -�aj foriris· .a r r ta,iíenkliuigit)ta, l\vazaü J i  a:nko- · 
raií !JOrtus l� g'nrdon surdorse. ' 

Mi mome:J;tte _ ha vis nenion por fari, kaj opiniis, 
ke prorneneto pOSt la malsanuieja odoro ne maluti!os 
al mi antaií la _ mátenma¡n�o, do mi ma i'napide postiris " · 
laií la Sf'ine-ponto . Dufoje mi .atingis li n kaj :jam _ 
preskau frapis al li la sultron, dimnte : )) Buon giomo. 
don G-aetano!«, sed, .sen verdire scü kiaJ, mi haltis lmj 
denove · lasis_ l iu  antaiíenig-i kelkajn pasojn. . 

Glacie malv.arrna vento blovis rekte kon tr.aü nin, 
kaj mi pl i zorg.e envolvis rnin per la �tto. Sed guste 
e11 la sarna momento . mi ekdemandis al mi mem, kia,l 
efektive mi hav,as tian varmran, bonegaJn pelton , dum 
la ma lj unu lo, �i'!l pene:gadis tie antau mi , ha;vas nm�'· 
eluzitan, malnovan redin�ton. Kaj kial a\tendas miJnl ' 
la m.atenrnan�o, :kaj ne Jm? Kial ha. vos mi flam:anta;n 
fajron hejme en mía komforta eambro, dum la majl
junulo la tutan tagon devas ttavagi la stt.atojn por rw, 
morti pro níalsato kaj poste, malfrue vespere, hejmen
iri al miz·el'U camhraoo por, $eb protekto kou t:rau la . .  
malvarmo de la vintra noktO, ripolli gis wva · ta.go d:e 
bata lo por la pano? . ·.. , -

. _ Kaj ·ahíte klarif{is 
.
a l  ?li, ki� l mi ru�i�is,, vidan � · 

hn ce Notre-Dame, kaJ kutl rn1 . Jle decu:ligis .alpaS:t .. 
por ;;aluti lin --'- mi hontis .antaú la ntalj'l.m'Ulo, h'ontis ·· 
pro la nemel'itita malavareco de la vivo }{ontraií. mi kaj 
gia �eve�cco a.l l i. Mi sen�is, kva�au n�i i'?rprenis J?ril' · 
de l i , ktoll 1ru dev·us al h redorú ; kaJ .Q.l11 ekmed ttls, 
cu tío povus esti la pelto. 

Sed rni ne venis pl i  longe en �iaj medi toj , car . 
la maljunulo haltis por enrigardi tra monirofenestro. 
N i  jus transiris P]Jace Maubert :kaj tu:ruígis en Boule
vard St. Germ¡ain ; :sm· la bulva¡·do svarmi$ homoj, kaj 
1pi povis n�rjmarkit� tute proki¡jmig-i al li. _Estis suk�r
ájvendejo, antaú kiu li ha ltis, k.aj je mía kons�rrugq. 
Ji decide �niris. Mi starig�s anta u Ja b:utik.a _ f�nestro. 
apud k�lk'�j stratlmboj , bluaj de frosto, absorbüaj en , 
la rigard 'ado .de la neátinge'b'la] fraudajoj, vicigita( .,. 
interne, kaj rni vidis; kiel la rnaljunulo , siligarde mal
volvas �1 ¡>Qstukon kaj metas l.a momlona«:on do la  
knabineto � la vendotablon. Mi .apenaü -ha\'ÍS la  tem-
pon flankenigi . . �iam Ji e li:ris . lm�. r�g.� k�_>n fit�j-�keto 
ell la mano, ka] kun rapidaJ p�J 1i drrektis fiUl al• :, 
la nájbarajo · de Jardin des Plante.s. . • · 

Mi -ege miris pri tio, kion mi�vidis, kaj 1a scivol
emo miu · ins.tigis lin sekvi. ·-En unu rel la  ·stratetoj :m,:alr-· 
f\U�aü 

.
H�p��l

. 
de- Ja Pi�é, li rnalnqJjdigis -�au �adon " 

kaJ rnt vuhs Jiu rn.alapen en mall)ova qomaoo. M1 at.:en-
dis kelkajn minutojn; kaj p<>ste ·mi palpis ,:tra la pec-, 
nigra por{legejo, s:u�rengrimpisc gli�gan - §tÚpa:t'O� kaj: 
ekkaptls duonferrmtan pordon. Glacte malvarma, · kre
¡mska cambro� kie 'tneze de l' ·pJ.:rilko · tri elfon.aj ÍDÍ't\119j 
sidis: kaüran.ta,j Ci:r.ka:ií duone . estin-glganta iul:Í'boforno : 
eu an�lo trovitis la. sola . meMo efe Ja ·eamb'ro : .. putfa. 
fe�a lito kun, krucifik_� �aj ro� su.r la muro sU:p-ie, 
kaJ oo 1a fenestro penuts Ma.dó:nofig'Ul'Q lrun . a k te k'OlOr
igitaj paperfloroj 6irlc.aiie "'---'-e nU esti.s e1t lt8J.ujo, -1!U 
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TAND:A.• 
· ._:_ Ion s¡avlcl•• -

I. 
.. 

menSOgú ec �
·

la diahlo ! (( Tia estis lia parolo kaj tia 
parolo preparis liañ for!!ligton el Stip . . . Pli verdire, 
ne �uste li . pr.éparís tion sed la vil��anoj. Vorto k� 
ahkor.au. io, · p<;n:;: pli hona kompreoo, &l ola 'Céfpopo ' -
vizito al la., episkopejo kaj tie ci >> 'fekomen'dm<' de la 
cefpastró : la· afe1'ój marSas, n ur ni sciu ma:r��'gÍ ilin.1 
Post pli-mal:pli .da tempo, pa5�r? Tanda es�is '?"anslokita 
de Stip al Malnc - por certlgt la paoon mter la kred"' 

. Dio p'ar,?onu . ,Pirrtilie-n ! Li . estis fama kantmX>. . 
· Kaj li ameg1s la · atidan sukon. Precipe kia;m li estis 
iom raiOO¡.,,. 11; triukis gin kun ovoflavo po( ripari sian 
kan i'Organou, ke 'resonis la . fieoestroj kiám li kan:tis 
)) Savu, Sinjoro, vian pop.olon l «  Li estis en Stip, hona 
kaj granda vilago · kun . bousituaj kaj sagaj lo.gtmtoj , 
km) entenga) festenoj kaj gajaj festmangoj . Kaj nur 
du iufanojn · havis Pintilie : knabinon, lriun edzi:n:igis 
Petro Ka pro, kaj , Tmndafiron, ' la  p.opon el Mab:ic. 

Dio vivigu "popon. » Tanda« ! Li estas bravu1o, li 
studaé!is kaj lernis multe, kaj li kantas ec pti .bele, ol 
lia mortinta patro, Dio pardonu Jin ! Kaj . li ciam 
parola¡; pl.'ave kaj,·��e, kvazaií li legus el libro. Labor
ema k�j zorgema ,estas popó Tanda. Li kole.ktas . . Ciarn 
.ka.j' cie ·· kaj farM ,, ión e l. nenio. Kuni,gas, pliboniga;s, 
konservas, {l(lr,,ke . lj1 havu por .si kaj por ali:¡¡j i: 

Multe penadjs popo Tanda dum sia j·uri,ágo. La 
altajn lernejojn oni ne vizitas nur tiel, irante kaj 
venante. Malrioulo jen havas, jen rezignás: Oni ja 
lalJOt.as pli pene �r 1a kapo, ol per la fosilo ka.j for
kego. Sed Cío farigas kaj ne vane. Tanda farigis pastro 
en la vilago de · ·sia patro, en Stip, hona kaj gmnd.tt 
vilago kun bonsituaj kaj sagaj logantoj .- sed al la 
enterigaj festenoj kaj festmangoj popo Tanda ne iris 
volonte. · · · 

. Estus rnitinpulo popo Tanda se li ne havus difek-
J;On.  Lí estás · iom �z{l .. en la par�lo, iqm 8evera en la 
J:Ugo; tro rekta, tro ' sinoera. Li ne e lektas la vortoj n, 

· s:e-d tuj eldiras, se: io : pezas sur li,a koro. Ne estas bonc, 
se oni estas tia. Da . homoj koleras, se oni dep:reoos la 
eapelon de sur )liaj · kapoj . Estas bone, viví �11 bonaj 
rilatoj kun la aliaj. Tío ci pravigis a'nkia:ií en la kazo 
.�e popo Tanda. Tiilspeculo ec du jarojn ne povis 
resti en Stip. Jen eí · tio, jen tio : foje Ji fuhnoto11dras 
kontrau la vilagañoj, 'foje kontraií la oofpastro. Kaj 
oni scí:ns, k� ·pre_gi�,, kun la oofpopq la . popoj ' ne tre 
deV4S mterdiskutf; ce la oofp.astroj la donaooj ]íavas. 
pli da senoo ol :la vortoj.. Sed · tion ci jXÍ;f\'!> Tanda 
t1eni¡lm vóJis �ko�,p�Ui. . . .. 

,. 
, · ·. . . . 

. Sendubé .! p<?�> Tanda estis prava. Nú� tio; ke 
esh �rav.a eslas l� .;!ajto de . 1' plifor�oj . La p\i  mJa1-

- �ortaJ devas nur 1om post tom pruVI sian p1:avon. � 
�orm1�o. ne renve�sas la :znonton -. tamen povas · gin 
·J?rloktg.l : �d nur ,malraP.Ide, m�lrap1de, e�on post ero. 
Eble a nkau la· pastro scns, ke tlel estas en la' mondo 
sed li havis ysirui principon, )) Pravo 'kaj ver�; ne es� 

. ' 

antoj. · ' . : ' , ·• ··· 
· Popo en Malric ! Kiu scias, kion signifas pastro 

en Malric!- Sed tion meritis popo Tanda ! Ki:u �·olas 
transsalti kavon, unue jetu sian tornistron · trans �in . 
Sed . popo Tanda posedis nur edzioon kaj infanojn : 
l ía tornistro estis malplena. Tial estis tiom malfaic.ile 
por li sal!i de Stip al Malric. 

* 
En- �k-'Yalo estas vila�o nomata Mal,ric: Vila�o 

Malrió en 'seká . .  valo: ne povas pli malliOne ·soni� la 
nomo de iu ajn loko. ' .. , ·  

Sek.:Valo . . .  
Valo, ear gi estas loko fermita inter montoj, sel«l, 

ear lá rivereto fari:nta al si vojon tra la mezo de l'valo, 
estas sen akvo preskaií la tutan jaron. 

Jen kiel lru�s· la valo : 
Dekstre estas monteto nomata Kruta. Maldekstre 

estas aliaj ·tri montetoj nomataj Vi�·go, : Tom�jo kaj 
Avelejo. 

Sur Kl'llta kre.skas rokoj sur Vjzago estas
. 

p)ug
kampoj, .ka;j ·s�· Avelejo la vÜag4 tomibía.ro inter avel
arbustoJ kaj hetuloj .  Jene asjlektas dekstre kaj jene. 
maldekstre, sed lá �fa]o estas �uste en la fuudo. Ti� 
estas la montoj : · de tie venas cío. 

Aliilanke, trans Kruta, estas Hast-Valo, valo ph 
profunda ol Sek-Valo, kaj tiel nomita, ear tra'· gq fluas 
Hasto. Hasto -estas kolerema, precípe dum printempo, 
kaj la riverete en Sek-Valo estas braneo de Hasto. 
Printempe, kiam · la nego degelas sur la montoj, II.asto 
kolerigas1 . ver�s pa�o?' ?e $Ía furio� en la riverbrtlp.� 
eon de �ek-Valo kaJ ct bu &lsas resti seka. D'Í:llll keikaJ 
horoj }a"I:Qa!ricanoj farigas tw rieaj je akv�. TíO. okazas 
al' ili preskll.u : �iujare; Kíani la serim.joj en la valo '�j
nas 'beletaj, Se'k-V .a lo �ómpromitas sian nomon ka j 
forlavas Cion, · kio volas malhelpi gian p lu-kl}r.on . · 

Estus tolereble, se ci tiu invado ne daiírus longe. 
Setl la akvo restas' 'en la valo, formante multajn ú fu�
cjojn " por la rána gento. 

· Kaj anstatau greno kreskas vimeno apud la mareo 
kaj Ciou enkovr.as la sali,koj . . 

· · Ou e�las n:ririnde, ke sekve de cío ci 1a malrieanoj 
baldaú farlgis la plej malbd;x>remaj homoj. Frenezuln 

·' � . ..  ' . ' ·"""*" \., liarl capelon} I;.í n,e . mo.rtis pro inalsato,• 
cío, k�on li p<}stuli:> de la :vivo. · . 

