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Novaj prezoj!
Aliaj pl'ezoj en la katalogo
estas malvaUdaj ! El tiuj ci prezoj ne plu
estas iavoro por malbonvalutaj laJJrioj
Brosurita
Bindita
malmal·
nova nova nova nova
p r e z o
1 Julio Baghy: Dancu Marionetoj
5.40 1.70 3.40 1.20
Viktimoj
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 3.1.Strecita Kordo
5.70 3.20
4.2.40
4.50 1.30 3.- 0.80
Rimportretoj
Eterna Bukedo
9.5.11.20 6.duontole 7.l K . Kalocsay-Madách : Tragedia de
l' Horno luksa
7.50 3.50
6.- 2.50
aimpla 6.- 3.4.50
2.\ K. Kalocsay-Goethe: Romaj Elegioj,
La taglibro
3.- 2.10
2.1.50
• K. Kalocsay - Dante: lnfero
11.- 5.70
8.80 4 80
• K. Kalocsay-Hekler: Artbistorio l. 15.6.80 13.- 6\ K. Kalocsay-Hekler: Artbistorio II. 12.- 7.90 10.- 7.luksa
9.7.80
.¡ K. Kalocsay -Mussoliní: Vivo de
3 30 1.90
1.8U
Arnaldo simpla
1.20
2.20
4.- 2.50
luk~a
l. SU
K. Kalocsay - Waringhien; Parnasa
Gvidlibro
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.- '1.1 Bleier

-Kokény-Sirjaev : Enciklopedio
de Esperanto vol. 1.-II. ilustrita
34.- 20 50 30.- 18.-neilustrita en unu volumo 20.- 12 20
J Asch-Lejzerowicz: La sorc 'stino el
Kastilio
5.- 2.70
3.50
2.-'•Grenkamp - Brzekowski :
Pri l'Moderna Arlo 9.- 2./ J. Forge: Mr. Tot acetas mil okulojn 5.70 3.20 4.- 2.50
' F. Szilágyí: Trans la Fabeloceano
5.- 2.70 3.- 2.Poemaro el Hungarlando
1.50 1."
La Simpla Esperanto
1.50
1.1F. Szilágyi-Genthon : La Pentroarto en
la Malnova Hungarujo 15.50 9.- 10 6.Totsche-Karinthy: Voja~o en Faremidon 120 0.70
Jfotsche : De Pa~o al Pa~o
4.- 2.40
2.50
1.80
,.
Dekdu Poetoj
simpla
4.- 2.50 2.50
1.50
¡
luksa
5.- 3.- 3.1 80
St. Engholm: Homoj sur la Tero
5.- 2.90
3.60
2.20
,
.,
lnfanoj en Torento
3.50 1.80
2.1,20
Hans Weinhengst: Tur Strato 4.
5.50 2.90 4,- 2 20
¡Aísberg: Fine mi komprenaa la radíon 6.- 3.70
4.50
2.80
K. R. C. Sturmer: El la Notlibro de
Praktika Esperantista
4.2.10 2.50
1.50
.Kikucí-Simomura: Amo de Toojuuroo 1.20 0.70
T. Herzl-B. Selzer : La Juda Stato
4.20 2.50
2.70
1.80
.Slonimski-Grenkamp: Mía voja~o en
Sovetio 4.20 2.20
2.70
1.50
'J J'elusié-Rotkvic : Cezaro
11.- 6.1J 9.- 5.40
Adamson: Auli
3.- 1.70
1.80
1,
Kamaryt-Ginz: Cehoslovaka Antologio 14.- 7.90 12,7.E. Privat: lnterpopola Konduto
4.20 2.60 3.1.80
lukse bínd. 3.50
Jerome-Badash: Tri homoj en boato
luk~e bind. 4.50 5.50 3.60
42.80
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La prezoj estas montrataj en svisaj frankoj.
Aldonu 1QO/o de sendkostoj por la libroj, aparte ne aignitaj.
Por la libroj, stele signíhj aldonu 15°/o por sendkostoj.
Kotizo al A:!:LA reatis la malnova.

Rabato de 20°/0 a1 la membroj de AELA el la
supraj prezoj !
La prezoj de la ankorau neaperintaj libroj estos aparte anoncataj.
AELA kotizoj por 1935. estas akceptatai antau olla lasta libro
de 1935. estas aperinta (proksimume en fino de februaro 1936.)

P agojn ni akceptas :
per monbiletoj, bankéekoj. respondkuponoj, ,.money order" a
Budapest au al niaj reprezentantoi.

