•. ~

OECEMBRO 1935

Aperas dekfoje dum la jaro

'

.

(

H~ngarujo,
1

\ 't

DEKA NUMERO , ·.; : .·
'\

Redakcio kaj administracio:

'

,,,

Budapest, IX'., Mes ter ucea 53~ V. 5

&.bonprezo por jaro: 9· -, dnonjaro : ó·-, unn ekz.: 1·- svisaj rrankoj, specimeno; 1 resp. knpono
Kolektiva abono la du onon. Por ~ur z suferaj landoj fáVMaj prezoj. Petu detalajn informojn.
Av~J·to: Manu kriplo jn la redakcio ne redonas. La rajton , fari en ciu ensendita
manuskripto
.;tilHj n korektojn la redakcio rezervas por si, se la vePkinto aií tradukinto anticipe ne protestas.
La redakcio akceptas nur unuflanke m as~n skribitajn artikolojn kun sufice largaj margeno kaj liniaj
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NIAJ ELDONAJOJ
Verkoj de JULIO BAGHY:

Daucu Marionetoj, noveloj tolb. 5.40, bros.
Migranta Plumo, noveloj tolb. 4.60, bros.
Viktimoj, ro mano tolb. 7.40, duont. 5.60, bros.
Hura! romano tolb. 10.- bros. Preter la Vivo, poemaro tolb. 3.- , bros. Pilgrimo, poemaro tolb . 3.- , bros. -

3.40
2.70
S.7.40
2.1.80

R. M. Rilke-Münz: Leteroj al juna Poeto bind. 1.35
Adamson: Auli bind. 3.-, bros. 1.60
jerome K. jerome: Tri homoj en Boato
lukse bind. 6.- ; bind. 5.50; bros. 4.E. Privat: Int,erpopola Konduto
lukse bind. 5.- ; bind. 4.50; bros. 3.Prezoj en svisaj frankoj 1

Por neorbazaj Iandoj favoraj prezoj
Aldonu 1Qo;o por sendkostoj

Verkoj de KOLOMANO KALOCSAY:

Lingvo, Stilo, Formo tolb. 4.90, bros. 3.Malkara eldono bind. 2.50, bros. 1.50
Strecita Kordo tolb . 5.70, bros. 4.Rimportretoj tolb. 4.50, bros .
3.Eterna Bukedo, Internada poemantologio, 352 paga.
Duonlcde bindita
- 11.30
Madách: Tragedio de 1' Horno luksa 5.50, simpla 4.PetlSfi: johano la brava
Iuksa bind. 7.-, simpla bind. 5.20, bros 1.50
Goelhe: Romaj elegioj; La Taglibro, silkebind. 5.bind. 3.- , bros. 2.Hungara Antologio bind 14.-, bros. 12.- n. Waringhien: Kiel farigi poeto ai.í Parnasa
Gvidlibro bind. 5.-, bros. - 3.60
Dante: lnfero bind. 11.- , bros. 8.80
Hekler: Arthistorio l. bind . 15.-, bros. - - - 13.Dekdu Poetoj. Po mantologio. Redaktis : Ka locsay
bind. 4.- , bro\ 2.50 ; luksa bind. 5.-, bros. 3.20
B. Mussolini: Vivo de Arnaldo, bind. 3.30, bros . 1.80
Iul<sa bind. 4.- , bros. ( 2.20
Kalocsay-Waringhien: Plena gramatiko de Esperanto, lukse bind . 10 50, bind . 9 50 rros.
~AUAJ VERKISTOJ:

Bleier-Kokény-Sirjaev: Enciklopedio de Esperanto. Vol. l. (A- 1) bind. 17.- , broA . - - - Vol. Il. (K- Z) bind . 17.-, bro A. - - S. Asch- 1. Lejzerowlcz: La Sorcistino el Kastilio
romano bind. 5.- , bros. Grenkamp- Brzekowski: Pri 1' Moderna Arto
bind. 9.- , bros.
J. Furge: Mr Tot acetas mil okulojn - Roman o
bind. 5. O, bros.
Franeisko Szilágyi: Poemaro el Hungarlando bind.
bros.
Fran4isko Szilágyi: Trans la Fabeloceano novelare
bind. 4.50, bros Teodoro Schwartz: Modernaj Robinzc noj bros. La Pentroarto en la malnova Hungarujo, kun 95
ilustrajoj duonlede bindita
- L. Totsche: De Pago al Pago stud oj bind. 4.-, bros.
Engholm: Homoj sur la Tero rom ano bind. 5.- , bros.
Enghofm: Infanoj en Torento romano, bind. 3.50, bros .
Kenelm Robinson: Homarisma Laboro bros. - l. Sirjaev: Peko de Kain bros. - - H. We-inhengst: Turstrato 4. romano bind. 5.50, bros
E. Abberg: Fine mi komprenas la radion! bind. bros.
K. Karinthy-L. Totsche: Vo)lgo en Faremidon bros
K. R. C. Sturmer: El Notlibro de Praktika Esperantisto. bind. 4.-, bros.
- - Slonimski-Grenkamp: Mia vojago en Sovetio
bind. 4.20, bros.
Teodor Herzi-B. Selzer: La Juda Stato bind.
bros.
Hungara Slosilo
Jelusic-~otkvic: Cezaro bind. 11.-, bros -
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15.15.3.50
7.4.2.50
1.50
3.1.50
15.50
2.50
3.60
2.0.60
l.-

4.6.4.50
1.20
2.50
2.70
4.20
2.70
0.18
9.-

Niaj reprezentantoj:
AUSTRIO: Rudolf foltanek,
Wien, l. Herren gasse 2- 4. Postkonto nro 19.704
AUSTRALIO: L. E. Thomson, p. a. R. O. Rawson,
Melbourne 169 Exhibition Str.
BELGUJO: Belga Esperanto Instituto, Antwerpen, 21,
Willemstraat. Postkonto nro 1689.58.
flandra Esperanto-Instituto. Kortrijk, Magdalenastraat 29.
postkonto nro 3268.51.
BRITU JO: Brita Esperantista
Asocio London W. C. 1. 142. High Holborn
BULGARUJO: Centra Librejo »Esperanto«
Sofia str. Maria Luiza 38.
CEAOSLOV AKIO : Ceftoslovaka Esperanto Asocio
Praha XIX 447. Uralské nám. Postkonto: Praha 9.602.
DANUJO: Isosek, sro L. friis Aabyhoj, frodesvej 21.
Postkonto nro: 16295.
ESTONIO: Helmi Dresen, Tallinn, Postkest 6.
FRANCUjO: Centra Esperanto Librejo
Paris 6e, 11 rue de Sévres
Postkonto: Libraire Centrale Esp.-iste, París nro 19601.
S. Grenkamp-Kornfeld, París XIV-e 117 Bd. jourdan.
GERMANUJO: Postcekkonto de Vilmos Bleier,
Berlin 138084
HISPANUJO: ferdinand Montserrat,
Barcelona, str. Provenza 75, 2-3a
ITALUJO: Itala Esperanto Centro Milano, Oalleria
Vittorio Emmanuele 11. 92
Postkonto: Milano, efe postal e 3/18715.
jUGOSLAVUjO: Sudslava Esperanto Servo
Zagreb, Primorska 11.
La Suda Stelo Slavonski Brod Postfako 44.
NEDERLANDO: Internada Cseh Instituto HaJ!a
Riouwstraat 17 2. Po§tkonto Nr. 162.626.
NORVEGUJO: Norvega Ligo Esp-ista,
S-ro John Johanssen, Hamar
POLUJO: Halina Weinstein, Warszawa, str. Leszno 99.
P. K. O. W. Nr. 27867.
POR TU GALIO: Saldan ha Carreira,
Lisboa, Av. Duqué de Loulé 503
RUMANUJO: Esp.-Instituto Rumana, Cluj, str. Bravilor 15
SVEOUJO: forlagsforeningen Esperanto,
Stockholm, 1. fack 698 Postgirokonto nro 578.
SVISUJO: Nova Esperanto Grupo, t-ino Halter Prisca,
Katharinengasse, 11. St. Gallen
JAPANUJO: japana Esperanto Instituto
Tokio, Hongoo- Motornaci l. Postkonto: Tokio 11.325.
USO NO: Amerika Esperanto-Insituto.
Madison, (Wis.) 556 State Str.
ALIAJ LANDOJ ne menciitaj ci tie, bonvolu sendi postmandaton al P. K. O. Polujo, Krakow Nro 403148
Administracja Literatura Mondo. 1 svisa franko egalas
1.72 zloty. Internaciajn postajn respond-kuponojn ni
akceptas en_ la valoro de 0.30 sv. fr. por unu.

~ - TIBERIO MORAR RJ -:- ' (kun ámika dediOo al Raymond Schwartx.)

_J{iel venis. Gosta eL la pl.éj suda sveda :p,r<>vinco,
Sk~nio,' e~ la ·~ot~im 'Da~J<::a.rlion? N u, tra , io~Jt long<J
VOJO> L-Ta la N;¡¡gra ' Maro kaJ ec tra la At1anto. Gosta
Jlí deriaske -ha vis vikingan sangon. La veturema igis lin
ekde)ori sur · sveda sip<> ínter Malmo kaj >1 la viliago
de l': dan¡¡. rego <( Koperihago. Tiuj gajaj dauoj! Sud, svedo· fartas pli hejmeoe en . Dan1ando ol en. norda
re,g:ii:mo de sia própra ' land(). Kiom delikate trancita,j
· malilikaj danaj. buterpanoj . Posda bruna pano - tutsama en Skanio - oonege gnstas la majlhela biero.
Kaj se _oni volas irinki guteton da >1 forta akvo «, onlij
ne .bezonas montri al la aütoritatoj la kvitancon pri la
laSi_a ·imposta depago, kunporti -speci.alan libretón kun
mo'n~taj kuponoj por 'fiksa kvanteto da alkoholajoj, · ee
voste'oe staradi' eii malvarma .ve tero sur la strato en la
"'
longa
vico de l' atendanto j, dum. oerta tago, kun' kofro
en la frostaj manpj, kaj malplenaj boteloj en .la kofro.
Bote~oj sangotaj je nova.j, pleliplenaj. Kaj ra¡pide mal~
- ple:Qigotaj por p{enigi gorgojn .kaj stomakojn. Poste
pl~nmqnata .fasto' . '. . Ne, tiom ifa ··· formalajoj nur en
Sve:dlando. En ~.á:imjo oni simple eniras, mendas kaj
ricevas. Oni bezonas nur monon. Kaj en· Danujo neni:u
ridas pri lía »skhania elphara;ií:Lau «. Dume ciuj aliprovincaj svedoj primokas la skanian elparolon tiom
si'milan al la .d~ma. Ja antaií ec ne plenaj tri .jaroentoj
Skanio apa:rtenis : ~l.~Dánujo.. ~áj ec la daninoj estús
same earmaj kiel skanianinoj, nur se ili ne haVus dik-,
ajn cigaraoojn-en la bilAo ...
- ·Poste Gosta iransiris en la, servon de l' siplinio
GoteJ>Prs--London. · ~legantaj pasageroj : Gosta preskaií
marn -havis se~_e.agajn cigarojn. (esoepre se ' skotoj
forinis la pli gran4áfi ·parton del' .§ipanaro, tia,m Gosta
gojis se li ne devis · :fordoni álifop.tan rioevajon). Sed
~a angla lingvo, nomata ankaií »grarna'tike organizita
. garga~adoc tute ne Aajnis al li malhela. Li ja Jle kom~
J:!Tenis multe el fremdaj liogvoj . . Tamen. -la anghlaj
sh~líiiilüj _, 8ajnis · par®caj ~l la hejm~nój ,s kaniaj.
Dumlonge klopod.i~ . Güsta pór J>OVÍ dejori , sur la
amerika linio. Ne éstis facila aieró. Sed skaniano ne
povas malSukcesi ·. : . . Plej interesaj estis liaj veturoj,
kiam de la amerika: linio li transdipiomatis sin je tiu
·allá' ,e kwtika ·· sudo. Sudo ... ., H<?, ki.om li kompa'.tils
siajn.sipi:stajn ~~ax;.a:dojn, kiúj ;;r:er svitig~ gestling~o
1nanpreda, precr~ per elokventa.· mon.:logllo sllkcests
konkeri nur negrajn servistinojn. Dume al Gosta estis
malfermitaj la y,léj . bonaj ·hejmoj. preskat1 en ciuj
n:t!ralkla slosilo de
havenoj de la mondo, dank' al
l' kaPQj kaj koroj:";Esperanté. Oni cie. volonte .a}(oeptis
la v~y:g.ajan:, blotiga:U::nordanon· k~Jl la verda: steiO: K.aj_
Gostá. ' M esti_s m:allertulo. Ua notlibro enhavis dekduojn da virmaj a<kesoj . el plej-,-'d.ive$aj lanHoj kaj
konti:nentoj . Generale li pe skfibrs pli oite ol ' 2-3-foje
~ja;-i al piu · JWr~marad~o:,.' ~d jli p~i ~-x:ok~~~ .
ha $1po al m háv,eno,~ des- ph of\igís la leteroJ k~J ~láJ'
il;nstf;i;taj --,~8'\kartoj':Jil ia >ko:re~ktitQ en lá fkonoorna
havenurho. Tiele.litlriuíbino koletetinta antaue·pro maloffa :ricevo de _pQstajoj, ~o~ par:donis pro pasintaj
kulpoj al lastatilmpa konver~ta korespondmito .kiu
nl.lll ·
Skaií Ciu.semajne bo.lllll.tirdis sian dupnkonscian
·
n ~r d.Ol~j;Jipioj. Kaj oo la_alvena de S,V~da
niarn~ maí:ilfi¡,~J:oo,nv-tnriga JroféUf de sa ·
j
fuie:-blohdáj1 jen koP'bUJdaj" La kWd)hJ91 f4~

:la

ne estis ~faf~ro por . Gosta. ,Cu noktkolora jn, ~u mav~
hluajn okUlparojn hav.as. ola ' knabinoj, cu iü penti18S' .
siajn lipojn karmine eu cinabre, ili estas núr knabinoj.
Eble nuancaj laií hautkoloro~ ·sed esence .t utsamaj en
Malmo, Constanta, Alexandria kaj Marseille ~iuj estas
egale malfidelaj. Gosta estis certa, ke ili same trompis
lit:i kun siaj samla:ndanoj, . kieJ li . trompis ilin kun ali:..
landaninoj . Oef~fero estis, k.e Ji cie estis hejme en la¡
mondo~ li nur devis enrigardi la jarlibron de UEA En la jarlibro post la adresO de l' deJegjto staris ankau
la datoj kaj lokoj de l' klubkunvenoj. Kaj kiam Gosta
estis laca pri privataj prom~noj kun lmabinoj, ü dili,
gente v:izitis la samideanafn kunvenojn kaj m01ntris
.. •
belajn--lumbilélojn pri Svedlimdo_. ..
Hodiaü tie Ci, morgaií ti:e, varias marista vivo. Sed
oni naiízigas ec pri troa bono, laci~as pri. konsta¡nta,
veturado. Krome Gosta ja n.e ·estis kapitano, sed simp}a¡
maristo. Kaj tian iston · skuas· ne nur maro. HiajLas sur
lin ordonoj rice spicitaj per _blasfemoj. En li.a hrusto
ofte furiozis la ondoj de ·Y kolero. La libérálna ailimo .
de nía vikingo ia.m kaj tiam _ektajdis ribele, sed denove
trankviligis, kiam li pensis pri la samideana akoepto en
la haveno ... Ro, mira.kla Esperanto.
Ok monatojn antau la findato de sia .kontrakto
ktm.la sipsdcieto, li ticevis kortu§an leteroh ' de · siaj
máljunaj gepatroj. Kun varlr;la voko al la 'h~jro1andó.,
Svedlando. . . K"UD markisataj bordoj. He1a herbtapi@o
senpara en la mondo. Skaniaj el>eooj, va¡sthorizwttaj¡
e~noj. Helaj somernoktoj . . . La gepatroj skribis, ke
ili volonte revidus sian filon . lli neniel . volus rompái
lian ' k-.ar¡erOtl; Sed cU .ne -pli bonus sercÍ fiksíUl '-laboron
h~jm~. Li ja estas le:rtmanulo. Oni ja ne povas vá¡g"adi
dum la tuta vivo. Gosta né estis sentirhentulo. Tamren
Ji volonte enspirus iom da hejma aero. Kaj salutul;l la¡
gepatrojn .a.nkoraiífoje, antaü ol ili ekripozo.s por ~ialml
eri la »pregej.Kqrto « ... Sed logis lin la maro. Kroce¡
k~tenis -lian kor.on la liberaj akvoj. Li résiis surriw;~·;;
· . Post kelkaj ~monatoj venís nova letero el la hejmlando. Gosta hetedis · dometon post mórtintá onklo.
Refoja hejmenvoko. Sverige, fosterlandet. . . Svedlando,
patrujo .. . Glórhisfor.ia, packoona patrujo. Ia.m mondl-,
{>9tenco. Nuri .eta l:and' Sed ega JroJtur-piramido. Ekvi-.
lihpita ekonomio.· Ja duone terkulturista, dnone industria. Svedan fe~n: portas svedaj sipoj Ciudirékten. Kajr
proviwjn produktitajn el abundaj arbamj. Sub ~iel
blua, sunokruca. sveda flago. Fíere flirtanta sur la
masto. Same D. un sur la sipo de Gosta.
.,
~un .Gpsta_ serioze pripensis la aferon. ' Post tri
;
semajnoj estis ,~e~ , li.a ?e~id~. Li. ne petos p~long:i;gi ,
la ko_ntrakton. 1:1ilmdos s1an pestenon. lix>s .hl:)Jmen. .
Komenoe li 11e bedauris sian decido o. Jam la gojego- kauzita al )a '3lt,af{aj_ gepattoj valoris la pa5oR
Kiom goj-t~e!_lle: versis Tia patiíno La bonveniga.n kafon
en Ja taso~ . Kun ki.a kontenro ~esu_ead~ ,!ia ~ patro
la: i:J?naci~ p,i.:poil. Post_eJa .~Qnora · akoep:to'· ~ ·la ;moj
de lia h~Jllla 'lc'Qmunwno-. Nemu·ella mal~v.A.J kamaradQj kura~s kamarade saluti li:d p:r.eter:ire J>eJ:: ·mallonga
>Y~ej,i¡[-() kaj ~.virt~. Ciuj le~ la Cape~n~ Oni fÍVére crs la »nulio¡:rulon el -Ameriko <c Mil.ionulo? . . .
G'cístl ~,is . i9mere. Ne .. centmilojn, ee ne ·,~ dekojti; .
K~lkajtnnikitojn da sve4aj ~j. Do U ¡>?:ris permesíí:·
al · si. libe.rte:ní~n ·ántaii nova eklabóro, Nora laho.rQ,
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Éh, sed kia1 zorgí cia~u prí laboro.
:·ate1íero. Renovigís sian clomon. Sed la éparajo /a¡~
Kvi.noonton aií unu milon oni rajta.s for:festi . . Kiam oni ·' '"'.fini@s, antaií . ol li estus ~vinta novpentri la domon;
estas fraiílo. Se<l, p.uraj danep--trinko ne tre kontentigis
·· :.Skaniauo estas paci~nc.a. •L i fínpetr,os~ sia:ri ~ejmos;¡:
kiam li .enspezos iom per pimtrado al .a!iaj, '·
·.
nian (!llli.kon. E~ in.álpli la hejma sida,do. Li ne. po¡vis:
re~ti senfare . Neniu ordonis :nun al li. Des pli gustlis
Ciam pli proksirru@s <somermezo. SCd ne Ia atend.:
propra iniciato. Jen 1i riparis la kamentubon , jen Ja,
itaj mendoj, ·malgraú kostega reklamo. Alvenis la som· pordon de l' patra do meto. Lia patro ec ne skuetis la
. 'ermezo. Cie .. oni ornam\s la altajn majstá;ngojn per
kapon. Sed kiam Gosta novpentris la malnovan, sen: verdaj br.aneoj, belro1 . f~or~r~non pendigis Ce. la , s:up~o1 ·
kolorigintan dqnieton per Yivrttga koloro, J,a, maljllllulo
··ck,ie koro kaj du sagoj ·regiJ'( simbole 1a m,a_¡¡ton. · Antaula
pretnis lian. ma9~m. ~o!lge s.ed firn;te: Simíla? sen ton .
. grizko1oraj domoj oni sta;rigis' jímafn netú1ójn, él:lle
jkontentan h hav1s foJe k1am h renoVlgts la ka]uton de'·
. por kovri la nepei:rtriteoon, ' Sed neniu·'la:boro. (!aja
l' kapitano per :hrila blanko 1 iam, dum iu veturo, ka)
· dauco .apud tirharmoniko., .nur ne lahóro. Gosta n~r
la kapitano honorigis Ün per manpremo, ec kuntintis
. staradis je certa distanco de 1a gafa junul.ar.o. Kaj¡
glaset.Qn da brando kun la simpla maristo ..
. rigardis kiel Einar, la filo .:Ue. la pastl'Q; kaj lvar, kies·
~patra doiheto estis . novpenb·ita,
patro estis konata kiel . rita . bienposedáiito, rivai!:allis.
Sed kiam
Gosta denove en:u'is . Li legis anoncon de la svedaj ferCirkaü Tor.a .A1varsson, la ph~j -IJé!;a knabino ~n la komu:- ·
vojoj p:ni .rondvojago laií fa)IQra prezo. Al la plej nordaj
provincoj de la lando. Kial ne utiligi la okazon por
ekkoni sian . patrujon. Li e c devus honti. La vidis .la,
.dúnonan mondon; sed. ne konís· la propran · l~rrdon . Kaj
revenanté de La;ppland kaj Jamtland, li pü\'ll~ haJti 'e n
Da1ekar1io, .pór · rigard·i 1a demeton hereditan · post la,
onklo, kiu iam »elmigris « el Skanio.
Sorea suno noktomez.a :r.avis 1' animon de Gosta.
Li ek.Satis ankaií la h1anka¡n negon, kies mola .kovrilúl
gentile mildigis subitajn falko~:taktojn de .1ia sidparto
kun la te:ro, · ki.ii.m 1a .novulo vole~-nevole ..glitfaladis
dlum la ski-lernado. Sed li ne . povis long~ restí norde .
Kiel skaniano li kutimigis al ~tata e'beno k"Ull vasta(
horizonto. En nordo baris liajn rig.ardojn altaj montoj ~
Li neniam po~s sufice amiki@.lrun la montoj.
' ..Malpli altis. 14 montetofd~ · Dale.k:Ar1io. Kaj en ti~ , ·
valoriea regio no preskaií same viglis terkulturo . kiel en .
lia hejmprov:inoo, Skanio, la »nutraj-provizejo de Svedland<>«. · P1atis · al 1i la blan.ktrunka,j betuloj. Sed la
dalekar1iaj domeJ;oj, reklamitaj en turis~j- b'roAuroj
kvazaií rugegaj, §ajnis al li g:rizaj, preskaü senkolor<\j.
Dalekarliano . ja peritras nur sóla;n fojon sian domqn,
klam ü .finkonstruis gin. Poste la far~ · maljunigas
k'ilne kun la domposedanto. Post la morto de la patro
eble la filo novpentras la doman ;antaü la edzigo. Se li
ne edzigas, ankaü la malj'Ulla dometo vane .sOpiras kaj
ateJl~s j·unan .· fa~b-edzinon. p~lekarl~oj ~tas §p~r.- ·
ernaJ. Se :daleka:rliano sukoeSis ,lrunspan .nau , kronOJtl ;
1i provas prunti unu kronon, por ke ti povu ·r ondsume
eruneti dekon en la po§t§parbankon.
La heredita ' domo ne .SS.jnis malhoJla. Du eta;j
kaj unu granda .camhTo J:Dalsupre. $ame .tiom supr6.
'famen oni nepre devus renovig:i, modernigi: la tu tan. .;,;
Li hav.as kapitaleton. ·. Sed se ti :tute mvesf4,s .gin en la
donión, el k•o li vivos? Géista méditadis dum sainajnoj.
. Li mult.e promenis tra 1a komunumo. lraj demandad.is la enlogantojn. Ne e8tis faci1a a.fero. Dalekarli-.
anoj travivi multa:jn poJitikajn ·uraganojn. Kaj ili ege
dev,i;; e~tal.:i sian >porvivon et,:la .malmola Wp(l. Ci.' cio
igis ilín 'fermigi en si mem. 1lli ne tre §atas ,babiliad!~
. Parolaeo ne prospei:i¡gas, nur laboro. Laboro, je ja,
guste pri .laboi:ehloj demandis ~sta i1in. ()u la komunumo ha:vas pentr.ist.On? Kia1 ~ntriston? Da1ekar4anoj,
me~ penttás ·]a domorr, ge ili bezonas.' Soo oni ne "
h'e.zon~¡; oft*i. :EL se . tro · ,
cialisto, lit sendube
mortmalsatus se.•u volus 'Vi
. sin per Itur.a ¡)entrado.
Tamen Gosta ne forla.Sis la ijloon, kiun li fóje enkapigis al si. Li facigos pentristo tie ci. NIUU estas pri~
tefupo. Bald.au e tos somerméw. La plej gr.anda {esto
eú tuta SvedJanJ.o, ~~le :en Dalekarlio. Se Ji sl:Jkcesos·,
, . Gosf.a, komenoe ne
·f~r~ iPI(l da. ~km~; ~ oo!te~;,~~ .la hOrir,&~J.l p~m~igi . ,, q,~ siaj ~)~.~n ·
staJn tlomO]i'l . t'? t1 .aeébs mstal4lOJil por lil pentns11ál. . OJO de Tora, kiuJ twín s
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·K:elkaj poemoj· el ·Clémen1 ·]'1arot
'" -

TFadukis G. 11Jarjpg!)ien -

·

· ·•·

ha vin ka.Si, 'ke vin .kat' ne vidul

.

Mi pro vis traduki . kelkajn pecojn de malnova franca
poelo, Clé'ment Maror (14 97-1 54·4), jus antaua al la
renesanco. Kiel ofte. okazas, ~e la malnovaj poetoj , hezon' ataj estas kelkaj Klarigoj. La Letero (1525) estis skribita
en mallibe,rejp, kie li sidis pro tio, ke li mangis viandon
(lardon) dun1 Ja G,randa Fasto; li turnl!S. sin al sia amiko
Leono Jainet (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 ma:ller.te proVIS redom. La
ampoemoj estis adresitaj al Anne d ' Alen~on cirkau 152 6
(om memoru, okaze de ia· lasta, ke oni bildas Amioron
blinda). Fine la :epigramo pri Samblan~ay (prononcu: .
samblanse) aludas · al la nejusta ekzekuto dé tm .financmin~stro , kond~ta pro la khlpoj de alía, la pri~cino
Lomse de Savme ( Falkomonto = Montfaucon, estis la
cefa pendumejo apud Parizo. )

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 bu8o:
.
tratrancos ili l' énuron, kies tuAo
vin ~enas, ~ar mi metos ~in en Ol'donl «.
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 ajn $i esti~ direkti?-~ «
Jen la fabel ganvta per r:tm~eno; ·
~i es~ longa, _sed de p:a-deveno:
tzop atestu kaJ poet-le¡pono.
·.
Nu, venu tuj, por montn YÍn Leono,
kaj mi penados ja, sen zorgomanko,
esii la Rat' , libera de sendanko ...

Letero al sia Aíniko Leono
Mi volas al vi diri helan f~lon ,
estas pri' l' Leono kaj la Rato.
, Tiu Leon', en p1ej fortika stato,
ekvidis foje, ke kaptil' arestis
malgrandan Raton, pro ke tiu estis
manginta lardon kaj viandon krudan.
Sed ~i Leon' ne havis koron brutan,
kaj trovis eblon, helpon kaj konsilon
~or unge, dente rompí 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~ante, per la di' del' rata gento,
ke li · repagos. Sekvon "'de 1' evento ·
vi vidos nun, amik'. Okazis iam, ·
ke la · Leon'; por ser~i nutron sian,
,e1Aovis sin . el sia kav· kaj ni~o
sed enretigis, kaj pro malfelico
al fosf estjs ligita je 1' píedo.
Alvenis do, sen ia trao~rimedo,
ti.en la Raf en gaja,' serca ,ton<>;
kaj vere li ne mokis pri 1' :Ceono,
sed spitis katojn, katinoj'n kaj idojn, ·
laudante ratojn, ratinojn kaj 1dojn,
' ke li n~ trovis ~a okazo~ por
al _fav.onnt·. ~ep~1 pet¡; ~av?r..
)Silentti, 'dtns li ,Leon lig¡tat·
De mi vi estos nun liberigita;
· kaj inde, w da bono havis tro
kiam liberon vi igis min retrovi.
1\fin nelpis vi kompata leonece,
nu, . ~tos vi he1patl,l tr.e .ratece!(
Jen la Le1m' siajn okulojn' kovris
kaj al l;t Rato ilin .iOtJ.l mavis, ... . ·'
d~ra?te 3.! li: ., ~¡,1' d~ povra gento,
vJ s¡da,s Ja sen . ii kaJ mstrumento,
~t;e havas klingon,, sepon au serpeton
eor tran~i sniUOIFj berbon añ J1erheton,
k e vi ' el ti u strikta voj' ruin :id u.

gi

Pri la Ligo kun' granda Amikino
En Parizo, urh' de graci',
d!lm regis ruin melankoli' ,. ·
no.va ·amlig' estis farita
kun fraiílineto la plej sprita
de tie ~i gis Itali'.
Tre virtoplena estas ,i,
kaj ec, laü mía fantazi''
ne estas dam· · pli am-merita
en Parizo.
· Mi nomos Ain ja por neni' ;
nur: §i amikas tre al mi;
l~ lig· farigis 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 neg' 1
kiun mi . kredis úida senbezite:
sed estis fajr' :·· mi spertis tion .: e6,
car bruligita estis mi .subiie.
Sed se la fajro ·log~s hipokrite
en . ne~o, kie lokon trovos mi
por ne plu ardí? Yia nur graci',
Anna: estingus nián ardon flaman,
. ne ja ' per akvo, ne~o á.u glaci',
sed, ·se.. vi ;sen tus :mem ,la brulon sa¡:nan . .
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Sed ·~e "~a aiOO eatas la plej! '

.
.
.
.
La kursgvÍdánto "havis penaó Jaboron, Ne estas
facile· pa:rqjigi ·t:lálekartiaooJn. Ofte 1i ~stigis al "lauta!
forla, irnraa-a kaj elegantl\ « paroió) sed Li respondo):.
venís lame: Li ne· konipJ;e;O.is ki:al, ear' lá skñbl.abOtoj
de la'iursanoj es~ su~re~?pere.~naj .. DQ ili komprenas~, sed núi' De volas ·paroli. .
.
~·
~"n , -vesperon., la ·Jru,teestro wnis .~irkaií . kvaron-' ·

horon an.tau la ledona tempo. Jillnl k'elkaj 1etnantoj
sidis en siaj benkoj. Dum Gosta trarigardis la notojn .
pri la sekvontá lééiono, po u,nu el liaj olruk>j ]<aj oreloj '·
ka8e observadb! la · kursanojn. liiferesaj homoj. Ili sid/a¡<l
unu apud h. .a:lia, samlokruwj , tamen apenau aiídi~as
duona vorto dqm c~u dua aií tria minuto. Kaj se
ekparoletas, li -tute ne turnas sian kapon al la najbaro,
ec la Iipoj de 1' parolanto · apenaií movet~as, kvazaií
liaj ,·bu§muskoloj ·>E:stus inertaj. Nun falis lumo en la ,
káROn de ni¡r :sa:m.ideano. Nu, .se tiuj ci .uloj estas tiom
vortavaraj e'f:· siá .pro~r~ lingvo, . kiom pli. da klopo~o .
estas beZOAf. · por paroligi nova¡n · lmgvon l Li rememons
ar,ijkQleton Iegitan antaií nelonge en Dalekarlia gazeto,
kiaiP, oni enkondukis devigan dentkuracadon por lernej.:
aoo.j. Ne estis Jaoila la ekl.áJx;ro. de 1' Imracisto. La
bti§ojn de'' la vilagaj infa:Íloj · ·o ni devis perforte malfermi. lu knabo kvitancis la ·klopodon de la lerneja
doktoro tiele ke li enmordis liajn fingrojn ...
Sed pa~n post pa~, lecionon post leciono, estis
ko nstatebla progreso. Plej ~tis Jiaj kur8anoj, kiam
,Gosta per simplaj vortoj :rakontis bonhumoran historieton, traviwilop. el lia maristl\ epoko. Kompreneme .
brilis ciuj okuloj en la .canthro. Kelkaj kúraguloj ec
kapablis rerakonti la auditan. Kaj alvenis la lrursfino.
En eamhregó feste ornamita per verdaj kaj blaillkaj
gi~landoj k.aj kun longa kafotrablo abunde ~-~ita per
biSkvitoj 1 baka~é'to~ _kaj k~emwrto: Meze
1' ,tablo J:a
p<>rtreto de la M.a3stro, m ter du hrulaataJ · kandeloJ.
Gosta apenau . snkcesis suhpremi kontentan rideton,
kiam Tora ti'a nsdonis al li la memordonacon de la
kursanoj. Se .. ols:uloj povus mortigi, GOsta certe estus ,
ce la transpréno d~ l' donaoo ·falinta senviv~ sub la1
pika rigardo .de. lva,t. Kaj ' se ' ne tiam, · sénduhe sekvan
momentoii estus ekzelrutinta lin ponarda ' rigardo dt!
Einar, kiam . ora transdonis al la instruinto belán
h~1kedon en :la, nomo · de la ~lrursanoj. · ·
,.
Pleje gojis G&ta, ke la kurso rezultigis fondon
de Esperanta kluho. Kaj la · kontraií¡aj voüoj .de lvar
k'a'j Ein,af ne sukces.is malhelpi .ke la khilmf!oj elektu
Gostan kiel pr.ezidanton kaj . .toran kiel . sekretariinon
de la »Dalekarl.iá Stelo«. La prezidanto alñris favorpreze be~ajn, ~1ajn ta~jn kaj senkoste novtegis la
murojn de la kluhejo. To1'a lrudnis belan flagon verdstelan por la khíbo.
· '
.
La penttisto ~is claro ·
kaj plilionata en la
komünumo. Paralele grand'i~is lía klientaro. Jen tiu ci,
jeri alia esperantista havigis al Ji tegan a:ií. pentran
labo~on. Tameil la tegado kaj . meblopentrado ne havigis sufiee da ,.porfesta pano. Kvankam ne multaj sem·aji)of restis ~is:Ia -sankta resto ~de Kústnasko:~. Rasmus'sou ~un tute re'Zignis pti la espero rilaté penti-ádon de
domo j . Se oni ne faris tiajn mendoj~ dum la somero,
certe neniu volos pentrigi · sian domon dum la nuna
malsezono.
. , Jen p-ra kio Basmusson ' a~aií volis kredi . al
siaj _.·QiruloJ, ki~~ lvar en~$is Uan laborejon ,dum
,vintra tagu. '. : ·':":'
" · ·· · ~Jk . ·
. .
· .
_
·
·. · - P.entrlsto; eu ci povás hele pentri ankaií do~, ojn? (lvar p.referis uzi la titOlop »pentristo «. anstataií
la P.li respektsona »jnstruisto«.. Eble li ~s.te volis substreki, ke ne lernanto ~las kun sia eksinstruisto, ~d
·kliento1 kiu. d?A~as labor~tp
. n. ~Tial li d$~is . ~¡;;
eoe. ) uu e~ atldiS, ke nu a~~ doliJ.Qn. .Mi bezonus
n'QvpentJ:igi ~in . ~ ~d ur~as. Gi devos esti Hreta antai:'1
Kiistnasko'
·
Go!$ta Ciatq tr<>vis Ivaron iom. stranga. Apenaií li
póY..ÍS ka§i SiaJ;l '" -Surprizon. 1VM aeetis dofnP-9• Kaj Ji
' ;vola,$; tuj pelltrigi.: ~i:ri. Oii' li. vo~ ~:Ua"i? sea r.e~~
siti1 'l i resp~nidis maltar~ttt·~i*'
·
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Edzo kaj fraiilo
Fraülo havas jakon

L

,

~'

2. ·

'3.