Poste. farigis priotemp.o, kaj mí forl:a!¡js :Parizqn . 
Kaj Dio sci.as,' kien -dpn Gaetano malaperiS. · 

Se vi aiída:s melankolian, malnóva11 gurdon . sur 
la korto, iru .al la fenestro kaj donu mO"neron al La. 
�ompatinda m!grauta ..artisto .- eble estas don Gae
ta:no4 Se vi .opinias, ke lia gurdo vin gel)ast provu peti 
al 1i starlgi : :pü n:ialproksime de vi, sed . ne for:pelu lin 
per ínalsf:ab� L "Lí. tatuen ricevas tiom . da Sf,lnkom,- . 
patai ,V?.r�j; :. �í i( ne póVUS .aJm�IlaÚ. ID> �stl· ���j a) 
li m.; • . vas fQ'mprenon por :m�? l t ' 

· ' El la, sveda :�Jóh� St�nstr6m. 



estas tiu. kiu tie selnlas, ki-e· li na povas nkolti, li.Ú kie· 
li ne scias, �u li povos rikolti aií ne. Sur Viza�o la . .  
tero estas sab1eca, la tritiko malalta kiel P'ugno, kaj la · 
maizo kiel -ku®to, ·sur la Kruta ec moruso , ne hreskas, 
kaj eu la valo la· akvo englutas la kreska.jon. Kie la 
penado ne �sperigás rekonipencon, man1<as ankaií labor
amo. La laboranto ,deziras gajni , Jled la ,malrieanoj jam ·. 
rezignis pri gajno, jen kial ili Íle estis laboremaj. Kiom 
estis ehle, . ili mortigis la :tempon .kuAante en ombrQ; 
kiam tio ne plu estis ebla, i l i  pasigis la  tagon laibora'l!te 
en la najharaj vi1a�oj .  Sed .kiam a lven is la vintro, sei{vis 
eagteno kaj a�ompanis gin veo.. . 

Kiu alkutimiA"is al malbona sorto, ec ne pensas 
pri bona vivo ;: J.a J'!ltalrieanoj opiniis, ke ili ec ne povus 
viví pli boné. Fi8o en akvo, birdo en aero, talpo en tero 
kaj malrieanoj -en malri&>. · . 

. Malric? Gi aspektis k iel vilago Malric devis as- . 
pekti . Jen tie ei unu domo, jen tie .Ja . alia . . .  cie po 

· 1mu . . . Bariloj estas superfluaj, ear ili ne havas kion 
· �rkaiíbari ; la tuta vilaA-o estas nura strato. Malsagajo 
estus kamen� sur la domo : ·la fumú ja trovas elioon _ 
ankaií tra la tegmento. Anjrn:ií tio ne .líavus senco:n, 
ke ' oni stuku la lig:nomurojn , la stúkajo ja ooldau sek
igos k�j falos sur iliajn kapojn . Kelkaj kolonoj kun
igitaj, tegmento el pajlo miksita kun fojno, kameno 
konstJ.'Iuita el koto kun' l:a b'ad ida sialoko, lito farita 'el 
kvar palisoj enigitaj en la teron, pord 'o fabnkita el trL 
t:abuloj . 'kunfiksitaj per du stangoj , 'Ílllu laulonge, la 
alia krúoo ,, , . simple kaj tauge. Al kiu gi ne placa�, 
tiu faru al si pli plaean. · 

Ce la supro de l' vilago, tio estas ee la plej :alte 
kusanta loko, staras kunmetajo nomata de la malricanoj 
»pregejO <( .  'Kio do gi estas? Aro da siipoj jetitaj WlU 
sur la aliao, lau formo de muro. En malnova tempo, · 
iam, oui ne plu scias kiam, . ci tiu murimitajo per la. 
supra parto rigardis guste al la cielo , ' sad nun; alnka.i 
pri tio oni ne scia� de kiam, gi humile klinigis al tiu 
flanko kie oni estus devinta konstrui turon. Tiu flankQ 
- ear la antauaj kolonoj estas putr� di:Jpost la �'ra�d::t 
ur.agano - kli:nigis al la tolerema tero, tirante 'lmn si 
la tutau lruumetajon. Gi restis same ankau poste, car 
la {>regejo, almenal) en Ma!ric, estis sueerflt,WJO: . 

Pastro? La u la pro verbo : ne ekzistas világo sen 
pastro. VetSa.:jne tiu, kiu faris la proverbon, ne scÜS¡ . 
pri Malrio. Malric estis vilago . �n pastro. La u la gusta 
vero, gi estis vilago .lrun pastro ; nW:nure : gia pastJ:o 
ciam· estis pa.stro sen vilago. Jen Malric-a ai{9rO sen . . 
e-galo en la mondo. Gis n:uu .ápenau trovigis po-po, k iu > 
restis pli -ol tri tagojn en Malric : la 1\ID'uan ·ta�,''On li al- · 
venis, la duan restis, kaj la trian . taj_30n �i forkturi&. 
Ki?m �a ku��j po.po) ekzi�>�is, ciuj ya.pasi� Malric-ón, . 
ka] se J:U el ili reshs 1om ph longe ct .tte ttu tute pur
i�s de -siaj pekoj . . . Kaj 'nun alvenis popo Tanda en 

· · cL tiun pentofarejon. Li plu ne ,povis esperí, ke li agos 
kiel la aliaj : la unuan , ta¡�:m alvenos, 1a duan restos 
kaj la trian foriros. Li sciis, ke la .oo:fpopo tro koléMs 
pri li, poi' ke li povu esperi b'!lld:aií!ln translokigon , �n 
aliail vila�n. Kaj sen vila�o li ja ne pov.is resti. Pa� 
sen vila� : rado sen veturilo, jngQ .sen .. b'oVIOj, peltcapo 
sur stango. Li uecidis preni ta· aferojn _ kiaj ili estas : 

" se oni · cdevigis �in · resti en Mame, li restos volónte tie .. 
Gi estis ab:nen.aií vila� laií no�o ; ne.niu �,vis diri,.,ke 

'li estas l)oaS!tó sen vilato. Kaj verve�;e, pli decan vi�oo. 
· oni: ne p()vus trovi.· ec · _seroe�nte. La tornistro d'e la 
. popo estis ·same _ mhlplena, Jciel la tablo de la vilatano.j 
. en·:Malric. . .:.,._ . '· "· . . >. 
, · PCf�po Tanda klare vidis wu tilj en la koroen,09 : 

· . ké .en Stip. esti.S ;pli oone, ol en Malric. Tie ou haris: 

ion; kaf kie unu havas, de tie la .ali� povas ricevi. S�d, 
en Malric Ciu anso esti¡;; el lj_g,no.' K,aj poste la popo' 
pensadis jene : la popo servas al la vilago, kaj la vilii�& 

• wrgu pri la tornistrt> ·de la. popo. ' - 1 
N e . pásis multa temw, �is; nia _ popo -kome11,cis 

'konvinkigj, ke ne estis· tute malsagaj la homoj_; líi<Qj 
eltr0vis Ja: kunmang{ljon kaj trinlu!.muzojn . Estas uti�, 
.Ji diris, ke la homoj kunvenu por koosoli mm la alian 

· kaj goji lrune. ' Eé la &winto mangis k.aj trinkis kWie 
k un aliaj okaze de la edzigfesto e11, Rana de · 9:alil� . . 
Tiamaniere meditis nuh ' popo Tanda, sed en · Malri,c 

. neniam . okazis kqnmango aií trinkamuzo. ))'Jen klara 
�feJ;"O,l«  - ·  "diris al si la past.ro, »en . malriea VÍJago 

, la popo ec triti:kon ne hav.as·,de kie •eti'kolti � Gis kiarñ 1a. 
malrieauoj estos mallabore�aj, . ili restos malricaj kaj 

· mi malsata.' « - Do li decidís� fari diligentulojn el Ja. 
·Vilag,auo� . La Oiligentulo maeas stpno�, trovas :nutr- ' 
ajon en la marCo kaj Tikoltas tri:tikon eC kie �ta.Ue 
kreskis · cikuto. ,' , . · 1 

Finfin� - pensis ]a popo - se la bOvino mantas, 
' gi ankaií prod·Uktas. Tiel li parolis ·kaj decidís �kíu1 

tiel a�iu ne ha vas
' 

kioÚ nmngi, 
.
iru

1
kaj' Jrc� . ���� 

, ce aliaj ! Sed ankaií ci tiu rimedo ne estás la ' �ust¡¡.. 
Blindulo ne kondu:kas lam'ulon, mal¡;¡atuloj ne prizo;rgas 
la vi la�Oil ; sé anseioj gard.as Óieaoii', ma:I!ñiúlf:O resta�t 
por la garcdenisto.· Ej, .sed popo Tanda ja (lstas obStin
'Ulo, kien li :ekir.as, li �as kaj al venas,, · aií · mórtas 
survoje. ' ' ' 

* 



. f; ' Í 1 -� ku' 1 ¡ 11 1Á ¡ J ;4. J ' 1 1 ��l lOIDOJ aus tis, s�r l.uaJ v1za6oJ -�shs eg-
eblaj la v.ortoj de la po

'
po, kaj ' iranté hejmen ili 

ba�ilis-�_nur prj la paro lado audita . en la pregejo,
' 

ka.j-
ciu el ili sentís .sin duoble vaiora ol antaiíe. 

· 

Ehle lrovi�is - multnomhre ankaü �iaj, kiuj sen
pacienre atendis, ke' pasu la sankta dimaneo, por ke la 
proksiman labortagon ili komencu novan vivon. 

, S:imila" :popo,, ankora(í ne el)tis . en Malric diris 
- Marko Sentaiígulo, adiauan� sian . najbaron, Dimitron. 

, » Pastro, vera. pasti"?, kiel en tuté honesta Vila�o ! « 
respon'dis Dimitró; kvawü · li rekon<Us, },(e · lia vila�o 
estas Cia, nur �ste honesta ne. -

Sekv.is poste' aliaj dimanooj. · Sed popo Tanda 
iom post iom rezignis Ja predikadon. Jain la sekvintan 
düpanoon li ne plu havis al kiu p¡¡roli. ·Ita vetero estis 
iom pluva kaj la kredantoj restis hejme. Tamen venís 
ankaü dimanooj kun -Pela vetéro, tiam la vila�anoj 
videb1e ne estis m:a:lhelpitaj de veteraoo, sed ili ne tre 
volis forlasi la serenan Di-cielon. , N u, �enerale trovi�is 
eit la _ pre�ejo unu aü du -- maljunuli,noj, aií surdeta 
a<lta�ulo. Sed la popo ofte restis sola, nur kun Kuk, la 
sonorigisto" Ne tiel oni progresas ! . 
. · Se li estus a1ispeca horno, li. estus 4altinta tiam. 

, SOO popo Tanda . e.stas kiel k-a pro en · �ardeno kun 
hrasiko� Se oni elpelas lin tra la pordo, li revenas tra la 
bar.ilo ; se o ni §topas la truon de 1' barilo, 1a kap:no ' 
saltas ti•,¡ms Ut barifon kaj kaw..as ec pli da ma!J?:rofito, 
difektante ankaü la harilan supron. Malgraií cio ci : 
Uio viyis íd in !  Kiori ajn oni diru, tanlen popo Tanda 
restas bonulo . • · 

Arendu1 
.
li <!fris, � vi ne venas al mi, mi 

'
venoa 

al vi. Kaj poste sinjoro popo komencis r.dndiri. Lia 
bu§o movi�is dum ·· la tuta taglongo. Kie li kaptis la 
horoojn, tie li kónsiladis al · ili. Sur 1� kampo oni 
renkontis Ja PQ>pón, sur la . Jponto la po-po renlrontis 
onin, se o ni iris en la v.alon, o.ni . vidis la -pop¡on, se oÍ'li 
iris en ' la arbaron; ank.!\ií tie ' oni troV:is la popon. La; 
]>Op<? en la pre�ejo la popo ee enterigú, la popo ce 
ei:lzi�festo, la popo ce najharo : oni devas forkuri el 
la vi�o, se oni volas liberi� de la popo. K¡aj kW 
li kaptas' vi:rr, tie Ji mortigas vin per si¡¡.j koosiloj . � 

Popo Tanda fervore donadis al ciu siajn konsil
ojn . dum tuta jarq: La vila�o�moj volonte aiískültis liil, 
ili amis interparoladi lrun la pa.Stro kaj �ü ec pensaélisf 
pti liaj, konsiloj. Sed n'i,Ir tiom, oetere eio restis kiel 
antaüe : óni sciis é kiel ag:i, sea ue 'agis. lxi popo iom 
li?le!i�. De ce�ta lempo li eesis disdoni konsilojn. Ne 
ttovi�Is · 

:
ec uuu horno en. la vilago, kiun li ne es tus 

supersutmta per sia · instruo ; li ne plu havis kion diri.  
' Ej)' tiet ne D;}{lrSas la afero, di,fis dén<n:e la popo. 

Né suficas kousilo. Mi de vas agi pli severe ! 
· Komenci�is la' mokado. Kie Ji oookontjs, ion, popo 

T.anda ridind:igis lin kaj ciamariiere primokis la komp
atinaulon. ;Ten li preterir\s doinon, kies tegmento �stis 
la fre§a • 4ero: ' ' 

-
- He,, vi estas lertegulo, · li krüs ,al la, posedan1:o, 

� ee ' la supro d,e,; l' d?mo � ,hav.a.s . fenestrojri� Sajne 
v1 tre Aatas la: lumon kaJ la sallktari suoon ! _ · 

J:en - li a�nkootis virinou - � eemizo .. , nclavita. 
' -'. lnrerese ! ae kiárn portas. la vilataninoj eeth-

, izon e l � Atofo� '* · - · .  -
Nün - li �kvidás :m&p;!.u:aíl infapq_n. . . - , . 

