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Eniñs ronda, ·elegant8:, senembarasa horno, Rjccio
plej c-gr{lnda; ·kritikiste pl'i .itala arro, h ..tuj
klopodis kvietigi. la akran . ma·~djon d'e Verani, sed
liaj ;,afablaj vol'l9j tiel kréskigis , ta , C:,igrwon kaj sufero.[P de ;¡·.. pentrisro,. · ke;· ~st kvin 11rinut.oj•, ói tiu:
premis capelon Sur la ka pon kaj diris: .
'
"' __. Cu ~nkaií v.i . vena's ? M1 : de vas Aorfri !
<Riettl ekridis kaj tute trankvile ' respondis:
·- · Devigel ' ank~:ií mi " venos,<sed antaiie vi de vas
per:¡nesi, ke mi vidu, kion vi ha vas surla t¡lhlo: - kaj ·
car. ~etro Verani, sur dorn()j, gr;i'IIÍiacis silente, la kritifciSt.O subite levis la' kitelon . kaj restis lar~okula
antaü t:iu 'Ull'Ua skizo; strekita per . surpriz.a. m.ajsti;eco. ·
- Pro Bakho ! h ekk.riis - :nw óu vi' scias .ke .. l
H(), · pardonu, · se vi devas rapidiri, iru tfunert, sed
m1 restas;,, pol· · la kulruro·; . por la ,nacía arto;' neuiam:
1ru pardonus al .mi, esti ellÍTÍUÚ) Ci tien, kaj' ne · vidi
. ,
alme;naií .i.un via-\l . pentrajon.
L1 tm:nis la okulojn tra tiu gJ;"anda Ca.mbró, li
nur vidis tolajojn kontrau la muro, k'aj Pétro Vertlllli
ernbarasite ripetadis:
·
~ - M1 ja .ha vas nenion, havas nenion!
· .· - Dum n;1ia vivo mi ne konis okazajon tiel
kQriozan, ka j arti.ston tiel . unikan. Protestu lau~ole;
diru, ke mi estas perfortema, kampulo - al tío m!Í
ja alkirti~is ;- kaptu min 00 la sult'roj kaj ;lmti:n .
jetu málsupren tra la stuparo, sed .an-taüe J.asu, ke IDl .
turnu. t;iun ci tolon; kaj lí turnis tiun kaj al:iJajn, ridL ,'
ante' .kaJ paroliínte per vigla afab'leco; sed pasan~
de kadro ~l. kadro, iom post iom li enpensig'is, fine d- ·
gardadts kaj siL(liitis, kaptitá de miro i!inta 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 ~uroiligita 1 Petl,'o V~r.ani ·:
sin · )etis al la pordo · kaj rap,i<fugis tr..ans ia stuparon.
Riccio Rietti, post moménta ekmíro , ekridegi5, kaj
trovigis a)ltaií Z'1.1bí, kiu ·forkurinté 'd~· sia kasejo ;al li
diris plen1iere:
,
·
. .
·
., ·--::,.'I;am,eu la pJej be!aj ,estas fi,e, post, la .tendo 1
.
' Nunl nii iliri' montros al vi! ·
·
- B:ravar kaj .kiil vi estás?
. . ''"-- M1 estas filo de mia ' PáC.jo l '
.
" Zub1 estis,. alta kaj g¡:acia; sub la senorda~, har
aro ,lo~ , lru:cio~ malregula, ,nésÍÍm!tri.a ' Vízago; en
ku~ n:ur :la ¡;)kuloj estis ~~eblaj, t:iom nigraj ili ,es~
ka) ~laj. ,
.
, ,
,
··
·
'
. ,, Zub1 estis timema nur k:oniraií s~ ~tro, -4.~
aliulój li est:Í$ re.spondpreta, ~~timewav · pre~kaü impertfne.~ltá;,.kaj tlU!l ta'go:n ·l.i: .eStis ·Cíiilna kunulo por .Rió-.,
cio RietttV
·
·
'
,, .Semajnon: posf&, ·~kolo en Corr~re della .Sera;
lciun sekvis longa priStndó eri Emporinm, •. kreis kaj ~.
· ·¡¡ t,:a.. Jtal.Wdamo;n; pri Petx:o Ser..ani. .E! ~~:il~ 1
l
parroj kuri,s al Ja Bó~onja studejo arlistoj~ . kri..,
tijciStoj·, hj trovis 1~rmi~ ~roon: , la honorind;a_
Frh&Ietta ; dev.iS pe(ll.,. monaton ~antañ ól" ríoevi de 1i
Pf3Dtf1l)o~. l?Or.J 1a Dujara de V~cio; kaj, .tar Verani ,
4~ pot;. .s i ~m l'a.j: Dé.ve.n&:di.s ~jq v:ec,rkojn ,kaj.~'
preskau neniu \idis iam lúljn pentrajojri, káj. li def-e:qdis
, ~in ~\(
et
.
~~trau .&'?.10; Ofu., .,_qlti;"o~te._prí '&fajf ¿.
1talá}
tó), fui tpeq.culkúl' Michetti. Jcil.J llektoro
Titó,
n~ li tuté ne similis ·4J,. unu .n elf al lá alía. .
R~ettl, la

,~~

'

Son.eto ,·.
:fe~

Tra l' ter' beilata, kie sur laboro
de . homoj floris paco kaj konkordo,
délonge ni rajdadis jaw sen vorto. "
Sonis nur-.laiite tinta : )iufsonoro.
'Pregante al la Ter.o vi etendas :
la brakojn, kaj, je via gesto signa,
la bu~oj dé la: 'virinaro vigla-' · ' ·
psalmon ·de nova .pi:imaver'. dís~endas.

Poste, en grava sankto .de la hciro,
kant', s _ubite, lau la bordo ·
de ,l' Mar ,, .Va suno fa:lis al la tnorto,
.sed.: ci subfro Aajnis nun.. aüroro.
lev~gis

Jes, fl~is el la komuni~' intima
de ciuj ajoj _"kun la Ta.g'; senfine,
· mi mem ne scias kia sento flata

La · kapof ondas laii la ritmo ·!ante,.
. tra l' ''a~a ·spa.c· la . pia kant' solena
en for~jn altojn · spiras kun sopiro.

de ~oleó kajc forges' . .(Jie kapkline .
staris monretoj kaj, d~ . him' ne sata
ankoraü, rehrilegis Mar' senlima.
(Kalocsay)

La ' semimtoj
Fortikaj . knaboj iras sur plugtero
k;aj mildviz:agajn bovójn ·ili gvidas.
Vap~re post ili lá spur' · humid~s,
kie apertas.;_ gin por sem' la fere) .
. Poste, 'larggeste, . vitoj postrapidas
Autante semojn; levas kun fidelo
l' olduloj bonaj pregojn al cielo,
· laü Di~ plac' 'pri ricaj fruktoj.fidas.
Kaj kvazaii pia homa dmko latida
honoras nun la teron; en modesta
sunlumo, ve~perige, strecás negan

· la "benko,

Ji strabadiS 'ru

dtrante al si:

- Li rie

lia' 1ii00ro~ ib~dáñte . Ia huAon,

.

, .

estas tihm líesta! kiom mi

.

,. · ·

lin liredis.

Li.af lern¡ant.oj lin. amis. lin respek~gjs kiel grandan a;r~iston; sed en la Akademio ili petoladis cia. maniere kaj Zuhi ili:n helpis; tarnerl; kiam la ~roo
transpasis ,~ certajn limüjn aií )riam. al .Ji Sa.jnis, ke ~i
eüle ofendOs. Li ~~jon , li fririoú~i.~> k~j tiam_eksplodis
interbatjgqJ, dum e kiuj f1}1gadis tabletoj, kretOj, renversigis s~bloj, benkoj k~j taburetoj tiel b'rue, ke el
la Htp'u<la kabineto fine ekaií.dis ~in ankaií Pecjo, 1m.j
h alkuris kln:nenorda har3T<?,. _kun elstarigin.taj okuloj,
blasfe'mante roma:ndiálekte tiel furioze, ke 'la . interbaqgo hazaií 1_p,agie kvjetigis. · , .
. Iun tagon Ztihi trovis help:.nron ; ce la unua
intell:Sango . de insultoj '-intér li _kaj 'liaj kamaradoj, taj·
knaho elsaltis ·el la · benko sutante am.ason da fivortoj
sur la' stud~mtojn , 1riuj intericis 'Slosi katon en la tirkesto
de Prof. Verani; kaj ~r CiU,j kune ekprovis sin jeti
sui liri~ li, hurlimte kvazaií demonllio, sin jetis n'lanaltere kaj ekludis ci:rkaií.e per tiel ofta piedfrapado,
ke tuj la atakantoj disigitaj forkuris ínter la benkoj
kaj· la tabtiretoj, kiuj renversigis 'lruli infera bru.ado.
.Neniu plú apudestis; sed- ti~ daiíre piedfrap:adis, .
·
·
turnigante kvazaii bObeno.
. - Sufióe ~ · al li diris Zubi~ - Ne troigiU! Kiel
'VI nomigas? .
·
.• '
.
'Eiu risorte sin levis. Li estis maldikii, pinta kaj·
osta; el lía .pintofornia vi.z:ago, la nazo, lipharoj . k¡aj¡
oreloj· sajiris eligi; la rruilgrandaj kaj flavetaj okhloj
' ·
havis geni.;ln .aspekton kaj f.ajron.
- Valen · - li resjxmdis.
--" Valerio, kia! La antaií.nomon mi demandas!'
__:_ Valen antaünoma: Ugo la nomo t
_:.... Ví ja,ne estas Romanjano! ·
·
. - .M1 parolas Rom.anje; ;;ed mi estas. el ?adovo!
·· Fakte, h lrunmetia.dis romanajn vortOjn per pura ·
Venecia ai<oontado en· illtermiks0 tiel stranga, ke 'ZuliH

ekridis.
-

-

·

Kaj kial vi n'e iris studi en. Venecio:o.?
M1 estis óe la Veneq,ia Akademio, sed tie · ne

eb~s 'elienf Oni ~1 !orP:lis, ·~r'~nn ·~goti iiJ far11

truon ,en iu ~nesa ·Jea~ dé . Bal. ZDtto., kaj en gi lDil
fiksis Dulbon. Xompreneble,r la bulbo, en la malseko
de la ' kréto, .Svefitis, · kaj krevigis cion! .Kion (mi
opiniis? ke gi ,.~kigos?! . .
,
,
·.~ · Simpatía;' :_ pen.Sis Zúbi - kaj ankoraií .d emandis: .-;-::- Sed kiai do vi elektis .. Bolonjon~ . ·
. _:::_ úar. .mi volas konkeri la premion Baruzzí. ,
- Akcidentoj! ~ diris Zubi, sed anka:ií tio, sen
aplomha menfido kaj sen fiereoo, alli p1acis. Kaj tiel
h komenciS lin ami, póste Jiu admiri per senkaaa kaj·
sindo~ grandanimeoo.
Por h en Italio ne estis p·Ji g¡·andaj artistoj ol
Pecjo Ve:ram kaj lJgo Valeri; kaj aar lía píitro ankorau
ne . rilnarkis tiun úovan lern~ton, Zubi, pro amo . al
la a:r.ifi.ko, · tNVÍS kuragon supreniri al la mansardo ·de '
1 pacjo kaj li~1 ~lironti knn · fasko .da desegnoj kaj .
kaJ'tonoj. ..
·
....::., Riga.rdu ci tiun blailkon kaj nigron! · ~- li
diris, prezentante folion.
· - Kiu gin faris? - ripetis Zu:bi timeme.
Pecjo kaptis la clesegnon óe an.gulo, a-in (lkrigardis, kaj· respondis 8erio.ze, serioze:
- Formiko! .
.
Sed tuj li turiris la folion laií gia rekto, ,kaj
ekmurmuris· interdente:
·.
'
_ - Pro Dio! . pro Dio .. ,· pro Dio 1 Montru ,la
ceteroQ. !
·
·
,.
' .
·
Lt purigis siajn manojn en la liararo. posté ilin
viSfrotis en la kitek>o! iris sidi &1 18. vitroporoo, rigardadis :atente tiujn skizojn k'aj tiujn deseg,nojn:, ripe.~~=

_:__ Ptó Dio!

pro

.