, Plej sklave li sin vendas,
Al industri-tirano,
.Car nur de li dependas
Edzino kaj infano.

Cielark~koloran;

-Edzo porÍ:as frakon ·
Striktan' káf rigoran. ·
Fraülo vidas tagon
Kun suno, fre§a blovo;
Edzo vidas lagon,
De §im?.kaj senmovo.

5.

..

Fraiílo pa~ás. goje,
Vigle kaj .sen geno;
Edzo iras voje
peye ktin ·kateno.
Al kolegojiras
Fraiílo, kaj petolas;
Edzo . . . nur deziras,
·Car l' edzin' tne volas.
Fraülo· sponte oelas
distroj kaj amikoj ;
Edzon malakcelas
·
Famili-implikoj.
Kaj dum la fraül' rikoltas
Ce kolegaro sagon,
La ed;¡¡o nÜ.r aüskultas
La najbarin.-novajon!

6.

·t·Al

4. Se mastro ki~~~· gale
Al fraülQ fi-insulton, .
Li fillas; edzo, m ale,
Toleri devas ;multon.

'La tunelo : Par:abolo

7·

Fraülo povas ridi,
Trovi amikinon ;
Edzo devas bridi
La naturinklinop..
Time sub konduko
de l' edzin-fantomo,
. Estas li eünuko
Ekster bejma domo.
Fraüla po§o tintas,
Gin plenigas mono;
Sed al edzo indas
Penco kaj duono.!
Estas li entute
· Nur dresita besto,
Kiu staras mute
En pruntita vesto.

Por kio kun kaprico
'" Mi edzon vipas gale?
Cu eble pro malico
Mi verkas tiel sale?
- Ho ne, amikoj karaj,
Mal pravas la aserto!
La ve~soj, ~¡ amaraj¡
Devenas el la sperto.

De ,:Ájrolo en Svisio,
Ser~ntumas vojostr;iO
~orde, plekte, volvmal,rekte

Su_P,rengrimpas ·moritdirekte; ·
Tndek 'kilometrojn longa
Kiel vosto anakonda ...
De Ajrolo tra malhelo
Kuras la fervoj.,tunelo
Rekte, sen hezi:l¡', sen dubo
Kiel revolvera tubo.
Supre fluas vojo plekta,
Sube - la tunelo rekta.

*

. Nacilingvo estas ·,vojo
Kiel longa labitinto, .
Per spiralo el la valo
Gvidas laü .la moJJtopinto.
Esperanto estas &akto
Tra la rok' laü rekta celo;
Gi ·senpere, kuriere:;
' Gvidas nin sur · glata relo.
Ciu valo estas lando,
' La .m·ontego - tradicio;
Sur gi kuras vojrub~do
Kun tardado JtaJ devto. ·
Espera,nto, en atako,
Tran~is tra la .. trai:licip.
(ji 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, apen.aií resti& kelkaj tablopiedoj ankoraií' 11epentritaj. Post tri tag"?j .éstos Kristuasko. La testo de paco, ~ojo familia. Kaj sur la se~j
uovpentritaj de .Gosta sidos gaste la sva~toj: lvar kaj'
Emar. Ou la unua aií dua ricevos la manojn de Tora;
estis preskaií same mallio.ne por Rasm;usson. Eh, sed ·
cu skaniano povas esti melankolia. Ou . ina'rkavali.ro
p9vas plori sur se.ka teraoo. ·Amo, f!.amo, rie, korlamo.,..
7
.· · . Estis la tago antaú I:a Jcriírtnáska vespera.'
natnro
as~ktk sub la' nega festmantelo kiel granda, brileblanka edziga ~ltaro. La nov~aj domqj de ' Daniel~on
kaj Siljan altigis kvazaií la kri.stnaskaj . kandeloj de la:
komunumo. La mejlolo.nga,: pmarbo 6irkaue spiradis
malr~pide · sub )a peui neg~ovOlo. ~cluroj <salte~!s
de. branC6 al ·branoo. El la dot:OOtoJ 1a . :fumo leVl~~
rekte el la kamentubo al la klara supro. Cío inspiris
p~con, poezion.
.
Ankaií en la domo , de Alvarsson te.k$igis poemo
eü. prozo ..' ,""' J.:>a .gaja Tora ' ap;enal) sukces.is -subp.remi
r{detou, vida:h:~ · ~ vanajn klópc:xlojn de ' Gosta por· p~longigí }a ·rBsllídeblojn 'en ilia domo.
·
- G08f!, cu vi pent.ras· per seka peniko?
: ~ Pankiriu, mi forgesis trempi tin el'l' la farbon,
Sa'jn~., ~e . .restis· sufióe 'de la antaiía e_J:Une't;Q. hj li"

La

aldóms p '
.,_ Eblé.

· . . ·;;.. ,

· tallgus, se - Tora

· P.,

'

'

·{ · •.-·

.mem.s ·~renverae la

gr~ngarbon al la kompati:ndaj paseroj kaj · ne mal- ·
supren Jrun la greneroj.
.
_
,
. - Mi krédis, . ke lá birdoj havas okulojn por ~rp la _l'n:an~ajon, sed se ti:o pli plaeas al oí, ci, •e~ ... "
· St tur01s la garbon .¡mtau 1a fenestro. Pinc-pinc-ipinc'
~pis ekstere la grizuletoj.
·
·
. ~ Ú~ OÍ ' vidas;' kjóm' ili gaj~.is, Car Cl sekvi$ .
tman konSilon.
·.
.
Nun ~enove ektrilis Tora.
- ·Sed kial la paruoj ne inan~ tritikon?
- Car iii pli Sa.tas lardon, respondis Gosta.
Tora kuris en la kuirejon kaj haldaü revenís kun
pe~ da lardo. Ne longe si de vis stari antaií la pordo.
BluJaka parueto kun e1egante-helflava vesto -pikhakadisfervore la lárdon en la mano de Tora, Si jeti:s dankan
rigardon ~~ . sia Íl!struisto. Ci Ja~ta denove ekparolis.
- C1 tgos oerte bona mastrmo Ce lvar, aü, pardonu,_ ce Einar.- Tora igi~ p1i ruga ol la kakto jus
elflormta lrun · sangz'lu~a kaJiko 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 ,
kdrson?
·
- .Tes, ~d . ili ne daiírigis poste· kaj tial ankaií
forgesis Cion.
' ·
- Cu Tora intencas edzinigi al sia hispan11 aií ··
ítala sami!!leano? Ili havas fajran koron.
'
- P1ej taügan hejmfajron oni trovas en Sved_. _
·
· laudo. •
·
· ·..:..... Mi komprenas; ci ·(lo havas dalekarli.an knabon.
- Ci maltrafis. Celu . pli suden!
-- Tor&! .
·
- Gosta ...
. Paseroj kaj paruoj thne di.,bruis, kiain Rasmusson salti:s al Tora. Dum du minutoj aiídigis nenia
bruo. 1 Kvankam :·kvar . lipoj kunlabo!is; F~rm:ante unu ·
solán ~ bu!on. Gosta estiS lerta rragiSto> km ofte subakvigis· kaj superis siajn karnaradojn rekorde ·restante
roalsupr~ 'Sen spiro. Sed ,ffora b:ezonis ekspiri 'en 1á
tria minuto. Gosta uzis .la okazon por pardonpeto.
.- Pa-rdo1m, ke mi i'ortimigis la paserojn kaj ·
paruojn. Tora ekflustris:
- Mi pli ·. ~tas gr~<lan . birdon. BlaDkp1uman ~ ~.
kun nigráj flugiloj kaj ~-a béko . . . . Gosta. ekkriis ~ .
- Cikonio ne trovigas tie Ci, D'llt: en Sk'anio. .
''- Ci diris . . .
'
·
-Tora!
- Gosta!...
)
. ' Denove farigis silento. Sed nun la l:Jirdetoj ne .
for.flugis.. Ili raRid? "ál:Jru:timik~ al kisetot Sed ciu
homll ~eliOó bavas limoJn. En 1a .pordo apens la patro
de Tora, La skatliano lerte m:anovris sin foren.~. 'Sed
·
·
Alvar8son revokis lini -~ :'
. - Cu urgas la pentristo? Mi volis inviti lin al
rüa .kristnaska :vesperO. Unu knábO pli aü . malpli ne '
kaüza zorgoju al la mastrino. Ceestos aukaií Daniels- · ·
son faj Siljan0 .al kiuj ci ~nttis la )J'mnojn. Ou · ak-:oept~te.?
~
·
~-~:= Dapkon pro -la ho~9r-9, ,jes.
..
· - ··1)() ,¿is!" revid()! Kaf bo.nvenonl
,
"
Rasmusson .neniam ricevis marmalsanon. Ec · sur
' ·uragana maro li ' sú:kcesi,.S: kon'$ervi sian .eiCvilihron. ·_
Sed nun turnigis Jia kapo. ·K vazau je sorea bato ~ite.
malaperis la VÍUtrQ. :Ekzotika V.artJ).p svi:tig~s Jiu.~ En Jia·
an~. Te~:uris 'ni?~ am~ltodio el O~ien.tb . ;.. .~linikaj .
kaJ., rug:aJ ~a~~1w_J fto~Js. sub o~nga~ ~bpo) . . W
. mulikolor.~Q bll'®) ·aullig1s. svemg-M· trilká~~: Li

devis froti sian frunton per fre§iga ne~. Tam.en 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· Svedlando . .Eble ankaü alllolce. Ja la sánktah uokton tigroj
kaj gazeloj trink[\s el la. sama fonto. Eb'le ankaií en
' Abesinio nun eesis la murdado por momento. kaj italaj ·
soldatoj invitas · la negrajn malamikojn je cigaredoj ..
Esta\> ja Kristnasko . . . La festo wde 1: nasko, :vivkomenco, ne. de 1a morto. La festo de l' mfano:. , Infano ·
~iom muzika n?mo ..M:algra?:~a G_osta, ki'!l esws la plej
.Juna Irursano de · »smJOro mstrUisfu « . • •
·
Farigis oka horo vespere. En la domo de Alvarsson brulis kandeloj en ciu feriestro. Elekttaj l'Umrorentoj fluís de la kristnaska abio en la angulo del' · carnbro.
La louEan tablon kovritan per brile-blan.ka tuko plenplenigis pladoj kun sinko, bruna kaj blank.a panoj de
mola kaj malmola specoj, lesiva gaao, riza kaco. 'Meze
de ' la · tablo ··. sepbraka, ligi'Lii ' kajndelingo, maríe fari:ta.
El gi solene_levigis sep s:veltaj, rukaj kandeloj. D:eksti·.e
de gi hrile polurita ¡>Qkalego el stano, 'en kiu form$
monteton nuksoj, aveloj pomoj, piroj, bananoj kaj
plej .supre hiuegaj ~aj helverdaj vinberaroj. MaldeksJre
kovr1ta kaserolo ktes vaporumo malkasis lá enhavon
tiklante la scivoiajn nazt:ruojn per spica aromo dol~
de bolanta vino :. . Ce ambaü flankoj de la tal:ilego
staris gajig-~j kaprofiguroj faritaj .el pajlo.
.
In ter bom da bongustajoj ne ;estas pl.iri:nde ke ·orii
for.gesas paroli. La .bu§ojn okupas pli agrablaj taskoj.
Sed Ce la rizkaeo la maljuna Alva'rsson ne ,plu pevis
reteni sian scivolon kaj deman-dis, turnailte sin al lva!f'
kaj Einar.
'"
- Nu; kiu trovis la migdalon ?*
- Mi, kriis lvar.
. _,.. Mi, krüs Einar pre~Iccl:!ü samtem:pe. · "'• ..
. - Ou do trovigis du migdáloj en la rizo, demandis nun Alvarsson sian filinon. Tora apenaií pq~is k.ón. s~rvi la seriozecon, tui.nis · sian tutan a-tenton al si111
telero, kvaz.aií ne aiídinte sian patron. Subite si ekkriis: ·
- Je,n mi tróvis , ring<in én la kaeo!
·
.
l?reskat'í samtempe ~.ekkrüs ankaií Qüsta.
Patro Alvarsson havis •·ktaran kapo.n, •Ji mdlte ·
spertis kiel .:komunumestro. · Nrm li ekparolis kun severa tono :
,
.
·- Dé kiani 'ue trovas dalelCarliianin~j dálekarÜanojn?
·
'
.
. :
Rasmtlss<?n interro:tilpis ·_:u.n. .
·.
. ·
- Se . m1 bó~e ID6moras ·la vortojn de. la Kom:u1lUIDestro, cí neniet volas influí cian ·filinoo · sed . Ql
rajta,s elekti laü sia koro. '
)
.. Alvar~n ekpl,ll'Olis r:ugiuiene~
..L Cu
j1stas mia filino? ~.
Gosta eksilentis, pot doni okazori al Tora. Si torP,is sin· \8.1 Ivar kaj Einar.
· ·
. · ,· ,
- Pardonu, knaboj, m1 ne povas edziffi.gi al vi·
ear pentristl!c oo{o Ra~musson, du:ng!s min . kiél sebe_:
tarünon por , sia eutrepreno. Kaj mi danke akceptis
la po.rvivan postenon. .Vi ámbau .·rioe-vjs ~~
: Iva't, :elektu * adreson de .~oiuliriu ~aií la ko}'espondada rubriko de . »Heroldo«, ,.Jcaj . ci Einar Jau
» Jlr~~~o «; . tla Ji:o~~nda~ estas . plej' táiíga ~r ~ fre§tgr la kürsmatérialon.
_
"' ' La, komunuméstrq nun ~ "
meti .la »punktbn
:sur ,i' «.
"
"
·
·
·
· , -Diabla ~aniano! Li ~~ ~r mi ~salaj~ñ

ci

.,

,;IF;'

·-~-

,,

· - ~

:.· ·

, '* :EstaS·. kcr.istnaska kutimo en Svedlindo kaAi
. da~ón en la. k,aeon~ ,;. Al tiu, . )fht bonianc:e~ elkuler
nugdalon, t• ·aüguraB baldaüaá edz~on. · ·

,. '

i.,¡

tero -

-·~---···-..---•en la lcun _la :maupjL~r
_,e,, _,-,-· -L''··,
- _ · Knu. §ultroj ' at 'mri.~;< .
:tn.aliiun11ile'to a! rpi :.aspekti~ pripeilS.:: ·
~- VÍV(},,' )a pensen,lnloj est9.S, 'Jaü
_.,n~J,L~~·J~uw.u , 1Úi, kiu .lin viaís el la alto de

- -stan tie; ·!Caj _liri J'etrovis _-en -· l-a S:aina-·
'' de da~. lasta ~tu'pi> mi 'metiS: la piep:Qjn
la·:s.ti·atetoli, mi dlris aLJrii: __. _ , ·· _·
- ___,.
, ~~u certe: meditas . pli siaj· veoj. La'
._ , _--_ __
.· · qe suno kaj silén.to.· S'Ubijie· ~i. éstis
plw%i .a~ -.
Kiel do? niiJ>ensis, .teV:eJ)ante, Ta've
frapita, 'de rnclodio disfEuganta:•- L!l · maljwil\]reto•¡, jaro:
rnt>i•igi~t pasis de -o.mbr-0 al•.suno, sin _pro'ksií:nigahte ..
al A~m} el itÍ'I malaltaj · feuestroj:, fi;g¡:ir&Jitaj aJ da
st~~ítetO
muro kontra~ m. La fen.e stroj pre5kaií ~tis
la¡;ge 'ma1fetmitaj k~j la muziko p-asis. ~d': gin i~
rr~i§l.h:ra ' :iaj .blankaj •• kut.tenoJ. ··k~drof~sitaj; ' okupanta}
inter ne la tutan ioterspad:m. _ · _-_.- . _ . ;, . • :,
;. · 'PreksimiA'intá -al •la fenestró 'hWprok$i1Q~-gis ~ií
aL;,Ja-~ m~lj'un:uXeto, ldopod~te ~e ~ari bnw~: .li, e~SI
tiel " ~}enteg~> kompatittdulo! L.a o:mDreló ·tJ,stis ;Sub
la.,"Wx&é¡o; ·!á: rnanoj fernúi-aj pmmi.s la lastan; buton.on de 'la v-esto~ lci:ui1 supÍ1e kiare~ la uu!eta h4rbo·
de J>" so1ena :fiiídán.to. ·Kelkfoje, kiam' Ja. rn,éloQió le~is

el

k:un-:-,_i~lí ,smli:ira ritmo, .la manof<. d~]\a!sis la vestonHmj
tiifú. ino.n~rofmgro r~kta batadis la t¡lkton, la aJ,ia kaptadJ-s'.ne .e Ja haskojn de l s~~tó, baiiíü Ji volus
uf6to$..... . ·'111 kapo1J.; daure ri~tis, -daiíre .$vingactis' 1a
n:lanoU: .¡";·.dnuí·murante
la lastau muzikañ' .fra~on, .sol~
;
.

':i'

'of

J

~.

,._

;- '

•

-~\

""!.

C a -f rat®f ·:RabisiGj
-A. $. f?:uskin -

l.
Samkiel ce ostar' putranta
Kun:flu6as iam korva ar.' ,
Kun)éems nokté. rabistar'
Sor Yolga cirkau fajr' brulanw.
Miksaj' ~e gent~j, de viza~oj,
De stato), vesto~j de. p~ror ;.
El urbOJ, ,§ahtoJ kaJ víla~OJ
Por raboj venís la popo!' 1
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 baAkiro,
Jen . blop.da :fin,n', k:aj de foiro
Hero' vagema - la cigan·.
Pe1· ¡;nurd', dan~er', rabita pan '
:Sin ligas tío band' tertira.
Boqvenu, - kies Atona kor· r
· Por éio him: ·estas matura
· Kaj kiu bucas sen angor·
Mah:ican orfon lodé for;
Por kiu ~em· infana - guo,
•· kiu ne -emas al k,ompat';
Kiun . ~o jigas mortigad' Kiel junulon rendevuo . .

nr:

-....·,

11.
Silento regas en la val';
La band' en rond'; la lun' sutiras.
Kun saiíma vino la pokal'
·De man' al m•ano ronde ·iras ..
Sin etendinte sur la ter', .
Jam kelkaj dormas singardeme
Kaj son~e iu krias ~eme,.
'Vidante bildojn de infer'.
Aliajn nokt-en:u' turmeritas;
Jen grup· arigis man' oo man· ;
Kaj multaj kun scivol' atentas·
• Rakonton ·de la nov_a am·, ,.
Dum cinj cirkau li' silentas. '

Ni estis du kun frato mia
Kaj kreskis kuhe. 'Dumjunec"' ·
Nin nutrís fremda familia
Kaj vartis nur la malgajec',
Ni konis vocon de mizero;
;Nin persekutis · n¡;ál~stim';
Kaj frue tia atmosfero
Em•ion naskis en 1' anÍ.rr).', .
Neriio restis jaín por ni, Nek' hejm-azil', nek kampo grena;
Ofendojn, zoigojn havis ni;
La vivo sajnis abomena:
Kaj jen ni venís al decid'
'N un sperti en alía vid'
La .vivon. Niá kamarado
Nun estis stal' kaj nokta hor';
Forgesis ni pri 1' suferado;
JJa konsciencon pelis ~or.

1V.
Ho, la junec' 1 simila revon!
La vivo estis rica bon';
N~, _ig.no~:mte :a pere~n,
D:tvidis .c10n 3e .duon ..
Apenaií luna disk' mistera
Atingas mezan. de 'l' ciel',
Ni al arbar' él nia k:el'
. Eliras por labor' dan~era,.
Aten'das ni en arbustaj':
. Cu riéa jud' · aii pop' núzera
. cEn voj' malfru\l.S froa:fera,
Gi estas nia akiraj .
'Jen vintra nok,to. Ni orgion
Aran~. as.}
'
un~as cevaltrio?,
,
Kuh lant , en· flugo de huund, •
Galopas ni tra ne~profund';
Terur.a.s hm:nojn ·sur la. kamp'! '
J(aj jen drinkejo: brulas lamp',
Ni· - tien l Frapas sur 1'!' pord' , ,
Aroga vok' al la mastrmo,
'
Enven·, drink'., manA-o ·kun ·pm;íort',
Kaj kis' · al éiu heluiino.
· •

J.a mi bone rekonis la Pastor.alón. Cu vi memoras, amikoj?
'
Ah! kial la muii~on qni ne povas skribí kaj 1egi
kiel lá · parolon!
.
· ·
·
,
'- Vi:dtras, 'k~ la .inuziko e~tas de ~thoven .rn1 parolis ekri!dante uu bone. _ Sed k"ial . Bet"l:ioven . trovi¿as tie inteme? Ou li revivig!s?
L~ respondis malrapide, tre ·~rioze :

.-

J;leethoven mo'rlilíta jam longe. Ci tie
.
.
...:.... Cu frémda -~éstas vía Mo§tó?
- Alemando, de Germanio . tetesko.
-"-. Ou .vi viva ói tie en Napolo? ;. 1\
·Per ~ oktuoj tí jesis. Poste li mansignis áúkáu,
ke mi: silentu, kaj ·· alp1'Óksün~is al l~- fenestro. Oni
:rekomencis la rouzikon.

K:vartetó Korioerto.

.

'" - Psst."' ,_ : li «iris :.:::._ BOroherini. Li m~tis la

montrofin,gr.on sur _la lipojn kaj duonfe.~is la olrul;ojJL, rnvita: Kia, mildeoo, 'kiaj gracia]oj ;~ -aí.riiikoj--'~.1 ~
Cu Y.i .kouas. tiw1 Siciliana?

·, . '*

Sed venís fioo p'<JJ' la p,¡¡.r';
Jam plti pe long:e ni festenís,
Nin ambaií , kaptis gardist;u;',
For~istoj p!l.~e nin katenis ..
Kaj §losis nin post fera lqad'.
· Mi, .la pli a~a je kvin jaroj,
Eltenis pli ól mi á fraf!
Nek ·Oénoj rompis :rnin! nek 'baro·j ;
Séd lin detruis ti u, staf.
Varmega estis· lia ~~irÓ;
La kaJ?On. fe~r~ en sopiro
Ma.llevis li ;U m1a brust , ·
I(aj s.ufÓki~is, rlpetant~ 1
»Al kamp' mi volas, al arbust:! <<.
Li akvon pefis, snferante,
"
Sed van.e mi trinkigis lin;
Denove lin soif' turméntis,""
, SÚr la viza~o hi( to_renti~;
Venena fehr.o skms lm, ·
Bruligis -cerbon .kaj sufokis;
Li jaro :ne plu · Pe'konis min
Kaj, en . clehro, kun obstin'
Arnikon, kai::naradon v·okis~.<
Kriante: »f;.ato, kien :for?
Per kiu voj' vi . kase iris,
Min lasis spla, ne . eltiris
El la mallqm', mall!qnqdqr'? .
Vi -logis m1o ja en arbaron
l:l hej~a p'~p.o !fi~ vilag·, . ,
·· Al ,IDI · mstrms vran faron · Mortigi Ciun sen doma~·.
•
'> Sen mi, tra kampoj nuii en ravo,
Promenas, li kun a'kra glavo, ·
Profitas s.olá en rabad' , · ·.
ltaj, pro ' a~ia' al iicá .havo,
F orgesis pri Ja k amara<:\' ¡, .....

'
Ka]'
reel
_an ~u .·_ f'
~~ apens
,
F.antomaJ b1ldoJ en ~bul ;
Plej of[é ~a: maljunul'
Mhrdita de ni _ per morthato
En lia pens' prezentis sin.
Kaj strabrigarde mia frato
Por la grizul' pet«;lgis ruin:
- »H{), frat', vin movu por kompato, ·
, De 1' kaduk;ulo Hea . plor' ! .. ·.
Gi mín ·r·terqras _. ;. Ne. mortigu
Lin. sendefen'alin . . . liberígu
La ·senfor-tulon .A.· Lasu for! ...
Ho, frat' . pri la grízeco pia
Ne moku: eble pre~o lia
Protektos nin de DI'-k oler'! « ...
Silentls mi k.aj. sen esper'
Cesigi lían plorón oolis, . .
Kaj for de ii ·fantomojn p ehs.
Jen sajnis veni~ el arbar' '
En danc' sovaga mortu1ar ,
Mínac«;l ~luStri$, manojn sv:ingis ;
Jen eajne ·g:vdo 'lin ~tingis .
Sovagokúle · -~trabis li,
Al' li !a hawj' hirte staris,
Li tremís kíel arbfoli' ;
Aü jen am·ase sin p1'eparis
Sur esafoda J>l~9' popol'; . .
Bucisto madiS Jam sur VOJO
K un :rkra glav' por lia kol'.
En sven', premata de malgojo,
Alvokis savon mia frat'.
Kaj tiel noktÓj, tagoj fluis
En la senoosa suferad',
~Kaj tute d?rmon ni ne guís.

VIl l.

V

·vn,
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Sed venki~· lia juna fort' ;
De.nove san~n· Ü akiris;
Plu ne roimiciS lin la mort· ;
Kaj for deliraj revÓj iris.
Ekgojis ni. Kun pli fort'
Sopir" nin tiris al libero;
Al kamp·, ar?'aroj kaj aero,
Seq firÍne tenis nin la pord":
Nin tedis la m.al:luma kel" ,
Transkrade
lumo
de ~-,1' ciel',
'
-· ....Kaj ·kri' . de, r •gard: , .kaj oonsonor',
Kaj striga , gem· en, nokta .hor'.
i

..

Jen, om ruin kun rnia fraf ·
Al urbo sendis pór petad'
De panalmoz ' por la karooro,
Ni tiovis sancon, - kia goj'!
Por · fugi malgrau la dange¡;o,
Ri ver o .fl uas ce la voj'. .•
.
Ra_pidas, ni al la. libéro; .
.
Kaj' salt .· en ondoJn de l nv-ero;
E~ago. Tint~s la katen':
.,
NI batas ondoJn , strecas fortoJn,
Insulon vidas in ter kan';
Tran.cante fluon per la man',
Ni celás gin kaj audas vortoju :
»lfe, kaptu, halt'! « Kaj nagas j~n .
Du gardsoldatoj. Ho, malben !
Ni sur 1' insulon jam eliras,
·
K un help' de ston' la cen.ojn siras,
La wstojn jetas al la ter ' -:Del' .sarg: malseka libe~ig~;
La gardo tamen proksumgas: ;
Kurage, plenaj de esper·,
Aterulas ni. Jam unu dronas, ~
Sufoka kri· au get~' nu_r so?as, - ·
Kaj plumbe iras h al fun~- . .
·
La dua pre~r la. prof?Jld
J am pasis; li pafllarmlte , ,
Al bordo · vadas kun obstm ,
Averton . spitas; tamen lin .
Sur kap' du stonoj bonjebt~
Tuj ttafas; s:mgas s~ la flu ...
Li · dronis. Nt eknagis plu.
Neniu kapti nin kura~~s;
. ·
Sur firman bordon m elnagts
. Kaj ) ris for:.

IX.
.
Sed mia frat'...
En ond' : ~lítuna la ba:nad'
J>er la malvarm· lin pereigis ;
Del febr' revenís la turment',
Vizioj r~ lin .timigis.. . ,
Kaj li tn tagoJn en s~ent
Sendorme kusis en deli1:o; .
La kvaran - je la mortsopuo
Li sajnis esti plena jam:
.
.L i vokis ruin, la man~m pr?ms,
El' la · rigard' ne l~m1s ~
Kaj riuv suferon gi entems; .
Jen trém· de F mano, - láfota pen' Kaj krevis lía vivfaden '. ··
·

X.
Tri tagojn ce la korp', plorant-e,
Mi sidis, ciam atendante
La revivi~on. Se.d en fin'
Mi sen esper' forlasis ~in;
Kaj fosis tombon, pre~on
Pri mía frat' al Dipatrin;
Kaf tiam enteri.gis . lin.
Kaj al rabad· kutima . iris
Mi sola ... Sed la vivmaten '
Jam pasis, pasis sen reven"l
Dibocojn noktajn , plej sovagajn,
Kaj rabatakojn plej km-agaj.r.
La frata · tombo prenis for:
La viv" sen~oj a kaj sencela
Min faris tute §tonkruela; .
_ Kompat" jam mortis en la kor'.
Sed ja sufoki maljun.ulqn.
Min ofte ~enas itt tim': . .
»La sendefenda:n grizb.arulon
Kompatu l« - sonas _en l' anirn'.
Kaj vidas mi: 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 cagren'
· Silentis. Lannoj nevidite .
Sur lia fluís krudmien' .
Ridante diris la aliaj :
»Forgesu pri angoroj viaj; .
La mortajn ~lu el memor :
Ni , vivaj , drmku k~ fervor
Najbar' , regalu la na3 baron !«
Kaj ree la pokal' .en rond'
Ekiras. Kaj la ubiStaron _
Amuzas nova jaro rakont' ·
Vivig!s cies am?icio, ..,_ ~ .
Vet' JC ponardoJ! glava ,f er- ,
J e drink' . .. KaJ dormas l a konsci{l
Oís iu tago de _su:fe:r' •.
El la rusa: A. Lavrov

doro la tuta plena tagQ li vagadas tra la uroo' 'ilonante
instruou pri germana lingvo. . . .
.· · . · ·
- Ou vi gin. konas? - li dins.
.'·
. :__ Ne - Irii . respondis, duon&grene. · .:._ Sed
rn1 dezüus lerni.
~ Ou vi déziras lecionon? ~ li diris ridetante.-

N1 ;patPÍ~~ ~ri tío. ·
.
.
·pn tio· nt p1u ,ne . parohs. L1·
jul'iulo plena <k ~llliiata:)ój.
'
· •
., ~ Daur.adi; ; ta j>.r<:woj, de la. Societo ~e l Kva:r!etó.
· lun matenou Prof. Otto R1ehter v-erus en ·la slrateton kun libreto de eleganta: germana eldono, en la

,
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La. p()rtreto d~ Alin~ Cleve
- 'Fe.r enc Móra -:Hendkon Vlll., la multedzinan anglan regon post
. sia . ,tria ~z~o óui kofriencishrigardi nedezirinda sva~
tanto en la altrangaj eiíropaj rondoj. Li forpelis sian
unuau edzinou, ear .Si ne povi¡¡ . igi patrino. La duan li
ko;Odamnis al la eSafodo, ear duboj vekigis en li, kon- .
ceme la ,patr'43oon. La tria virino, la malfelica Jane·
Saymour estis pura kiel la rosa rozburgono kaj Dio ·
b~ldaü benis ~in 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 rega mosto, ' '
kaj ec larmon li nc faligis, kiam oni raportis, ke la
infano vivas, sed la patrino mortis pro la operacio.
La fraiílinoj de la konsidereblaj eiíropaj kortegoj rifuzis <unu post -la ~,tlia · lá neelkalkuleblan homon
kaj Henrik komencis fárigi melankolia. Ja rego ciam
trQvas turmenteblulojn, sed estas io tute alía, se li
povas turmenti sian propran 'edzinon.
Dnm la mornaj tagoj de la vidveoo la , rego plur- ,
'foje iradis en la atelieron de 'Holbein, pot cirkaurigardi. Li tre Satis la grandan pentriston, kiun li prenis
kiel sian kortegan pentriston, kaj postrestis lia rega
diro, per ' kiu li defendis lin konttaií la prinoo de
Norfolk.
·
,
- Sire - plendis la pl'inco - vi pli alte taksas ,;
tiun vagabondon ó] min.
·
- Lordo - respondis la rego -, se mi bezonas
lordojn~ mi suprenportigas el Wales sep kamparanojn ,
kaj faras el ili sep prinoojn de Norfolk. Sed, domage,
ec 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 portret01l,
kiu prez~nfis rozvangan junan knabinon.
- Via opinio pri ti, ·Sir.e.?
Henriko jetis mal®nhumoran rigardon al la bildo.
, - Estas domate, ke Si havas tiel elturnitan
dikan buéon.
Holbein ekridetis, kaj dnm la re¿o traoscedís ll).
atelieron, li faris~ el la 'kamelb.uéo bu~ton malgrandan;,·.
kiel matura eerizó.
--: Kaj tiel, Sire?
- Lasu min . trankvila, maj&tro, - _,gestis la
rego kaj foririS tiel malafable, kiel li venís.
Sed post sélnajno, kiam Ji .viziti.s .denove la pentriston, liaj ok~oj fiksitis al ia eerizbu§a virino.
·
- Di:an buéon _si havas; nur estas domage, ke .
Siaj oreloj estas disstarántaj, kiel tiuj de la, , winche.s-

tera

kru~:

·

.