. - �e, )¡l8nj?, vi �vas tr0 dá marmelad9, ke CC 
la: tnfan.<>J pléñ§imr-as s)fl: ,' _ . ' ,-

' Poste} trOvinte v_ijá�anon, kiu lru§adas ea Ja om:., 
bro, li krias � Ji. ' . ' . . �.¡: . . .· : - Sllkoesan laboron:, · sU:koesari ' 1iborón I · ' 

Kaj se !'Ja lru'8ulo le�as, li peta!!, ke li ne �si:gu 
" \" ,Y' 1.' ;:: 

, Supoieble, _ el ciuj aliaj lingvoj ll\ orientaj lingvoa 
havas plejínulté da proverb0j . En _ la okazo de la A.raba 
lingvo, estas certe, ke oni efektive uzas ci tiujn proverb-J 
ojn )ionstan.te en interparolo. Mi devus ankau mencii, ke 
odentaj popoloj hav�s tiom · d a  respelúo por proverhoj 
kaj J?Of konvenaj citajoj ,  ke ODÍ Ciam povas san�Í la plej• 
akran kverelon en plenan konkordon, se en la �usta ' mom
cnto oni citas la konvenan proverbon. , 

La Sudananoj , (pri kiuj mi n un parolos, kaj pri kiuj 
mi ha vas sepjaran sperton) ,  posedas grandegan h'luno.r
senton . Kredehle ci tio estas la kauzo, La sekv<}ntaj prov,. 
erboj no estas bone konataj . Mi kolekt1s ilin en vila�of 
malproksime de la civilizacio. Por spari la tempon, m i  rie 
citos ·i J in arabalingve, sed bonvole memoru, ke preskall 
<':iu  proverho en la araba lingvo havas rimajon, kiel jerié : 

>> Sudur ahra : r, qubu : r asra : r« Tio signifas tra
duküe : ,Brusto de homoj libere naskitaj (nc sk1avoj) esta 
tombo de sekretoj. '  P�r aliaj yortoj ,. nur Jih.omoj nc pov� 
l cni sekretojn.  

.Ten do kelkaj el  J11Ía kolekto. 
.L Brusto 'de libe.rulo, tombo de sekretoj . . 
2 .  En vilago de unuokululoj , fermu unu okulon ! 
?· Kie granda amo floras, decreguloj ne valoras. 
r, . Hundoj hojas, . kamelo d igne vojas. 
5 .. Se · la l uno l umas, kial vi pri l' steloj vin konsu-

rnas�>' . . ' . 
6. En vilago - de blinduloj , unuokululo estas r�o. 

, 7-'  K.onsilon de malaltulo neniu a:i;ískwtas. 
8. Alrnozpeti ni ilin instruís, ce l' pordoj i li  ol n i  

pli fruis. . . 9· Du sipestroj en un u sipo, 'nepre gin� gvidos al ri'fo. 
._· x o. La pm·do de la carpentisto pendas sur unu car

mro: 
_ 1 1 .  Komence ni ignoris lían maldececon , riun Ji 

venas en . nian domon kune kun sia azeno. 
1 2 .  Sekura vojo �stas plej proksima, ec se �i daúrus 

jar-on. ,_, .- · 
. x3 .  Snuro de pacienco su,liee longas, por ligo, kaj 

ankoraií restos resto. 
x -l. . Bonan homon montras liaj agoj : bonan kamelon 

gia sa:rgo. ' 
. 1 5 .  ' Kelkaj restas nudaj dum la tuta jato ; pq¡¡te ili 

koleras, � la tajloro ne povas fari la veston en uríu tago. 
16 .  !?�roza krueo elSvit� n ur tion,, ki,on �i enhav�s. 

siart laboron, car hejme a:tendas la infánaj bu80j' . ' . 
. Jene li komencas kaj same ' li daiíriga8. Lia mok

ado- :atingis, tian ekstiemol), ke la vilak-81Qoj de mal,
proksúne evitas liu kv.azaii peston. &id eL tío la plej. 
maJoou.a : .. post· tioma teda do o ni eknomis . lin »popo 

. Tanda. (/ , 1) Kaj li restis por �:ia:m popo Tanda. · · ""hPor dirí la veron, la vila�anoj trovi.s solan ma]f
bonan flarlkon � de la pastr..a a¡gado. Ciu el · ili volonte 

· rídís Jrun la pa,&tro p-ri la áliaj, sed ec unu ne volis, k-e 
la al;illj . r�du pri li. Tia estas la homa naturo : citl vol
onté su�tas la selon sur la eevalon de l' . naj�, .. 
.Jeu, pro . li:io plaCis po{>? Tanda .al siaj vila-ganoj, sed 
tío ne IJ)ntentí81s la p-aStron. EC ne pa8is la jarp 'ká.j 
jam ciuj homoj en la �o estis pri,m()kitaj, ne plu 
restis iu · por m..okrido-, -óar 'dé 'Ce,rt'Íl. .tetiipo e� me m la 
primokitOj komencis · ridi. ' Do áhkaü lid -finitis. · Restis. 
sola eblo ; ke la :vila�o ;primoku . . )a P.9pon. , 

- Du 1aroj forpásis sen ke popó T.ahda es tus ' prog-
re�ta'ii:la vi� -al�� ri,?m, kiom �

"
stas de la . 

»l'anda c, signifaB 
> -
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minaoo �is la koleri�o. L a  vila�anoj farigis tiom kon
silemaj kaj mokemaj1 ke tutan tagou ili staris grupe, 
jen ()e kónsili�o·; jeti �e inokado. Estis miri11da afem : 
oni sciis kio estas bona, oni ridis pri la malbono, � 
o1li neniel ekagis. 1 , 

Ej, diru mm tiu, kiu liávas koron : tu Ile pr.ave 
koler.is popo Tanda? Li koleris, e� koleregis. 

Lía kolero ciam kreskis. Li komencis blasfemi la 
'1Llaganojn . Kiom fervbr.a 1i -estis en la k;ónsíLado, kaj 
mokado, tiom vigla li estis -nun en la blasfemado. 
Kie. li kaptis iun ; tie li blasfemis lin. , . . 

Sed li ne povis .dumlonge i8pliki tiun ci metodon. 
Komenoe oni lasis lin blasfemi. Pli poste ankau ili 
respondis ion, tiel, duonvooo . . , Tamen . fin�, vidante k e 
hí pastro traigas, ankaií. ili ko.mencis olasfemi lin. Nuni 
konfuzig-is la aferoj. Cio elreli�is dekstren. kaj mal
�ekstren. La vi�a'anoj ,. .komencis minaci la f}Opon, k� 
Jli !le lasos ridindigi sin kaj ·olasfemi, sea ili iros al 

• . . . E • ;. 1 ; ', 1 .�·· {' . • • . '. � J helpon, sed sin IIléiiÍ Ji ne povis konso1í. · DuniÍorige fí 
�ida,dis enpepsitinte oo la seba 1\lmigilo, ';'l,i:iU Jetis dorm-:-, 
igan ·duonfumon ; '.eirkaií ·¡¡;; �iuj dormís. Arikaií ·fu .ak� 
intino dormis. N;q, nenio igas pli nul!gaja, , ol guste 
maldormo ínter d<?:r;mant<jj. Kaj �i doqpantoj�ja e�tii 

· naf' karuloj, pri· kies felioo Ji hav� respondeoon; amat)!: .. 
o j ,  en kiuj li vi vi�. ka j kies amo do.nis · valoron al tia 
vivo. La pensoj c-éne, vicigis . en . tia · kapó. Lia :at:�ir�Q 
trapasis · la pasinteoon kaj estonteoon. En ' sia IiOdiaií� 
�;tato· li povlS. pentri la .estontoo. nur �r· la plej nigra. 

·koloro. L�j útfal!Oj, lia edzino, kio 1>�,zos ahri? Lia. · 
koro astis peza, sed li ne. trovis "ec U.nu savan penson, 
e� solan rimedon . por libe'rigi, eJl la mondo li 11enio;ri 
trovis, de kie li poyus · <Jerpi esperan. · , , . ; .. 

Sekvis dimanca mateno', la--�tro iris al la pre.gej6· 
- kr;iu staris klinita· al l& te�o· - por legi la �tenan 
prea-aron. . · ,, . ·"'' , .. 

Kiel genera le la homo j, popo Taüda neniam med
itís :pri sia servo. Li volonté estis _ pastro. Li ami!> kanti, 
laiítl�gi_ la �vangélion, instnii· lli > , homojn, konsoli ka:j 
helpi 1a erarantojn. Li ne pensis pli ptofunde. Se li 
iam estus s�n dem.an_dinta, tu li kor:rprenas ai1k:aií la 
altan sru�kte<-'6:n, la c misterari 8enoon de . sia destfuo, ebl!'!: 
Ji estus �kret.e ridinta pri �io, kion oni komprénas 
nur en la gr.avaj momentoj . Laií la homa naturo.,· kiam 

" ies me11so ekkomprenas vicon d.a aferof malfacile al
penetreblaj , oni metas ta tutan mondan je sama .nivelo, 
kaj ne plu  . kredas, kion oni ne wvas . trapenetri �r 
sia kompreno: Sed t�ni n� 6i:a:n¡. pripenSás. Estas '.qk'iazoj� 
kiam la cerbo cesas ft: n'k'cii : en dángero, Jciam la animo 
ne plu ricevas helpon, en �ojo, ,kiam . oni ne . trovas la 
fonton, de kie elsprucas lli:'<bon8anoo, káj dum �nsadó� 
kiam· la homo ne plu trovas Íl1terligon in�er siaj. pei;iscij. 
Kiam iu alvenis -a l  )a, loko, kie Mj poy� kaj �senpov!O!. 
interpusigas,c; tiam li �sas pensi, 'i;ed úi homa' na:turo 

· pensas anstataií Ji. , 

la episkopejo kaj forloki,gos lin el la vilago. 
Nur .. 1io 6 Jnankis al nia . popo. N u, .la popol¡anoj 

trafis la gustan punkton. ·Ili fodokigos lin el Malric l 
La popo rtu:n .kaskade versis sur .ilin la blasfeman de 
l' · �lasfe,moj. , ' . . ,. 

Popo Tanda eniris 1a· pregejon. Kiom . da fojoj 
.¡¡ eniris ci ti un pregejon ! Sed �iam tiel, kiel la forgisto . 
enÍ\ras sian , forgejon. Tanien nun nekomprenebla timo 

. . kaptis lin, li iris k�lkaj� �jn· ,a,ntaií�.Q1 ha�tis, kaSis 
· . .sian vizagon eu 'ambau manoju kaj eiq)lonigis kun:. 

sufokita kaj sovaga gemo. Kial li_ plOris?> El Iia buSo¡ 

·. · Kia la .ag(), ' tia lá pa.go. ' La viliígalloj sidis súr 
ve�ilon. Unue al la �fpastro, poste al la episkopeje .. 
. 

. La sankta ,libro de l' sa� enhavas m�llongan 
�struon pri la · surtera vivo : :niaj bonvolantoj ofte 
malutilas kaj la mala,'mikoj u tilas. Ci-foje popo . Tanda 
-n��havis bo�18anoon por profiti el la a.go de l' malam;.. . ,. 
ikQj . La .e:piskopo estis bonkerulo, menciinda en ciuj 
diservoj su.r la terglobo. Li komp¡¡.tis Ja bedaiírinda.n 

, (l9pün kaj , prav�s · lin,- k e li insultis la "vila�ano]n. 
Sekve popo Tanda ankaií poste iestis en Malric. 

. 
Kutimé la malfeli?joj aniasigas sur la kapo de 

l' ,,horno. Unu naskás 1i ali.an, a u �  íli estas 'Kamarádoj . 
Sufi&s ke oni ·ciam renkontas ilin kiel ombron kaj 
lumon, unu apud la alía. . . . 
." Gis� nun tri , infan<)jn havis popo T.anaa. HevéÍJ'" 
mte de la episkopejo, Ji trovis hejme sian eaziñon en la 
lito. Alvenis la kvara �jo en :lá domon� 
* . 'MalS'ana ed.Zino, tri, etaj infanoj;" ·la kvara suéÜlb, 
domo kv�zaü rompita poto, tra la muroj .enSúvigis nego, 
la kameno, p� la �mh'ron par .Iumo la fegmen4> 
estis 1u�amara� de la veritQj; bf la grenejo iri'all
plena, la monu� -sen enhavo, la koro kun eagreno. 

. Popc1> Tanda ne e�tis de . tia spe,oo kju ·es tus {l9V
incta troVi eliran vojon eel �i ti1nkaosó. M a1i.a oomfra'tO 
kiu estus en tiA m.iter<ll st8.to, Ji eslus po:Villta doni. 

eli�is nur ifi >vortoj> , · ,. · 
, . ··t . " , 

� Ciopova, heJpu min ! •· · · ' . ;. 
Cu li k:redis, ke ci tiu penso tiom aide pensita. en 

lia mates�rq ,alportos helpon? Li ,.ttenion krl)dis; úenioo 
pensis; li estisc sving� portata:. ; . � - .. 



ia dÓmo estfs ���<>- ¡,or tardeno, ear ni · jam rakont�, 
ke en Malric ne ekzistas _hariloj. Popo Tanda acetis la 
domon Irune � }a gardenloko kaj li log:is tie, De 
kiam la domo .aparierú.s al la pastro, oni ne riparis 
gin, ankau uun gi estis rompita 'poto, la muroj -

· kribriloj,. la ·tegrp�nto - reto. · La . popo zorgis.nur pri 
1ljl domoj ae 'ajjaj .  ' '" 

» La . man�ájo � de 1 '  popo ne estis pli hoña ol lia 
Iogej?. Laii La: .r-rkonto w,i .la giliuloj : La homo kon:
formig;ts al la ali¡aj homoJ . Ec kiajm li volus, ke la aliaj 
konform.igu a l lí. l:.a . popo vi vis tiel, kie l  vi vis lia v.ilago. 
Feliee, lia edzino hávis doton , sed de kie oni ciam nur 
eerpas, tie eleerpig.as ; ankau tie ci oni proksimigis a l 
la granda fasto. · · 

Ne marSas 1a afero - diris popo Tanda, Tiel 
oni ne progresas ! �un li komencis farigi serioza mastro 
antaií cío iorgantá _pri la . bono de sia donlo. 