.

'

estas'

Dio! T;;polÓ. gi ne estas; .
t:o"'nio~erna !, ,Bran~; ti~ j.á. estas m:alpli preciza,
tm ne pentras per oleo, pentr.as per brando, sed estas
ph da m(')vi.go; , qi ' truj figuroj estas nekompreneblaj
kaj elsaltas at _la o~uloj! P1'9 ·Dio! PI'Q Dio! Kiu do
estas h titi anima:IP 1
·
·
KaJ li rjgardi& sian filori., ne .kqr,atante konfesi
al &1 grandan korpreuían eiperon; .sed Zubi respondí$:
· ~-- Estas Uge · Valeri. . '
·

J:iirundo ' ~en al tegxriento venis:
'Murdita: inter. dornojn gi defalis.
' En sia beko ~i insekton ténis,
por_man~· per, kiu idojn gi ~egalis.

ke

Jen·, kvazau krucumita,, ~¡ etendas
'· ci tiun · vermOJ1 .aJ cielo fÓra. '
Kaj ~ia nesí· ·en omoro güi _atendas
k~n t\i~po pli kaj plí malla¡Jt'e 'plora. ·
--.:1} 1;'

' ....~'·:

,l~

.;.'t

e

~'

>

~:

Al, sia riest~ hom' sur vojo' éstis. '
Murdita: »Mi pardonas«', li lasivortis:
1\.aj krio en okUl' senferma restis ...
Donace du -pupetojn li alportis'.
. Kaj tie, en~ la forlasita domo:
oni -atendas;· vane lin aténdas.
Senmove, mirk,onsterne tiu horno
la pupojn al, la' fora t\iel' etendas.
/

••

¡'

•

~

. }' '

.

Ne kx:aká~ plu tondil' sur pop~
-nek plu respondan eho reseridas ,,
Sur :dekliv', sargite de garbo ·,- -,_
da br~ncoj, kase, horno a cend~. ··

. En malproksim' , martela ekfrapo
de lignajist' resonis ... jam fino.

Nun ·sorias .sole krio de if;nabo: K oT.ómbo! Brir~ono! Blanláno (

• ~aj vi, iCi~l'! el ah' se~ena d~ .la
'_{fA~·mortaj lfi.,ondoj, "'<le seh:Í''ina':fdh9:
ho, nun .inundas per plorado stela
cFatómeton ombran de 1' Maibono.
' /'(Kalocsay) .·

Valenteno

Vidanté super 'dornoj -jam cie
lazuran svebon de fumcifono ,iliu per serp' minacas li, krié: *" _,,
.· · Bl:ankino.! Kolombo.I BurgonoL _ ·

fali,s sur la kolon de s-ino Kri.stina. Si tereniialis, kid
fuh;n ofrapita.
·1
- Hó DiP, ·mi mortigis mían edzinon! hurlis'~
Petjo timege. Si mortis! .kuru alvoki fu lruracistoi)l¡.
kum al la Ve.rda kruoo.
·
Znl)l rapidegis malwpren sur la · ~tu paro, sed'·
1oom li revenís kvin minutojn poste kun la kuracisto,
ha patrino estnis rekonscii~inta , kaj plenda'd:is pri ¡;lB¡
edzo, pr1 la filo, pri lia · frene?:i~o.
·
,.
La paéjo g¡n aií~kultis · rezignacie!, sed poste .,
enuigita de l' senóesaJ plendoj, post s pirhlovo kaj halanoado de la kapo, malrapide kaj senbiue li proksÍim~~is al la pordo kaj en oportuna momento li fug~.
Post du tagoj, la. afero . pligravigis; por kurag~;
Zuh1 vo].i$, loo Ugo Valeri lin akompanu, por peti de
panjo permeson prezentí ral §i la fiancinon.
·
Eksplodis tia sceno, ke U.go, pro la suhita teruro,
alpreninta por li humoran aspekton, .ankau mem ekvo&s kaj voC.ante li puAis Zuhin en lían eambronJ
~uris revene•. prenis ínter la .brakojn s-inón Kristina,
ain portis en alian ~mbron kriante : ·
.
- Atenidu, atenoiu por sveni; atendu, ke mi
esto sur la teg.mento! Poste li §in en§losis kaj forkuris.
Lx pafigis kiel bombo en la studejon de Verani.
akre kciante: hejmen, hejmen, kuru hejmen!
~
· Car Pecjo ne sukc;esis eltiri aliou e1·1ia bu§o, kaj
tar h timis ~e trage:dio, li ·kuris en kitelo, sen ~pelo
hejmen, trovis sian edzinon ek-scitiginta; anlmií li furioz~is 1rontraií la kna'baóo malrespektinta sian panjoD¡,
kaJ ekmirmcis: .
.
. .
- Mi lin mortigosl kanajlo, petolulo; kie li estas?
m1 lin mortigos 1
·, · ·
Li eltiris tablokestou, s~.gis tr.aucilegon, kaj·
daüre hiurlante: . Pet.olulo, hundido , pastrofilo, mralrespektx sian panjon! - li pafigis en la koridoron , §ultro- ·
~lS pordon, enkuris en la. ()ambron d'e 1· filo, kiu
time~ sal~ .;al kontraiía ·angulo, kaj envolvante la
okiulojn h trlladis per fruriozaj frapoj la liton kaj ee
ciu trancilfr.apo ripetadis: Ellernu kanajlo! ellernru
petulo 1 filo de pastro, e11ernu !
S-ino Kri.Stina, lin sekvinta, eniris en la can11r bron k"'lln korbati~o, vidis tiun ruinigon, la liton frapaditan, ~kvo&:
·
.
. . '
.,
- Ho Dio! . mia nova · litkovr.ilo r ,
S1 repu!is sian edzon, levis la litkovtilon, gin
roetis kontraií: lomo, ~i §ajnis kribrilo kaj ~i ekplo.ris :. .
- Rimarku kiou vi faris en mia kokona kovrilol·
V1 trahoris litotukojn, matraoojn, cion viruinigis! kie
mt ' tróvos la,.monon, :ve>· kie, nii gin trovas? ·
· ,~~.
Peejo .restis tiel h:umili.gita, ke ne parolinte, kviete, kviete, · Ü aliris la ~toparon kaj tiuvespere li plu ne·
revenís.
.
,
T-amen ia lcia:lon, pro kiu KristÍJla tiom koleris
l"'ntrau la filo;, Ii ne st::iis; .li estis kompreninta, ke la · .
1mabo ammlkímadis. k&j .li, 'distre' opinüs,~ k.e' la religia:. f'l'
· skrupuloj &'· lia ed'Zino §iri .incitis, nenio ália; kaj pos~f
la incitigo li aUio ne plu pensis.
'
'
Nu, la. morgaiíon posttagmeze, kiam ·al Ji venís
Zub1 timplena, li ji3lll for~sis la hieraiívesp~mm sce1ion;
kaj 131 li resti~ nur be.(l~ui:o en la. koi;Y,, esti ~ju~f.!i ·
kaj· Pfll'Íort>&n;ia kontrau •la filó. . · · ·
"l
.Kaj tiu hedaiíro lin inklinigis al mildeoo.
•
- Pacjo - cl.iri$ Z'libi.
.
La paC-jo respoñdis per grunto> kaj Zubi aldonis .Movgaií mt be zonas, ke .vi··Venu .en la Urbdomon!
. - .Eñ - la Urbdomon ?.. Nu kial? ,.,., ·· .
...:_ Car '-' lUl '6Stas 'D~plenat.a1 mi '· ~MS ' VÍaíl
sub$kribo,p..

·

·

- Por ldon fari!

'TI

(:ar nu 'Cd~o~.
.
.. ·.
. ..
'lh 1 morgaií mi ha:vas ekzal:nenojn ce la Aka- .
d~miO! ~el mi fam? · kaj li sin ventu'm'is anta.u la
vizago, kvazaií por forpeli la genon.
- Nrur kvaronhoron . . . je la deka - msistis
Zubi.
--,. Do, kiom da jaroj vi havas? - demandis 1~
majstro .kun naiva mirego. ·
· "
- Dudekunu!
- Dudekutrujara! ripetis pensema Pecjo Veraui;
h elspiris kaj nenion aldonis.
La sekvantan matenou, je la naiía kaj . duono,
Z'lib1 Jam staris sur la sojlpordo de t . Urbdomo, kun
vizago nepenetrebla kaj grim:aaa, pri kiu pni ne Jl9VÍs
difini, cu melankolia, aií goja. Li gar'dis la Neptunon
de Gianhologna, kiu speguladís per la l.argaj· bronzaj
§ultroj la sunon, inter la ~pruooj de la fontano; li
rigardis kaj atendis.
Alvenis 'Ull'Ua Ugo Yaleri, purigita, kun befa t'Ug<l,
kravato, sed malluma vizago kaj fmkombita hararo.
- K1on vi ha vas? al li diris Ver.ani.
Tiu skuigis, kvazau .p or forpeli genantan penson, kaj daiíre grumblis:
- M1 portis al Ch:appnis la kartegojn, po deklkvin fraukojn li al mi don~, ohi! Kaj diris ankaií, ke
o:nia elsp¡ito fetoras je hrando. Por dle'kkvin fiankoj
eu h volas, ke mi odoru je violo 1
Tamen tiu tempesta vizago tuj sereuigis, kiam
h vidis eltramigi Julietan kaj ~ian panjon, li allmris
ridetaute por prezenti manon kaj §ajne cían maJ!lumorajon h forvaporigis. .
.
·
.
Samtempe ralveuis, · el · Canton de 1' Floroj, Pecjo
Verani, kiu, vidante tiun printempan kreajon, apenau
ka§antan la kortimou ·per rideto, eksen~s sin: malpeza;
al 81 prenis ambaií ·manojn kaj per riúld:a vooo, kiun
Zubi neniam supozis pri li, sin demandis: kiel vi . n01m~
igas, knahino?
..
'
KaJ kiam kristala vooo mallaiíte Tespondis: Julieta! - la majstro ridetis kaj al si donis manon, kiel
al infano, .por eniri en la palacon.
Sed, post la plenumita oeremonio, kiam ili revenís en la plaoon, Sa.jn:is, ke la mall(vieto lin repren:as:)
- Mi rapiaas, knahoj ..- li ~blis - mi devas
kun al la Akadeinio. · ...,.- Li trasercis la po§ojn; senhelpe, kvazaií por se:Fcx ion, kaj trovinte nenion, Ji
forkuns
·
.
.,
Tie Testis starantaj, la patrino kaj Julieta, ,Ugo
V.aler1 k.aj· alia atestanto,. malgrava oficisto de . la· Urbdomo.
·. , : .
·
· ·: . · ·.
. ·.," ·
- Bone - ·- diris Zuhi' - nUfi ni iru trinki! -·
- Kio! - aldiris Vale.ri - cú _vi igis sinjoro?
- Ne, m1 havas ses kaj tridek, sed ·per gla:Seto
ce Poncio mi povas vin regali.
. .
La ·oficisto rifuüs~. ~Sed U~ ri))}arkigis, ke ·glas, eton da .htando ·om ·,ne:D;iiun rifuzas,. kaj li .antaüi.ris ;·ta
' geedzojn en Ja silentan· kai"tljon de Poncio.
. <,
Poste, skizante figuretojn sur la marmora tahlo,
por Ja unua fojo dum.Jia vivo, la sageco atingis fian
lroron per granda melatrkolio tief, k"C_li.temis: . ,,
..
:__ OOs frankoj káj tqde.k ! ~); OJlÍ püVjlS edzigi
· . per nu.r 8es frankojn :k~ ., tridek .•. • ; .
.
" ~. . - Cu ed~vojágo entenal:a? toom~dis Ugo )@n
1roma 1:>al,pebtumo. . ·
·
" ·n ·
•
- N1. uzu la tr.ai:non kaj· ni · ~ al Kasalekjo. Tie
estas parerioojl kiuj eerte invitos nin al . :tagman~o. ne:··
moi;l m ,hth_ras, liton ~n~au, kion~ v
plie? "
-

- ,.Kaj

~~?