Certe mia amiko . Richter inter.esis.'

,
. .
Li estis 'originala l.iguro, 'simila al tiuj, kiuj~·~}a .
ge.rmanaj- ilustritaj gazetoj metas en simpla kaj bvn&
novelo, \;ivigitajn J>er kr~jono :·~ sprlta artisto. 'M 'liltfoje nu .lin 'rertk~mtis en, la eirkaüalof ~un valizet? én
nilu mane., la ou~ma ·ombrelo "en :la: alia. La vahzeto
pl~:ni~JS d~ . f;rulftoj 'ber!JaJoj~ ; laktaj9j, :d(j ·iOm ;el
' ció. : Mía m;n:iko Richter eniradis ·rapideme e.r,r · butikon
de : pastio 'eapelsalutante kun afableoo tute germana
kaj pe\ad.is' pri
ki,lográmbj;da ·, vermiooloj, kaj , bQJ;O .
sufi~ P9l" liw;ri al si ~lón ina:n~éblan ka) lruíreblan. Tiel
l:Lrevenadis al S. Marteo~o kaj de tie li Ciam malsup.renvenis poi'; aud' lJluzikon. en .• la ~ 'Nacia ~a:rdeno aü ie
ájn, ·100 ni~ikon 'oni lutJis. Tio. 'Cstis lía granda: pasio.

au

·

La pentristo korektis la orelojn; la postan_tag-9n,

· ,:·laií la ·. dezito de l' rego, li · ordigis ·la st!impan ·nazon,
.. poste li mallargigis siajn · brovojn. Henriko estis gran• da artkompetentulo kaj delikatgu~ta rene~chomo, , .
···· kaj ec por Holbein 'estis gr~u~da gojo, kiel'·lau 1a fanta- ·
,, zio de r rego kaj lalllia peníko i.laskigas sur la tolo
,
·
transtere bela feino. ·
. . Monaton dauris la ludo kaj ti!lrn la fego ditis, ke
se la sinjorino ne ha\rus tiel bovinkarnañ vizagon, Ji
kredu$ ' pri ~i~ . ke si e~tas la .plej bela n(mfo el Ja sekvanta'ro 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 regon,: tiun landaj
zorgoj okupis por longa tempo: li komencis edzigaju ·
prjtraktadojn kw1 princinó Guise, · kiel anka\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 éstas princino .'Ailná Cleve, Sire, dÚm mi a ·
plej lasta germanlanda vojago mi pripentris sin.
_:_ Neniam plu vi pentros tian, majstro - brilis
la okuloj de Henriko kaj .ruj li portigis heji?len .lá
bildon, kaj lá pos tan tagon 'li sendis sian kanceli~tou
Cromwell al la princo de Clev,e, k~ •Ji svatu ~r,li iiaf!
knabinon. Sed li dónis al · li severan ordonon, .ke Ji
kunportu tuj ankaií la fiancinon .
' ,
·
Ec tiom da }>ácienoo , li ne ha vis, . ke · lt .arerrdú " .
en Londono la eastan Diana, li .voja@s .lll1taü §ill gis .
Rochester kaj kiam li ekvidis §in, li eksakris:
-· Kial vi po.r tis al mi. ci tiun 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 dedicu ,sin al la edzig.o.
Sed la tagon pPSt lB¡. edzigfesto Ii · Runvokis la
parlamenton kaj deklarigis pér · gi, ke ~i tiu ' éazigo
ne validas, W prin<;ino An:íia jaro .en sia sesa jato .estis
· fiancin,i gita de la sepjara loth.aringia ppnoo, 'kaj la
angla rego estas ,multe pli. kavaliia horno, ol 'kc li ,.
disigus tian paron.'
·
)· .
'tiel finigis en · u~u tfligo 'la )dzin,i~'? , de ,:la ,_'.prin~ "
cmo ' Alma Cleve, ka] ttel perdis Hans Holoom la
favoron
de H:enriko . VIU.
'.
·
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Kiam Georg Lu~dman, ~ la juna posedanto de
unu el l~ ·lruboj ~n la vilagó J;Ienala, volis iri por do)lÍJ
al la bru:Wj matenfuragon, li falis sur la sojlo.¡;¡. Ek-.
doloris tiel terure en 1ia"dorso, ke li tute kunfalis. Post
kelkaj minutoj !i tamen sukoe.sis treni sin. reen en la
kuirejon, ·:kie ·Ii jetis sin sur la sofon. Durn la lastaj
tagoj li ne sentís sin tute sana, kaj n'Ull li komprenis,
ke H serio.ze malsanigis. ··'
,
o~:
. Horno ne kapabladari kioin ajn. Ne estas strange,
ke Georg Lundrilan laste fleH:sigis pro multege da
lafi?ro. Car li estis . tute SQla . .So.lp li ,devis .fa:ri ciun
labOron en sia h.ubo, kiu ampleksis 2 5o arojn da tel.·o.
Kiam li finis la laboron en la kampOj ka'j 11erbejo¡j,;
lL devis v.ar ti la ,hrutojn; -tnelki la ' ~vinojn, doni al
bóvidoj · kaj porkoj mmgájon, krom multaj aliaj okupoj, kiuj trovigas en brutejo. Poste. li k<Jmpreneli1e
devis pretigi mangajon por si me¡p, sed ti9n li oftf,
preskaií malatentis. Gerte tio estis kunhelpanta kaiíw,
ke li ne povis kontraiístari la malsanen. En lia hejmo
estis vide\:lla, ke io mankas; . grava ohjekto , por vera
hejmo: virino.
.
.
.
Antaií un-q.,jaro li aukcie aeetis tiun ci bieneton.
Ti;~m gi estis maJ:boneg.e kulturita. La kana~etoj esíis
tieJ falruinigitaj, ke la akvo ne povis forflui tra ili, sed
gi penetris la kan1pojn . kaj faris ilin · lll{ll'caj kaj ne.Iruktdonaj. Graridaj salikai'betoj bonk:reskis tiel en 'la
kanaletoj,· ke estis klare videble, ke oni longe ne pri. wrgis la Íér.ko,rid~~I1 ?e. la akvo. ~.d Wwrs: L~'?'d'IUaJ1 prOD:les.IS hl Sl p1Ib5mg:rJ.a: hubon tiel,· ke 'gl fangu
same. bona kiella aliaj en la vibgo. Li jam faris honan
·.•
komenoon.
·~. TammÍ la :}w~oj .e n la vilago ~r s~pekte;rna1
okuloj rigardis sian laboreman najbaron. Kelkíoje ili
.kredis, ke.Ji estas ia kri~p..ulo, kÍu málsincer-e ákiris sian
monon, hj ili !riel eble plej mhlte ev.itis lin. 'En kelkaj
okupoj li petis helpon de ili, kjel en dra8ado ktp. Tiam
,íli ja helpis lin""kyanK:~am kontrauvole;-. Se ili, pli ooWl'

konus lin, ili estus spertintaj, ke li estas ella plej pa~)
emaj homoj ; kiuj trovigas. . ·
,
.
' La horoj iris rapide. · Jam estas la naií.a "horo.
Sed q.eorg Vundman ne kapabliS' levigi por .iri al la
brut~j9. L~, faris m:altajn pro~ojn, sed Ii ciam íali.s
reen sur la ·sofon. LHt kapo esbs h'rulante varmega kaj)
la dorso doloris terure. Ella brutejo estis audataj la'
blekadoj de la . bovinoj kaj. la henadoj de la Cévaloj'.
Tlo emociis lin, tial ke li ne kapahlis iri por prlzorgi
la best.ojn . . Kaj nenilu el la najbaroj a'tentis tion. .
. bi levigis tioni, .· ke <Ji povis . vidi eksteren · tra la .
fenestro. Tie brilis la su no. Sur la vilaga strato .ve~
Johan Mansson i:~;ante apud sterkSa.rgo. La maljUDJillo
Sa.jnis ·ko.utenía kaj bonhumora, duro li iris rigard~w
al siaj kampoj, kie la aiítuna greno kusis kvazaií verd'a
tap.i.So, ki:un la suno jus ~rigis de la peza nega kovrilo: Kiamli venís íneze koó.traií la domo de LWldman,
li pretere rigardis tien, sed .nur pluveliuris. Ankaií' Erik
Porsson venís sur la strato. Ankaü li ne Sa.jnis l<om~-;.
prehi ke ciQ ne estas .en bona ordo
Lundmlail. La'
blekadojn de la bestoj neniu atentis. La homoj ' certe
krecltis, ke llundmari lal:ioras en la kampoj kaj nu:r
momente malatentas siajn bestojn.
·
Snbite, dum 1i sidis kaj rigardis ekstere~, iu mallaiíte frapetis la pordon, Je lia »Bonvolú« ,eniris juna
kmihinÓ. Estis la filino en la plej ptoksima uajh'a:rhubo4
la dudekjara Mi:itrta, si kun la suna humoro. Si montris
al ói:uj . afablau rideton, ec· al Lundm~n, kies -koron
sia rideto trá{>enetris. En la vilago g¡ estis ]a SQ]a, Jriu.
ne per suspektemaj okuloj rigardis lin.
>> Bonau matenon «, Si g.aje salutis. ~> Kiel 'VÍ fartas? Corte vi ne estas tute sana . . V~ ne estis vid~eb'la.
ekster via domo· hodiau. Viaj hovinoj lilekas laiíte en
la brutejo, kaj pro tio mía pattino petis min veni ei
tien por aiídi, kio estas. ((
»Mi tre ~ojas, ke vi venís. Mi malsauetas iomete, .
kaf·v:ri ne povas _prizorgi lá. bestojn. La hovinoj ne

ee

~----------~--~--~------- Mortinta. Otto Richter? Profesoro? Mortinta.
por

lo tre sitnpla
tiu sinjoro medit.e1ma Sed .. .
bedaurata Richter! Kiel?
. Mía apudulo ankora(l pensis. Jen, li mortis tie~ .
. . . :.' kajt h al sí batis la frunton ~ rerba mals:áno. Tn
tagojn, .ne pli, poste mortis.
Post rpom.etrto li eltiris el grandega paperujo
sian k~u kaj· al mll ~ prezentis. Sur ~i .estis manskribite: Konrado Weber, profeSóro pri geL·mana
lingvo:. ·"··· , ' .o
•
·
·
.
· •
••,
_.:.. ·MI ~tas pardooon'-:- bálbutis la mizerulo 1p1 estas en Napolo, sola, sola. Tiel oni vivas, sinjoro, larorante. Ri{iht'Cr mía 'bona ·'atni:ko, bedaiírindulo. ·
.~tendita, brooga ~_¡mktakadó el halo au~ís,
tuj- ~ste la o;rkestro ~kludís la Regan Mar~n. La Re¡-,
gin.o Jstis enir.anta . Pasis.. kvar minutoJ, 'neníu' spiris
en Ja strateto,' Mí pepsis al mía rna!juna ruiiiko Ríchter,
a'L mia hedafuinda in.alj'Ull~to tiel &tr.~a. . . .•
- Kaj kiain li•mortiS?,
,·
,
- Psstr - aiíis Weber. Mi petas · par<l.onon.
Sinj9zrp~ Pos
Ekl(ld!s la ;'mu~o~ W~~:r. starigis,

aemetiS la

n ka) ek.ai.&ku&

:rrun

~ ¡tfetitO.

- El la ítala: M. · At.abeno
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éstas meíkitaj, ka) e¿ pa)Íeron il{ 'ne ~Ícevís 'hoiliaif. ((
»Mi iros prizorgi ilin «, diris Marta decide kaj
prenis laktsitelon, kiu kusis sur benko.
.
»Mi dankas pro via honeco, sed sola vi né povas.
Estas tr~ ?Iulte da laboro.·' Estas beionata virhelpo «,
kontraiídms Lundman.
.
»Ho; hahi~jo,, ?Cr~ mi pov~s .. ~e kredu; ' ke mi
i
estas not1co «, & dms ndan te .ka J ms ek\steren, pos~
l<;elkaj indikoj de L'lllldman.
.
Kiam si poste revenis, si komencis la internajn .
· JabOrojn. Si pretigis mangajon por la senhelpa viro kaj
faris eiop, kya~aií si estus ,rn:a$trino tie. Li kontente
-ri~ar~s, kiel rapiae si faras la okupojn, kaj li pens.isl
pn s1a propra mallerteco rilate al .IJ1a.ngajpretigo kaj·
piurigo de iloj. Antaií , la tagmézo, kiam si deVis hejmeniri, lia hejmo estis tute Sa.ngita. Tiel agrabla: si f:aris
gin.
1
Sed f1Un, kiam Marta Jorjris, Ji sentís klare, kiel
sola li estas. Antai:íe li ne multe pensis pri tio. Li nur
la.boris ka:j imagis }ll si, ke Il sola po~a¡s fari cion. Tiam .~ .
~ ne pensis pri malsano . . . Mii.rta" ja proii?'CS,Ís, ke .
81 J.Jaldai:í revenos,- sed kiam li dei;tove estos · sana, si ·
· nenialll. venos plu. Estis iruilgaje pensi pr;i tio. Ciam¡
1i volis vidi sian oolan rideton en la hejmo, ear en li'a• _,
koro aperis sentoj, kiajn li neniam' · antaiíe havis po1 ·
,alía virill.o. Sed neniam si farigos lia edzino. Si ne .
povus am! lin, la ermiton, ki~q..n ciuj ·evitas. Li ja nur .
.estas .-2 ?~Jara, sed tamen. . .
··
.
Po~t du tagPj, Lundman estis tiel saúa, ke li povis :
promeni iomete, kaj tio oorte estis pro la príwrgo d'e '
la ?ona knabino. Si "zorge lin flegis ~aj plibo~gis lian.
heJmon; Frato helpis sin -& la okupoj ·en la b'rutejo.
N<Un estis sabata vespeJ::o. Marta estis pretiglanla .
ve~~rm~t<>n por L'llll~. Tiu sidis sur la sofo kaj .·
SaJm~ _le~ .la jus. álverun~~.: gazeton. .Li ne poyis bon~ .
k~le~tl' Sia~n peh~jn. por leB:ado, Ili ·estis o~pi~j per
ahaJ aferoJ. Sublte h for~vJ.s la ~zeton kaJ dms:
»Ne restu too Jonge ei }ie, ~arta : Hodiai:í vespere
ja estos danco en la garhejo de Mansson, kaj :vi certe:
deziras eeesti. «
»Mi ne havas emon wr dancado. Sed eble vi volas .
·ke m~ ~un .~alaperu de tie C:í, « diris Marta, kaj rugigx;
kQlor~g¡s ~IaJB vap~jn.
",
.
,
'.
»Tiúte ne. Mi dezirus, ke vi neniam iru ue
ci.
Kiamáni~r.e mi povas d'an;ki al vi por ~io kion vi falris
al mi. Vi estis tro hona al mi. «
'
·
»~eniu povas esti tró bona «, resporidis ·Marta ..
·
· rutiginte. »Vi né l>ezonas' da:nki al mi ' ~d mi tre vol- "
o~te volus: scii la kaiízon, kial vi venii! Ói tien kaj aootis ·
.ct ~un hubon. Sajnas al inj, ke vi ne c.iam es~s terkul·turlsto.«t
~.
¡, "~..
•• , ·,
,,
.
1> & vi · volas 'audi, roi r.akontos prí mia vivo. Jes,
v1 devas aiídi. De la konro:t,loo gis la fino , Aiídi kaj
jugi. A~di, al kia fiúlo vi malSparis vian boinecon. «,
Kaj ·GeQrg L'llndmaf! . . l<o;mentis,. rakonti E.
»Mi estis •naskita kaj éd:ukata eri malgranda iarm·- ,
eto, en uau el l~ plej sudaj prd,vin(t)j de nia laudO.
_Miaj ~~troj e~~ ~~~ kaj ?~vis la~ri penige ,
por. .n!a ·w.v~~?: . :tyi es\is ,~aa so}a iiifaao ~J Jrue ~ .•;,s.
ae.Vls.p.a.dopten~ .e~ la la?ci:roj ~ la larmeto, kaj kiam
. nu flllls la lerneJon, nu laOO.n.s , ankaií en l;á ~klda,
. bieno, al kiu la fanneto a~tenis. Mi ' ~ la.
. . la'bQron ·bj estis súfi& lco,nten~' ,.e~ iom ' fejéá. '
· revo estis1 ~e én la. estonlfr mi ela~etos la farine~,
_por kii ·m~aJ ge¡>atro] havu. propran h.ejm~>n en la ~
tagoj ;' Séd ili ha;vis. aliajn inte,ncojn,. 1li . voliS 'ke · ·
f,ari~ altrangá lí9XM. Estis, ·:kieL D.il.'il 'l:\:n<leilsshn ''di
en la kanto de álmozpetulo Simon: .
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morYvine .slita:.s{g tíU d'óds !or.att ge m
tln brOdDit litet stor.re an hon sjalv hade fatt. ' .
Som boklard' herre.p1an ville<l:ron se mig,
det var darfor hennes har s.~ fort vad sa gra;tt~*)
Tiel artkai:í mia patrino. Kaj Lp vólo de .mi~ pattino
estis. an~ai:í la volo de ~ patro, Dum m~lta) jaroj 1li
sparis · monetOJ;t _post mo:neto,: por, ,ke m~ ,Jlavu .ebton
yiziti '1érnejon ~ en la ufbo. Mi vénis tién'\;, kaj s'Ukcesiá
bOne la studojn. Po¡;t ili mi .rioevis · servon en bankkontóro" eu la ,sama urbo. Mi restis tie duin ·du jaroj.
Poste mi translokigis .á} · la üe.fur~, kie xmi· riceviS;
sim'ilán servon,!'kvankam kun pli botu1. S.Utá·)ro.
la
urbeg.o farigis mía ruinigo.. La urbeg.o kaj la afkoholo.
Mi tirigis en dibocularoju, kaj rapide mi iris la , vojon,
kiu kondukas ,malsupreu .. Iun tagon .. mi vénis enria · al''
la 'kentoro kaj óni min inalduÍlgis. AJia'h servon · mi
ri.cevis, sed la sama afero estis ripetata. Iom post 1om:
mi fárigis unq el tiuj · mizeruloj', ki:uj trovigas abm:í,d.e
en uibegoj. >Kelk.foje ~i havis :efemeran.) aboron -:,en·
la haveno, sed m1 ofens sur la al taro de . ,Ja· alk0lio1o,
cion, kion mi· akiris. Ekde tiu tempo, kiam mi perdis
la unuan servpn, mi ne iuterrilatis·. kun mi,ai gepatroj.
PrQ :tio .mi es~ trafita ~el de . fulmo, kiinn mi . sub1ilé
eksciis, ke ambilií miaj gepatroj estas mortintaj. Miá
patrino mortis· pro longedai:íra malsano kaj poste mia
patro ue povis viví plü.. Li faris sinmor'ti,go:n. Tage kaj
nokte · .mi sirkaiívagis en ' stratok kaj . stratetoj, 1entrc
turm:entita de mia máfsana koru;cienco. Mi ne poYis
forlasi tiun penson, k:e mi kaiízi~ ilian mórton, kaj ·en
an~ro mi ekktiis : Kial mi faris .al vi tian miallgojon;
vi ja provis ~ari aFmi'lJá pl~j oo11an? ~él kia;l mi:~)lé
rajtis resti oo la tero. M~ ja anli;s la la1bQron·· tie-. · ·. Al
tiuj stondeze.r toj mi ne apartenis. Sed ne kredu, ké.
. Hu·· severa h:áio de la' so.rto ~sigis miaufiv:ivon. Tut.C
ne. ;Gi da·iiris ·"ankoraií ·dum du : jatoj. N!Qn mi ha'vis
prete'kstoll. Mi drinkis por forgesi. Sed fiQ.e mi atin'gis
ll;l turnpunkton. Mía onklo· en Ameriko mo:¡:tis. Li post- .
lasis sufiee gra.Dd'an: rif.e<~Ir. Catj Ji ' ne havis infan0jn
mi :heredís . post li: P<>if"' kio ·nii ' 'ttiu ti
mono'n? }~:,j
drinkejoj kaj :amuzejoJ gin ricevos? Mi m;illte ce.~:b
mnis pri t!io. S'l;ran~l Lla malg.randa fajrero ae
karakJ;ero, ki'! ankotaJ?. !rovigis ,en mia álnimo, venkis.
Georg Lun:dfi}an) le 'finos •sial\ Vivo:n kiel.trl\izerulo. Mi
decidís la'b ori; por ke mi fapg.Ú utiJa membro eu la
socio. Sed mi komprenis, ke m~ gusta loko estas en
la k.3.mparo: ~i vojagi~ . N tien lciij atetis ci tiuu hqbQu.
Mi ánkai:í déc idis, neniáln plu gústi alko"Hofon. ''Kom- .
ence_. estis malfacile, ~d mi verikis n;rian <}eziregou.((
··
Farigis ~profunda silento, . kiam Lundman finis
·sian , rak?n.t.on.,.._~ur ZJ).mado a~>]?~ 4ontraií la, fe.u~
estro kaJ tiktako de horlogo aiíd:i:glS en· la Cálhbro:· .
. ~ Marta staris ee Ja fenestro 'hj ~jnis rigardU u
oolan sunsubüxm. Fine L'Ulldman rompis .la silent011;
i ,,»Nun' 'Vi~,seias · nrian mhlA"<Óan . vivsortó.n :'~i -soías· •
al kia fihomo vi malavaris viaÍlJ'.honeoon. «
· ·'
Marta turnis sin al LnndO)AD. Li vidis, ke §iaj
O~j. eS~ll$ . ~~~etaj. Sed ~
§i n4etis tf8, la.
larmQJ, ku~m\_,~l 'diris:
· .·'· ·
. . _' -~ Viro, .Jti~ ÍX>vas,;plihon;íg1' sin ltieÍ , ~1, rie esbf!f
malinda al la honeoo, láún om · · al li - ~ ne ''816
oni faras tin·
pro -« ··
'
~
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La 2.5. de augusto I535 en Germanio, en. Wittenee konata reformac,itempa p!-'esisto Hans L.ti.fft aperis
la '.unqa ~stonlingva libio. ' La piesado ükazis tial eksterlande, car tiatempe en Estonio ankoraií ne ekzistis prescjoj.
."
· · "
.
..
.
T.iu . ~nua. libro :c$}j_g n?rdger!~_ana k~j esto?-lingva
luterana 'kateh1smo , kles ,preciZan htolon iu ne sc1as. La
. germanling·va _parto estis skribita de Simo.ri Wanradt ,
p¡¡.stro de la · pr.egejó .de 1;St. Nikolao e.11 Tallinn, kaj tradukita de Johan Koll, pastro de la paroho de St. Spirito,
laiídevene sajne estono. La libro ampl-eksis c. I4o pagojn,
sed . gis la n~na tempo. konservigis nu~ 1 I pago_j. Ca~ tuj
post la apero ia mag!strato ·de Talhnn malpermes1s la
verkon kaj decidís neniigi gin. La libro ec restus al ni
nekonata, se giajn . foliojn oni ne uzus kiel bindmaterialon
por alía libro. Kaj guste tie antaií kelkaj ·jaroj i:mi trovis
tiujn unuopajn pagojn, ínter ili ·honsance ankaií la lastan
pagon kun rimarkoj pri la presisto kaj la tempo de la
apero.
Ciuokaze la . historio ·de la estona libro devas estí
komencata de ti u verko, car al ni mank~s informoj pri pli
fruaj eldonoj. J{Jij ciuoka:ze la historio de la estona. libro
komencigas· entute kelkajn jarojn aií jardekojn pli frue
ol ce la plej proksimaj najbaroj de Estünio ..
(¡oo .jaroj da l.ibrokultpro signifas en la vivo de juna
·
kaj · malgranda popolo jam certan. atinga~on kaj tial estas
kompreneble, klal la nuna jaro en Es tomo estas proklamita speciale librojaro. Tio .kaiízis, pretigon de observoj
entute ~_>ri la gisnuila farto di hi estona<o libro kaj ebligis:
pliatenbgon pri la graveco de la ' libro en la koll8Cio de
la nuna generacio. Tio. estigis . multajn solenaiojn, agitkunvenojri kaj tibroekspoziciojn .en la tuta Iando. Pro tíu
ci datrev~no la' regna potenco rekone taksis la nunajn
librofar~J!ltoj!l-ve,rkis~ojn k~.i s.ci~nculojn.~ Kaj. pro tio e~tis
eble · br1 . pli ft;mcla]n pNJ13klOJD ankau pn la evolmgo
de la .estona lib,rokulturo en la estonteco.
Ci tie ~mankas loko pQr prezenti detalan observon pri
I~ {¡oo-jara historio de la eston,a libro . . Ni deva& ·limigi
nur, per karakteiizo de la umiopaj periodoj kaj kelkaj
statistika j sciigoj. ··
· Post la. katelíismo -"de Wanrandt-Koll . aperis pli ol
So.ooo .estonaj libroj. Tameri ti'u ci flú.o de spirittrezoroj
né estas · komparebla per rektdirekta , dekomence same
profunda. ka:j b.rga kanaló, sed pref?re pet natura rivero.
La katehlSmo de Wanradt-KolL esbs la komenca fonto>
sed kiel ni aiídis, oni túj stopplfnigis gin. Post tío la
akvofluet.o trovigas multajn· dekojn kvazaií sub la tero,
elj.p;adis d~ . sub ~ , d,e tempo al: o,tempo·: por tiam denove
·malaperi. Nur malrapide gi pligrandigis, ricennte aldon~m de ciru? pl.i~!tigant.aj fo~t?~ kaj br~c~uoj. Kaj nw:
matempe .ti akh:,Is la dimens10~9- de larga nvero. Nnn gt
res.pe~u1as' c.iam. pli ko.nrplete. la_ vivon d~ la estona po~fo
ka) gm trembrihgas c1am pli ngle ankau de málprokstmc
atv~nantaLekventój.
.
.
,
~ · ' La ..liateh~o de ..;wanratit-Koll 'testis t:linen · fi:ua
alaudo., kiu alporf.is nenian subitan printenipón. "Kvankam
trov:ttas in_j. nerektaj scii~oj prí libroj, . ~kVinl<l;j _gin!
tamen de-. ih el Ja" XYii', Jarcento konsel'V~SlS' nemu.'. Pl1
koÓsekve~ca libropro~ííktado ~o~ncigis nur t. IO<? jarojn
poste. Ka1 resume m pov,.as dln, -ke dum la XVl 1arcento
laii preciz~ sciigoj 1lperis nur 1 ·estonlingva lil)ro, d~ la
XNli. ~ 4.2, la XVfll. ~ · 2"16, la XIX. - 6.3B4 kaJ de
be~g

I!)OO-!l jaro q.65~ libr?~- TiU:j nombroj mont~as plej bilde
la rap1decon de la mtensrgo de _la. estona klerv1vo. La estona
'Jib'roproduktado eviden:ti15as l(()nstantan altígon , escepte nur
la malprosperaj periodo;t de. la norda milito kaj la mondmilito, , sed se oni rigardas iüm pi1oduktad()n de la viüpunkto~d~ la evoluo dé b ~stona ~a~i'a vivo,, la bi~do1estáS ~
tamen :ahspecá: Dum la tri unuaJ 'PrcentOJ la literatuTO
havis •p lejpartc ilklezian karakteron. Laikan jnstruon oni
ekpre~e.ntís nm: iom post . iom, s~~ kiel :: estig~ ~kaü
malrap1de la elemento] de la beletnst1ko. Vere, tm htel·atur? 'ebligis al la popo lo la hav~gon. de la sc~o de ~ego
skrlbo,.., sed ankaií ne multe. ph. G-1 ne havis speCialan
nacían nuancon kaj · asprkton , car la a:iítor-oj estis plejparte
fremdnaciaj kaj scipo,i; ankaií la estonan lingvori nur '
malbone.
Tainen·' óni kreis durn tiu "longa tempo ian malelastan
literaturan lingvon kaj donis la lwmencon 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 1686 apens la unua traduko de la Nova Testam~nt~ kaj en q3g la tuta Biblio; La unua' kon~ervi~inta
estonlingva kalendaro estas de la JarO 1731-a kaJ la unua
gazeto :ekaperis en q66.
·
Nur en la komenco dela XIX jarcento atingis ankaií
la: cst(;mian· teritoríon pli Jiberaj ventoj , efike de la fr;mca:
rcvolueio kaj 'la generala nacia renesanco de ,E ütopo.
Komcnce en Pürnu, poste en Tartu estigis rondoj de estofiloj, k)uj inter~sigís pri la estona lingvo, folkloro , historio
kaj :socia stato .. Kva.I_lkam ~íuj .estofih>j a~artenis. t>lejparte
al .:h'emda naciO ka] verkis en fremda lingvo, 1ha agado
tamen ilfikis al la produkt'ad<O de estonaj libroj. P.e.r cío
ci estis donita puso al la esiona nacía renesanco, nepre
okazo.n ta tuj, kiam la popolo akiros almenaií iom humanajo "ivkondicojn.
.
,
Tiu ci reoesancó okazis dum .la ~_>asinta jarcento, en
la 6o-aj jaroj. Tío estis kvazaü libeneo de akvoamasoj,
baritaj per digo dum jarcentoj. La gJ.snuna servutularo
ek'scntis sin nacio kaj eklalrons sur ciuj kulturka.mpoj .
Subitc la fremduloj malaperis ~j kleruloj ; elk~eskintaj
el la popolo rpe:rn, kread1s la literaturon. La libroproduktaq,o ¡¡1tígis laúnombre, sed precipe laiíenhaye. En 186 r
tlperis nacía eposo »Kalevipoeg «, kiu igis direktmontrilo
de tiu ci periodo. Al gi sekvis naci..:spirítaj líriko, rakonto,
t'otnano, teatrajo, samkiel ankaií s_cienca literaturo. Tiu
periodo, formas la unuan gloran -epokon de la estona
n~a~ro.

1

Tiu ci v.igligo sufokigis tamen pro la rusiga subpremo d.c Ja .:J.astaj dek<ü _de la jareento. Sed kvankam la
cnhav.a nivelo ·de la literatuio malaltigis, tío tamen ne
efikjs .al la produktQkvanto de la libroj. La estona popolo
estis j¡lkutimíginta u~i p_ropralingvan literaturon malgraií
tío, ){e lá lernejo ka.} la tuta publika v1vo estis perforte
l"USÍga'taj.
'
,
Ce tr(19siro al nova . jarcento la es tona socio komencis
refortigi post tíuj batoj kaj_ dum la unua rusa revolucio
~n zgo5 ~o~ ~ncígis d<:nove evide~ta altigo..Tio respegulJ~as antau ciO en la l1teraturo, kie eklabon.s nova ge~
racio. ua generacio ·de JU:n;-Estonio klopódis altigi 'la,
1-ibron ' al la. nivelo de eiíropaj postúloj, enh~ave kaj ankaií
ckster.a.ic. El tiu tem:po devenas la unuaj estonaj, vere
~tval9raj eld9~joj. Kaj til.l; ci .,.altigo kaj ~últ.ur~o, ~aiír~
giS ia Monduillito, malgraü 1a mtertentpaJ reaketa) ·JarOJ .

- A.nd.rets .lJpltls »Anna, ven u Í" krias . la mastro inter la cevala
cirltaií1Jarilo. . .
..
. .
.
• . La rnastrilio 'jetas ]a vekt6n en
kuir·ejon kaj ~·
rapidpa§.e iras al la cirkaiíharilo. La rnastro staras apud
la ~valo, kiu maUevinte fa kapo,:1, spira,~ kaj tusas.
· »Cu la· med~mento neni mí hclpas( « demandas
la mastrino kaj· kun kompato rigard:as la maljunan
eevalon.
.
. ,·
.· >> Vi vidas, k~ ne fariga's plí blone/ Estas dornag~ ·
ke ~i tiel sufe.ras. «
'.
»Via fi&nea . óevalo ne vivo > longternpe, <
< diras la
mastiino, .»kiorn da jaroj pasi·· de post nia gecdziga
festo. «
·
»Ha, tion vi seias kaj tamen demandas .. Dekkvin
jaroj. Kia biela oeva1o gi ·estis tiuternpe: Gi k'uris tra
fajron. Anna, ou vi rememoras; kiel ni veturis ... <<
, »Hó; Jes ... . kv.a,z.aü hodiau tio estus ol),¡:¡.~inta. << "
" La vangoj de "la mastrino Tugigas: Si enpensigas.
Ankaií la mastro, apoginte sin ·kontraü la b'arilo, igas
·penserna: .Sed la óevalo rnalfacile spir.as, k'vazaií gi
g·emus. Dum momento la gemaslroj 'forgesas la malsanan óevalon kaj ekmemoras pri la tago de la edzigo.
Deld<vin jaroj, ne ,long.a Jempo pasi~, sed kiel cio san.gigis. La óevalo farigis maljun.a kaj malsana de .laboro.
:
La gémastroj ne plu ~tas junaj.
Ki.eÚ>ela estis cio; kiam ili ·geédz~is! Aml;au estis
juna:j- kaj':bielaj, kaj ili arnis unu la: alían. lli sidis en
la veturilo, la oevalo kuregis sur la vojo ti-el rapid:e, ke
la -sabio polV:igis.
,:
· ·
,
La ~zi¿a tago, · kiel ga}e gi forpasis. La mastr.ino m~tnoras, lcvazaií hodíau ,cio ci: estus okazinta.
Lá , vespermango estis finita. En la ~ grandá üamb'ró
ludas la muzikistaro. La gastoj sin pi'emas . l-ontraií
la mm~j por la,~i en ,la mezo l,iblera,n lokon. Soldato
Hanso daricas la, »krucdanoon << : H.an8o metas k:rucforrne
lloanopeoojn sur ·la plankon, · krucigas la manojn surbruste kaj dancas facile, kiel hispano. Ciuj 1·igardas
atente, preskaii haltigante' la spi:radon. Hanso dancas
la »krucdanoon « .:iom post iom pli Tapide kaj pli pasie.
Dum la turka milito li lernis gin. Al junulin,oj sajnas,
ke la unaljuna' lmabego «, Hanso, n e plu .estas ·maljnna,
sed li farigis tute juna, kvazaü la ileksebleoo Ie.aperis
en· 1iaj me,mhroj .•, Li cesas danc~kaj visas la _sviton d;~
1
·
·
la frnnto. '." · ''1
'
» Hanso .. Hanso, je. Dio, :vi dan{;ll.s kiel i.dolanol«
. H.anS? estas , J;t:eroo. Li .,p~~nas la k'rucql). trinkas

la

. . Ni ahenis ..U la. plej _,granda ,rnoménto ~n. la gis n~n
sciata . historio de la estoria popolo'- la akiro dé la ·memstar~có. Kion la inemsta1-eeo kulture vere· signifis, tio respegulikas plej kJare en la estona 1ibropmduktado. Car, se
,de 1:,.t'S35--:r gt 'j ap'eris eu.tufe J4.5o3 estonlingvaj libroj,
de. , Igr8-~rg3/¡ apt>ris i6.41)5. Per aliaj vortoj: la produktokvanto de la :lihroj aum la 16 jaroj de la memstareco uper~s pun . ae la m,eskau 4oo ~aroj . -antaii la. memsta.teéO. Tlo .montras ankoraiífoj~J,. k'e p,o:t la inemstareco
ve:re valori batali kaj ke . ~i vere signifis oliberigon ae , la
krea~1taj . f,ortoj de la p9pofo kaj _anka~, seiritan .._memsta:r-

econ.