Komence · de 1' printempo li vokis cíganon por 
prepari argilon .:k.flj, li riparis la domon, Post .kelkiaJ 
,ta,goj Ciuj kvan mwqj >estis �topitaj kaj stuki:taj . Nun
•tempe la popo pli goje sid:adis ekstere, ol en la: domo, 
ear de interne ne • estis tiel bone videbla la stukajo de 
l' !domo. Kaj· stukitá domo estis unika belajo en Mal
l'ic, precipe se ÍU J!OVÍS diri al SÍ : Hu CÍ estás la . mía f ' Sed estis io-,. kio tu:te ite taií,gis. Kiam la okuloi 
de 1' popó glitis super la murojn, sur la te�nton, 
li tuj enlmris la doínon. &jnis al li, ke li vidis sufioo. 
Li ne rigardis la kadukan tegme:nton, kaj tamen, kiam 
li volis vidi la . muoojn, li vidis la tu tan. ' tegmenton. 
Malben:inda, teg'll!ento ! �e. plu eble lasi gin en ,!@. stato. 

l'ie, sube, .,�ii¡ J{l valo, kie are k uSás � �arcetoj, 
kreskas ne nur salikój '. kaj vimle;Do, jen ci tie, jen tiQ 
v.idigas ankaü skir¡)6, junko, kelk loke ec trunketoj de 
kanoj. Tiel mi l:aros e� , pensis la popo. Li vokis help
anton, ·sendis Jin al' Já sicirpejo, j unkejo, . kaj al la k.anoj . 
Saháte estis plene cirkaií la domo, cie faskoj üirk,a¡a
ligitaj per vimenaf vergoj . Kaj en la sekwm:ta �sahato 
la tegmento estis flikí� kaj ankaií ra)lde riparita per 
kanfaskoj,. super . kiuj estis metitaj du stangoj Jau 
fprmo de forko. �un gi estis bona dometo, kies riparo 
ne kostis multe: La vit.agauoj pasantaj . preter 1a. domo 
de J' · popo, ekbiilánpis !,a ka pon kaj · di;ris kefkfoje _: 
d"iah,lulo ! � j la' pópo 'goje restadis eks.tereJ ,. ' ' '?(¡ •. .,_ � < •' ' ' • • • :�· .. ,., • • • •  ,. • ;.-. Sed ec tiu ·ci .: gojo ne' daiíris longe. · Ank()raií tr.ov-
�is �aldeca flan�p-:�a ,\popo �g-� en �mpáóo. En la 
tuta VIlago ne eSfu¡. alta .. IDO SIIni1fl al lia ; estus dece, 
ke gi estu iel izoJita de 18: vitago. La .pastro ne tre· 
k ur.agis diri : »ce ,mi · hejrne « ,  ear Ji Yidís, ke i>ce . li « 
estas »en la vilago� .' Mankis ankoraü barilo kaj pord
eto, tra kiu .envenñ la vilaganoj venantaj al Ja <püpQ.t 
Li devus ha0 ion, :kion oni nomas »Darilo.« .  Anstatau 
pordeto li devus ha vi nm simplan pasejon, se: d óni 'Sciu, 
, �� �ntaü ol ec!l:PaS' . domon de l' popo, .O.Ó.i �evas en-
lfl lia� korton. " ' ! .. . ,,, . e ..• 

Lá . popo < :aúiigis helpanton, �:Q:dis . Tiii, ke 
· 1.�. deh:alru do� ;,l>ra,b,eetojn kaj palisojn 'lí en'igis ·� 

la .t�ron, � ao . anoo� Ji plektis inter la palisOA 
ql JCD esbs pN!ta. Ja-banlo. An:taií la domo,. en ilirekto 
al la pregejo, li cir.kauharis terenon de pr:oksimUme, 
unu huoo, kaj li >faris pordon el kvar pa1is.Oj kuilfiksitaj 
per du stangoj krooe metitaj. · · · 

.. . !t'�pe . lil . pppa , edz�. go�gi$1 . �dan te siu '". tie1 
�kaUbanta. Ka} J.ii pl:>po �JIS pn Ja g<>¡o de J' .ertztnO. 
N� pasis tas-9, · lOiún Iá � aií lía ed� ne estus 
admonint¡�a . 00 

:� "'el Ja ;korto, 
. 

' . 
ei, hejmet , , �  "' · 

. se �lu 

mankas la aÍian. Nun fÚcsltis Ídeo en Ía' k�po de 1; 
cdzino. � 

- Auau, popo, si diris iun matenon. Mi ekpensis, 
ke estus bone •fosi kelkajn hedojn tie 1aükmge de l' 
barilo. 

- Ou J;�edojn ? 
--.: Jes, .. mi - kreskigos tie bulbo o, karoton, · fazeo-

lon·, terpí>mort .kaj. brasikon. -:- La, popo. e.k_rniris. Tío lli 
sajnis a\ 1i_ !maJ�b!ajo. Bedoj en Malri� ! . .. . Tamen dl]m 
kelkaj �oj Jiu kapo estis plena de bedoj. terpoma(j·, 
brasikaj kaj fazeolaj . Ka'j post kelke da p1iaj tagoj l a 
loko estis prifosita , la bedoj arangitaj. Ne estis tago, 
kiain la po:po kaj ankaií lía edzino ne estus almen.aií 
kelkfoje kontroüntaj la bedojn por vidi : �u elkreski� 
la semoj. Iun tagon okazís tre gojiga afero. La popo 
vekigif? pli frue . ol kutime. 

-· Edzino; vekigu ! 
_:_ Kial? · · ·" 
.....:: lli elkreskis. . . 
TilÍn' tut11ri tagon la popo, kun sia ediino' kij ku�e 

lm u óiuj infaríoj, pasigis kaüre sidante ce la · bedoj.  K�u 
rimarkis pli da elgermiuta;j semoj, ti:u havis pli bonan · !lancon. 

Kaj la vilaganoj pasadis preter la domo de l'pop.o, 
ili rigardis tr.a la doraba rilo la bedojn de Y popo, .k� 
ripele d iris al si : la popo estas diab'1u:lo ! 

- Cu vi audas, edzino, - ekparolis mm la popo. 
- Ou ne estUs 11one semi maizon apud' la b'arilo ka;j 
cirkaü la bedoj ? 

_..:. Veni estus tre bone. Mi amas la maizon. 
; :- Á nka.\í 'mi amas gin , · precipe bakitan ! 

Kaj jen · novajo. La popo semis cirkaiíe maiion . · 
Lia koro gojis pensante pri la tempo, k_ia.m ciikaqe 
�ele �·es.kos la �izo kat kovros la dorl?-ojn _de l ' biar
llo, lnu komenc1s malplact al la popo. Sed Cíam prav-
Qo • • • o o o o o o o o o o o o � o o o o o o o • • • • o o o o o o o o o o o_o o o o o o o o •O o o o • o o 

Poem·ot de Clement Harot : 
o o o 

• o o o o o o . • • . . o • . . o o o o o o o . o o • o . • o o o 
. o o o a o o • o o 

Kupido kaj mia Darno 
Amoró pa�is preter rnia kor-estrino , ( ceestis mi, do tre ' autentas ci rakonto) : .· . 
»Saluton, diris 11,  Venus', mia patririo l «  . 
S,e4 tuj li 'Vidis, k,e 'i erarís pri l' renkon�o; 
sur la viza{f montrigis al Ji áesapo�to, 
.kaj bonta: hj �onf!lza1 �i senhelpe stll\'.3$ . • •  
» Ne, .ne ,  Amor ;" m1 duts, ne necesas honto, 
ec pli klarvidaj ol vi tiel ja eraras.« 

Bedaiíro 
. Forpasis sen reven-espero · de mía viv' la. juna glor'. 

·· Mia · printempo kaj .somero 
tr:a la fenestro . saltis for. 

· ·'\([ estis mía mastr', Amor', 
vin solan servis . mi .sindone. · 

<¡fl:d, se nur renaski�us kor·, 
: . kíel mi .servus vin pli bone . . _;. i 

o o o o o ... . • • • o o o .o . o • • • • • • o o o • • • • .. • • • • o o o o . . . o .. o o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ,o • 



itas la ,proverho; 1mu 6ag�no nask.as la afian .. Mala-qta. -9: 
la domo estis ankoi·aií rereno. kvinoble pli vasta, ol t iu 
cirkaüba:tita. Ci tio ' ne lasis lá popon en p8100. Kial do 
gi res tu sen produkto? Cu l i  ne poYus kreskigi maiwn 
ankaú malantaü la domo? . 

Sm· la .eksrervilata parto .oni plugis k.aj semis, 
sed en la vi lili.�o la  tero re.St1s netu:si ta, eat· tie :ia estÍJS'i 
la vila�o. 

. Marko Sentaügulp, la najh¡aro de 1 '  popo posedis 
plugilon iom difektitan, sed tamen plugilon, kaj De
metrio Soldat, la najbaro de' Marko, posedis du mta.�
grasajn bovojn kaj Ull'U laman cevalon. '  La' popo, Marko; 
D .emetrio, la bovoj . k.aj Ja eevalo, Ciuj kune, labQri,; 
tutan tagon, de ID"dteno �is vespero : ka;j jen, la tereool 
estis p�ttgita kaj plebsemita de maizo ! 

De nun la- popo p'li volonte restadis malantau l� 
domo. Estis 1niriude bele -· kiaj sulkoj ! Kaj in ter la  
sulkoj, jen ci-loke, jtm tie, mai� trunketo apenaü 
el�erminta. M.algrau cio ci .la popo kelkfoje, ec tre ofte, 
gratis sin malantau la oreloj. Sajnis, ke ankoraü io 
premas lian komn. Estis granda .afero, kirUn 1i Yte 
ln)r:a�i� kom?n.cí s.:npri�hse� .temis li"r� la kar�pa ter
euo. 01s n un h estls cedu'lta km a l  -aliaJ por pnlaboro, 
dividonte duone la ri!OOlton . ..L i  vo!onte estus. mem pri
laboriuta �in. Por ke li vidu sian senmjon k.aj irn, 
rigardi �in kuné kun sia edzino poste, aiítune . . . . l e:nJ 
tre aHoga afero, . .· . :· · · 

' Li detale prip.arolis cion Mm sia e'dzino. Oni 
b'ezonis eevalojn, vetUt.iJon, p lugilón, serviston, staloo, 
- a ron da diversaj. ajpj . Ka:j la p<¡po ne tre ·estis lerlla 
en la plugado . . . Tamen verdigis la bedoj, ekgerrntj¡c¡f 
la maizo. La popo firm.igis en sia decidO ; 1i elpren'Írf 
la restajon de la edzina doto gis · n'w1 konservitan en 

. sJosita . . kesto kaj li komenci.s la labOrorr. . 
Por komenoo . taugis ar1kaü �a plugilo de , Madw. 

Unu cevalon li áóetis de Detnetrio, aGa· ceválo trovig¡s. 
óe vi la� ano en Hast-Va lo ; S tan Lamul ha vis veturilo}1 
kun tri radoj . La popo aeetis gin, car · l i  ja atkiris U�ll 
radon de Demetrio, kiel aldonon al la lama eevalo. , . 

Kuk, la sonQrigisto, farigis servisoo ce la popo, 
óar Jia · logejo estis je nura salto de tie ci. La popo¡ 
poste en�gis kvár kolonojn ce la maLintaüa parto de 1 '  
domo, du . a1tajn kaj, du malpl.i .altaijn., Li  far,i.s tri. 
murojn el vergoj, ·surmetis tegmenton el skirpo� ·kaj 
.vidu : la stalo estis preta. · · ·� J)ume popo Tanda maljuni�is dek jarojn , sed Ji 
rejunigadis, kiam li ensidigis sia:n ed:zinon . kaj la 
infanojn en la 'veturilon, alvip;is la eevalojn bj eld\e-,; 
turis por vid i ·siajn hubojn .  · ,  

La vílaganoj !.in vidant.aj cekbalancis si.aju kapojn· 
kaj ripete diradis : diablulo !' · .  .. 