Poslmandatojn, sendatajn al Budapest ni
riiuzas
Postmandatoj estas sendeblai nur al la iena adreso:
PONTOW A, 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 austrajn silingojn, 4.- belgajn frankojn, 8 penny, 9.- c2hajn
kronojn, -.60 danan kronon, O 60 estonan markon, 4. - francajn
frankojn, 0.60 markon, 1.20 peseton, 0.80 pengo, 3.- lirojn, 8.dinarojn, -.80 laton, (por japanoj specialai kcndicoj ce JEI) ; 0.40
gu 'denon, 0.60 norvegan kronon, 0.20 zloton, 4- eskudojn, 25.Ieojn, 0.60 svedan kronon. -.20 USA dolaron, 0.80 svisan frankon.
En nemenciitaj landoj 0.80 svisan frankon au egalvaloron.

Tri ekzemplerojn ni sendas por duoblo de
la supraj sumoj.

ABONPREZO DE LITERATURA MONDO por tuta jaro
la unua ekzemplero al la sama adreso
12.50 auc;trajn silingo n, 65.- belgajn frankojn, 0.7 britan pundon
6 1 - ce6.ajn kronojn, 7.- danajn kronojnr 7.- estonajn mrrkojn
43.- franc1jn fran ko jn, 7.50 gerrnanajn markoín (pagatajn al nía
konb en Berlín) . 15.- pesetoj 1. 10.- pengojn, 35.- lirojn,
100.- dínarojn, 9.- latojn, (por japanoi specialaj kondicoj ce
JEI), 4.50 guld~noin, 7.- kronojn norvcgajn, 15.50 polajn zlotojn;
.. es udo jn, 300.leojn, 7.- svedajn kronojn, 1.80 USA
dolarojn,
aií 9. - svisajn frankojn kaj éiun egalvaloron.
Ciu plua ekzemplero al la sama adreso sendata kostas svisajn,
frankojn 4.50 kaj borsan egalvaloron, sen ía plua favorprezo.

Una svisa franko egalvaloras la 15-an de decembro 1935.
1.75 aiístrajn silíngojn j 9.70 belgajn frankojn i 0/1/4 anglan pundon
8.- c~hoslovakajn kronojn i 1.48 danajn kronojn; 1.25 estonajn
markojn ¡ 5.- francajn frankojn ¡ 1.25 germanajn markojn, se pagataj al nía konlo en Berlín kaj 1 50 germ. mk. se pagataj al la
hungara kliringkonto au per ~iro posta al Budapest: 2.40 pesetojn hispanajn: 1,66 hungarajn pen¡!C:Sjn; 4.- italajn lirojn
15.50 jugoslavajn dinarojn; 1.40 latojn ¡ 1.25 yenojn (pro monopolo specialajn pagokondicojn donaa Japana Esperanto Instituto•
2.50 lidojn litovajn ¡ 0.50 nederlandan guldenon (pagu nur al)
nía monopola deponejo en Nederlando: S-ro A. C. v. lngen.
Nederlanda Esperanto-Centro, Rotterdam, W, Voorhaven 43), 1.32
norvegajn kronojn; 1.73 polajn zlotojn: .. portugalajn eskudojn;
45.- rumanajn leojn; 1.30 svedain kronojn ¡ 0.33 USA. dolaron,
aií borsan egalvaloron en aliaj valutoj.
Sang')j de la transkalkulo okazas aamtempe kun la borsaj kurzo8angoj.

LUMA~

NOKTOJ

Fragmento el rotnano ,Tornas Nlpernadl'~
-

-

August Galllt -

Sajne Ji e.stis jaro su fi.)e Jongan te mpon survoje
Ji estis laca kaj polvokovrita. Li raJpidis neuien,