·-., ···, ·

... .

.. - ,~rgaü Prottl bj Menini,

·~

j de

··

t

devas .' al mi pagi montrajon, . posú:l mi esperas fari
lahor.ajon por Sariguinetti .. ; Oni ne devas timi pri
la vivo!
- Bela forto! diris Val~ri, kun ·olrulhrilo.
Bela forto ne tími la vivon lrun virino kiel Julieta !
Kaj h .sentís :sin droni en setikonsolon, en korpTeman ·antatlsenton pn . malfelioo. Li ne pln parolis,
silenftl ako~·anis si.ajn amikojn é'is la tramo, per larmántaj okuloj h rigardis Julietan, salutantan .al li el
Ja perono, l<aj- kapkline li foriris; li ekpensi,s, ke Zuhii:
estas vere saga 'kaj· hónSa.nca, duro. li estas kvazatl flosanta sur ondo, sola, en m~wno , sen morgatlo, 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 li fiulmis en la vizagon liaj flavaj olruletoj .kaj li diris:
- ·Ou V1 konas la melankolion? Cu vi neni.am
vidis tenion? Kia pentristo vi estas, dó?! Yermo 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.! Venu trinki glaseton.
Sed ear ankaií la brando ne kuracis lin el lia malsano, posttagmeze h pensis al la plejlasta rimedo, al
láboro.
·
·
•
. ·
· i
En la strato Zamboni estis vinvendisto, al Ji donanta mangon por pentrado sur la muroj de la drmkejo;
tien li alkuris, demetis la jake·ton, kunfuldlis la ce:miz\'rnanikojn, premis papereapeton sur la kapon, kaj
atakis la mluron per fingrostrekoj kaj mansignoj.
Je la kvara eniris tíen Pecjo Verani; Oni povis
rimarki, ke io lin turmen:ta.s, sed apenan li turnis la
vidon cirkatle, li frotis al si la olmlojn, ilin malfermi&,
. kaj ekmurmuris:
- Pro Dio! 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, Ja dbmoj §ajne;
envolvigis en freneza 'karuselo; hundo ~ptinta per dentoj· s1an voston turui~adis ·cirkle; ·horno Cirkatlhr.akinta¡
lumfo~ton sin al1asis al, kaptumo; . la radoj- forigis . el
veturiloj; la eeVJaloj sviugadis gambojn en la aero.
- Kio estas ci tío?
:......O Estas urbo ebria respondis Valeri.
.
- Donu manon kaj mm konduku for - petis
la majstro -, ear nu timas .falon. ·. ·
·
.
Kaj kiam li estis en libera aero, sub Ja porti:karo
de la strato Zamboni, Pe~jo demandis:
•
. ;
- Díiu do: eu sinjorigis mia filo, por edzigi?
~ . -En la po8o li ankoraií hav.as kvin frank2jn, . ~r
per la 'kromo li pagis al ni trinka)on.
- Kaj tíu kompatinda knabirto?! Al $i Ji suferigos tnalsaton! Kio ekazos nun t> Kieñ Ji ·gin kóndukós
por dormí? mía ed'zino §in ne"volaS!
,
' ----" {¡¡ luis du eambrojn ,apud via hejmo.
.
- Cu h hav.as meblojn?
.
- . Jes. Jiton• kaj ses au . sep jurnalojn .s ternitájn
sur pavimo kiel vestajejon. "
.·
·
·:l, . Tiam
Pecjo
ekblasf"Cmis
·
kaj
·
riproeis
kontrau
la
.
( ...
•..
,•
.,
f .uo .. '.
.
'
!!'
'
'
- 1\ítrulo! Tiela infanino! Sin k1>ndUki al sufero.
)bj· -qu .ne havas ~ 'imU soloon! · . •: •·
· · La pordi.stino havís §losilón; Si il.iru .állasis en ·la
~jnM>n de ... Zul»: du ~bretoj. ¡.• Jrun lito kaj tri
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Mla edzii:J,o hodíaií vespere ne estas· hejme !

tuf~ diris . J>ecjo , Verani.

Si iris pas.igi la koleron .~
sia fratirio : helpu min!
Kaj· .ili ambaií, dek atl dekdu fojojn, ir.ante-reven~'
ante, portis sur la bra'koj tíom da meb1aro kaj tolal~
'k1om ili povis~ el Ja patra hejmo al la malplena
eanibreto. ·
- Kiam revenos mia edzino, atl sin kaptos apopieksia frapo , aií si min mortigos - diris Verani. Kiel ja oni povus suferigi tiltlll infaninon? l
Kaj·
la lasta u·o, li mal:fermis tirkeston, kaj
hezitis antaií la papermonujo de S-ino Kristina.
Poste h decidigis, el gi tiris tri deklirajn biletojn,
ilin pusis en. pantalonan po8on kaj· petis de Ugo helpon
¡x;>r transporti la plejmulton de la potoj kaj vazaro.
·
Personoj· en la strato haltis 'kaj ridís, sed ih tion
ec ne rimarkis. Sed ee la hejmo die Zuhi ili renkonti~is
kun pro.f. Rubiani la granda arkitekto, kiu vidlante sian
kolegon 8argita kiel portisto, restis ·lruSm.:alfenna pro
m1rego ; veturilo lin ekpu§egis; por gin evití, en sia
1ronfuzo h piedbatis eareton, peidís la ekvilihron, falis;
kaJ h kontentigis per rima.rko al Valeri:
- Vidu, kiom mahnulte suficis por jeti teren
la grandan majstron de l' so)¡i.de .o
·
Ih supreniris.
'
Estis jam malfrua vesper.o, kiam la lmajstro, starap.ta ínter la brokantista konfu~o, kian li faris en. hl;
ean:ib'roj de si.a filo, montris ai Ugo, malkviete sed!
memkontente, la tridek lirojn, kiujn li prenis el la
papermonujo de . si.a e~lzino kaj lin demandís:
- Ou por monato tio sufieos?
- Se ili havas sa~on - respondis Valeri - oerte
sufioos. Tiam Pecjo., por ke lía filo tuj vidu tiun rióajon kaj trablovo gm ne disperdu, metis unu sur ali.an
la tn biiletojn .s'lir la tablo kaj ilin najjlis per k1ingo:
de trancileto.
:
·
Ih fermis kaj, iris sur 1a koridoron.
- Cu VI venas? diris Verani.
.- Ne, nu atendas ilin. Mi volas vidí . Júl.ietan;

