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Averto: Manuskriptojn la redakcio ne redonas.. La rajton, fari en cm ensendita manuskripto
stilajn korektojn la redakcio rezervas por si, se la vevkmto aü tradukinto anti~ipe ne P.rotestas.
.
La redakcio akceptas nur unuflanke ma§inskrihitajn artikolojn kun sufu~e larga] ~n~r~en? kaJ liniaj
interspaooj. Escepte tamen estas akceptataj manuskriptoj kun desegnitaj aü tre klarc skrilHLaJ hterO.J.
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Novaj prezoj 1
Aliaj prezoj ea la katalogo
estas malvalidaj ! El tiuj ci prezoj De plu
estas iavol"o por malboavalutaj landoj

•

•

•

•
•
•

Brosurita
Bindíta
malmal·
nova nova nova nova
p r e z o
Julio Baghy : Dancu Maríonetoj
5.40 1. 70
3.40 1.20
Viktímoj
6 20 3.10
5 .2.50
Hura tolbind. 11.20 7.20 9.30 6.90
7.40
6.Preter la Vivo
3.30 2,20
2.1.50
,
Pilgrimo
3.30 2.10
1.80
1.50
K. Kalocsay: Lingvo Stilo Formo
4.50 1.90 31.Strecita Kordo
5.70 3.20
4.2.40
Rimportretoj
4.50 1.30
3.- 0.80
Eterna Bukedo
duontole 7.11.20 6.9.5.K . Kalocsay--Madách: Tragedia de
¡'Horno luksa
7.50 3.50
6.2.50
aimpla 6.- 3.4.50
2.K. Kalocsay-Goethe : Romaj Elegioj,
3.- 2.10
2.1.50
La taglibro
K. Kalocsay- Dante: Infero
11.- 5.70 8.80
4 80
K. Kalocsay-Hekler: Arthistorio l. 15.- 6.80 13.- 6K. Kalocsay-Hekler: Arthistorio 11. 12.- 7.90 10.- 7.luksa
9.7.8u
K. Kalocsay -Mussolíní: Vivo de
Arnaldo simpla ·
3.30 1.90
1.80
1.20
luksa
4.- 2.50
2.20
1.50
K. Kalocsay- Waringhien: Parnasa
Gvidhbro
5.- 2.70
3 60
2.K Kalocsay- Waringhien: Plena Gramatiko de Esperanto
simpla papero
9.50 7.10
8.- 6.luksa bindo, luksa papero 10 50 8.20
Hungara Antologio
14.- 7.90 12.- '1.-

Bleler -Kokény-~irjaev : Enciklopedio
18.-de Esperanto voL 1.-II. ilustrita 34.- 20.50 30.neilustrita en unu volurno 20.- i2 20
Asch-Lejzerowicz : La sorcistino el
Kastilio
5.- 2.70
3.50
2.*Grenkamp- Brzekowski:
Pri l'Moderna Arto 9.- 2.J. Forge: Mr. Tot acetas mil okulojn
5.70 3.20
4.- 2.50
F. Szilágyi: Trans la Fabeloceano
5.- 2.70
3.2.Poemaro el Hungarlando
1.50
1."
La Simpla Esperanto
1.50
1.F. Szllágyí-Genthon : La Pentroarto en
la Malnova Hungarujo 15.50 9.- 106.Totscbe-Karinthy: Vojago en Faremidon 1 20
v.70
Totsche : De Pago al Pago
4.- 2.40
2.50
1.80
Dekdu Poetoj
simpla
4.- 2.50
2.50
1.50
luksa
5.- 3.- 3.,1 SO
St. Engbolm: Homoj sur la Tero
5.- 2.90
3.60
2.20
,
Infanoj en T o rento
3.50 1.80
2.1,20
Hans Weínhengst: Tur Strato 4.
5.50 2.90
4.2 20
Aísberg : Fine mi komprenaa la radion 6.- 3.70
4.50
2.80
K. R. C. Sturmer : El la Notlibro de
Praktika Esperantista
4.2.10
2.50
1.50
.Kikuci-Simomura: Amo de Toofuuroo 1.20 0.70
T. Herzl-B. Selzer : La Juda Stato
4.20 2.50
2.70
1.80
8lonimski-Grenkamp : Mía vojago en
Sovetío 4.20 2.20
2.70
1.50
Jelusic-Rotkvic: Cezaro
11.- 6.W 9.- 5.40
Adamson : Auli
3.- 1. 70
1.80
1.
Kamaryt-Gínz: Ce:iioslovaka Antologio 14.- 7.90 12,- 7.E. Prívat: Interpopola Konduto
4.20 2.60
3.1.80
lukse bínd. 3.50
Jerome-Badasb: Tri homoj ea boato
luk~e bind. 4.50 5.50 3.60
42.80
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La prezoj estas montrataj en svisaj frankoj.
Aldonu 100/o de sendkostoj por la libroj, aparte ne aignita~
Por la libroj, stele signihj aldonu 15°/o por sendkostoj.
Kotizo al Al:LA reatis la malnova.

Rabato de 20°/0 a' la aembroj de AELA el la
supraj prezoj!
La prezoj de la ankoraií neaperintaj libroj estos aparte anoncatai.
AELA kotizoj por 1935. estas akceptataj antaií olla lasta libro
de 1935. estas aperinta (proksimume en fino de februaro 1936.)

P agojn ni akceptas :
per monbíletoj, bankcekoj. respondkuponoj, ,money order 11 a
Budapest aií al niaj reprezentantoj.

Postmandatoja, sendataja al Badapest ni
rifa zas
Postmandatoj estas sendeblaj nur al la jena adreso:
PONTOWA, KASA, OSZCEDNOSCI, KRAKÓW, Polujo, Literatura Mondo Kto nr. 403.148 pagu zloty 1.73 por unu svisa franko.

ABONPREZO AL LINGVO LIBRO
por unu ekzemplero dum la jaro
0.80 aiístrajn silingojn, 4.- belgajn frankojn, 8 penny, 9.- cehajn
kronojn, -.60 danan kronon, 0.60 estonan markon, 4.- francaít;t
frankojn, 0.60 markon, 1.20 peseton, 0.80 pengó, 3.- lirojn, 8.dinarojn, -.80 laton, {por japanoj specíalaj kondicoj ée JEI) ¡ 0.40
~uldenon, 0.60 norvegan kronon, 0.20 zloton, 4.- eskudojn, 25.}eojn, 0.60 svedan kronon, - .20 USA dolaron, 0.80 svisan frankon.
En nemenciitaj landoj 0.80 svisan frankon aií egalvaloron.

Tri ekzemplerojn ni sendas por duoblo de
la supraj sumoj.
ABONPREZO DE LITERATURA MONDO por tuta jare
..
la unua ekzemplero al la sama adreso
12.50 aiístrain sílingoin, 65.- belgajn frankojn, 0.7 brítan pundon
60- cehajn kronojn, 7.- danajn kronojn, 7.- estonajn markojn
45.- francajn frankoin, 7.50 germanajn markojn (pagatajn al nía
konto en Berlín). 15.- pesetojo. 10.- pengójn, 35.- lirojn,
100.- dinarojn, 9.- latojn, (por japanoj specialaj kondicoj ce
JEI), 4.50 guldenojn, 7.- kronojn norvcgajn, 15.50 polajn zlotojn;
30.- eskudojn, 300.leojn, 7.- svedajn kronojn, 1.80 USA
dolarojn,
aií 9.- svisajn frankojn kaj ciun egalvaloron.
Ciu plua ekzemplero al la sama adreso sendata kostas svisajn,
frankojn 4.50 kaj borsan egalvaloron, sen ia plua favorprezo.

Una svisa franko egalvaloras la 15-aa de decembro 1935.
1.75 aiístrajn silingojn i 9.70 belgajn frankojn: 0/1/4 anglan pundon
8.- cehoslovakajn kronojn i 1.48 danajn kronojn; 1.25 estonajn
markojn; 5.- francajn frankojn; 1.25 germanajn markojn, se pagataj al nía konto en Berlín kaj 1.50 germ. mk. ae pagataj al la
hungara kliringkonto aií per giro posta al Budapest: 2.40 pesetojn hispanajn : 1,66 hungarajn pen¡!c5jn; 4.- italajn lirojn
15.50 jugoslavajn dinaroju; 1.40 latojn; 1.25 yenojn (pro mono•
polo specialajn pagokondiéojn donas Japana Esperanto Instituto•
2.50 lidojn litovajn ; 0.50 nederlandan guldenon (pagu nur al)
nía monopola deponejo en Nederlando e S-ro A. C. v. lngen.
Nederlanda Esperanto-Centro, Rotterdam, W, Voorhaven 43), 1.32
norvegajn kronojn ¡ 1.73 polajn zlotojn: 5.- portugalajn eskudojn i
45.- rumanajn leojn ¡ 1.30 svedain kronojn ¡ 0.33 USA. dolaron,
aií -horsan egalvaloron en aliaj valutoj.
~angoj de la transkalkulo okazas samtempe kun la boraai kurzosangoj.

: ~ulte ·.
.

uli-:·1& a.rno

Komedio

-:: c..

en tti "aldoj

TIJomson, Helbóurne -

Okaz.as en- la: ·riunf-empo. cLa ~omedio líav~ nur unu
soenejon: ESta~ la _salono, Jxme sed •ne lukse m-eblita,
en . pensi0110 én . Arnhem, Nederlando, kies · fenestt:oj
rigardas sur la pa,rkof! kie s.üq:as 1a Cseh Ins4tuto. ep
EsperantQ-Domo. Akto {}nu.a okazas , ciikau la sesa
horo ptm. _Akto Dua ,ioni pH ril:alfruhore: post kv.in
semajnoj, kaj Akro Tria ~n la .sekv.ahta :antautagmezo.

-

'

'P.e~sonaro:
Sinjorino Gretqhen·..(Grl!oa), Logejmastrino.
Hans, Drinlrema_Lernantó de la : Cseh-Metodo.
Johano, Trinkema Lef.nanto de la Cseh-Metod~.
/vano, Nova Lern~1ú de la Cseh:..Met~o.' Francis, Cseh-Metoda 'Instruanto, Diplomita.
Julia, Poetin.b el Jjungarujo.
Zefira, filistra fraiílino el Londono.

·
- JOI~ANO: :Skotla!J-don: Mi. golfludis, .kaj la lastan _
lagoü mi faris lA lastan 'truon per tri Da.toj .
.HANS: Cu iu vin vidis?
. lOilA.NO-:' Ne ·insultu. Cu ne, ci tiu klabo estas

· honkvalita. .
·
·
'
HANS (ue alrigardan te): Kaj kio pri ci tio? ;(Elposigas postkarton kaj montras.) Cu si ne estas bonkvalita?
JOHÁNO: Hallo-.o-o! Kie vi sin renk-ontis? .
HANS: Eil Londono . .
~JOHANO: Londono. Sed mi kredis, ke la angliuo j estas tiel - eh, -tiel - tiel alié.
·'HANS: Ho tute ne, tio ·ne estas, post kiam oni '

post kiam o ni -

la pú§on.)

·. AKTO L

·.

>

JO HANO: Post kiam tmi .HANS : Hq: vi sclas, pÜst kiam o ni penetras ilian
surfaooi1, vi komprenas. (Hans remetas la karton en
.

,'

¡

HANS : Nu, alía afero, ou Vi arangis kun si revi don por nodiaU: n.okte? .
_
· JOHANO: Jes, mi vidis sin, a ií pli vere, mi vid<igis min a~ si. Mi abso1ute .svitis portante ci tiun pakajon kaj la k1abojn, sed qi tamen paro~ sin, kaij
()ksciis ke ankaií ..5ia kúnulino estos hej'rp.e.
·
HANS : Borre, kaj nun ankau mi havos ierikonton.
JO HANO: . Ne tiel rapidé. M)i ar.angis por si kaj
·mi ·~ ka j ke vi oonkontos ·Sian kunulinon.
HANS: Tute ne, fripono. ·Mi volas . Sin.
_JOBANQ: ·Nu,. ni perm.esu, ke la fraiílinoj mero
elektu. · .
'
" '
. .
·
HANS: .&:me.<Mi scias, lciun si elektos. Ni efiru .
.JUliANO: Bóne, mi estas préta. (Br.úego ekstere.)
HAN§: Tamen, a-tendu. níomente. Nova Ioganto
' venas;' i .atendtFp<)r ~di, ' ÓU li indlui lÜan atentO!ll.
'
(Eniras Greca sekvate dé Ivano portanta paka3on.)
. ' GllE.CA (áep,halte 'párólante).:' Jen Sin joro Ivano.
Jen la dú Sinjoroj, H.ans lruj Joha,no. Ui uzos la
salopon kune ~ vi. Jen estas vía .C;a.mbro. (Si indikaS'
po.r.don. dekstre.J:
.
·
.
IVAN9: BOp,an vesperon. · (Zor~ met¡as la pak' . ajoü planken, apU'd la tablo, . metas suvtuton kaj capeIon sur la pakajon.)

·

J:OHANO< (bonven~e): Kiel vi sanas,

Ivanó?

.. HANS ·(ma1rorge 1lirtante ia manon): Hallo.
GRECA ; Ne. ~r~ pri li."Iij ~m eliras por vespermangí. Sed se ;:vi vo.l,i:ts, mi 1uj preparos por vil.!

l.VANQ :. N-é1. da~on. Ankaií .llll n.:tan~os ekstere.
JOHANO: Ti;nkri. hieron lrun ni. .
'INANQ: D.an:kon. Mi terure soifas po&'t la mar-

\,
.

..

yojag<r, el Dondono.
,
·~

,·

.

..

•· ' .·'

(~ans elv.~rsas kaj ili Ci:u.j trinkas.)
GRECA : · sinjo.r olvano;' ei fiuj .$injoroj J~mas la

Cseh.-metodon. OU ~ arikañ vi?
'
~ _; tY~: ~rre, ankañ Jni . lemas,
lerm. .

.•

·

'

áu

.
esperas g-in

<.

.

'e·'seu-lilef.om.uuJ.
«:JRES!~ .Mi eiaql~~.fer~s, , ke in~i,. log~toj
. ·
· · ··. ·
L

"'

'IVA..~O: Vi

estas tre géntila. . .

.

estu

'.

. ··. . ~REC-&.: ;!o~nC? fim. ;lenas g~ rde k~~ j~j;
ka) Hans de. nau Jai'OJ Se 1i nur ne drinkus trom, eble
lf~Jinus· la .kul'BOn·•post, ~de~ ;j!IU'Qj', " "',
, ;
·•
HANS"(geuqfJeksán~) :"·Mi aankas, Jll08ti:Ílo aria;

POfiMO.:!
· -

.'
.
Karl_WGJnselov - ·.

r·

Kie~ facile sm: la ~oj' Ae srirto
.
pu .h?mojn malkompre~o trañ po1-asl
Ilin disigas ofte unu · vorto, ·'
.,
Se oni gust~ ne la gustan :trov~ . .

Reva veturo '
Tra blua ~af vin poriu la veturo
'·De ;niia blanka vento-Avela velo.
La direktilon turnu la deziro
Al .sorca malproksim' kaj aventuro ,
Al felicige . nekonata celo,
Al bordoj, 'kiujn sercas l á sopiro.
Malantat't 'ni perditas f oraj ~ondoL
Kaj via belo kuaas antai:i: mi,
,:elor' admirinda. Nur la blankaj mevoj
-~~Nin a~ómpanas kaj murmura:j ondoj
. Kaj ía sopira, :fluge cirkau ni
Kunveturanta ar' de niá:j revoj.
La nolr.to venas. Sur velur-cieloj
Kov:.rantaj nin per senfinega spaco,
Dum jam lacigas nia vel-flugilo, ·
Ekfloras pli kaj pli la oraj steloj . ..
. 1\ipozas· f.orgesila nun, ·pro laco
. Glitinte el la :lnan', la direktilo.
Sed la.. okuloj ciam ·pi u ·· senlime,
La celon atendante, la beatan,
Penetras tra la ñoktvwilaj 'muroj, .
,,.§er~ante málproksim~ · - .malp:rqksime
La landon félicige nekonatan
. De rev-m,isteroj ·kaj , de' aventuroj. ,

La alia -:v:orto
Ni amas nin kun arda kiom r-ico
Sed eu· vi scias, kiam .de ~i floke
Fodlugos e}>le tiu ci f elico? ·
Hove, ni nin ne konas reciproke!

\;-'

Estigas ,dubq kaj io~pigas kredó;
Unu kun cagrenita kor' foáras,
· Lin rev.okante kl:m ktiTe5a cedo .
Alían vÓr~oq la áli.a diras, .· .
Sed car malhelpas jaro la roalproksimo :
Gin audi e.n la muga vivo.:ondo
Restadas ámbail di!Íe en doloroj,
Vundita,j ~n la fundo de 1~ :animo,
,Kaj eble ·povus esti ambaú ko,roj .. .
K une la plej felicaj ·en la mondo. · •.
'

o

Somer-ve,spero
,,,

Vespera rug~ n~as sur ia. parko,
Nubrozoj gran'da-j; plenaj kaj · abundaj
Pendadas l~ c sub cjela ar'kó. .
.
Kun la okuloj miraj kaj •prÓfundaj
R.egm~ staras yi en flor:aj m-aroj . . "'
Sin lulas floroj · cirkáu viaj -haroj
Kaj~as v~.

l'émjn: M~ ~upóz~t$,
-la':p.atrilllm ,vo!grh' "'

ranien; ·~ 1a vivo, ' kiel
>>Multe lil Dev:; ~finé..
1~ 'runo .veiJe.. ,valo•.< · ·
IDi ha~as . nún.: ·... '· PO'ste ni <filozófQ's"pri
la· ~vo,~ kiam ni, hav?~· ~~~y. je': n~ d)spóno. · · ,
·¡y~NQ :.,}es,, cer:t:e,·.estQs' tre .Inter.ese.
.
. .
FRA,NCIS: J(aj ·;;ll~, ;~Et Iv~o, •m1 domas.
(Enir,9s ·Gx:eca $till . ~..aa ~. S'l(r p).etó.)
·;GJ:ú;CA;:J~n · 'taso. : da ~too :J>?r vi, ,,Sin,jo1·o . Ivano.
fV.<tNO :::Ho1 dim~()_n. ~í -trink:os gip tuj. ;
'FlUNCfS: Nu, gis revid('j, am:iko Ivario.
.
. IVANO: Gjs 'revido Fz;anC,is. (Frarids eliras.)
'• GHECA: KaJ n~1n; Sinjoro ' Ivane,":i;kmvolú . sic;Ii~
al viit tea.. .
lVANO: :Pankon. Nenion ,pli, ~Lvo~, Sinjorinc,>
Greca. · .
. ·. ·
. ·. .. ,·
.
GRECA¡ Certe :.ne . estus ·geno "al mi prepari iom
da m:aiigajo· por ,vi, se ..., ·, , ··
...
,,,., IVANO·:. Dar!kotl'{ sed M :genu vmf
GRECA: , .J)'ó, :lit!te }:1,e ·•. estu~ 'ge~o, Sín~oro. Mi
bedaiíríus . se ; vi tiel"peilSuJS· r Jiaj la ;veter-9 '. n'ID;ltemp:e
sajnas pl~oona· Ol antaue. Kaj ,kiel dips Smjoro JohanoJ
de'vas'" ne esti l(ato";J;úr mia pi{@o, ¡x1.st ki~ mi uzis la; ·
m~Clikament¡¡Í)) .kiun. li' donacis af"mi. · (Derrrotas. ,la
pantofÍojrt' de 'unu .Piedó ' bjwin.Ontna.S la 'haúton tra
tr.Uo apüd, la .· .
hmi mem 'ri:ga:rdis, ~j:
kiel vi m.em .
. . .. se&Ji ,ne .vo1as vidi
k,af iom' pa~zigas),
' , · kio esfu.s mir•".tl;,ll~l·,'

isj.la";~¡~eiJll')l~o, l;~the:,~
•

•

•

•

•

<

\

l

.

'

'

PGemoj de C.(j_
•

· La fontano
Fe.:rmu., amatino Ja.caspekta

I / okulo]n :lacajn , r~ tu plu,
senmore, en ]p. .poz' neglekta.,

kie. surprizis vin la

. ~u ' .

Fontana, babiJanta korte ·
tag~nokte , k un sen cesa klam ''
l' ekstazon nu'tras nun ·dolcvorte ,
..en kiun mergis min la am' .
La garb' ~ utanta Jitrebe
m~l florojn fór,
kiujn ornamas , Febe
pt~r multkolor' ~
disf.alas plu ve , Qvebe
en lar~a : plor'.
Same, anüno vía, arde•
de 1' flum' hruliga de 1' p]e:¡¡ur' .
sie~as fluge, baste, barde
ravitan vaston de r . lazur'.
Poste re:f.alas ~i . sen ·vi ~o
en trista •tajdo de' langvor',
kiu desoendas sur dek1ivo
sekreta gis en mia kor'.
La. garb' . sutanta strebe
mil florojn for,
kiujn ·orn~mas f ebe
per multkolor'
disfalas pluve , ' §vebe
en Jar~a plor'.
Ho vi, la nokt' ' ~in igas' carma l
En via sin', ho 'doUa ·sent':
aüskulti pri r ., baseno ., iarma, "'.
pri la eterna ·.plorlament' l
Lun', akvoj zumaj;' nokto . hena,
tremanta hosko-panarain', ;v
jen via yuJ:a ttisto sp~ena
estas spegul' . de mia . am'.
La garb' Autanta , skebo
mil florojn for, .
kiujn oj:namas 're~
per rcniltlmlor' ~
· disfalas plu~e , ' ~vehe ·
' en lar~a ; pto~· .'
.

-BaudeJaire ·~'

K. Kalopsay _,...·
.Sur via lqrga. kolo, ,;;ur rondaj
jen pavas via kapo k un carmoj dolee~stz:apgaj.
En pas· trankvila, triilmf4esta. '
.
•
i#f,
• ' , "1·. ' ; '
vi iras via:n vojon, l10 infanin' majesta.

Mi nun.' al·: vi rakontu ; ensorcantia'
Ciujn diversajn helojn .de via jun'
mi pe~tru vin en ·belo ,pura, t:.
ki e al iancas agoj infana kaj matura . .

La b1·ust antaüenprá:ncas kun strec 1 'de Í' silko ~vela:
via triumfa hrusto, el' tiu §~aiiko b~la,
su~ kies "h,~laj pordoj 1ilaf .
la lom o alkr06ig~ kieh sur· sad'oj stalaj.
Provokaj sildoj , kiujn du roiaj pu?kt~j· apn,;~§!
Srank' de ·sekretoj dolcaj! ~i per bonajoj ca~ma$,
ple~a de vin', parfum'', likv~roj~
de kiuj ekd.eliras) a cerhoj kaj la Íwroj l
M.arsante, vi 1' aeron .;per :l;uga jll:p' balaas;
kiel se, bela sipo la maran ondon traas,
velar-sargita, sin .lulanta ·
·
laií ,ritmo -·;mildé-mola
k,aj
pigr~
kaj
.tre lanta....
.
,...
.
'

,· ,

.,

.~·

'_e;.

''

·'

\

La noblaj ,gambo), sub la fa1baló, gin ~atante ,
turmentas la ;ohskurajn . dezirojn, agitante: ...
. du so~cjstinoj, ,,~iuj bate~'·;
en vaz' ·profunda .kiflas sort\trinkon, nigran .fate.
.

Jli

.<

.

La 'brakoj, kiuj l~dus ku~ la _h~rkuloj etaj,
rivalas la ·hoaojn brilahtlJ.jn; f~rmi w.etaj,
obstine férmi en ' fervóro, ·
'k:vazáU. por enpre~egi l' amatori'' al la kóiÓ. ¡,

' •

Sur viá l:o~r~a ~olo, .sur rondaj sultroj bl~,aj,

j~n pavas .via kap0 k~ '. 'Carmoj dolee-strang,aj . ,
·

En p~ ' Írankvila, " t;iu~l~le;í~ · ,.
h.o in:faniri' Ínaj~süi:'

vi itas vian vojon,
••

.

'!

.

.

\.·

IYKNO: $écL kia m? Nl .a.ranf,..U nun. Mi ankorau

· r-

cu mi ne poros
.
.H_l LIA: Mi _mem jám ma~1~i~, tio estas, estas ueehle. ·1\fi 1ogas· kun angU:no,, kiu , ~;tudas la nederlandan,
liugvoJJ", Oar si intenca~ edzitú~i al nedkl.dand:a oficistoo.
.
. IVANO: Nq, mi mm .akompano:" v:in ~is vía hejino
ka.f liam f? urvoje •ni ·povos pripat'oli ·~. ·
·
ne

man~is

!ni nun im al ·kafejo, ai:í

-

. yj n ~ viziti.

;

r

•

¿

,

(Bruego e:kst-are.)

J ULIA: .Mi devas i,r.i - iu venas. Sinjoro Ivano,
estas neehle, tarrien ... úu ja vo1as rerenkouti v:i:n kiel
amikor1, de frai:)o>{.' 'Sed ·nún .i•u venás. Smjoro lvano,
mi t11;j telefonós al vi. Tre prok&ime estas telefoneja
J es mi tuj telefónos. Gis 1·evido.
··
IV Al ·o: B:qne, je;¡, telefom1 tuj. Mi ateo,dos.
(J la11s' kit:j Johano staras en la pordkt-ado.)
HANS: Pardonu min (pasas ilanken) .
.lOH~NO: Pardonu m.in (pasas flanken) .
.JULIA= : Bona¡1 vesperon. ($i ~liras.)
(lvano fe~rnlits la porilon ' k'atj staras kun 'sia dorso
1i:ontrau gi, kuu iom hatalema aspekto.)
HANS kaj JOHANO (kvazaií Teciproke unu al la
a lia): "Si: telefonos! He! He!
.
. HANS: De , kiam vi' .konas · J~lia-n , la . hungaran
poQtmon?
·
.JOHAN_O : Ciuj ci tie. konas Siri .
. JVANO (pa~ante ~.mtaiíen, siblante): Bestoj l
.
l~1\:NS: Si estas virmalamanto. Neniu povas sin
tmpresl.
JVA .. O: Bonan nokton. Mi devas .elpaki miajn
•·
.. , . '
.
aJoju.
.
HANS: Bon'el Cio sarne .al mi. Ni g~rdos la ooleJoHol! kaj r.aportos la alvokon, se eíektive §i telefonos:.