Se� la edz:il),o havis siajn virinajn zorgojn. Si 
pose?is &lau sanktulbil�on · donace r�cevita:n de la fi�o 
de 1 popo en Melo. Ka] la sank�u lJnldo �JS· nun kug1s 
envolvita eu papero en }a fundo de la. kesto. Si tre 
deziris pendigi �in inte.r la 1enestroj, almeti ankaü 
ocimon eirkau �in, kaj rig.w:dadi g-in p)i oifte, ear L1 
ikóno ptezentis · Sánkta:n Mm·ian, la Dipa;tri;non; - lc�j 
ankau Ja fiüno de l' popo · nomi!is Maria. Ankau · io 
alia eagrenis 'la edzinon de la paatro : unu el la fenestr� 

nestroj tri Vitretoj �mpitáj kaj 



,., -(0��· • •.• •  �- � ·� . ..  o .  o :�..;· o o .  o o 0.,;0 ' 0 � ... � '  • •  o o o "o· ·o-r. · � o  o o • • •  o o o �o� 
. - . • • • o o o 
. ! , efJkQj de la amo : ! _;' - Lope CÍe Vera - : •• o 
: Kuragi , sveni, igi furioza, · ·_ � 
� kruda, karesa, fuga .kaj naiva, : 
• vivr�ka/ �gonia, moJ;ta, viva., : 
: 'lojala , fiá, tima, danger-kro'z· a ;  : o o .• o 

' : sin trovi _ for de Si sen lok' I'ipoza, : 
: aperi gaja, ombra, simpla, . ak,ti¡ya ,  � 
�' aiídaca' kaj . enua kaj pa:siva, · · � 
: kontenta, ofendita; ·jaluz-poza ; � o • o o 
: .- _kaSi de ��- ama senrevig' vizagon, � 
: trovi, ·){e ·--dolCas trillk'·, kiu ,vénenas, : 
: � p:i:i gajn' forgesi, sati la domagon ; o 

• o o 
� .. o • . o o o o o 

kredi, ke la infer' .cielon tenas, o 
. animan, vivon doni en trompajon : � 

jen am' ; núr ' kiu provis, gin komprenas: g o 
El la hispana:  Anwlia Nunez Dubus. � o o o : . . o Qoooe o.oo_iO ••oo oo.:'-e.oo o o ó o--oo, �.o o • o o O ··oo o o_,• o o o o o o o o o oQ 

�-.--.. 
Dum la helpado al la �po, 1\f.árko lertigis tiom, 

· ke li sukoesis fari , pli bonajn vetucilkorbojn ol· la popü!. 
La kovt<ilo plek'tita el kano estis majstroverko de 
Mar'ko, k�j la popo ue revenis ma!Beka, sed kun plenaj 
poSüj . 
. ' . Ci tiun fojon l;1 íe�to de Saukta Pen_t-ekosto estis 
gojplena . .  tago. Lá edzino de 1' popo . xi.oevis novan ju
pon, la tri 'grandetaj infanoj rioevis suetojn el la urbo. 
Marinjo, la plej eta, rioevis p.ajlan eapelon knn dü rug
�j floroj, kaj la muroj :estis · blan:kigitaj e6 ekstere, la 
fenestrQ� -estis sendifektaj, la 'domo · plena de_ lumo, kaj 
la ikono de Y Dipatrino estis hone videbla sur la muro, 
ínter la · fenestroj kaj oxnamita per · · fJoroj kreskintaj¡ 
sur · la ran,do de., . 1 ' )Jedoj . . A.nkaií lflankan' farunon, 
viaridon'' K.á1 · �mteron, ec sukeron portis' la ' popo el la 
nrho. La popo amis sian edzinon, sed ili nenmm in�r-

, -ki�is. La edzino ekplori�_, mi ne sci;as kial, k.aj anka:ii 
ptoP.9 Tanda estis plo.riO.Ilta, kiam li ,alvenis �n, la preg

, ,  ejon, se� li rünarlris · la vi),¡íganojn ·üe Ja ikonaro, kaj 
, li iris al la altaro kun larmoj en la ókuloj. Oni diras, 
· ke li meni.am k.a:ntis · pli bele, ol en1 tiu tago: Res.tis dir

. ajo de liám : » Li Jful1tas ki� la popo' pentekoste. « 
La' tagoj At-venas, la ta3'oj · fo:riras : la' mondo 

marSas antaiíen �j oni jen lrun la monklo, jén kon:
traüe. · 

estas' en
' 

tiií tuoo ) . .. Ili a'udi�as )e� Jrihor� vojdÍstanoo ! Ú  
.f(ie la voJój disi�as, siaras kolóno lrun du hralé<,>j, 

sur unu b'rako estas skrihite »Al ll;aJ¡t;-VaJo« ,  sur ·le¡ 
alia ·» Al Sek-V�lo« ,  Ti& vojo, Jriá paisll$ tra Sek-Va}q 
al Malric, ríé troVitas en vasta tirka:iíajo. Glata .lcieh 
tablo; . kaj ptalmola kiel oorizkerno. Estas videble, ke 
1a malrieanoj Jaris gin lrmi goja .k'oro. Dekstre kalj 
malde'k�tre, je 'Gi:uj dek�dekkvin �j, staras nuks.ar�j 
kun densa foliíliro, kiujn oni plezure rigardadas: J� 
riv�ro • direktigas . deks�n laü la riverojo : . la vo�Q 
kusas sur la deklivo, pli supre, por ke ne a.tingu gml 
la alfluo de J' .akvo. La . millrieapoj · devis disrompj, 
rokojn en sia vojo, sed ili volonte · faris tion, ¿ar eLla 
rokój ili f.aris al si la vojoll. 

· Tie ci la malricano se.ntas sin hejme, jen pro kio 
li vefur.as .¿¡ loke .tre ma,l,rapide. Ce�r-e li neniam enu.as 
tie. J>reskaií je 6u pa§o li renkor1tas konaton, kuu ki�í 
li inte.r8ang.as kelkajn vortojn :  » de kie kaj kien ?-« Oi' 
tiu portas veturilon da ka1ko, la alia veturilon d:a 
fmk.tój . Jen venas 'unu kun plektajoj, jen pasas la alia · 
k'l.tll veturilo 8arS'ita de radoj, aií .alia ligua rrodUkt
ajo. Kaj sur la r.ando de 1' vojo, de temp' a tempo, 
oni renkonta� stonhakistojn, ·kiuj . marteladas de m;aren
krepusko �is sunsub'iro. Ci tiu vojo r¡.e .estas senhoma ) 

Ce la kurbito · de l '  v.alo kaj vojo estas 1a kalk- · 
sLonejoj . Nu, tie re.gas vigleoo kiel en la foiro. Unuj 
sursarg.as J<alkon, la .¡¡ljaj deéaztas étonon. kaj lWton, 
la kalkistoj }itas lignon en la fajron, kU:j · Ciu m.ástro 
bruegas, kiel kvin homoj kune. . 

De tie ankat?- la vilago estas pli bone vídebla. Sed 
la g,ardenojn , tro dense plenigas la fruktarbloj, n ur inter 
la atbbj oni povas rimarki jen ¿¡ tie, jen tie, peóon 
da muro kaj la tegmentojn de 1' do100j. La domo de 
1' pof!? cestas tute supre, ap:ud' la_ pre�ejo. Ankaií el la 
pastr� domo nnr kvin fenestroj estas videblaj kaj,ruga: 
tegmenro 'k!un · du kamentubbj .  Kontraií , · la prégejo 
staras la lernejo. La dotru?, el kiu oni po.v.as ·vidi nur 
peoon da muro kuu du grandaj fenestroj lCaj ]a �g
meotón, aparrenas al Ma:rko Senta!ií:gulo. " - Kaj la 
granda konsttuajo videhla· pli málsup.re, 'estas la ' vilak
estrejo. - Se ' la vi�o ne est\ls tiom 'dlen;sa, � elikus 
Lre ilnpone. Sed tiel oni vidaS' nur la elstaran teg
\menton, lau ióu oni ,povas sup0ri, kiel aspektas la 
ka�t.aj partoj. . . , . ·  . 

· 

. Cio 8angigis, nlll" "POpo Tanda resfís kia li estis : 
pleníortulo, gaj.a kaj diligenta. Se la grizaj haroj Kaj 
bar� ne pedidus .lian , a�on, oni , kredus, ke la infan
et<>ji::kun kiuj li ludas 0e vesperiA'o sur La: benkero antau 
la dáino, estaS liaj infanoj . Unu el la etuloj, kiun li 
levis en siajn brakojn por kisi, de§telas la, Ca:pelon del 
sur lia kápo kaj petole J.orkur,as kun �¡., Ma:rinjo tnla} 
fei'IIlas la fene8tron kaj krías : » E� Ta�da de panjo, 
ne lasu ave ton �en eapelo ! « Poste éi elku'ras el la ®mo 
por .kapti Ilenjon, kiu for.Stelis la kufon de _ l ' avino kaj 
Ofllltmi$ sin , pé,r , .gi káj venas fanfaroni ,al la <>'njío. 

, AVO"-.paejo ridáS plentoje; li Aa�s 1a 5ercon. Jen venas 
de la litanio ankaií popp Koste kaj li ka,ptas kaj Ilenjon 
kaj ·Mil. rinjou, kisas iliíi, poste li sidita� súr la benketo 
a pua . sia OOJ?atiD. Marko, la ita:jbaro, m.alnova amiko1 
la !tro de �njó, intimulo en ' la familio, ekv� 
la · n rondO:n kaj ankaií li venas por babiladi :  » Mal-

. funu 1 jen · pelo, �e restu kun malk<>-vrita kapQ!,«c 
- �� la YÍno, · traJ�.Monante da eapelon:" tra la felF 

· esbiQ. 
Vilataoo pasas p.re,ter la grupo, deriras bonan 

. ripozon, ka¡f diias al si :  »ViYig'u 141, DisinJor.o, mult-
aj jn, tar 'li estas: N.,ioa . holll() h' � , . 

El lá .rumána :  Til>erio Motar�. 



. Pri la arto, de la 
' � . .;_ \' ;:; • • - '0.- ' .1 

N or ·r�1ative · Iastatetnpe la ' aiístraliaj artfakuloj ek-
taksis �un �omprenemo �a . art;aJ¡ojn �e niaj · r�gruloj , 
malgrau ke Jarn de longaJ JaTOJ apartaJ etnologoJ sentls 
fortan irr l:ercson ·pri la ' 'Pentrajoj kaj encizajoj .· sur ro.ko • 
kaj desegnoj sur arho§el(), kiujn · faris tra !lpokój niaj tro 
walrnulte pristud:itaj primitivuloj . Kelkaj el niaj hod,auaj 
pentristoj iüprena ·Sintenon de - indife·renteco, kiam. temaS 
pri tiuj vérkoj de la »rnalnovaj majstroj « ,  kiuj cble estis 
nur juna�aj , · kiam ili elpikis, punkte . gravuris, au per 
pcniltoj el arbos�lo pen.tris la. ;des'egqajojn sur la ro�- . 
utw·oj d'e siaj sanktaj kunvenlókoj. · ta' indifé:enteco de la 
menciita j pentristój povas esti ia nekapablo §ati, ia manko 
ua.skita ct�. n.e�ci�_. Tiuj J?Od.ernuloj, malsatantaj la ''er�oj�l 
de la pru:rnt:lvaJ · homOJ , Sidas en densa mallumo,. kioü1 
konccrnas .ties valoron kaj signifovolojn, kaj ili monírus 
indignon, se iu asertos, .ke kiam iliaj propraj ellaborajoj. 
j�� long.e fo�gesi�?S, .fak�l<;>j �� 1� hur�onanta .a:to satos 
LHtJD de la mgrulo] ec ph ol lh bon ' fatas hod¡au. i 
1 �i prjs�ud11 t.iujn primiti.vajn .art�aleri?jn kaj . la 
hómoJn, km], desegms simboloJn kaJ diguroJn en ru�a 
okro kaj blanka argilo, aü pacience per stonaj iloj pik
pikis la rokfacojn por eterulgi grandiozajn skizojn de 
clioj, herooj, ter{) kaj · mirmonstroj , . kiuj dum epoko;j 
eltcnis la neniigajn penojll de l' suna brulo kaj pluva lavo. 
J.,a imago flamigas ce vizjto al unu el tiuj_ roksirmejojl, 
dekóritaj per . iugaj manoj kaj misteraj simboloj , spuroj 
el� hP:�toj kaj krcidaj figuratoj intencitaL kiel homformoj . · 
N1 ndas la stonepokan artlston emerg1 el la. nebulo de 
l' antikvo, laborita en la ombro de granda dekliva r{)kfaco 
per sia »peniko« kaj kolori!oj , aü sabloni ruga_je la prop
I'an mnnon sur la muro. L1 agadas kun la facila lerto .de 
la vera metiisto, ' iidele desegnante la homon kiel li  kon
eeptas lin

.
. sen bagatela aldoiiajo kaj sen obeemo al )a 

dogn;lo de ia » skolo« . Rezulte de lía portretfaro, aperas 
antaü niaj okuloj bildo . kvazaü de forksimila rafano kuo 
ronda . kapo kaj ,h�akoj (v .. skizon x .) . Jen nu�a simp�o . . 
kju pli studemigas la etnologojn ol la luksaj portretoj de 
niaj laütnomaj sed ne vere eminentaj imponuloj , k:iuj 

. povas pagi la houorariojn de societaj pentristoj. ' 

Lerteco la plej alta manifestiga5 en la · detalríce 
dekoritaj armiloj .kaj . sa�kt�j . o�jektoj , kaj e� �a t�r7 
desegnoJ de certaJ trl�OJ . fantaJ por . ceremo�OJ , . . ln·uJ 
povas daiiri kelke da ·semajnoj. • Antau tiaj desegnoj ni 
povas vidi maljunajn virojn kaiírantajn kaj ululantajn en 
lingvo, kiun korilprenas preska� nenm l>lankrilo. · 

Sed
. 
nia SCÍQ pri l' arto. indi�ena cefe venas pere de 

la kavern- kaj rokSirmejaj t>ildoj , kaj pere de tiuj de la 
·�riz3;j v�te1·batitaj pi!ltmontetaj k<;tj .plata� sahloston?-j �l!r
, fa.COJ , twrr� nbundaJ en · la arl:!arOJ t.eg1one dé SidneJ•O. 