ee

al maiii:rigo: ig-i , ·ko.diiz~, ·~~i P-<>rti;~> Stelí; to ñe, l i',
E~ . §ªtis Mimi .ói Jiun· cr!')nkontejon d~ . inf~Mj
kaj
vagvendistoj, ci tiun verdan oazon, ci ti:u11 'U~\1:ne Iarigus, nek ..mort!gus, ,Ji: .(Rek ·tro~pus ,hon~sta!l
. etou del}udoj, odiun,: felit.egán ' laudon de 1' lioorremp~;.
k:nabinon, nek fripone ~gus, · nek vagadus, ·lj, kiu promesis al la mortanta patrino.,' 100 li: oiam hones'!ie ~'tos;.. ·
kie nur estis severe malperme~ ate . kolektí florojit~ s r'
la ,senflor.aj ;Dedoj. Li ·g-in §,atis ki-oine,' .ear tien 1i vep.r'· ·
' kaf.OIOO_nice ekg-enris kaj laiídi~ lin: ,La :;.sentój d'e tiu, .
adls kune Irun . tiu doleauima/ paciencá CleQnire, lü.u
nekonato Sa.jn!is !!1 si tiel . kOJ;J.tep~g'aj kaj kqiÍ$04j~.,ke.
jaro de du ,mon.atoj :>lin ariris;· kaj lin c.am'is .tute ·kiéltT
s1 •farigi.S kom:u.nikema.; si :voloute permesus, ke li. depatrineto, si, ki'u estis neni.am rosedonta filojn, Cal' §ia
. nove sin prezentu a[ si, tiu malfelióulQ, k~· li dil;n:q ~~ éi
sian anrikeoon, sÍan seLúnteresan amíkeoon, kinn M1Jmíi.'
S<.)rto est:iJS , $erv~ J~u:: ~ a~e~ .kn.a'J.Qju. Cleonicie, troo~e
· neniel pÜvus krit¡ki ... Cu 'konseptite,?, La,yirosiJ+ mJ(Rkompleza, .ne .liJ;~ngiS. s~o. )e 1?alsey,ereoo, ~d .an,k,jií
, prelmis, si ·rugig'is .de liontó'· kaj -p.Jeiuro. Kaj iiel ;gran1nalfermad1S_SJ.an .mOD;'UJOn, ka.J ,a&:Jhs holrr'lbonoJn por
la knabeto, els~zante sian monon, siá:n monon j·a ~.
dan piezuron d'onis al s,i . simila, riaiv.a .,m,anprerr!9' J~
' §telitan' ee la falríilio pe' l' gerrwstro). P1·eterpasadi.s
sekvantan tagon - tute kvazáií .s1 estus enarn:iginta
l<:nabino - ke., trrj post la foriro' de ~ia a'miko, si vokis .
ve1~distqj d~. s~er'ajo.j k~j d~ hn?Si~miloj kaj de fabój:
la ludantan Mimi-n k.aj la vendi~ton de kaiíCnkaj ~rkkaJ' de b.ak1taJ melonsemetoJ: ·Utste, sekvata per gen~
r$J rigardoj, jen pasadis filié la venªisto (\e 1 aucuki!lj
~toj : kaj aootis la pork-eton.
- '~ •
porketoj: Ciúfoje ekstaris Mimi pro einocio. Ci:ufo'Je
t
demandi:s Mimi per okuldemando al sia C~onice. Qu
Cu la . fra:iíl:ino sajnis .af . li beleta:, ou li al si
1ie? Cu ~1 ne- jntenc.a,s aooti potketoti? "
..
:
eminenta homo, si kom:unike!plla, li palmiena, j'en nask- '
~ Bouvolu . estt pacien~a. Hodiaií ne . .·~ esufiee
ígis amikeco, jen »ci-diraiio<c, jen "amo,, Sidis aiDhaií ,
da mono h&liau: Sed mi ~in profulésis ál vi: kaJ vi
sur ~!irdena . ben'ko, rigardante la .l'Udantan infáno;n,
·¿in havos.
.
· ..
.poste ili .do11aais , al si rñem mallougruJ. ka8e felióan
t ' 1\lij óai' titm ói donacon ru•ómesis la vartistino~
promenadeton sub densa arbareto tute 'kiel geÍmnooj¡,
neniu el la ;fatn:ilio pensis donaci porketon . al ~imi;
forgesin:te pri Mimi. L.a fr:aiíJÜ)O vivís amekstaZQn; .nur
al;iaju 'kaií6ukájJ1 )lestetoju eole, sed neniam ói tiun
pene · 81 rehejmigis mantiran:te post si la infanon: presrozhautan·' porkido~.
. '
,.
kaü;- §1 ·ekfalis ce ston(:lj', Sa.noeti~~n:te. K:iam si pensil'll;:
T.la ma1§pare1nó, fLánke de simpla servistino, mir~e li ¡ne ~ ID?rtigus, nek stelus, ·nek trompus. knab~ol?\>
igis . la cirbustar.antoj:n, versa.jne. Nutt:istinoj, vartistJen gTanda" trogrand.a dolca pen8Q: ha, §1a Cemm,
. inoj· veraj·, :O:iufimponaj en siáj luksaj • kostumoj kun
§~ Céuuo.
·
hlankaj .Strumpqj kaj puntoj, terurig-1..1s pri la penso
1\funi sentis .sin -kiel )) forlasitac<, sed. tam~n ne ·~
seni~i · j~ ·m,bnero por siaj · rióaj kn.alletoj : san'le kiel
'malagrahle : neni.am li akuzus GIOOnice-n pri tio : Cleo- ,
la .nes(mtemaj duonmonahinaj »nurses c<. NUI:,servistino,
nioo-n,, kiu . faris tian .donaron! Si C:iufoje. alveni,s ~ kun''
sed serv:istino vera, ka:pablas ami cinjn ajli inianon, kiun'
M:uni a! la sama plareto . kaj; tuj rigar~aüís .Cirkaü -si
VI ,povas al si prezenti.
okulsercante S:J;an .amikon: lin rie ·ehidinie iomete nerveme §I .instigadis 'la infanon : -.__: ~ Iru, iru ; lruru, ~ro!
· \ O,ilste C1 tilín }nuhlemon subtilan iutage lerte preK.aj '§1 atendis s'ian· anrlkon, premauté sian korori kaj
z~ti al §i Mkonato, apu,.de si<ligante: diferenoo~ inootl' ·
infano ·kaj 'ínfano) iriter se:rv.istino ka j Servistino, _in teE
. 'malamíke rigardante tiujn, kiuj sintrude deziris al si
, sento kaj s:ento.-, Lt. Qn"s al ~iuj . ~. kiuj · ue, surportaa
alparoli. . Kaj · konatiuojn s! ne· rekonis kaj la ' infañój!q
hroditan blankan antaütukon.
·
·
·
·
ne Tekonis: nur liu, nur li,n si rekonis, kiam; li sin
montns 1omete h~Iánei~anta láiílonge •de Ja aleo ·:e,e la .
flue li paml~&¡ p1:j. :si Ji, rak{)ntis· kredeblajn ká;j ,.
facilajn ajoj:n: tridekkvinjara, forfika, malfelioog::a, serakaktoj; kaj la ora j fruktoj sajnis Jcvazaií f$ntaJ -sur
.. liajn §ultrojfi.
·.·
..
, . ·, · · '
·
anta okuJ?Qn kaj azileri. Olmpo? Iom tro grava sajn;iJ;¡
c1 ·tiu :vorto Jau la ti~ ·malhonkondica v"eBtajo, la. . mal· . LI kelkfoje l!C venis; la sekvañtan tagon Ji p_etis ,
pardonQp. J.en, óianí . pro la sertláta laoorol 8'3d . >iu~ purega ': ~apelaoo, .la. a~ eluzit~ kra~ltito, (tamen bélígilá
tage 81 . vidis 1in· üe li. aleo kuné kun ain<iko pli bon.e J:
. . pé'l' kiuneo}; sed li deklarL .sin tuj ¡;pret.a al mcmoier ·
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vestita: ~ li ka.j ti.~t ·e~ei~ta;, .ke li e~ . ~portis, f9to.
graf:apar-aton. Verunta)' · ih ~tis, propradife, ·por fotograft la infanojn!
"
.. r~"
Cleoruce rigardadis infane mirigita la grandan
laboron .~r jcol&cttla knabetojn, ~ laboro kiu minaci~
farigi tro lqngdaiíra. Sia Cezaro ~lektis la sin prezent:,i)ita:jn "inf-anojh, ekzamenis, kribris, a,dmonis, ec forigis;
.".
•
.
, mata"erntile: ··
· ff"
·. · ' - Ne, ' ex tiu estas tro juna ... ci tiuj estas samagaj,' samkrésk.aj ... ·· ileoose' trovi alian, pli altkreskari ...
alian pli ·aiketan . . . .:___ Cloonioo 3:fable tJe:tis, .lee 'Oni
altoeptú ;sian Mimi-n: .
•
. •
Ktam cio estis preta (la infanof estis senmovaj ),
Ceza:rd, sin turnante al la fowgrafórita amiko: · ·
-:- Dek ili ,estas. ÚQ ·, tromultaj·? -'-- Kaj subitev
serMnte ' irrtér lá ~ aphda j servistinoj~ li elektis m:alele\gantan ~ :meza~ulinon, , kuB sncirtfano. Vi - li diris
- bonvoru sidigi ci tie. - Kaj , indikante al la kunulo
la mfánetón :. - Cu · bone? Lastenaskito! - kaj ce si,
kiu portis la sucil:lfanon Ce la brusto, (Cleonice malgaje
mirigite .rigardadis de 1llalproksime senkomprene) Ce'zaro tnumfe ·.sidigis.
' .
· . ,;~, Cxo finita, '•la 'Ínfanoj diskuris kontentáj · kaj la
lastent]Skito ploradi~ longe, ,;s ajne fimigita~ . · ·
'
- - Volqnte - ploretis C1eonice - ini estus sidinla ~ápud vi: . . dum la fdtografado . . . · ·
.·
,
, _;:_! Simplulino·l Cu·· vi ne komprenas, ke mi bezonis virinon kun sucir¡fano?
- Kial?
• · - Nemam vi ion · ~omprenas' !
·
Efektive, si .~:~.e komprenis. Si vidis .Jin foriri kun
la .aniiko kun foto.gr.afílo, !in malaperi preter la arbus. toj, volis cli:n sekvi, ~nsis instilti t~un virinon; car si;
· ne,. komprenis. Ho! .)rompreni, komprenil La virino, do,
devis ''kunporti )> SUcinfanon re la hrustp « ... »last&, n.askiton&' .. ; »maksinmme duon jaran «? • . . .,
·
Nur malpu,\l:te §t komprenis ec poste, k~m f,ezaro
montíi.s al si la' 'bilcbi, .!re tre belan. Alian homon si
vidis :en ·¡¡ ; Íi d'iris, ke ti . :rrtimgis gissate kaj .. ke li
~endis novan ve,staj~n . . Belajn snojn li hav:i;s; hromflavajn.
· ' '
- Cu ".nen1am vi• vidis en ilustritaj garetoj · hil- ·
doju p.n »belaj i~laj r fanúlioj «?, En tiuj la patri:no .
kaj patr? sidas, katc~rka~ ili 1~ gefiloj , ·.. .dekk~n ... .
. dekses, .··. la ·laslenasktta ce Ja bl'lliSto de la patrmó, .. ;
Oni difas, k e estas bele . . . Cj ti~ -,.- li.Qiris fingromontrantc· la gruvon -- cSt¡~s itah familio!
'

~

,.

~

:-

'"~

d

.· ..:... Oto

·~l k~j ... kion' vi faras?

' ' ':' ..:.:.. Kfun · mtdaras? Mi kolektis adresojn kaj tien
, ~ar tien Ci mi p!>~tas kaj mo;ntras.Ja bildon ~une .kun
petl~tero: .»Malfehca patro, kiune,,·povas nutn dekUri:u
~filoj:i1 . .. ]a lás~ · estas suCinfilll!o ... peta_s de. Vi.a
gatata JMo'Sto ,, malgrandan · li~lpon ... « Ont rras ';du:m, .
~gmango a.u . vesperinango : . . Oni atendas ee U. en'liiejo ::"". La 'óa:nlhristino re<lorias la bildOn kaj Já pe.ts1ci'~bajon: kaj· efi,.Ja koverto o ni trovas dek, \dudek, kvin.
,
dek lirojn ... .Jen la ofioo . ~ . .
'
Cleonice redirás : - Jen la ofioo l
pos~. Ja
kapon · klmante, .rigardas la >> belan italan familiori «,
plfsér~¡ls ·mm {>9St la alía la' >>.gefilojn « de sia Cezaro,
·Jbij· kómentas) "dum ~I viSas per mandorso larmeron:
' · - .Jim ankaü Mimi . . ;'
·
.,
1
1

*

. Cu la t.em~ de malfelióo ne venos ankaü por si,
malfelicuHno? OU si ne estos devigata forlasi tiun 1lej·mol), tilm infanett:m, kaj lrunvivi - ~is kiam? - kun
tui · viro? Kaj poste suferi . pro mal&a.to, pro frbsto;
e.sti· manfrapita kaj insulíita:, allmtimigi a'l malriéa áca
hejmo kaj fiofine . . . finfine naski fileton? Jen ·<;leonice, du jarojn poste, tiu Cleoni<Je, kiu amis Mimi-::n
kvazau patrmo. Mimi) tiu felica Mimi , al kiu ec servist.
· .
ino povis .donaci porketon . . .
Laüsajne felieaj tagoj. Ním si havis ee la ,brustQ ,
Nprni-n tute sian, preskaii jaragah, · kovrítan nur per
malpwaj cifQnoj, plorel;antan, malsanetan; kaj la ,penso .·
pn .sia Cezaro, patro de tiu infaneto, jam ne donis al
st gojon. Sed', kie pacjo? Ou 1i laboras, eu eterne li
sercas ian ofioon?
.
'· · - N e; jam senespere por mi - imWhelmiene Ji
konfesis iun vesperon. - Nenla metio ál mi, nenia .
Necese t-e·uzt Ia . bü~n ...
- 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 l i ·
kuntiris post' si: .sin· pa'lan; cifonitan, kun tiu pak.ajo
s·tp·bruste, en kiu malgranda estajo dor~tis aií plorétts ; ~ii1 li devigis lin sekvi;, indiki al 1i la domojn.,,
la . :wrdojn, atendt lin ..gurstrate, ~um li próvis, cu li
sukcesos; . terure' elctiJn!i8'i) kiam ·li revenis senmona, ,
olasfemante. Ce soj:lo de unu el tiuj pordbj si skrupule
balt_ts. Na··.·, e~ tp.en ne e~ri,'ne, ne.1. ~ la hildo
_j~n
1a fil~.to..<f~ J. $'emastroJ: ne, n,e eL. t1en 1 Estas M1(Im.,.