•

IVANO (s:ida s): Ho, ne gravas pti la ajoj. Mi ~rpakos poste. ·
·- .
·
· ··
• ·. . ·
(Ui muj sidas .dise, eg.ald'istanoe de la te!.eíono kaj aten- .
.
.fas en sileJTto.)
·
·. •
HANS: Nu 1 kion ni faros, Joha.no. ·
!VANO: Evidente vía » rendevuo« bavis rnallongan
sekvenoon.
·
·'
·.
HANS: Ho ue tre mallongan, mi vetas, car la
arauganto, Johar¡o, ai:ídos p:ri gi dum sufice Jon ga

lempo.

.~

,

IVANO: Ho, cu ~o git• fiusis, do? .
. JOHANO ¡ Mi díras, _ke mi.- iut~ bo!)e at'ang1s la
aferon. Mi m~ komprena · kiel .t>Ovis f.usi .. :
•
HANS (malsatege) : Vi tute bone al.'augis, l10 .
(Eniras Sinjoti~o Grec!t. - Silento.)
.GRECA: Ha ! - Jer¡. mi havits vin ei:ujn por la
vespenrumgo, mi povás oertigi. Kial vi ci•uj sidas tiel
si l~temaj. Nu. dinu ion. ~
HANS:&!
..
GRECA: S:injoro Ha ~~! Í\.io11 vi diris?
HANS: Mi · diris: bá l Dem~indu Johanou.
(Telefoilo sonoras. '- Ciuj eksaltas, sed · G11ecá kaptas
· la ai:ídilon.ioru trimnfe aotat1 ol la aliaj povas.)
GRECA (ce telefono): Hallo .. . Ja estas la log'domo de Sipjoro G.reoo .' .. '.EMe jes ·.kaj eble ne ... Mi
devas esti zorgema pri virinoj ki:uj mas Ci tiun teleJonon . . . KiO'n . . . Mi di.ris; eb1e jes ka j ebl.e · ne.: . . Ne
oerte ne . . . Kiel' dli:r.is mia bou1u edzo lastan nokton,
estas skandalo, ke tiaj vi1:inoj '~ u:r.as la telcfonon, pot·
kiaj .aferpj, · oni tute oc scias ... ka 1j mi d'i:r~s al li, ke.
nii tute konsentas ... K)otJ vi vol.afs ... ho mi komprenas, vi ne vola wian edzo~n , sad nur Sinjoron Johano .,..
kiál -~¡ · ite dil-is tion pli fr.ue ~ . : '
'·
'
(Hans kaptas ],a aiídílon. )
HANS: .Ten. Johano p.arola . ... ho jes ... ho bedaurege, ke mi Il1alkomiprenis · p.ri l.a ' lóko. . . jes1 jes,,
mi m~.u ko~prenas, kio;n vi dir.as ... dua strak> dekstre; ·
unu 'rruild'ekstre . . . tna domo de la · st.r:ataugulo .. .
Jes kom:p.oone'blle . .. m.i estis .aze110 por. tiel exarvagii .. .
jes; jes,. ni vel'taS ... ho u:Ur mot1g:'.aií ... ivi· mm estasl
tro okupitaj.:. nu t'Ju neeble? ... :a'bsólule ntL .. N11
dó• motgaií vespe.re . . . (Rep(mdig.a:s la autl~o:J;l.) ·
,, · JOHANO : Kiun vi nomis az.eno? " "'
... :HANS: Nenio gravas. Cio estos al vi ¡)aTdoilit..'l .....!!
morgau. Vi ntlr iris.al malprava adreso.
~r
· · JOHANO: Nu bóoe, sed pliU vi .ne ~l'Qlu .~n mi.t\

•

•

1

r1~kto11? ·Vi estas miriodájo. ~ie~ vi pavas al\kau ~tud:i: A
·· la af:erofn ee la l nstitutó, ini :ne'kompreuas. K:iá ene¡:gió!. .
· · [V:.\ NO: Mi l)e ' estas tiel feliea, .:kiel vi súpo~as.
Antau kviu senffij:rioj, ki.a~ mi álvimi:S, la vivo ~aj~iS '''.
.ti mi tute sim;pla afero. ·Üni :lÍJOU'ple. ve~ ·ci. tien; 'faras
sian devon.,~ agas hu:i la vúlo"de la ·patriínoqfuj t.io estias
booa. Sühite Cío hite f:usigas, Mi farigas S.amtempe tre- '
{)ge ·fdica, ka:j treege mala.
.
. , . - JOiiA.N:O : Kio okazi ?. (::u vi ,kaj Julia ma!;a,rni~:
·~·JS p
15
. .

.

,,'

•.•

.

IVA N0 ;, Si e:tas ·miiinda; .Toh.aoo. Si estas ang·elo.
Ne, H·Í neuiam malpacas·., Sed · la vero estas, ke ll,lÍ enamigis u.ntaiíe lmu• alia fi·arllin~;rl k .aj diab1o soias; lciel ·
si 1.\gos, ki.am si e ltmvos l ruúel'on.
.
.
· J ÓHANO : Enamigi .lruñ du fr.a.i:íl:U1oj j:e un u kaj
sama fojo·! Kiel iuteTése! Kiel tio !ientigas, Ivano?
· JVANO ; ~ri.oze, gi ne sentigas bO'ne. Efekti~e,
mi neniarn amis Ziefi.n m. Mi nur m;at;Qri~.is kii:ne kun ·
si kaj si ktlll. mi, sed ' oe.tere :ni vivis tute. malsame, cru·
si , cirkaurondi en d.ancoj kaj tieL;plu- ·k~q kelke da
viroj kaj flirte fimh}<Jurriadis. Sed.. mi' neniam ·.:kouis
alian virinon 'kroui si l<aj :krom ~~ patptnó, gis.mi :l'eulmutis .Tnlian. Nun cio estas f.usita. · '
. . .J0HANO : 0u Julia s~ias pri Zefir.a?
IVANÜ'; Ne.
"
'~
JOHANO: Cu ne? ,flej, Ivano vi estas. lertu! .
. . ·IVANQ: Lerta? Sajnas .a,l. mi, ke ' i~Ü ·devos esli ·
lerta, ki<gn Zefira vizioos nin PQ:r)a J~stkumeno hodi¡1!r
noltte. Si· ekfla.rps ~ion.
·
·
! .TOHANO: Ou Zefira hav.a.s kolereman l.emp'era<

:1

interese. Cu ili devos ren-

_,. 1/empsÓneto
Alex Kay-

">¡:'

::<

.,

J'mstkapa, , ~i jaro· es!¡¡s kaj senfehra,.
povas ,min infekti la, miasmoj
de }a, , nunt~plpaj mod&.j entuz1asmoj:
no .kbra esta,s mia vid' funebra.

Ne
~-

.

e

..

, t:

.

.t

ZEFIRA:-' Ivaüo, karulo, mi ,§¿itas viajn amikojn:
Ui estas 'guste' kiel vi iün: priskri!b'is.
. · · (Dume Hans . englasigas 'b íeron.)
f\;ANQ: ' Tio estas bOQ.e'g'a. _ ·,
,
· HANS : Kaj jen nun, ni trinkQ lrune je
b:al~il<!
kunligo de felieaj geamantoj. (Ciuj trinkas.)
ZEFIRA: Kaj eu ni ciuj iros kune al la festo
hodiau nokte?
.
·
. ·HANS: Trüik~uanka\í je la Jesto, (Úi~j;:trinkas. ) ·
IVANO: l\Ii oodaiír.as, Zefira, mi ne· )>ovas iri
al la festo. Mi i:nalsaneta:s, - mi h:avas kapdoloron).
. .ZEI<'IRA: Kia bedauroJ !vano. Tamen, !le gravas.
Mi gojos resti kun vi kaj vin' príirorgiJ. (De:m:etas la
surtuton kaj málkovras bélan balvestajon.) .
·
IVANO: Ho, tute ne. Mi bnldiaií ,resanigos. Sed mi
uc §atas la festojn - veoo_ne.
_
ZEFIRA: Sed mi- venís tUte el .Londono _nw· por
iri al la festo kun vi Ivano, óu vi san~itis al mi iel~
IVANO: Zefira, ne estu tiel malsa~a. K.omprencble, 'ne. ·
·
·
· ZEF IRA : Eble mi ne estas tiiel malsa~:a;
(Bruego, eniras Greca sekvate de Julia balvesti:ta.)
· GRECA: Jen sinjorino por vidi Sinjoron Hans.
(Eliras .Greca.) .
, . HANS: HaUo., Julia. "
JULIA : l\fi rice vis vian mesa~on, Sin~oro Hans,
ke vi havas apartan informbn por mi de SinJoro Francis. Sed, pardon:u min . . . mi esperas, ke mi ne altrudas ...
ZEFIRA: Ho ne!
IVANO: Permesu - Julia, jen estas Zefir-a el
Lo:ndono.

1a

'' J

.

Ne estas sav' por ci bom~r tei1ebra . .
Kurac' heroa, piaj kataplasmoj .,.
gin same .ne sanigos eJ la ~pasmoj
'kiuj ~in._.pq:ctos al pereo nepra.
. r

Forfalos ni .,en reciproka caso
__per kuglo kaj per bombo kaj per gaso,
. d~mnitaj k"'aj ne indl!.-j al viv!uo.

Eble
- F. ~ildgyi -

vi faros, se a,mb'aií
Utah -pór moriom da hiero.

'

Nur kruco pendas sür la mida mur',
sur kruda ·hret' la flam· bruletas nur.
Sur k:cuda hreto tremas stehkandel',
tamboras supre pluv', kiel muel'.
Ce l' .seka ost' d~ l' viv', de l' vivsopiro
.kubute son~as laca-laca viro.
Nur kruco .pendas sur la nqda mur', .
Sur kr-qd;i _- hret'. l;t fla,m' hliuletas nur .
AnimCarilhracol Luktas, lukta,s febre
•kandel~ orfa ,de 1" eter~a >lo Eble.«

· sendorine
· - ./iendri'k Adamson -

· ·' ZEFJRA: Bónan vespéron. , lvano ne pri· kr.ihís
v:in inter siaj goomikoj ti lie. F.akte l!u liaj ]Ú'Ískrll:)oj
lia:j amik<>j ne estis geaj.
.
· ·
JULIA: Mi .esperas, ke•' vi ue" magaias miu pro
tio, Ice...
.
. ZEFIUA! Hú ne.
JULIA (al Hoans) : Ki:o estas l<t .in:fonno, :H.áns'? ·
ZEFIBA (al Julia, sublt·e amike): .F(o, kaj Cvi
konas 'ankoaii Sinjoron · Ftancis? Bcme;!tel Do ni ''ciuj
· esta 4ünikoj.
.
·
HANS: Kompte11eb'le. Tio esiás tre feliCig.a.
ZEFillA: Kaj kio estas h infórmo?
·
IV NO: :Eble· estas ·priv.ata afero, Zl1:fira.
ZEFIRA (fajre) :Ne ordonu .al mi :
HANS: Tráflkvil:ig-u, mi petas. Tuté ue es Las
ru'ivata. Francis sciigis al mi, ke e n Londaoo li edzigiis
ka:j JIUlt iras al Samoa· en 1~ Sild-Pacifika Or-eano~
kompreneble, mi supozas, por Csoeh-n1etode instruí. la

siunoanojn.

'

. ZEFIHA: Sin joro Frands iras ,al Samoa ! Nechlel Tameu , Ji ciam estis strroÍgulO ...
·.
.
. JULIA: Mi dankas vin, Hans. Káj al l(iti Francis

cdzi~is.

·

.

..

. HANS : Mi tute ne scias. Pri tiu grava fakt~
Francis forgesis menci.i.
,
.JULII\. rgaje): Tute Fra~je . La henezulo. · Oni
povus pensi, ke li forgesis ankaií sian junedzinon.
'
ZEFIRA: Kia bonega Si:lrco. Bone, Julia! J(ion "
vi fa ras ci · ti e? Cu arlkau vi Cseh-metod:as?
· .TU tiA : lio M. Mi estas poetino.
. ZElnJJl¡,\ : Pootino: ·(Deklan1e) »Skdbas , pri. la .
b'rovoj de 1a amatino :<, cu? ILa. H.a .. Nu, rigardu la:
kmdrajn brovojn de mia IvaÓo. Ili poemas mem pri
liaj pensoj. Kio estas al vi Iv:ano? tHo, mi bledaura-"

la kapdoloro. Cu estas terure

IVA

ro

malh'on~,

lvano, kal'UlO?

(malsukcese provantí:i sensulkigi Ja bro¡vojn) : Ho ne, ho 'ne, ne terw'e :rna'l!lmne. Nur k'"a·p,

doloreto.

· ·
·,
·
JULIA: Ho, c·u pro tio vi gis nun ne vestis vin .
po1· la festo?
. . ··
.~·
TVANO: Pardouu min; sed mi ne .iros al la festó. ··
.JUI.JA: ~e jro · al la fesro! Ho, ki.a 'OOJaiíro por
via amikino el · London , por Zefira.
··
ZEFIRA: Hu , .Jvano Slltaa .mall<on~entigi llQmojn,
eu ne !vano? Mi ven i$ aeropl.ane por kun li dianci, sed
ne gravas. Baldaü rni trovós d.anólfun:Won. He, Julia,
ou vi ne ~QllO-' ktlJ1 I'J?.Í? J~$ 1 , 'komp~n~i~ie. Se nur vi
konsenros.

.

JULIA: Ho sed cu esrus ' bon~?
ZEFIR A: Nu, JJti certe n.e restos ci. iie, por Ileg:i

In malsanetan kapon de si11jorefu, ·kiu evidente ne bonA
humo.ras. Ai'1 eblo vi J:~}l'i~, .preferos lil) flegi? Cn ~e ;
nu, Vl prefe1.Us. ...
.
1 .. · ' '
,
fVANO: Zófira., vi ·estas fei'ura. · ·

ZEFIBA: Kml · teruJ:a? ' K,j,j,J. mi . :vetas, ke' Julia
ne volas v:ili flegL Vem1, .1úli~.•
vi .alrom'panos mhi'1
al la f.esro ~
'·

tu

Ít:as.)

ZEFJllA . (kun
.
-

m- riJO);

Gis

I'evlOO) lvaoo. - (El~ '
.

~llf!&, ~ makapide si~)

'

· Kurteno.
Füio de . Akt9 II.

'

·

' AKTO III.

G~ecá,

(Soenejo kiel ~n Aktoj · l. kaj H. Esllás

la sekvau-~
mateno. Johano ~ kaj I{ans jus ·finis matenni'ang-O'll.)
(Eniras Greca.)
GB.ECA.: M.átenon.
HANS: Kie estas lvano?
GRECA: Li iris al Londono.
:JOBANO: Jtiam? Li estas subih.ilo.
GRECA: Lastan noktoiJ . elonge post vi li iris
al. la .festo.
.
'
,
JOHANO: Bedaiíre, . ke mi ne ad.íat!Ís liu. Ankaú
·mi ior.iros hodiaií.
. .
·
·· HANS: Ankat':í !UÍ. · Sutprize estas .al mi, ke Ivauo
forkuris .tiam~nieh;l. Evidente, du virino:j samteinpe. ,, .
GBECA: Sinjoro Hans; ne parolu tiel antau mi.
Kio e'b1e •ostis saiíóo por vi, ne estas P?r li. ,Kaj l§paru
ank:aií viajn .bedaürojn, Sinjoroj, car nia amiko flu:gis
aeroplaue, kaj reven~s ei.,;matene en sama maniero.
HA.~S : Hm. Prave, li estas persono plena de

subiteoo. '
. ,
·
·
·
GRECA.: Ifaj ?u: vi auskultis
radion ~lastr~~k~?
Ne? Do, poT V! m1 havas nov.ajoJn, wr vt ga]Iga.Jn
~edr já ue p,or l]\1; cat. mi perdos vian eeeston. -.
m~:NS:
tte, ·
ríe kredas ~on, · Greca.· Ni í1e
povos forlasi vin p<ir ·longa tempo. · Joháno foíitos por
kelkaj semajnoj, 'sed. Ii.' r-evenos. Li .ab5olute ne povus
lasi la karau : Grecar!" ci-manieré...
·
GRECA: Ne deca$, ke ·vi parolu tiel al mi, jam
edziniginta virino, Sed vi, Sinjom Hans, ciám (estas
la sama. .M;i. d.'i:tas á! vi, ke vi eiJuj foriros, kiel estas
tnte prave -k:aj nature.
_
· JOHANO: ,Klatigu, kar.a Greca, kio cstasda nov·a.Jo. Ni estis tre olffipitaj lastn?ktc ee Ia [esto. Ni mídis:

!a

H.o

mi

neníon. óu nií gajnis diplomon? Cu oni. pol' cíum
ri.fuzis gin aLRaaS'? Aii óu ni ámba:IJ estas ritu.zitaj . .. :>
. B:ANS' '~'Okscivolege): Paroln, · Gr:eeá! Ne tenu
niu plu, longe eu c.i tiu ·netolerebla . makerleco. 'l'rc
re.rte, mi malsuk·cesis, sed di:ru, ke· Johauo, ,almenuil
J·ohauo, g·ajnis~la rajtigilon ekiri la mondoti :pOr instruí
la C~4-:metódon de pol'l'lso al po~uso. _Nur pal'Olu~

. :' ",

GJU~CA' (i:uioncante grandau sm·prlzon): VLambaü
sukcesi .
" i
'

HANS: Nooble! (Sidigas.) Ho, n·uu rr1i devos labori . Austataií pasié la plezurajn lu:>rojn ci tie je
pátra elspezo, mi -devos persviti la Ciutagan. pru10n cu
fiemdáj landoj, en~vitigi esperanton en la ostoka.pojn
kaj unuvórte ,ínin geni diversmaniere ... uo!
GHECA: ·Kaj · ue tro malfrue, junulo. Tro longc
vi drinkis kaj mallalxn>emis Ci tie. Cetere, íom da genajo ne multe malu#Jos al vi. Kaj , ~¡ ne diris cion¡..
Sjnjoro Hans QDUe vojagos por propág.ru1da serio de
Cseh-metodaj kursoj en . Braz~o, . kaj estas .lqmdico,
ke su:rvoj.e a1 Sud-Anreriko, :Ii trástudu la :uuidon de
la akuzativo.
·
'
1
HANS: La akuzati:vo! Kiel tenue 1 Mi c~arn mal-

amis g-.i.n.
.
GRECA : Kaj Sinjoro .Tohano, li nnue propagandos en Cinujo,
:
JOHANO: Mia fato estas sigeütá. Mi edzig-os .al
Miss Cinujo.
'
· ·
GRECA: .Ehle Miss Cinujo havos alian fiSün?
. JOHANO,; Ne . forg:esu informi nin pri !vano.
Kiel li sukcesis? ' .
GRECA: Mi n~ scias. Sinjo1-o Gitlca tiam voli•
audi la sportajñ aferojn.
'
HANS: Ha! .Mi havas idoon.
JOHANO :- "Malofta afer<>, nu?
.
HANS: .Mi scias,' kial Ivano iris al Loüdono.
JOHANO: Kiel vi scias?
HANS; Sendu'be estas sekreta amafero. En Londooo estas la 'tria.
JOHANn: La tria kio?
HANS: La tria amaf~ro.

9. ..

POE!10J
-
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Swietos:.i!.ewski

ami .
Moto: "Nur a mi kaj diri la
vortojn d e 1' amo"

tMaria BaAk ir.ceva)

Nur ru,ni kaj diri la vo:rtojn de 1'. amo!
N~r a1:zii .kaj esti ama:ta! .
N~;~r iliri kaj au~i la vortojn el Hamo;
úar koro ,je flanio malsata.
Nu,r diri kaj aiídi la vortojn karesajn ,
Subtl1ajn, velurajn , Lmuiikajn,
La vortojn pre~antajn, siientajn, promesajn,
·Sekretajn, misterajn, 1mistikajn.
Nm.· ami. ,kaj dii:i la vortojn arornajn,
KoloÍ·ajn, cteHrajn, 1pasiajn,
~a , vortojn sentplenajn, elkorajn, nchomajn ,
D<1rlotajn; mielajn, radiajn ;
La vortoj.p- 1gisnune diritajn nenie ,
Plenplenajn de ,ra:va emfazo,
Igimtajn sin sentí beate ebrie,
En ia fnbela ekstazo.
·
Nur. ami kaj pri sia amo .ripeti,
Kaj pri tuta mondo forgesi ,
, Nur ami - .kaj plue nenio11 ·jam peti ,
Nur ami - kaj tion konfesi!
Nur ami ! la amon ensorbi, enspiri,
Nur amon .inspiri kaj senti,
O:feri la .amon kaj amon altiri,
Oferi sin mem, sakrarnenti.
Ca:r cio alia sur ' ter' kaj cielo - ,
Sensenca stultajo. kaj vano;
Malvero, mensogo, _fiajo, :ipalbelo,
Fikdb · ka"j fatamorgano! · · ' ·'
.Krorn amo 'llenio valol'On posedas,
La vivo sen a:m' esta~ · morto;
·
!' -,'f
N~ am' unusola la koTtm. obsedas,
Car · amo - felico kaj .forto. . · ·
Do - ami kaj ,sole pri Amo pa:rí1li l.
Th> - ami kaj 1 tion konfesi!
Nur ardi káj fajri , kaj hru1i, kaj boli, '
·Nur ami kaj ... kisi, karesi!
·
JCi-supia versajo eslii
premüt~ per la >
>Natura
Flor o-« eri la XV-aj . [n- ·
teroa~iaj Floraj LuaQj
c0ka~iptaj

e~

1¡ . ·vi. rg~3-] ,

Vendrell ~

Mi
Mi
La
La

estas , ja rnir,aklofara mago:
povas éion transforrni {)Il llelon , .
mondon ensorcigi ~ fabelon, .
novan kosmon krei .el imago.
V

Sur florbrodita, . bluturkisa fono '
Staras en suno, meze de 1' tutmondo,
Mia brilanta, .•orumita trono. ,
DolCe karesas min. mildaj kantoni:loj . -.,·
Ce mi pafarko, sagujo, kvieto .. . ; ·
Mi estas , r~go de 1' regoj ~ poeto!

Kanto de 1' :pg1o

ilokcte,. kaj ke 'lv{lno honore, ·gajnis la. dip1oQl(lrule k
C~h..,lnstituto k1ü t,'l,lj "koil'ieu(10s :propagar~qair voj~-o11' .
ei1 'Hungarojo.

·.·.
.
·- ZEFIRA: Sajnas, kc J.hmgarujo -estus tro forta

por mi.

. ..

H .A NS: Estos.'iuteresa lo({o pór li, Nú, mi devos
cnJ1ak~ l!t ~knz,ativojh Jl:aj eit poi Rio .d e. Janeiro: • ·
·< Z.EFlRA (karittl).: Jen »}t¡¡.ts R~ul~.as · Al . R1o «.
( Paml~) Sed mi ja;preferus veli.a:l' la sudaj mai'()j.
1IANS: K:iaLa1 la sudaj maroj? Ha l Mi flaras

·

1011.

ZEFIRA: Kiu estas aú estos eu la sudaj maroj?
HA-NS : Mí tlar~ás ion. ,,
' ZEFIRA: ·E'bie estas la: hiero ·de la lasta'.
JOI!ANO: Ifompreneble Franci~. ·
.HANS: Sed Francis jam edzinlgis kaj mielmona· las irrter la san1~noj. Feliea horno. (Iom . ekstrav.agance) · Haj, Zef,ir;a, · 6u vi k~nsenias mielmonati ikun
mi -eu -Río. Vere, ;mi n'll!n edúg'p roponas ·al vi. Ou vi
akceptas min? .
'
' '. . . ' '
. '
, '. . ZEFlRA (uéserio,ze):
ffiia Hans. KieL mi
atenilis ci tiun mo'mlenton. Kun mila tuta · vivo mi
akc{lptas la oferajon~ Mia koro.. .
.
. ·· HANS · (kiel , fuganto): . Pripensu la aferon dum
kvá:rorthOl'Q, mia k:ara. Dume, mi enpakos la akuzati· '
. vojr{ kaj" tiel plu. (Eliras Hans.) ~
. . JOHANO: Efektive, Zefira~ cu vi estas sinoora
.pri ijans? (Si kapneas.) Se vi volas gangi la opinion,
Últ yolás preni e!lzinon al Sanghajo.
. ·->~EFIRA: Kies. edzinon vi volas preni, Johano?
Si,tt ~J~;- ~ara, Joha~o, Y,Sta~ nil,r un'li sola viro, kiWl mi
voJas ktel edwn. > .
• e ,, .
~·
"
,::· JOHANO: vEvidente, tiu . ne estas · ini. Nu bOne,
fraule mi enp.ali_gos la miajn kaj kviete 1forvojagos.
Gis tevido. (Eliras Johano.)
·
.
· . (Tuj' enir~s Greca k11n taso da teo}
.. . QR.E;CA: Jel1;~ Fraulino Zefir.a, dum yi aten das ·
la 'reverion de .lvanó el LOndonQ, ·~ble vi gatos tason ·da
Leo . .Kiel diris mía ·Greco, tío , .estas, mia edzo, lastaré
noktoí:t, taso da too.. .
.
ZI~FIRA: Dankon por la taso da teo, sed nc
. parol~L Alíe nu _krioos. (PreñasJa teon kaj ektrink?

Ro

, ctas.) . ..

""

.::·

' '"' .