· Centojn da l'Okcizajoj sur la sablostono de: Hawkes
lmry (§tato ov-Sud-Kipnnjo) 'fotis -ro B. J:Iornsl�aw, 

ajístral iaj , ¡pdige(loj 
,¡ de stdiiejo,- ki� se�.Í�ale st��a� ki�J aiitó*;ltato' pri;:��i tiU� 

branco de primitiva arto, k!e.l tiqrt praktikis la ttiboj de 
Nov-Sud-Kn'l!rujo. .'En Státo . 'V-iktor,io ankoraü . oni. ne · él Lrovis :rokc�ajojn}' �aj en t.íu ·St<;lt? �enis sill.J la ohse�von 
nur nemultaJ gru¡JOJ de rokpentraJOJ , els.tare la rokimn� 
1:jo ce Glen Isla, sur la okcidenta �eklivo de la mont
(:eno ·.Grampians. Sui \la interna l'a�o de la pendant.a··flanko" 
de izola sablost.ona rokb, alta sepdek futojn, k usas ·granda ' 
nombro de pentritaj figuroj , forw.oj kaj simholoj . · Ciuj · 
estas en rugo, kaj kft)kaj havas totema:jn 'signifojn.  Glert"' 
Isla evidente servís kiel ia cerem!)niejo . . lrinte 'mejl:ojn 
orienten de Glen Isla,' en vasta kaverno, oni trov;rs m ulté 

. da 1:u��j man .oj , prefel'ita forn;o de »hildosltribo.�jpiktur-· 
grafo) troveola en preskaü cm loko · en la mondo. L� 
rugan manon ili formis, vlate metante unu manon sur 
malsekigita rokfaco, kaj tlam hlovante elbwe polvigitan : 
pigmenton ('farbStofon) kci'ntraií ambaií man:ojn kaj }¡¡. . 
i·okon. · 

Tiuspec¡¡jn ar.tajojn la nigruloj ank<?raií pcilahorÍs, � · 
vida te de la ,. fruaL"'ohl'itaj pioniroj ; ·, arikora:ü · hodiaií en ( 
Okcidenta Australio ili same faras, sed ' ni . povas gu�e, · 
profite studi ilin, nur se ni rigardas, kvazai:í. ili estos la 
\'erkoj de jam komplete mortinta .raso. " . . 

La reteriemo, . .' l:á préskaií nerom'pata .silent& de la 
nigruloj en cío, kio, konoornas iliajn .. sanktaj:n aferoj�, 
estas karakteriza Cfl ciu pa§o,, kaj ,  �une :kun aliaj . .  konfor..; 
ma:j atestajoj , montras, ke . niaj ;primitiyaj homoj- pifo
funde riveiencas tiun por .ili magmi potencon, 'kiun en
havas la. bilde · esprimita objekto. ... · ¡ , · ,. ·' · ' : 'Noto ·prU �uziko 

. Muziko, laü nia koncepto de tiu á�tformo, p�eskaü 
�ute. n� ekzist�s ce 1¡¡ �igruloj de A�r��o .. . �e�. , k�k�j . pkulo] prete�das eltro\'1 certaJn kadencoJn 'KaJ milZlka]n 
intertempojn aií paiizojn en la » kantoj « .  Aliaj ne · pova& · 
distine-i ion "Ckster monotonaca bruado, ·en · kiu la s0la:j' . , 
san�OJ ·konsÍ$tas er� s.v�lo-malsvelo d'e .Ja SonvoluméQ'Q. , ·¡,: 

Ilia sola instrumento konata i:le la blankuloj estas 
bambua blovpipo, �enerale, uzata ce la nord-marbordregio
naj triboj , kaj e( tre -enlande� S-ro Japlin;: e1,1 süt ráporto 
pri la ·gento 'Narririyeri , apud la inalSupra regiono de la 
Lagoj Murray: pattituris -:kampkunvenan (corxoh�m�e) 
kanton, sed eble iom· i.nfluis li? en.>�io li-a .• propra �iír��a . 
kultu11o. La<�ua ·muzikpeeo .mgrula :eldomta en Australio 
estis tiu de s�ro Lhotsky, dedicita>.al »Adelaide, 'Regino 
1e :Sritujo �aj Hanover« , k�. tito�ta ·��to �e la vir;s: }nOJ de la tn�n 1\lenero, a,eup la Af!stralaa¡ .al�J « . , ·.� · · Noto pti lingvo 

La. indi�enoj sen�as nepi� niillacil� kom�� un? 1t · al la alia 'la tdeoJn kaj , mesatoJn per $Orlov uzataJ preskau , 
Sammanierc kiel en la anglá. La voka:loj estas la plej grava· . 
elemento kaj .devas tre zÓrge parolataj . . l;a k<1nsonantoj 

¡ , . . , ' 



.,.-- ili estas malmtiltenombraj _: pro simileco povas esti 
· kontentige r�,preze�tita� per. l.a anglaj litei:oj. Mankas I, L,  

�r-- Tb, v·, S kaJ Z� K kaJ R ihn nur .. malofte l uzas komenc� 
liten�. P kaj B, D kaj 'f, -estas preskau nedislingelilruj: , 
durn L, M, N kaj R estals. in'tersangeblaj. :Vere, la pozicio 
d'e ll.1 konsonantoj ne tre gravas, se oni k.o�:ekte - elparolás 
kaj guste akc�ntas la vokalojn. 

, Estas certaj faaiksonoj universale. uzataj de- la indigenoj tra la tuta · insUlkontinento. K kiel komenclitero 
esprimas Ílauzon, timon aii malsaton. Oo (la vasta U) 

" ciam est-as ásociita .:knu la ideo de' plateco aii horizonte�. 
i:lurn Ya (y : proponcu · j ) eshs · la »mi:t�ca« silabo : 
»Yanna« signifas nági ; » Yallum « - gutflui, do puto ; 
'»Y¡¡llock� ___., flueti, do · rivereto ; .»Ya:rra« - brulfali, 
do" falakvoJ. · . i:"' · � -. , · � :· · · 

. Pro tia malabundo de esprimajmaiecialo, la parol
�toj .dev�s ofte kromu�� gesto:jn ¡ rii�rulv_,pov�s, pe: signo
sisteoJo v1gle konvm;sacu kun a1n;egtonano,, k1es - d1alekton 

' J i  ne kom'prenas. ' Kvankam la »Australia lingvo« est'<�s 
esence sarnstruktura tra la kontinento, káj m ulte da bazaj' 
VQtitQj · CÍU ,komprena�, tafu.en ekzis�a$ sU)'ÍCO ·d� - malsam

. . ceo en la diversaj dialclctói por ' 'igi la komuníkadon kclk-

Hok-cizajo en la praarbaro apud Sydney. ,La d11,kapa 
fig11r? rep,rezentas la .hero.:kuJton , de la indi�(lnoj . · 

í!oje malfacila, se ne neebla. lo simila okazas ce inMr
kompreni�provoj en A�glujo, kia� hotn?j de diversaj 
graffan<loJ ( ekz. Somerset, Lancaslure kaJ Cumberland) 
sin renk?ntas por babili. · . 

S.eg fremda indi�eno baldaií · posedas 1a dialekton 
de siaj gastigantoj , kaj "bu§e lernas ec neparencajn lingvojn 
pli facile ol la meza Europano. 

. . {Slcriblárto?) 
: Rimark:indaj estas nur la tielnomitaj leterbastonoj', 

au .emblemoj de aiitoritato, portitaj de mcsa�istoj aii 
» lete¡;p�rtistoj « :. �elkfoje virinoj 

_
plen?mas tiyn, oii�on , 

sed pieJ ofte virOJ. Dubo ankorau ekztstas pn tiO, kiom 
temas pri .efektiva skribo, a:u mnemoniko, -aü simple signo 
de aiitoritateco . 

Kompilita de" R. Banham lau » Biackfellows of: Australia« 
(Banet and Kenyon) , Melbouroe. 
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Lópe de Vega 
La homo 

, La 25-an de ' Aiígustó J635 forJ.lasis un'u- el la plej 
famaj ·verkis.toj :, la. hispana komed1isto, romanista ka] · 
poeto Lope de V e.ga. . '-·""' · 

Lope F'.elix; de la Vega Carpio (tia estas lía plena 
nomo) naski�is en Maclrido la 25-an , de novembro 1 66 2 ¡  
ki�1 filo �e m��iisíaj i.eBa,troj ; la ).atto �stis brodisto. 
(tlarll ordmare vna mello) . La familio estJs Santander� 
pr?Yinca laü �evt;no. J� en sia plej frua a�o I:ope _de · 
Yega -ekmontns sr¡¡n verkist¡¡,n talenton, car, lau haJ bw
grafoj, .kium '' li ' ' kornencis' . la létnejternpon, ne scianté 
ankoraií · skribi, li 'diktis al siaj {>li a�aj kunlernantoj vers
ctojn �fabl�jn, p�e�ojn) kaj ihn pripa�is pe:. fr:m�aJoj. 

L1a fa3ra kaJ aventureiJla sango lm puSlS font1 el 
la !r�jtn� p�r . »�J:akur.i I!J. .. rí:wndom . K.une. �un sama�a , 
amiko, h ms �1s A,storga, en NordarHJsparuo, sed post 
suferaj kaj malabundaj tempoj , ili arde sopiris al siaj 
familioj . Rev.eninte ili intencis en Legovia vendi cener
eton, s.ed la ar�entvendhto ' Hin suspektis Atelistoj kaj ili 
estis arestitaj. J<�elice, la ju�isto, patreca kaj bonkora , bal-i 
daií ilin liberigis. Oni kalkulas, ke li estis tiam dekkvar-
jara. ' 

Li en irua tempo i�is verkisto, ankaií tre frue )j · 
malliberi�is -en la amaj kaptiloj . Deksepj.ar.a li enam-. 
i�is al al{torfilinp, junedzíno de forestanta junulo, eblé 
ankaií aktoro. Tiu arda unl\a am:• :kaj �ia · malagrabla 
kaj malhonora fino inspiris al Lol?e la . dialogitan romanon 
» La Dorotea « ,  publikigita pu�, hpn li estis tre maljtma: . 

Deknaujara, · kiel li komprenigas en- unu el siaJ ko-· 
medioj , li part.oprenis mititiron al la » Islas Terceiras« 
en la Azora insularo. 

, Li . finis siah studadon sub la protekto el� la Avila 
episkopo, en la fama Alcalá Uriiversitato kaj re�enis Mad
ndon por esti sekretario de la Dukó de Alba, nepo de 
la farnéga militéstro ; sed la trankvila vi vado ne multe 
konveuis al la aventuremá jun.ulo, kaj malgrai'í sia edz" · 
igo al Isabel de Ampuero, li ali�is al .,la mevenkebla sip
aro• sendota de Fil ipo IL kontraü Elizabeta de Angl�JO. 
Tiu impon� siparo estis, tamen, venkit:a pro la ventegoj 
kaj la. ��ona estrado, k.aj Lope devis elsu��r� la cag.re,- , 
non v1d1 la rnorton de sJ.a· frato; ankau mthtisto, kugl::; 
vundita en batálo kóotraü la Nederlánda siparo: .Dum lic 
militiro; li verkis paemon . »Hermesura de Angel ica« 
(Beleco de Angelika) . · 

Post tiuj - ókazi'ntajoj , , }i lo�is en· Madrido, k:ie estis 
�?P.dita · Akademio! no'rnata »Par,naso« kaj p1ene, sin dedi� '. 
c1s al verkado. TIU estas la tempo de haJ pleJ abunda<J 
lit

. 
craturajoj . �i vi?-yi�as kaj reedzi�.as, en 1 6�o; al �uan� 

de Gu:a:rdo, nca filmo de b'estventtis!o. En ttu edz1�o lJ . 
havis .du infanojn :  ,Carlos ;kaj Feliciana. Feiiciana edzin
igis tre·· juna kaj� Carlos, 'kiun tre antis Lope, mortis 
ankoraií mfano. Tiu frua rnorto inspiris al la patro J;¡el
egan elegion,

. 
plenan. de dolora kaj samternl?e de religi'a_< 

rezignacio ; sendube 4nu el liaj ,plej bonaj linkaj poemoj;;, 
Tia terura bató kaj ankaií la m,orto de lia dua edz· 

ino kruele vundis 'la amsopirantan animon de . la poeto .. " 
Cagrenita, kormuelita, frap1ta de .la vivo, l� rifu�as en la 
pie��n: Ji . v-er�a,.s� . :religiajn. , poe�ojri," ani��s ,al . . diversaj�·. 
rel�gtaJ socJctóJ au » fratarof« kaJ f1pi>, pas,tr1�as kiel sacel'
doto. Sed vane 1i forflugis Jll la· niondo kaj el Ja amo. 
La petola Venusido clen:?ve. lin celis kaj li� trafis per' '5i.a 
f;ltala . SllgO : per ··kvazau Ju.Qa�a ai'da pas10 - eble la ·  
Madri�aj autun.aj ,p'o�Jtagm.-;zoj p�i, Yar�e ora� ol la prin- , 
tcmpaJ matenOJ .2.. h enam1!;is, yost duJara vuta ·past,ueco, 
al Marta de Nev.ares Santoya. Knabino naski�is el tiu 

k;t�i��0
k� ,,:��1�n; ��;. ):w��.;�r.��:�An�:it . . . 

mortis, h alprerusi; -en >SI.a domo la vumon kaJ .fa 'lmabmon, 
Tiu knabino, posté, foririnla kun delogantó, devis kalízi 
la lastan ¿agre kaj rapidigi la morton de la fama 
ve:rkisto. , · .. . " •. ,. . · :Vere. li me1'itas. la. �OIÍlon. "tgranda aipy�nto kaj 
granda :pekanto« domta . al li de biografo. 