·l·

.

~

'

'

. f~belon ~naoou; kaj r~spond~§: Qe~, tio f<~XUs al mi
Rlezuron, · ·
· · ,·
,
·,
\r.· >
.a ·
. de akó'inodiga humoro : aliyorte, rlfu~e)ori. , k~, .alfuenaur
- &d láal neniam vi tion . diris? les; ci-vespere.
. kelkfoje, nu povus trovigi pli h<:>ne, ol eii tiu ci fumita
M_t nur iros fari kvar 'Pa8o:jp· por li~rigi 1~, stom.akon
kafejo. , .:Pro ·tío vi trovas stranga, ke ciujn vesperojn;
de lá jaro, ciujn, eu-_plruvas: C,U V~ sufoke, .mÍ pas- , , d'~'.)a mangajoj:, kaj tiii revenos hej~n. .:~
.
~ás ~i ti~, antaií glaso d:a biero, ee tableto plena de·
Guste tiun \'esperon ne estis .eble. L¡¡.· sekvantan
, mak,'uloj· k¡¡.j nig,~:a; :rond~j, sur IDalprura kanapo kun
. tagon k~marado estis ,f-orironta, kaj enctiu ~espero o'ni
·mmpitaj risortoj. · ' · · .
.
~. :
·~
ttifikdonacis al li. T;ie oni restis · gis 1a dudektria:, .kiell ··
V1 komprenus, ke mi· restas en lmia bejmo .almetru.time: ec gis io,neoo pli !malfrue. Mi e-stís certa, ke
uau 'I,IUU aií , du fo~O:jn ja:re:, alailenaií je Noyjara au .t
mia·edmno, .se .mi ·klarigos al sila .aferon, cioh apr<;Íbds.
Knstnaská tágoj, kiám tie ei estas 'senhome.
Sed . nokte, kiani mi r~venis ;hejnren, 'si ja-rn dormis.
M.atene . nenion si diris al mi. 1\fi esti:s tro longe doqn· V1 trovas tiort stranga, kaj jugas min malbone:
.;
J>,or jug;t . neoesas . scü; .,eí sube esta{:; historio. Gi>
inta, kaj- elliti(;is apenau ~u~íalemP'f por kuri ' al"' la
. O:f1cejo . .Mi tagm:a:ngis tie; revenás hejmen je la dek~
u e estas trase<Iia historio : sed sufit.as por min senkulpigi :'
naiía por vespermangi.
·
...
almenaií pPr montn al Vi imlálpli str.anga mian kon- ·
Je la. deknaua ,ml" atendis, ke m.ia edzino pétos
duton.
.
.
- ...
Oarmeta'~ edzmon mi prenis 'antaií dekdu ja roj . .
ion. Nenío. Mimgante :n:ti pensis:
·
'Kiam mi starigos por efui, §i .~;ememorigos al mi
Por la feliea, okazo·,.'mi rioevis dekkvin tagojn qe Jíberla promeson, kiun mi f.aris al '§i hietaií : ~ nii ~tar- .•
tempo: du semajnojn, ki'Ujn lm!i uzis por la . edziga; ·
igos cion, kaj restos hejme kun si.
. '
,,
'
. • '
t
vojago.
·
·
· La saman matenon, kia!m :mi revenís, mi devis
M1 stl!rigas1 faras . pa8ojn en la ~ambro, §in salu·
.
reiri la qfioejon.
ttas· .. . ·Nenio. Mi eliriS •koleretigita. Tiom koleretigita~
ke ffil venis tien oi, kaj iris hejmen je la lrutiima horo•
.Vespere, mia edzino estis laca: si enlitigis tuj
la dudektria.
,
.
, .
,
post la ves~rmango.
.
. .
·
'
·
. MI kompl·imis, ke pli hOne . estos reiri .frue 'a t ui
.
M1 penS;is, ke mi iros 'Ínontri .lmlin ·al la malnovaj
dbmo, dum belá 'vespero, neatendite . .Agrablá. surpriw 1
amikoj. Kaj ci tien mi venís~
Kaj· ciun y~speron: dum .mi estis tie ci, sur ti :tiu
'Fien ci mi. venis, ''kiel ciam m:i fáris dum mi~
kanapo,· pensante pn ekiro, mi· diris ~ fui 'mero: '
fraiílefu. .Málúovaj konatüloj; tnalnováj < babüajoj: lá
Cetere, §1 ne .atendas mio: Mi irO~ mor.gaií.·vespere.
- duue~tria ·hQI'O alv~nis; kaj· - post tiu .unua vespero·,
Kaj la v.es~ro veru.s. Estis ) u 3audo,. vespere,, ~tn
la dua, ear la amikoj oferis _al mi trinkadon; poste ~a "'''' '
iria, ,ear mi recip.rPkis la .non.acon :· klaj'tiel se.n inter- " · m1 pleinu;nis la pi'OOl~son, .kiun :inU.Irris al si:··· .
Estis antaií kvar jaroj.
rompe.
.
.
Estis . guste ,. vespem~ en "'kiu mi malpleje pensis
1\fla edzino neuialn .plenill,s pri tio. Anstataiíe, la
amiko} koinencis 'rn'Ín turmenti: Estis vetado. _;. Kial '
ph tio. Je la duoeka kaj duono·'mí iúüs mian kuti•iillan
VI lasás CÍatn la edzinon Bola hejlile?
Pl'Omenadon. MI .alvenás tien oi, kaf troVIII,S la porao,n
~. Al ~~ :ne plaCa:s elirj? - K:ial ,v i neniam restas.,.
fer~ta.' kaj la yitrokqy;¡jlo~n ~·su~eti~j. Mi · rig.tr~~s
hejme"por kunestt. ~ Si? - · :
· . , · · :r
kolengui'ta: Sur 'la pordo,. mgrobor<lenfu papereto estis
gluita: FERMI'rA PRO FAMILIA F{JNEBRO. ·- Mi
Jen, ml .komencis .pensi, ke tio farns al si ' plezurememol,'Is; ke I'!l frato de la~tro~ estismalsana ,,.de ,
ron. Mr aten:dis, ke . §i p¡aro1u ~~" mi J#i t;Íp:., Nen~. "'
m'irltaj· mona:tój;~l .reStis llmilorientita.. Mi vagadüf ~g .
Tiam, iun tagon, ·mi Jrur.aA"igis lmlint kaj· al $i diris: · ', ·
la fino de ' la oofstiato,;'lligoa,rdis tr,a la vitroj, de la llllia¡
Nin~, cu eble ál vi maJplaüas resti ciam sola? ·
1
Cu vi volas. ke mi restu ee·vi J.JOr 1a vespex:o?
..
kafe)o, cu m'ia lrutirna·.il'rniik.a:ro okaze, estas ~ 'tiell rifll~.;
mía. Nehiu. Ct tien mi reiriS · legi ) a . pa¡X¡reton. Mi
.
Si ride~ al mi, kvazaií mi éstlus promesinta al si · ·

.M1 bavas komf9nan logejon, .kunofunneta ,:edzino

. . <l:i¡, kolerete, ' rigardas . la bjldon~
infaúo? Rikane skuas la §ultrojn. ·
~ Ou li? Apenail videbla1 Muskape:to., .
- lli tekonos ·w1.·' · '
· · · '1- . . .•. ;
:'f

"

Kiam al la laboro
•
la h~m· kun pli da amo sin ~movas, .
daiír1gas, novan provas?
. kaj malpli rememoras la cagrenon?
Sed ' ja .aflikto naskis Ci serenon;
ci v<wtan ~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 tremeJ, en aleudo
de la atak' eksoesa
'
,
de fulmoj; bub' kaj vento.

bumida,

Ho vi; natur' kompleza 1
Jen v,i a dono nura,
· jen la plezur' donata:
, ,
al mortemuloj. Ceso dé doloroj:
,jen nía sent' plezura.
Cagrenojn Autas· vi lar~mane; sponte
venas dolor'; kaj tiu · ~ojo eta,
kiun kelkfoje por miraklo naskas
~dolor', jam estas granda gajn'. Homgentol
.kara al eternul~j 1 vi, felice .
spiranta, liberi~e
·el ia ajn doloro; kaj beata,
se 1' morf vin tute savas , de turménto 1

:" Gaji~as· ciu koro.
, Kián;J. pli· dolPas ~oje
la viv' ol tiafoje? .

.

,.,

(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$
kaiízinta gin. Mi estus '\'Oiinta 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 libeclti par mi se~n.:,
malspritulino? ·
.
:~i rapidis tiel .~afe, .ke si ektu§egis kubute la
fnuktoportilon Jo.k itan srur la telermeblo, kaJ jetis gin·
teten. • Al:ia krieto 'el tie: Jruras ~i tien Niny; ínsultojt;
ploro de la servistino; kaj ní, ~iuj tri, teren, por . kolekti
multvalorajn telerpecojn kaj cirkaiítu:rni ilin en niaj
manoj, ilin rigardante, kv~zaü neniam ni estus rigardintaj la .teleron, .k iam gi estés tute botlíL
·
- (}m krunglúas tre bone.
. ~pripense tni skúis la . kapon , kiel nekredanix:>.
my: sen:pacienci~.
.
.
.

. ..

.

ke mi

8ed jeS', per mastiko. Neoesas tión fari ·tuj,
Ja roinp<r estas freSa..
.
.
.
Mt siáxgis stir' mat~eB;o . de la seg&, akíríta por

·· -

d~

.
tiel kara prew. La se~tino ri~is .e.n angulo~.
~iny trofLs mastilCon káj kÓn:ÍencÍS la labóron. ·.Mi

ekbD!ligis cig,3;roU.
.
.
~
Post ioni da tempo mi .eksentis~ ke io min tedas.
1

•

.·.

. ;

M,t _,r~a~dís aL.mía .ed'zino, sed, ~i esti~ tre· ,okupita .pri
tiu sia laboro. Tuf"mi kompreniS: Estis la flustrAJ singu!h>j· de' ,la . ~rristineto el .sia aligulo. Mi_, tu.tni& min.