· '(Estas sohoro.)
' . ·~ G-R:ECA: Esta~ la tele.fone. e, gi ja est~s la

stralpordo. (Eniras Julia, l<Oll}eilOC ne ekvidas Zefiran. )
. · JUJ~IA..: Ho ,. Greca, · eu lv.¡mo jam estas .!for?

(Vidas ' .Zefiran.) _F..¡u-don'il IIlÍtl, ini, .. ·.
GllECA: Jel?;· ,I:raulino. Seíullubie vi aten dos liri:
· ,ZE!i'ffi.A: Jen . venas Julia lta pootino kvn poemo
surla l~poj. ·
.·.
·•GRECA: Mj .· enportos alían tason da _teo. (El-

/ rn.in ne, ofendas, .Konsentite, .k'e mi kaj' ·lvano eble sentas
i)lalsame · pr.i" la ·rompeblei;xl. Sed mi ne :p<>..rmesos, k·e
··lcvano· 8an~u· 'l!U:f pro facilanimeoo.
JULIA: ·vi permesas a1 vi opinii, ke I vano nur
ludas lrun mi?
.
ZEFIRA: Mi pH bone. konas lin ol tiel pensi.
'Sea óu li. efekti;ve konas sih ?. Mi oertiga~ ke ne. Se ~i
· rompas kun ·n1i fianee, li 'poste rompos k:un vi.
·
J ULIA: Vi Íle koüas lin kiel mi" konas'liu.
ZEFIRA ; Mi konas lin, kiel Ji dit'is, el la ban~
kuv:o. !vano neniam konis si.¡m propran naturon. Li
ciám marsis su:r . rozpaoojo laú la gvj¡do de lia [¡,a.lrino,
l;kmega v.irino, J.am trídek~la:ra, ·Ji 'ffpenaií iam Xaris p<:ll'
Sl gravan ·dedidon. .Je la u:nuá ekffugo el ~a hej'ma nesto,
li ena~as al la tunuerenkonti:ta virino, · tio estas, al
vi mero. Mi ne kritikas lian elekton, .tamen vi estas
la unuerenkontita. Romantike, senditibe, sed ue tute
la ' i\mdaj() por ciama .kunviviádo, kio estas la edreco.
.. . . J~LI~·= .-- ~~r:?ie mi s_:n~s min.~. Ze!ira. ~Gon vi
d:iras, tlo efikas imn, kvazau·. Yl estas ihahiino, lnu vol.af.i ·
détiui miau runon, Sed vi ni~ po-vas, . ZJCfira, ear m~
vidas en Ivano pli ol vi iam vidis.
· ZEFIRA: Kaj ni supom, ke Iv.ano . kviete forlasos min kaj kun vi ediig:as, eu lia konsoi.euoo restofl.
tr~·wkvi'la? Mi .konas lin gisflÍ.l\de. Kiam 111 lin renkontis
lastnokte, li estis kvaz,aií en la mfeoo . . '
' JULIA: Mi komencas . \'id¡i, lcion vi volas al nu

kompl'euigi.

. .

ZEFIRA: Jes, nu, daiír.igu .
JULIA: <Vi volas diri, ke kun mi !vano ne estos
feliea. Ke k'Wl m.1. U s'i.an ,vivori fortr.aneos de sia propra
fóundajo konsistanta plejparte" e-l lia patcino kaj vi, kaj
send'ube de rondo de geaínijroj, kiujn mi ne kÓAM. '
ZEFIRK:: For11l vjro povas Ci tion forgesi, se
lía ail.imstato estas traukvila. Kaj se mi tiqn per'm~SOS;
Ivano edzinigos ~' kaj fidelos al Yl gismorte, Sed cu,
ésti . feli~ eri 1á vera senoo, oo ·maturigi al plena 'homo?
Pri tío mi. dtib:as: Ne~ mi n~ dubas, mi estas oer:ta, fke
li n e estos vere feliea , kaj ne vere ma11ur.igos . .
JULIA: Z~fira, mi ko~encas kompreni, ke vi
amas Ivanon. Kiam mi unue oonkontis lin, ni tuj amik-:~is. Ni neniam estis ge&lWlfQi .Mi helpis ~ Iif!:, mi estis
,p or"'l'li kiel .í;listro· kontraú '''la ·. nosti~lgio. ·'·Proksimeoo
oolpas al la ainisento.. Kaj ti'ér esl;is inter :ni~. Nur kiam
vi' venís lástnokte, mi ko;mp:rénis,, kiel m'ulte ·mi 'IUllaS
llri ... sed mi vidas, ke ne povas :estí. Mi de vas rez,:i gni ...
rr 'l'evenu al $la prop:ra rondó al lciu li kufirnitis, kun
·kiiq: i\ mato.figo~, kaj fari~s, hlel vi diias, 'pl~ha hom(),
tkírfari l?iai{ dé.vou en la viv.o. , ·· , •
· /~ .
.
·

Ke 1' nok:to estu dolCa, ne~~. ke
de la ¡~aroerio, kiu "~s ar·Ia ' "dom' odotas,
·. tra la ·fenesfr' . aperta . al ci odoro-dozo~
parfuTI1'! mole l' ombrpn,. ~ie . nin mut' ·,favoras.
·KJe l' nokto estu hela, nec~sas ·ia slleri:to '
ae la kampar' . obslu~ra kaj _de ·1' ~iel' ' sÍelplen a.
. :Kaj · ke ni amhaií aiídu en mutó kaj atento
niajn pensojn rediritajn pér voco vorto-sena,
Ke l' nokto éstu 'bela, kaj dolCa kaj .di-forta:·
ne estos ja su!icaj silento kaj la f.loroj , ~·
ne~ la ;~arden:o nokta, nek la · tozar· eskorta;
nek tero, .kiu.dormas sen pasoj kaj rurhoroj.

Uo,

Car sole vi kapablas; bela Amo, ~ vi l; ~koioj~
favoras, kiujn . ~uo. brúlstampis per· sig~lo,
sekr,ete pridonaci Ci pedektegajn horojn
per grava, U:aj profunda, kaj plej, supera Belo,
::m · Ja frac3:: Íilli Blond,· ,;
iomete. &di, la K.irra· lyano,
sentas si,n .Jigita. .
·
, ··
FRANCIS: Káj oortt:~ vi jafll i~formis lin .
ZEFIRA: Ho ne .. Li.·estis malfacil.a. Li ne (K!vis
esti tute ,honesta al íni, kaj sekve ti- ne p<>vis esti tUte.
en o.rd~:> kun J'l.ilia: Si n.1uu. imagas, lre mi estas ~ia.' mala:m:iko, kiun si almilitas por .la 'korpo 4e. Ivano.
,
FRANGIS :_ Sed, ;Zef;ira, cu ti ne kauzis .al . si:
·
dolo ron. JtiJia ne estas kiel vi,·ioni hardita "dc)a ~1onao.
ZEFIRA ; ifes;· :vi estas prava, " Francis. · Tamen,
;mk.au. mi .:e~tas p;r-!1-va. 1.\fi ~ta¡s, ke Hans xe\(enigos Sin.
Q tien. ·
·

~ KJara ,MaiHD$ky -

j~m e~tis ~tedata qe. la vil~a VivÓ, ekdeziris
ál Moskvo: ,·
,
.
. , , ··~
.. Car tiu ti•url?O .estas j-:- kiel Ciu scias .:.._ kultm¡a
. nen ~. k~j', :Vask{t. (apkaií tion ciu sci.a.sj. es~ : k:Ultur.'·.homo .., L1, ekzempJe,· tre Mta.S la mtuZikon, prec1pe .se
tiu :aperas en Ja souoj de harmo;n.i'ko, lmj li tre AataS.
ailkaü altflug.ajn" filowfi.adojn · apud gLaseto da , »vodka, ,< en societo de similaj kulturhomoj.
Tamen Moskvo ne U'llr pro sia lrulturo estis bezonata al Vaska.
V.erdite, ne nur li estis tedata de la vilago, sed
ankaií la vilago, estis tedJata de li. 1Oar V¡aska satis 1al
kultutou, wd la laborou ne. Pro tío, en regulaj inter.:.
tempoj li rioevis liaj- perdis postenojn, . gis J<iam -tute;
disvastigis lia mis:famo káj Ji ne trov,ffi plu laOOron:
La aJero igis oorioza, ear, malgraü sia jtme.CQ, li,
.
krom si mem, devi~. iórgi , anlmií pri edzino kaj infano.
Pro tió, , Vaska ege eloerliumis,· kien ir¡, r'kaj la
r·ezul:to estis . Moskvo. Tie vivas la plej multaj homo.j·,
c~o plej gra11da ,e spero estas ne rimarkigi. Vaska ja estís
modestulo kaj ne . volonte ti,ris la aten ton <al · sia mal;_
grava persono.
·
_
!
'
Li skribis al ~oskvo leteron al konata . oficejo;·
ka:j proponis sian lieJpon . por »konstrui tie (la socialismon. <i
·
·
·
· Car Ja . famo -~ !le' V::>~ka ankorml ne •!ltingis la
(Jeptrou, k~j.tíe oni generala konst.ante bezoois konstruaju ·laboristoju, · venís favora respondo.
1
•
Ne nm· laboron ·sed ~ ec ea.mbron .oni certigís al
li eú ba·rako.
··
Vaska do pakis siajn ajojn (ili: ne ·estis inultaj)
pakis la edzinon kaj infanon, pakis la amatan ·harmor
nikon kaj translogigis;
·
·
Gis tio estas Cío en ordo. L.a malfeliüo komen.cigis
um: kiam li.a edzino, Klavka; ek.amikigis lqm Ja naj'uarinoj.
'
.
.: ' i
En Ja harako logis senesoepte ' konstrulaborislioj1
kun siaj fami,lio.j, kaj Kiavka .devis tr,o baldart ·auskulti,
diversajn onidirojh pri la mab.orga kaj maldiligen1Ja.
laboro de sja edro . . ' '
'
' . '
V~re al tío si sufice alkutimigis jam , hejme: Nur
tiam estis aiikoraQJ konsole, ke ciu sciís: ;V.a:ska e.s tas
malbona lahoristo, ~sed too bon~ li hJdas harmonik:on,
kaj generale estas tre kultura horno.
·
Vaska

ttansloki~i

Sed . c.i tie la iaboristoj havis propnu blov9rkesLt·on kaj liter.aturatl. · angulon·, kie Vaská ee tne l'imark-1
igis.
S~Ifi¡;u diri; 'ke Klavka komM<:iiS, pro la. societo
de ·Ja n.ajwrinoj, u-6· l'igardi plu sian edzon kv.ázal1 dion~ .
P~;oporcie al tío, si 'k omencis iam · iam eklevi
sian kapou, tro malferrni la bluson, kaj ag:i, kvazaú
aok.au si estus horno.
Vaska ·onue rimarkis la sangigon, lciam K1avka
anstataií kunligi sian kaptukon sub la mentono \- kiel
si kutimis en la vila~o, - ekligis ·gin mala:ntaiíe, sur
la nuko.
Pos te dai:il~igis la afer<> per tío, ke ·kiam la edzo
vespere ·hejn1envenis malsate, anst!lta({ tagmango ]j
lr:ovi's papei:etoll: .»mi üis en kun've:non de 'l·a patrinoj ((
au »hodi.aií ilii ··estas sendi~a por kontroli \}a {mreoon•
.: · •
de la laborista mangejo « ktp.
ll n·u~: Vaska toleris kaj per diver.sá.j" rimedo;j
ldopodis rekondu:ki la edzinon sur la ~stan vojon.
Sed foje, kiam li denove devis enlitigi ,sen tágmango k.aj sen edzino, lin ekkaptis kolero. Apena\:1 Ji
povis gisatendi, ke ekaüdig.u la krakado de alosilo en
la seruro; tiam li .' eksaltis el la Jito, starigis apud la
pordo, kaj ,kiam la e<lzino· envenis lrun se:rena vizago
de r..e.npeka inf.imo, - Vas~a ekkaptis §'in ' M la b'rako
,
· ka:j levis la rr¡,anon~ . .
, Sed antaií·ol li Síukoosis blati, la virino 1·epuSis lin
g-is la niüro kaj komencis tiom bruj, kria~i, ke Vaska
simpl{). t)erdis la vooon pro la subita .surpnzo.
Kiavka,' kh~ hejme c.iam tiel silente kaj timeme
akceptis liajn edzajn halojn, kvazaú esprimojn de vireoa
fm:to! Nun , tute frenez igínte §i furiozas ka.f,ec mioacas
lin per plendo al la jugejo.
Precipe tiu ci lasta influís lin treege, ,eaz. Vaska
ja ne estis tut{) : sen pekelioj_. Li ne lruragis tuéi la,
edzinon, nur la Inla:non li sving1adis nú,naoe k'aj timi~.
.,
~· Vi, vi: a~ulino! Vi voks kun mi ekl:htali? Per
Ullll fíng1'0 JIÚ, p<>vus vin disgmiiri ,kiel ve~n l relioo
al vi, ke mi pe' volas ~r via tu~ nm1purigi 'la ·m anon.
Sed . mi ·vín put.ios! De la hodiaüa tago rii ne estas
V:ivos plu kun tia maHrulturoliino! Ni
:goodzdj. Mi né_C
vidu , kiel vi·¡X>vos· vin v.ivteni sen mil
••·
- Bone! Ni vidos! Mí ne malsatmortos! Tiom

ke mi

da ~rtajoj, lOom mi rieevis de ~i, cíam ini ,;poV>Os,~~r:i(

,

.' -.~ ·
•·
·~< ·
. Sed eldiri ]a eksedzi~on estis pli facile; ol gin.
pleuumi.
.
'
! · •
· .l
' :
·Pri la oiicialajoj ne estis multaj rllalfaciLajoj, ·
ear ili ja ne estis _i:egistritaj. Pli m:alfa.cile estis pri la
fhkto mem;
. ~1.,
.
Vask.a kaj Klavka posedis nur unrq malgcandan
cambl'eton, kaj pro la granda log<Cjkri:w nenian esperon ..
ili ha vis rice vi alian . . Kr:om tio, ec lito . ee 1li estis¡
nur unu.
.
. .
. .
.
1.
Tio diversajn naskis komp1ikaJojn. Unue~ neniu
el ili povis ec pensi pri tio, pnmi .al si alian vivlrun'u1ort. Precipe al Va~ka tío estis malagrai}}Ja, car mankis,
kiu lavus, rip.arus vestajojn kaj kuirus por Ji.
·
Iun ta.gon, lciam Klavka malfruvespere hejmenvenis §i kunfr.apis ,Ja lnlanojn pro la miro. Kion §i
vidis?
·
' :
Vask.a star.is apud la granda lavujo, kaj ambicie ·.
lavis siajn vestajojn.
.;
·
; --..:. . Hehel1e: Bone estas .nl vi ! Estis oporttme, en
ne, ekspluati la edz'm on por tiaj ·aferoj? Kaj gravmie-1
naee dir:adi: la v,irinoj yiva~ klel la fi.§oj en la akvo, '
neniom i1i laboras.
.
·
al ·mL

·-. VÚin.aóo! fermu v1an b1u§on 1 - interrompi
m~mestfme Vaska.
- Fetruuvil Al viroj ja ne decas multa parolo.
Pli'é agado! Mi 'm~r.as nur )ce vi ne ho11tas "eJ.ekti al vi
guste tian laborkarppoli, kia tute ne konv~nas al la vira
fiereco.
·
·¡
Vaska vere estis pli lerta en la agado ól per la
h'u~. Sed batí fremldan virino~1 ne , penne as ja · la ~·
mora lo.
. Alifoje deuove km1 ki1drilo en la mano surprizis' ;
lin la t11r.ura homino kaj la i:no]c<:~j .denove · ne mimkis. ·
' Si kontraiie vivís 'bone. ·Enskribigis kiel kuirista
lernauti~o e:n la fabrika ll'lia11f.,~j0. 'fie §i •nutt.iiCis si:n .
l:h.úe dum Vaska ma.nkl(;) de hejma kuiristino,. vivís et' :
se'ka 'pano k.aj salita fi§o. Pro -sia malb'oua laoorkoriduw .• ·
li n_e ~uragis iá en la ma:ngij~n inte.r la .K.amarad?jn.
hm vesperon, .. kiam Vaska ~s,te· enplo1·js ~i~ju_,
.g-e:ruojñ en la .sonojn de la harmoutkb, ·venas la vmn~ .
kiel urag,ano. K un si ,g¡ al portas la i inf,anon,.Júun sl.
ku:time ' res'ti~adis, duro teinpo de Sia' _laboro) en l'}¡:
infanhejmo.
'·
·
La knabelo ne rnspe,ktis la muz.iko.n kaj faris
tian bl;uon, ke Vaska n.e nur la delikaf.ajn sonojn d~~>.
la Mrmoniko lW komprenis, sed ec,s.ian propran vooon.
- Diablo prenu! Kial kriaeas tiu infano?
- · Kriaeas, no oort~ kr.iat\a.s! ear nenion gi ricevis ·
mat¡g.i . . _, ·. . .
. . ·. · · .

__:_ Kiál do .vi !le sucigas gin?
""' ~
-:-~ StiCi~ vi . se .al -~ ne p1aCás.
.n·un estas"
galeco iníer vir9j 'k.aj viri~toj. Unu !-Agon vi., aliap ,mi--l_ .
Lañvioé.! .
·"
· t · • !t~t~
·

J.«

Vaska. gae~ ~'alfe:r,mi~ L¡t< okul~~~·
:._ Virinaóol ·y¡ iiute frnnezigis! ·
~

Mi'

fro~me.i~is?

Sed, pri . la

.
.·

.

alin~ntoj,

~

kitt ~'

. ~orgesi ~~? Se vi. jam .~tas ·, t.iom~ ~iltaiíga, ke ~'~
uífanon v1 ue {)()VAS nutt;t, a:lmena.u Vl 1 deva , al . nn pa~i alimentojn. Sed ,nt~pre!
· · ~ ·< · . ·.- .
"
~ Kial m) p,agu .ali;rnentojtt? Al v.i ja ~;eniom1 ..
· kostas "la infano. ·
!''' •
.·
'il'·
t:l ·
· - ~aj el} ·.'RiA l~k~ e~~ ·-~~g~? . Iru ;·a! l.~'~
maroandeJO kaJ mtere~u, kiom prenas la laktistmOJ
¡Xlr il~aj hla.n:kaj akve:OO:j.,;: La ·nii~ almenau · n~ · -e~~~.
íalsita .
...' 14

gvidánto de

··~:::-c·~:l{

C

,
. . . .. e,sti~ a11.ko1'~~2d~~rta " a;t mafpl~p;a, '>la
· ja .·
riomb:r!te ;rtiligádis eriH<l' granda wrive.ráQ: }h;a. zi~i . ris ..s'lir·•lá su,pro , de~ bl1~aj teí-J¡ij<I~. ói ·(ie a¡)enaií
· vi~j,s ,, plant9j , ae prohliiiñ~,. n:~t ~~mo, ~ie .slim?.
. · An~~~ la . ~~~tP .dJ;,.,~z~*~!;estis "s~,.·~j liaj ·. fl:ugilo~;
•kvauu;rku&glJ!líaJ en,, la ~oro. · KaJ . v~re, , tra . arbaro Ji
stu:í:lililetis, .:antau . o~ Ji•.,) 'ié:nif; •·'sp.t ,. tiuri ·• ;ci de.zerton;
. brau'ép >kroc~apJ%s . llan il~gilqri . ki:l.j ; ,.~~m · li ..elsiris sin,
' li, :falis. ·Kun · si<),j rnruevolv:int~j ; ~ st~mpi~i;trt:~.t~ flugiloj·,
. , ku,n, .· s~aj .:pie?ot "nekufimigintáj ; al jrado~ 'la • giganta
~n~e~ ·estis : su~,. lá , t~l'f>, e,_c mplte pti mallerta. ól fa
hoU1oJ .:.. .
. •. ·, .• · ·.···.
.
. ·
· · ":. N~u, :eü;6 tiu pl•uvo; ·~iJ tpatb:ela j, ,malpl.mij ·guro j
fft:~i.s' J;a, ko~o, de lia' 4arál10••,!il , la frúnto kaj de .Ja flug·il()j ~uvla ' bl.aú.kau vestalori· 'Lia frunto estis aukotail:
1á ; gi;anHa, darga, ,al te.~~·· levata angelfrQ;llto, sed ho ··Dio,
gi ,esfis falta: ·lil'lj . ~am . rie brilis .plu. ,Ankaií lia vestajor
estiS. ~jáiU nu;r. nome nlanka:: gi estis . ma!pura kaj C.if~ta,
malsupr.e :ec ' sirita, .Gis genuo ,nude ,mtllsekigis ' liaj
gtandáj te11o:enaj ',kruroj :, t~rmentitajn, tuberajn fingr:'. ojt1i dividisJa rirrie1~oj .de la .san~~o. ,. . . .
. •,.r 'f:.i· tig~rdis 'la . eielon. De longaj tagoj kaj noktoj
faJ~gis. J.a :. ~onoron:a . l?lu.v.eg.o, · ~i igisgi;iza maro, ne
estis ,·t,ransY~debla la iumdinta'. fluo. La angelo •horore
,peusis pri la nedivérie~la inte.uoo de ";Dio:.
. i:(.i rigardi~ .laJíelori. Ro y sé aukor~u 1UllUfoje li
. po\lius, .·~iel jam; · t1ugi 'S'upren;· trans ia nl.lbojn, ~u la
· cpuran: k:aj senf.i uan malpl~?Jl r Jlo, . se anko:raií unu~
. ;fo:je ,li .~\nus .igi nura animo kaj · libe~ lL:povus disyastigi ·en la éio L, Li ma1a.rrris ci tiiuu m!a.).re:rtan, malrulitárrJiéorpou, kiuu li :ru:rvestís,. de, kiu .·Iiun jain: li oo
. povas")ibecigL Car lin; .kreis J:a Siujoro · n~ por tio, ke
.· 'li" sturilbletu ci tie en ·¡a
·· ·

VeW.S. e11.lián ,

• ~ain OÍ ti'UU' rtla.l.t aliíg;itll K'"'LPV,LI••

nef<..ou ü;blebJ~j

~.1Xli!tJSI{1')l•[}J,

ciáma,, tuso lffij• trCilallO<·Oe
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~ro

J,a·,:c·pl.lltn<:IO.J~. ~·.:ut,·;,poezo
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'\i'riro ',inu
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:~Jil!:fi!e:n:.~.· <}e, kqrp;~;

,.1a<;t~ll}pó •

~ . .. ~
. er1.,}tiu .ranill1o .
ek$a~ti

UJ.<Hl1'-UL>!1 ,
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..

,oolo,• ciam:
éiu rniriúto ate'n:_

.1Jf!ra '. ~on1~!?~

.~k.fi, por ·ke.gLpov._u )ib~r~ :

al ' siaj . heJm~j altoj '• ..: .
.
~.
.Selah! .Se]ah 1 'Arfaksad!
L~ ~gelo }a~~s'. Amelon el ~ "n'l!anoj ;k;j, ~9kis 1~ .
l!"allJ~~toj.n .. JU.tl.l .~_J~Is:ekigm,taj bir.Uo:j, .pli:ndaj. ~e ,plt:~vo,
Jraptgt~ haJ voFJ?J,;.al ia ~lip:r-.!ll~ntetb.l· Ec ha ·vo.óo l}C
pht. estis la malriova· aügj:~lvoóo ¡ . ·. . ,
.· ,
·•.• . "Kaj ~iel . falegis la pluvói \ Mónotüoe, malr,a,pidc,
ue·:frn-cko:U:jek:t<eb1é. Azaziel se1,1tis ntals~kigi ·la Vt<.Stajon,
petfg,i Ia··Jlp;g'ilojn " lJI'O , l',ii\ln:o . .Ser~fin# antarq )raj
kolero . liutrá'kuris, • ke,li ' dev,as,~ :ate.rí'dH varrn;w· sangort.do
fraRis en. , llath vizag(m:' Li · plandtnaJ_Iis ; ' o~ tute · f.ra p·~
HO!~ is lüv,gi·andá ·piedo· ~¡K 1a ·mol:ig"inta •te.ro. , \ . '
·· ·
· ' · '"- A.rfa~saq! ;';· ;, S~ 1:' . . Ma,1b\;lnitoj ! ...
Estís profunda silento, ·nm 1a,. nnlkohia harpo de
l. 'f>l}i~egO • !*YniS : e~ ;lá ~nfina sp..acO ckaj de mruproksime
aUdtgis pl(Jrai:rta ble:kego de ia nekox1:atá, grande-ga ·be!itQ,
Lii:c uuge~~ eK:iris qiia1supT.en . al la kota 'ri:vleto; sur ,.la,
. vuj~;· krti;u, li iradis · dtpn · Jktl~jaj ,var'Illilj vesperoj· kun
la:. úlino
líohlo; kaj posoo'·ja¡n ~, . ser6ante1üjet:o~::''
en' lw :soló·,(* arikáu tiam:r ve, flit fanta ... kul-kQlGu~·· .
gl,ulgis al 'li;''>il:'is: Wn li, ·.1\)uu ~lil kol~l:aj ,pín.eoj ..incitis,
lían lwrpop, genis liaj:n ~jn .. ~ tiam · ~tíloj , nuu la .
pl:t~voguJX?'J..;. ~ ) . ,L:i :ir1~, .iris ma~p\I;en al ·Ja. bOrdo~
li .pen,sis :p;ri,,.Siaj filGj, .al kiuj lfldo.¡JO<li;\; !ñ.
.~ ·
. :• J(aj, ~~i.\e oo ,,la 'kJ.trl?igo , eoondjg,lg 'Mtaií, 'Ji l<t
lut~ ·· p.anor{lm.o:>
'6stlfLs :Ci tie la pr~is~j?l
l•'" ·.spt:~ro · .· ·,
la griza maro ~vris
l ~.,:,.~l,ltail ,
$~lah nen~a'nl r,lu
~Ill:lal'lal. ~'llltdój, hum~fu, ·
·Inllll{Jto ! .
. J(u:npr~m~~
·: ·' w • ..,.;

ae

'havis. ankoraií' .anMlau'
.....,.•. "~1"'.' .1.J'"'~.... malfefieo. tl.i restis sta;r~·.