.
,. , . -__-·\i. . ' ..·'1li . ...
La estona libro siaflanke ludis gravan rolón en tiu
Ci batalo por la. mems.taveco.
okaze -de la Germanelfranca .n1il,i.~o en ,i87ó ~ni. diris, ·. ke tiun mjl(ion gajní~
la_ ge:rmanain tru~to,, oni. n JlOvas~daürinde !J?liki tiun
diron . a1 la cstoná lif>er.tga batálado. Car al hu popo] o
A'i~)~ ~!cir~ de , f{ :ro:eml!,ftl:Ccp ~unk,is létnej~l; 'J>9Vap.\il.j
k.ieSkigl ®on hl la memstareco.. ed se la gv1dadó de la

Se

. plenbu8on da .hiero kaj komencas rakonti pri la turka
rnilitp, kiel li mortpafadís } a: turl«)jn.
;: . , ..
»Ne rnensogu, Hanso! << m tro k\u:age dlras.
»Foriru, « llan!ro kun mal amo sving.a,s ,per la
· mano, »vi nenion vidis en la mondo; Per,;~Ít\j prO:pra.J . , ,
manoj mi káptis Osman-pasa,i:m << . . .
.. . .
»Apud Pl~vno? «
··
.
.
»Jes, apud Plev.{lo. Osn1an~paS.a:o ploris .. Ho, vost '
:tio ni multe drinkis. Tiarn
dancis antau turkoj tiun
ci dancon. «
>> Kion diris la turkoj? «
ci
>> lli ktiis kaj gojis. Mi ne koniprenis, kiel ili
kriis; ili parolis turklingve. «
•
>>Hanso, _vi estas ]ir.avulo .· i . (<
'12,¡
Kaj cion Ci la rnastrino klare vid'as antau la,
okuloj, kvazau cio estus okazinta lüeraü aií hodiaií. La
. mastro remem.oras, kiel ili Jetis la '6ev.al~arketon trans
tegmenton. P·ost kelka tern~. li enj.ungis la brunkoloran
cevalon, . kion li ..faris Ciam persone, sidigis ,sian. jUlled!zinon en la vetúrilort ka:j voomenveturis. Sed la juna
mastrino timis la ..rapidan veturadon; si kaptis la btakon .
de la edzo, séd tiu lasta rid-etis.
Kiom' da~kaz'ajo)" estis durn áu. Ci t~ID,po! M~ÜOJl
trasuferis ili. Si havas filon, kin . vizitas lemejon. La
tempo tute . áliigi~. La fianoa ceva1o 1~;lljunigis kaj
·
·
estas malsana.
»Ho, mi ne povas toleri g-ian !usadon,« diras
malgoje la mastrino kaj .estlls foriro!ita. ;Sed la mas_tro
kaptas sian manon kaj ame rigardas en siajn -okíí}oj:n.
Durn la lastaj ja:r~j .· ti-o mal~fte okazis; la vangoj de
la mastr.ino rugigas; ·• · · •
. : :. ,, ,,;· ·
»Divenu, pri kio mi pensas? « demandas la mastro.
»Kiel mi povas tion scii? « dims · la . m.astrino. .»Mi
-ópini:as, cio cí' okazis tiam, k~arn. ~liu ci ,. üevalQ. .estis
juna ... «
·
·
·.
En siaj.;oku~'Oj aperas)armoj. $i fotkU¡ras "en .la
kuirejon. Sed la rnastoo daiíré ' rigard<as la ~ oovalon. Post
. tio li iras -en la cambron kaj revenas kun, pafilo' en la
mano. ·Post iom . da · tempo ek'sonas pafo. •'Lq: mastrio9
·kwas el la kmrejo. La inastro staras kun la pa~ilo en
la mano, kaj la fian~ oevalo ku§as ce liaj piedej.
>>Petro·, 'kion vi faris ! <\ ekkrias la mastrino.. ,
La ser~istoj k(mdukas '1a cevhlojn ' hejmen~' Malgranda óevalido lautvoee hen.as, kaj , kun ~i kuras Jrna-bo, gaje kria.d~te . , ·'
·
Trad. -p. Qm¡manis .

mi

La ma1felioo ~.komencigis en Laredo.l) ~Kaprido «
esti& kulpa, Ca.r li ne limigis sian hommortigadon al
meksikanoj. ~Sed >> Kaprido « havis pli ol 20 jarojn, kaj
oni devas honti ·cJJ la landlimo Rio Grande, 2) se ies
mortig-reputacio (lnkalku1as núr meksikanojn. ·
¡¡'Gi okazis en la vetlud-do'm o de· Justo · Valdo. Ne
ciuf estis amikoj, kiuj sidis ee. la tablo kaj ludis pokeron, 3) kiel ofte okazas .k iam viroj ~nrajdas de malproksimo por pafi ,kon~raü la ga1opanta malsaga sanco. La
malpaGo okazis pro~ t_iel eta afero kiel »du reginoj « kaj
kiam la <f'llmo .. malaperis, oni trovis, ke »Kaprido « ag.is
sentakte kaj ke lia kontraüulo plenlliilDs fuSagon. La.
mortig.ita batalanto, ·.anstatau esti meksikano, estis altsanga4) junuló el hrutbieno, káj ü posedis amikojn
kaj p;otagoaistojri.· Kiam . li eltiris sian revolve.r on, li
. fuSa:gis · maltrafante la dekstrari orelon de 1Kaprido «
je_;aek;sesono da ~lo; tamen tio inalplligis la sentakt.eoon de la plibona' pafoelisto. Cár al »Ka.prido « mankis
sekvant$:o - pro reputacio iom ombrita ec konsidere
a·l la landlima regiono, lí ne estís benita de personaj
a~rallltoj - tial li konsideris, ke ne estos_malakorde
al I~a uedisputehla kurag-renomo, lciun li' gu,ís, se li
:pleiílii::nos la pruaentatn agon, kiu estas -kóoota kiei
»fo,rkúro «.
Senprokraste la vengantoj kolektigis kaj lin eksei:Cis. Tri el ili 'gisatingis lin apenau kelkajn pa.Sojrn
a_n~ií la sta.eido~o. >> Kaprido « s~ turni~ ka_j montt:is
SlilJH dentO)D ~l' la bnlega kaJ sengaJa 'n deto, km
·kntime· antaiíiris' ~iajn imperti;nentaju kaj ''~rfortajrn
a.g ojn; liaj per.::e kutantoj Tetumigis kaj ]i ec ne de vis
-elen{_]i la manon por sia . armilo.
.
Sed eu tin ci 1!Íero »Kaprido « .ue sentls tiun egall
batal-soifou, 'kiu lq1time deci~ lin al b&talo. Le{
mal¡~acó intet' )a 'd u .junuloj ~'stis Il;llr ha tarda, . kaiízita;
de la kartindo mem kaj de iaspeoaj, gi:n · sekvin~j,
epilétoj, uetolereblaj · al gentilhomo. »Kaprido « iom
cka1pis la graeian, arogantan, brunvizagan junulon
kiuu lia kug!o - cesigis en la unua vireca fierigo. Kaj
nur¡_, li ne e~tis, plu sangavida. Li nur~:deziris fórigi kaj
e l~g.uí bon:an, long.¡¡.n . dormon, je, en _la rneskit"-herbo,5)
dt,n n naztuko · kov.ros lian vizaotton. Ec m'eksikano povis
ser!dangere trausiri lian .Yojo¡D¡, kiam üa ~umurstatbl
eslis tia.
'
, ,, J(aprido{< malka.Se envagonigis en la nordeniranlau pasage1·-vagonaron, kiu ,5 :mm:p.tojn póste foritis. Sed ,ce' Uelr, <kelkajn' mejlojn ior, kie lá .vagonaro
· estis.. baltigita· poE ::ricevi pasaMton, ti fo:rl'.a$8 tiun.
manieron de savigó: Antatle estis 1a telégraf.:.stacioj
lmL .)>Kaprido << suspekte rigárdis elektron kaj vaporon:
.,. ·
Seló kaj spronoj _,estas liaj savo,rok(Jj.
. -.' ,, La ~mo ~Jci~ li m~rtigi~¡ ;estis al ,Ji nek:~u.ata.
Sed ~Rapr1d~ « ."sens, ke. li estt.s ano · de la , .hOVl.Staro·
f(orl.ílitos en Hí<Li~~ ka) ke la.~vAkerojG) ,de . tiu hieno
estas pli sen'kompataj kaj vengemaj ol la Kentoki-aj1)

vendettanoj - se ia maljusto aú difekto estas farlta
kontraií unu el ili. T.ial, kUn sa~eoo, kiu karakteriz.i.s
multajn grandajn batalantojn, »Kaprido << decidís íntermetí tiom multajn mejlojn, :. kiom li povi&, da eapar-:
alos) kaj · pirarbaro, ínter si kaj la ven~énio d.e la
Koralitos..:vB:keroj.
'
Proksime al la stacidomo estis butiko ; apud g-i,
kvazaií disjetitaj inter la me:skitoj kaj ulnioj, staris la
selitaj eevaloj de la kliantoj. La plejmulto -el ili staris
duondorme, kun kurbig.intaj .memb:roj kaj klinigintaj ,
ka,poj. Sed mru, Jongakrura rugbrunulo kllll kurbitinta , .
kolo, spirblovis ' kaj pied'llll1is 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 kartludanto
nubigis Ja reputaéÍOJI. de »Kaprido «, tiu Oi lasta ago
vo~lis
'üguron per la plej mallurnaj omb~j d~
malestimo.. Ce Río Grande-landlimo se ol)i forprenas
ies vivon on.i, iafoje, forprenas senvalorajon; sed se
o~i f_?rprenas .i~s eeval~n, ?ni fo_rprenas .a,Oll, kies perdo bun malnc•gas kaJ kio ornn ne nCigaslO) - se:
oni estas káptita. Nenio plu 1:estis al » Kap~do « , kr~>In!
malapero.
Kun la sáltanta rugbrunulo sub si li sentís nur
malmulte da wr.go kaj maltrankvilo. Post krin-mejbl,
galopado li malrapidigis je trotetado, kutima ;il ebenajlogantoj, kaj rajdis nordorienten al la profunda:joj de.
riyero Nuecés_. . Li . hone ko;nis la .regionon. ---:-: giaj;n
plej serpentajn kaj nekonata'jn vojetojn tr.a> la granda
dezerto de subkr.eskaro kaj pirarboj, kaj gi.a:jn tend¡ar"'j
ojn kaj solec_aju hrutblenetojn, kie oni povas trovi
sendangeran gastameoon. Tamen li éi.aim celis nordorientén; ear >> Kaprido « neniam antaiíe vidis la ooeauón, kaj li fantaziis meti sia,n manon sur la kolharojn
de la granda golfo, la eevali<lo :de. la pli granda akvego.
Do, post tri tagoj li sta:ris sur la .:bOrdo de K<Jrpus
Kristi kaj rig-Mdis trans la gentilajn ondétojn de la·
trankvila maro.
' Kil:pitano· Bnun, de la skuno Flajeiíej¡"staris proksime al sia ,'kanoto, kiu kuSis en ondSlliímo;· :kaj kiun
gardis ·unu el liaj sipanoj. Kiam Ha · silpo estis preijl·
por ekiri, li trovis, ke unu el la vivaj necesajoj, en:
pararelograrna formo de rrtactahlako, estas' forgesita.
Máristo estis sendita por la mankanta 8ar~o. Dume la
kapitano pasadis ·sur la sal>lo profane maeante el sia
posprovizo: ~ .... .
.
·
·.
. Gracia, 'fortika junulo, portanta alt-kalkamtn1itajn botojn, malsupreniris al la akva bordó. Lia vizago
estis knabeca, sed esprinris , tro fruail severo000n, kiu; ,
Sl!gestetis viran, viv-sperton. Lía vizagkoloro estis natur.e
bruneta; ·1a · suno kaj vento de subciela · vivo bruligis
gin kaiobr.ui..a. Liaj haroj, kitH tiuj de indiario, estia
nigraj kaj iekcyij ; lia viza~ ankorau ne sufer.is 1a
humiligon de razilo ; liaj okuloj havis _ 1~ n'tia'llcon de
malvarma kaj konstanta hluo. Li tenis sian maldekstr.an
rn~o~ i01Jl fot .ile s~~ korp<), Ca.r 45-:k~.aj 1 _per~
teniláJ revolvéJl'lJ11) estas tro :spaooknPa,J,. se ili estas
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8) ~ChaParral · _: Preskli:u Q.eptmetrebla densejb de
dornarhetoj kaj ''nibusoj (trad.) . ·
· 9) Qairt, él la hispana. Rajdvipó kian . oni nzas en
hisplWá A:merika; ~i estas farata el ordinara: hesthaiíto kaj
havas mallong¡m tenilon (trad;). ,
. -"'
M) ParQdja ; itado al ' dirajo en Othelo;'. de Se/,spir
' 1) Tia ' p1.~j .grandá kalibrp de révolver~j' kiajn la
usqnaj vakeroj ·pprtas,
&·
·

.

portataj en la maldekstra armil-truo ' de la vesto - - kaj
la urbetaj policanoj ne toiecras ilin. Per senespÍÍnia k'aji
DMSprimebJ.a digneoo de kvazail cina imperiestro, li
1igardis, preter kapitano Buün, la golfon.
.
·
.
: >> ÚI,l vi prim~ditas aeeti tiun 'golfon, kunulo? <~
. demandis ],a kapitano, kiu esti 3 sar~migita pro sia ·
penso pri sen,tanaka vojago.
»Tute , ne,<< gentile respondi:s Kaprido «, mri . .,'
neuiam<antai:ie .vidis gin. Cu vi p6m:editas gin vendi? <i
>>Ne durn ci tiu vojago12), resporiais 1a kapitano ,< .
»Mi seildos gin al vi de Buen 2.~ Tíerr(]¡S kaj vi povas,
pagi ·~~ gi post rioevo. J.en v·en,a:B la kapst~m.-piedlai,
~eranaco kun lá .ínactab'akQc. Jam antaú horo mt estus :.
devinta levi la ankron. « ·
·
·
_>> Úu tru ci sipo estas vía? << démandis »Kaprido «.
.
>> Oerte, « respondis la §ipc3tro, »se placas al ví
nomi skunon · §ipo. Sed, . kvankarn mi ne malsat;a.&~ ·
mensogi1 vero estas ke la skuno apartenas al Miller &
Gonzales -· mi, ' je vía d'ispono, Vilhelmo K. Buún, .
sipesttxv .:--- ord'in~re oni .:nomas min ,Vilhe.lmo estu
damnita' «.
· .. ··
.·
··
·
· »Kien i vojagas? << demandis la rifug.anto.
»BMnas Tierras, niarbordo de Sud-Ameriko
mi forges.i.s, kiel ,_?ni no mis la landbn, kiam mi estis
tie liistafoje. Kar.go: sególigno, sulkumita fero kaj ·
ma8etoj.13)
.
>> Kia laudo gi e tas?« .scivolis ,, Kaprido ,( .
»V~rmeoa, kunulo, << :respondis la kapi~o. >> Kaj ,
se . oni lronsideras la eleganteoon de gia pejz.a¿o kaj Ja-·
beleoon de gia geografía situacio, gi estas vera Paradizo Perdita. Cium.atene vekas nin la dolea kantado
· de :rug<Uj birdoj kun sep ¡purpuraj vestoj kajla sopir.antaj :ventetoj en la violoj kaj rozoj. La loga¡ntoj·
neniam laoor,as, ear ili povas, restáinte en la lito, nur:
etendi la . manon kaj de~h;i :plenajn korbojn da fruktoj, .
kies kvalito estas .y~meja. Kaj ekzisfas nek dim:anooH)~
l'lek .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 oka:zos. La hananroj .k ai orangoj kaj uraganoj kaj , ananaso.j, kiujn vi:-malllg.as, v~n.as de ti e. <i
>> Tion~ mi satas! « ekkrüs", ,, Kaprido ~ , fine montrante interesigon. »Kiom kostus la mjago, se mi decidas iri tien kun l'i?«
>> Q:u:Oek bin· do]arojnf\< respondis k.aJ?'i~no :Huiín;
m~mgo k.aj tránsporto. D~a k.ajUto mi ne ha:vas
unuan k.ajuton. « .
.
.
.
»Vi guos núan kunesron, « diris ~ Kaprido «1 eltirante saketon fari'l;i:ln el virperv.a .feló.
.. '
. . .
KIUU dol. 3oo.- li irls al ~do por g·ui sian re·g ulan , petolajon. La duelo en la v~tludejo de Valdo
.mallong:igis han ridadan sezo.no.IJ:) . ed gi lasis al . .¡j
JWeskalí. dol. 20or , por he'lpt lili 'en la forkQro, lnlJ!l ' ·
gi ne~sigis.
··
. . ~J3ou~, kunulo, ~ dir!s. la ~áp~tru~o. ·>>Mi esper:1s
ke VI~ ,pállJO ,ne l-iUJ.pl.g0S ~mm pn :~ mfaneca petolaj.-,,,
: eto. « .,Li sigl.le a.1vokis Sipa.nol). · »'Uisu.. SQII.~S< levi .vfir .
en la: .k.anoton pw· ke vi J?e m.alsekigu viajn piedojn. '«
·
· Thacket la uS<>n:t konslllo en Baenas Tiefrás.
· iwkoraii ne est~ · ebria. Estj.~ nur. la .x r..,a horo; kaj li·-"
l'lei?iam ·~tin~s ,'siau dezírilan ~tatoJJ bea~ ~ st+1to1'l,
&1 ki:u . li :kantis antikvajn, sent~mentala.jn vodevil-.
kao.tojn kaj bomba:rdis sian akrege krian.t~n papagon
per hanM-8elo,j ~ gis la.¡nezo de 1' posttagp:lezo. Tia:l ·
·~:'<:~(.

~

~,

.,,

·:~,

~~N

t,~ Usonu, marista slango - »ne nun« (tra.d.).
1.3) . Machete. Grand~, peza. tran&ilo uzata oc sud-arue.rikaj l<i.g~n.toj por tratrano~ .J.a vojo.n ·.t.ra arharo kt.q'l .. (t'ra~}
IlíJ •fH) . a,!.uda~ :al dlJI1a,n~a · fe:rmado. ·de. 'd~m,k.e"JOJ ,
amuzej_oj, ktp. en multaj uS'onaj 'AtatOj, (P>ad.).,
. ,

"

.Ji' ekrig~rdis supr-en -el¡¡, sta: hanmko, poo ruseCill e~sonó
kaj ekvidis »Kapridon «, kiu staris ee la pordo dé la
konsulejo; li ankoraií, estis en stato, kiu eb'ligis alli
ofeci gastamecon , kaj ~ gentiU,jojn, kiaj ésta.s atendataj
de reprewntaúto de granda nació.
..
."
»Ne malkvietigu, << trankvile diÍ'is »Kaprido i< . _>> ~li
jus alvenis. Oui diris al mi, ke estas kutime veni al yi
antaú o1 ,oni maltt:~vil~'?-s. l.a ur'bet-lQll~t}tai~,n . ..:~fi
venas el leksáso kaJ jus elS1plg~_s. << ·
'. ·
·.
»Mi ·gójas vidi ' Vin; sinjoro .... << álpat;o"!is la kon- ·
sulo.
}) Kaprido << ekridis. »Sprag:ue Dalton, « li dfris.
»Ti!u: ci nomo sonas .amuze a1 mi. Oni nomas miü
,Kaprido' en Ja Río - Grande-regi.ono. << ·.
·
»Mi estas Thacker, « scügis la konsulo. ll P,r~nu
la kan-:fundan segon. Se vi venis ci tie:n .p or loki J{api-<
taltm, vi bezon:as iun , 'kiu povas vil1 iriforrrii kaj ko11;S:ili.
Tiuj ci malblankuloj elfriponos Ja oron el viaj dentDj,
se vi ue komprenas iliajn metodbjn. eu· vi ekfqmus
'
,
•
•
~garon? << . 1
:;
•
·. >> DankoJt, « respondis >> Kaprido << , »sea se ne ek?.istus miaj g:ren-senselajoj15) kaj la saketo en mia
malantaüa poso, mi ec minuton ne :povus vi vi. (( f:i elpóSi.gis sian >> f.arajon << 16) kaj e~yolvis . ~ig~redon . ·
. )) Ci tie o ni parolas hispáne, << . kla'rigis la kon·suló
>> Vi beio11as interpretiston. · Mi kun g0 jo faTos cioQ
eblm1. Se vi volas· aeeti frukto-Jiienoj.n ·aií votas ia¡o
k<:moesion, .vi .devas h.avlgi. al vi i\}O , kiu ~depti,gis ci· tie
por ' ke li povü .gardi viajn interesojn. << '"
, >l Mi párolas hispane, << diris ,)Kaprido «, »proksim'Ume naüfoje pli hone ol anS'4l: Ciu paro!as gin e11
la brutbieno, de kru, mi venis; Ne, mí . volas nek aooti.
nelt akiri ion: ajn. «
·
. ·
' . ., '
»Vi l?arolas hispáne? « penseme diris Tha'cker.
. Li -absorbite rig.ardis »Kapridon «. l> Vi ankau a.s~ktas
kiel hispario, « li daürigis. >> Kaj vi vena's .el Te.k.saso.
Ankau, vi ne povas ha vi · pli oi dude:K áií dudek'' 'UITU
j.arojn . Mi scivolernas, ¿u vi estas maltirn.a. «
>> Úu vi peusas pri .afero, kiu estlus {qrenda? <<.kun
neatendita ~gaoeoo .denian'dis 1a, teksasan(), · . · : .· '' '
· >> Cu vi ' estas preta akoepti' proponorÍ? « kontraüdemandis Thaéker.
.
»Rial do mi ne;u? << diris ·>~ KapridG_<c >> Mi . miksigis en eta t'&; p.a.f-petolajon en I¿a;r,edo ·kaj trafis blankulon -:- meksikano ne estis proksima
tiC>' mi
venís al via papag- kaj simi-hieno, .nur por ekflari la
kaleildulojn ~aj konvoivulojn. Nú, cu vi .sábe?.« ,
. Thacker. ekstaris Iffij ferm,is ·la potdon.
't
'\ Montru al mi vian manon~« li dit.ís·.
Li prenis la ma]aekstran .manon 'de J) Kapiido •
.k aj precire ,ehamenis' gian d0rs0n.
.
.
.
·. ··· ' ))Mi póvils gin f:ai.i, << li ek&S.tite dit·i.S;. ">> Vía k~rr:o
estas tiel mola kiel lígno kaj tiel .sana kiel de in:P.ajoo.
Gí resanigos en daiíro ·de semajno. «
· . . »Se. vi volas subteni min .en boksado, « intertnetis·
•)) Kaprido'<< , aukdraií ~t vetú' 'vi.an lrlOl\Oii. Planu' ·¡)Ór'
mi paf-1aboron' kaj m.! estos je via dispo:no. Se nenia
uudmaná batalo, .k iet sinjorino faras ce too-festetó,
·
• . ·
·
. ~.
.
·
..
~..
pqr,mi.« "J!i
: •·· »La afero· estru; ;.;p"fi. fa~ilil. ol tio, «Jliris Ihá:q_k~t.
»lkuivolu alpasi ci tien! «
.
:
'
'
t i l1 :'
1,5) Brutbie!mloj, ;¡>.t:~~. k_aj_ ~i~j }o:Aan~j
la:
va~t~, · u ·on~ 'Okc¡,dentQ lfutítnas v9fvo~ Sia)n ~;p~opra~~:r ·Clf;arecloJn. La papero es(ru¡ farata el ,gren-senselajoJ k~J h
~.ako estas ~. ortata en ordinaraj saketoj, laujn la fabtiko
hverru¡ (trad.).:· ,
· ,
'
·
• - ·
"
, · ii<f 16) J..ih~!lto kun ~pa
-cig~.áloj - kaj "t
sáketo (trad.) :
-

·

Pro

1-

#;

Tra la . feues~ron Ii.. fingromontris al -duetaga,
blanke stukita · domo kun vastaj g;aler.ioj: , altantaj
, inte:r ' la profund~verda, trop~k:a foliaro sur . .,multarOO¡
dektivo, , kiu estis gentile kliniganta el la m¡uo.
»En tiu domo, « diris . Thac""er., »delikata, kastilja
sinjoro kaj lia '1\dziuo sopiras por preni viu en siajJ~
brakojn. kaj p1enigi viajn po§ojn per mono. La maljun.a:
$antos Vrique . logas tie. Li posedas la 9uonop de la
orrQ.inejoj en la laudo. «
· • ' '>> Cu vi ·mangis lokoherba:tx:m? " 17) detnandis »Kaprido. <<
... »Bouvolu residigi, « diris ThilCker, »kaj auskultu.
Antaií dekdu jaroj ili perdís khabon. Ne, 1i ne mortis,
kvankam la plimultO el ili ei tie mortas pro trinkado
de nedistilita akvo. Li estis vera · diahleto, kvanka;m lil
ne havis pli ol ok jarojn. Ciu ·scias pri tío. Usonanoj,
kiuj . traveturis ci tiun landon, sereante oron, ha vis
leterojn al Senor Urique, kaj la kn.abo igis ilia favorato. lií plenigis lían kapon per rakontoj pri Usono ;
. proksimume ~onaton ppste ili forvojagi¡¡, ankaií la
knl!-bo malaperis: Supüzeble ·Ji sin k'a§is sub nananaroj
sur frokto-sipo kaj iris al Nova-Orleano. fu vidis Jin
poste ~n Teksaso, sed nenion plu oni aiídis pTi li. La
maljuna Urique elspezis milojn da dolaroj por la
sercado de sia {ileto. Estis la ·sinjorino, kiu suferis
plei multe . .~a ;knabo estis al si pli kara ol sia vivo.
Si"' atikorau portas fune6rajn v-ilstojn. Sed . si kredas,
oni díras, ke iuu estontan tagon li revenos al si; pro
tio si ne perdas la espeTon. Sur la malanta,úo de la
maldekstra mano de 1a knabo estis ta¡tuita fluganta
agio, kiu portas lancon en siaj ungegoj . . Gi estas la
blazono, .aft io simila, kim1 .la maljuna U:vique· heredis
en. Hispanujo. « "
·
·
,. »Kaprido << m:alra.pide levis sian n1áldekstran ma,
non kaj scivole gin .rig4lrdis. . .
»Nu, vi komprenas, « daiírigis Thacker, manetendante ppr sia botelo de kontrabandita b.rando. »Vi ne
esfas stultulo. ·Mi ' pov.as gin Í(lri. Pro ·kio ' .mi es;~
konsu1o en Sandakan? Nur hodiaií mi tion eltrovis.
En .daúro de se-majno mi enigás la aglon kun la ranpikilolS} per internuancigantaj koloroj, tiel ke oni
juros ke vi naskígis kun giÍ. Mi kun.portis la n;adlojn
kaj )nkojn, guste Ca.r ,mi cútis, ke vi alvenos ~un tagon,
sin:joro ,Da.lton. <i ~
· .
.
•
· ' · >,flo, pro diablo! « ekkriis ;»Kaprido, « 11 mi pensas,
ke. mi diris al vi mi.án nomon! {( . .
.
. »Nu, .bone. g.i estu ,Kaprido;. ·Gi ne J:estos longe
·tia . .Jtiel &>nas Senorito Urique, pro l'arieco? K
. ·. » Laú mia memoro., mi . ·ntmiam antaiíe ludís la
r¿lon de filo, « diris »K~prjdO.•(~ ' Se mi ha vi~ menciindajn gepatrojn t ili, malape-'ris.. antau ol mi eligis mían
unuan blekon. Kjo ~stas vía plano?«
·
Thacker k1inigis malantaiíen kontra.ií la ·"muron
kaj levis sian g.ll!:son tenante ~in kontraií la lumo.
,»Nun ni alvenis, << li diris1. ,l) gis la punkto, te kiu
star:i~as Ja de:maÍl.¡}b, gis kia, g~ooo vi' dezir.as Jniksig:il
8'11 ·tiuspecan af.ei:orl:>(( .
. ·.
~
·,
.
»Mi jam díris al vi, kial mi venís ci tien, « naive
ldarigis »Kapridó, «
.
. . ",, )>}lona respg~Q6;« ·. Piris ~, konswo. »,Sed vi ne
dev.3s geni vin t~ae:Je. J'en. la · p1.a:n~. PosC:di.:ilml mi
enlamos la, »"fáb,rik-marll9n« 'SUr Yian manby; 'níi sci~ la. ID.aljunan Urlque. Durne lni ákiros por vi fiom
el .lit. faínili-hisf?rio, kiom mi sokcesos eltroñ, pQr ke

¡

vi · povu elst:udi la trafan ma1úemn de parolo pri la
aferoj Qe la J amilio. Vi ha\r(as la aspekton1 vi parQ~s
la hispana:n Tingvon, vi eksci~s la faktojn, vi . povas
nikonti pri Teksaso kaj vi havos 1a tatlim:arkon. Kiam
mi sci.igos ilin, ke · la rajta here'donto revenís kaj
atendas por· ekscü, cu li estos akcepbita k.aj pQ\rdoni~
kio okazos? Simple ili rapidegos ci tien kaj, pro
emocio, falos sur vian kolon - la kurteno malsupren-.
faJas. ¡:>or refresigalo.i kaj promenadeto en la teatra
vestiblo:<<
'
»Mi ankoraú atendas; « diris »K.aprido «. »Ne
multe da tempo forp.asis, de kiam mi ,demetis mían
selon en vía tendaro',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,-« rebatís la konsulo. »Jam de longe mi
JJC renkontis personon, kiu tiel bone agordigas al argumento kiel vi. La ·oetero es,tas simp¡la. Se ili nur portempe akeeptos vin, ec tio ,estos por s:ufiee longe. Ne
permesu al j li tro lougan tempon por vin senmaskigi
pri la frago-marko. La maljuna Urique ciarn tenas en
sia .domo ínter dol. 5o,ooo kaj dol. Ioo,ooo; la mono
ripozas en malgranda gardo§ranko, kiun vi povas m¡a}fermi per butonmnilo. Ne forgesu tion -- mía Ierteco
de tatuisto valoras 'la duonon de la budlo.20) Ni dividos
ínter ni la monon kaj ensipigos por Rio -de Janejro.
Usono dispeoetigu, se gi ne povas ekzisti sen mia servado. Que dice, senor? «
»Sufice 0011e! « ekkriis »Kap1·ido «, klinetante sian
kapo11. , Mi sopiras je la po1vo. «21)
»Do bone, « diris Thacker. »Vi de vas. ka~i~i, gis
kiam la birdo ,estas surtatuita. Vi povas logi ci fíe, en
la ma1antaiía cambro. Mi kuiras mian propran mangajon, kaj mi wrgos, ke vi estu .komforta - tiel bone
kiel la avara registaTO permesas al mi. "
Thacker kalkulis la tempon unu semajno, -sed
forpas~s du . ~ntaií. ol la d~~egn:a.lo, kiuu li P.acien:..e
eutatws sur. la manon de )> Kapndo «, konfornus al ha:
ideo. Tiam Thacker .alvokis muéaco'n k.aj ekspedís la
sekvan tan letero u al la destinita v.iktimo:

»El Senor Santos Vriq.ue,
La Casa Blanoo.
' Mi a kara si1:1 joro!
Mi pelas la permeson informi vin, ke
'restadas en mia domo, kiel dumtempa gasto,
junulo, kiu antaií kelkaj tagoj venís al Buenas Tierras el Usono. Kvankam mine d'eziras
.ekscíti esperojn, kíuj po.vas ne efektivigi,
mi pensas, ke eble Ji estas via longe forestin~
ta filo. Estns bone, se vi vizitus min por lirt
rigardi. Se li estas tiu, laií mia opiuio li
itl(encis reiri hejmen, sed post sia alveno Ji
{lerdis siau kur,agon pro duho koncerne lían
a!OCepton vi.aflailke:. ·
Via servanto
Thompson Thacker<<

.>

Post d!uouhoro ~ tre rapide, kpnsiclere pri BueTierras
la antikva la11daüo · de ·Senor Uriqae
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Par0lmaniero de usona:j vakeroj -- »Nur antaú.nelongc mi alvenis ~ . (trad.). :
. ~ 2o) Boodle - speciale usona vorto. Subaeet-mono
kiun elek.títa politikisto rice vas · por voédoni laü la deziro
:d_e .la pag~nto,; ~nerale. k.or:ptn~acio. L~ ~onsulo,, kiei polihküto, mlsU:za!r .la ternm'lon ~olante dll'l ~~:5tela:jo « .
.
... ' jt) Or~Jvo,, laü slango· de usonaj *ilfos'antoj
·
mono (trad,): :
'
·
.w