$1 plótiS kun~·~ óe 1' muro.
· '·
,
. ~ ......,.. lru ~rl .,....... Je rnia kriego :Niny sin turnas·
por iigardi.. sed neatendite Ai éllasas alian krietoo. Si
r.e~I'as;
~,
·
{,
- La kato 1 ~' ~r.ítnlinO'l lru:tu. ~ •
.·!.St ~.... kúñ manoj pJeua:j ® · ~,rpero,j

al kiu li: m~m iam apar: ·
oonis, li adiauis la vivon, .s.a tªn de jaroj . . La Esperarif4:'".
gaztt_oj: ~~r :Y~~ ,,JurnalístU¡ ~~vo. P~?likigis ' maiB:ran,~fj!l
·notoJn pn, ha?mortu _.:! k~J . t~u ~c1 scngo ée multa] Esp/i~t
antistoj, precípe' el )a JUná"~géneracio, elvokis mirón: Ki~~·
. do? Cu BeauJront nur nqrí mortis?
Ei'ektive, Beaufront e!J la konscio de la esperaritistar,o
jam de longa, tre loQga · temp 0 estas mortinta. Kaj ec..
tiuj, kiuj ' sciis, ke ie en · la :ll)qndo Biia:ufront finApinás
!Íian figlora'h vivcin, é~ '. ti~f~e '' kapabl:is s':Qfice .reale prp,;-, ·
zenti tion. al' si en la i:rriago. La nomo ·;)3eaufront son~ .
.kiel malagrabla eho el la fora pasinteco ~ ·kion komunah .
kqn la nuna rapidflua vivo de nia afero povas havi tiu
fantoma grin~sona nomo?
·
¡

f'

,.
Tior!l frfJ.mda por. r¡i ~?nas nun :lia ·nomo, ke · Ál!-'
sciigo prh liá _m orto v~kiS' nimian irirpre~on;: ha! nenian .
rememo:ron ec malgajigan.' .Estas io prof,!lllde tragedia en
la sorto de tiu homo,. kitr antaú 3o jaroj ·ahkora(¡ skuis
potence nian movadon, fleksante ~ian junan trunkon laQ ·
sia p:reskall :({i:ktatora volo. ~aj nun titi el nomo , kirr
ja111 brilis ,.:fi.e te sur· nia · f,-i~mamento, rube putras en ~~.
' llezer'to de · l' ·forgeso . Ho ·ve, 1a nomo m.ortis multe pli ~frue ol gia portinto!
·
Ni ne priploras lían morton, same kiél ni ne jubilis..·
ce tian;t. kiam I;a potenco en nia i:novado atingis la zcniton. Malgráú ~iuj siaj ,gr:indaj meritoj, l,ciujn li soudube ·
gaj!¡lis sur! 1.3. kampo de l '' disvastigado de nia afero, kaj,#'
.:.._ lcio ti~m pli g'randigas, liajn meritojn ¿ ~uste en la ·
unuá periodo,
la » Ínfana~O « de nia movado, malgraú
cio "Beaufront iÍeniipn estis t>or ni la gvidanto - por tiu
d~stino m~nk.is· alli la necesaj korvarmo kaj animsimpleco,
]~¡ : estis ciªm la »rnarkizo«' ' la fremdulo ínter, la popolo , ·,
· kia i.Qstfnkw~, stinti~, ke lia' faúátikeco pot; Es¡!eranlo estas
'nur aJ;lkrl) iiU5 la tempesta maro de liaj per~onaj ambiciqf
· kaj aspiroj,
.
;
La judaso de nia afero. Jes. Sed anka~ la 1wang!}li; '.
Judaso, antaií la perfido al sia 1\fajstro, estii> j¡r Lill apos, ,
t.olo. Kaj, Beaufront estis. ne ,_nur · un u el .la :dekdu aposp·~ .,
. 'toloj .de, E~eranto - li estis
la unua intef , ili, Ji estis et.<
.

en

'

,·

. -"..

'

io

pli: l~ Sta Paulo de nia m 0 vado/ klun li firmi·gis Jtaj
forte pusis sur la vastan oceanon de ·r vivo. Tiuj, kiuj
vknis pqst li, trovis j~ solide .wet~,gita~ laborkarirpon,
bone funlu:iantáh ~rga.Dftzo!J. k'a:j ,r eton de oficialaj ' tWitoj.
, . · Guste tío, la ·.konscio 'kaj-' sento, ,JCe en ·l ia · perso[leco
koncentrigas la potencoforto de la tiam ankoraií t:f'e juna
kaj ekfloranta movado, ·pusis en lian varmegan kapon · Ia
frenezan ideon venkko:O.keri gin absolu.te, uzu.rpe · iodiri
la tlo¡:kronon desur la 'l~apo de la. Yarsovia Modestulo, de- .
·- lia m'a:jstro, kiun di§kretrgi estos pl; i f:,á'cile; malk~ipte ·
la erarojn de lia verko''kaj prezentante ;allia .anaro vei kon
pli bonan, korektitan, modifi.tan, reformitan! Katenita de
si a malsana ambicio, li . . ne elsentis -la misteron de Esperanto,. gián vivoforton, Ji forgesis l ke. lia . granda misio
estas nur ~ia . organizado kaj nur '-S UI' :~iu. ci agadpkampo
li pOvos rikolti laiírojn~' meritojn tieU gNvajn, - ke ·e'Q la
historio de tiu movado .. li povos resti 'senmorta. Li 'restis
judaso. Kaj li perfidis;' ne nur sian Majstron, ne. nnr
Esperanton, al kiu li antaüe dedicis . sian tut311 energioli
.kaj organizan talenton , sed li perfidis la realigon de sia
cerbo, la tutan ideon de internacig. lin~vo generale ! Car
la publiki$o de Ido nel~é:stis; kiel li k:áj-Iiaj a,gerítqj -~ol'ís
kredigi aL ni , kaj kiél éhle 1i mem kredis, la suprenlevo
de ti u grandioza ideo sur stupon pli áltan, sed kontraiíe:
~¡ estis senkreditigo, • se.ovalorigo de '· tiu ideo, · terurega,
kruela hato, ki1.l tiel forte ekskuis la aferon, ke, gi .nlirl:acis
krake ~alegi kaj m~laperi,. por ciam:. K~j':nur .al , la ~perta
rica. sago 'i-de 1' Majstro -kaj al la . saná instinkto d.e lia '
anaro ·ni :devas danki ,. ke la afero r'íe .·suferis eheligon,
ke gia trunko .restis tuta kaj fortjka. •
-~ =
Cu Donkihotp? Ne:' Herostrato. Sed ·Herostrato, .kiun
ec ·la· Morto forgesis, ,la.Sapte lin e11 lia. soleca -nl.alj9ñee-o
mediti P-!'Í lia fi~skinta i"~aventuro, p1:i ·,~ai.ltaj aspir9j Ataj .
m\samhiéio: ' ho, 'se , 1i ~ -~apablus ú-eírótur.n i la: .radp~. ,de '
l' tempo, gustigi la tiam!ill erar.on kaj kqn .rilpurigita amo
kisi. la .n1anon de sia;. "granda Majstro, kiel , iiam, 'en
Gencvo . - ·
·
.
·+,
Moi"tis+ .Heaufront, . i~ judaso d~~ rna · afero. NL ne
plons.~ n~.k g~jas. Mott!~ §imple forg~€Ít%;' hó~o:~ Do .. l'ia ~z¡¡., es~u al h la tero. -~· · , .
j. .

Mía patro, kúracistQ en malgranda montá komuniuno, gajnis, kiam mi estis kña}:¡¡etó, po kvin paolojn
tag~~ kiuj hodiaií estas du lioojkaj okdek centimoj.,
Kun ~mizeraj : ekstJ:irordinaraj. g~jnoj de ke}kaj ) onsul.toj; . de ,kelkaj o~r.acietoj . kaj .de kelkaj vrzitoj ekster
lia J.abo:r:distrikf?:,' oni .. povas .kallrnli ke lia gajno atingisl
cirkau kva.r hrojn, eble malpli ol pli. Per tiu ci mono
Ji devis dec;e vivteni sian familion, eevalo:n, ~rviston ;
kaj min ce· la Universitato.
:' .
.·/t ·lam ve¡;¡~ro,:. pgst .mía .Kristnaska lihiirtempo, mí
. tiari1 · estis · de~sepj18.ra, mi revenís Pisa-n kun 13. ciumonata sumo de okdek liroj en la paperujo. Revidi Ja
amik9jn min gajigis: mi vespel'mangis kun . aro da
t~uj gajuloj, trin~, kaj elektrigis, vagis k~tante tra
la strato3 de la ..urbo gis malfrua horo, kaj l?ste m1
f~'bs ~n luddomonr·en,' kiu, dum páro dá ho~j, mi lasis
la tutan monon, plie suldon da tridek liroj ee amikq)
kiu :al m1 ilir1 pnm_tedonis. Ba.gatelo, se ni vólas, sed
bagatelo, kiu estis grava, konsidere Iniajn familiajn.
kondioojn.
,,
.
...
· ,, ;, Klam mi venis en miau earohreto:o., mi jetis min
sur Ja· liton, sed }lll ne povis dormi. Spiregante., mi
turnis kaj returnis ' mu1 sen tcovi ripow.n. Mi ankau
iom duondormis, sed tio estis ec malpli bone. Briliantojn, mórtigantojn, orminejojn, trancilbatojn, timigantajn monstrojn , spiregajn kuradojn tra okulperd¡gaj
dezertoj, kriegojn, fa.jfojn, parola.oojn, m1 songis iom
el ciuj e}¡lajój, ka.j .finfine mi rey:~kigis 1run b-av!l SKUO,
kaj malfermitaj okuloj, plería je svito.
'.>rKion m1 faros? « mi -pensis; ».Cu mi peto;s de iu
amiko? Cu nu shibós al iu parenco? al mia ',eatrino?
al niia patro ...' ? )Io! Ci tie rrecesas iri. Okazos
~nu- a.gP, iom da ~ d,ramo;, k.elkaj kriegoj;: kelkaj bat~}, ec, kial ne? anka.ií sekvo da va:o.gfrapoj; kaj cio
estos finita., kaj .mi.ne pensas plu pri: tio. «
.
.Mi forsaltas el.
lito, p~unteprenas malniultájn
mon:ef?jiJ de la urrua ami'ko, ·kiun mi · renkontas, mi

la

7$''

~if¡Igas

en

h~inen.

-. ' La vo ja!o min tra~kviligis. , M;i daiíre pa~olis pri
kun libroaSüciano, kiú iris . al Signa
kaf 'mi hi.IVÍS .·kf!lke. ·da momeht0j;
kiuj:," serÍOZé reYante glomn, aJ-m.ilojn kaj amojn kontraue a[ mía asocié!UO , kiu mm .rigardis silentante kaj fumante la pipo~;
m:i, · forgesmte m~an mizeron, 'malhumili~is , car , ankü
mi pov~ · rakonti~ mia.n unua:n JertaJon.
'
,..,, . .$ed, ki'a¡p.;· tra' la arharoj mi ekvidis· la 'turon de'
ri:ÍÍ "' vila.go, lciij' plic la tegménton de mia', ci)mo, kaj
la fun::on , kiu eliris el la tureto de ~ia kaméno, la malbu:1iiileoo falis kaj mi sentis tremí miajn krur9jn. .
.
Kiam nn alvenis hejmen, mi.a . patro ne eecstis. ·
Mia patrin0 ektimis, ear vidante min paliginta, ~i. krédis
min malsana. .
.
.
., t •.
- Mi fartas ·bone ... vere ... mi fartas bone.
. Si a viza~o reserenigis, kaj fortiginte ·pro ti u ei
bona certeoo, sufiee tra:nkvile si aiískultis, du:m si pre!¡ig~s la. tag mana:on, la rakonton, kiun ~i f~is el la
faj~.angulo, kie riú kaiíris, . min _varmigante je •lit: fta~
kiu gaje brul1s .,sub poto kun ht)tój. Kiain mía ra).cónto
fio~is:
_
·
·
·
- Filo! ... m1 vio petas, kiel oni povos diri tion·
al tiu viro! . . . . :. si ekkriis, rigardante min 1imege. Post
longa pauzo, ~nsema:
.. ·
, - --;-· ,Estas :neeble! Kiel vi · vol4s, ke D'tln li :dom¡. .
al ;vi monon"' pQr monato, se ní ha vas nur la mono'il
neoosan· por viví?/ Cu gin trovi? Kaj poste? ~.e ekzistas
npar.eblo en -tiu 6 momento, ne ekzistas ripareblo ...
Tm malsanulo fartas m.alpli bone, kaj· §ájnas, ~~ 1i
estas~ mortontá..
·
.,
· Mi . ekstaris. sin rigardante silente¡ ;§i ttankvjligis.
La varme!9- de mia nesto; la. laeeoo kaf .l¡t J>lovo
deJa vento tra la gor~o de la kameno inklinigis mi'llal dormemo, kaj senkonscie IIll ekdotimis kun la kapo
kusanta sur la. apogilo de la ~~o.
. . Kiam mi .ekvekigis, mi vidis mian patroJ) sidanta
je lal ~)fu Jlaftko de Ja fajreJ't?; -IL sekligís ~ la fajr'(b

p 'litiko 1.\aj· milito

en

~-

~..