· J~ ;vibraptajn ;kaj
cp•·,,n.,tl;{··v·Í.ar.is ' sur la seude l'·Óiélo? ··
J.<g:.rar\<l~LIJ'lalllet~l·Y .
· 'flhgi~ mal:- .
.de 1'.

.l.)()];'dOA"IUil

Jtt()K(IQli.S~~(jl).· !%Staj.¡)

· '.estis

. pre~'ka(t.

la .}#gi.~tjn ,
d.eirte.I!'On. la' pend~nlb,-~11 'ki~j .~~
s~jn
,
,_ . .

e:f:e~dÍ~lS la gi;~ndá, gri'~ marO; .sed Á:zaziel ríe em:is .
reiri. Lí pensis pri si.a ~o, pri la fililno de hom:o ~ 1.
pri siaj etanir:ná.j riprot.oj, -kapricoj, kun kiuj· si atendas
]in hejme, en ;la gra~da gcizo. ,Qu li ooiru? H?, kie1
ata estas ci ' ti:u ' vivo l :Bstas, ]jelaj .Iá filinoj ·d~ horno,
iliaj okuloj estas mildaj, l<Ml krepusko de plauedo, sur
., 1~
íliaj Iipoj Iogas la ru~o de l' vivo.

Folioj falas
}<'Joras purpuro ,de
Sur:bran~e se:kfolioj

ilw ·

Sed
auhno estas na!l)<L kaj ' eh'Óista. , "e la
a nlmo estas granda en ilí, sed Ja v.ivo . 1.( . parto ·el la·
'Vivo de Dio, kiJun Li sp:iris en E•ran ern la se~Sa , tago . ·' .

fajrero el la eterna, varoía, vegeta vivo .. . Till.t Ci viro·
logkla an¡;elojn, kiam !{l #loj }le Dio ví4is la fí'Jino¡rt:
de l'Ju)rrio, N.e ili estas betdj l{a1i preni.~ al si cdzino¡}n¡
el ínter tiuj,J1iujn ili satis . .. nu_'ci vivo log.is aokau·
~n .:...... t.ar la angeloj ne navas vivo.n, ear iü estas puraj
~mimoj ;' k.aj ili ekdeziris lá .vannan, koljlan' vivon. Kalj ·
ili p1·enis al si korpon kaj edzinojri ...
· Azazi~i forgesis simi vojon, la pluvegon , la mal.a~~rirttt\j~l pr.p.mistojn . , . Li. pensis p.ri la beleco do
Abqliba!iJ kiil¡:n si atendis l~n, sian Cielan · amafon, kiu '
b'rilegjs kaj , :aspiregis en Inisteraj sopiroj s1n · la · alta,
promont.oro de l' bordo.. Li pensis pri si xnem, p1:i la
liempv, l~iam l :a unuao fojon li d~_oendis .sur tiun 1\i
teron, ple~a de :~,~inQ . kaj . ~ato aL la füoj kaj fi¡liooj de
i'·homoj, preta enk.aroerigi s,in pOT i li sur tiu ci malgt•anaa s~Io, preta suferi l.;t a.inaran nwrton, por~r¡te
qóna~jn kaj _of:eron al. la :.tuta,.,mtio.do, an,korau , IÚ1J\
ar)gela menSQ, .a:ng-ela sento l Km;esan espe1X:m li pol'ti~
al' ói .tiu stranga raso, ki!l naskigis el tero kaj Dio.: 1Io
so kun la profun,da kaj vaun:a vivo, Jüu donig.is al la
l~onw, Ugigus .¡¡.~:rMla Fo1·tÓ · k~j .flag o - Aúo ankoraij
povus Jgi la filo de holllo !
·
·
·
K.aj nun li rememOTis pri bolib.ah, kiu krucigis
la -vojon áe 'siaj plru~oj - ne pro malbloneco, nur pro
.otanimeoo. Kiu retenis -lían kon~;patan manon, ete'J1da1&n 'al la homoj ; kjuj detra.néis la flugiMjn de li.a; ·
S.a.~. ,. . Car ·C.ilu m.jnu:to; eri kiu Jia spirjto f lugis :ior¡
~stis. maJfidelo . ko:ntr:au .la Korpo kaj i:Virino; ciu . Ho.•\
11300" lci:un li do·ois al ;aliúl~. ~in '<mi!:llprofif~g-i:S, sin iJt!l:J
s.iájn ·infanojn. · Kaj - beta estis Abolibah, tiel biela,
ke pro i Ji v,idis nenion -ella mondo, kj,am si starigis
.antap lin. Ankoraií ' nu~ si resta& l:kita; .~ar · malfacile
povis venki 'la Tempo la virinoj1w de ' ti:ií pra<Jpq'ko.
Tame-n ~i velkis malrap.id.é:, kiel la :.;ozo.
. '-t.
.
La odoro de tiu ci vellóiHo . .plerti,gis 4 domon,,
;•,·t>lenigis la kol,'ót'l de ;~zaziel. l..a :ai.sipita.'j , javoj vi%
i"'tm "moko 'adiaúis la . · atlg'elon;· lci:u igUS' fu:ímo. KiO~
l.i esperis Jari pe.r angelforto en homvhbl Kaj kion
li f.aris? Virin.a jn disptlf.ojn li pac:igis hejme per la,
vortbj de _s)a poneco, sjaj n ~do)n ' 1i ~allruladit> ves~rÜ\
kaj kontJ:ólis siajtl: safistóju 'kaj 8afarmastrojn; de~ndis '
la limojn de siaj bienoj kontrañ la . najl)ar~j, tage· r.X:. . .
.atentis Ja kampan labo:rqn ·au, riprqcis siÁju: senbridí.íjñ
filoju. Ti-el .pasis liu tuta ·:vivo: éiarr';.oelq, . ciam· i1o;
kaj éiam por la mo:rg:~tlO :restis- fio, pro kio oio'' :tjl
estis inda...
·
.
;
. .
u
Kaj lia.j'filoj - la ~nbridaj knaboj -;,grandigii...
i\J 'kJ ' ,r ' "
.
:
'""'
'1 ' y
.•
• ;. • ,. ~. • <
. , , • •
, &~>na . lor,zi'l«l'J Hill.\rul,:;.. ; . Jaw.;~¡:;o~IS ,A~a"Z1~l, · ke }h.,
e, 1as 1i:uj, ke 1li -e. tas tiu 'granda l\1or@lúó) ál kiúj,
Cío ·~heredigis1 dé lci'u.j oni pov,as .aten~di éioo. · L'i. . jam
. sci:isl ke li nleni. esti.s ]}.'\~- i1o, lia ~tuta ~ivo~ . lia ho-m
\ estas .J.l :tll' ' ilo :~ Ja
~ ' 1\át~elcl, \Í:a&homa ' "
e,·tis nut por 'doni Gwla'O.· fortQr,t al ci .;tiu-téra
- . ~l kjn ~ksv~ tis tiu:j''ci tfu . ~ntaj fi!lolj'. Oar ~ ·
ordl.l'l..araj' 1lo.J-n:in1an?j ""iü ,cés~, ~q, eieja: \Jortp . . .
~~aj íajr~s t;» ~1L : .-;_
Ra'J ./ I;i, ' ~i-tasAa ·dona~~
gelo al la fllQJ de l h~filb~~ · ,.,.,. '" - ,; '"''e ... ' ~ ~

horrreoo

a

·y

1.6

kr~pus.ko.

'

" '

tremas _~n stinl:adioj. ,
Odor' -sentigas de-'la mxi~ko, ·
La somervesto en cifono
' .;las; ...
plenélas~

fa1éiii(

· · •spir~(

k<mtrailla morria · éiel.i'ono: .
ca~ venís janl 'la velksezoaó.''

<

Tuj 'si;)'A~s· la vespera "hóro: Laií sal'lla :":of garclena.
silenta; .revopleha; , ·.
pr&menas mi .kun peza koú) :
Dance, -balance .en rehrild
faJas. foli', ,
jen du , jen p·Ii,
pieden de \plektobarilo, ·• "<
kie plorkantas sola grilo. ·
Kaj konoj ,inter nudaj arboj .
grake . a~rbn .._~ iras,
kaj rek'Yiemon ·diras.
Disfluas nun la lumogarboj .
La foli.a jo sur la tero ,
'
·nebulmM~ore
kaj · diiHavole. ·
dormas kun son~ ' pri l' suka
sób tuhero;a arb~ se.lo .
'

..,....' .

,-·

~

.

Autuna medttado
~

~Jf:

•

"'

•

F<tlis pe_tal-ój lasta.j deT SQmer:t k_rono.
La sune \mildokula: drbnas en inedit'.
Tie, ci . tie paJa rozÓ -el sezono
;flagretas kiel ombro ~ d~ · m;ilfol'ta ·á~' . .
•

'

-

·•-

~

!(:

~$!;

.

' • '

.:; .¡;;,

flfallailh'; ho nialláiíte, mia k01'' bataíttal ,
· .konvenas nur ,lulkanto de l' velkinta go{
S~d :ne ,hedafu.u, estas ja plezur' dton stant<~. ~
~· · ' koffloron ,ir_ovi .su~: !,~· ieitat~ .vój' .¡
; , Kiam bier¡¡.~ai'tm• fo.dlugis .en 'vaporo,
, ~· eit' la 1JoiC:ilo el'e hriHis eliksil·'.
ll't,iliCo· ¡;liías:d or ,. phi' vivas la , n1emoro,
kaj -vivas .ee pli yj ve'T.
am.
o sen dezir'.
..
c.
'

~

. .,,.,.7

::;>·
., ·~f%_:' :
'·>' . ·:;_,.
F
mal~rfek;ta. · es.wr',tiu""'e f.ma1gl;anda, nuñkovrita
planedol ... Ba, 1!~~· kij"Nákoor! . . .
~ · ':1()[1té,. 1fllr"")a, tt.iq¡sa" b:ororan;d9, gis mal~oJo

;; ,,

,

·.Ki6m

"J!.OO

iá•" ·

~ ~~~)~ ~~?~· ~j ~ste la.arbar?,

': :tfe: '1 1;érllraf"arbo) kovns hn, subite. Kí113,

Lenebro t Ci tie kvaiau ' haltis la pluvego, rrur ia sekreta
mn~, · s{jooró~ mr,taa.o au.onc.i.s de supre, ke gi ankor,au
(iíu.vegas kaj _fr,apas ·sinistre, ··setúnd'l.llge 1a ;neti:a,peuetr- ·
:ehlan. íoliruo:n ...K.vaza11 iü seke trairus sub mirinda
akvóüilo ... . Kaj ·drume 'en la malproksimo sekretaj
glitsusu1·oj, ektimigitaj blekoj. La ang~o palpanlie sekvis 1<:! trár9mpitan pasejon..de ia gr&ndega besto. · .
"
~ Ro, Nakbor k!aj Ha.ran.l ; .'. ·Vi nun trankvile
sidas. en via .arbara· domo, su,b .la óed'rotabuloj frap.ataj
la pluvo; via forto ripozas kaj kreska.s.
.la pluv~o -k~l Ia ahundkreska semajo '. . . . Via
domo
rcerte .estas · jam préta, el belaj ·cedrotabuloj; gi havas
. d~ koríiojn, al oriento. kaj ~~ okcide,úto kaj du gran.cl.aju kortojn; en unu korno ·lozas N,akhor, kun. si.a virÍJ tO ka;j l~Jdek sklavinoj, -.arda alia koruo logas . Haran ,
kuu . sia . v.irino kaj "en la korto trovigas ka.meLoj kaj'
. IIHdoj. Cirkaue Rar.an faris grandau, domhavan barilon, el .pintaj latoj, kontrau la sovagoostoj, dum Nakhor Ji :dikajn'. .arbtrun~ojn J;i~kis ka~ . pin~i~~~ per sia
grandega mano. Car g1ga:n.t?J estas 1li k.aJ 1ha 1:nenso
su¡::¡eras tiun de l' horno: iJ.i elcerblumas utillajojn kaj
konigas ilin a1 la fi,l<;>j de .~o.tno ... .
· · Tjet med:i,tadis a~gelo ._Azaz:iel en la .arbaro kaj lia
-animo lran¡kviligis. Venis e.n'liau kapon .la kompat~ndaj
prami stoj, kies domÓn forbi8.l.ai la ·koler.a rivero kaj
lía penso," varmigís ~üdaca. Kial nc povus liaj giga:ntaj
filoj ~oristrui grán<}ajn .digojn sU:r la liordo , de"l' rivero
· kaj per sia angela forto reieui gin en ·.g ia d~tma vojo?
Vonki la riveron kaj savi)a 'homon kaj la havajo:o de
l' homo?
·\
·

.qe

en

•

L.a

.

'!!.

.an~:

.

.. ·

.

·.

iris pli r.apide kaj ba:ldaü la arbaro

komericis heligi · antaií li. Tie estas la maldensejo, la

¡{}on:t.o. ,de liaj filoj . . . Sed tiam .m irihda kraketado,
miksígis al Ju narkota fr.a,pado .de l',pluvo: kvazaü milio-

JÍoj aa serpen.taj sibltus, ·~u. .t nil gig,antoj suous la de~
Lon. K&j Ciam pli prok.sime gi sonis kaj jam estis kiel
..granda soreist~ulruirejo; kun bol.antaj kaldr{)noj, ~un
vivantaj gr.asoj , 'gutantaj ,su·r la f.a..j ron. La ang,elo dispusis Ía brlmüojn de la lasta arbetajo . . .
.
Kaj suhite li ekvidis la kaüzon de la kraketaoo..
Kia vidajo gi· estis! .Bruliuta'j, fumantaj . traboj krakutadis en la pluvo:
:
'
Sub delikata nebulo farita de .la pluvo, du trionoj
de la belega cedrodomo knsis en ruino kaj ardajo. La
tabuloj kaj kolonoj· ~rd¡()rse un.u .al la ália, nig.re,
cjndrigite: tie kaj oi tie malfermadis ankau mal granda
fajreto Ja okulojn, khin ne povis estingi la tutsem:aju«;
pluvo. Kaj n.ebulis kaj kraketi:s la ~uto. Jen tic, jer~
ci. . üe farigis la siblanta bruo :momen'te pli akra -k~azáu ;un u a.lila alÍa trausdOTl'llS }a VOOOU la V1ll'll1Cga.j~
turmentitaj .arbotrunkoj ·- jen gi mallauti~is, iumelis,
sprucsonis; ütt-ersonoris kelkaj gr.aodaj lm.aloj , feno:i,gój. Term·a b:atalo de fajro kaj akvo e. tis ti:o super
la ka8avroj cie 13. )compatinduj cedto"j.
. La angelo iris pli nroks1men.
Spuroj de detruo ,).d.:gis surJa ..endifekte restinta
¡domparto de Nakhor. La: :bar,i.lo rompigis, sur la dikaj
h'aboj _de la fasado re(<;tis blanka 1a loko de la hakif..
baLoj. Premigis la koro de Azaúel. Kia terura m'alamiko esti.s, kiu kuragis a tak.i liajn gigantaju filojn?
Sed Nakhor staris gaje post la apertita pordo.
i~ n la -mano li lenis fortan vert,ron, "iil ki:u H lig¡is -elas-.
Lajn tend.enojn ~faritajn el besta intesto.
. - Kio okaús? Kaj .kie estas Haran , via frato?demandis Azaúel.

Infal,lO estas jam malj:una; ha~as du subajn kaj
kvar supr:ajn dentojn, ~zas dudíek .t:ri iiuntojn kaj lau .
la opinio de gia patrino estas .plej saga el ciuj infaú-. (,
etoj de la tu:ta mondq. Patro tam~n ppinJas, ke gi
estas mal,Sag.a kiel boto,
.
Patrino tiel fieras p'ri gia posedo, kvaz.au g1 estus
sia pron,ra, al neniu antaüe konata e:lpensajó, kiun oni
devas patenti, provizi en llUmeron k~j doni ai la amerika kapitalistaro por plua ekspluato. Vere estas ke
ankau aliaj virinoj havis jam infanojn, sed tiu Ci estas
tute alía, e~ perfektigita, ~eimitebla kaj malsim:ila al
la gis nun ekzistantaj etuloj.
E tolo sidas sur p.atrAj genu9j ; tiradas .]ian barbon ,
penas kapti la legatan· de li jurn.a1on.
- Ne malhelpu, - murmuras. la patro, forme, .
tante de .sur la jurnalo la 1llianojn de irtfano~
·
Infaneto flankentiras kapon kaj alrigardas scivole
la patron. --· Bona omibro, . ~linita super Illákulo, havailta koloron de lakto.
"
·
Kíon faras oona ombro?
Infano miras per large malfermitaj okuloj pel' ''
iom m:aHermita buS<1 kaj per maliapida iipirado. '
- . Diru al mi, - gin . demandas fine la patro,
formetaotf;} J.a jtirnalon .- kia estas ·via opinio koncerne
la hodiaiíán politikon?
Infano tiras smueto11 de la patra nazumo kaj
respondan te: )) g.rr . .. mfff ... v.aua «-saltetas: pro ·grar1da
tuo.
- Ah, kai'ulo · mía, vi . ha vas ne11ian ideon pri
poiitiko.
;n•t·
Infanon detiras la nazum,on, suprenlevas la raanoj:u kaj diras kun tono de konkeranto;

........ 0-o-o-ol
Káj patrino sin turnas al pat~:
- Jetu for tiun 6 abomenan cig.aredon ; vi brulvundos la .inf.anon:

.

'

- Ah, etulo, e11ulo, kiel grandá stultulo vi estas
diras patro.
·
· .~
·
·

"
Jnfauo baldaií 1mm~l'lcis ~urmureti kaj de o.S1,ll;
la genuoj de patro iris en la rnlllhojn de pa.trino.
""
..,- . Infanelo. mia, - §i plendas - ·.. oni offl.lldas
vin, insultas neni:u estimas Viu.
·
·
Infano vi~s la nazon per pugno.
- .Karulo mia, La nazero jukas al

f:umis en la J;~azon." D:ir11;: .» fi~~abjo « ,
la.. nazé'to.
Etulo . ekmmmuris duan ·fojon · iom pli energie
kaj p<\ltrino .r.apide enkuris ·kuu gi .en apuda'n óainproa ·
Jes, jés, -· infano .()Stas j-ain maljuna. · ,_ ,
.
Malgrimda infm1o .kún siaj ses dentoj kaj :dudek
tri funtoj tiel multe jam tr,.avivis, ke._g.iapasintet;o povas .
esti temo por.kelk'voluma xakonto;
·
'
Kelkvoluma,Ii :libron pri. ~uCi;nf.ano neniu rolus legi;
ec neniu volus presigi.
.. . . '
·<
· Do mi decidis pri iri:fáneto skribi nur malgranda~
rakonton. ·
.
_
.
.·
. MaUumigu ;om la lam'pon kaj leg.u ntalrapide,
mallaütflustne, car mi .parolos pr¡ sekreta: kaj mirindajplena antaiíhistoria,. praeeoko de infan:a vivo.

*

Jarn estis tiel; kiam Dio ara:rtigis lumon de mall:urrio kaj alkrocis ~ steloj:n, Ciun ,sialoke kaj " ligis ilin .
per nevidebiaj filldenoj de reciproka ' pezúforto:· .Tiel
estis, kiam mondoj . n.askigadis el haoso; nel 1a: mondoj
ec ne nasJ<igadis an'koraií, ek'zistis lljll' penso .krel ilin;·
au ehle ec :periso r1e ekzistis. V:agadis kolóJ:oj kaj So'ilój - estis nek vivo, nek · spaoo, nek tetnpo. MOm.ento
egalis al javcento. Estis nenio. Ekzi:stus nur estonteoo.,
se estus demando' au antaiísetlto de estonteoo:
··>e '
Kaj tani.en : . .
.
Aiídigos forta •voeo; ordoo.aota al ' la q~igintaj
atomój kunigi, Tezig.ni ele si tnem. Kaj est9s fulmo
kaj pluv.gtito kaj .mister~t krista!o, --:- kaj farigo~
.m:i:rinda)o: vivo. ·
.
,
.
,
.Est9s ' vivo de kreskajoj: kvúkoj ·jetados 'semojú
por kreskigi filojn, kiam la korpoj de la patxoj putr- ·
igoe aií kiaui: fulmotondno frakasos iliajn ,- }Jrau.Cegojn.
· Estos J·hvo-. ;,
'· ·
·
. "Estos homo, deiiran~ di-ve ni l,a misteron de vivo,
horno ~ .mirinda ,kreajo. -.·
·
Estos
i .,
Dunie sekre,ta kaj rnirin:dajplena mistika nokto·.
e

•

Bsto~' • •

-

· : -·

· ',

,

"

. lnfano en fulmo de gravedigo jam estas grandá
. . '
.
.
mirindajo.
.
,
· O ni ~ra~, ke,, in,far,':' pe e;;;tas •an~o,I~ u¡ _ke gi.es~
· venonta. Gr estas en~kriliita en -neman libton · de. Ia
.,kvartalo" 1;1éniu viJ}is gin,' ·ec ne ' patril}o mem , - on'i' .ateoda's ~!11; tame}l' ~.i ·ja.rrf de lo¡:¡ge _estis kaj estas. ,¡,¡:
)-
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Cia koro jaro komencis laboron , · kiu 1~1Úam

fini~os, ear tiun ci labo.ron infu.no oed'.os al sia filo,

:nepo kaj pranepo, samkiel a l inftano oedis gia avo kaj
praavo.
Vi diras, ke i;nfano, kiu ankorau ne estas, havas
tiom kaj tiom da semajnoL da m<matdj.. Vi praviiiiS,
lamen vi eraras. Gi. estas por si me'm, ~i. ne konas vian
horlogon, nek vian ·kalendaron - gi Ciam es.tis kaj
"~

.

.

1

l

e nur pro tio vi eraras.
Ci vivas ne jajn viajn monatojn au semajnojn. Ci vivis jam ínter mili:ardoj da disjetitaj polveroj
en mondo, kiam aiídigis krio: »Al Bastillel «, gi vivis,
kiam popoloj largonde fluís por repreni de la paganoj
lumhon de Kristo, kiam oui florkironis frunton de
Sofoklo, kjam skLavoj, skurgataj per b'a'tegcoj , koustruadis pompajn mauzoleojn de faraonoj . Ci vivis ankoraií
pli antaiíe,
gi atendis sian ·naskigon milojn da jaroj:
Gi vivís . en h11Uskolo de urso en malproksima
uordo kaj en eterne verda paJ,mfolio de varmega sudO:.
Hej, kiom multe vojagis nía etulo, antaií. ol gia
koro la unuan fojon ekb'atis.
Gi estls jam antaií multaj, multaj jaroj - gi
vivís en plasmo de'.amebo, gi ekzistis jam en la ñaoso,
ei kiu Dio kreis .gtelojn, alkrocis ilin sur cielo ka~:
fortigis per nevideblaj fadenoj de reciproka dependo.
- Tik tak, tik tak - batas koro de infano.
Obtuza, mallaiíta monotona murmuro kaj longa,
senfina vojo de pensó . ..
.
Por atendata .. infaneto 011i preti.gas v:indojn.

car

*

Infano eksentis doloron kaj s~rtis grandan timon.
Cía doloro ne estis, kiel la nia, k:ons-cia, matura , elprovita. Tio estis la ·m~ua tiel granda doloro . .
lnfano ekseniis ion pezegan, similan al tío, kion
oni travivas dum in:kuba songo, kiani vi subite liomencas gemi Oni vekas vin kaj demandas: »-Kial vi
gemas? « kaj vi respondas : »Mi tute ne gemas « at1 :
>> Mi ne memoras., nn ne scias. «
.
Kiam dum nigra ookto fremda mano kaptas vm
je gorgo, pro timo vi vidas uenion , vi ha vas lnur sufukan:
krion en bruslu.
.
Tia estas la émua spiro de ebulo·, tia estas tiu ci
unu momento unu kiel morro. PastrO"-dolo-ro
'
' estajon kun
.
eilzigas malgrandan
homan
vivo.
Infano ·kaptas per pulmoj aeron kaj , treman te,
komencas viví memstare, je propra respondeco.
Mero fingron sur bu8on kaj süentu, ear vi vida '
mirindajon. Penu fari kiel eble plej malmulte., ear vi
ue scias, ne komtp-.renas. Vi jetos en vian pen'sOU unu
dubon kaj elbeskos densa demand-arbaro sen i·espondoj.
·
Malvarme estas al ~tulo, malbone ...
Oni preparastj¡ün por gi kamomikm., oni alporJ;as
el apoteko divcrsajli 'pulveJ'Ojn kaj 'onklit1ó demandas
per telefono :
- Knabo aii knabino?

..

Etulo lui.vas du so11oaojn; unu n.W.an kaj senviv.m
lciam nenio f-arigas., alían brunan kaj mallaiítan, J..'iám
farig-as io .. ,
.
.
.
·
.
.
•
Profunda nokto, malprokSime al tag'.igó. J1 kusas
kun malfermitaj olruloj kaj rigardas. En vía dúrmoeambro, tie estás Cjaj objektQj, sed i1i komencas eli!i el
la duonlumo ne g.fi; frue, ol kiall;l ~& ' '
·
Vi ·t>iar.as a ¡>Ud fre§e semita kampo. Selo
jno
uc HVelis ankoraií suñOO, sed en la g:rajno IQrj en la

tero farigis rpulte da mirindajoj kaj multe da m
ankorau estos, antaií ol vidigo verda boke10 de ~rmd
Etulo havas sub kranio, ·en oorbo trangajn papiliojn , teksitajn el nmjstra ~pinajo , sur kiu movi~as
koloraj bjldoj. - Etulo pensas. Kaj dormate, preti~as
al_ ongdaiíra batalo kun cirkaiíantaj gin misteroj, de
kie fluas bOno kaj_malbono.
Bruna songo de infaneta maldormado estas d-uspeca: unu, kianr farigas io b'ruta kaj ma1bona, al~
- kmm farigas io kweta kaj bOna. Kaj infano ku§a.s
trankvile aií krias. Gi ne ploras, ear gi ne havas ankoraií
larmojn.