'i!:.
'· »Nu, .pro kio ~LVi aie~das? « kolere de~ndis Thaalv,eturis )a pord<m:· de 1' kQnsulo, dum la n.udpieda
cker. , »Ne forgesu, Jce mi eovas '· renversi -vian p<>mo-'
~e~sto kriegis kaj biátis la· grasan kaj mallertan:
t.aro!l, kiam _.ajn mi . deziras. se ' la <tneljuna 'Uriquc
J'Ugtfaron.
.
ekscros,
ke Vl estas trompanto Kio okazos al vi? Ho
• Altkres.ka · vir~ _ku.n h~kaj ~pha1;'0j de~, kaj
' ~ ri~ k~mas
ó.iJandori, sirij¿ro ,Te'.ksas-Kaprii:lo'.
belp~s elpa~1 al SÜlJOfUl'\ km estís mgre vesb.ta kaj·
o tleaJ. l~~~J ~stas kva~a~ . s~snijri~j. per mustraP.o: ,
vualita.
La uloJ c1 ~teaJ etendus vm .kiel surpaAiUm' ranon, xa"j
. La · du ~apidis en ~a do;mon, kie Tbacker, kun sia
donus
al Vl cirka~. ~o hastol!--frapoj~ . Oe Ciu angulo
pleJ bon~ d1pl<?mata merenco, . salu.tis ilin. Apud lía .
d~ la hulvardo_. .KaJ 1h. el>?zus. ~Iun bastónon: ri~ fór~su:
skntJ?f:ab~ st~n~ gr~c~ jllÍlulo kutt 1iber-6zitaj, sunK10 estus restmta el vi, tion 1li jete:gus al la aligatoroj. «
brunlglta.J tr.aJ!oJ k.aJ mgraj , . glate b'tositaj haroj.
·
' »Estas pli bone, kuriulo se mi diros al vi n·uit «
· . ·. Senora Uriqae,_per r.apid'a gesto, tiris malantaiíen ·.
~batís
>> l,{apiido «, profunde~ glitinte en siari · vapo~
~1an pez.an v.ualo:n. S• estis pli ol meza~a kaj · ~iaj haroj'
stpan seg;on,_ »ke la aferstato restos guste kiel gi estas.
J8ID ko~encis ~r~enti, sed. Aia ple_na, fiera figuro lól¡j¡,
Gt estas sufiee bona nun. << ~
"
k!ara, oliva hauto konserv1s p<>ststg'nojn de la he1eco,
»Kion vi volas diri pei tio? « demandis Thacker ;
kiu. a_par~e~as al 1a. h!aska_ pro vinco. Sed tuj kiam ~
klakig.aute la fundon ·de sia, .glaso su:r la ,skri,bÓtahlo:
ekvJdl!! §IaJn okuloJn k.aJ ekkomprenis ;}a .eo-an mal. » ~ia fiJ?lano ·estas retinta, « respond1s »Kaprido.«
:ga~ec::o.n, ldu malk.a~i~is en iliaj profundaj ~mbraJoj
» ~a} k1am v1 sen tos la plezuron paroli al mi alparotu· ..
kaJ J.ha sene¡:¡pera esptimo oni divenis ke la virino
.
. '
'
~
mm ,Don Francisko Urique.' Mi garantías ke mi .re¡;;l'lVlS nur en rememoro].
pondos al ci tiu, ti:tolo . .Ko1onelo Urique
sian moKun pléj agonía demand..,esprimo si fik:se yiaa1:dis
noll.
Kio
ajn
.~ondmw.s
·
~in
kaj
rrrin,
lia
stana
gardo:l? jupulon . Poste §iaj gra.nd~j nigraj olrul<!j restis sur
&anko
estas
uel
bona
,ktel
la,
horsliO';¡l;lo
en
la
Uóilw
ha maldekstra mano. KaJ .t iam, kuu plor..s pasmo ne ·
Nacia
Banko
de Laredo. « '
,
la~ta. sed. kiu sajn_e skuis ~ 6ambr~>n, si ekkrüs »1-li]'o:
>>Do vi volas per:fidi. min, cu? « óagrehe ·demandis
mw! « kaJ preneg¡s »Kapndon « ,.al sia koro.
b~n~.
.
!
·
Monaton poste »Kaprido « ve~s al Ja konsulejo
.
pro komwlikajo, ki>u estis al li ·s endita de Thacker. ' ·
. Li. aspektis _kiel juna hispana caballero; liaj ves1x>J e~tlS ~mporti:t¡aj, anb.ü la _ juvelista artifiko ne
mank1~. Ph <;>I respekt~da .brilian.to hrili$ sw· lia fingro,
dum h volVIs gren-sen§elajan ctgaredon.
»Kio estas fa.r ebla? « demandis •Thacker.
~N e ~ulte , « tran~vi1e · responais >> Kaprido. « »Mi
rna11~s . I~an ';ID'u.an _mgvano-stekon~ Ili estas tiuj .
gr!illda~ laoer~J, Ou v1. sabe? Tamen mi supozas, ke .
fr1holoJ 22) ~aJ flank? d~ lardo kontentÍg1!s min ega1e ·~
bone. Oo vt ametas mgvanojn, Thacker? « ·
. »Ne, . nek alispecajn reptiliojn, « tiu respondis.
Est1s la tna posttagmeze, k$-j post hot-o li ~stos en sia
beata stato.
·
··
»Estas tempo, fileto, ke .vi estu .fidela al via
promeso, « li' daiírigis kun malbela 1nieb0 sut · sia
ru~igjnta vizag·o. »Vi ne estas honesta . rilate ai mi. Pli ·.
o~ ~var ~ema:jn;ojn vi lu?is: ·la rolon'- de.,· ,malgpareg8
filo , ~J s~ _v1 vo~us, Vl Jam po:V'Us. ~ui delikatajn. .
mantoJn, kiuJn om servas· sur, .argentaj ' plad~j. Nu ,
~>~joro ,Kaprido', ou vi pensas, ke estas juste lasi ~ ,·
ttom . l?•~e ,suferi ~ ,§e1an die:ton' ?23) Kio mankas?
C:u vtaJ fllaJ okuloJ ne p<>vas eltrovi ion, kio aspekt¡as
kieLpreta mono en la Casa Blanca? Ne 'diru al mi ke
vi 1~e povas. Oiu s~s, kie 1~ maljuna Urique te.nas .~an
~Sttaj_on. ~au k1 estas usona mono - Ii ne 'akreptas ,
i?n ~Iiap. K~o estas farebla? Ne respondu ,ne multe'
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. . »Certe, « diris »Kaprido «, .admir-rigardante sian
diaill\anton, »multe da mono estas · tie. Mi ne estas
sfMl_rta pri , monpak:ajoj,, -sed mi pqvas juti, ke . mi . ,
Vldls ·la Aperen & ,probimwne dólaiOj 5o ooa
tiul"'
sta~ ,mantal-kesto' lriun J:lli,a. adOpta pa~
sia
gaidQ§:rari.kQ.. .'I{aj . lrelkfoje li: permesas··al m~ ke Ill1i
port:u la ~~~n -:- nur por montri al ~i, :ke li ·agítosk:as mm .ktel SJatt ' veran/ franciSkon kiu vaVA.raris
for de la lirutáro'.U) . d
.,
'
'0·

en·

ndmas

Fabo
· · multe
. l.~

14<.J:<ii<z¡¡rne.•1ar_1.t·e· eL tiuj ~ ~~kons~I?coj.n,' estas, ~r,-¡¡_ve'-k(lll
Ia '?ova ~rto ne .h~l st~.ugts· sm . o:pozicte: kontrau
ar,)iluekt~J, Car hU;] . ~StlS _xpaJnoVa,J . .OJ .nur ' yolis
· k~ .llJ.) arto deyas A~onstante evolui · kaj · havi ·k!ln. nl~ te~paj ~perajoj. Ci tie estas...men.ciin~e; ~é
?'u _ma1ofte. · tr'o.v.?s tiom -~~rmajn ~a~m~r~nt?,j.íí.. dé l' P.l~.
aga . ar~o, kwm mt?r . la ,t . n •..modem!!-J ~hstoJ. J:)or ,1h.
estas Vll' be~ono sen u · sm sane-vei'da, .nova braneo sur· arbo
s~c~ta,.)::Siar~ ' nutrajon ·ella ·li~t,o <lel'J~oriríntoj : ~Jeo
k1al (dev¡¡s ·ctu. vera. arte konstrm sur•dlindoua "studado de!
1" n)~i?roj: ·lat\ kiuj -la , artistoj .. de pluraj ge11eracioj·
plenumJs , stan respondecon rilate La twman , bildb,ezonon.,
J ,La int~?-Sé(;(), karak~erjza po~ la" pl(lj kotn~~ca periodl)
de l-. ~()va :rihelo eble estis necesa. por romp1 vere mars~ .
ebl.ai:i ) ióvan vojon por· la arto. ·Sed -esfas eert~.· ke la mal::
estünó ·del nova artó\ kontraií la mo'tipo, Jcirliformis Uttu ·
el üa })~zelementoj dé· l" postulo pri la. ltreota artajó ,'
t1:un . arton . e,kster~ la gustdirekto ·1de .la. ~en~:Jiala
,koncetne )a kontentigon de ties bildbezono. Dum',
· ·•art.o iekzl.stis , por }~i~~- la ni.Jlla', al'~o i~i~ . ~u~bti..·
,.nomhrp da artkletuloJ . T1e, al evi<f..,_
. . Séd. S~ oni ri!íardas la i1eri:ín '
~()Je, . konslat~, ke ;· ¡lnk:aií :l~
krl'·~ •'"tkOJD . faCJ.1e k.om, kaj plen'aj a de> plllsllúta vivo.;
setllt.l•I'>P~>ae ~ompreni . kaj '· pereepti. ·.Da:
la kol6rD .. kaj. e.spdn.~forto;·
' "'"~lcidon
·
lírto, .aperis
x~IJ•er¡tJa p.uDliko.-.:iUJI!:ot:iJlligfuta dum · far-c ,
en ' la•
' pl:;&miSoi · por~
:kcilóJrc.';'
nu~ .
la ri~turo. La·
nrl•ktitlca nur iom

.
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Al tiuj, kiuj ha vas .k0niprenon, por ;muz'i[cq
-

De

...4~1

:Jf'uttthe -:--

Mi l;tavis jarabonou kun li. - Dufoje c.iusemajne
li' veni$ tralüdi sian tutan tepe-Ftua~n, kaj lasta:tempe
1i pro' ilnpatio :al :mi ·ofte bisis la Miserere-u el La
Truhad·Qro, kiu estis Ú~ ,eefa muzikajo. , Li staris tie .
ineze dé la strat.Q, dum la l¡.¡dado persiste suprenr~.gardante aLmiaj fenestroj, "ka] fininte 1i cia¡m .deprems
sian pintan eapelou~ kriante al mi; »Addio, Signorl«
· Ja estas konate, ke la Jonoj fluas ne nur el la
violono sed ánkall; el fa gurdo kun des pJi riea belsono;
ju pli J:llalr~ova . tiu estas. La .al~a artisto .ha.vis l>Onegan in.strumenton - ne Jau. la moderna, brua speoo,
kiu imitas tutan orkestron, kun flutotonoj, sonorado
kaj triumfa Tulado de tamburoj - sed melankolian,
malmodernan gurdon, kiu . p<>vis doni dqlcan revadon
al la pl~j gaja· qllegret-ta.Ji.aj en kies plej pompa te._mpo
di marcia evidente .aüdigis fundamenta sono de reztgno.
Kaj en la delikataj programeroj de la repertuaro, kia~
- sensonora kaj '§anceli~a kiel rompita homa VGCo __!.'
la melodio ' palpe se~is al si la vojon ínter la ruslftj
tuboj de la soprano, tiam 'igis treme en la plej profunda
registro ,kiel pro retenitaj . ekgemoj. K..elkfoj.e la voüo
de laJaca gurdo tute ne .funkcüs plu, kaj ')a ~tjunulo ~
kviete gurdis dutaktan pauzon, pli kortu§an en sia ·
elokventa' ·silento ol ia ajn ' muziko.
.·
.
Certe la. instrumento estis. bon.a en si mem , sed ,
)a m:aljun:ulo senihibe havis · sian per.sonan pa,rton en ·
hí sento de melankolio, kiu penetris nrin ciufoje, kiam:
mi aiídis lia:n muzikon.
Li trovigis en la m:izerula kvartalo ,cirkaií Jardín des Plantes, kaj dum miaj solecaj va~doj tie mi plurfo:je haltis por aligi al la maldensa aiíslrulta.utaro de
~ifonaj infane,toj, kiuj lin cirkaiíis: - .
,_.
Ni konatigis iútage malfruat'íctime, en nebuleta,
krepuskanta vespero. Mi sidis
beuko sub la velk,
a11taj arboj, kiuj -vaue pro;vis ornmni· la malsérenan
I!;vartalon per· iom da somero kaj ,nun senesp~re f.aligis
la fo1iojn; k.aj kiel m~la'nkolia akomp~n¡3,do al miaj• ·
malg:ajaj· mediioj la mal1;1ova gurdo en la' apuda str,ateto 'tusisJa, arion de Traviata en la lasta akto: »Addio.
del pa~·$fito bei :ogni ridentii« (A.diaii, belaj r~voj pri
tempoj pasintaj!.)
·
.
'
'Mi éksa1tetis, kiam la' muziko' silen,tigis. La mal~.
j:Q.nulo traludís sian tutan repe.rtuaron, kaj , se:oesper~
inspektinté la pub1ikon, li ..rezig.Qeme metis la sim~Ol'l
ub la ··jakon kaj intencis foriri. Mi ciam satis gurdojn,'
kaj · mi havas sufiean . m'uzi.l-selikm por ~ .distingi
honan; Ii)'Uzikon 'de malbon¡1.:, Mi ,al¡J18$s, ~is kaj
~lis' lin J.1,1di ~í)korau iom 1 se lia ~ako ne:· lá~~s. :
Li .Cilrte ne est1s tro dorlotita per laudó, la ma'lyun111,
artistA).; li .fi."sis sur mi malgojan, t skeptikau ~igardon,'
kiu f.Jkte dOtorigis miajn okulojn, kaj preskau t~mide:
hezitanw li demandis min, cu ni . de.zira.s .aüdi i~

sur

-

specialan muzikajon. Mi lá.~is la ~lekton al la mírlj~rilo mem. Post m,isterplena · manovrado peT kel~aj
S:r-auhoj sub la instrumento, li konm;ncis~. gurdi .kUri:
certa soleneoo · kaj afab'le okulumante' al rríi, li ffiriS ':
>> Q!:besto e pef gli amicif << (Tio é~ías J>Or~ l¡¡ amikojJ)
Es#s IlQv.a . muzikajo, .kiun lmli :mi ne atlílis lin .
antaiíe, sed mi bone r-ekonis la malnovan, mela,nkol.ián
melodion, kaj duonlal)te mi reyokis en , la memoron la
tekston de l' eble pi~j billa popolkanto de N-apolri.:
,, Fen estro . éhe Luciva e mo non tu ce ... « (F en estro, kiu
lumis, sed nun ne lumas·... )
.
Dum la ludo Ji rigardadis min kui1 · titnenlá inte- ·
reso, kaj kiam li finis, li malkoyris sian ' n'11aljuna10.
griza11 kapon - kf}j la ihterkonatig-o ·es\.is farita. ·
Ne :e_síis. Jllal.facile . vidi, ke la tempoj 'estas tlli8.\~
bonaj - la ves~ de ·ta maljuñulo estis tifona, kaj la
palece •de la mizero kuAis sur liaj véll{láj tra'j,t9j, kif•
1hi legis la rakonton pri malgoja, f~askinta homa,.vivo,
Li rakontis, ke Ji havis :sian hejmon en 1a mon~ ·
aro citkaií Moutecassino, sed- la ·deve.noií de la . simio¡
mi ne povis tute esplori. .
;
• · ., '
¡ do renkontigis ·de temp.o: al tempo duin miaj
d
'L
tal
vaga oj ell 1a mizerumj kvar .oj. · Kiam mi havis
sufice da tempo, mi restis kelkajn in:inubjn, ear mi
t";imarkis, ke .tio gojigas -la maljunulon,' kaj, Ca.r 'n1i
c:iuokaze havis sukerpeoojn• ~n'. miaj posoj pro even. tualaj hundkonati~oj, ankau la simio 'kaj mi haldaU.
aurikigis. La . !Íia!A. ihrer- gi kaj · gia impresalrio estis:
neo:fdinare h9na, malgrad ke goi tute n~ plenuri:llis ·Ja
esperojn, bazitajn . sur gi i.~ gi neniam pov1S' lerni
. ian ajn jongli!jOn, .rakontis .al Úii la máljunulo: Ankaií
. ciuj provoj pri,-emancipado .antau longe estiS forJ4sita,j<1
kaj n'un gi kauradi~ ,tie sur la 'gurdo·, fara¡nte" absülute.
nenion. Gia mieno estis. me1ankolia kiel ·ce la·,,'plej'
multaj bestoj, kaj giaj pensoj .vagis for. Sed b lkio;jte
gi vekigis el siaj revoj, k..aj tiam oni po)1is vid'i e:rí:
giaj okuloj malfideJ;lli8n, p~ska~ :mal~ca;n ., esprimou,
se gi hazarde ekrigardís U:mi ella'·strathuboj, kiu.j interpremadis siri ~i'rkaií gi¡t .trijnmo, prov&n~e -ektin gian ·
voston, lf~u elaper.i$ sl!b la g~lonita gar-ib:alda~ eernizetó..
Al mi .gi éiam estis:,Sfab1u cplenfide metjÍs "·siarL suJ.kl.:
etan manon en 1a:'mian ka,j distrité a¡koeptis la eliaí(
'kotnp:leton, kiurí thi havis okazon prezenti al gi . . Gi,
tre ánlis Ciajn oolrn3ojn, · kaj ros~taj nrig~]l¡oj lail
gia opiriio estis la 'oofa frandajo ekzistanta.
,
Post kÍam la Ínaljunulo rufoje sur la, balkono~ de .
, Hotel de l' Avenir«· ..rekonis sian ínuzikaman 11mikon"
li ofte venis tién "por gurdls~be.' Pli . poste li,· kiel din-~ :
ite, · estis · dunga~ .;regqle. ,luíli tie dufoje , Ciusemaju.e:>
........; po~ niédicina. studento .t io ja :povas §ajni ekstf..
vag:anca; · s&l l,a preten~oj de la ~jm:iulo estis tiel
malgrandaj, kaj mi ja ~i~m 'haviS plez-groh ~n ~mu.z~a ..

Exif~

lsidop 'Ril$n

· ·' -:-:- ' Sigtrid Siwertz ~

. Nun temas p.ri la pensoj kaj sentoj de Leonardo
lz1doro Filén en la vespero arttaü ol li konfesis siajn
~telojn el la kaso káj provizo . . Filén estis belega vit•o.,
havanta nigran, krispan harajÍ'on, ··palan ha.üton , mallumajl?, ·. dolC~jn. okU!pjn; nek_ontraust~reble · kUL·bajn lipojn
kaJ longaJ,n, !Om i1JalseketaJn marioJn, pro la longa uzado
d~ · trancil:o. kaj to~?:ilo . ofte v~g~~ kaj. graci~ svi~~í~~nt
iiJIL ~.a v!rm_OJ f¡¡.~Igi~ h a m~l!elic~. L1 ~fens al. 1h. c1on.
La vrrmoJ sc1as pn ls1doro Filen .pl1 ol mJ. Sed ilt .silentas
- same -l ciella stelbelpantoj.

. *) Exit: eÜ~a,~." (Soeninstrukcio por aktoro.)
AIB a glu', pinpingla fal.'
Zumas jen·. barbi.robal'.
e~ piedoj tikla sent' ecdos vi al. valsotent'?
."fl(m·Jlorkestl:a Íonohajl" .. , kurbus pr0 gi ·fera najl'!
··• Tqbo, korno kaj tambur',
Crrirnc Ninon kaj Hose d' Amour,
.soJv· safrana, ambro, mosk'!
• l~ancu ~aje ~.!1 la. bo~k'!
· l\ozmet•ka J.a parfum
svclías ertb:' lunolum'.
.
Migdalsap', »lila lakt «,
pina1·baro :kaj valstakt'.
Falsbarajo, bukligil',
hrust' t:e brusto - maltrankvil'.
, . Krispaj ha1·oj• d e virin' .
tildas dolce-svéne ·vin, . '·
kaj .en :xrda sangoflu' · .__:
mu.ta rev' eu. kirla glu' .. .
Cu, piedo kaj pasi'
kontraiístcari povas vi?
Korn ' volupta, amoscen' :
. nun endauc~, ho Filén!

:;

.La lasta fojo, kiam oni vidis Filén en la· libera aero.
cstis i.:c· la Ciusomera balo de la frizista societQ, en Nacha.
Li . staris jám tiam, pala kaj rigida, en la jetombro de la
Sol'to, sed ankau tia, en sia prema mal:sereno, Ji ne ¡;>ovis
cvi_ti.. fari , ~ro~undan impre~on a l. la belaj fx'izistmoj.
$a,1n•s kvaz\1-u h farus rnalgaJan . kaJ solenan ·f mkalkulon
pri ciuj siaj eksamantinoj. Car Filén ciam Jidele elektis
el sia metio, ki.o ankaü, ce okazo, estis akcentata · kiel iom
on11'kulpiga trajto ...
Kaj li do . subite foriris en la nokton pm· reaperi
Jun· en la tribunalaj gazetnotoj·. Antau ~a ju~isto li estis
trauhilakaj' humila. Ne tro Sé"Vere priju~u lin.
·

Por ti u pi u en ter-oas'
11c fJoros roso, revo,
kiun tentadis tro la kas'
de .lía bona eefo.
Vi bela Isidor' Filén,
vi s.telis - ho skandaló
hotelon stelis vi sen gen'
da Eau de Portugato.
}lo, kiel grilo grincas : iii . ..
Ce . akrigila son o
senkulpa iam gajis rl'li
·en la razadsalono.
.Tes, pentu, - jam· nc cblas fug' :
tondiJmakzeloj de la jug·
oscedas kun malpleno
",por via vivfadeno.
Adi~ú, nigralmkla bel'
kaj pasto kosmetika·:
.senhara sidos vi en Gel'
malgrand a sed fortika.

.Ten , frato, eho de la hor·
la gajajn vocojn portas !
Sub ombraj arboj en la ·for'
la lasta valso mortas:
... Mosk', safrano, rozparfum' ,
se vi povas, gaju nun!
Mankateno. piedcen' ...
cu vin tentas valsrefren'?
Samfadene koroj sep
amis vin kun kvera pep'.
Kis', mensogo, malhonest:',
man' en jupo, man' en kest'.
La fadenon siris dram ',
koroj sep forgesis jaro.
Mutu kornoj, nigru seco : ...
Exit Isidor' Filén .
El la sveda: Magda Carlsson. .

kiau oft¿ ~.zas La angloj, sed gi tamen terure malvarmis,
kaj, forgesante cían e tiketon, gi Ciarn pli ofte deiris
de sur la gurdo kaj t'amprÍis sub la mantclou de l·a,
maljnnulo.
·
Kaj dum ili sqferadis tie ekst~re et} Ja malvarmo)
mi sidis .hejme en mia •Yarrrua CarrtiJro, kaj , 3HSlataU
helpi mi forgesis ilin, ciam pli okupita pri mi,a ekzamen~ studado, pensante nur pri mi mem. Kaj je11 mi
subite tram;logigis al Hotel-Dieu por dejox~i tie anstatauigantc km:nar.adon, kaj . dum pluraj semaj:noj mi
ne metis mían piédon ekster, la ma)sanulej()ll.
.
"'
Tiom boJle mi memoras · la jeuon: estis guste ta
.novjata tago kiarn ni :revidis unu 1a a:üan. Mi cstili'
lrapasanta lá' · ob:e-DJII\me-plaooJl la meso jus finigis,
kaj la homoj elHuis el la maÍno\'8. kía!tedrtúo. Iüel
kuti:ine, tie staris lollga vioo d'a almolJUlo:j, alvolroulla,jlj kom'(l:llt<>v .de la diservanoj. La severa :vintro pli- .
a~~ · i!Ján ~omb~n;. kaj ~ro~ _La :o.rd'inar<~,j .almozuloJ, knpluloJ, kaJ blJ1ldiuloJ, kiu) cJalll troVlgas te la
·pregeja pordo, laiíte elver8ante la historiou pri si:J. rnizero, tie staris silenta vi,oo d'a okazaj rekmtoj qc la: .·
ma1ricego~ uiiierúloj, kiés ;vivop¡mo ruálaperis sub la
?~P ~gamasój ka:j kíes fiero G,S(msentigis pro maivarnro.
. Plej o~1 k~k'an d'ist_anoon_~e la oaliaj, stá~is maljiWlul~ ,
kun klimta kapo kaJ eteudíta eapelo, ka) kun dolora;
surprizo mi rekonis mían amikon .en lía maldik.a,
éluzita redingoto, sen la abru~za pelerino, sen la simio!.
,, Mia IIUU,a i~}J¡o estis al~ allí,, sed embar;asa i!ento,
'Jlii. ne scias p~ kio, reteníúnm; nú .se.ritis:j 'ke .mi :rut. tíkas, bj mi staris sen movo, kie mi estis. Iuj eL la

pret.erpasantoj haltis kvazau por sercien la po8oj, ~d:
unu moneron mi ne vidis fali en la capelon de la ..
maljunulo. La placo baldaií igis preskaií senhoma, kaf
unu almozulo post la alia foriris kan sia enspezetd.
:Fine el la pregejo eliris infano, kondu.lcita per la m:mo'
de funebre vestita sin joro; la iufauo per la fin gro
montr,is la ,ínaljünulon kaj poste .alkuris por meti.
ar~entan moneron en lían Ca.pe1o;n. La trJ~ljunulo
btlmile klinis la kapon por dado, kaj ne multe man.-kis, ke árikaií t~i ; en mia fatala distriteco , estu dank~
irita la etán donacintinon, tiom 1ni ~jigis. Mia a¡miko
zorgeme volvis la multvalo1·.an ·donaoon en m:abTova¡n
po~t~kou · kaj foriris· .arrta,tlenklinigit)ta, kv.azaü Ji a:nko-- ·
ral• portus l~ g~rdon surdorse.
Mi mome):tte ha vis nenion por fari, ka j opiniis,
ke promeneto pOSt la maJsanuieja odoro ne 'malutilos
al mi anttni ,la mátenma¡ngo, do mi mafnapide po tiris "
laií la Seine--ponto. Dufoje mi .atingis lío kaj :jam .
preskau frapis al li la sultron, dirante: )) Buon giomo.
don Gaetano! «, sed, sen verdire sc.Ü kia.l, mi haltis lmj
denove lasis liuantaiíenig-i kelkajn pasojn.
.
Glacie malvarma vento blovis rekte kontr.aü nin 1
kaj :mi pli zorge envolvis min per la ~tto. Sed guste
eu la sama momento . mi ekdemandis al mi mem, kia,l
efektive mi hav.a.s tian varman, ·bonegaJn pelton, dum
la maljunulo, .kiu pene:gadis tie antau mi, ha;vas nm~ '
eluzitan, mah1óvan redin~ton. Kaj kial a;tendas miJnl ' la n'latennum~o, :k~j ne Jm? Ki.al ha.vos mi flamanta;n.
fajron hejme en mW. komforta . Ca.mhro, dum la majl-jun:ulo la tutan tagorl devas travagi la str.atojn por M,
morti pro níalsato kaj poste, malfrue vespere, hejmenil'Í. al miz·e ra Ca.mhraoo por, seb protekto koo't:rau la
malvaTmo de la vintra nokro, ripom gis wva · · ta.go de
batalo pm: la pano? . . .
.
.
Kaj sUbitc klarigis al mi, kial mi rugigis, vidanto
lin ee Notre-Dame, :kaj- kial mi ne decidigis .alpaA:i :
por saluti lin -'- mi hontis antaií la nwlj·unulo, h'ontis ·
pro la nemeritita. malavareoo de la vivo }\:ontrau.mi ka: -·
gia ~eve~cco a.l li. Mi sen~is, kva~au n~i i'?rpreuis J?l:¡l' ·
de li, ktoll 1ru dev·us al h redorr.; kaJ .t;tlll ekmedttls ~
(;u tio povus ilsti la pelto.
Sed rni ·ne venis pli longe en m.iaj meditoj, car .
la maljunulo haltis por enrigardi tra monirotenestro.
Ni jus transiris Place Maubert :kaj tu:ruígis en Jkmlevard S t. Germ¡ain; -sm· la bulva1·do svarmis homoj , kaj
111i povis Ml'Ímarkite tute prok&jmi~i. al li. .Estis suker-ájvendejo, .antau kiu li haltis, kaj je mía kons1~,mti~
Ji decide eniris. Mi sta:rig~s antaü Ja b'utika fl!nestro
apud kelkaj stratbuboj, bluaj de i'rosto, absorbitaj en .
la rigard·ado de la Matingeb'laj frandajoj, vicigitaj''
·interne, kaj mi vidis; kiel la rnaljunulo sili:garde malvolvas 4 J>Qstukon kaj metas l.a .mondona«:on do la
knab:U1eto sur la vendotablon. Mi apenau -hav-is, la teropon flaukMigi .. ~iam Ji eli:ris. ku~. r';lg·~ kl_)nfit~j--~ke:to
en la mano, ka] kun rapidaJ p~J 1i drrekbs fiUl al:..
la najbarajo •de Jardín des 'Pla;nte.s.
.
,
Mi ,ege miris pli tio, .kion mi . vidis, kaj 1a scivol-'
emo miu ins.tigis lin sekvi. -En unu 'el la ·s tratetoj m,:alr-·
a,n~aü .H~p~~~. de: Ja Pi~é, -li m~lnq>jdigis -~au i~adon,
kaJ m1 vuhs lin_rnalapen en mab)ova qomaoo. M1 at.en-dis' kelkajn minuroju; kaj poste ·mi palpis :tra la pee--,
nigra porde~jo, suprengámpis. ghtigan ·stúparon kaj ·
ekkaptis duonfermitáu pordon . . Glacie :rnalvarma;· kte-- ·
P'lska camlU'O~ kie 'meze de l' pl$ko· tri 6fonaj inÍ'auoj
sidis,_ kauranta,j CirJca.u rluone: cestingiganta katbofórno :
eu an~lo trovi~is la. sola .meMo efe ,la :Camb'ro: put!ll··'
fer_a, lito kun, krucifik~ , kaj roza~ su.r l~ muro sU:pre, ,,
kaJ ee 1a fenestro penais Madó:nofigul'Q lrun akte iolOr-igitaj paperfloroj 6irk.a:oo ''- nri · esti.s én. ltalujo, -en
~

TAND:A.•
· _:_ Ion s¡avlcl•• menSOgú ec ~· la diahlo! (( Tia estis lia parolo kaj tia
I.
parolo preparis.liañ for!!ligton el Stip. . . Pli verdire,
. Dio p·a rdonu . Pirrtilie-n! Li . estis fama kantmX>.
n,c ~uste. li . prépar~s . tion sed la vila¡\"anoj .. , :yo.rto k~
,Kaj li ameg,s . 1(1. acidan sukon. Precipe kia;ni li estis
ahkorau 10, {19t;, pli bona kompreno, ·te la cefpopo ' --'iom raiík¡¡¡.,. U, triukis 'gin kun ovoflavo por ripari sian
vizito al la. episkopejo kaj tie ci »·rekomen'do« de la
k~ni'Organon , ke resonis la . feoesh~oj kiám .Ii k<!n:tis
cefpastro :, lá. aié1'új marSas, nur ni sciu wa;r~~gi ilin.1
)) Savu, Sinjoro, ~ian pop.olonl « Li estis en Stip, bona
Post pli-mal:pli .da tempo, pa5~r? Tanda es~is '?"anslokita
kaj granda vilago · kun .bousituaj kaj sagaj lo~tmtoj ,
de Stip al Malnc - por oortlgt la paoon mter la kred"km) entenga) festenoj kaj gajaj festmangoj . Kaj nur
antoj.
·
' .
: ' , ·• ···
du infanojn · havis Pintili~: . knabinon, lriun ~dzirrigis
·Popo en Malric! Kiu scias, kion siguifas pastro
Petro Ka pro, kaj , Tmndafiron, ' la popon el Mab:ic.
en Malric!- Sed tion meritis popo Tanda! Ki:u ~·olas
Dio vivigu 'popon. »Tanda «! Li estas bravu1o, li
transsalti kavon, unue jetu sian tornistron · trans ~in.
studa~is kaj lernis multe, kaj li kantas ec pti .bele, ol
Sed . popo Tanda posedis nur edzioon kaj infanojn:
lia mortinta patro, Dio pardonu Jiu! Kaj li ciam
lía tornistro estis malplena. Tia! estis tiom malfaic.ilé
parola¡; p.r:ave ·kaj, ~~e, kvazaií li legus el libro. Laborpor li sal!i de Stip al Malric.
ema kaj zorgema "estas popÓ Tanda. Li kolektas_Ciam
.ka_j cie ' kaj far~s ,,ión el. nenio. Kuni,gas, · pliboniga;s,
*
En , ~k-'Yalo estas vilago nomata Mal,ric: Vila~o
konservas, por":ke Ij¡ havu por .si kaj por ali:¡~j i ,'
Malrió en 'seká.. valo: ne povas pli malliOne ·soni~ la
Multe penadjs popo Tanda dum sia jull.ágo. La
nomo de iu ajn loko.
' .. ,·
altajn lernejojn oni ne vizitas nur tiel, irante kaj
Sek.:.Valo . ..
venante. Malrioulo jen havas, jen rezignás: Oni ja
Valo, ear gi estas loko fermita inter montoj, sekoa,
lalJOr.as pli pen~ per ·1a kapo, ol per la fosilo ka,j forear la rivereto farinta al si vojon tra la mezo de l'valo,
kego. Sed Cio farigas kaj ne vane. Tanda farigis pastro
estas sen akvó preskaií la tutan jaron.
en la vilago de , sia pahX>, en Stip, hona kaj gr.and~
Jen kiel lru~s· la valo :
vilago kun bonsituaj kaj sagaj logantoj .- sed al la
Dekstre estas monteto nomata Kruta. Maldekstre
enterigaj festenoj kaj festman~j popo Tanda ue iris
estas aliaj ·tri ·montetoj nomataj Vi~·~, . Tom~jo kaj
volonte.
Avelejo.
Estus mitindulo popo Tanda se li ne havus difekSur Krota kre.skas rokoj 8Ur Vjzago estas . p)ug~n. Li estás iom ~z{l , en la par~Jo, iqm .sevér.a en la
kampoj, ,k.aj 's~ Avelejo la vilaga, tombía.ro inter avelJ:Ugo, tro rekta1 tm•,sinoera. Li n~ elektas 1a vórtojn,
arbustoJ kaj lietuloj. Jene asjlektas de\cstre kaj jene.
' Stl'd tuj eldiras, se io 'pezas sur lÍ!l koro. Ne estas bone,
maldekstre, sed lá tcfajo estas guste .en la fuudo. Ti~
se oni estas tia. l:aohomoj koleras, · se oni dep:reoos la
estas la montoj :' de tie venas cio.
·
eapelon de sur )üaj ·kapoj. Estas borre, viví ~11 bonaj'
Aliflanke, trans Kruta, estas llast-Valo, valo ph
rilatoj kun la aliaj . .Tío ci pravigis a'nLiaií en la kazo
profunda ol Sek-Valo, kaj tiel nomita, car tra'· gq fluas
-~e popo Tanda. Tiaspeculo ec du jarojn ne povis
Hasto. Hasto -estas kolerema, precipe duro printempo,
resti en Stip. Jen ·ei · tio, . jen tio: foje Ji fulmoto11dr:as
kaj la riverete en Sek-Valo estas br.aneo de Hasto.
kontrau la vilaganoj, 'foje kontraií la eefpastro. Kaj
Printempe, kiam ·la ne~ degelas sur la montoj, llasto
oni scias, ke · pre~~ ,. kun la eefpopo la .popoj ue tre
kolerigas1. ver~s pa~o~ ?e $Ía furio~ eu la riverbr:ap.~
dev4s ,Íilterdiskuti; úe ]a eefpastroj la donaooj ·· ]íavas
eon de ~ek-Valo kaJ ct tt:u eesa:s resti seka. D'Í:llll keikaJ
pli da senoo . . 01 la vortoj.. Sed · tion ci JXÍ:Pf> ·. Tanda
horoj 'la"I!Qa!ricanoj faria-as tt·é rieaj je akv~. TíO.okazas
t1eniam vo)is 'ko~pi:etii. .
'
,. ·
· ·· .
al ili preskaií :~iujare; Kiani l:a senm.joj en la valo ~j
Senduhe.! {lO~ ·Tanda estis prava. Nt:tf ,.tío; ke
nas 'beletaj, Sek-Valo ~ómpromitas sian nomon kaj
esti ~rav.a eslas 1~~ !ajto de .1' pli(ort:?Joj. La _,pl} mJa1forlavas Cit>n, ·- kio volas malhelpi gian plu-kur.on.
,
-~ortaJ devas nur 1om post 10m pruV1 sian p1:avon. ~
Estus tolereble, se ci tiu invado ne dai'írus longe.
~orm1~o. ne renve~sas la .monton - . tamen povas . gin
Sed la akvo restas''en la valo, formante multajn úfugiorloktg.l: sed nur malrap1de, malrap1de, eron post.ero.
cjojn -por la rána gento.
Eble ankaii la pas'tro sciis, ke tiel estas en la mándo
·
Kaj anstatau greno kreskas vimeno apud la mareo
sed li havis ,sian principon. »Pravo kaj ver~, n:e es~
kaj Ciou enkovras la sali,koj.
· · Ou estas mirinde, ke sekve de cío ci la malrieanoj
' *) Popo: p~tro: en la ortodoksa (grekorient a) eklezio.
baldaú farigis" la plej malbd;K>remaj homoj. Frenezuln
**) Elp,: J.nn· ~lavilt'
. ··. ' ' .
·,
o

o

·' ~~

_'$../

.