·-

, . ti Bl!is �uk�aoq . ep siaj Vl!tko.j. ,tr!WI?-fis .en. ,. artaj 
kaJ ama] mtenCOJ 1 esbs dorlotata ae noDelO) kaJ a[or.ata 
de popolo, kaj kiam li mortis en la .dato nun rememorata,· 
lia imterigo -e,stis la plej ,solena el muj. 

. ,: . �'{;, · La ve�kisto 
Kiel oni legas ce Montalban, lia unua biog�afo, 

Lope jam » verkis« , kiam li ankoraií ne scipovis skribi ; 
k.af la 2 3-an . de Aúgusto 1 ?35, ti? esta_;¡ ses tag<_>jn antstií 
s1a .forpaso, li · .ankoraií verkis poeúajon »La ora Jat:cento« .  
Dum la tuta vivo, kiel ·oni elkalki:ifis, li verkis dudekunu 
l�tílion?jn �a versoj , po na�cen� .ciuta�e . . N.ur kon�ediojn 
h yerkls 

.
mtl .?kc.7nt ; kr?� tlo h,rlk�jo.Jn k�J : proza]n _ver

koJn. Onr komprenas, kieL pvave om aln�m1s fin »�onstro 
de la Naturo� kaj, » F.enikso de la Sptituloj « .  · · "  ' 

Proze li .verkis la .dialogan romanon »La Dorotea« ,  
trafa pentrajo de sia · uriua ama li;Venturo, ·sed publik'igita 
- kaj eble korektita C....: tre malj.una�e; El} ·• 1 6g8 li . ver
kis pastistan romanon · -' tiam la!ímod;an . � » Arca'aia« .  
En unu kaj alía estas entenataj belega:j lirikáj póeziajoj. 

En la eposa genro, li estas aií,toro de ».Jerusalem Al
:rnilitita� kies bela versfar�d<? pe , sufic� forgesigas la  mul
tajn anakronismojn kaj·· erarojn · ill'i . la kfucmilitoj. Pli 
a�og� estas l�· .sa�ra epdso »Gato

_
· maqu?¡¡.« '(Katol�tauo) ,  

kle l1 bone t1dmd1gas, _pere de la ]{ato) - · herOOJ - Ja 
mezepokajn :kavalirbatalojn. . .. � , 

Sed ia farno de Lope devl)nas el la: multaj kaj variaj' 
teatrujoj, de li .nomitaj komedioj; . sed 'kiuf laií la nUii
tempa klasifikado estas komedioj� tragedi0j kaj . dramoj. 
En ili kun·igas 'la klasika, stilo kll;j la f)opola gusto. Tial 
klerúloj kaj P,Opolo .�arh� varme · i� aplauois. Li majstre 
pentras la kárakterqJn, la arnon k�J jaluzon, la kura�on 
kaj la fidelon al paro�o. Apud la serioza tolanto; estas 
la spritulo --, ordinare servisto, ·armilknabo - rompanta 
la monotoneéon de la verko. Sendube, en tiel eg� verkado, 
rie estas eble, ke ciu kómedio estu cefverko; sed kiel ;l,liras 
kritikisto : La· cio ne estas. bona, ankaií nenio estas tute 
malbona. 

Oni diras, k� Lop.e .multe _cedis por · kont�nt}g� la 
popolan gustoT),. Lt mem . .twn koafesas en la �an1a diStlko : 

P.opolo stultal'd aj car pagas estas juste 
por al gi placi; al gi paroli stulte. 

, Tamen, J¡,iel ciu verkisto, li: estis "era edukanto kaj 
per siaj komedioj li mu.he �l�igis I� :nivelon. �e 11!- _ p<>¡p.ol
menso. Teatro ' Claro estls_, estas ·k�J estos,""; 1au vorto� de 
nuntempa V'er.kistot) » La libro de tiuj, kiuj ne scipovas 
legi « .  • 

Lo pe, .kiel ciu genjtilo, éstis.4 antaü.vídanto, refo.rm
ulo,, :ec prof�to. � Jen · •parilg.rafo ,,de � La . D.Or,otea« ;  kipn 
ne malsatus subskribi Fieud mem :  · 

»Ni s(;mgas. tion . kio� ni faris. aii �i. �v�las_ fari! k:'-j 
ankaií el tlo; kion m dezuas, naskigas tíllJ ImagajoJ. ka) 
pensoj ;. tial . ,, :e virt�?j . . �i>n�as R�i: boqa.jn ·· aj.ojn, ol iQal
bom;iloJ , malvuctúloJ kaJ: malbonm<>ruloJ . « . 

Li antaiís:éntis la · telegrafon kaj telefonon : - . "' -� { 
»Al·" en� tia �ciigo 

¡¡¡al rii- 'per fubna .rapid' 
Kiu scias; iam . eble 

.. la fulmo mem · .po.dos gin .«  

,"'_;.. 



LA SVEDA SKULPTARTISTO · 
CARL ,MELLES . ESTAS .,,6o-JAI\A . 

· .. ';La 23-an d� junio igis la granda rvulles 6o-Jara. Oni 
fes�as li� k:iel la plej emi��ntan 'kaj ori¡5inal3.? sv�da� 
skulptartiSton. Estas kar.aktenze , ke h pas1gas - s1an JUbi
.leon· en Ameriko, kie 1i dum sufice longa tempo · (6 ja
rojn) laboradis kieL artisto. Li apartenas al .la )nternacia 
elitQ,,de 1' artistoj , Jdes yerkoj trD,vi�as ne nur en la sveda 
patrujo, sed ankaií " :én l¡t muzepj de Kopenhago, Lon-
dono, Vieno, Ber1ino, Brusselo ktp . · 

· . ,, Naskita en Lagga (en la stokholma distrikto) 1 C_arl 
Milles komencis kiel artmetüsto . . Kun atesto de la. Tekn1ka 
Arflernejo de Stokholmo kaj ku!l stil?endleto de la. Sloj�
sociéto e,n la poso , ,'veturis la seri?za''J unulo al P�n�o, ki� · Ji · dum pluraj · jaroj ; 'J:uk�is :energ\e . kún la ma.ln�eco . kaJ 
batalis samkurage por atmg1 artap klerecon, al k:iu kon
tribuis ankaú lia studado en München. La nuna membro 
de la Franca Art-akademio kaj Nacía Societo de . 1 · Bel
Artoj en Parizo, petfektigis . .  sian formsenton per et
skulptajoj , . sed plen� trovis s� l¡¡ Qnt,�an fojo_n en pri?-

. tempa skulptajo , , Vkiu preze9t1s :du frost�ta3n homoJn kunblm.-itajn sur · · henkon en ·malvarma mateno,. 
, La unua pentreea ' maniero .de' M_illes. iom post ioll_l 

phine transdoms la lokon al sercado Je ftksa formo kaJ 
tinioakreco, klopodo por tute subigi la graniton al la 
fórmlrrea forto. Li sukcesis sorci vivon kaj animon en 
la . P!ej dura1;1 m�!erion. , �ar�o d,e liaj verkot estis. akre 

. priQiskutata ( ekzemple p�1 ha un.ua _g�an?a ., kreaJO, . �" 
inonümento de Sten Sture, la ondoJ de l. disk11tado taJdis 
duro . deko da �aroj) '  sed ciuj estas en si a figui:� m�nu
menteco stamp1taj , de ' �a .  �ers�na -koncepto d� 1 artisto: 
Spite kontraiístaron, h 1ns s1an propran dm�kton k�J rompÍS UOVaD vOjon por SÍa , ar�Ó, .kiu DU� ec �n SI a 

' 'karakteriza propre�o -es�a� rekona.ta · ki�l �spnm�. ,pn nov-
• kcrea_ foxto de genia · spmto. 

Don Tello 

th. trlO!ll}1Tie!}fo Gustav Vasa (Norda 1\Íuzeo) estas 
grandioza sta;turo , lOe� kencentrita aiítoritateco, kaj pug.n�ta , 
mano elokvente espnmas la karakt�rQn de 1 gran�a h1s: 
toria personeco, )a loko de la rubnko ne permes�s al III 
p!i detale okupigi pri lia Industria monumento en St�k
holmo, Eüropo en Halmstad, Folkunga-font�o en Lm
koping (tre adm. irata de la recenzanto) , Pose1dona font· 
ano�·en Gotenburgo ktp . ,  kvankam ciuj estas »capitro pm.· 
si rnem « . · 

Lia granda formsento pri la » frostiginta muziko"t{ 
l igis plurajn liajn verkojn al la arkitekturo, ekzemple la 
skulptajgrupojn sur _la » Enskilda Banken « �aj rehefojn 
sur »Norda Konipamo« en Stokholmo. Prec1pe lasttempe 
evideptigis ce li . preskaií _ idolana vivemo, bel�aao�o ,e? 
liaj· f;ont¡tngrupOJ , fanta�1a marmondo, �·okokonaJadoJ.· 
Sed en lia animo restis ankaií kapelo por . la mezepoka 
mistiko, konfesita sur la kupropordego, baptujo kaj alíaro 
de 1 ' pregejo en Saltsjobaden. 

La sesdekjarulo guste nun komencis plenumon de 
novaj grandaj taskoj en Usono kaj ankaü la » Nova Orfeo« 
antáií la stokhobna Koncerta Domo don.os sia.tempe pruvon 
pri la j úrieca forto de 1' vastkalibra sve.da a.rtisto. 

T. M. 
HEINZ WATERBOEH : LA TAGLIBRO DE DOK

TORO SARJ:tAUT. 
. .  La juna yer.kisto estas multpromesa talénto .. Stranga 

miksiljo : fr;mca , romantiko, kvazaií de ·entuzias(Jla ,poste
u! o de Chateaubriand ( ec la nomo de la heroo estas : 
Ren�) . Fantastaj travivajoj , kvazau nin kondukus Joseph 
Conrad sur mal1·ektaj VOJOJ tra la tropikoj ; kaj naiv:a sent
profundo k�j korvarmo. Oi estas la. taglibro d_e k?ra�istl? , 
bonege v.erkita, kun plena forto de fremdlandaJ pnsknboJ , 
kun plena impreso de psikologia memanalizo kaj kun 
ple1�a siiloera simplo de sento. D�ro Sarraut priskribas 
en éi tiuj notoj , al kiuj oni deziras arilwraií pli da Rous
seau-a sínoerecó, siajn amtravivajojn, lciuj kelkfoje plej 
endan�er

. 
igas lian

. 
vivon. la kulpo pelas lin

. 
al la pereo. Cu ku1po? Apenaií ombro en la lumo de matura ekkono. 

Sarr.aut estas juna ktiraci,sto en la Salpetriere, sed de tia 
sentema manier.o, ke li ciam ankoraü evitas la praktikon , 
car �¡ estas » preparo« �r la kadavro�Iavisto. En sia 
Pariza studentlogejo li log1gis ce si - malnova moro de. la 
»Quartier Latin « - kunulinon, Jeanette, kamaradmo 
el infanjaroj. Bald au si atendas infanon de li. Sed lía 
sango lin pelas . al alía, Ad�ienna, k11raci�ta kolegino, �� 
trompas Jeanette kun Adnenna. Nun h turmentas sm 
kaf ; �in , la bedaürindan .Je�ette, kiu · legis . la kot;tfesojn 
di) Ren� �n la t�libro .. D"ro 'Sarraut fu�as. �ntaií Sl ·mem , 
antaü SiaJ memnprocoJ en Ia-· marokan �hton, poste en 
la afril..ajn tropikojn . .En ci tiuj priskrihoj de la . ekva
tora< pejzago fakte . estas ardo .kaj intenseco de moderna 
9.ha�e�ubriand. Sed li ne lo�e res� e� �ia p_rofesio: 
c.. tiU , doktorp .. Sarraqt , ankalÍ ne , kiel é1pkur.ac1Sto. L1 
fin� estás karbotrenisto en Singapore, Ji · mero degradis 
sin al tio, kiam, Bur la vojo hejmen al .Jf;lanette kaj al sia 
pátrino, li ricevas en Mar.seille la sciigon . pri la IJlortOt 
de Jeanette. Kion li travivis, li konfidas al sia tagl ibro ; 
Ciap · malfelicop, . ¿ian tragikon , elvokitan de virinoj, li 
metas . en mistikajq interligojn ktm da propra so�W: tiun 
mm:d(),Jl', l(illll .hispa.Pa kapitanó', pro demona vi?no, fa�is 
al Sia kamarado ; · la sorton de o holandano venemta de n:r-
1llo; la sorton d.e japana kuracisto, kiu ne senkaiíze sen-. 