*

Patrino kli.nigis .super la lulilon, ~l sereas jam
en infano prudentan penson.
- Rigardu, karu10, patrinon.
Etulo turn,as la senharan k'apon en la direkto de
la patrina hrusto kaj komencas SUCÍ, sereante la bi'Uston
pel'>•·lipoj. Gl eksentis varmon ® patrina pai'Olado¡
volas b~ trjnki §ian amon.
Alifoje, iom poste, sur kusenon falis varma sunradio. Jnfano komencis serci gin kaj movis lipojn, gi
volis kapti sunbruston, gi volis trinki la sun(m.
·
AJifoje, multe pli poste, kiam vartistino kantis
lulkanton, infaneto volis trinki kanton.
Kaj patrino jam hodiaií sereas en gi p.rudeutan
pensou ...
Jnfaneto scias nenion ankoraií, ec n:e suci: jen gi
rapidas, jen suóas dormeme, faras long'daüran pauzo.n,
jen movas maUerte la kapon, perdas la b'ruston, koleras
ka j suferas.
Tiel defalas lahorilo el mano de maHerta laboristo, tiel junulo en la unua balo mallerte preteriras
daucantajn parojn, tiel mals:perta poeto pene Jaras
rimojn.
Etulo manmocis, strecigi. , ektremis - gi bavas
kapablon de movoj, sed en ili ne estas anlroraii pensoj.
Tarnen etulo scias di.gesti la konsumibau nutrajon,
lu-eski dank' al gi, scias pli blone, ol plej majstreoa
ma§ino preparitá per homa mlano, sed scias malpli,
o~ kokido, kiu apenaú elig.inta 'el ovo, jarn po3tkur.as
la patrino.n .kaj bekas ~rajnon ; malpli ol eta i:osekto,
iranta malrapide kaj prudente su.r folieto de ad>ar·a
planto,

•

Iufaneto kuSa.s en sia liteto seka, sala, konteula ··kvieta dormemo gin Cirkaiías. C:i palpebromas, levas
la palpehrojn pene, sulkigante la fruuto.n kaj kurbi~r
ante la bu~m. Giaj okuloj sin turnas seiiOI'(lc divcrsflanken, gi ne kapablas ankoraií rig.a.rdi.
.
Infaneto luktas kun donnemo, kiel pr-czida111o de
euua kunveno, ' da.uranta tro longe. Kaj Cirkalle murm-oroj, tonoj, flústroj , sonoj ; kaj cirkaue búloj , onlbroj, makuloj, -koloroj kitj lu~1oj kw~zaíí en, nebulo.
1.._...Suhite .farigis io neatendlta. lnfaneto tL·avidis.
Gi vidas.
Griza ta~o deseguis unuajn malklarajn kontlll·ojn de belega -bildo. Etulo ekrniris, ekgoj.is, cklimís

kaj .ek-deúri.s scii.

·;

Iam, antáií longa, longa tempo, la homo, per la
•nnua mallerte konstruita teleskopo, di.rekti al Ja teloj
rigi¡U'don plenan de demandoj, rig.ardor1 jam fieran kuj
oothumilan. Lí tra.vivis momenton de ekstazo, 1i traví1 is
jaroontoju de ma1esperoj., lulctoj kaj malgojpj.
La UI1ua ;ko9scia sento: mi vouu;, s~ la. uuua
~;t: riga.rot:}o, lk, tu.nua OOlo.riO pro '.~rdo de tío, kio liC
estis ~ nutra]o-, tamen necesa por VJVl_.
.
f¡tulo :roo ne vidas, estas nok-to. Cii . komeHci.s
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•plori; patrino alvokis lá vártistin9n, ': Of1Íni:an~~ ·ke ·~ .
mal.satas. , .
.
· .
Si eraris:. tío estis la unua ploro de iníano né
rno tío, ke ~i estas malsata, ·ne pro tío) .ke 1a vindo
kunfaldigis, sed pro tío, ke gi perdis nekonatan mon- .
~Jon . .len ¡:;-emkrio de malpacienco, de elr~vigo p sJ
fir1omeuto de fiera ¡¡upren1evigo. ·Tío estis h·el·ega, lmj
l'nalape.ris, ka3 · ne: estas plu. Kr.io, protesto kontraCJ,
'
,
spiritsenforto. ·
&ed iufaoo komencis ·avide suCi, surdigante h1
~ p.Íl'¡tan doloron~ ],a koran bedauron post perdo tle
8atinda ideo: gi faris la .saman eraron, kiel gi.a patriuo•.'

·*

.,
0¡1kli:no . ldinigis supe1· · la lulilon, ·siaj okuloj.
renkontigís' k un la seriou, éspk>renM r.igardo do infm10.
- Ueleta : i11faneto, - diras onklino a:l patrino
- - g·i havas vian l:mAon kaj la .okulojin de v.ia edw.
Si klirúgis ,ankoraú pli, kisis la etulon.
(}i éktremis timigita. . ..
·.
,, ,
Onklino hán tis la kison kaj la .timon ; de infauetO.. .
- Bedaurinda e·tulo,. - si dira& · ~ via menso
normas ankor,aií.
La menso de infaneto dormas?
,
Neniú homa menso en . neniu vivepoko priatentas
tiel zorgeme, . kiel tiu de infaneto. Se la. hema menw
Cia.r~ 1iel d~rriiJUI:l, ~í .l~Y.u~ Ciel~ting:an .penson kaj la
umverso p:ah~us pn staJ tmsfuroJ.
La n):en8G .de inf.a:neto multe laboras en sileu to ;
kaj . la j1odia\10 tute ne simi~as la híeraiíon.
,
&l _vi stari~os oo ll)!U~inkor:~strua:Jo e.u tutmoadd e~spozipo, trerno, bme:go l.<a:j radturnigo , m1U1kigos
la spin;m al vi ; sed ki~ gi · estas kompare k~tm 1a;
labOro pe Inilio.noj -:da motoroj , r.adoj kaj · transm.~sioj ·
én .la oerbo de inf:a: eto.
·
'1
lnfano ri,gardas kaj · pe11sas, pensas per plej mistera k.aj plej viva pal'Olo;J. sen vorooj - per parolo de ,
' b!ldoj, koni1una, al oiuj ~nfaneto.j de la tuta lirondo kaj
al ohij yivaj kre<ijoj. (}i ami sigas kaj vicigas bildojit,
kreas inaterialon por konstmi s.imbolan honmu· parolo11,
. en ki:u· oiu bilao ha vas propran tonon kaj propran
animon, bonan .aií malbonan; amatan áü malamatan.
·
InJ·ano mal~jas, gojas, miras, timas, , demandas
kaj d~ziras. 'Gi / ligas etajn oomemorojn .de ántaü horo
lrun dormo de hieraüa ta;go kaj kunplektas Jlián teksajon kun nokto, kiam Dio pendigadis stelojn sur .
firmamenton. Gi fulme trakiiras oentjarojn kaj miljarojn de evolucio de hoirui penso. Baldaií gi supero:>
la ·plej sagacan , bé'ston kaj . kvanktam·· gi '!lSlas fiúkoe
,malforúh senlcons:il4 en la vi~o~ gi kome,nCI;lS 'f:ratigi kun .
la genio de 1a, l!oma g~to: . ,,
·
"''

.

-

Ni

*

int~rparolu, iníanetQ.

Suno fala_s su•: viatl;· eta:n, -oarman kapon.
· Vía riga:rdo diras, ke_ vi .e stas jam horoo.,.
Beda:iírindá, kiel m( kotn¡).atas Vin. ,_ ·. .
, ,
Car ne -ekzistas pli gr-anda tnalfoelieó, ol nasletgi
·.
·
·
homo.
Kial , se vi .devis esti vekitá al vivo, ri ne jgis floro?
){l.al vi ne nask:igis.. .p&pili<:l? , . . • · .
. ·'
Kialt~ bitdido ~ arbari kanti,ltÍI!O?." ,
. Ju plialte, ·
pli i ri1!ál:g,lje . . . · ~. Hoinoj -deziras scü. · •
··
·
lnfaneto, k.iom da - dóloro 'estas
k.ai:ízoj, ooloj, ' vojetoj, vojoJ. ,
Kiom da doloro . . . '
~.
•
"
. Ou vi k~s, infattllto~ k.i iam.·?, ,~ ~""'!u' l.t!},.: cu vi , "'
'<opfu1as k~ i í\rn? .. '. 'Ne ne. ' · . r'•'·;:· ·• ·.
.
Ja'ln nénion ttenion plq . Jn~ diros. :: .,

oos

.•

· Vj sulkígas la· fruñk>n?

Ne ' plom, · iufan~to. Venos malgran.d aj
ajoj, ne valoras plori. ·Venos grandaj
estos jam forgesinta plmi.
- .
,,
Kaj generacioj fluas, -Jluas ...
Vi ridetas, infaneto, vi :'De ]nedas? Vi prayas ..
Tilm ci vo&jon <Yni devas · trai'l:i m~m, al nen.i!Q ' oo:i
devas krégi.
,
'• · •
·
Vi pravas ... ·'
..

*

Jnfanew pendigita 'en la universo kiel · stelo. ID-'
faoeto oe ekzistas ja por si mem ; gi ek,;gratas s~n p~1~
sia pt;opra ungeto kaj krias/ Giaj ma:Uoj, p~edoj :ka;:j¡
kapo -'.:.., je.n . mal.p1-o,ksimaj kontinenJ:6j de .gia konsci&;
jen malkov.roj de ·.malpi:<;>"'Ksima .eswnreco.
Ekústas nur eta f.ajrero de iofaneta penso, fajrero
ti el loxta .. kiel tí u, kiu pQv.as kaúzi b'rulegon.
.
Infaneto havas large malfermitajn okulojn, rigarc:
das kaj ~~Pl?ras la 9-irkaüantaj'n gin omhirojn. Oi·ne.
r;imarkas 'seumovajll .· makúlojn, ·· sed· n,ur tiujn , , kiuji
sa:ng-as la fob11on ; kiel la nubOj. ,
·· ,
Infaueto estas · stelo, esploranta la sangeblajn
formoj~1 de la nuboj.
· . .
·
Gj kusas surdorse kaj cirkaiíe la ombroj : patrino,
vartistino -;~ malhe,l:aj . m!a1culoj sur hela fono. ~ l~
sU:preulevigás en la spaoo; inalsuprenievigas· ·kaj ie . ri1ía!l~~ '
aperas.
.
·
·.
·
·
(Etulo, sidante sur · brakoj , devos · alikonstrui ·la
tie l lalxn:e me kreitan mondkoncepton).
Ekzistas .p ensoj, sentoj de etulo - ili estas ·>Sen ·
. komparoJ, . car ne estas anko:rau rememoroj. Estas núr
esplota :penso. · •
· •
·
, : ,. , ·
.
Cir'Kaüe movigas nuboj . El inter 'ili infano eli,gis
nur uuu sola;n: omliron, :kiu plej .. ~fte .aperas, ombrQff,
kiu ne 5angas la , form'o jn, omb'r on, kiun . orU. pov.as
bone prirjgardi,
.gi lle . m:alaperas .tieL subite, ..kiel
ci:uj aliaj ,.. Gi estas frata ombro, kitr~ ne J:orU.is.a,s ~tulon,..·
' .K.u n gi etuJo· sen~s sjn . rrrolp,Ji solece. La ombrQ ./:: la
unua instruiSto q.e i:J;lfaneto - : giaj p,ropraj rriánoj1.
Simile al &sisto, . kiu antaií ol · pafi malproksiman Ca.sbeston, lernas ~ celi boteJon ,.. pendirgitan sur•
~'lireto,. infaueto, hel~, dé vido, oe,.la.S kapti $,Ülj~
prop.rajn manojn.
·· ·
··
·
"' ; · ·
Gi fara8 en silehtó... long4aürajn, kaj re'nti~]~
stu,dojn : .gi ·lernas rigardi) Ier.iw.s memo:ci, lemas ·é~"
koni.
.
,
,
Oni ne devas ligi· forte la: ma:nojn de infano, Carili estas l.le71J11ataj al gi. ,,
· .
·; ·
'

ear

(Finota ) "

Nla: lla{ipa lJ!einste{.n.

- :Jí. RosetJ ';.... ·,.
'.•
.>iDo bone;« akoeptis 1\lik, »Kial vi ne pova~ fui
Jion sam:an? '[am vi ha vas s~rton pri
p1po kaj piga:~doj. Kia1 ne verki, se ne libron, alm~naú . artikolon?«
1
:
AJek · rekti.gis sian korpon óe tío. )) Estas strange,
ke vi djras tioil, Ca.r tni ·ja prov.is ion simila:n. ML fatis
seri.on ·da notoj pri la plezu.roj kaj tekn1ko de pipfum..,
ado, kaj inteucis iam ellabori iijt1je artikolo. Sed m.t
tt·o malfidas riiian lingvopose.don t:>Or komenci thm ell.alxn'Oil. Se vi Vi!re interesigas, kial vi ne rigardu ~.in ,
kaj se vi .opinias inda, disvolvu mem 1.mian skizon? Ce
eventua1a akcepto, ni dividus·"la honotarion. «
>rEh, kion mi scias pri la pipfumado, aií pi·i la
fumado · enttite, '' diris H1uk, malsate kraeante. »Tamcn
- el pure komerca vidpunk.to, vía ·· ~toporio estas pripensi:nda. Jes, mi peru;as, ni povas iri al 'i kaj alnmnau
csplori la eblajon. "
Yig1e jetita §tono enpolvigis la b1untau kapon de
la leontodo.
l> ,La mondo estas mia ostro,· cifis O. ¡Ie,uy,
;Kiun mi per mia glavo malfermos,' ·- kaj li ~ldó.nis,
ke kvankam per glavo estus facile mal·fermi la s11k:au
lb¡valvou, malfermi ~in pel' skribma§ino es:ta~ jam :alia
aJero ... Nu, ni tamen provu! « Ruk kunfrotis la manojn kaj ·Cirkalirigardis la cambr.eton de Alek.
. ..
· : ·».len estas la krudaj ilotoj,'<< díris Alék, .iorij , fosinte ínter lá paperoj 1 ·ki:uj kovris lían labot14blon.
)) Legq, ·kaj diru vian opinipn. «
·
~
ltegis silento dum kelkaj miuu~j. Alek fiksis
foliou da papero en la skrihma§inon k~j ateudis. Fine
Ji OS\:edis kaj turnis la kapon al la sileota 1\úk. »KioiU'foje vi legos ~in? « . ·
· .
)) Nur unu fojon, sed · wrge,« diris 1\uk t:nalrapide .. ,, Tío ci estas konciza, rieenhava. . . jes, mi opi,trias, bonu. Ta-men mi pensas, ke estus utile g-in plivilstigi «.
..
.
»lfo, nepre; mi ja fidas .al vi por tiu puf.igadol «
»Mi pensas, ke tie ci n~ bavas ma~rjalon 11c fÍor
unJI, sed por kvar artikoloj, nome: la unua, pipo · k<m ~
trail cigarcdo; - lo. ·dua, la elekto de ia pipo; -' triá,
Ja elekto de,. la tabakio; - l<aj kv¡lta',' la ·tekniko . de
:· ~vpado kaj fumado, kun kelkfraza finpeco.«
· ·
':
»Do bone. « Alek tiris la segon pll prolcsimeri al
la. skribma§ino, ta:iízis la h.arbj n pe.r karakterir.a gesto
·e la . <lekstra. mano, . kaj p1'eti,~is por _1naSinskrihi.
·
:
··
»Diktu l.« . .
"Dio benu vin: !«, ridetis -Ruk inc}ulge. :r,Cu vi pen·sas, ke mi povas ka:nti laií la mendo? Mía kapo estas.
tro malrapida; mi forte timas! Permesu, ke m( intervju'ti- virr; · Pri piJX>l m;¡~. estas pl'Of.anulo~ necesás, ke mi
havu. .mkoraií kelkajn notojn - poste mi .elLaboros la
kvar artik.?loj':' ,en la daiíro, l,l;Í d~~u.¡. ?e tri:-kv~r tago) ..«
_ '».LaudeZire. <( Alek sterms sm sur la tapL4on~ , tms
kt:rsenon ' sub la kapón kaj bruügois , cigaredon. »Pafu. «J
.\ . "'Ivm malfa<>ilé, tamen ... « Ruk foli1Jmis sian
· notk'aj~i-on. »:Kio; bu vi, ,es~ la respektiváj 'p1:~~~oj
. de ci~arédo kaj pipo?~ : . · ,
.
,· ·
>;
.· Alek pro~nde ;~i.r~1;' si.'a'n ciga;ed~n kaj bJ<>-vís la
fumon ~_ supren !Hl b pláfono.,.
. ..· · ·
»Cigaredo, mi ~pjnias, estaS. . boria por . ne:twl
J~ro.~pi)ion!ls Jnj~n .stimnlon, .,tajan~ ~SO!l ~! ~
· ~stuló de la :~trto, , Pipo, :'tlu, A-~~ ·,estas; pfi r~a
'ú1 dorias ; f:r.aírlCvdon, profuitdan koo~tón. G1. kon -

la

~~r~~s -kunc~Qa.- lib:w kaj a:gr.a.b~-. J#ulanta . fajrJ. ,
.OÍ' 'ko'hllói~.~ts ' kfui~ a-ru:&'pó, lru,n la11 paca naf,Oto,
5
·1a sunsubíro •kaj inalvmneta krepúsko .. · ~..
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- Ccu1 Fran:cmann. GrÓesbeek (Neder1ando)1
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. Bsti$ .precir..e .kva!'Olló post ia -~vara, kiam"la lib~·oteuisoo Frltz Aébach fO:d.asis la konto1'0n; wrge li teniS
lá plenun moopo§on d.c J.a b auko sub .la .dekstra br.ako.
La p9So enltávls 3 5 . míloj.u da nederl.andaj guldenoj 1 .
¡ e- pli 11ek malpli ! Nenw.m en sia .vivo li portis Jiom
du mouo! All.u óefkaso li de vis .por ti ti:un . sume.f:,"'O·.
Cu clev is? flus tt·is .e.n liaju orelojn 1a .tentanto. Ho, kio

Sllentu; dfris Fritz A.sbach á'). ~i , 1nem, ·..tr.ankviligu, n~Í\>'Q li dev.as scii! Henriko j.a estas tre ne_rv?ta ·
bomo, precipe de kiam 1i kot1~tigis ' lf\in · .frauli11o Rel-;.
lillg. Sin strece regante, Fritz Ml)ach diris al l.a álvenillto:
,
»Halo, · Henriko, ·kiel vi fartas ?))
. . .
Sed la nervo~ulp .ne povis .respondí. Kiel perseoka:r.us, se 1~ bodial) M farus sian devon?
kutata ' tigro li mute · tra11:1aclÍs la . eainh'ron, ti!n kaj
·.
· Grand<J. , ba talo in ter devo ka j maldevo bol.adi.s
reen ... tien káj ·roon. Alrigaidan:te la vi.~on' de · la .
ltnoméute eu 1ia animo:, Malhonesta petspektivo, farigi
vizitanto, Fritz A~bach' pe'uéfs: Oiam- ~nove la sáina
Stelisto, . b,au~r.1bis to ! Sed la mo.no la malbenita mono.
ka rito.' Certe denov.e li. kyerelis kun fraiílino .MR:riano, ·
en ,la poi:l·á, eksciüs liaju pensojn. Kialnomi. tion »steli«
ki~l ·kutim~i .k aj :riun li : venís' peti' kansilon. ,E stus ?erte
.t>l\'l.i hone oni dirus: prmüepreni!
plej bone,- rompí ·la fiai:u~<:ion)
'
·
· ,
Fine Henriko ,demandis:
.
· Vere 35 miloj da g:uld~noj estus la granda bonéai,J CO. ~IJ lía ~1vo. J o !$imita ok1a~as nw· unu fojon, la
,, du vi p~paras vojagon, Fritz? « .'
oRazo <levas .esti kapti:ta. Kaj ll'un, kio n 'fari? Fuhw-.
,, Kial, Henriko l< . .
•
.
.. ' _
,
rar)idtl ir:i hejme n kun 1a rahajo, poste fugi for el Neder>>Nu, via paspórto lm8as tíe , sur la tabl<»<
·
laudo, , :fari e n e kstedando grand:ajn aferojn per la
Fritz mómente ektremis, sed ¡:)Qste li penis ridéti
_p ¡biut sumo, kaj tiam, rost 1a sulmeso . nedoni la stelje Henriko.
.
.
~ .
)tali sumon al l11. hank¡p. Jes, bone, honé, ankau aliaj
»Ho,· estas" mia Iruti:mO.' La pas~rtd min. neniP.J;l1 _
Jtomoj antal1 li f.aris la smrton. Vo~onte .F:citz Mb'a chi
f.or1 asas. «, ,
·
·· ·
.
aüskultis la voi)Qn de ttlntanto.
Folhupante en la paslibneto, Henriko subitc dirjs: "· •
Rigardu, Fritz! Nia simileoo estas .vere stranga.'
. Posl kelkaj m(mientoj estis p11enita la granda
Vizago: ronda. Koloro de olrulój ; hlua. Koloro
decido. Li dil'.is al si: níi es-ta sola en la mondo~ Far.
ntilion mi ne ha vas. I;'elióe, ankaÜ la pasporto estas
dé hararo: nigi-.a. La -priskribO de vía fizionomio estas
ord~. Do , 1ni r~~kos la .aventuron. Rapide estos h'ruligita
·precize :sama: kiel t~u notita' en mía propra pasporto ..
la 1l1oupo§o en la fómo liejme. 20 mi:nutojn post tá
En kaw :de bezono oui poy.u uzi 1á: samim paspoiton
kv,init -~iros la ekspreso' .al G.~rnLánuj~; Cirkaü la sepa li
por an$aií - perBonoj. « .
·~
·jam estos en Erninerich · · ·
'
Sed Fritz Mbaclí ne atentis ci tiun bahiladon; '
.
Subité estls preta. la plano en ciuj tiaj detaloj.
grumblante nur:
.. .
· '
.
Ternis nur pri ekzakta plen:umo, tel;IÚs nur pri · rapid- ·
·
eoo ; t:io alia estus lempoperdo.
)> Estas egále; tio ·nÍiin mm vere ne jnteresas. « .
·· Alvenin~e . hejrne~1 feliee la domm.astrinon li ne
Ankoraü ne scianté la kaüion ' de la vizitof li l1ün
h~vis tie. ·]:l(jnganOó. Baldaü la ba:nkpo§o fa~is viktim9
"demandis:
·
, ·
· ·
de fajro. Tiam Ji .apartigis lert~ la. hankbiletojn
"Otr io ne estas oroa, Henriko? Ou · kverelo w~
·
Mariana?« '
;
· ·
.
· · · ,
.
·
·
<
sanl'•raudajt1 ama$etojn" zorge · dispartigante ilin en
siaj po§oj. Rapide kullSereante kelkajn bezonajojn por
Ce 'tiu demando farÍg.is' tevure pal~ la "izago de
la gl'anda vojago, li j1us in1;encis }orlasi la dotnon, kiam
Ilenriko Langébak. Fine· Ir balbutis:
~- . '
.
li nüdis sonori ce la ·pordo.
' ·
»Fritt, ·mi bezónas , monon! mi rie povas atendi!
....Cu poJic~tej? Estas ja neeble ! - Denove ~mor- . . ~i bezó~as 1 oo ~de~oj:n! ..OU' V1. :vói4s . pruntedoni
,ilo! Diahlpl Konsteme ,li rigru'dís tra la kurtenoj de "' . } lm al nu? « ,
;r,
1.
•.
.
""' .t·.
la fón.estl'O. Li .ekvidis ' la najharinon, kiu :en ci tiu
Post m~lllonga rn~tado ~nmanigis 'F'ritz al la
tinom~uto rpalfermis la p<?rdotk EnJa koridoro aüdlgis
demandant? kv.a r biletójn . po 2 5 ,g:ulderioj. Cer.te Hen. pl.l$oj. Kaj nun li oekpensis pri la malfermita pord~
r.iko devas fíB¡ri donacef9n allia kaTll.lino. Danke ·akcep.-'
tan te Ja sumon; Henriko Langellak rapide foriris .. ~ . , ,. ,
koridora. ·
·
. .
. l> Fritz, Ót( vi estas he jnre?; « Ho, estis' la .vot'O de
• · Kaj nlll!D,. FritzeJK? mía, estu prudenta L Sinwoe li
f{ehrik;o Lángeliak, oona. amikó! Kion li ·dezi-ras en tiel
dp~dis al la centra, stacio. Lj prenis hileton ' por la dua
IÍlallWuVe.Ua .momento?
. .
. klaso, tute f}e • f)p-1' la :Uiilt:la. En la ~1U:O vakiS a:n..;
e

en

. '·
»:S0ne . « Ruk seke kapklinis k~:ü rapide nótis. '»'Nu',
pl'i diver. aj pipospec.oj : Oí tie.'Vl tpeucias la, ,mersaümao ·
_pi pon, la erikan) ka) tiel plu. Kiaj estas la respektivaj "
11
meritoj de_ tiuj pipoj? << ·
.
'
·~
·,
»La Ittcr~i1ll10 l!a.vas "~g.l9~-an tl:adivion kaj mult~
ajti. ·r~ryorajo ádeptojn. Oni f.abri~ g<in el i~ ·miiu:n'lllo~
IJótnata merSi~umó, minata ~n Mamko kaj Ma'lgrantla:.
zio. La materialb estas ' nati;¡re sórqénia, kio don~s al
la piR-9 la . eq:m de ¡j1alhwñida, doJeíi. f~<to. 'Bona·
Úlfil'sa\Ú:no; l:)Omt trafumita estas ja malfacile sur:erebl~
Jiera ~st,a& g.ia: ,posedan.to 1.ot-geg4li estas pri siá~.in(i.Í.1
pipo ~ kaj pri 1~ ·ujr, .flu 'Jci,u Ji fle~me gin k~uilervas, .. «
!:)li . kaj r)li
gensis J?i-1 la kvitJZ artikolOtj, ki:uj ja:
·'
La,.ce-pace fluís la v~oo -de ' Alek: Onqe,_ sug~el)stÍ-ii s
de li la Iu1n~-pento . 9ratg'l:atiS la krajono d~, Rul<, '

Jj

. .