, .

*

'"'

Dwn festeno oni foje demandis al Pirandello/:cetere
,, ne' tro sprite: ~Kio estall la ·eserl'ca diferenca mter Sllaw
B~leco ne po~as sin' liherigi dé' la modo. La virmoj de\ial;
káj vi?x< . .~ta r<Cspondo de · Pirandello estis delikatil. nriksajo
es~j· bela¡ l!t(tla tO:iJ~ gusto., Le~nardo da Yinci heis M~'na
de modesto kaJ fiero. Li kompreneble .kÓI:Qencis diri:
l...z$Cl; S.blle_r, GrefAí; Garbq, kaJ , Sterftberg, J,farlene Dzet-· ·
»Shaw estas aqmiririda a\í,toré .. :. «, kaj li "aldonis: ~ Shaw
,;ich. Ci· lastaj estas milope , iniitataj kaj cie kopiataj; la
sajnas al ·mi rimarkinda produkto; de la anglosakS!J.~ Sfero,
Belecon, kiel cion ~lian, oni nuntempe pogr:ande fabrika~.
¡lum mi .estas plie. ~ • filo de ci:)iu plánedq, {(
""
.. ,, ·'
. . La Rene~anco, la ora epoko de la te'o riuloj¡ reguligis
,,.. Cu li ne pravis? ' Sha\v presklru éíam sin okupis pn
la Belecon. Poetój · mor~istoj, filozofoj kompilis emine~
moralaj demandoj kaj pri cÍO KOllOOrrianta Ja hOp:l:l.ll agta,jn tT.akta,tojn "pri , tiu delikata.,temo, kaj la virinoj, por,
emoo, dum Piiandello enkendukis en, .sian. teatrón j:>robplaci, t~ rapide adapti~is al iliaj. lieguloj. ·.
'
lemojn pri la ·limoj de ' nía intelekta scio; liaj verkoj
L~ . poeto C~istoforo · Fiorentino, nom,ita l' Altissiruo,
traktas pri la . ei-mondij .eblajoj ;
.
" o
.
J::ed.a ktafen .versoJ la kodon de :la pedekta belecQ. Necesas,
' '
*
.
"
li diras, ke la' frunto estu 'hela, la, Aultrqj egalaj , la brakoj
»Mi estas fa.Sisto, car la faSismo 'kreas «, diras Pirarr
sveltaj kaj facilmo,·aj . Alía kompetentu!o,. mastro Fire?dello. I•'akto estas, ke !IJltau kelkáj jarój ' - la t.eatr:a vivo en
zuola, ~aris por la. sinjoliinoj d~ P.~at~ ·sufic~ ~danfaJn
Ita1io sajnis senespere stagni, dilm en Francio . kaj Gerprele&oJn. pn estebko. La beluh?OJ tle lerms m.terahe,,
manio gá bon~ pro~peris .·pro stata subteno. · Nuntem,pe,
ke hela. oku,lo ne ,estas .absolute ntgra, . ke la vangoJ devas
konsiderindaj ' progresoj e'fektivi~ás tiurihite, da:nk" al la
havi blankecon pli :ma~helan ~aj I?alpli. brilan.' ol t~u
energía interveno de la a'ütoritatoj.,
. de la frunto! ke la bpoJ . devas .~~~ v1deblaJ ne E!I o~ k~u~r
* '
'ail ses dentoJn ... Baidaií fon;d1~IS skolo de teortuloJ, kmJ
La
sajne
lacmiena
granda
dramaturgo ' konas .ankáü
faris tiel precizajn priskribojn, ke estis apenaü eble irovi
la
arten.
se!ls!ll~igi
sian
frunton
eri gaj,a: s.oci~to .. Oft~, ée
eq tute !talio" vil)mon bel,.an .laú iliaj dilinoj.
balo, om hn renkontas kdn rave · bela "Italmo. S1 ne ·estas
l El Veriezio venís la pasio por blondaj haroj. Beatrice
dekokjara, · kiel tiu; : al kiu ' la sapdekjarulo d' Annunzio
kaj Laura estis blondaj; Jen preskaü cio, kion ni scias pri
havas la ,felicon intime .amiki, sed si ",certe .apar,tenas ,111
ili. De la damo kun ciela graoio, ne postrestis tiutempa·
la »inalpli~ol-:dudekhinjataj ~. Evidente ' la · ciopoya amo
bildo. .
·
ne konas a~on.
.. Boccaccio estas ebleJa unua, kiu sciis trovi la helecon,
kie ~i esta~, kaj gin priskr}bis laünature. La nim:foj, kiujn
(V.) NUNTEMPA ITALA POEZIO. La e1donoj de
renkontas Amato, ne similas al la klasikaj figuroj. Se
p~ziaj _verkoj •J1U~:ltempe alm~~¡¡,s· en !talio, , kaj ~.vank~
Bo~cac~o diras, ke Hiaj ok.uloj ~ajnas aüro:r~aj .s~e~oj - ki~
Ihá. htve}o estas fre : chver~a, Ih tanien. atest~ Jlrl fa Tie· estaS &enpersoneca --'- h tUJ poste ¡tldonas, ~e iliaJ korsajo~
OEdmara fekundeco de la Jú,na generaciO. KaJ tiO montras
estas la plej ' belaj en la .mond~. ~iel ne . prezenti al s1 .
ne ' nur, ke muJ.taj , poetof 'VÍvas.,en '1fálio, 'sed a..nkaií, k~
la: kamallogan . Ven!lson d1 Cotdi, ktam om legas: »super
oni legas ilin tre fervore. Unu el la lastaperintaj verk<ü
la lar~aj koksoj, kontraií la carmaj i:lorlotincitaJ mamoj~
.estas ll Cuo.re ·e .twsurdo de Giuséppe ¡¡Yillaroel. »La kor.iY,- ,
strikte nodita odniireto retenis ·la fadenojn de la tre maldiras .la poeto, . ~avas proprdm ahs~r?án. ':ivon:; 'J>~Í ~iu ~· ·
dika stofo strecita Sur la dblce svela . ):¡rusto «?
konsCias nur kiam m volas klar1g1 gtaJn mobvo3n kaJ
(Y.) MOMENTOJ ') q.JN.:J>IRANDELLQ. " ~ekontt;st- " koñtr.aüsencojn. Tqy:nen, se ni ' ~in ' atente .observas, ni . "'~
konstata.S., k'f} lá absurdo de la koro .estas· pli logika, .ol
.
eb~e l,i :estas noviganto, ':kvankam · li" liávas antaüulojn swti u de la racio «. Sur ti u cetere ne tro origjna1a temo.~
lá teatra kru:ppo. P~rande~Io, spite al sia sendependeco kaj

(V:) DOCCAC9JO: PRI LA. VIRINA BELECO. EQ."la

';¡

"'