. .tas sin kulpa. pri fa nesufiéo de s.ia kq.racista arto, kiam' 
�.ava ep�demio .q-�as lían �lakon . Ci�n d·ro S!lrr_aut rilat· 
1gas al s1 mem. LI estas, lau fa v.orto) de la fikcJa , eldon
antp d.e lia �Jíbro , » Uflll' . el · ,tÍUJ malfelicaj hornoj, a1 
Jaaj 'la so:rtó\odéstjnis herom rolon ·sur la s.cep.ejo de la' 
vivo, sed kiuj ite scias tiun ludl, w ili ne estas herooj , 
aiíkau né en 'siaj plej Waj deziroj kaj tevoj.« D-ro· Sar
raut, reveninte hejmen, post kiam li trovis. J,a vojon al . 
la pa�o: D;'Otia.S . de prop1:� mano. Ci .ti.ujl;l ok�ajo�n: 

.k lolor-ri�Jn . e.Ju.iteraJn kaJ . la kompJ,ikltaJn ammaJn, 
ol.li , tekv.as ,ll� , �U:anta �r�, �a,ptlta.., ján:í -�� 1,j�- art- , 
eca . .for_mo de,. t;;:Uia prezei?'ro .'�no Ci tiUJ taglibx;Q�!•oJ• � 
te la fino ona. díru al u, krel . r.noma esu. · ei � UJ .tanun� 
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kuo) « 1 uzante yorton el la trui:empo &e la psíkologa · 
romano. Li ja éstas kuracisto, �i hu doktoro Sarraut, . 
pro kio do li troigas kiel naturkonanto la naturan? Liaj · 
merntorturoj sajnas al ni animaj dorlotajoj ; tro sub tila 
animo �¡ tie respegtilitas. 'Sed la spegulo mero estas facet-
ita de la mano] de juna< ta�to: . · 

· · F. w. v. -
(Y.) LA DAME DE MALACCA (La Sinjorino de 

Malacca) de Francis de Croisset. Aritaií �io, oni devas re
koni, k(;l s-ro de Croisset verkis tre a,muzan romanan. Tia · 
laudo sajnis senutila aptau kelkaj jaroj1 sed post la milito, 
la romano fari�is tiom teda, ke oni de vas _aklaroe sal u ti verk
iston, kiu ankorau pensas pri siaj legantoj . Oni ec povus .. 
diri, ke s-ro de Croisset tro pensas pri ili - kio montr
itas. alía "�kstrem? - sed tre malmultaj homqj plendos 
tmnláte. · . 

. La autora estus P.ovinta verki romanan de · d-rama 
speco, kío estas tre fac1la por . iu, kiu, kiel li ,  bone konas 
la teatran teknikon. ' Sed m ale, Ji atentis. la regulojn de la 
ludo kaj simple verkis romanon de �omana .speco. 

Kiel romano de fantaziema verkisto, �¡ meritas apq.r
tan . kritikon, car tie : ci la fantazio evidentiA-as tre facil- . 
efekta ; ti éstaS fantazio .. de la cirkonstancoj kaj si�uacioj . 
Se · Ja heroo, anstataií - esti hinda pi:inco dólca, fiera ka,j 
kruela., kovrita de _juveloj ·kaj pasedanto de _ver� fea re�?_. - ,  
la�d.o en la duo�u�sulo Malacca, estus sens!�ril.fa ma.lnca 
Ofimsteto, }a fantaz10 tute ne trOVUS lokon Cl be, ec mter 
la tute samaj okazajoj. La vex:a fantazio nestas en la ani
moj. En la Sinjorino de Malaooa, �i . trovi�as en la r.iceco 
kaj ekstera stato do la figuroj . , . ' · 

'('amen la heroino de s�ro de Groisset ha.vas . korin
citan carmon ; �i estas irlandanino, prof.esoro de angla 
lingvo ce . R�i�ata in�iit.uto �· Cal�is. La sorto se?kom{late 
mhlhelpas siaJn asprroJn ; §¡ perd1s la patron ka] la flan
con. Si ha vas · nek ricon nek estonton, malgrau sia ne
ordinara beleco. Sia amikino, • s-ino Turpin, zorgantino 
en legsalono, Yllkle anoncas al si, ke grandaj , belaj , gloraj 
ok¡uajoj venos �nkonte al si en sian vivon : tiuj ne l enas ! 
Nur un u viro mteresi�as pri Andrey, senhava milit-kurac
·isto, nomata Herhert Carter, kiu estas tuste la malo de 
la 1dealo kara al fantaziema koro. · 

Car Carter ricevis postenon statan en Ekstrem:Orien- . 
to, .¡\ndrey tam4:m lin ak:ceptas kiel edzon. Verdín� tra li 
si jam antaüvidas la magion de Hindújo. Si do . foriras 
kun la edzo, kaj sur la sipo mení., la Raj�utana, !i ren- " 
kontas la viron, kiun si amos: A leksandron i:ieliin, sultanon 
de Udaigor, posteulon de A:leksandro la Gi:anda. Komp-
reneble li es.tas tie� bela! kiel rica .kaj !llistera. . . »La prmco m.alrap1de alproksum�1s. AkvQverda bueto 

· kóvris lían kapon. Pezaj smeraldoj piroformaj 'ori] i,; �ri ' 
liaj ordoj. Lía rekta nazo, lia firma hu&o, lía bone mo
delita mentono elvokis remian mas'kon ; tro grandaj por 
lia ,.iz�o, liaj malhelaj . .  okuloj kontrastis kun lia profillo. 
Per la tuta kapo ' li superi_s sian adju.tanton, , kies . viza�
koloro, sub - hela turbano, sajnis preskau' nigra. « ' 

Oni vidas, ke s-ro de Croisset ne hezitis elekti la , 
plej hélan modelan de :héroo por fantázia, romano. Kiu 
povus .rivali kun Aleksanclro Selim?:.certe, la senkompm·e 
bela sultana konfuzos pli , ol un u Jegantinon. Kaj lu'aj 
juveloj l l l  , ,  1 1  • ·-· > '  • 

La p�ej .amuza kaj ,orig�n_ala :earto de Ja, romano -
éat la cammtngo de Andrey ka] Sehm ne plerugas la tutan 
li.!u.:on - . estas la. prisktlibo �de la · anglaj kolomaj motoj: 
La autora tie disvolvas , ltlulte•l;la sprito.- Jí:�. tre 'akr<�n sen• 
ton pri humoro. Oni rie• reirovas !a tragikon de Kipling, 
sed �tolan kaj, viglan ob�rvemon ,tipe f�can. ., ' 

La snobisma estas vivregul0 en Raliáfang, .sed · · ue 
ne la .de ven o - ludas l'olon, . sed la fonkcio kij rango. 

Herbert Carter, · :kiel snobo, · _estas . peri'ekta. ·en ·Sía 
'Sp-eco, tiom .pli, ke ;li . estas ; sfuce�a •liorna,. · � �fekti� 
b, me snobas pr9 la ekstera• .mondo1 -sed .pro mtíma) nrob- . 
voj. Avara, egoista, mál,�ar�-m'en'sa. ·kaj · laluza, Carter, 
tiom, et� preo.as pex: la: . snoj;¡isn:m imponaA · -aspekton. • .  
Kompleta komedio ·de fu'nltciiiloj .servas . kiel dekoració al la ·• reciproká de la · juna irlaudanmÓlkaJ de 1� 
bela a\Utapo • . · 

· 

' La un u a · sinjor1no 'en . ttahaiaríS" -es!as Mly · Brand- ' 
more, edzino. d.c. la . ·�en.eral� gn�,t�mes!to· .. La dua, .},pdy 
Lyndstbne, fra:tlnb de la unua kaJ edz1no ue ·bankdlrek
toro. Tiuj du gravaj figm:oj trem1gas ,tiun'err RaliataRg ; 
ili kompreneble iervore . ;malamas - A�drey, .kiu estas rave. 

. carma, sed �isnu� laií.dadi\S la .. : ridindan (jarte.f, _kiu . 
bone scia.S .ilin flati. • > . • 

La amromanon de la sult3:no ne indas .:rakonti detale. 
· q¡ :pekas .kiel �uj samspecaj .intr.igaj. en ti0, ke ti bonege 

fm1tas per felJCodona geed�1�o. » Kle� m a}long¡¡. estos . Ja 
vivo·« sopi:ras la juná · sultanino post la edúnito. Sola ti u 
fr:\_zo, kiu finas la lihron, . konkl)ros �: s-r.o de. Cwisset, 
senfinan nombron de le.gantinoj kaj adroirantiooj. Entute 
la libro estas 'tre ·lerte arim�Íta. . · . . 





Horfzontalé 
ORA VA RIMARKO :  La signo (') mon ._�¡___¡..._+-:--+
tras, ke la . vorto estas r(\dikvorto aü 
vorto sen gramatika finajo. 

1 Unua verso de tre konata poemo. 
15 Favoro en prezo. {') 
16 Sovag-a bovo en Eüropo. 
17 Korelativo. 
18 ) o d o  kun preseraro (') . 
19 Kristnaskarbo (') . 
20 Enkampa fortikajo (').  
21  Tia tago est-as la 15-a de Decembro. 
23 Áüdebla aervibrado (') inverse. ---+--
24 Afekte, dande, 
25 Latva pioniro de Esp. 
26 Oramatika finajo. 
27 Diskusigi (') .  
29 fino de verso. 
30 K. L. 
3 1  Maljesa. 
32 Esperanto ne ·estas . . . . . lingvo. 
35 Prepozicio. 
:t7 Serpento ('). 
j5 Kora sento. 
40 Verkinto de VERDAJ . DONKI AO-. TOJ. 
42 Tre konata C.efredaktoro. 
45 N C. 
46 Prefikso. 
47 Originala satira romano. 
48 Malkomponigi (') .  
49 Sufikso (invers·e) 
50 Sufikso (inverse) 
51 Malsama (') . 
53 Apotek (inverse kun manko de vo

kalo (') ) 
55 Grava faktoro en versoj kaj melo-

dioj. 
58 Nomo de estona verkistino. 
59 Ace paroli. 
60 Vojo kun arboj. 
62 E L  E. 
64 Konsonantoj de d a t u  'r o. 
65 Valorstorio (') 
66 Prep'ozicio. · 
67 Cina esp. verkisto. 
68 Sovaga besto dez.erta. 
70 Rezulto de �ukcesinta militiro. 
72 Mangebla ruga radiko. 
-74 Marherbo (inverse) . 
76 R M P N R O. 
78 Identaj konsonantoj. 
79 Mallongigo de titolo (inverse). 
80 Pi . . .  
81 ldentaj vokaloj. 
83 Verko de Bulthuis. 
86 Verkinto de HOMOJ SUR LA TERO. 
87 Kórtbirdo (inverse) . 
88 Valorpapero (') .  
89 A D 1 
90 Sinonimo de sirmi (') .· 
92 Prefikso (inverse), 
93 Medio. 
94 N O. 
95 Verkinto . de Mr. TOT ACETAS 

MIL Ol(ULO JN.  
97 Sufikso. 
99 Entrepreno de J.:.ITERATURA MONc 

00 , ,  ' 
101 S\úikio. 
2t;6 

102 Nombro. 
104 Verko de H.  Adamson. 
105 l dentaj konsonantoj. 
106 Artifiki (') .  
107 Batado de la art·erioj 
109 Prefikso. 
1 10 Himno. 

Vertikale 
Verko de Francisko Szilágyi 

2 Lignajisto faras (') 
3 Nun militanta popolo. 
4 Prepozicio·. 
5 Poemaro el 22 lingvoj. 
6 Daürigo de VIKTIMO J .  
7 Centro de. cirko (') . 
8 Tirano de .. virinoj. 
9 Grava revuó. 

10 farmi (') 
1 1  Esprima aspekto de la vizago. 
12 Trinkajo · (') .  
1 3  Ampleksa proza verko (') 
14 Lingvo-projekto lwnkurinta. 
21 Poemlibro de K. Kalocsay. · 
22 Proza verko (').  
28 Prefikso. 
33 l nterjekcio: 
34 e v. 

. 35 Utero el · · antikvaj skandinavaj 
fabetoj. 

36 Bataltemo -de esp. língvistoj . 
39 Nombro. 

' 4 1  Malliberigi (') . 
43 Moralsciq¡CQ. (') 
44 S.u.fikso �ijlvtrie).. 

52 ldearo 
54 P N .  
56 Subtera elfosejo (') . 
57 Malnova mezurunuo. 
59 Estona Cseh-metoda · instruiste. 
60 Sen .gi ne estas -Vi\fo (') 
61  Komenci plen uiuon de tasko' {'j . 
63 Fabelo. 

' . 
65 Olua· suko arQa (') 
67 Verkinto de LINOVO STILO FOR

MO. 
69 Sufiksó (inverse) 

· ·. 71 Eligi Jaütajn vocso'nojn ('). ' 
72 Nemulta (') inverse. 
73 Patosa lirika poenio. · 
75 Poemaro de Baghy. 
77 Stonego. 
8 1  Korelativo 
82' Ner·eala · h:ildo. 