ó

•

•

ti

·Ia -~Jar ~{ur,oj.n, li~i~ .. g~d.··~~·
.. . .
· • ·. . . . al la vosto1 * kurbtg-ts l,t~
dorson~ ,, ·
· · . k11ntirigante, ~;ge'(i~ . ·
tpefri4e: .
.• ..
. volv~il~tte ' kaj .trfhl?ü
ripo~ante, g1
. ·. · . · ·fari, : k•el l.l .vol.ts. ...JCtel·
gi metnkonsi;lis, la ~Üljol'() ensa]cigis li\)llpón .kafinetis '
gin. sut la {lzenon. l 1i . gevojligis, por ke :'la }{lO!ln?.i
p1•etímp*su. . . .
:· ' . " . . . . ~ ..· ~
..: . ,,;
.· Do. :Vi.cgráfo Gian alvenis. U v.an:e sereis l::t, ·lupon.
L-i · ~oleregls, ·eltiris' .la'· glavon} cktr.auois la . tituo.nl'i:no,tl;
illontris :~in ana SÍ!ljoro· k:aj jur.i~ :: ».l(itl kUl'ágns k:u:it
l'l~•m.i ~a h1pon, dú

esru, kiel !·~ tirl)ono) << ••• .
.
La . sin jo,ro surventrigis: ·l,·átn,pis a;n t.áúé~l, surgeu:u~
igis . \fllj 'diris : >¡·M,allei;ta kiel ni;i estas, mi volas ion fari
eti la · mondo; .· Yo'jatá:nte. malproksim:e, ·ríerdante lu
ga stan . ~o)?,n, ·'kiel ~ - p<)vas tr~vi 1~ "'~iees~n,;' de !u
L~pp hJ, ga!l .}~lo;r~ttl. al la.. aglor . kaJ ;bu:ndor, d~ '~~
!ll~sto : 'lamen,, O!,~ dup.s, ke §.afo pet><;Jié'.atl p~o ;tro ,d~
-b'r.a,n.cyojoj , N~l ünu. 'sola Ja:iabó ¡)QVa$ g:ar4J.. sa10I), g¡
~sías t~l ·ll)idsdy.a~a;· káj tameú okaZI)s, •ke .g i pérd;iA':us
,

p~o tro .da ~brahcv?jój,;>Lu~ ;n~ simi,~~. ~fo1,•,. ~aj ~~e~
m9ntaro ,havas . se~~b'MJn . b~aneVOJQJIIl, ~1e safo :~ovas0r.erdigi/ .· ~. ~t piUh .se
_·. r eas.·• gin. A[>tt.á IJ!. eefa. "·.·.O
.· )O!
Cu no ne - slHl:llas o1tendi leporon suB · í1fbo3 ) kaJ 1!6.tb
fison en . attJ.aro ?4} · Kro~, ca.sa~Q es~s 1í1 ateto ..de

vi

'

-':

'

•

'

,¡

--.'

S) Atendí' Ieporon sub , arbo: - Iam en Suuglanlio
es~'is kampuLo. En l~a k'ampo stat:is. a:rbo, X oje leporo ku~is
kol'Itrattrla.: ru:borf kaj l:~mpis s~an ~olon .kaj _rnortis. Li
dÚ' né plii lal>oris. .sed · van-e • atendís sqb la arb'o ali~n
léporoñ. 'Ci.uL e!¡} , Su,ngl~rido m():ki$ lin. Tio :sign.i.Ía\\ 1 k~
on,:Vest~s : sí1p~ire,gata d~' rinu id~o kaj P,e povas ~~n b n$1
po!!ie.
,.

·-

·

· ..

,,;...,

~•.

'

.

·

6a"ístoj. Bonvole demandu la 1~ear1J1()j~. 6) ~ Kíel 1a:.
vojiranto povas kulpi?l Plue, kvankáilY mi estas mal.::
sa~u , cu mi. ne kon1!$ lupon? Gi '.estas ayida kaj kruela ,
Jaras m.alutHon lfune kun sakalo. Se v1a mosto peu,u¡s
gin kapti, komprenebJ.e mi ~ojas v.in serví . .K.iel ni:i
povus rii;uzi diri al vi ]a kieeslün de La lupo?! «
' o<~
Vicgrafo Gián · silentis, 'kaj :antaüe,n veturis. Ca
siujoro, aokau, irigjs la azeno.n je duoh'larapidec:O.
Longe poste, pl'limoj káj s~dárdoj ne plu vidi~is, v(l:~unloj kaj · ee~o3 'ne ~u <~:Údig:is. La lupo, ko:í~
jektauiJe ke Vicgrafo -Gian . mla.Iproksimigis, diris d la
:sako: .»Atentu, sinjorol Elsakjgu min, · malligu min,
eligu 1~ sagon el nria b'rako! MiJorjrosi«
'La sinjoro eligis la lupon. Gi ·muge diós al la
siujm·Q: »Antaií momento, la casisroj persek>utis min,
Hi ven~s tr.e rapide, feliee vi m:in savis. M¡ tre malsatas'..
Se mi ne mangos, se¡1duLe mi , fine morbus. Mi pti
volus, ke la CasÍstoj J11Íll mortigt.I kaj faru miu ofeTajo
por nqbe]oj, ol ke mi mortu sur vojo pro malsato .1•-aj
farigu . manga'o por· ~~o da l:>estoj . . V~ , es las · m?is~~'
volas vm ofen por utih al la nrondlo, kJJal do v1 chma~. as yiun korpon por nutro mi:n ka:j savi mían vivon ?«
1;ion dirinte, gi movis la 1Ju8egon, etendis la
Hngcgoju, kaj kuregis al la sinjoro. La sinjoro rapide
koulra~batalis gin persiaj manoj. Batalante kaj rel:roiraüte, : li rifugis ~alantaií la azenon. Li uri;nis k.u.j
lmradis. Malgntií cío, la lupo ne ·s ukoesis malútili lin.
Li l'l}~istis ;fervor~. · lli alllDaií lacigis, . kaj spiregis
ui•:baúflanke de la azeno :unu kontraií Ia · alia.
Lp si\ljoro dü-is : '' Sendanka lupo 1«
..,.
»Mi ne volas es ti sendan:ka, sea Dio krels vin
homojn ; nur ,pOl' fe ni vin mangn.¡.. «r
.
..
Ui longe kvereladis. La ombroj de La suno long-

igis.

f

'

La¡ sin joro pensis en si mem: >> Tuj v~perigos,
kaj se lupoj venus are, oerte rni mortusl « Do 1i tr()mpe ·
diris al la lupo: >> Laií popoJm:oro,' se ' OIÚ ha vas dubon,
(mÍ demandas tri maljunuiojn pri ~· Ni iru serci 'tri
mal juuuloju Kaj ilin demanáu. Be ili diros, ke ori.í
rajti1s 'rnjn mangi, _. do man~, ae ne, do eesu. «¡
•
l.a 'Jupo gojegis, kaj kuniris )ron li. Post kelk;¡¡. .
lempo, apkoraií ne montrigis vojiranto sur la vojo. La
lupo ll·c deúús !llan~i. Vídinte malju01an adxm, 'figide , .
·star.anta11 ' apúd la vojo, gi diris al la sin joro: »Vi povas,
decnandi ci ,tjun ,m.aljunqlon. «
,.,,_,
.
, l.a . s.injoro • dirís: »Planto ne h:a.vas scion, kiao
p1'o:filo n ,.lli ti~·us, se ni gin demandus? ((
..
-La !upo diris: »Sed demand:u gin, ~j gi parolós:«
La s.injoro povis nur obei, · salutis la maljun.an
aTbon, ntko11tis al gi la tutan okaz.ajon J{aj demand:i,s:
»Post tio,' kion vi aiídi , <)u vi opinias, :k-e Ll lupo rajtas
'm ill .inangil>(<
_, ··
'*
'
El la arbo n:rugis sonp, kiu dir:is, al la ·sin),o:ro : » MJ . .
estas abrikotarbo. Kiam . la malj~t~na frúktogardenisto . .

min •- sem,is, li uzis nur 'Un U kernon. Posbrmu jaro, mi
okflol'i . ':Post- alia jaro, ·mi d.<fruktis: .Post tri jaroj ,
m_i igis pi<C~Jma oé dik;¡¡,. ~ost: dek . jarol', hraJr?.me: d~ka;.
ú1s 111UJI 1 Jam dudek ~ J.ardJf La .ro~ )una . garde.n1sto
mangadis rnih, lía é'di:ino illangadis mi:n k~j ankau
liaj gast(>j kaj . servií).roj, :.ciuj .mant.aws :mio., -Krome-· li
~tendadis m~ju Jruktójn en

h'atarO J~or .,Akiri n1o,nQU,

·Mi tve utilas a.l ·· la .ma'ljuna:- ·gaL'dérris'to. ;,N(rn m f jaro:
maljunigis, ne povas plu flori kaj fl'uktj: ~ Tio., kolerigi.í;
lin. Li: hakis al mi Ja ]¡}ranao·jn, . ~tíla,ncis la ·folioj:ij),
k~j . ce veudo$ lnUl '.~1 ~tjs,tQ. 'V~, arria digno )n~

~) -ied¿~olaj:, alitik<v a/ casistoj~c po,rtis
aekYc oni ilin non;¡.as led6:apuloj.
. '
>

;-.•"

Jed~ttpó¡~~
.

la

"' Viútáitto .de Thspanujo admiras belegajn .konstiuajojn el la maiíJ;á epoko, la •fieran Alhambra ep, Grarfa<!a,
l:a: Leo..qau; ·.~o:r;J:e...g.'Qn
..· ·en. C_or?.ova: ~:do11i.g~.b_fa. et J~ v. i_z~g<l
de la kastiba la~do.)esta.S il!1J tl'a]1;ü] de p a8mto hJ nunge
ankaü .el la karakt.;Ji:<:i ; <;le la nuntempaj logantoj . Ho.n wj ,
lingvo; konstiuajoj ·atest~s pri la nobla :influo d.e tiu ci
invado de' marokanoj, araboj el Maroko pusitaj de la
nova religio de Mahometo. Kellí:aj jarcentoj de konstanta
paca' evoluo · sekv'is la sangan · subpremon de ·Ja kristanoj .
rifugintaj en montarojn kaj atenáintaj sian tempon. Tiuj
jarcentoj de knltura evoluo araba en Europo estis :fioitaj per la venko · de b. kristanoj ,ce la fino de la r 5-a
jarcento. Kaj 1a pertJO ·de tiu ci mondo estis faktoro tre
grava par trovo ·de a1ia,, la .tí-el nomata nova 1.n ondo.
Kolunibo ricevis hi petitan subtenon finan can del' kastilia
te~íno dank' · al ti u ;¿¡ venko, ln batalpreno · de siegita,.
Granada en jaro Il¡92· El subpremitqj igas subpr.e mantoj ,
ti·el sajnas esii la daiíra sorto de 1<1 homaro.
La maura regado ',-en Pi~p:l::lUjo estis fonto ricega de
J)obla kulturo. Floris -sciencoj, ·metioj, ekkono de novaj
veroj sub la temp-al-tempe tolerema regado de la hlifoj.
Apud la maiíra kulturo ekv.ivis hebrea renesarrco, car
eklogis en :la l~ria ·duoninsulo hebreoj persekuLat11-j en
aliaj landoj k¡¡j tr~viniaj ;rifu~on sub la kalif?j . .Jarn en

fru,a,. teinpo suh:;:romwoj ' logis · heb.reoj en tillj 1"landoj;
sed la tolererilo .de- la hlifoj aJ~ogis , mul'tiij:n, •kiuj · ne
povis -vivi aliloké. ,
. ·
· ·
•
Tiu . ci epoko de la maura Hisp<ml,ljO formas la
helajn pagojn d . }a estinto hebrea,' pri k)o e! u @O de ti u .
Ci .gento rájtas estis fieTa . .Estis la tempo , ki11m rnala_{leris
la Talrnu<;l-lernejoj. en Pumbedita kaj Sura, kiuj ha\'lS la
ro' OD de cefa Ín'StaúCO por Ja interpreto kaj Sclenca p:d~
laboro de la ' :Mi8na tekstoj. Estu rirnarkata, ke ·disjgite en.
Ciu'J landoj de)a~ tianí' konata te:co, Ja· hebrea'ro ¡ p.osedisen _1;.~ T.almud~ ~& spi~·ita~ intedigilon., 1~iotn; aj~ - graYa~
c.st1s la ->eks.teTwJ. m:flu,oJ, c1am la sankhiJ ,bbroJ kaJ tekstQJ.
konservis sian rolotl · de .kondukanto kaj ktínliganto:
Sed jm~ _pr_ep~ri6is la _loko, ~ie scienco kaj ku]~o
hebt-ea ·~ h~1taL mbrne k1el neme observebla ·ce aba
gr~nio -- tro'.'IS novan hejmJandon. Estis ·en la jaro 71)6.
P[tsis tiam iom p'li ol kvindek jaroj post la gravega batalo
ée Jerez de la Froptera ( estinta X-eres, .la r egiono de la
'fama Suerry 1v-inoj) Ja venko de Tarik kontrau ·Hoderigo,
la go~a rego. -Cie la m'a üroj venkis la enlogalitojn, cefe
vitligotojn kaj ekfondi~is novaj re~landoj. "Fiel Abd-ulHahmap foD,:dis la reglandon au ph bone crílirlandon de
Ko1·duv:1, ialn ,céntro de la fama kaprol~do-ín<;l.ustrió. ·
Tiu ~i. emirlando floris, kaj .dank' al favoraj 'privilegioj, .
la hcl~i:ea : kómunu~no d~svolvi~is kaj .f~rigis ~e!ltr~ :por l~
cetx)raJ k:oml.lllU1l10J .ckztstanta] en ahaJ lokoJ lbC-riaJ.. · KaJ
el"ti u Ci jndato apctis la plej granda poeto, pléj delikata
kantisto, 'kiun konas la klasika li: ;¡p-o hebrea. Estas Jehud'a
hen Ha-Levi kies plém nomo araba csti~ Jeb.uda Abu'l
Hassan ben Sarnuel · Ha-Le vi. Li vi vis de ro85 gis 1 rl¡o,
kaj laúdire estis mm·ti~ta proksime de Jerusdemo, kien
li 'migris. Jeb.uda Ben Halevi estis la unua, kiu en okci-

lupo ha vas patron kaj filou. Vi . esilas tiél sendanka,
sendube vi ec
havas patronkaj dilon« . . Ktaj li diri;s;
sev~re: . 1rF9rk'ur'U, vi lt1po'! A.lie mi vin mortigos per la

ne

bastono. «

_

,

'' Vi 'plejagulo

scias t)Ur parton de
tuta afero. Bmivole aus'kultu al mi, mi pétas:. Komenée 'kiarri li savis m)in la si:niJ'oro li001is al m) fu
~ '
'
'
piedo'jn, Iermis iniu en sakori, metis sur müt multe da
pezaj libroj. Mi kurhigis .kaj ne lror.agis spiri. Plio li.
b'ahilaCis a_l Vic~~afo -?ian,. inte~ cante mort.ígi mi.n. en
La lllpú diris:

la

la sako ka) prO'Í)tl de tio. Ktal rm ne povas lin mal1g1?"
. La pl l.)jag.ulo diris : »Se jes, ankau vi estas. kulpa. «
La sinjoro pler1dis kontraü la mensogo, k~ ra:kon.LÍs ki.el li e usakigis la lupon, ear l i . giu kompati:s. Lai
hipo ankail árgumentis ruze por venki.

.

La plejagtrló . dir!s: »Cío tio n~ estas kredinda.
gin, ke .mJi , vidu , e~ 'gi .efektive su-

Deuove· ensakio-u,

l'e:ros.{'
La lupo ,goje obeis, etendantc .siajn p~dojn al Ja
¡;injoro, ·kiu 'denoyc gin ligis, -cnsakigis kaj Jevis . ur la¡
azenon , kia111 la lupo neoion sciis.
f
La plejagulo fl-ust-ri s ee la orelo de la sin joro:
,, Ou vj havas pon¡rrdon? «
•.

. La. st'njom ~:ciiri~ J>jes, « tmj cligis gin.
•..r# La pl.ej:aglllo <>lct!lsigrtis al la siujor.o, !'e \i piku
la. lupQn per,.4a;.poo.aí·do.
. ·. · · . ,
La SiujotiT <li;¡;is: ;> Cu tio ne mal u tilos la hipo o? d

. · La plejagU:lo diris ridarite: »La ~sto estlls tiel
seudank;fl, kaj vi 1fnkorat1 ne volas gín mo~, vi e.sta:s:
vere humana . sed tre malsaga! Malsupremn en puto.n
por · homón ~vi~ senvestigi ·.sin _.p or alnikon 'YÍ,vigí: tió
ést&w hona por ili, 1>ed oni mem mortus! Ou vi ,ne estas
. 11~) -süijo.ro? Mai~e humana, rirtulo ne v.olas -esti.lt
•
ñon .d.iriJ;ire, Ji ridegis. La sinjo.to ~ka.i.í :ridiB.
Li helpis al )a !ñnjoro mortisi la ·lupon per la JlO-M.rdo..
m lasis la ko'
sur la vojo . kaj fo:tiris. <" ~.. . .
"
·'·
- .· *' _.~,,
¡ ,;; ' . El la t:ina-: Verdo'.Fomo.
r.. .
<'

.\'i;,f(
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d~nt~ i~stigis lil;- dis!go~·:dé, ;e,Fiio,. k~j filo~~li<'>;,

'aii· pl:i_

prec1u;, de kre!io. ka] sc1p .. LlaJ IaQOTOJ . -=-:; h, estl~ · kuracISW, f1lo~bfo, p()eto ,;-:-, ils.hda grun?:o · po~)a p~eJ granda
pensulo ~de ' la mezé:Poka 'Jud\}TO: Mozeo . M'a¡momdo;
Tiu -cL nomo; gre!Ugita, s~;>nis · Moze bep Maiinun ·en•
araba ' idio~o .. ;L~' na~k~~is i!íi < 3o~!lJ) · ~e J Marto .xi3,5 -~1} ,.
K<9rdovo, , ,lüel ,{ilq kaJ cc nepo de patrOJ ·,~kupultaJ ,tri!-~
pluraj genu-a:cioj<~ficqri .enj.a . ~usiia~tá,rq dc_lar~J:¡énoF
La kono ·de,la, .M1Ana;. t,H> e~tas ~le , 1i<I reguloJ ' val9rantaJ ·
por la eVitó ~e la' ju4oj, ·ka:j~ Jiler :.~i '·nature la. 'k'~~o de la/
Taltn?d.;ltteraturo cesbs la kubma stud:o ,de ti u · c1 te,mpo. .
Arrihálf f~iigis , mtfmaf er<>j' ·de la spiritaj ·· ~moroj de '
MniJil_onido. :Sed,~kiotií malfacile . .En. fa jato · r r.~S, Kordová; sub Ja ,regado d~ Ja ·Oll.lajadoj estis atakita de araba
sekt'O, de la ,.aJmohadoj. Mal¡q>efis kun !a libereco de la .
.kr~Cloj kaj la éerte<,;o aii, sekU:reco de )a lando ,ankaú la.
kultrirá v~~I-:co . d~ la. , hi~pani:áj.hebr~~j komupum~j .. La
patro de .Maimon¡Q.P dev¡s forlaS;~la ur.bon kaJ ~ag1 gum
ja~.oj'tra I:Iispanujo.:~is ~~ne li iris,,. al ~arok<_> kaj :eJ?:ot:.is
en Ja .u,roo Fez . . On1 pe komllrenas bod1aí'i, kw .de:v~g¡s Im
iri preciie ,'en la centron sde :la almohada . irialtole:remp.\
La tempon .de la migrado li · ~zis pór ipicii siajn ínfapojn ·
en la ·KOfion , de la )Malnov'a Testamento, de la Misna kaj
~tr tahilUdaj spek,u lació]r Ti? . ~efe y:~l:<;~ris: ~po~· _la .. t:.e
íntelekta M<neo 1 tre kapabla komprem nl~gt•filozoflaJn
pr?ble;noj~.· Samtt;inpe~ ; isla[)laj ;in~truistoj ;Jléi?,adis li?
mst:t·ut pn . naturscienc6J, ilorantar ·ttam .en el · bu laudo,
sed tute 'ne '' konataj en . kri§taJ:laj landoj kaj ' zkuJ.tutoj,
ti~tternpaj. De Ja na,t,uraj ' sc\en'coj ' M'<>zeo i'trovi~ "tuj la
vojorl q ¡J l,l\ ,i il.ozofio ka3 med'\éino; kiu ·lasta ·poste fa:rjgis ;
.por li ;yivúinedo, á1tnenaú eks1e1•e~ ~ine, ·()n' lá.jaro II56,
la ~. f;l.milio sokcesis forkari el ;la l'égado alwoh<!da. J'atro
]\falmtln k;un1da fi1oj ·Mozeoc kaj;Davido · ek,lo~is en Fostat;
malnova parto de ~ antikva Kaii:q, en Egipto. Nhimun
11'm~~is jarr\ sekvin.ta~ jaron.
..
· '
' La ::f:i:Jq' Davido kw:dtCi~: per juvelqj, ce kit\ .partop'tenis: .l\fozéo, .kio tatri'J)n permesis ' al li. pienigi 'la''Iibe:ran
tem~on per ,va~taj st.udoj ..!'li~r kiarn Dav~~o duro, vojatd
perms Slll' oce:arl<> .ka] pord1g}s al :Moz~o s1án havaJon, tu.l ·
éi :_kórnt~~ds eluzi siajn kdr:¡ojn 'de medi(;lno. tSed r:'li ne ,
tuj Sjl~i:esis kaJ J1 ~ lra\lis 'k!iéntáro~ kori;t,!lntigan. S,é(i'. ki~m·
SLtltano Saladm, . grarl,d an:npa ka] tolerema, -okup1s }¡¡
I?egadotl~ ·o.'l.~ .~ons.cií:tis, al il:a" júdoj ,pligrattdan 'li~r~_con..
Muz~() fan$1~ kuract~to, se ?e deJa .sll~tarto, _
almenau; de '
l~ grm
_ ~v~zuo_.. AJ. Fa~IJ;.e.l, k.} u...pa..:gls· a:l. . h_x_es-.u~an
.· fens-¡o~'?
kw · ~·<YI'Igis p~w ~1a111 :la m.tzeron. Ankau •áltaJ grandülq,J ,
. <k la koroogo . ilzis
se:r\>~jn ' 'de Maiinonido,, filo de ·
Maimon, kielli .sin ,nomi&·...nun. Tid _pasisJ(tivode
Maimonido; l9u ;mortis' eg la Jiiro 12 0 ~. ' , · ·
. ,,.,
Tióu:i pri la ek-sterá i skerno . de la. vivo de M~inionido. ,
Sed kíom pli 'grava el ti~j ·~ksteraj okaiaj~j . :C&tis Ia :·efikp ··
Üo , t~Ü ci j"i;ro trans: j<lFCen.toj! Li~ p¡l.Oj grand'a' kaj,' last";.c;
l'erko, ,sknb1ta en . hagvo t' araba »Kqn'dukanto de ·l <erat·anto.¡ « .estas la genia. piovo de pr,ofÍll}de "·kt~.d~ma. }~do,~.
prtw:l la prl)de11tbazitan .
. de .· hebre,a ~.re1tgi~9 .p~f'.la rezultoj de }á ..
·. la A~iSto~
tela. · Liil pc.tls'ado ·trov.igas
·
·
relig~o ~stas , nejll'e
.

la

nu¡; fas~do

sercata Ja .··.

r

·....... ...