,5 '

liarl capelon
. . ne . mo.rtis pro malsat(J,, J..aj tío. ~stis,
cío, k~on li pos lis de la :vivo.
· ·
,.
Poste. faritis priotemp.o, kaj mi forl:aÍ!is :Parizon.
Kaj Dio scias,' kien '<lpn Gaetano malaperiS.
· Se vi aiídas melan:kolian, malnova'Í1 gurdon . sur
la korto, iru .al la fenestro kaj donu mo-neron al l:a,
~ompatinda m!grauta ..artisto ,eble estas don Gaetano! Se vi .oP.iffias, ke li.a gurdo vin genast provu pe ti
al li starlgi '1Jli .n:iatproksime de vi, sed ne for:pelu lin
per íoata,f:ab:l&itW ' Li tatuen rioovas tioni .da Sf,lnkom,- ,
patai v?.r~j, ~. !00_~ ne J>9vus almenaií ni ~sti -~~'itj al

li

~l.; .

kO.o:ipreno~ por ~~o t. ·~
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jon; kaf kie unu havas, de tiela .alia povas ricevi. S~d·
estas tiu, kiu tie selnlas, kie· li na povas rikólti, aií kie· ,
en Malric Ciu anso esti¡;; el ljg,no.' K,aj poste la popo·
li ne scias, ~u li povos rikolti aií ne. Sur Viza~o la .. ,
pensadis jene: la popo servas al la vilago, kaj la vilii~&
tero estas sab1eca, la tritiko malalta kiel pugno, kaj la ·
• wrgu pri la tornistrt> ·de la· popo. '
·
1
maizo kiel 'kubuto, ·sur la Kruta ec moruso ne hreskas,
kaj eu la valo la· akvo englutas la kreska.1on. Kie la
Ne . pásis multa temw, gis , nia .popo -kome11,cis
'konvinkigi, ke ne estis· tute malsagaj la homoj_; ){i<Qj
penado ne ~sperigás rekonipencon, mankas ankaií laborcltrQvis Ja kunmang{ljon kaj trinkamumjn. ·E stas uti~, amo. La lahoranto deziras gajni,J;ed la malrieanoj jam
Ji diris, ke la homoj kunverm por kronsoli mm la alian
rezignis pri gajno, jen kial ili Íle estis laboremaj. Kiom
kaj goji kune. Ec la Sayioto mangis kaj trinkis lruñe
estis e.l;lle, ili mortigis la tempon ,kuSa.nte en ombiQ;
kun · a1iaj okaze de -Ia edzigfesto e.q Kana de · !}alil~. .
kiam tío ne plu estis ebl&, ili pasigis la tagon laibora'l)_to
Tiamaniere meditis nuh ' popo Tanda, sed en · Malri,c
en la najharaj vilagoj. Sed .kiam alvenís la víntro, sekv.is
. neniam . okazis kqnmango áií trinkamuzo. ))'Jen klara
eag:reno kaj a~ompanis gin veo.
'
Kiu alkutimigis al malbona ¡;;orto, ec ne pensas
~fCJ;'O,l (< -· "diris al SÍ la pastr.o, >leO . malrÍCa VÍlago
la popo ec triti:kon ne havaS'1 de .kie '11-i'kolti~ Gis kiarñ 1a.
pri bona vivo i: J.a J'!ltalrieanoj opiniis, ke ili ec ne povus
malrieanoj estos mallaboremaj, . ili restos malricaj kaj
viví pli boné. Fi8o en akvo, birdo en aero, talpo en tero
· mi malsata.'« - Do li decidisH ari diligentulojn el la
kaj malrieanoj -en malrieo.
.
.
.vilagano~. La Oiligentulo maQ.as stpno~, trovas nutr- .
. Malric? Qi aspektis kiel vilago Malric devis as- .
ajon en la mareo kaj TÍkoltas tri:tikon ec kie ~taiíe
pekti. Jen tie ei un'U domo, jen tie -la . alia... cíe po
kreskis · cikuto. , ·
· 1
unu. . . Bariloj estas su:perfluaj, ear ili ne havas kion
Finfin~ - pensis ]a popo - se la bOvino mantas,
Cirkaiíbari; la tuta vilago estas nura strato. Malsagajo
' gi ankaií prod·Uktas. Tiel Ji parolis ·kaj decidís ~kau
estus kamentuho sur la domo: 'la fum<> ja trovas elioon .
.ankaií tra la tegmento. An~i.í ti:o ne havus seuco:n,
tiel a~iu ne ha vas' kíoÚ mangl, .iru kaj' Jrc~ , ~~~~
ke oni stuku la lig:nomurojn, la stúkajo ja baldaií sek.
ce
aliaj! Sed ankaií ci tiu rimedo ne estás la ' gust¡¡..
igos kaj falos sur iliajn kapojn. Kelkaj kolonoj kunBlindulo ne kondu:kas lam'ulon, ma~atu~j ne prizo;rgas
igitaj, tegniento el pajlo miksita kun fojno, kameno
la vila~on; se auseroj gard.ás hedon', ma:limWto resta~t
konstruita el koto kun la tradiéia sidloko, lito farita el
por la gar-denisto.· E.i, sed popo Tanda ja (lstas oi*;tinkvar palisoj enigitaj en la Jeron, pordo_fabnkita el tri ~
-ulo, kieu li :ekiras, li ~as kaj alvenas,,· a:u · mórtas
t:abuloj . 'kunfiksitaj per du stangoj, rmu laiílonge, la
survoje.
'
·'
' '
· '· ·'
alia krúoo. . . simple kaj tauge. Al kiu ~i ne placa~,
tiu faru al si pli plaean.
Ce la supro de l' vilago, tio estas ee la plej :alte
kusauta loko, staras ku:nmeta:jo nomata de la malricanoj
»pregejo «,. 'Kio do gi estas? Aro da stipoj jetitaj WlU
su:r la alían, laií formo de muro. En malnova tempo, ·
iam~ o ni ne plú scias kiam, .ei tiu mrurimitajo per 1!11. , ·
supra parto rigardis guste al la ci~lo, ' sad nun~ alnkaií.
,pri tio oni ne scia~ de kiam, g:Í humile klinigis al tiu
flanko kie oni estus devinta konstrui turon. Tiu flankQ
- ear la antai:íaj kolonoj estas putraj <fepost la gra~d.R
uragano - klinígis al la tolerema tero, tiri!Dte lmn si
la tutau kunmetajon. Gi restis same anka-u poste, car
la pregejo, almenal) en MaJric, estis su~rfl~Jo:
Pastro? Lau la pro verbo : ne ekzistas · világo sen
pastro. Vet~:jne tiu, kiu faris la proverbon, ne scÜS¡ ·
pri Mal ríe, Malric estis · vitaao .~n pastro. Lau la gusta
vero, gi estis vilago kUn pastro; nu:tnure: gia past¡:o
ciam· estis pa.stro sen vila~. Jen Malric-a alf~ro sen
e-galo en la mondo. Gis nuu -ápenau trovigis po-po, kiu '
restis pli ·ol tri tagojn en 1\<Jalric: la ll!ll'uan 'tab>'On li al- ·
venis, la du:an restis, kaj la trian . taj_30n li forlruri&.
Kiom da kulpa,j popoj ekzistis, óiuj trapasis Malric~n,
kaj se iu el ili restis iom pli longe &i tie, tiu tute puriA'is de siaj pekoj . . . Kaj 'ñun alvenis ~po Tanda en
·ci;tiun pentofarejon. Li plu ne ,povis esperí, ke Ji agos
kiel la aliaj: la rurruan . ta¡~m alvenos, la duan restos
kaj la trian foriros. Li sciis: ke la .oo:fpopo tro · k'ole~
pri li, por ke li povu esperi h'ald:au!ln translokigon . Wl
ali.all vila~n. Kaj sen vilago ü ja ne povis resti. Pastlíq
sen víla~: rado .sen veturilo, jugQ sen bOVIOj, ~lteapo '
. ur stango. Li odecidi preni la'. aferojn . ki~j ili estas:
"' se oni··-devigis ~n · resti en Mal:rié; li restos volónte tie ..
· Gi estis , almenau vila~ la u' nomo; Di:niu wvis diri 1 ke
li estas ·pastro sen vila~o. Kaj vérvere, pli decan vila¡goo.
oni; n~ -p()vus trovi· e~ ''_seroe~nte. La fiornistró d'e la
popo estis 'Sa.me malplena .kiel la tablo de la vilatanoj
,·~ - ·
,, ~
· <,,
· ,
· en ·?Malri~.
,
Popo Tanda .kl.are vídis ion tuj en la komen,oo:
' k e en , Stip: es:tiS :p~ oone, ol en Mahie. Ti~
4

~P ·. Í1omoj ,ausku1tís, sqr :ílíáj vÍza~oj ~stís legeblaj la v.ortoj de la popo, kaj iranté hejmen ili
ba~ilis·~.nur pri la parolado audita .en la pregejo,' kaj·
ciu el ili senús .sin duoble valora ol antaiíe.
Ehle 'trovi~is multnomhre ankaü ~iaj, kiuj senpacienoo .atendis1 ke' p.asu la sankta dimaneo, por ke la
proksirrum labortagon ili komencu novan vivon.
Similar :popo ankora(í ne e¡stis .en Malric diris
· Marko Sentaiígulo, adiaüant~ sia:n: najbarón, Dimitron.
»Pastro, vera pastp, kiel en tute honesta Vila~o! «
responllis Dimitró; kváw.ií · li rek<mus, }<:e · lia vila~o
estas Cía, nur. guste honesta ne.
·
&kvis poste' aliaj dimaneok Sed popo Tanda
iom post iom rezignis Ja predikadon. Jain la sekvinban
diJPaneon line plu havis al kiu p¡¡roli. ·ita vet~ro estis
iom pluva kaj la kredantoj restis hejme. Tamen venís
an:kaü di:maneoj kun ]Jala vetero, tiam la vila~anoj
videbll'l ne estis m:a:lhelpitaj de veteraeo, sed ili ne tre
volis forlasi la serenan Di-cielon. Nu, ~enerale trovi~is
ei1 la .· pre~ejo unu aü du . maljurruli,noj, aií surdeta
aüa~ulo. Sed la popo ofte restis sola, nur kun Kuk, la
sonorigisto .. Ne tiel oni progresas!
. · Se li estus a1ispec.a horno, li, estus 4altinta tiam.
, SOO popo Tanda e.stas kiel kapro en ~ardeno kun
brasiko: Se oni elpelas lin tra la pordo, li revenas tra la
. barilo; se orii §topas la truon de 1' barilo, 1a kap:no '
saltas tr.ans la barifon kaj kaW-as ec pli da malp:rofito,
difektante ank.aü la harilan supron. Malgraü cío ci :
Uio vivisu Jin! Kion ajn .oni diru, tamen popo Tanda
restas bonulo
•·
.
•
Atendu, .li diris, ~ vi ne venas al mi, mi 'venoa
al vi. Kaj poste sinjoro popo komencis r.ondiri. Lia
bu§o movi~is dum · la tuta taglongo. Kie li kaptis la
homojn, tie li kónsiladis .a l . ili. Su:r }{l kampo oni
renkontis Ja p.Q<pón, sur la .:Qlonto la poopo renlrontis
onin, se o ni. iris en fa valon, o.ni . vidis la -pop¡on, se oni
iris en ' la arharon, ank.!\ü tie oni troV:is la popon. La;
.pop<? en la, pre~ejo la popo ee enteri~, la popo ce
ei:lzi~festo, la popo ce naj'b.aro: oni .devas forkuri el
la vi~o, se oni volas liberi~ de la popo. K¡aj lcie
li·kaptas"virr, tie Ji mortigas vin per siaj koosiloj. ~
_ Popo Tanda fervore donadis al ciu siajn konsilOJn ' dum tuta jaro: La vifa~anoj volonte .aüskúltis lin,
ili amis interparo1adi lrun la pastro kaj ~ü ec pensaélis!
pti liaj, konsiloj. Sed n'l,l.r tiom, ootere ejo restis kiel
antaüe : ~:mi sciis" kiel ag:i,
ne 'ag.is. lxi popo iom
kole!i~. De certa tempo li eesis disdoni konsilojn. Ne
ttovi_t1s ec unu ho¡no en. la vilago, kiun li ne estus
supersutinta per sia instruo; 1i ne p[u havis kion diri.
:, -~ Ej; tiel~ ne m{lrS.as la afero, di,ris OO!l<n:e la popo.
Né sufieas konsilo. Mi de vas agi pli severe!
, "' ' Komenci~is Ja; mokado. Kie Ji peoko:ñtjs, ill1l, P9P'V
'T.anda ridindlgis lin kaj ciamiere' 1Jrimokis la kompatinaulon. ;Ten li preteriri,s doinon, kies teg~ento estis
lit fre§a ' 4ero:
•·
•
··
:
·
- ~ He,. vi estas lertegulo.., Ji krüs al Ja. po§edanto,
~ ee la supro de · l' domo vi ,hav_
a.s Jen~strojr1. Sajne
_·
·
n tre §atas la lumon kaj la sallktan suoon!
..
J:en ·li •• renkon~ ,,ririool} ~ ~ eemizo . nclavita.
. , -' I?rerese! tte kiárn pPrt.as la vilataninoj ee·mu.on el ~ Mofo~
"'" .
,
.
Ndn li · ~kvidas :midpuníi infanqn.
·. . .
- He, panjo, vi hilvas 1ro da marmelado ke ce
..· ·
· ~'
lt(infallpj pléh§miro&s sirt? ..
Poste} tfuvmte vijá~anon, kiu lmS.adas ea Ja om:.,
bro, 1i krias ~ li~
. •'
.. .
. '

sea.

- Súk~ laboi'Qd; sU:koesan 'liborón I
Ká:j se la lni~ le~as, li peta!!, ke li ne
'

'

'
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. Supoieble,. el ciuj aliaj lingvoj lll orientaj lingvoa
havas plejínulté da proverh0 j. En la okazo de la A.raba
lingvo, estas certe, ke oni efektive uzas ci tiujn proverb-J
ojn · konstan.t e en interparolo. Mi devus· ankau mencii, ke
odentaj popoloj havas tiom da respekto por proverboj
kaj J?Of konvenaj citajoj, ke ODÍ Ciam povaS san~Í la pl:ej'
akran kverelon en plenan konkordon, se en la ~usta ' mom
cnto oni citas lii konv~inán proverhon.
,
La Sudananoj , (pri kiuj mi nun parolos, kaj pri kiuj
mi ha vas sepjaran sperton), posedas grandegan h'luno.rsenton . Kredeble ci tio estas la kaüzo, La sekv<}ntaj prov, ,
erboj no estas bone kon ataj. Mi kolekt1s ilin en vila~of
malproksime de la civilizacio. Por spari la tempon , mi rie
citos 1lin 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 traduküe: ,Brusto de homoj libere naskitaj (no sk1avoj) esta
tombo de sekretoj.' P~r aliaj yortoj ,. nur i'ih.omoj no pov ~
lcni sekretojn.
.Ten do kelkaj el Jl1Ía kolekto.
.L Brusto 'de libe.r ulo, tombo de sekretoj.
.
2. En vilago de unuokululoj , fermu unu okulon!
?· Kie granda amo floras, decreguloj ne valoras.
r,. Hundoj hojas, kamelo digne vojás .
5 .. Se · J.a luno lumas, kial vi pri l' steloj vin konsurnas~>'
., ,
6. En vilago .de blinduloj , unuokululo estas r~o.
7-' Konsilon de malaltulo neniu a:i;ískultas.
8. Alrnozpeti ni ilin instruís, ee l' pordoj ili ol ni
pli fruis.
' g: Du sipestroj en unu sipo, nep~e gin g~idos al rifo:
· xo. La pordo de la carpentisto pendas sur unu carru ro:
. 11. Komence ni ignoris lian maldececon, riun Ji
venas en . nian domon kune kun sia azeQO.
12. Sekura vojo estas plej proksima, ec se ~i daúrus
jaron.
,.,
:
·
. I3. Snuro de pacienco su,liee longas, por ligo, kaj
an koraií restos resto.
xf. . Bonan homon montras liaj agoj: bonan kamelon
gia sa:rgo.
'
'
15. 'Kelkaj restas nudaj dum la tuta jato; pq¡¡te ili
koleras, ~ la tajloro ne povás fari la veston en wíti tago.
16. J?~roza. kru¿p elSvit~ nur tion., ki,o n ~i enhavas.

laboron, car hejme a:re.ndas la infánaj bu80j'. ..
• Jene li komenc.as kaj same' li daiírtga8. Lia mokado- .atingis, tia¡;~ ekstiemo~, ke . la vilag-<~~Qoj de :mal,prokSirne evitas lin kvazaii pest;on.
eL tío la plej
maloou.a :~. post tioma teda do o ni eknomis lin »popo
Tanaa (/ .I) Kaj li restis por ~:iam popo Tanda. .
...,, Por dir.í la veron, la vila~anoj trovis solan maJt
bonan fla:nkon · de Ja pastr..a a¡gado. Ciu el ·ili volonte
rídis Jrun la pa,$tro {".ri la áliaj, sed ec -unu ne volis, ke
la rtfutj . ridu pri li. Tia estas la homa natúro: ciil volonte ·sur.rnetas la selon sur ta· eevalon de l' . najJ)Ia¡ix)~..
.~eutMlro"'po P.Jr~s popt> T1l!lda .al, s~j ~ilat~.oj, st;~ ·
tJO ne kontent.J81s la pastron. EC ne pas1s 1á Jarp 'ka.}
jam ciuj homoj en la ~o eslis pri,Jnokitaj, ne plu
r.estis iu · por m..okrid~, ~r 'dé 'Ce,rta .tetiipo e~ me m la
primokitoj komencis ' ridi. Do· ankaií tío fin:iA'is. ' Restis .
sola eblo; ke lá :vila~o ;primoku.)a pgpon.
. .. ,
· Du -jaroj forpasis sen, ke popo T.anaa es tus 'j>r-ogre~ ta .~ vi~ "_alme0~ ~?m, kiom ~stas de la .
sia rt
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En laca koro j.arn aiítuno flutas.
· ' l\felankolion naskas Ciu tag'.
Funebra melodi' foliojn flavajn sutas
, St;~r stonon. de purpura . sar ~ofag'.
" Pasas _¿io; restas nura
En haroj
kristale pura.
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vivo falsa': s~~gaj gutas larmoj,
-Kaj de ilia rekviema flarn'
Ekfloras pomf>e, ·e n la kor'. mortanta;
L a la~ta kaj freneza ' am'. ·
Pasas ¿io; restas nura
Sen tema kor' - eterne pura.
Ludmila Jcusej<eva
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minaoo gis la kolerigo. La vilaganoj farigis tiom konsilemaj kaj mokemaj1 ke . ttrtan tagou ili staris grupe,
jen üe kónsiligo·; jeti ce inokado. Estis mirinda afem :
oni sciis kio estas bona, oni ridis pri la malbono, sed,
oni neniel ekagis.
.·..
..
1
Ej; diru mm tru, kiu hávas , koron : ctl, ne pr.ave
koler.is popo Tanda? Li koleris, ec koleregis.
Lia kolero ciam kreskis. Li komencis blasfemi la
'iilagallojn. Kiom ferfor.ti li -estis en la k;onsílado, kaj
mokado, tiom vigla li estis ·IIUD en la blasfemado.
.
Kie .li kaptis iuu; tie li blasfemis lin.. .
· Sed li ne povis .dumlonge apliki tiun ci metodon.
KomenQe oni lasis lin blasfemi. Pli poste ankaií ili
.. respondis ion, tiel, duonvooo. ,, Tamen fin~, vidante ke
hí pastro troigas, ankaií. ili komencis olasfemi ün. Nuni
konfuzigis la a{eroj. Cio elreligis dekstren. kaj mal~ekstren. La vi~a'anoj ... komencis minaci la f}Opon, k~
Jli ne lasos ridindigi sin kaj ·olasfemi, sea ili iros al
lá episkopejo kaj forlokigos lin el la vilago.
Nur .tio .ei .m ankis al ·nia popo. Nu, .la popol!3.noj
trafis la gllstau punkton. ·Jli fodokigos lin el Malric l
La popo nun .k askade ver§is sur .ilin la blasfemon dé
l' ~lasfemoj.
,
'
..
Kia la .a,go, tia la pa.go. La vilá~anoj sidis sur
ve.(IU'ilon. nne al la eefpastro, poste al la episkopeje ..
.
La ~1kta }ihro de 1' sa~ enhavas m~llongan
~struon pri la · surtera vivo: :niaj bonvolántoj ofte
malutilas kaj la mala,'IIÚkoj u tilas. Ci-foje popo . Tandai .·
>ll~ h.avis bo~lSa:noon por profiti el la a.go de 1' mmam;.; ,' .
ikQj. La .e:piskopo estís bonkorulo, inenciinda en ciuj ·
diservoj sur la terglobo. Li kompatis Ja bedaiírinda.n
, ()9pon kaj , pravigis ·lin; ke· !i insúltis Ja , yiJaganoju,.
Sekve popo Tanda ankaií poste i-estis en Malri~.
, Kutime la malfeli?ajoj aniasitas sur la kapo de
l' Jhomo. :-Unu naskas 1i al.iaó., a u:. íli estas 'kamaradoj.
Sufi&s ké oni 'ciam renkontas ilin kiel ombron 'kaj
lumon, unu apud la alia.
.
.
. ' Gis nun trj. infan<)jn havis poJ?!l T.anaa. Hevéir
~te dela ~piskopejo, Ü ~vis hejme si~n edzinon en .4l .
lito. A.lvelll$ la kvara ~jo en _!á -domon.
'MalS'ana edzino, tri, etaj ,infanoj;0 ·l a kvata suMlo,
domo kv~zaü rop1pita poto, tra la muroj enSüvitis nego,
la ~en.o . pl~ la &.mb'ron . per fumo, la tegmen4J
esps lu~amara~ de Ja ventój, kaj la grenejo íiiilplena, la monuJO .seo enhavo, la koro kun eagreno.
. . Po~ :randa ~e e~tis. d~ -tia speoo kju ' e~tus P9vl~ta t.ron eliran. ~b~ -el ~t 't;tui·kaosó. alía ~mfrawt
lriu esrus en tia IrUter<ll: stato, li eslus po:vinta clOru.
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helpon, sed sin méiiÍ li ne povis konso1í. · DuniÍorige fí
~ida,dis enpepsitinte ee la seba l\lmigilo,';'J,i:ii.l Jetis dorn,J::-.
igan ·duontumon; '.eirkaií LV ciuj ~ormis. Arikaií ·fu .ak~
intino dormis. N;q, neoio, igas pli nul!gaja, ,ol tuste
maldormo ínter d<?:r;mankffi. Kaj .ci doqpantoj ~ ja e~tii
'l:iaf'karuloj, pri· kies felioo }i havi,s respondeoon¡ amat'!
' oj, en .kiuj li vi vi~ kaj kies amo donis valoran al tia
vivo. La pensoj c-ene. vici:gis . en ;lia kapó. Lia ·:at:lir~~Q
trapasis · la pasinteoon kaj , estonteoon. En sia IiOdiaií~
~;tato· li povlS. pentri la .estontóo. nur ~r· la plej nigra_
·koloro. L~j infaiJ.o j, lia edzino, kio ()~.zos af'iri? Lia. ·
koro astis peza, sed li ne. trovis "ec unu savan penson,
ec solan rimedon _por liberigi, eJl la mondo li llenio;ri
' ' . ;.
trovis, de kie li poyus . eerpi esperon.
Sekvis dimanca mateno·¡ la•paStro iris al la pre.g ej6·
- k-:iu staris klinita· al Ja- ,.,te~o · - por legi la ~tenan
pregaron.
.
,. .. ., ·
·"'' ,.,
Kiel genera le la homo j, popo Taüda neniam meditís :pri sia servo. Li volonté estis _pastro. Li ami!> kanti,
laiítl~gi _ la evangélion, instnii· hv .homojn, konsoli ka:j
helpi 1a erarantojn. Li ne pensis pli ptofunde. Se li
iam ilstus s~n dem.an_d inta, cu li komprenas aiJ.kaií la
altan sru~kte<-'6:n, la ·misteran· 8enoim de . sia destfuo, ebl!'!:
Ji estus ~krete ridinta pri cio, kion oni komprénas
nur en la gravaj momentoj. Laií la homa ,Mturo, ki.am
ies menso ekkompr.euas vicon d.a, aferoj ' malfacile al- _
penetreblaj, Oni metas J;a tqtan monaOI je sama.. nivelo,
kaj ne plu ·kredas, kion .O:ni ne )>9vas ;..tra:penetri ~r
sia kom>preno: Sed emi nc ·eiam. pripensas. Estas '<;>kiazoj~
kiam la cerbo cesas ftn'k'cii: en dáugero, Jciam la animo
ne plu rioevas helpon, en gojo, kiam oni ue tr~ms la
· fonto.n, de kie elsprU:cas lli:HxmSa.noo, káj dum pe~sado;
kiam· la homo ne plu trovas interl:igon ínter siaj. peuscij.
Kiam in alvenis -al .J~,.lo~9i kie Ji&j . pq,y.o kaj :.se.Qpov!Ot .•
interpu8i~as,c; tiam li eesas pensi, ·sea Li homa' na:turo
· pensas anstataií li.
,
Popo Tanda eniris
pregejon. Kiom . da foj.oj
·li eniris ci ti un pre~ejon! Sed ciam tiel, kiel la forgisto .
enÍ\ras sian , forgejon. Tamen nun nekomprenebla timo
kaptis lin, li irisk~lkaj~ ~jn· ,a,ntaií~.Q 1 ha~tis, kaSis
. .sian viza~on en 'ambau manoju kaj eiq)lonigis kun:.
sufokita kaj sovaga gemo. Kial li_ ploris?> El lía buSo¡
eligis nur tri>vortoj ;- ,
····""· , · : ·.
. ··t
"
,
- CiÓpov.a, heJpu min! ·
<,
•
· ,
::~
Cu li kredis, ke ci tíu penso !iom aide perrsita en
lía matesper<;> ,.alport~s helpon? Li ~tenion kl.'l)dis; úenioo
pensis; li estis' svinge pórtata:.
·
·
:<'

1a:

-fa ddmo .estfs. Í~Íco· ¡,or tardeno, Cat

ni iam rakont~,

ke 'en Malric ne ekzistas bariloj. Popo Tanda acetis la
domon kune ~}a gardenloko kaj li log:is tie, De
kiam la domo aparierú.s al la pastro, oni ne riparis
gin, ankau ·nun gi estis rompita 'poto, la muroj ·. krihriloj,. l,a tegmento ·- reto. La .popo wrgis nur pri
lljl domoj ae aJ;i.aj.''' '
~ La mángá]o ~de l' popo ne estis pli bória ol lia
Iogej?. Laií t.a: :ra,konto :W,i la giliuloj: La horno konformig;ts al la ali¡¡ijhomoJ. Ec kiajm li volus, keJa .aliaj
konformigu allí. La . popo vivis tiel, kiel vi vis li.a vilago.
Feliee, lia edzino 'hávis doton, sed de kie oni ciam nur
eerpas, tie eleerpig.as; ankau tie ci oni proksimigis al
la granda fasto.
·
·
Ne marSa.s la afero - diris popo Tanda, Tiel
oni ne progresas! Nuri 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.¡¡j, li riparis :la domon, Post .kelkia)
.ta,g oj ciuj kvar, irilU'qj >estis §topitaj kaj stuki:taj. Nun•témpe 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 urrika belajo en Mall'ic, precÍpe se ÍU J!OVis diri al SÍ: Hu CÍ estas la mia f
Sed estis io1 kio tu:te ne taUgis. 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 tegmenton, kaj tamen, kiam
li volis viqi la . murojn, li vidis la tutan ,'tegmenton.
Malben:inda ,tegmento! l'Se plu. eble lasi gin '6n ti~ stato.
, . l'ie, sUbe, ,,,en:J~ ,
kie .are kusas
~arcetoL
kreskas ne nur salÜ\oJ kaj vimle;no, jen ci tie, jen tiQ
v.idigas ankaü skir{lb, jilllko, kelkloke ec trunketoj de
kanoj. Tielcmi J;aros e~ , pensi~ la popo. Li vokis helpanton, ·sendis Jin al· Já sicirpejo, junkejo, . kaj al la k.anoj.
Saháte estis plene cirk.aií la domo, cie faskoj cirk,a¡aligitaj per vimenaf vergoj. Kaj en la sekwm:ta . sah.ato
la tegmento estis flikíta k.aj ankaií ra,¡de riparita per
kanfaskoj, . super .. kiuf estis metitaj du stangúj Jau
fprmo de forko. ~un gi estis bona dometo, kies riparo
ne kostis multe: La vit.agauoj pasantaj .preter 1a. domo
. d~ r .poj>Q, .ekbál,ánpis 4t kapon ~j . diris kefkfoje .=
• d1a~lulo! KaJ la · pepo ,. goje restadis eks.tereJ .
. . Sed ec tiu~1 , gojo ne :daiíris longe.' ·Ankoiaií troOV~is ~aldeca flan~~:v~a. ·lpopo ~~~ en ~mpáóo. En la
tuta vJlago ne estrS . alta .. .IDO SIIni1fl al lia ; estus dece
ke gi estu iel iwJita de la: vilago. La :pastro . ne tr~·
kur.agis diri: »ce mi · hejrne«, ear Ji Yidis, ke ;> ce -li «
estas »en la vilag·o <U Mankis ankoraü barilo kaj pordeto, tra kiu enve:nn la: vilaganoj venantaj al J.a .popQ.,
Li devus ha0 ion, ·kion oni nomas »Darilo «. Anstatau
pordeto li devus ha vi nm simplan pasejon, sed óni >Sci:u,
, ~~ ~ntaü ol enp · lá domon de l' popo, .oni ~~vas .enlTl lian korton.
..
"
• . ,. · ~.
,
· Í..ii . popo .< d!!pove,'duiigis helpanion, ~~ffis:~·rm, ke
li dehalru do~jn .'l>ra,D,oo19jn káj palisojn 'li enigis 'e:n
la teron, la :oorhbranoojn 1i -plektis inter lay palisó~
qj jen estis p!X!ta. J:a~barilo. An:taií la domo, .en ilirek~
al la . pre~ejo, li cirkaubaris. iterenon de p:roks:i.mUme,
unu hu'oo, kaj 1Uaris pordon el kvar palisoj kuiifiksitaj
per du stangoj buce metitaj.
·
'
.
Precipe lit: P?ptl edzino ~ojegis, ridante sin ~·tie1
~kaiibarita. Kaj ·18: ~Pt>po ~jis pri la. g<>jo de Y :ediino.
N~ pasis tag9, · lóafu la ~, aú lía ed~ ne éstus
admonintaj sul"n ~hfaoo 'n:
fi

valo,

-!u

· .hejmet.