.._ (V.) M,OZAIKEROJ PRI ALDO FALAZZE&mi,
POETO, EABEI;ISTO KAJ .ROMANVERKI~l;O . ..FireQ.zlUlP 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?Joroj, ki¡:¡j . m\lfitus
r ukon en E-spe.r.anton - l1 konker1s:la vastan pubhkon.
·}Jala . · ~iain ha vis preferon . al la gtotesko,. al la ·
AAiJo.tJup~j ·. -~ ¡1i¡'n:/:ónstroj, kaj _·m~ntris ~igl~ · guston al
1a ~ . ~s~~JOJ · viy,an_taJ , en ~;te~ormalaJ , kondicoJ·"' ÜQsJ~ryante
figl).roJn kun r .í<li!l?a aspekto li Sa:jne pli bQné ko~scias
pn la malbono YIVI • • • Sub la supraje amuzít ka] neglektema ironic;>, li' kasas aütentikan amaron kaj penetr·
eman malgajon.
La plej satata ,Prome.n-celo de Palaz~eschi est?;S .Fiesqle, la etruska kaJ rom1a urbeto, pátrmo de Fuenze,
Iti' urbo de lil. Renésanco, car de tie li ha vas plenan superrigardon 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 pejzt~o ser vis apkaií . al Boccaccio por la plimulto de· liaj rakontf)j. · . · ·. . , . · ... ·
·
, · Kiel . l-émej~o Palazzeschi estis destinita" de siá patro
al la komerca -.fako, kiun li profunde malbtis . . Nur la
geografion Ji sufi()c bone ellernis. La fran.can~ lingvon li
fen-ore st~cl:is dum jaroj ka~ sisteme .»englu~~-«'1~ verkojn
de Maupassant, Fla,ubert kaJ Zola, k1es realismo fre forte
lin .allogis. Ankáií la poetojn li multe legis; kaj li gardis
sian preferon al Baudelaire, kiu, laií li, estas post Dante
la ple~ gra,n~a · p~to ~e la krist~smo. . .
·
. En Panzo, li log1s jus anta:u la m1bto, .do en unu
ella . plej ~ar~ter~zaj m?mentoj de la .eúropa. arto:' ~a
epoko de l kubiSmo . . On1 ne povas ne1, ke h _de be
forte influi~is, -;Li konati~is kun Guillaume _J\,pPQlinaire,
Picass9, M.ax .Jacob_, J:>aul Fort . kaj . multaj .ai'íáj samtendencaf juniilój. La' art.istoj, levigánt~ en la . mateno,
jaro sin de,mandis, kio nova okazos en la · tago. Tw~ulta
tempo ·de senrlpoza ' kreado! La penso, la laboro, -, la
poezio de' ses ·j arceil:toj kvazaü resiunigis tie, atingarite
kapturnajn altojn. »El tiu epoko, diras Palazzeschi, Picasso
restas la _plej f?r~ kaj la ;plej ~utentika 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. l :.a kino, 'Íau
Palazzes(.lhi, ~onveilas al fiu, kiu havas nek ~la kuti'm on,
óék la "deziron. pénsi. ~ia sinsekvo de fot3gra:'fajoj
prezentas por h kontentlgan spek~on . .Parolante ~rl · la
pentroarto, li deklaras: »La iytpresismo s¡¡.jnas al n u ~u .,
el la plej gravaj epokoj en la Afthistorio: Oi estas ál q<lj ·
nova al~abetó dé n11n · ne eksterme,bla. Oi eb~igis esprimi
la miraklon· de la lumo, en ~iaj plej' subtilaj fenomen&~v
N\U' post kiam:· ~i vidis. la unúan: impresi~man pentrajon ,'
m1 e~komprents 1011 pn pentroar.to. ~ . · ·
·
.•.•. Kial mi VerkásP _:_ Nu, mi mem ne sciasl "Neniarp
mi decidís verkí, kaj neniu iam instruís al mi, kiel tiof:l
~ari. Mi ofte volis, laü la manier o de Mol)taigne,. mill
skribas, ciat kiam " oni skribas~
senkulpigi pro tio, ke
óni ·~i.arn nepre ion au iun genas . .Ankau' ne pro legall'Q• <~:
venís al mi la' emo verki. Nur hazarde gi r venís, pr~
i?~r'n;'· evoluo, p:ri. ~iu mi .k'?nsciis mult<ijn _j arojn pos~~:
Iüel · mfano,- m1 estis tre kv1eta, ,ec ·tro kneta, :kaJ t•at
~um mia tuta juna~o §ajnis, ke mi atendas iari grava(~.
okazajon, kiun mi .ne kiare antaüsentis. Gis mia deka j aro,
mÍa .,rlej satata lutlilo estis pre~ejeto, .M~ k~tinús -~~le~i,
l;l'eso!l kun g~and~ _pompo, sed la . solaJ fid~luloJ eshs
Judal. g~r~boJ, ~IUJn m ;v:"ne l?ems. kon~eru . ·Poste ~a
scen~Jo mm 1?-ereZlSt.eble. altir_Is. ~~ ~obs fanf{1 aktoro. M1a
patro .promests, ke b lasos J lllll VlZ Xtl kurson ae deklam ado,
kiall! mi estos akirinta la komercan diplomon. IGam mi
gin akiris, li diris: »Nu, faru kiel al vi placas, sed sájna8,
ke vi se~vas malbonan . vojon.«. Dum , tri, ·. jaroj mi ':'Ízitis , ,
la kdrson de deli.lamado~ kaj mi ali~is al teatra trupo. Post
dude_k tagoj ?e sceneja vivo, mi forlasis _la t~_upon
~Qdt~ al la dnektoro afahlan leteron por lin scugt, ke mJ
er(ll'is . . Fakte benio estas pli fora . de mi a kar*teto, ol ti u
matra spirito, kie cío ' estas . trompa, falsa , ·artifika. Mi .•
unuafojc sentis, kiom ~alfacile estas trovi a1 · si'la gustan .
\'tljon , kiam oni volas nepre antaúeniri.
'
..
:
. } 'oje en SettignaQO, tie miaj gepatr.o j, ekka,ptis min ·
1~ tlezir o p·entri. 'Mi foriris en 'la liamparon kun la necesa
mate~ialo, sed efektive mi pentris 'kion mi vidis _:_ en
' 'efSOJ . Talenton Eor pentri mi ne .havis, sed mi·sentis en
~i kapablon por la poozio klÚ internan kontenton pro ·Ia
unuaJ provoj faJ;Ítaj. De tiam mi daür~gis. Kun miaj
futdrjstaj kdlegoj , mi estas unu el la unuaj libervcrsistoj
.en Jtalio; nun n1 gajnis nian batalon, ni venkis la puhlikon. Kompreneble la libera ver$0 · ankoraü nun renkontas
tte. akrajn atakojn, precipe de la ·maljunuloj, sed g¡ fari~is la formo de 1~ I1ova poezio. Kiam ·mi eldonis inian
un~;m libro~, qni min rigardis f~nezulo: kaj kiam ~i
:serus eldomston por. la dua, nemu vohs . ~m akcepll.
Mi ~<- l!l;em ~ldoJ?-is miaji?' UJ?-uajn tri volumojn. ~~ I9<;>9·
~arm~tb v.ropo!~Is,. ke m1 aligu al la. grupo <;~e haJ am1k:
OJ. T10n li .fans bom. afable, ke m1 l)kcepbs partopre'nt
la futuristan movadon, ~n kiu mi . aktivis ~is , la milit&.
Poczie restas mia pré;ferata libra;. En ~¡ mi retrov::tS
mían. jun~ animon, kun f(i~j ~ai~aj kaj ar?ª.j entuúr .
asmoJ. l\Dkau la romanon efe mta Jnna~o nu satas: üi
J(odo <k Perela, kiu estas la historio, de 'fum-homo.
v~rdire: la fumhómo estas mi. ' N.untempe' mj láboras
P;fCCipe_ v.ri proza.Jo) •. secl mi tute he ,.rezignis p.lá la pm;ZJO;. .M:'t ~us p~b.lilóg¡s .DO':an romaron Sor-elle ~qterassl:
blrnas pr1 famliia dramo en la anrmo de du vl.rloplenaJ
ma).juna3 fiaulin.oj, óe :~iuj la elementaj sentoj de- l' ·virino
bazarde montri~as malfrue kaj iom konfuze,
Kiiimaniere
ve~~ás? ·laras 'ta' unuan <mal.~~~ .ttrCllka(l f~iqze, Jt~j
!Di .~ev~s ?lii, dolore, .kvaza~
m <Í1s1Bus d~ JDJ. Plu;foJe m1 -p~o~s.u~nAas al 1~ ~o ~aJ
;;ml ~tas llí1n forp'tlAttá, kvazaü ID1 devas: sufer1 kirtú'g1an
oe,eracion ; k:aj tio okazas, dum pfut:a¡ tagoj, aM Jiam al-.
venas· la vera ihspi1o. Tiam mi ebkñbas en tia ''6kiciti~,
ke poste aptp1au la. duonon de. la sbibajo. mi povas de~frci p
El tiu ma1neto m~ ~le ne konservos ec unu solan v.orton ;
·.. sed jam enesta!i ia "'m uzika ondado, kitt fari~os la." sp~o de
mía laboro, Sé tin linio ne sukcesis, m1a laboro est;IS.
iuiita. 'PóB~, Jiii tion resk.ribis, & .mi bollé laLoru n
pet:. ~ék9W,ado ~~ mia proto.! ?fte·,W tion. _faráB ~is 'Sep ~u
okfo;Je. ;Ciu kopto alportas . uaitbn, pedek
. t.j!on. Grade nua
~qo tran!liorm+:s en -sra6lan Hntoíl; mian· dQlori:W.
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Daúrigo de la romano u1HJ1MoJ
Historiaj epizodoj, aiítentikaj okazajoj, personaj
travivajoj formas ta kolorkubojn de tiu ci mozaikromano, kiun verkista fantazio unuecigis. Se vi legis
la romanon Viktimoj, vi
neprelegugian duan parton

ADRESSANGO:
L. Totsche sciigas sian amikaron pri nova
adreso ; Batthyányi-u. 59. IV. 3. Budapest 11.
Telefonnu mero restis la malnova: 549-04

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

SUR SANGA TERO

Abono tuj

por havi kompletan bildon
pri la rusa revolucia peri
odo kaj vivo de militkaptitoj en lajar oj 1918-1920.

la monatan gazeton

LA JlJNA VIVO

Prezoj:
brosurite. . . svfr. 4.tole bindite . . sv fr . 5.50
Aldonu 10°/0 por sendk.

Jen vi havas la plej malkaran gazeton
por gejunuloj kaj komencantoj . Interesa
enhavo, facile komprenebla Jingvo
tre taiíga legajo por kursoj .

formalo de Ulkllmol. Duholora koYrllo.

Petu senpagan specimenon de:

Amplekso 262 pagoj.

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

Mendebla ce la aiitoro
aií ce LIIERAIURA MOHDO. BUDAPtSI

Jarabono: 3.30 P

La ~otizo ~or AfLA ie la iaro 1135 estas nur sv.lr. 1r- 1
1

- - - - Detalan prospekton sendas al vi la eldonejo de ,.Literatura Mondo"

AELA

En augusto aperos
la jam plene kompostitaj

AELA

Unua volumo de arta-scienca serio

E. Privat:

lnterpopopola konduto
.. proksimume 240 paga
Unua volumo de la literatura serio

ferome K. ferome-0. Badasch :

Tri viroi en boato por ne paroli pri la hundo
Ilustrita de R. Laval. proksimume 240 paga
En kompostado
A. Hekler-K. Kalocsay :

Arthlstorio 11.
Aktivularo de Esperantista) Llbro-Ainlk.oj, Budapest
&oonprezo por jaro: 9·-, dnonjaro: 5·-, nnn ek.z.: t.·- svisaj frank.oj, specimeno; l. resp. k.npono
Kolektiva abono la duonon. Por kurzsuferaj landoj favoraj prezoj. Petu detalajn informojn.

III

Trideko da bonegaj esperantistoj tradukis .la novelojn kaj poemojn de la
lasta verko de AELA 1934 ·
A

A

CEHO

LOVAKA

ANTOLOGIO
jus aperintan sub la lerta redakto de

STAN. KAMARVT kaj O. GINZ
La grandformata verko sur senligna papero, kun 468 pagoj da dense kompostita teksto kaj 32 ilustraj pagoj pri la
cehoslovakaj pentro- kaj skulptartoj kontentigas ciujn pretendojn kaj inde vicigas al la plej gravaj eldona)dj de

Literatura Mondo kaj Asocio de Esperantistaj Libro·Amikoj
, Prez o: brosurita 12.-, bindila 13.50 svfr. plus tOo/o por sendkostoj. AELA-membroj, pagintaj almena u un u sedon por
1935, ricevas rabaton de 40oJ0

ENCI.K LOPEDIO DE ESPERANTO
DUA VOLUMO,
estas jam ekspedHa al ciu paginto kaj per tio plenumita fine la progrémo de AELA 1933. Sur 3 ~ 8 dense presitaj kaj
184 bildopagoj gi faras plena la plej grandan verkon gisnunan de nia literatura. Sur la preskau mil pagoj de la
verko vicigas antau ni la historio kaj atinga)oj de nía movado.
La du volumoj nun jam estas mendeblaj kune ce ciu librovendisto kaj ce la eldonejo

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

jUS

APERIS!

Plena Gramatiko de Esperanto
verkita de

K. KALOCSAY kaj O. WARINOHIEN
~ur

pli ol 400 densege presataj grandformataj pagoj donas al vi fidindan kaj klaran responden pri ciuj viaj gramatikaj
duboj. La granda amaso de Zamenhofaj ekzemploj, la detalaj klarigoj, la ekzaktaj difinoj faras la verkon unika en sia
speco. La cefaj capitroj pri Fonetiko, Vortfarado, Morfologio kaj Sinetio, Vortsintakso, Propozicisintakso, Frazsint~kso,
Vortordo, lnterpunkcio prezentas al vi bildon pri la detaleco de la unua

scienca gramatiko de Esperanto
kio ni povas gin nomi sen ia troigo.
La verko jam aperis kaj estas la unua volumo de la
lingvoserio de AELA 1935.
En la proksimaj monatoj aperos la jenaj verkoj de AELA 1935:

Jnterpopola Konduto
EUGEN wOsTER -J. PFEFFER • Konturoj de lingvonormigo
JEROM K. JEROME - BADASH • Tri viroj en boato, por ne paro Ji pri la hundo
A. HEKLER-K. KALOCSAY 1 Arthistorio /J.

E. PRIVAT•

Detalajn informojn sendas;

~iterat~ra Mondo, Hungaruj9, Budapest, r~:., Mester-u. 53
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Feldóa a.z:erkea.z:to b kiadé5: Bleier Vümos. -

Peat•idéki Nyomda Vá~:oa. -

A ayomdáút Béaik G:rala felelO..