.,...v.

igÓjn, car, >pro rn¡an'ko ue tern'por' pl~ ne esti:s ebla . .~K.aj:
Tranum saltis de r8(>o-mel:ra altero en la profu.ridon] en
la mezon ;de ~1}l~j .da rigardantof Kaj_ li felice sul'teri~is.
Sesdek doia'rO.J sa·Jms al la ankora~ tre JUna Trartum suftce
,aUngaj, por riski por ili sian vivon. Eble nu·r poste li
rimarki~, ke la faloml;mefo facile estus povinta sin volví
c~J1a tiam an'koraií tro siinpla instalaj~; ce la flugiloj ~aü
ce la di'!'ektilo.' ·'
.
;
.
Bele priskribas Tranum sian unuan svebadon malst;tpre_n de. la fl ugaP.~rato: »Versajne pas~s kelkat sekundoj,
g1s k1am malferrm:g1s la falombrelo. M1. ne • scws. Sed .tJo
sajnis al mi dauri sentine. · Subite kun krako maUe.fmitis
la.. ornbrelo kaj mi sentís tiel fortan 'ektirM> ke mi pensis
esti .dissirata . en · du pecojn. Sed poste mi luwis ·r~ktu
grandiozan ~enton.l Estis helege, tiel svebi malsupren. Mi
pendis sm t~u flava velo, .dum.la a~roplano mala~.ris .e~
la !palprqksimo. ·Sub m1 esbs hi:110J da homO]. kiuJ'
a~cktis kiel malgrandaj' muS:or «
·
Kusis en la natur.o de la aferoj, ke John Tranum
n.f l~lní?,e ·.povi~ re~ti .kaAi~a por la filmo, Li sa~tás dc,..f!Jruláitta :tlugaparabo; h .promenas dum la aervet.uro sur. la
Ilugilsurfacoj, :tatas tie artistajojn. Li plibonigas la sekurecon de la falombrelo. Estas ~terna batal,p kun. "Vivdaq~ero
harstrikte . preter la rnorto. Sed guste tio e$tás., · kió dpna¡,
al. Tranum la ple:i altan vivosen.ton: Ja.. dan~er'-:venério~ al
ldu li kulin:ütis .. Tre detale pritrakJ;as la· lihro la 'eknikan
flankori de la nekomparebla artista lab¡,ro1 kili pr~cipp al
Ja ·.sportamanto havas multe por .tfiri ·kaj krom tio est~s
akompanáta de ilustrajoj. Tranum ne fórgesas priskrilii
aJ1kaCt la st:rangap' kaj ofte tl·agikan soitou de a1iaj fltt~
a.Krobatoj, "Ce. kio li priskribas' landojh · kaj regioríojP,
rkiujn Ji vid'is ce siaj rondflugoj, kaj kelkfoj e· vi~on, .kht
estis el la sama stofo kiel li; sed a.l kiu 1a so~;to n~ f•iváris
atirÍgi la saman sukoeson. Treege intoresa:j estas ru1kauliilj
vizitoj en Anglujo kaj la spertoj , 'kiujn J¡ faris ce la :fíljno,
cnkics gi$antau laborejon li lasas fari al la lesantq inJp1'('spl!fuajn rigardojri. .
·
,,
· .
· '
" John Tramún estas nwrtinhí. L ía libro estas postmorta. Sed ji tute ne mortis pro akcidento. Li ' L!lOrtis pro
kó,:ralako>•ki~mli guste. intencís !!nt~·eprlíni faloa_lorelO:,. al:t()n.
Lia lioró :finigas kunla priskríbo, kiel Ji provis starigi 'noy.an
falombrel-rekordon · k un J;naHruigo de oJnbrel-malfl'rmigo.
l ;1t kurac:istoj tiarn klarigis <ti, 1i, ke 'la lion\il .ko•~>o .r u1
clieuas la postulon , kiu por tia eksp<J•·itrí~nto . estus nec<:sa
prp la subita sango de la aer.prem'o. ».Sed la kn¡':¡cistoj
d'iras, li an.k oraü · Skribas, ke !lll.a k oro estas tute sana kaj
mía · sángpremo ' no.rmála v. . Kaj .Ji faJ¿te saltis el' Q(toometra alto, superatingis la rekordon káj venkis.
F. W .' V.

.. MAUJUCE M:AETERLINGÍC »VÓll DE~LGJ10SSE
SCHWEIGEN, « (Ant;rií la granda siffinto.) A.qta1'l kvindc,k
ja>J;Oj skú_bis Ma~terlinck, jara ,tiam plu~ U'e la .verkist.o de
la )>Mona. :Vanna.« , belan kaj kon.solan Jibron pri Ja 1nprto.

Belaj 'ka;j konsolaj estas aokaí1 Ja 1uark-aV,rel1aj pe(ISOj de
lía . plej nova libro, "CnJciu .la nun jam
ol. sepdekjara
':erki~to k,un rnodela :trankvi'lo .prova~ ,:ko:nvinki 'S ÍP !):aj•:nin,
kj) vívi signifas . verdire morto.n kaj morto estas la ola
d_a üra formo de 1a vivo. ,.Tío meqJOriga~ .nín p;d tÍ\.1 antikva
s:gulo; khl,a.sct;(i~: » ~iYCJ ~ ~aj, ~orto.:estas 1!1- 15/l!na«; .kaj .
kiu, kiarn ha an:uko lm , demandi~, klal' do l1 ne lllQrtJgas
sin~ millaie rcspondis:
•estaS la sama. « P~uraj dem~,?~j, ~iujn ~aT~ Maeterlinck; .ekzemple: cu n.i n~ imagu .
al m la mondon,. pre:fere kuboforma ol kugloforma, ,f¡¡kte
!lé _gvi~as. plu .ol, en la se!lfin:o~, kaj p.or ni, bed~fl.rir;daj,
!!,Dkorat,t ;Vl~anta'j legant?J, ktuJ _,estas nur. »'M>OrlmLoJ. en
s~mer:f>erwJ <i (carma' voi:tp de la. ·1ama yerkJSto de la ·))Mona
V..anna ~) . estas per keiiCaj pa!oj tro malproksirne. ·Ni p1i
volonte'
s starantaj · survo}e l:caj ~oje guas la mirindajn
Yortojn
'• Marko AU.r.'elio ki.el anltaií p.· o:r ni iop1 ,.pli
ajn. .,AJí 'la. 'hurriurón, kun kiu Ma.eterlirick
#,qmpre
p~ntras al :ni la em:ba:ri\SQn de dommastrin<J, se sribit~
k'óle.ktigÓ$ ' ce -~a . maq~otablo, ·sertin.vite ciuj roortintaj.
~ian§j. Ciu'· ef ili estas 'k~a al Ai1 ~d cinj kun~ . ~~
~mielnp!l! Ne, estás. nepr~ ph oone.) eble ec por lil Iitera~;pro de ,:la famúloj, .;~~e ni lasas :ep. pa:oo la modintQjn aií,
.
...
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alplll~Hiij ~kón;tentigas ' nin ~un ' Maeterlüick- pe.r . la . nolM
kpns't~tó, ke.·· ~~le. ·,k¡¡j tJ.ÍlT. ili~ .so.cieio ::po:vil:s ,plinobligi 1~
horrto3n en, tlia . v1vl?tempq~ , Pro .kro,; ».~1e, lue l¡¡, J?~n~p pr~
l.a ¡tiorto Sll;P(lrl,1ega~, 'la. vivo. <fes ph· :flC~ ,<e~flo~as, ; SJI). B;l!
;Lorto). evohngas . káJ .. plp;nult~g~s ?.L~e., aJ!l .. ahloke. « po
v¡¡.lor;is ,por la:::ri~u~oj kiel ankaít 'por J .a únuvpulo . kaj .-. ~.e
po.r la po,.eto,. tiom
·...· ·Io;nge ,diim .. ci tiu .pe
. .. nso...n· .• Hnal. l;ie··. \~
fin resti ·poeto. •.
..
.
.·
• ' /f.\ W. V.

S'flA~: ~LA ~IUIONULINO <<. ·J~a · AK.adenri:e;íhea- ..
. Ler, h )<.amertéatro. de la Btu:gteatro ~n,taii .n~longe ptezen<
.. tis; la< novan teatra:jozy.: de Sbaw, .,¡Lá'·1n:iiJio:nttliuon «. La
.tefi.tr.~j(l havas · granl'!ega~. :S,ukc~son; .:~s . ~~n óiu· · p~~z:ento.
o_ka.zis antaií p~eriplena .r!g.a,td(l:jg~ )JilqasJo.m.et~· m~d1t1 pr1

~·~ ,s~kr~Jll?· GJi; e¡clm,tbga~:"d~ me~OJll • i~UJn ..~~ J-~?~solo
.kag espero; :en la ínaU~má .amma ~oriclo ded:!l1J i k1uJ eyr1
la lastaj dek'kvin Jároj pos~ la tiel nomataj tea:trarsukoesoj, _
p!er¡,r'ajfu ;>povis .kredi, k~ la }ínuap ari:úta.n amh~cion, la
unuan · kura~an pléd911. p~;~r socia., , 1íií · p6Htika, ·au a~.tista
ki;n:~vinkb, 1á unúan ·ve~e- individu~ fórtn.lta,n figpron prezeotitan .ki.t.Ó aüda.ca;spríto., ·ak~ptós ' tia Íindigno; ,.ke' tuj la
untJ,átl~ preze11~a~on , · se t:~e
sed . n1eze n·eere on~
. d_eva~ mte¡:,rqinpL · .
-

k01u(ÍI\oe,

i''Ne .oll:a~is tiel.
,
,
1' uj ~n Já : u~ua sceno de »LaJ n:1ili0n~irio (( "agrahla,
rcfre~iga n.cró. !le aJta ''spiritil nivelo frapas ·al Ja rigardejo
ka] SÓ\'Jl:~il cildóno de ,sago,: kaptas 'kaj.kuntr.Chas la rigard- ·
anton. ' l\aj .lainto)ekto "7 .,kutin.í'iginta . al teatrajoj sur la
nÍv'eJo 4e.• servistlnoj ;kaj .qe'< po§tis~aj novjarlihroj ··-;- ' llkflotas ,, ,kin~ 'lá ·· s(:)r$p; _Plqnto~: koro. de ti.uj , ;,.kiuj venas . en
la hlucíela.JJ;!. ~fresaeraJn alpoJn ,ella sufoka at¡nosfero de
la "pláta · ehene]o. · I).~ankam ·nen'io , .»ok.azaS <<; t;.}m?á .estas
neeebie' jam. ~n la'·ni;)uaj' :rninutoj ne :s(mti, :kc _tiu ci pano
est;ts b¡¡.kitá ll} .pura . tritiko; .oiii m:ik'sis . al gi i nenion, ri~k
Tl)ait:on, nek ·branon; ·n,ek;. strat~ Itlalpur11jon de,~ l.ll' veturil•
vojo-:, K.a.J · t,iu'" fr~a sento ne J;odasasja rigardp;nt(ln .e& .,.·
pm· ·ín.o tneilto; . gi : da:i'tra~ >.~is la fino k~); 1.11. an!tno post
unu-dul1;0r~ . r,eft.eS1ga spu:lta . harto, -eksc¡.t lte revas pr1 la
heló d~ ]¡¡. ver·kistl). k(}trvinko, plti la ~tika 1 ¡¡~to de 1a ' arto,
' pri lá nóJ:¡l~po kaj -etiká suí>lhn.eco ·de li Ír¡¡tl:o. :, · .
Ta:met1 Ja l}civa kornedio dú .Shaw' ne estas regllle
korllpo:qita kaj ·zorge kon'Sti:u¡ta tea trajo', - ~.C . ne' ~n: tia
sha,Y.:-a senco, kier estis lia tasta; .au'' liaj pli m\tlrióv~j; ver
koj. >>La '.l.ríiLjorilJliÜo « estas nur!l okazo, pox ke .. Sha\~'-: airn
· sian ~ opirii<m,)dla den'l ~nd,C?i okupaníaj, la :tpof14~:m ~h g-ia .
pl ejipt.er~o, en gi~ kerqo; pri l~ xiÜ() kaj 'u~~'éo, 1>Ú:·!~( ,
p1e.na. m¡¡.tér~a:Ia ha11kl'Qto d.e la spi#t(l labü.r,fj!, . ¡:n;ilan1a~ ·
josta mora}a forto de la, ki:~dó , :)i~j konvink;~, p4 la . sen~
rtJzery¡t ·ve~lko l{aj l a ;abspluta regó de la k~·ucl¡¡. ,'forto ~aj
qesta b1·utaleeo, kaj , nm ·pretere eq : tid. ~áj · ti u" rimai'.!{o!
pf i la' paéa, lllilito, revolucio ~aj ~. anlpíi1 ' p.r.i l~':<judode . ..
mando. J;>.r~ t¡(1 'ci·t\}atrajo o:qi .rajte o;p!>va~ di;ri 1i;;k-e gi estas·,
»lwdi<1:U,á-<5 ....:. · t:ion¡' ~i ,4evt)na~ el , lá" !íodiaü:a s~yit<?~~· ,t:iom
l;¡: h_o<'l·r~11a sang? ·c1.vkulas -en la ~reJn:U:~ dé ~iaJ' seen()h ...
<V.fa'O'ij!lí onl .nc pov11s :i.,setti, ~e ~~ neJ1avas .pedekiatr
;f .»ipndani~ntan i<;J.eon «, el<"li:4u p<?v!l~- kreski ~ }a p1ej • ·
p,ei~fel~tli• teatriljo. Sed ~-haw;; r~pi~~¡ foí·jet~ ':~i ~iun • . ~emon ·
tn~\i§ll.:tas la tea'traJOJn v~ dütaJn ,~r ctr!.ieldi por :l
DU\' por Jre li UÍ,'ru : . op•i nioh e~ si
Iíl~n\io . kaj la
·
.id~o «

~'J

: 't~e1 . -rest:s d? Ía postínili~ ~erk.ist~t;ne~ado sen k?p~.
s~ ·gvtdanto. KaJ sublte, apens mter th »Junav verktsto·,
pri ~u ap~nau ~üd.is iu ~taae, ~aj kiun oni ~vas. nomi
, JU:na nu!. bal, ke 1~ :v~rktsta katJer;> povas. rer1gard.1 vere
nul; :aJ ·ctrkau unu. bJ duone da 1ardekoJ. Laú .ilia a!o
li janF vere ne apai:tlmas int.er la>4'unulojn, car li naskiA'i's
en 1884 kaj tiel· li estis jaro C!J ~ia de}Juto trans:,la trideka
járo. Ci tiu verl9ste, okup~ta senreziste. la heredajon de
la gfandaj anslaj verkistotra,dicioj, estas Hugh W alpole.
.
'la stranga duóbleco montrigas en la vivo de ci tiu
ver.kisto: »juna« V,erkisto trans, la ;kvindeka jaro. Bon:volu
imagi ' vei·kiston, kit:{ "estis ,nask.ita ;en New-~eeland kaj
tamen estas tipa verlcis'to de la p1ej Cockb.ey-a Anglujo.
Lia patro sidis sur la, episkopa trono de Skotlando, li mero
elektis la zigzagan, vi\>ovojon de verkisto-bohemoj. Sed
ankaü tien li ne venís rek,tvoje. Antau.e li estis dum jaroj
oficiro 'en la "rusa cara arnreo, poste, . per audaca pirueto,
1i bri!as diplóniatia kuriero en angla · servo _;; ne tro
ekvilibúta ~kzista.do dum militó kaj en ,rusa-angla Tilato.
. Se? .ci ti u duob~c~ ~ la _viv-ritmo de .wal.Pol~ kon:
cernas sal~. -ne n!lr . baJn JUUaJn »tempestaJn « JarOJn. LI•
estas jaro rekonita romanisto, kiam 1i vivas duonanime en
~~ut!)no · (tiel, · ~e de li oni ateridis la· .re,n aski!on de ~a
London-urba .r·omano); sed samtempe h a~etas nostalgte
e~án hienon en la plej reva parto de Sk'otlando, en Lakelartd, Li!-gO;-lando, .~e la pleJ mel~p~aj _mel.odioj de la
angla poez10 naski!1s antaü cent Jal'OJ. T~e h acetas fekas:telon - nome Branckenburg - iiu ekstere revekas
por ni la mondon ·de Wal:ter Scott; duro interne ~i estas
, ,pllllla de la. .kr~ájoj de l' kubista , skulptisto Epstem, kies
pléf.gr:mdakaj ,.p reshu sola "?ece.{lato estas Hugh Walpole.
En tiu ci stranga kastelo li verkas si.ajn romanojn ,
ki,uj únuf1anke ligi~¡¡s -al la plej . noblaj Dickens-aj tradicioj
,..... pre~ipe -en la h<me~eco de la sen~oj kaj en la .verlcista,
ni diru: sociala . ~onscienco'. - , sed aliparte ili preskaií
tugai la límon de detektiv.romano en la freseco' de 1' kompozici() kaj ruzeco de r te~plekto: En liaj rom!moj oni
· trovis unuflanke tion, kion Henry James nomas simple
».v~~ista vidp_unkto-« kaj. la fran~aj estetik~stoj ;;Í~p~s
stbrlité«,: .la mternafi distancon mwr· ,;verkísto ka] ' bes '
.t:omanfiguro; aliflánke ciun lian roman-agadon mo_vas ia
arda)rohejio, konstiuíta romantika vervo, mem.origante kelklo
. ke _p.ri Víctor · I:JUgo de Notre: Dame. Kaj la sa
· · má.· verkisto, J[iu ·post Gahw()rthy unue 'ek.Sonigis . denove la potencan siiúfonion de la. generacio-romanó, nun dir~ktas jaro
de unu jaro filmojn en HollywoQd, do kultivas la plejpleje · lnovi~eman arto~specon. L¡¡. tuta verkisto . estas ia
stranga ko~t?.jlo de' _la statikaj _kaj dinamikaj. viv_sentoj,
de 'la klas1k1smo ,ka) romantik1slllo, de la hlerauo· kaJ
mQ"fgauu. ·
.... ' . .
.
" 1\:nkoraü lu~"'· en la Dickensaj trádiciof rádikas la
unuaj ,r()manoj de Walpole (precipe Mr. Perrin .a nd Mr.
Trtiill), en kiuj ' 1i pentras per .kriaj koloroj la ;uúm-mize, rojnJ de malgranda an~la provinclernej o, kiel tiuj aperas
·en •amar:!lj . batáladoj m~r lá · prof~s.oroj . En l.a ~am~
. Dickens-.a n atQI,osferon. l):m kondttkas la Jeremto;-libroJ:
anallzo. de' knábet-~in:)o, ~is la sojlo de l' adolesk-ágo-.
., P~ste venas lilrneja ekzemplo pri tiu jus menciita
·
transglito . al detéktivromano en lia · Pre/;ude to Adventure,
ludañta: inter ·la hqnormdaj muroj de la Cambridge-a
uniYersitato - iama" )lalnw mater «. ankaü de Walp.ole en la,~ adro de regUla Jcrimmal~ .,lústorio: Pds~e. ;~vas la
~·· tra:nS"UiO 'hl JnODU!Jl~tateco. AI]taií JiO e'n la 1?or:ti~u.ile, 'kies
·gv:idmotivo estas~ k-é >en . la vuo valoras ne la VI~o mem,
.sed' la .kuraAo, kiun ni . portas en giD «. Samtempe, en
ci tiu.. romano mont.nAas
dfeflanki~o djsde la anglaj
- iom
· · elfermis el.la --literahlro la ·
ektilis el sí

·,ka 1a animo · de angla etb.ur~o, ln:M:tas !!~ · la i~ratradÍ<;Íii.n
.anglan bur~-socion. ·
·
' ·. . _ · ·
..,.. Walpo1e levi~is de sukce,S9 al sukceso. Nun 1i jam
povjs ,dedíc1 sian teJI!pon 'por lriei grap.dkontutan : »generacit~~l'OmanoiH, k~j paAí én la ·her,edon de la plej grandaj
anglaj romapistoj~· Kaj la fortikajestro de Brancken. h9rg en Keswick per titana paApuso malfermis antau
;i''la bronzpordegon . de la angla Olimpo, kiam !i kreis
la okvolulnan . Herries- serion, gisostan generado~roma
nou, en kiun li . mirinde enp<irtls la .straugari d,uoblecon
de: . sia memo: !; rqma:ptíkis,nion traspinitan per ltradiqi.:isino, historian temaron miksit.an per detektiva vejn.o, malantaii eruptaj individuoj kirli~antajn amasefektojn de dumil-kapa statistaro.
.
La romano de Herries-familio kondukas la hi tm·ion
Be baroke eventric.a Cumberlandca familio, plektigantan
cirkau. kvar íigur~j . (du ~iroj kaj .du v~rin?jY•. e~~e)a
r8. jarcento gis ,maJ tagoJ. La protagonl{!tOJ de la kvar
partoj (po <;fu volumoj ) kaj ilia epoko estas la jen aj:
I. Francis I1erries ( 173o- 17 7 4) .
II. Judith París ( 1775"7 r823).
1II. Adam P.aris (1824__:.1874).
IV. Vanes~a Herries (r8?5-rg32).
Tra c1 tiu. du 7jarcenta historio de la Herries-famil~o
la aiitoro ebligas rigardou al la suprenarkarita vojo de
Granda Britujo, ekde la Geor~ej,, k1am Robert Walpolc
(nomparenco ·.de H_u~h) ekirigts la ~orto~ de Britlando
tra la. ~olon~a pohtiko al la mond1mper10; . ~n 1~ d_ua
parto m travnas la epokon de la du. ~randaJ Pttt-oJ! kw,
~er la venko; super N~po1eo~o akms por AngluJO en
'Ei1írópo la raJtQn de pnmus mter pares. La fono de .la
tña parto estas la generacio de la grandaj viktotianoj, Gla,dstop.e kaj Disraeli; la kvara parto prezentas la epokon da
la triumfa brita imperio, de la bura milito, de la ,mondmilito_kaj fine la postmilitajn tempojn kUII la interna,
!>pir1ta, do pli ol ciuj ~isp.un.aj ·granda revolucio de
f

A,ngl~t't1uj

.komp_te~~ble

e~

líistoriaj medioj
haya5
Wal:
pole nur la rolon de mur-gooelenOJ: ih estas nuraJ fonOJ
éir'kaú la peripetioj 'de la kvar ·.ekzaltitaj, kelkfoje preska.tL
ekStra vagancaj ceffiguroj. Malgraü sia plena angleco,
..ci' tiuj figu.roj estas gissange romantikaj: Francis Herl:i.es, ci tiu nura pasio-homo, ki~,I ribelas kontrau la honor;
mdaj tradicioj de sia burga .familio kaj mik$i~as kuu la
c.i_ganin.o 'Mirabell; Adam Pari.S, ooffig~o de ~· dua parto,
ktu partoprenas en la preskaü revolucla cartista movado
por povi helpi la subpremitojn kaj malriéulojn: Dank'
al si a, sango Q.eredita de pat.ro kaj patrino, arde fl.agrantan
ÍcJiJperamepton h.avas ankaii Judith París, _kiu gex:mis e~
lá 'nHtlftua amo de la e~travaganca Francrs .Herr1es kaJ
:?!! ' ~á 'ciganino (~ble si esp~im.a~ plej senpere la. duflanka~
estaJon, la ambtvalentan mdmduecon de Walpole). Ka)
fine romantika. estas Vanessa ·Herries, eble la plej SÍf\1 "
¡patia figuro de Ja tuta serio kaj un.u ella plej simpatiaj
figuroj de la tuta .mondlit.eraturo. En si la malnovaj He.r~
ries-,m~i~j glatigas 'en s~lentan ~piton: ~ura~e; kun lev~ta
~apo h staras kontraú 'Járcen'taJ antaiíJ'uli:oJ de la br1ta
a'ú'oninsuto kaj per tio montras vojon al fa novaj genera.cioj ne nur en 'Albiono, sed cie en la mondo, kie la
. cerio de tradicioj katenas la liberon de nomo decidí prÍI
¡¡j mem.
.
. ··
· ·
' '.,' Walpole "pe:r ci tiu romanciklo paAis in:ter la. nov~
.
'jnl,sikUloJn de ~a mondliteraturo; .
{B: G.) NOVA LffiRO DE ANI>M GIDE. Kvar jar4é.kojn post la , ·•Nourritul'eSc · Terrestr.es«, post ~i tiu
iútzs.che-e jtibilil' 'himn9 de ·gójo kaj ekliberigo, multe
:trans »je l' vojotnez' d'tl nia viyo t.erac, proksime al sep-ü'é'll jaro Gide herkis lá :» No:u:Vélles. Nourrítureu, dállr. á,gim kaj fin'on';de sia junag~r libro. Ik .sen:iajno '!lli kun·~~ ci ti~~ ~ran~. lilif on! tena;; gin en la ¡>oAo
IGtJ de tempo .al . tem(p() m1 .elpo§rgas
ke - hazarde
· ·matfermante ----:- .Ini relegO. iun capitron. Mi kredas, ke
-~taj. fa:<>:' .sa,me, ke mu~taj tr~v?S en gi la kons?l_on1
kiun m ClUJ . ~nas, se m Cirkaungar<fa:s sur J a spt~lta!
· ·' j , d~ iüai .;~oj . .La .vo.j~anto , pavas ~nti samc,

a-m,

.