,

''W·

'8e ~lu

ta:

mankas la aiian. Nun fÚcslti,s Ídeo en Ía' k~po
1;
~
cdzino.
- Auau, popo, si diris iun matenon. Mi ekpensis,
ke estus bolie 'fosi kelkajn hedojn ti.e laií.longe de l'
barih
- Ou .(>edojn?
--.: Jes, . mi · kreskigos tie bulbon, karoton, ·fazcoloir, terpí>mori ..ka;j,brasikon. - La. popo. e.kmiris. Tío lli
sa jnis a~ 1UmaJ~b!ajo . Bedoj en Malrit! .... Tamen dl]m
kelkaj ~oj Jiu kapo estis p\lena de bcdoj. terpoma(j·,
brasikaj kaj fazeolaj. Ka'j post kclk~ da p1iaj tagoj la
loko estis prifosita, la bedoj arangitaj. Ne estis tago,
kiain la po:po kaj ankaií lia .edzino ne estus almenaií
kelkfoje kontrolintaj la bedo,jn por vidi: ~o elkrcski~
la semoj. Iun tagon okazis tre gojiga afero. La popo
vekigif? pli frue . ol kutime.
-· Edzino; vekigu !
_:_ Kial?
·
'·"
.....:: lli elkreskis.
. .
TilÍrttut!lri tagon la popo, kun sia ediino' kij kune
lmu óiuj infaríoj, pasigis kaüre sidante ce la -bedoj. K~u
rimarkis pli da elgermiuta;j semoj, tiu havis pli bonan ·
!lancon.
Kaj la vilaganoj pasadis preter la domo de l'pop.o,
ili rigardis tr.a la dornbarilo la bedojn de Y popo, k~
ripele diris al si: la popo estas diab'hllo!
- Cu vi audas, edzino, - ekparolis mm la popo,
- Ou ne estUs 11one semi maizon apud' la b'arilo ka;j
cirkaü la bedoj?
_..:. Vere estus tre bone. Mi amas la maizon.
:- Ank.~ "mi amas ~in, precipe bakitan !
Kaj jeri ·novajo. La popo seru:is cirkaüe maiion. ·
Lia koro gojis pensante pri la tempo, kia.m . ciikaqe
~ele, '?·eskos la ~i:tO kat kovros la dornojn .de l' biarllo, lnu komenciS malplac1 al la popo. Sed Cíain prav-
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Poem·o t de Clement Harot :
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Kupido kaj mia Darno

o
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Amoró pa ~is preter rnia kor-estrino
.( ceestis mi, do tre ' autentas ci rakonto): .·.
»Saluton, diris 11, Venus', mia patririol «
.
Sed tuj h.· .Yidis, ke li enrís pri l' renkonto;
sur la vizaf rnontrigis al li desaponto,
.kaj bonta: .'kaj ~onf~za! ~i s~nhelpe s.tll\'3)3 •• •
»Ne,.. ne, .Amor ;" rn1 duts, ne necesas honto,
ec pli klarvidaj ol vi tiel ja eraras. «
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Forpasis sen reven-espero
· de rnia viv' la. juna glor'.
· Mía printempo kaj .somero
tra J.a "fenestro . saltis for.
" Yí. estis mía mastr', Amor',
v-in solan servis .mi .sindone.
"'.H~, se nur renaski~us kor·,
kíel, mi servus vin pli bone.

..
•o•
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Pri ta ~efjúiisto kaj pri Samblanso
Majlar<l.' r j.u~sto de l" Infer' kondulús
.
al_ Falkom~mt' ~a~blanson . P?r morJ;ppn·.
Kiu, lañ vx, el buJ du kadukis
kaj timis p:Ji? Mi diros ; .aiídu nun:
Maj.bt-do Aajnis tuj mortonta, dum
Saniblansó tiel ñr.mis en rígardo,
loe -&':ni!, li k.o.ndukas al pendum· ·

· tefjuA'iston Ma~lá.rtao: · . .
,El la franCa:: G. W~ing~.
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itas la ,proverho; 1mu 6ag~no naskas la afian . Mala:qtav
la domo estis ankoi·aií rereno. kvinoble pli vasta, ol tiu
cirkauba:tita. Ci tio ' ne lasis la popon en paoo. Kial do
gi res tu sen produkto? Cu li ne poYus kreskigi maiwn
ankaú malantau la domo?
.
Stll' la .eksrervilata parto .oni pl:ugis lmj semis,
sed en la vilag-o lU ter<> restls netu:Sita, ear tie :ja estÍ%\
la vila~o.
·
. Marko Sentaiígulb, la najbaro de 1' popo posedis
plugilon iom difektitan, sed tamen plugilon, kaj Demetrio Soldat, la najbaro dé. Mar)w, posedis du mta.~
grasajn bovojn kaj unu laman Cévalon. La· popo, Marko,
Demetrío, la bovoj . lmj Ja Cévato, Ciuj kune, l.abqris
tutan tagon, de ID"dteno ~is vespero: kaj jen, la tereuol
estis p~tlgita kaj plebsemita de maizo!
De umi la· popo p'li volonte restadis malantau l~
domo. Estis miriude bele - · kiaj sulkoj! Kaj in ter la
sulkoj , jnn ci-loke, jtm tie, mai~ trunketo apenaü
e'l ~erminta. M.algrau cio ci la popo kelkfoje, ee tre oftcl
gratis sin malantau Ja orelój. Sajnis, ke ankoraií io
premas lian komn. Estis granda afero, kirun 1i ne
ln)r;agis komenci Sénpripense~ .temis pri la kampa tereuo~ · Gis nun li estis cedinta kin al aliaj por prilaboro.,
dividonte duone la riiOOlton. Li vo!onte estus .mem prilaboriuta ~in. Por ke li vidu sian senmjon kaj irn.
rigardi ~in kuné kun sia edzino poste, aiítune ....le:nt
tre .aHoga afero, .
·
.
.··
·
Li detale príparolis cion kun sia -edzino. Oni
b'ezonis Cévalojn, vetUt.ilon, plugilon, servision, staloo.
- aron da diversaj. ajpj. Kaj la p<!po ne tre ·estis lerfia
en la plug.ado ... Tamen verdigis la oodoj, ekger~
la maizo. Lá popo firm:igis en sia decidO; 1i elprenir(
la restajon de la edzina doto gis nun konservitan en
. sJosita .kesto kaj li komencis llt labOron.
..
Por komenoo . taugis aukaü ~a ph~gilo de Mad{o.
Un\.i ceva:lon li 'aóetis de :Demetrio, aüa· ceválo trovigis
óe vila~ano en 'Hast-Valo; Stan Lamul ha vis veturilot1
kun tri radoj. La popo aüetis g.in, car ·li ja atkiris U(lJil
radon de Demetrio, kiel aldonon al Ja lama üevalo. ~.
Kuk, la sonQrigisto, farigis servisoo óe la popo~
ear Jia ·logejo estis je nura sálto de :tie ci. La popo¡
poste enigis kvar kolonojn Cé la maLintaüa parto de 1'
domo, du . a1tajn kaj , du malpli .altaijn.. Li far,is tri.
murojn el vergoj, ·surmetis tegmentou el skirpo, ·k aj
vidu: la stalo estis preta.
.
·~
.
Dume popo Tanda n1aljunigis dek jarojn sed Ji
rejunigadis, kiam . Ji ensidigis sia:n · eqzinon · kaj la
infanojn en. la 'veturilon, alvip;is la üeva!ojn !<~j eldec;
hnis por vidi ·siajn hubojn. .
··
·
La víl.aganoj lin vidantaj ekbalancis siaju kapojn
kaj ripete diradis: .diablulo r
.
Sed la edzin,o ha vis siajn virinajn zorgt>jn. ·Si
pose~is Belau sankiulbil~on : donace r~cevita:n de Ja fi!o
de 1 popo en Melo. Ka] ]a sanktulJnldo ~:IS· nun kttigis
envolvita ,f!U papero en )a fundo de la. kesto. Si ti"tli
deziri~ pendigi g-in inre_
r la 1enestroj, almeti ankaií
ocimon eirkau ~i~, Kaj rig..w:dadi g-in p)i oifte, ear Li
iktino prezentis · Sanktan Marian, ' la Dipa;tri;non; ·lc:aj
ankai1 la filino de l' , popo ., nomi!.is Mária. A;n ka u io
alli eagrenis 'la e.dz,inoo de Iá . paatro :_unu el la fenestr~
oj ~stis §Wpita per ·E.Orkveziko kaj en la aliaj du fe:.
nestroj tri vitretoj ~mpitáj kaj · :flikitaj per papero.
loin mallurne estis eó . ta. dOmo. '
'
Pro_Jísimigis Pa.sko. Nur kvin tll89j rest!s gis la
granda semajno. ~ Se la ,j>üpo - voüs pasigi la paskaju
féstojn kune :kun sia edzi.no,· li dtivis nepre akiri tri
. g;ravajojn: kallron por la mUr.oj vitrojn ~pór ienestJ;oj) kaj kadro~J, por la ikono de Virgtulino Mariá. Ciuj
ajój ~blaj nur,.cen la urpo. J)o ék al lá ~foiro
·
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efJkQj de la amo

:

Lope a~ Vera -

:

'

Kur.agi, sv~ni, igi fUrioza,
kruda, karesa, fuga _kaj naiva,
vivriska,•.:a¡gonia, . rriorta, . viva, .
;!ojala, fiá, tima, dauger-kro'za;

-.

:
:
:.-

:

o

-_kaSi de E_ama senrevig' vizagon ,
trovi, ·ke ·. aolCas trillk'·, kiu .vénenas,
'pri gajn' forgesi, sati la domagon;

o

kredi, ke
.• animon,
jen am' ;
El

o

o

o

o
o
o
o
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sin trovi for de Si sen lok' I'ipoza,
aperi gaja, ombra, simpla, . ak,ti¡ya,
aiídaca ~ kaj . enua kaj pasiva, _.J
kontenta, ofendita; -jaluz-poza;

o

•o

o

:

la infer' .Cielon tenas,
vivon doni en trompajon:
núr ' kiu provis, gin -komprenas.
la hispana: Amalia Nunez Dubus.
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Durn la helpado al la :?Opo, 1\f.irko lertigis tiom ,
- ke li sukoesis fari ,pli bonajQ- vetucilkorbojn ol- la popü!.
La kovt<ilo plektita el kano estis majstroverko de
Marko, k.l;lj la popo ne revenls malseka, sed kun plenaj
po8oj.
.
'
· . Ci tiun fojon l¡¡. íe~to de Sankta Pen_t~osto estis
gojplena . tago. La' edzino de 1' popo .xi.oevis novan jupon, la trigrandetaj infanoj rioevis suetojn el la urbo.
Marinjo, la plej eta, rioevis pajlan eapelon kun du rug~j floroj, kaj la muroj :estiS ·blanki,gitaj eé ekstere, la
fenestrQ~.-estis sendifektaj, 1a: domo ·plena de _lumo, kaj
la ikono de Y Dipatrino estis hone videbla sur la muro,.
ínter la -fenestroj kaj oxnamita per fJoroj k:reskinta.j¡
sur ·la ran,do de _, 1' )Jedoj. _ Ankaií lflankan ' faruno;n,.
' viandoll."''kaj biuteron, ec sukeron portis' la ·popo el la
urbo. La popo amis sian ediinon, sed. ili nenmm in ter- -ki~is. La edzino ekplori~_, mi oo sci;as kial, kaj anka;ii
pop<:~ Tanda· estis plorlauta, kiam li 4llvenis en, 1a preg,ejon, se!'! ili rimarkis · la ~a:n:ojn ·üe la ikonaoo, kaj
_li iris al la altaro kun larmoj en la okuloj. Oni diras,
· ke li men.Uu:n kantis pli bele, ol en: tiu tago: Res.tis dir. ajo de tiám: » Li kru1tas kiel la popo· pentekoste. «
La' tagoj Alvenas, la -taG-oj feriras: la mondo
marSas antaiíen kaj oni jen lrun la monklo, jén kon:' traiíe. -~

estas' en' tiií tuoo) ... Ili a'udi~as je,_trihorl(l vojdÍstanoo !Ú
f(ie la voJój disi~as, siaras kolóno lrun du hralé<,>j,
sur unu b'rako estas skrihite »Alll¡aJ¡t;-Valo «, sur ·le¡
alia ·»Al Sek-V~lo«, Ti&vojo, .·JWi. paSaá tra Sek-Vajq
al Malric, ríé troVitas en vasta :~rka:iíajo. Glata .lcieh
tablo; kaj ~almola kiel oorizkerno. Estas videble, ke
1a malrieanoj faris gin lruri goja. k'oro. Dekstre kalj
malde'~stre, je. tiuj dek~dekkvin ~j, staras nuksar~j
kun 'densa folii¡U'O, kiujn Qni plezure rigardádas . .~
riv~ro ' direktigas . cleks~n laií la riverojo: .la vo~Q
kusas sur la deklivo, pli supre, por ke ne a.tingu gml
la alfluo de J' akvo. La . mahiea,'noj devis disrompj,
rokojn en sia vojo, sed ili volonte · faris tion, ¿ar eLla
rokój ili faris al si la vojoll.
· Tie ¿¡ la malri¿ano sentas sin hejme, jen pro kio
li vefuras .¿¡ loke .tre ma,l,rapide. Ce~r-e li neniam enu.as
tie. J>reskaií je 6u pa§o li renkotltas konaton, kuu ki~í
li inte.rSa.ng.as kelkajn vortojn: »de kie kaj kien ?-« Oi'
tiu portas veturilon da ka1ko, la. alia veturilon da
fmktój. Jen venas 'unu kun plektaJoj, jen pasas la alia ·
k® veturilo Sa.rgita de radoj , aií .alia ligna rrodUktajo. Kaj sur la rando de 1' vojo, de temp' a tempo,
oni renkonta~ stonhakistojn, -kiuj marteladas de m;arenkrepusko gis sunsub'iro. Ci tiu vojo r¡_e .estas senhoma)
Ce la kurbigo de l' valo kaj vojo estas la kalksLonejoj. Nu, tie re.gas vigleoo kiel en la foiro. Unuj
sursargas J<alkon, la ,¡¡ljaj deéaJtas étonon. k;aj l~on,
la kalkistoj 'jetas lignon en la fajron, kU:j · Ciu mástro
bruegas, kiel kvin homoj kune.
De tie anka~ la vi1ago estas pli bone vídebla. Sed
la g,ardenojn tro dense plenigas la fruktarbloj, nur inter
la atbloj oni povas rimarki jen ¿¡ tie, je:n tie, peóon
da muro kaj la tegmentojn de l' dolll()} . La domo de
1' popo cestas tute supre, apud' la_ pre~eJO. Ankaií e,l la
pastri domo nur kvin fenestroj estas videblaj kaj , ruga:
tegmeuro 'k!un · du kamentubbj. Kontraií ,· la prégejo
staras la lernejo. La dotru?, el kiu oni po.vas -vidi nur
peoon da muro kuu du grandaj fenestroj lCaj ]a ~g
meotón, apartenas al Ma:rko Senta!j:í:gulo. "- Kaj la
granda konsttuajo videhla· pli málsup.re, 'estas la ' vilagestrejo. - Se 'la vi~o ne estus tiom 'den;sa, ~ efikus
Lre ilnpo,ne. Sed tiel oni vidaS' nur la elstaran teg\menton, lau ióu oni J>Ovas supo~, kiel aspektas la
ka~t.aj partoj .
. Cio §augigis) nux: .popo Tanda restis kia Ji estis:
pleníortulo, gaja kaj diligenta. Se. la grizaj _haroj Kaj
harbo ne pedidus lian ,.a~on, oni . kredus, ke la infanetoj ;:!<un kiuj li ludas 0e vesperitü sur La benketo antaü
la domo, estaS liaj infanoj. Unu el 1a etilloj, kiun li
levis .en siajn brakojn por kisí, destelas la, eapelon del
sur lia kápo. kaj petole J.orkuras kun ~i. Marinjo tilla}
fermas la fenestron kaj krias: » E~ Tapda de panjo,
ne lasu ave ton §en eapelo! « Poste §i elk·u ras el la ®mo
por .kapti Ilenjon, kiu fodtelis la kufon de _l' avino kaj
orn4mi$ sin ·Pe.'r , .g¡ káj venas fanfaron.i .al la onjío.
AVO"-pacjo ridaS ,plengoje;li Aa~s -La 8eroon. Jen venas
de la litanio ankaií popo Koste kaj li kaptas kaj Ilenjon
kaj Milrinjon, kisas iliñ, poste li Bidíta~ sin' la benkero
apua .sia
Marko, la itajhaiw:>, malnova am'iko1
la
trO de ~njó, intimülO en ·la familio, ekv~
la · n rondO:n kaj ankaií li venas por babiladi: »Malfunu 1 jen ·
pelo, ~e restu kun malk<>-vrita kapQ!,«c
"'"':' ~S la YÍn'0 tranSdo:rtanf.e. la eapelon: 'tra la fen~
1
esU6:
Vilataoo pasas pre,ter la grupo, deriras bonan
ripozon, ka¡f dttas al si: »ViY.Íg'lll4t, Disinjoro, multajn~jn, tar 'li estas'Nj.a: :holllQI «'
"
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'Ella rumana: Tiberio

Motar~.

.Pri la arto
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ajístraliaj ,¡pdiget)oj

. Nur ·r~1ativ~ ·Iast~tetnpe la ' aiístraliaj . artfakuloj 'ektaksis ~un ~omprenemo ~a. art;aJ¡ojn ~e niaj · I~gruloj ,
malgrau ke Jam de longaJ JarOJ apar,taJ etnologoJ sentls ·
fortan irrl:t)rcson ··pri la ''Pentrajoj kaj encizajoj sur roko
kaj desegnoj sur arboselo, kiujn · faris tra !lpokoj niaj tro
p1alrnulte pristuditaj primitiyuloj. Kelkaj el niaj hod,auaj
pentvistoj alprenas ·Sintenon de indiferenteco, kiam tenias
pri tiuj vét:koj de 1a »rnalnovaj majstroj «, kiuj cble estis
llUJ' juna~aj . kiam jJj e}pikis, punkte .. gravurÍs, au per
pcniltoj el arbos~lo pen.tris la. ,des"Cgqajojn sur la ro~- .
utw·oj d'e siaj sanktaj kunvenlókoj. ta' indiferenteco de la
munciittrj pentristój povas esti ia nekapablo ~ati, ia manko
u¡¡_skita ct!.· n.e~ci~.· Tiuj J?Od.ernuloj, malsatantaj la ''er~oj'n
du la pru:rntlvaJ homOJ, Sidas en densa mallumo , lnoü1
konccrnas .ties valoron kaj signifovolojn, kaj ili monírus
i.ndignon, se iu asertos, .ke kiam iliaj propraj ellaborajoj.
j~IT,t long.e fo~g·eSÍ~?S, .fak~l9j ~~ 1~ hurgonanta .a:to satos ,
lll{Jn de }a mgrulOJ ec ph o} 1h bon . fataS hod1au. t
1
~¡ prjs~udu tiujn primiti.vajn .art~aleri?jn kaj la
hómoJn, km]. desegms simboloJn kaJ· f¡guroJn en ru~a
okro kaj blanka argilo , aü pacience per stonaj iloj pikpikis la rokfacojn por etern:lgi grandiozajn skizojn de
dioj, herooj, ter{) kaj mirmonstroj, kiuj dum epokoj
eltenis la neniigajn penojll de l' suna brulo kaj pluva lavo.
J:-a imago flami~as ce vizjto al unu el tiuj roksirmejoj!,
dekoritaj par . ru~aj manoj kaj misteraj simboloj, spuroj
ci~ hP:~toj kaj krudaj figuratoj intencitaj kiel homformoj. ·
N1 ndas la stonepokan ai'tlston emer~1 .el la. nebulo de
l' antikvo, laborita en la ombro de granda dekliva t{)kfaco
per sia »peniko «. kaj kolori!oj, aií sabloni ru~aJe la propI'an mnnon sur la muro. L1 agadas kun la facila lerto .de
la vera metiisto, iidele desegnante la homon kiel li koneeptas lin.. sen bagate.la aldoñajo kaj sen obeemo al _la
dogmo de ia »skolo «. Rezulte de lia portretfaro, aperas
antaü niaj okuloj bildo 'kvazaü de forksimila rafano kuo
ronda ltapo kaj ;b~akoj (v. skizon x.). Jen nuda simp}o . .
kju pli studemigas la etnologojri e ol la luksaj portretoj de
niaj laií~omaj sed I~e. vere et!ijne~taj i~po~uloj , l~uj
. pova pag.t la honorarJOJn de soc1eta] pentnsto3, ·
Lerteco la plej alta manifesti~a5 en la detalríce
dekoritaj armiloj kaj sanktaj objektoj, kaj en la terdesegnoJ de certaj tri~oj . faritaj por . ceremonioj, . kiuj
povas daüri kelke da 'semajnoj. · Antau tiaj desegnoj ni
povas vidi maljunajn virojn kaiírantajn kaj ululantajn en
lingvo, kiun korilprenas preska~ nenm ~lankUlo. ·
·
Sed · nia scio pri 1' arto in'di~ena ~efe venas pere de ·
la kavern- kaj ro.kSirmejaf l>ildoj , kaj pere de tiuj de la
· ~riza_j v~te1·balitaj pi!ltm?ntetaj k¡¡.j .plata4 sahlostou?-j ~l!r
,facOJ, tlorr~ abundaJ en · la ar:l!arOJ teg1one dé SidneJ.O.
' · Centojn da:' rokcizajoj sur: la sablostono de UawkesB. Rornshaw,
lmry (§tato 0\'-Sud-Ki!'J:~rnjo) . 'fotis
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de Sidnejo, kiu senrivale staras kiel aiítOritato pri' ci tiu:
branco de primitiva arto, kfe.l ti4Ji praktikis la ttiboj de
Nov-Sud-Kn1!rujo. _'En Státó 'V-iktor,io ankoraü .oni. ne
· élLrovis :rokc~ajojn, · ~aj en ti u , st~t? ~enis sUb la obse~von
nur: nemultaJ gru¡JOJ de rokpentraJOJ, elstare la rokium~
1:jo ce Glen Isla, sur la okcidenta delilivo de la monti:cuo ·Grampians. SQ.i>la int-er.na l'aco" de la p1mdant.a··flanko"
tic izola sablostona rok;Q, a:lta' sepd~k futojn, k usas granda '
nombro de pentritaj figuroj, forw.oj kaj simboloj. · Ciuj ·
estas en ru~o, kaj kft)kaj havás totemajn 'signifojn. Glert"'
Isla evidente servis kiel ia . cerem9niejo . . Irinte · mejl:ojn
orienten de Glen Isla,' en vasta kaverno, oni trov;rs multé
. da 1:u~¡¡.j man_oj, prefeTita for~o .de »bildos'kribo.~jpiktur-·
grafo) troveola en preskaü cm loko · en lª- mondo. L~
rugan manon ili formis, vlate metante uno manon sur
malsekigita rokfaco, kaj
blovante elbwe polvigitan :
pigmenton ('farbStofon) kcrntraií ambaií man:ojn kaj ll!. .
i·okon.
·
Tiuspec¡¡jn ar.tajojn la nigruloj ank<?raü prilaborÍs, ~·
vida te de la ,. fruaL""ohl'itaj pionirój; , arikora:ü · hod:iaü en (
Okcidenta Australio ili sam~ faras, sed ' ni . povas ~u~e, ·
profite studi ilin, nur se ni rigardas, kvazai:í, ili estos la
l'erkoj de jam komplete mortinta taso.
".
'
La reteriemo, .:l:a préskaií nerom'pata .silent& de la
nigruloj en cio, kio koncernas iliajn sanktaj:n aferojn,
estas karakteriza Cfl ciu paSo ~" kaj, ~une kun aliaj .-~.onfor-'
ma:j atestajoj, montras, ke . niaj ·: primitiyaj homoj. PifOfunde riveiencas tiun por -ili magiali potencon, kiun enhavas la. bilde -esprimita ohjekto.
.
·
;
.
"
'·•
Woío ·pri . ~uziko
. Muziko, laü nia koncepto de tiu a~tformo, preskaü
~ute . n~ ekzist~s ce la ~igruloj de . A~r.~o .. •se~ ·, k~k~j .
pkulo] pre~~das eltro\'1 certaJn kadencoJn"li'aJ .m)lzika]n
intertempojn aií paiízojn en la »kan'toj ce. Aliaj ne · povas ·
?istinsi ion. -ekster .mono~onaca bruado, .en · kiu la s0 la:J.
san~OJ -kons1stas e1~ $.V~lo"malsvelo d;e. la sonvolume:no.
, ..,:·
Ilia sola instrumento konata i:le la blankuloj estas
bambua blovpipo, ~enerale. uzata ce la nord-marbordregionaj triboj, kaj e( tre enlande~ S-ro ·l :aplin;: e1,1 sia, ráporto
pri la ·gento ·Narrüiyeri, apud la ínalSuprá regiono de
Lagoj Murray: pattituris -kampkunvenan (corxob~u·ee)
kanton, sed eble iom · i.nfluis Ii? en. tio lia ..propra ~iír~~a .
kultu11o. La < ~ua ·muzikpeeo mgrula eldoruta en Australio
estis ti u de s~ro Lhotsky, dedicita , al »Adelaide, 'Re~ino
1e :Sritujo ~aj Hanover «, k~, tito~ta ·~~to ~e la vir;s:
!nOJ de la tnho 1\lenero, apud la Australia¡ al~J«.
,;¡,
· ·
Noto pti lingvo
La. indi~enoj sen~as nepi~ .millacilo~ kom~~ un? le·
al la alía ·la 1deoJn kaj ·mesa~OJD par sonoJ 'IJZataJ preskau
sammaniere kiel en lá anglá. La vokaloj estas la plej grava·
clem~nto kaj .devas esti tre .zórge parol~taj. ,JJa k<1nsonantoj

tiam

la

Hok-cizajo en la praarbaro apud Sydney. .La d11,kapa
fig11r? rep,rezentas la .hero-kulton , de la indi~(lnoj . ·

- ili estas malmtiltenomb~aj ~ pro siiAil.eco povas esti
konientige r~¡(lrezei,Itita~ per. I_a anglaj liteioj. Mankas I , L,
Th; V, S kaJ Z, K kaJ R ilm nur, malofte t uzas komenc~
litere. P kaj B, D kaj 'f, -eStas preskau nedislingelilad:,
durn L, M, N kaj R estals. in'tersangeblaj. Yere, la pozicio
lh konsonantoj ne tre graV'a.s, se oni km:ekte elparolás
kaj guste akc~ntas la vokalojn .
., Estas . certaj faaiksonoj univei'sale. uzataj de la indigenoj tra la tuta insUlkontinento. K kiel komenclitero
· esprimas Ílauzon, timon aii malsaton. Oo (la vasta U)
ciam estcas ásociita .. kun la ideo de\ plateco aii horiwnte~,
tlurn Ya (y : prononcu j) estáS' la ;mo~ca'«- silabo:
»Yanna « signifas nági ; »Yallum «
gutflui, do puto;
' » l'.allock~ .....,.. flueti, do ~ rivereto ; .»Yarra« h1·ulf.ali,
(:Jo' faJakVOJ~ ..
'i:'
. ~.·.
r .'
,.
.•

etc

.

Pro tia malabundo de esprimajmaierialo, la parolde vas ofte kromuzi gesto:jn; nigrul() p()vas, per signosístebio vigl.e konversacii kun a1iregionano, kies ·dialektón
·¡¡ ne kom'prenas. ' Kvankam la ; Australia lingvo« est'<~s
esence sarnstruktura . tra la kontinento, ká.j multe" da bazaj•
votit9j' eiu .komprena~, taroen ekzistas slúico · d~ ·maJsam-.
· ceo· en la diversaj dialcktóJ por 'igi la komunikadon kcikant~j

í!oje malfacila, se ne neebla. lo simila okazas ce inMrkompreni~provoj en A~glujo, kia~ hotn?j de diversaj
graffan<loJ (ekz. Somerset, Lancashtre kaJ Cumberland)
sin renkontas por babili.
·
S,eg freli)da indi~eno baldaií · posedas la dialekton
de siaj gas.tigantoj , kaj ou§e lemas ecneparencajn lingvojn
pli facile ol la meza Europano.
{ Sicribiarto? )
. IÜmarkindaj estas nur la tielnomitaj l et •rbastonoj',
aii emblemoj de aiitoritato, portitaj de mesa~is toj aii
» lete..;p~rtistoj « :. ~elkfoje virinoj _ plen~1mas tiyn, oii~on ,
sed pieJ ofte v1r0J . Dubo ankorau ekz1stas pn tiO , kiom
temas pti >efektiva skribo, a:u mnemoniko, aü simple signo
de aiitoritateco.
Kompilita · de'']~. Banham
lau »BiackfelJows of: Australia «
(Banet and Kenyon), Melbouroe.

. . ti Bl.!is ~uk~aoq. ep siaj .vl!rko.j. tr!WI?-fis .en. ,.artaj

Lópe de Vega
La homo

' , La 26-an de ' Augustó J635 forJ.lasis unu el la plej
famaj 'verkis.toj: , la. hispana komedxisto, romanista kaJ ·
poeto Lope de Vega.
'-·"'
Lope F'-elix de la Vega Carpio (tia estas lía plena:
nomo) naski~is e~ Madrido' la 2&-an...de novembro 1S62 ¡.
ki~1 . f ilo _dé .. m~~iisíaj g.eBa,troj; la· :f!.atto ~stis brodisto:
(tla\11 ordmare vna mello). La familio estJs Santander~
pr?\:inca laií ~evt;no. J~ en sia plej frua a~o I:ope .de ·
Yegá .ekmontns sr¡¡n verkist~n talenton, car, lau haJ bwgrdoj, .. kium · Ii ·· komencis' . la létnejtempon; ne sciante
ankoraií ·skribi, li 'diktis al siaj {>li a~aj kunlernantoj versetojn ~fabl~jn , p~e~ojn) kaj ihn pripa~is pe:. fr:m~aJoj.
L1a fa3ra kaJ aventureiJla sango lm . pus1s font1 el
.la b;.~jtno por . »ti:akur.i la .xí:wndom. Kune . kun sama~a
amiko, li nis ~is .A,storga, en Norda.c-Hispanio, sed post '
suferaj kaj malabundaj tempoj , ili arde sopiris al siaj
familioj. Rev.eninte ili intencis en Legovia vendi cenereton, s.ed la ar~entvendhto ' Hin suspektis Atelistoj kaj ili
estis arestitaj. Yelice, In. ju~isto , patreca kaj bonkora, bal>i
daií ilin liberigis. Oni kalkulas, ke li estis tiam dekkvarjara.
'
Li en irua tempo i~is verkisto, ankaií tre frue )j ·
malliberi~is -en la amaj kaptiloj. Deksepjar.a d i enam:
i~is al ahorfilino. junedzíno de forestanta junulo, eblé
ankaií ·aktoro. Tiu arda unqa am¡e 'kaj ~ia · malagrahla
kaj malhonora fino inspiris al LoJ?e la .dialogitan romanop
»La Dorotea«, ptl~liki gita nu~, hpnli estis tre maljtma·:·
Dekna ujara, kiel li komprenigas en- unu el siaj komediój, Ji partoprenis milítiron al la »Islas Terceiras«
en la Azora insularo.
, Li fióis sian studadon sub la protekto de la Aviia
episkopo, en la: fama Alcalá Uriiversitato kaj re'~eriis Madndon por. esti sekretario de la Drikó de Alba, nepo de
la faméga militéstro; sed. la trankvila vi vado ne multe
konvenis al la aventuremá jun.úlo, kaj malgr.ai'í sia edz,
i~o al Isabel de Ampuero, li · ali~is aL1la mevenkebla siRaro « sendota de Filipo IL kontraü Elizabeta de Angl~jo.
Tiu impona, siparo estis, tamen, venkita pro la ventegoj
kaj la. ~:¡Thona estrado, k.aj · Lope devis elsu~~r~ la cagre,- ,
non v1d1 la morton de s!a· fra:to; ankaü mihtisto, kugl:..
vundita en batálo kóntraií la Nededánda si paro: .Dum la .
militiro, 1i verkis paemoil' . »Hermesura de Angelica «
(Beleco de Angelika).
·
Post tiuj okazi'otajoj, , }i lo~is en , Madrido, kie estis
~?ndita Akademio? noinata »Parnaso « kaj p1ene, sin dedi; '
c1s al verkado. TIU estas la tempo de haJ pleJ abunda)
lit.craturajoj. ~i vi?y.i~as kaj .reedzi~.as, en 16~o ; al ~uan~
de Gu:a:rdo, nca filmo de hestventtisto. En bu edz1go lJ
haús du infanojn: ,Carlos \kaj Fel1ci;¡na. Feliciana edzini~is tre ·· juna kaj · Carlos, ~ kiun tre · amis Lope, mortis
ankoraií infano. Tiu frúa morto inspiris al la patro l;lel•
egan elegion, plenan. de dolora kaj samteml?e de religi-a<
rezignacio; sendube. 4nu el liaj plej bonaj linkaj poemoj:.. ·
Tia terura bato kaj ankaií la m,orto de lia dua edz·
ino kruele vundis 'la amsopirantan animon de. la poetÓ'.
Cagrenita, kormuelita, frap1ta de .la vivo, li ri:fu~as en la
piecon: Ji v.erbs :religiajn . poem,ojri," ani~as 1 al .diversaj~
rel,igiaj soeictoj aú » frataroj~ kaj :fiP,\'. pas,tri~as .Jciel sacet·;
doto. Sed vane 1i forflugis ~~ la· mondo kaj ella amo.
La petoht Venusido den.ove lin celis kaj lin trafis per' '5i.a
i;l.tala . sMo: per kvazaü jn,Q,a~a ar~a pasi!J - eble la ·
Madridaj autunaj p'osttagn¡ezoj pli YRrtne oras o1 la prin- · .
témpaj . matenoj - li ·'enamit.is; jóst dujara vida past.11eco, •
al Marta de Nevares Santoya. Knabino naski~is el tiu
un~i~?· Lo pe mem" §in baptis per_ la nomo A~tqnio, Cl~~i"
kaJ ~J~ l~ , e~!? dé . ~art~; laiUt;é?-~' ¡patrQ. de · Ant?ma, ..
mort1 , h alprems.'.en · s1:a domo la. vumon kaJ fa knabmon,
'fiu knabino, poste, foririnla kun delogantó, devis kalíEi
la l~stan ¿agrenQil kaj rapidigi la morton
la fania
ve:rlnsto.
·
.
.
· :V~. 1i met'iias. la · iiD_iomQn. "~granda
granda ~ekanto« d.
otuta alli de biografo. .
,_
'

kaJ amaJ mtenCOJ, esbs dorlotat,a (le nobeloJ kaJ a[or.ata
de popolo, kaj kiam li .mortis en la dato nun rememorata,lia imterigo e.stis la plej ,solena . · uj.