t

~'1

•

29

. .., liberi~inte el longa Í~eio, Íi

ek:vida.S

~tkaü si sunan·

ldunparon aií sur la horizonto rii:narkas la brilon de
·-'-

1' maro. ·

Kial estas eksterordinara tiu ci libro, ti~· ci inalfort~
kunligita sedo· da liri,ke rnoeditaj capitroj? Kiu gín enúgardis, tuj pova's eksenti gian nekutiman forton kaj sign~:fon. TiU· ei libro estas o,ptímísta. Gi. turnas, sin kontra'il
Cio, kion profetas 'la plejbonuloj de la hurga JiieratUI·ó,
~í. negas la se~esperon kaj. :rigardas .kun g~jo al 1~ es, tont~.
<J1 b'Dvas la v1von bela kaJ la homaJn ebfo]n neelcerpoeblaJ.
Siatempc anka,ií en ia »Nourritures TerrestreS « por Ia
» teraj nntntjoj « li entuziasmis kaj .iom lail la maniera
de Zarathustra li heroldis la amon al lá materia realo, la
helon 'de la movo, la memcelecon de la gojo káj la ¡senkóndi ca~l Jibe1'econ . .Gide vivís kaj skribis tiam sian ),jm- .
rnorali tan « epokon . Sian libran li verkis por la lruragoloj; ek~périn\ elltantoj, kafen-r01npantoj kíel b'iblion. Li
tl evenAS .ol rigor-mora protestanta familio kaj vere kun
ptedikista ardo ka j kredo li postulis. la kontraúon de
f:ió, kion·. poS'ttilas la pro testantaj predil<"stó3: IR plen :.m
liberi~on de la individuo el sub la ligiteco de la burg:a,
moralo. Lia tuta viv-verko celas tion kaj lía funda problema estis ciam la antitezo ínter libereco kaj ordo. Tiu ci
antiterGO kauzÍ$ Ce lj. profundajn k aj gravajn Ínternajn
b.atal?jn kaj se li~j v.erkoj tamen .~ene~~~~ ne ·e~ta~ tragikaj ,
b~s · c¡¡'f kauzo esbs, ke la dostoJevsktJaJn krJZOJU de s1a
anhno li ciam .kapablis fandi en la goethean superecon
kJtj ha,t·mónic>n · de · si:a konte~plado . Sed tiu ci fando
ankqrai1 lon~teinpc 1le signifis solvon . Tío venis nur ,poste,
cn.la'1a. ta~ Jaroj . Jain en ~a »C:aves d~ Vatican << li rekonÍSI
ka) . en. "facüe-mokema man1ero konfes.1~ la fatan veron: ne
e'kzist.as plena liberigo , ne' eblas vi vi sen cía ligiteco. Protos,
· Ja gvjdanto de la bizara· kaj i01n surrealista r~ístbando
j.larig'as al Lafcadio, juna heroo kaj privatribelanto, ke
ne~i!J., povas· batali iz·ólíte kQntr¡¡.~- la ., ~gaóta · ·grupo kaj
re~anta ino:r~ ~e la . » skvam~autill?J « . ~ 1á.kunularonepr~
on1 d.e'•as bg~g1 : om devas te? apartenJ, oni>?ev~ surprem
certa]H devoJn ~uste en la mtereso de la l1bengo. PDB~!
éia~ ~li ~ maturigas en Gide. ~iu ci. reko~o, kies evoluon
ple~ t.I_IStl~qe m~lm la ~_?tOJ . ~e .!~~ t~~hbro. La afero11:
do ~a •mdlvrdua hbereco ciani ph h ¡ 1dent1ga~ kun la afero
de la Jiheri~o de la sulipremitaj kla~oj kaj en la printem¡w
de r933 JCn emocia ¿apitro de la t¡¡.glibro li delClaras sian
aligan al la spirita kaj politika, movad'o . de ci tiuj Uasoj.
La tm·rne!}.ta antit.ezo de liberéco kaj ordo · nun solvigas
po~·. li, li trovcas la .funi:lamentan unue?on d~ tiuj
sa).?~j
únbpodec()J. En ph m!llfrua parolo h klar1gas, kul b 1g1s
sócialisto:. car· li estas índívídulsto kaj sentás, ke la veran
irrdividuismon nur la kol'ektivismo povas alporti. L~ J<Ckona§, ke' la'. individueoo 'de 1' h'o mo nm; tiam povas klare
k.~j·" senmalhelpe eh:u.aligi, se ~iu liberigis dce· s~ tiu
í nateria kaj motala pr~mo, per kiu la: mOderna k'apitalis}ttO ·pezigas sur la anim&j . Do la individuo devas fandigi
k un .Ja amaw, ke pbst~ 'li · povu igi v~ra individuo; KiCI}
Ji diras en sia drani.a ,poerno »Persephone «: ..
·"' ·~ . »Il 'ta ut, pour· qu' Un printemp8 'renaisse
; ,Que le grain consente a moutir ·'
·
Sóus ter..re, afin· qu' il re,Paraisse
_t· En moisson d' or , pour 1 avenú·. {
'!.
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• Estis serena, ~unplena tago. Tramo .r.:api.d e .kuradi·s
tra sonaotaj ·r eloj. En ' la tramo sidis civitano Lja:§kin
kaj ridetis ál la · hrilanta.;~ bhta oogo.... . . .
'
Eksentinte ies r:i,gardon, .Ljaskjn eklevis J:a ol\.ulojn.
Lin persi'sté o'bservis' t.aimega lq1abino \~o ' inodesta, ' ·
blanka, peltm~~pteleto . . ~a. o~oj .de la . knabino•.estis
klaraf .kaj iome.te mi.r.antaj, kiel' dé infano.
. , . Dolee ek~en:Us la koro de Lj:a8kin:.
; ·'
»Ho, Dio mia !« - .Ji e'!<J?ensis goje, 'sed ba~d~ü,
ekrnemorinte pri sia hluetá naw kaj mal;granda: salajro,
li ekhontis.
; • ,,
:1
Li tÚrnis · sin al la'' f.enestr~ . kaj denore observis
la blankan negon.·,
··..
..·
''
·, ·.
Sed,la knahino rigardis p1u pérsiste kaj atente.
Kaj denove goje •ekgemis la koio de' Ljaskií1.
Dio, kia felieoJ -:-:: li ekpens~ in.spire. .
.
Cu vere ... amo?
.
· ·
Ligovka l - ekkriis 1:á kdnduktoro, ·. máldE)ltkate
rompante .1a rozajn revojn;. Ha,ltej'O ppr hh111j
biletoj ! ·
·
' >
•
. Ljaskin gem.spiris, levis la .Jwlumon ka.j eliris.
El.iris ankaü la 'knabino. Kaj deriOve, ia tiian fojon en
. la hodiaüa tago, ekbatis iremante)ia koro.
Aúsk:ultu1 civitano! ,::.._ diris sub'i~!l la kna~ino pe.r
s<:mora, jtma 'VOCCI: _.:_ Pardonú, ' sei:1 ' al ' mi estas tre
kó nata via vizago!
.. .
. , ,,
.
.
Kvankam: iomete ni.álnova, Sed ire '' carma l)lanie¡;eto - ekpensis silente Ljasiqn. , , ..,
.
Mi' estas preta servi. al vi, sinjorino! - ü respon~
dis gentile, pretigante.. sin por :aiíslrultó.
..
.
Mi rekoJ?is, mi rekonis! - ekkrüs , la knabino
gaje. - La vo6on Íni rekonis! 'Vi, ·· civi!ano LjáSkjn,
pasin.tjare donis .,,gladi .Jil mia paejo.. kostumon : káj
pantalonon, kaj tri r)lblojn ' por· tío doni vi forgesis!
~aj ee la logejon 'vi forla'$ÍS tiam! Estas tre SenhQ,Dte
de via flanko!
. ,'
·• . . • ,
Ljaskin niálheligis. ' Li elptenis. lli Saketon; kallu'Jlis en .argent? kaj. en ·¡ paperoj 2 · rcUblojn . g5 kop.eko.jn, 8ovis :ili.i1 en la ma:non de la Kirabj¡oo ~aj f9tiris.
· Tede sonoraéis . la tramoj. Kaj :stul!ega: brilan~
nego dol<;>.rege pikis la okulpjñ,
·
/
·, El la rúsa'':

?i

'

(N1,1t i:icl .x.·tmaskigas la printempo, .se la , gteno konsentas
morti Sub la. tero, por · ke poste ~¡ revivigu en lii. , op ~
ril\olto d~ l' ~stQn,to ,) ,
, · :¡ ·.
. ,
·
l>o Gide: restis fidcla al si lnem: li p<lstulas la belojn
~e 1' . viv<>, 'la plenon d~ gojo . kaj por tion .atingi kaj
a'tit1g~b~~ ¡¡l: ciu~ li i~is al La m~Mekstra flanko. L::¡. koÍl;lp:~dH~ & tru ~l sostal¡;~. hedon.lS:m~ esta.S . la »Nou.~cll~s
N<>~pturf.S «, Xtel la J.ln'Ua ~Nourntu-res t-1 ankaií 1;1. tru. ·
, esta$ adinOn;a. .En Ja 't.i.nui, siajn ai:li:n<>ÍI.Q'jii li direk\as 'al .
j,unu:~o iJ11agita, ·I?'U!l'' ,1). l¡lOffiUS N,ll,than'iel, ~n ci. ti u libro
•·l i alparolas :ta .disé1plon hur ~ C.amaiade <~. '' (~l· alparolas
unu la a.lian 'la Íl".<!;11:9~~ l~horistoj) ; Li, :rerk'as ~ venont.aj
· .junuloj, .li k.I
. ~igas 'a l, venon.t aj. batal
·:an
..'· . tojt . ki. el ....m il"j~d.e
-~~a utas .la . '?Y~.. ElJ.l J~ ko~~. ¡lf!, 'S~a . l~q;o. li,. skrt~as
·p rt· )a !OJo: kiu estas. la vera enlm.vo d~ ~la.. nvo•.,c;o:lüu:n
ni n.oma1 fr uklo, ':!e 8i,.e!tas~~v su\,~n, kia~, ni ;pomas ka.j

tttem prí _via !orlt; ~j juno, lUpetu ~éeae; dependa8
nur de m1 meml« L1. postulas maltrankvilon, nekontentecon kaj persistan. !Kaj tiaman evoluon. Li rifuzas la
tro~ memanalizon.
la raü,po ciun sian forton eluzus
nur por »ekkoni sin mero «, neniam gi evoluus en
papilion.
Sur la lastaj, págoj la meditema voco igas metala,
kvazaií li anoncus mariifeston.
. ».Le_vu vin, kl~iti!ltaj f:runtoj! Levu vin, . rigardoj
duektitaJ al tombOJ L Sed ne al la malplena cielo, ,sed al
la ho~izon~o de l: •tero. . .. · De' tiu ci kadavro-odota pejza~o ·.ben v1~ flug1gl,l na espero. Ne retenu vin lá ~ amo al
la pasi~td. Kuregu al1a ~stonto. Ne en ~ongojn tráruÍportu
la poez~on, en la ~~o ~m ektrov~. KaJ se anko~aií gi ne
estus tle, portu .gm tlen... MI volus . . . ke ciu ubo
etendu si~ fr~ton al viaj mianoj kaj lipoj •... Ke fin~
~o ~lemgu nan . km:on. anstataü m:Uamo kaj envio. Kc
fme VI povu transdom vm mero al C:m kareso de la aero
ai la sunradio, al la voko de la Jelico. «
'
.
» e oferu al ra idoloj « - per ci ti u krio .finigas la
libro. La tristan vock'aoson de la nuna pesimismo-koncerto
ide la eiíropa spirita. vivo la voco de G'ide fend;¡.s fier~~
rnetale kaj kon,s9le.
·
,
.
,
LUIGI PI.RAN:P:ELLO: »ONI NE SCfAS KIEL «. La
~tala Nobel-preri:ti~to ·kreis ci tíe agmalrican dramon de
mternaj strecoj . . Diskutarlo vicigas al diskutatlo.. Kvin
personoj nudigas sian animan en paroloj korrience acaspektaj sed poste altigantaj al kristala klueco. La scenej'o
r ~s~as ag-malplena. La eksterordinaraj okazajoj estas farataJ ekster gi. Jeno okazis: · Gr.afo Romeo Daddi, Ioganta
kun. sia edzino Bioo en kastelo proksima al la urbo,
ga~l~gas la edzino-? de sia amiko Gíorgio Vanzi, kiu eslas
of1cu? . ce la _rnarlStar?. En _la antautago de . la reveno de
la oficll'o, G1nevra, ha edzmo, en varrnega, reva somera
matenho:ro senreziste donas sin al la §in postulanta grafo
Daddi. Oni ne .scias; 'kiel tio povis okazi. Post tio, oio
Testas nes~gita, sed 'nur 8ajne. Eri. grafo · Daddi estigas l a
sento de granda .kulpo, _pri kiu li opinias sin ne re.sponS,U,
sed kiu igas lin plej interne dubi pri la jQ.Sta organizo
de la mondo. Kie1,. li argumentas, povas vivinda esti vivo,
en kiu, ne sciantc kiamaniere, oni povas fari senpripense
mm·clon, trompi amikon, ne estante tamen fakte »rnalbonintenca «. »La -edzino de mia amiko estis mía; kiu do eblc
posedis la .roían, senkulpe veninte en tian teru.ran senvo1econ? Ni ciuj, li 'd'iTaS al si, ciam, kaj sen porti la respondccon pri tÍO, pavas igi partopTenantoj ce trompo kaj
malsincero, rnurdo kaj mortbato; estas kiel en songo: la
edzino songas pri la kisoj, kiujn donas al si alia ol Ia
edzo, si sentas la kisajn, . si guas ilin kaj se tion scius la
edzo, tio l:!stus 'adulto, il,e malpli dolora oi la fakte okazinta, car, cu la forto ·de. la sento ne estas la sarna kiel dunJ
.la realeco? Kaj tamen, la edzino ne kulpas, ta~ neniu
povas influí siajn songojn, kaj ankaií la regado de la subkonscio duro la maldormaj horoj de nía vivo focigas nian
respondecon kaj kulpon. l:'irandjello laü tío opinias, ke la
lwmo ne kapablas, kornpreni la »kosmajn« influojn en sia
aninlo. Grafo Daddi -devas morti. Falante, trafita de la
kuglo de sia amiko, li vokas: »Tío estis home farit<!.! ~ La
horno komprenema Jlli ol kutime do estas malsana? Ci tiu
dramo .de tJ;ancilakra, pinta diskutado estas brile konstruita, kaj .skribita en .ege cizelita, rica kaj bela lingvo; gi
,interesegas de la ~wrúa gis , la lasta vort'o. La grandioza.
intelekta batalo de ciQ. unuopulo en ci tiu verko; ~la ·neku·tima streco, de Ciú: perá¡Qno, ieni siaíl situación en la vi.vo.
kreas dense con, atínosferon plenigitan de streeoj. ; en k:iu
la koncentrigita, transspiri~ga agado okazas
9enspira
partopreno de la rigar.danto. Viere, ci iiu tekniko metas
.anstataií la ,materia« ago la dioamikon de ago anima,
kio havas ti el fortan efe.k.ton, k.e ~i trabruas la· samejon
kiel la paso de gr.anda bátalo.
· F. W. V.
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n:flrtts nederlandJt
Esperanto•plonlrn
Vane oni ser.cas en la Enciklopedio la · nomon de sinjoro M. J. Wes;el, kiu kun sinjoroj H. J . Bulthuis kaj
,preves Uitterdijk estis la tri unuaj pioniroj de la Esperanto-mO\·ado en Nederlando. Lia modesteco. ne deziris,
k'e lía nomo aperu tie. Nur sub 1a vorto· • Nededando ~
vni trovas sekan mencion de lia nomo. Lia modesteco
ankau estis kaúzÓ , ke preskau neniu el la nuna gerte1•acio
Jionis ankorai:i. la ·'. nomon de sepdekjarulo, k;iu. pre~~ris
lasi la vicojn a~ · la- pli junaj. Nur kelkfoje li \ferkis ariko~
t·au studon pri arto en »Literatura Mondo « kaj · iom pli
ofte li publikigis poemon en »1 ristaoa Gazeto1e . ·sed ver ve
vivis ankoraü en Ji la esperantista. .koro. Multajn sugestojn
Ja subskribinto ricevis de la tiom pli aga kolego. Multaj
gazetoj konas Jiu kiel : boni:llon. Dum mu:taj jaroj jam
de antaü la milito li estts fidela rnemb'r~ dn. UEt\. (lia
membro-numero estis q44 !) kaj kiam li antau ses jaroj
lranslo~i~is al Baarn, li volante akceptis la invitan de la
~cfdele¡~üo ei?- Nederlando. fari~i delegr~o e,1 -!harn. De~o~~
tiam m koms unu la alían. Depost t1am Dlc< rQgi.tle v1d 1s;
,unu la alían kaj baldau niaj reciprokaj vizitoj ne plu
cstis pure forma1aj . K.un dan ka memoro pasas antaí1; ttliaj
okuloj la horoj kiujn ni estis kune.
'
Sin joro W essel estis fo.r la viro. Dupos.t la naski~o
li estis en la lito· pro malsano neni.un· tagon, el: .oc .pro
malvarmumo. Vespere de la 7-a de januaro li' ankor11it
biciklis kaj ludis sakon. Kiel li deziris, ii subite, sen
dolora, sen longa malsano mortis. Je la 8-a Ji t•stis morttinta. La multaj konatuloj de la ciam gaja, juna rn.aljunulo
memoros lin dum la tuta vivo.
·
joh. H.
r.

Ni send.a s

o:l l:iuj ·abonantoj ·de rg35. l:i tiun numero.n. Bonvolu
aten~í, ke la ~aze~o aperos ciam en la unuaj tagoj d\} .Ja
paraJ monatoJ. N1 esperas, ke post ricevo de tiu cí dik~
numero sendos la abonan ankau la gis nun ne· pagiotoj.
Kiuj n e plu volus abonj , bonvolu remeti la gazéton en la
,kovrilon kaj resendi al ni.

Liter.atura Mondo nro 9. 1935
estas malgustc nQmerigita. Bonvolu atenl.i, ke la decembr.a,
numero r• tas efektive novembro-decembra kaj 'devus surhaví ankaü la nwneron 9· Tío tamen ,estas fo.rgesita. Nioj
iibonant~j ce1·hí jaro viclís lau la amplekso, k.e ~í e~tis du·obla kaj aliaj bqnv 0lu pardoni fiun :fu§on. : f.eli~ durr1
kvin jaroj .r;ur unu fojon okazintan.
.,.
·

Kr·uevortenigmo
La pa.•intnumera krucvortenigmo elvokis bonan int.r•rcson. Ni ri.eevis kelkdekojn de solvoj , inter kiuj la
pl ej unuaj cfuopaj estis J. Csapó (Tirnisoara), W. Perrrnoud (- -euchatel), Pascha (Bergen), Pujo (Bersson),
Yaitilavicius (Gaudeliau), Vatré (Genév.e), al kiuj (krom
s-ro Pascb.a) ni sendis la premiojn. Car v,enis samrempe
ankau alia solvo, ni eldonis ankaií sepan al fraülinp Lekko
erv Tallinn. Ekste,reür.opajn solvojn ni ankoraií áte.ndas. lli
. .
·
··
,
a,nkoraü ne. povis ;·alveni.
. Jm la novaj 1ibrop,'emioj; ·donotaj al la tmuaj .solvoj :
Por ekstereiíEopanoj:
r. lbanez : Sur sango ka~ sabio
2. Dante: DiVina Comedxa ·
3. Wolski: Cu gí estas nw· fabelo?
4. Tosoani: ltákonto poT geknaboj
5. Wlad7íka: Mi en li
6. Pri 1 moderna arto
·. Por ekstereuropanoj:
r. Dan té: Diviria ·Coinmedia
2. Pentroa(to -en malnova Hung~ujo
3. Deguéi: Perpoema vortaro
;
, ' 4. Amo de¡¡:Too3uuroo kaj Voj+ en F~~idQn
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Al niaj uederlanda,j kaj japanaj klieutoj
Por plisimpligi la interriLaton kun niaj klientoj
el tiuj du landoj , plej multe reprezentataj inter niaj
.abonantoj ni cedis monopolan vendorajton al enlandaj
firmoj, gis Hun tre bone funkciintaj en la rilato lrun ni.
Tiu arango plifa.ciligos pagojn, demari.dojn, mendoj:n
al niaj klientoj kaj ni esperas, ke tio renkontos ili'an.
piaron.
Ni petas do niajn nederlandajn amikojn, estonte
sin turni al s-ro
A. c. van lngen, Rotterdam W. Voorhaven 43
kaj niajn japanajn amikojn rilati al
Japona Esperanto Instituto, Tokio.
La du firmoj kompreneble plenumos la mendojn, far.atajn de kiu ajn revendisto, gis nun rilatinta nin kaj.
ciu povas far.i siajn mendojn per la gisnuna vojo, krom
se ili r.ilatis rekte kun ni. Tiuokaze bonvolu vin turni.
.al la supraj adresoj.
Sa.mtempe ni danku al Internacia Cseh-Instituto
pro la fidele farita servo dum du jaroj.
LITERATURA MONDO

Niil.J BEPKEZENTANTOJ:
AUSTRIO: Rudolf Foltanek,
Wien, l. Herrengasse 2-4. Postkonto nro 19.704
AUSTRALIO: L. E. Thomson, p. a. R. O. Rawson,
Melbourne 169 Exhibition Str.
BELGUJO: Belga Esperanto Instituto, Antwerpen, 21,
Willemstraat. Postkonto nro 1689.58.
Flandra Esperanto-Instituto. Kortrijk, Magdalenastraat 29.
postkonto nro 3268.51.
8RITU JO: Brita Esperantista
Asocio London W. C. t. 142. High Holborn
BULGARUJO: Centra Librejo »Esperanto«
Sofia str. Maria Luiza 38.
CEAOSLOV AKIO : Cenoslovaka Esperanto Asocio
Praha XIX 447. Uralské nám. Postkonto: Praha 9.602.
DANUJO: lsosek, 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, Paris nro 19601.
S. Grenkamp-Kornfeld, Paris XIV-e 117 Bd. jourdan.
<iERMANUJO: Postcekkonto de Vilmos Bleier, Berlin 138084
HISPANUJO: ferdinand Montserrat,
Barcelona, str. Pro venza 75, 2-3a
ITALUJO: Itala Esperanto Centro Milano, Gallería
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.
LATVIO: Talivaldo lndra,
Riga, Kr. Haronas iela 104 dz. 19. Postcekkonto nro 7.
NEDERLANDO: A. C. van lngen, Rotterdam W. Voorhaven 43. Postcekkonto nro 272818.
NORVEGUJO: Norvega Ligo Esperantista, Librofako.
Sro John johanessen, Hamar, Skappelsgt. 5.
POLUJO: Halina Weinstein, Warszawa, str. Leszno 99.
P. K. O. W. Nr. 27867.
PORTUGALIO: Saldanha Carreira,
Lisboa, Av. Duqué de Loulé 503
RUMANUJO: Esp.-Instituto Rumana, Cluj, str. Bravilor 15
S VED UJO: Forlagsforeningen Esperanto,
Stockholm, l. Fack 698 Postgirokonto nro 578.
SVISUJO: Nova Esperanto Grupo, t-tno Halter Prisca,
Katharinengasse, 1l. St. Oallen
JAPANUJO: japana Esperanto Instituto
Tokio, Hongoo-Motomaci l. Po§tkonto: Tokio 11.325.
USO NO: Amerika Esperanto-lnsituto.
Madison, (Wis.) 556 State Str.

.N"iaj subtenaJttoj
kreski al tridek kun la ubaj samideanoj, kies subtenon
ni kore dan ka . K tas necese ricevi ankoraü dudekon. Cu
ni havos? i e peras, ke jes, kaj ke ni vivo pro tio cijart'
senzorge.
Milos Lukas, Trnava
Edmond Privat. Territet
Lodoviko Santamarina, Orense
Georgo Saville, New-York
Alberto Schüs ler, Kecskemét
J. J. Süs muth, Hunter-Bay
Marc Pujo, Bersson

INTERNACIA
MEDICINA REVUO
·

19, avenue Mon.tjiOie, UCCLE 3 ( Belgrujo)
JARABONO: 5 svisajn franliojn aií 10 belgoj'n.
Posteel-ckonto: 28.1!1.51 ( Bruxelles )
Esperantistojl N e-esperantistaj medicinaj gazetoj pli kaj pli uzas nian
lingvon. Subtenu la solan medicinan gazeton esperantlingvan! Postulu senpagan specimenon 1 Mendu
samtempe, lat1 antat1-devalucia tarifo (nur 14 belgoj!) la favore konatan medicinan vortaron de d · ro
BRIQUET:

Espe.r anta Teknika
Medicina Vortaro

Be/a

O randa
.-.

....... .,...

CfNA.R Neq.MA.N

Interesa
m

QÓSTA

BERLINQ

(Romano de Selma Lagerlof)
(Nobelpremiitino)
Trad. Stellan Engholm.
Rave itustrita de Einar Nerman.
,La libro estas valorega, ni montru, cu ni
valoras la aperon de tiaspecaj libroj."
(Informoj de Esp. Asoc. de Estonio).
, . . . Granda verko kaj granda tradukinto.
Nur gratulen ni povas esprimi".
(Kataluna Esperantista)
Prezoj en svisaj frankoj: Broa. 6·-, bele bind.
7·50 (afrankite).
Pago per bankceko aií al nia poatceka konto
Stockholm 578.
Eld. Soc. Esperanto, Fako 698, Stockholm, Svedujo
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ITENTU NIIJN NOVIJN PREZOJN KIJ KONDICOJN SUR Ll PIGO 11.
11

Estas tute pretaj kaj en la plej
proksimaj tagoj eskpedataj:

SERIO B:

HEKLER - KALOCSAY:

ARTHISTO R 10

1 1.

284 grandformataj pagoj

SERIO C:

AXEL

MUNTHE:

Romano de San Michele
pli ol 500 pagoj

FELIKSO ZAMENHOF:

VERKOJ DE - FEZ
belega libro kun dukolora preso, preskaií 300 grandformataj

pa ~

oj

LEJZEROWICZ:

EL LA ,,VERDA ¿BIBLIO''

1

104 pagoj. Ekspedita al eiu la 7, 8, 10-an de februaro

Reatas pretigotaj • El serio A du libroj, el serio
Atentu : Ceftoslavaka Antologio nur nun ekspedigas.
Linevo-Libro nro 4/1935. kun la nova programo por
B unu libro kaj el serio C unu libro . Pro la pli
granda pagnombro de VERKOJ DE FEZ esto~ tie nur
1936. ankorat1 ne eliris, Nro 3 estas aldonata al la
k_v_in__
Ji_b_ro_j_._P_a_go_n__p_o_r_s_e~_a__
b_in_d_o_n_i__
b_on_s_k_n_·b_o_s_
. --~~~-------------"-u_n_e_l_ir_a_nt_~_j_li_b_ro_j_.______________

ll____

Ree ekaperas la
m o nata g a z e t o

La majstra verko de

BLISCO IBÍNU
pri hispanaj moroj
22 X 16 cm, 232 pagoj.
Nepre esfu en via
biblioteko
Eldono de Aragona
Esp.-Federacio.
Mendu ce la tradukinto: R. de Salas Cervantes 9 - Zaragozo-Hispanlando, antausendante Ja monon
en pesetoj.
9·50 pesetoj por
Frerndlando 8·50
peset j por Hispanlaudo - Sendkosto
enkalkulita
1 pes

IV

=

prok~imume

0·40 sv. fr.

=

2 fr. fr.

=

Felcloa uerkeuto éa kiadiS: Bleier Vilmoa. -

0·33 gmk.

Pe.t•idilri Nyomda Vicon. -

'FRITECO
Unika en Esperantujo
kiu portas altan idealon,
propagandas
laiínaturan vivadon,
pacideojn, kontraiímilitarismon kaj konatigas al siaj Jegantoj la fundamentajn
naturajn
legojn el
kiuj la nuntempuloj
flankigis.
Abonkotizo 1· - frsv.,
3 internaciajrespondkuponoj kaj ciu egalvaloro.
Postulu speciemoo.
Adreso : Redakcio
Frateco, Sevlievo,
Bulgarujo .

A ayomdiért BéDik Gyala feleloa.