. La verkisto
Kiel oni legas ~e Montalban, lia unua biogra:fo,
Lo pe jam »'verkis «, kiam li ankoraií ne scipovis skribi;
k,af 'la 2 3-an . de Aúgusto i ?35, ti? e~tas ses .tag<_>jn antsJ.ií
sta Jorpaso, li ·.ankoraií verkis . p_oeúajon ~La ~~~· Jat:cento <~ ..
Dum la tuta vivo, kiel ·oni elKalkiifis, h verk1s dudekunu
l~tílion?jn ~a versoj, po naa.cen~ .ciuta~e . .N.ur kon~ediojn
h yerkls .m tl .?kc.7nt; kr?~ tlo hrlk?-jOJD k~J :prozaJn _verkoJn. Onr komprenas, kieLpvave om alnt>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 ._:: tre malj.una~e. El} ·• 1 6g8 li . verkis pastistan romanon · - ' tiam laiírnodan . ~ »Arca:aia«.
En unu kaj alía estas entenataj belega:j lirikáj póeziajoj.
En la eposa genro. li estas aiítoro de ».Jerusalem Al:rnilitita ~ kies bela versfar~d<? pe , sufic~ forgesigas la multajn anakronismojn kaj · erarojn · pi} · la kfucmilitoj. Pli
a~og~ estas l~· .sa~ra epdso »Gato
.· maqu?a « · (Katol~tauo) ,
kle !1 bone tidmdigas, _pere de la JcatOJ - · herooJ - ¡}a
mezepokajn :kavalirbatalojn.
.
~ ,
Sed ia famo de Lope dev~nas : ella multaj kaj variaj'
teatrajoj, de Ji nomitaj komedio'j ;· sed kiuj' laií la nuritempa klasifikado estas komedioL tragedioj kaj .dramoj.
En ili kun·igas 'la klasika, stilo kaj · la popola gusto. Tial
kle~úloj .kaj . popolo ~arile varme i~ aplauais. Li majstre
pentras la kárakterqJn, la amon kaJ jaluzon, la kura~on
kaj la fidelon al paroló. Apud la serioza rolanto; estas
la spritulo --; ordinare servisto, armilknabo - rompanta
la monotonecon de la yerko. Sendube, en tiel eg\l verkado,
ne estas eble, ,ke ciu komedio estu ·~efver.ko; sed kfel ·airas
kritikisto : La· cio ne estas bona, ankaií nenio estas tute
malbona.
· Oni diras; k~ Lop_e .multe .cedis po.r ~ kontl\nt}g~ la
popolan gustol}. L1 m!}m ,.twn koJifesas en la )f,an1a diStlko:
P.opolo stultal'daj car pagas estas juste
por. al gi placi; al ~i paroli stulte.
. Tamen, J¡.iel ciu verkisto, ¡¡· estis vera edukanto kaj
per siaj komedioj li mu.he al~igis i~ pivelon . ~e 11!. _p<>¡p.olmenso. Teatro :Ciam estls,, .es·tas lea,). e~tos,j1~u v<>rtp~ de
nuntempa v.erk:istot) »La lrbro de tmJ , .kiuJ ne sc1povas
legi «.
Lo pe, .kiel ciu genjtilo, ,. éstis antaü,vídanto, refo.rmulo,. :ec profeto. J~~ ,,~ pal.'agra:fo de »La D.Orotea «; J¡:iun
u e malsatus subskr.Ibi Fieud mem:
.." Ni s(;m~as. tion,. kio~ ni faris. "aií. ~i ~v~las . :f~i! kaj
ankau el tlo; kion m dezuas, naski~as bllJ ImagaJOJ. ka.J
pllnsoj ;. tial. '<<virt~?i.~i>n~as p,li : boqajn aj;oj~ ol 'i~:talbontiloJ , malv'll::túloJ ka] · malbonm<>rulOJ. «.
.
Li antaiís.entis la telegrafon kaJ telefon.on:

LA SVEDA SKULPTARTISTO ·

CARL MELLES , ESTAS r,6o-JAB.A .'
'•':La "23-an d~ jimio igis la 'gillflda' ~filles '6o-jara. Oni
fes~as li~ k:iel la plej emi~~ntan 'kaj ori¡5inal3.? sv~da!'l
sluilptartlston. Estas kar.aktenze, ke b pas1gas ·Slan JUbi.leon' en Ameriko, k:ie 1i dum sufice longa tempo · (6 jarojn) laboradis k:ieL artisto. Li ¡¡partenas al la )nternacia
elitQ. de 1' artistoj ;,kies yerkoj trD,yi~as ne nur en la sveda
patrujo, sed an:kaií ":én l¡t muze!'lj de Kopenhago, Londono, Vieno, Ber1ino, BrusseJo ktp.
·
Naskita en Lagga (en la stokholma distrikto), 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 serioza'' Junulo al Panzo, kle
· Ji · dum pluraj jaroj;'J:uk~is :ener~e kún la malri~eco ,kaj
hatalis samkurage 'por atmg1 arta,n klerecon, al k:iu kantribuís arikaú lia studado en München. La nuna membro
Franca Art-akademio kaj Nacia Societo de .1' Belde
Artoj en. Parizo, petfek!igi~ . sian formsen~on per _etskulptajoJ, , sed plen~ trons s~ l¡t unuan foJO? en pn?. tempa skulptajo, ·;. kiu prezel)tls ·du frost~ta3n homoJn
kunblo~-itajn sur ' benkon en ·malvarma mateno,.
, La unua pentreca ! maniera .de' M_illes. iom post io~
phine transdoms ·la lokon al sercado Je ftksa formo kaJ
tinioakreco, klopodp por ~te s~bi~ la gr_anit~n al la
fórmkrea forto. L1 sukces1s sorc1 v1von kaJ ammon en
la .P!ej dura1;1 ma~erion. , ~ar~o d.e liaj ve~k~j_' estis. akre
. priQiskutata (ekzemple p~1 ha un.ua _g~an?a . kreaJO,. ~"
i:nonümento de Sten Sture, la ondoJ de l. d1skutado taJdis
dum . deko da ~aroj ) ' sed ciuj estas en si a figur~ m~nu
menteco stamp1taj de ' ~a. ~ers~na - koncepto d~ 1 artiSta:
Spite kontraiístaron, h 1ns s1an propran dm~kton k~J
rompis nOVaD vojon por sia . ar~o, .k:iu DU!l ec ~n SI a
karakteriza propre!lo -estas rekonata kl~l esppmo ,p n novhea ~ foxto de genia spirito.
·
,

la

r~o). PaAtisto Sancho petas de -sia SinJoro; Don Tello
per~es~m por . edziniA-~ ~1 El vira; . t~u sinjor? ~~omesa~

ceesb la geedz'l~OI1. Ll rl,'as, se~ . Vldm~ ~a ~lancmon, h
enlifuigas al . Ai, Tc.aj'lielpate ae SlaJ sernstOJ' Slli rilias. La
patro :{¡:aj la fianco 'de El vira vi~it.·as pon T~l!on; pet3.?te,
ke li riparu Ja. ofendon, sed la fie~a J~~o ilin fo~pehgas
el ,la domo,' post severa bata:do. T1am ih 1ras antau .regon
Alfonso la VII., kiu sendas »A:lcalde-n « kun ordono, ke
Don Tello redonu Elviran, sed denove li malobeas. lli
reiras ~l la ·rego •."J>tltru.ite, ke li .· sendu .· »:\Jc:aid~~o.n. << p1i
· respeK.tiilda.Q; sed · ~á · ,r'~o · r~das . >>PleJ Dona <Alcal~e,
la .reéo «; lí iras propl"a~rsone ,_ .devigas Don Telh> ~dz_ui
igi Elviran, kaj t~j ,tin se~apigas, donante al la .ndvmo
la duonorr c;le la Junkta bteno.. .
.
· 'En ~Fuente orejuna «2) vilat,o suferas sub la sovaga
pren;w de . komandoro '<!~ Calatrava •. , Herman 9'.~. e2\ de
Guzm~, . ~lieJ?l
o" • !ciu ;tespe~tas. nek . ed~lll,O)n ,nek
vngfi'.lín~. Fm
polo _nbelas ~aJ ~ortigas la ko~andoron. :ta kat
geregoJ $eíldáS , J uA'1st~Ii ~por pum !a
.kulpulojn, sed nemu. denuncas. V;me fa JU~lSto metas !a
vilatanojn en to~uron, ~!oj, vicinoj, >ec infan?~· al la
;::s:~o~ . - ·.J\,1~ . morti~ : a ,~?~andor~n?
res-

_el; ·.

.

-~ 'F'ueqte o~;~úna, ~injo:ro.>· rio: estas, ~ t~út popolo
~ta al ribelo prO"'" Ía ' tir~có; kli:J !a _Au:tQ:r.l.ta19 estas
aenga~ ·pr~ la Cll'~~COJ f.aniom. CIUJD.
. ·.
.
_
T1¡¡. esbs la Ef<! .ka.J verkisto, k:ies. morton rememQr
igas nun la tutmdnda] literatura:mantOJ.

th. trlO!ll}1Tie!}fo Gustav Vasa (Norda 1\Íuzeo) estas
grandioza sta;turo . lcie~ kenoentri:ta aiítoritateco, kaj pug.n~ta ,
mano elokvente espnmas la karakt~ron de 1 gran~a h1s:
toria personeco,)a loko de la rubnko ne permes~s al ni
p!i detale okupigi pri lia Industria monumento en St~k
holmo , Eüropo en Halmstad, ·: Folkunga-fontano en J.mkoping (tre ad.mirata de la recenzat_It?), Posei?o~a font·
ano~· en Gotenburgo ktp. , kvankam ~lUJ estas »capltro por
si rnem «.
·
·
Lia gralida" formsento pri la »frostiginta nHlZikoi(
ligis 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~ado~O .C!l
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 stokholma Koncerta Domo don,os sia.tempe pruvon
pri la j úrieca forto de 1' vastka]ibra sv~da a.rtisto.
T. M.
HEJNZ WATERBOEH.: LA TAGLIBRO DE DOKTORO SARJ:tAUT.
La juna -verkisto estas multpromesa talénto. Stranga
miksiljo: fr;mca romantiko, kv:azaií de ·entuzias¡na ,posteu! o de Chatea:u'briand (ec la nomo . de la her.oo estas:
Ren~). Fantastaj travivajoj , kvazaií nin kondukus Joseph
Conrad sur malrektaj VOJOJ tra la tropikoj; kaj naiva sentprofundo k~j korvarmo. Oi estas la. taglibro d_e k?ra~ist~ ,
bonegc verkita,kun plena forto de fremdlandaJ pnsknbOJ 1
kun plena impreso de psikologia memanalizo kaj kun
ple1~a sincera simplo de sento. . D~r o Sarraut priskribas
en éi tiuj notoj, al kiuj oni deziras ttrik.oraií pli da Rous·
seau-a síooerec-?, siajn amtravivajojn, lciuj kelkfoje plej
endang.er.igas lian . vivon. la kulpo pelas lin. al la pereo.
Cu ku1po~ Apeoaií ombro en la lumo de matur.a ekkono.
Sarr.aut estas juna ktiraci,sto en la Salpetriere, sed de tia
sentema manier.o, ke li ciam ankoraií evitas la praktikon,
car ~¡ estas »preparo « ~r la kadavr.o~lavisto. En sia
Pariza studentlogejo li lo~1gis ce si - malnova moro de. la
kunulinon , Jeanette, kamaradmo
»Quartier Latin « el infanjaroj. Baldaií si atendas infanon de li. Sed lía
sango lin pelas . al alía, Ad~ienna, ku.r.aci~ta kolegino, ~~
trompas Jeanette kun Adnenna. Nun h tormentas sm
kaj'· Ain, la bedaurindan .Jeanette, kiu ·legis .l a konfesojn
d() llen~ ~n la t~libro .. D"rÓ 'Sarraut fugas. ~ntaií si ·mem,
antaií SlaJ memnproc30J en la·;marokan nnhton, poste en
la afril..ajn tropikojn. .E n ci tiuj priskrihoj de la . ekva~
tor111 pejzago fakte . estas ardo .kaj intenseco de moderna
Chatea,ubriand. Sed li ne lo~e restas en ,sia profesio ,
Ci ti u doktorp . Sarraq.t, ankall ne , kicl Aipkur.acisto. Li
fin'~ estás Wootrenisto en Singapore, Ji mero degradis
sin al tio, kiam, sur la vojo hejmen al .Jjlanette kaj al sia
pátrino, li ricevas >en Marseille la sciigon pri la IJlorto
de Je<mette. Kion li travivis, li konfidas al sia taglihro;
ciap malfelicop, .¿ian tragikon, elvokitan de virinoj, li
metas . en mistikajn interligojn ktm ~i a propra sort(>: tiun
mm:dop, liiUQ .hispar,la kapitano, pro demona vi?no, fa~is
al s1a kamarádo; ·la sorton de o.holandano venemta de n :rÍito; la sorton d.e japana kuracisto, kiu ne senkaiíze sen ..
...tas "sin kulpa pri fa nesufico de s.ia kq.racista arto, kiam'
~ava ep~d>emio .q-~as lian vila~nn. Ci~n d·ro S!lrr31ut rilattga.S al s1 mem. L1 estas, laií 1á v-orto} de la f1kc1a, eldon·
antp de lia ~Jíbro, »Unll' . el #oj malfelicaj homoj, a1
Jaaj ·la so:rro\·déstjnis heroan rolQn ·sur la s.cep.ejo de la'
vivo, sed kiuj ite scias tiun lu'di, ear ili ne estas herooj,
aDkaii ne en ·siaj plej kaAaj deziroj kaj revoj. « D-To Sarraut, reveninte hejmen, post kiam li tro-vis. la vojon :il .
la: pa~o: D;'Otla.S de propx:~ mano. Ci .ti.ujl;l ok~ajo~n: ·
l.a ._.ltolor-n~J
raJO. ka]. la kompJ,ik~laJ_n . ammaJn,
Ql.ll $ekv.as :Jt: ,. •
anta ~r.~, ~a_pbta . ¡,am ~~ 131- art- ,
eca for_mo ' de;..~a preze'?-to ~ó, Ci bUJ taglibJ!Q~!iOJ• ~
te }a. :fino on1 díru al u, krel ·r;noma estas ·ei ~.QJ tanun~
"''~
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kazo) «1 uzante vorton el la trutempo &e la psíkologa ,
romano. Li ja estas kuracisto, 6 hu doktoro Sarraut, .
pro kio do li trcoigas kiel na'turkonanto la- naturan? Liaj ,
merntorturoj sajnas al ni animaj dorlotajoj; tro sub tila
animo ~i tie respegtilitas. ' Sed la spegulo mero estas facet'
ita de la mal! O) de juna<ta~to. . , '
F. W. V,
' (Y.) LA DAME DE MALACCA (La Sinjorino de
Malacca) de Francis de Croisset. Aritaií ~io, oni devas rekoni , k:e ·il·ro de Croisset ' verkis t:ve a,muzan romanon. Tia
laudo 8ajnis senutila aptau kdkaj j~oj 1 sed post la milito,
la romano fari~is tiom teda, ke oni de vas aklaroe 'sal uti verkiston , kiu ankorau pensas pri siaj legantoj. Oni ec povus ..
diri, ke s-ro de Croisset tro pensas pri ili - -kio montr- ·
itas. alía .ekstrem? - 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 mal e, 1i atentis la regulojn de la
ludo kaj simple verkis romanon de romana .speco.
Kiel romano de fa,ntaziema verkisto, ~¡ meritas apartan . kritikon, car tie : ci la fantazio evidentiA'as tre facil- .
efekta; ti éstaS fantazio ..de la cirkonstancoj kaj si~uacioj.
Se 'la heroo, anstataií ·esti hinda pi:inco dólca, fiera ka.j
kruela., kovrita de juveloj ·kaj pasedanto de verá fea re~o-· ·,
la~d.o en la duoni~sulo Malacca, estus seris!~n~fa ma.lnca ·
Ofimsteto, la fantaz10 tute ne trOVUS lokon Cl he, ec mter
la tute samaj ok~ajoj. La vera fantazio nestas en la animoj. En la Sinjorino de Malaooa, ~i , trovi~as en la riceco
kaj eksterá. stato do la figuroj.
, .
' ·
lamen la heroino de s~ro de Groisset havas ko:rincitan carmon'; ~i estas irlandanino, . profesora de angla
li~gvo ce J~~i~ata in~iit.uto ~ Cal~is. La sorto sepkom(>ate
málhelpas siaJn asprroJn; §1 perd1s la patron ka] la flancon. Si havas nek ricon nek estonton, malgrau sia neordinara beleco. Sia amikino, •s-ino Turpin, zorgantino
en legsalono, Yllkle anoncas al' si, ke grandaj, belaj , gloraj
ok¡uajoj venos ~nkonte al si en §ian Yivon: tiuj ne 1enasl"
Nur unu viro mteresi~as pri Andrey, senhava milit-kuracisto, nomata Herhert Carter, kiu estas tuste la malo de
la. 1dealo kara al fantaziema ,koro.
. Car Carter ricevis postenon statan en Ekstrem:Orien- .
to, Andrey tam4:m lin ak:ceptas 'kiel edz~m. Verdire tra li
si jam antaüvidas la magion de Hindujo. Si do . foriras
k un la edzo, kaj .- sur ·la Aipo mem, la RajRutana, Ai ren- ·~
kontas la viron, kiun si amos: Aleksandron i:ieliin, sultanon
de Udaigor, posteulon de A:leksandro la Gi:anda. Kompreneble li es.tas tiel bela! kiel Tica .kaj !fiÍstéra.
..
.
»La prmco malrap1de alproksuniA1s. Akvowrda hueto
· kovris liári kapon. Pezaj smeraldoj piroformaj b'ri]i,; ~e '
liaj oreloj. Lia rekta nazo, lia firma hu.So, lia bone mo-,
delita mebtono e1vokis romian maskon; tro grandaj por
lia ,.izato, liaj malhelaj .okuloj kontrastis kun lia profil:o.
Per la tuta kapo ·Ji superis sian adjutanton, kies_ viza~
koloro, sub -hela tu.r.bano , sajnis preskaü' 'nigra;<< '
Oni Yidas, ke s-ro de Croisset ne · hezitis elekti la
plej bélan modelon de .héroo por fantazia, romano. Kiu
povus .rivali kun Aleksandro Selirn? : Certe, la senkompm·e
bela sultano konfuzos pli , ol un u Jeganfinon. Kaj klaj
juvelojlll'
. ·'•
,,,
· , .'",
.•
·
'
La p!ej .amuza kaj ',origjn_ala :(~atto de la. Tomano cat la ·ammtngo de An.dtey kaJ Selun ne plerugas la tutan
libxon - .. estas 111. prisbibo ~ de ,la anglaj koloniaj motoj:
La aüt?ro tie disvolv~ 1pulte da sprito l:~ tre akr~ ~~
ton prt humoxo. On1 ne• reb:ovas !a tragikon de lüplmg,
_sed ~~olan k~j, _yigl,~ ob~rJemon tipe . fr.apc~.
., ' .
La snoblSino estas nvregulo en Rahafang, sed ·ue
·
ne la .deveno -ludas l'olon, .sed la·fonkcio k.aj rango.
Herbert Carter, · :kiel snobo, , _estas perfekta ·en ·Sia .
syeco, tiom pli, ke 'li ~estas ; sinc~a b:ómo,. ~ ~fek:ti~,
h ;ne snobas pr9 la ekstera•.mondoi -sed .pro mtíma) mut:&- .
vo;j. Avara, egoísta, maJJar~-m'tm'sa ·kaj · laluza, Carter,
tiom , et~ preo.as pe~; la snoj;¡isn:m imponal\ · -aspekton.•
Kompleta komedio de funkciüloj , .servas kiel . dekoraciq
al la reciproka pasio de la jona irlaudaniDo 'lk.aJ_ de ~~
- bela
aultaílo.
·
g¡
¡
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..
J ' .•
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' La un ua · sinjor1no 'en .ttahalaríS" .es!as Mty · firán&- '
more, edzino . d.c. la .·~en.eral~ gn~.t"mes!to· -.La dua, .},pdy
Lyndstone, fra:tmo de la unua kaJ edzmo ue ·hankdlrektoro. Tiuj du gravaj figm:oj trem1gas 6un' err RaliataRg;
ili kompreneble iervore _;malamas A~drey, .kiu estas rave.
. carma, sed ~isnu~ laií.dad~s . la ridindan Carter, kiu ·
hone scias .ilin flati.
,
>
.
•
La amromanon de la suitá:no ñe indas .:rakonti detale.
· q¡ .pekas kiel ~uj samspecaj :intrigaj. en tio, ke ti bonege
fm1~as pe• fehCodona geed~1~o. » Kle~ mal1onga estos . Ja
vivo·« sopi:ras la juná · sultanino post la edúnito. Sola ti u
fr:\,ZO, kiu finas la lihron, J..onkj'lros al. s-r.o de. Cwisset,
senfinan nombron de le.gantinoj kaj admirantiooj. F..ntute
la libro estas ·tre ·lerte arim~ita . ·
·

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 Sova~a bovo en Eüropo.
17 Korelativo.
18 Jodo kun preseraro (') .
19 Kristnaskarbo (') .
20 Enkampa fortikajo (') .
21 Tia tago estas 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 v·e rso .
30 K. L.
3 1 Maljesa.
32 Esperanto ne ·e stas . . . . . ling vo .
3!3 Prepozicio.
'J~ Serpento (').
38 Kora sento .
40 Verkinto de VERDAJ . DONKIA O. TOJ .
42 Tre konata C.efredaktoro.
45 N C.
46 Prefikso.
47 Originala satira romano.
48 Malkomponigi (').
49 Sufikso (inverse)
50 Sufikso (inverse)
51 Malsama (') .
53 Apotek (inverse kun manko de vokalo ('))
55 Grava faktoro en versoj kaj melodioj.
58 Nomo de estona verkistino.
59 Ace paroli.
60 Vojo kun arboj.
62 EL E.
64 Konsonantoj 'de d a tu 'r o ,
65 Valorstorio (')
66 PrepÍnicio . ·
67 Cina esp. verkisto.
68 Sovaga besto dez.e rta.
70 Rezulto de ~ukcesinta militiro.
72 Mangebla ruga radiko.
·74 Marherbo (inverse).
76 R M P NRO.
78 Identaj konsonantoj .
79 Mallongigo de titolo (inverse) .
80 Pi. ..
81 ldentaj vokaloj .
83 Verko de Bulthuis.
86 Ve rkinto 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 OKULO JN .
97 Sufikso.
99 Entrepreno de LITERATURA MONc
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101 Sllfikio.
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102
104
105
106
107
109
110

Nombro.
Verko de H . Adamson.
ldentaj konsonantoj.
Artifiki (') .
Batado de la arterioj
Prefikso .
Himno.

Vertikale
1 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 (')
n Esprima aspekto de la vizago.
12 Trinkajo · (').
13 Ampleksa proza verko (')
14 Lingvo-projekto lwnkurinta .
21 Poemlibro de K. Kalocsay. ·
22 Proza verko (').
28 Prefikso.
33 lnterjekcio:
34 e v.
. 35 Utero el antikvaj skandinavaj
fabetoj .
36 Bataltemo -de esp.
39 Nombro.
41 MaJliberigi (').
. 43 Moralsci~cQ. (')

44 Su.fikao ~ijlverae).

52 ldearo
54 P N.
56 Subtera elfosejo (') .
57 Malnova mezurunuo.
59 Estona Cseh-metoda · instruisto.
60 Sen .gi ne estas vivo (')
61 Komenci plenuiuon de tasko ' ('j .
63 Fabelo.
65 Olua .. suko arba (')
67 Verkinto de LINOVO STILO FORMO.
69 Sufiksó (inverse)
. ·. 71 Eligi laütajn vocsonojn (') .'
72 Nemlllta (') inverse.
73 Patosa lirika poemo. ·
75 Poemaro de Baghy.
77 Stonego.
81 Korelativo
82' Ner·eala · bildo.

KRUCVORTENIGMO
tL·migas eu nia nuna numero. i planas prezenti plurajn
el ili, lcies pretigon afabLe akceptis samideano Baghy.
La enigmoj estos ciam instruoelaj kaj ni ·esperas, ke
multaj abonantoj gin akceptos volonte. En aliaj numeroj ni uzos 1 ovrilpagon por la celoj de la enigmoj.
Por ne labori vane, ni fiksas ankaü libropremio j n
por la unuaj dek solvintoj. El la premioj ni do nos s·es
al niaj eiíropaj kaj kvae al la ek tereüropaj solvinloj,'
lau la alveno de la gusta solvo.

La premioj estas jenaj:
1.

2.

3.

q.
5.
6.

Dresen : Historio de Mondolingvo
H ekler : Arthistorio l.
Eügeno Onegin
Dresen: Analiza Historio de la Esp. Movado
Goethe- Kalocsay: La Taglibro, Romaj Elegioj
La Vim de Arnaldo

por ekstereiíropano j:
IIelder:
2. Dre en:
3. Dre en:
4. Eügeno
1.

.\rthi torio l.
Historio de Mondolingvo
Analiza Historio de la E p. Mo ado
Onegin

u jo), Bonne ie (O lo), Zetterlund (Sto 1holm) Riedle
(A Jt tetlen, visujo) Yajet (Morge , visujo), E pcranto-Grupo »Verda telo « (Praha), Di 1. M. Ponli
(Stabhel ), Julio KruminA (Higa).

[( ovrilo por 1935.
e los farila el plüna tre fortil a Lolo (lcdimita). G~a
kosto afrankite esla ~ fr. l. 5o. La ko1oro sama, l iel
gis mm, ankaü b a pekto nur la materialo e tas :cn1ompare . pli bona. i pela afablan mendon 1 iel el> le
p1e:j baldau, por le ni 'Ciu kiom ni devas fario-i el gi..
t i ha va ankorau l elkajn l ovrilojn por la pasiu laj jaroj. llin ni livera ' por svfr. 1.- .

La abon¡)rezo por 1936.
r la la ama por ' i,uj land j ki l , li . e n T. 3 ". X!i·
dPtlOvc alentio-as pri 1ole) ti a abon 1iu ignifa: ke
la nnna el zemplero 1o. ta la regulan abonprczon kaj
ci1t plua kzemp lero 1 ta . fr. ¡.5o 1 ieL jarabonou.

.\GRABL\J\' I\Rl T .t Ti ,1J,\ FE 'TOT\GO.IN
l1 \J FELIC.\N NOVAN JARON
DEZI HA . . , \L CIUJ AMJE 0.1

la redaJ cio /, aj admini lraeio de
»Literatllra Mondo «

Al Jtiaj abonanto.i

Abonu tuj la popular ciencan dumonatan gazeton

Ci tiu numero e tas L¡o paga kaj laJa ta por r g;)5.
Tamen, ankorau en januaro kune kun la cnhaYlabelo
aperos sur 1 2 plu 1 var pago j la 1 vara numero de
»Lingvo-Libro «, l un la plena programo de .\EL.\
1 g36. Tion ni deYi · far.i pro la grava malsano de niaj
redaktoro j s-anoj l alocsay kaj Szilágyi. La unua perdis unu renon per tre malfacila operacio, ed li. jatnhodiaü e tas el ter mortdangero kaj la dua de is ·1prenigi kelkajn ~tono jn el la reno. Tiuj malfelicoj
~muzis ne nur malfruan aperon de ci tiu numero, sed
ankaií multajn prokrastojn en aliaj laboroj.

5CIENCA GAZETO
Nun pligrandigita gi aperas sur 20 dense presitaj ~agoj
kaj kovrilo . Pluan pligrandigon ni projektas. Enhavas
multegon da informoj sciencaj en facile legebla lingvo.
•
Jarabono; Unu dolaro uso ra (3 sv. fr.)
Specimeno kontrai:í respondkupono

Dmer1ka
-Esperanto-Instituto 556StateSt.,Madison .Wis .• Usono

Be/a

Apero en 1936. Niaj suúleno:ntaf.
Danl ' al la fervoro de niaj abonantoj, ni feli6e
povis decidí lieJ, ke »Literatura Mondo « aperos anJ at1
en 1 g36. sur sama pagonombro, en sama forma lo,
kiel gis nun, ed nur sesfoje dum Ja jaro. Ni tre ate nlos, ke tiu sesfo ja apero estu regule ciam la lago de.
la paraj monato:j. La gazelo e tos kvarfoje 52 paga,
i,ul luzive »Liugvo-Libro « l aj la kovrilo kaj dufojc
36 paga. Tiamani.erc ni donos amplel san kaj reprezentan revuon. Gis nun pagis aií anoncis sian ubtenon
2 3 amikoj, al kiuj ni esprimu nian p!ej sinceran dankou. i estas certaj, ke ankau la aliaj 2 7 subtenanroj
lrovig·os en nia fervor.a 1 aj entuziasma ubten.anlaro.
~i e peru, ke post unu jaro de fortostreca laboro ni
dcnove povos forlasi la petojn por subteno. Dume ni
da~ku al la jenaj amikoj, kiuj ubtenis nin cu per duIObhgo de la abono, cu per mondonaoo, cu per abono
por luksa ekz·e mplero. lli estas la jenaj:
Blot (Angers) Bernard (Bois Colombes), Arti<Yaud (Limoges) B~dereau (Le Mans), Bouvier (Poix),
Saget (Elbeuf);' Delor (Tlemcen), Gicouel (Limoges),
ltameau (Limoges), Esperanto-Grupo (Limoges), ciuj
en Francujo;
~'ordoff
(Bristol), Badash (Rotherham) en
AngluJO;
Eldering (Amslierdam), P.ascha (Bergen), en
ederlando;
_Chri taller (Stultgarl, Germanujo ), Soneson (Svcd-

O randa
Interesa
OOSTA

BERLINO

(Romano de Selma Lagerlof)
(N obel pre1n iitino)
Trt~d .

Stellan Engholm.

Ra ,·e ilustrita de Einar Nerman.
,La libro estas valorega, mi montru, cu 1d
valoras la aperon de tiaspec aj libroj."
(lnformoj de Esp. Asoc. de Estonio).
, . . . Granda verko kaj gnnda tradukinto.
Nur gratu 'on ni povas E>~primi".
(Kataluna Esperantisto)
Prezoi en wi~aj frankoj: Bro s. 6·-, bele bind
7·50 (afra nki te).
Pago per bankceko ai:í al nia pOS !ceka konto
Stockholm 578.
Eld. Soc. Esperanto, fako 698, Stockholm, Svedujo
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Plena Gramatiko· de Esperanto
(V orto kaj frazo)
Verkis:
Favorprezoj por Jandoj
neorvalutaj!

K.

K a 1 o es a y

kaj

G.

W a r in g h i en

Grandíormata verko ur 37o dense presitaj pagoj kun
plej d tala aramatiko de E peranto.
CEFAJ CAPITROJ:
Fonetiko
12 pasoj
Vortfarado
.
122 pagoj
Morfologio kaj . , inetio
68 pagoj
Vortsintakso
20 pa~oj
Frazsintakso
57 pa~oj
Vortordo
5 pagoj
Interpunkcio .
7 pagoj
Indekso
.
. ,
18 pagoj
prezenta al v.i i::m bildon pri la detaleco de la un u a
cienca aramatiko de E peranto.
La delaleaa ind k o tre faciliga la trovon de la respondoj
je ciuj crramatikaj demandoj kaj duboj. 'liuj respondoj
e ta ric ilu trataj plejparte per Zamenhofaj ekzemploj.
a impona verko ko ta bindita vfr. g.5o, brosurita svfr .
.- plu 10 0jo por . endko toj. Kelkaj ekzempleroj presitaj ur luk a papero kaj binditaj en imitita ledo kostas
vfr. Io.5o plu enkostoj 1oo;o.
Ci tiu verko e ta la unua el la tri verkoj de la lingvoerio d
EL 1g3
o aj membroj por ciuj tri verkoj
(kun entut 1 oo norm-pagoj) pagas kotizon de nur
10.- i aj frankoj bro§urite kaj afrankite.

Granda rabato
por AELA-anoj!
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Ree ekaperas
m o nata

La majstra verko de

BL SCO IBÍNEZ
pri hispanaj moroj
22 X 16 cm, 232 pagoj.
Nepre estu en via
biblioteko
Eldono de Aragona
Esp.-F ederacio .
Mendu ee la tradukinto: n. de Salas Cervantes S - Zaragozo-Hispanlando, antausendante la monon
en pesetoj.
9·50 pesetoj por
Fremdlando 8·50
pesetoj por Hispanlaudo - Sendkosto
enkalkulita
pes =

IV

proksimume O 40 sv. fr. -= 2 fr. fr. =

Felcloa nerkeazto éa lúadiS- : Blcittr Vümo•• -

la

g a z et o

FRITECO
Unikaen Esperantujo ,
kiu portas altan idealon,
propagandas
laiínaturan vfvadon,
pacideojn, kontraiímilitarismon kaj konatigas al siaj legantoj la fundamentajn
naturajn
legojn el
kiuj la nuntempuloj
ftankigis.
Abonkotizo 1· - frsv.,
3 internac_iaj respondkuponoj kaj ciu egalvaloro.
Postulu speciemon.
Adreso ; Redakcio
Frateco, Sévlievo,
Bulgarujo.

0·33 gmk.

Peat•idéki Nyomda Vic:oa. -

A ayomdiért B'alk Gyala feJelaa.