iradi:s simple por sia p1ezuro kaj amuzo tra a,rbarotj.
kaj landvojoj kaj ., kelk.fe:i'\1 ripoz~s sub ru ar.!JU:s:to; en
la Otnbro de iu , ar,bo, en Íu ;malnova fojnejoie ce
mareo. Li ne ·e.sti:s pretendema kaj kontentigis · pet•
malmulto.
Ofte Ji tute .deflankigis de la vojo, iris tra kampoj, trafis en profundan a:rbaron kaj <érar'va~di:s tutajn tagojn en densejoj !Joaj sovagejoj, gis kiam li
denove trovis ian irejon aü vojon. K.'~Lkfoje li haltis
sur la bordo de lago, oe la ·klurbo de rivero, kaj, láam
Ji kredis estis wla, Ji ka:olis, ludís harpon aií laiítvore
parolis kun si mem. KIUil liomre(so Ji ekobservis ian
birdon, ian baraktantan insekton sur herootigo, ian
papilion - ci:u lia. ípuskolo streCigis pro intereso kaj
a te.nfo - sed poste .Ii .ekvekigis ka j de nove ekiris · plu.
Nenie Ji restadis 1onge, lin okupis senpacienca maltra:nkvito·, li ner:vadis seneese kaj li irad'is kvazaií ion ~S~Crc
ante.,
Kelkfoje li subite sen videbla kaiíw ekiris returne
laií la venita vojo - ekbojo de vaganta hundo, ,sUbita
ekgrako de korniko povis tute difekti lían humoron.
Gis kiam ankoraií suficis pano en la püSoj. li evitis.
homojn kaj la logejojn, li cirkauiris per granda rondo~:
Kiam horno ·venis al li 11en"onte, li jam frue deturnigis
en la arharon kaj ,atendis pacienoe ma1antaií arbo, , gis;
kia·m ' tiu pasis.
;' '
.
·:
Foje li haltis. .antaií vilao, deprenis la capoa kaj'
ekkantis. Sed kiaín ep. la fenestro aperis dorm~'ma vizago de viro, li interrompis la kanton, alturnis abr-upta.
la dorson kaj daiírigis sian vojon. Alilan fojon li kaptis
en mareo multe da viperoj kaj portis ilin eo mruplenao.
fojnejon. Vespere li alportis kompletige eapelplenon
da lampiroj. Poste li mem sid.igis sur la tero kaj guis,
rigardante la "Btrangajn lumetojn Cirkaií si kaj auskultante la koleran sibladon de la viperoj. Kaj tiel li eikdormis :i:nter ili. Sed máte~e .la viperoj estis for kaj la lampirojn li trovis .neniC;~ :. Ei ,estis ial &agrenita: kaj seJ]ilnzligita kaj li ekmigri.S plu: lo estis en li rompita káj' sénordigita. Sajne la · luma), noktoj estis la ka uro de lía
maltrankvilo.
· La senpluveoo daiíris. La suno, flamanta :iajrorado, disjetadis fajron kvazaií el radradioj. La vento
dormis kun la fernrita bu§o kontraií la varmega ter-o
- ec 'folio ne tremís, ec herbotigo ne movigis. La rostita tero <CStis malmolá Jócl §tono kaj ardis kiel rrigvarma
fero, prenita .el fajro. La-mnsko de la arbaro estis broligita kiel karbo de keno, .tuSate g-i disflugis kiel ·polvo.
Brulis la mareoj, la densaj nuboj de la fumo ~fluis,
kov,r.ante la ¿¡elOt{k ·
r flava vualo. Kiam-iu xeht- .
ris
la landvójo,
l;,nga polvonuJ)O 8erpéri~is
post .li :_ longe, ' longe .~:i §vebis en la aero, kvazaü
dr.ako maldiligente movanta la voston kaj pe:r la lt.a,po
rapide persekutanta_la veturanton, dum unuopaj · vertebroj de la spino restis malantaií iu bosko, iu nwnteto
sur la zigza,ga vojo. Estis konsterne silente.
EC la birdoj .d onootis laoe en la densejoj, 1run la
flavaj bekoj spjr~ante malfermitaj. Nur malgranda: .
kanbirdo pepis eoife; fioedolot) Cirpis maltr.an1f.vile,
galinago flirtis ekkr.iatite sup,er la bruligita marOO.~ le ·
i:nalproksime en
fllll'(j .S«>nÍS la voóo de Iruk:o
d

sUr

e6 tiu, narkotita de la suno k'aj la odoro de rezino,
kukuis kun longaj intervaloj ofte ripozis kaj kolektí&
forlxm. Kelkfoje , gi kornencis fervore, .sed faliginte 'el
·la beko la unua:n' parton de la kanto ~ lruk _:__, la
duan - ku 1 - ec ne s ekvigis.
..
Kiam alvenis' vespero, la aero estis plena de akra
fumo kaj polvo. La akvo de la lagoj esiti:s sunpaligita
kaj senkolora. La subiranta SUDO tra la 'fumo kaj polvo
sajnis ru tbruna, falis por momento flamante m:alantaü
la arbaron, sed la lumo ne cesi . La firmamento helis
roze, kelkaj unuopaj nuboj vagi tie kvazaií rugaj veloj.
La kuprobruna tuno suprenigis al la rando de la Cielo,
~a post momento jam paligi kaj mallevigis denove
- la ¿¡elo eklumis 'pro naskigo de nova tago. La noktoj
estis ma1Jongaj kiel mómeoto, lakte palaj, fla!ím:l varmcgaj , plénaj de la ,,renena odoro .a.e trifolio, rezino kaj
maTeo levig:is ma!granda , nubelo, J'l!ur <Cl s;ufice· malalta
maroo levigis malgranda nuheto kaj d.isigis· rapide kie]
fumo de pafilo. Komencigis nova tago, ankoraií pli
varmega ol la .antaüa - nur la grizaj folietoj de Ja
argentsaliko ektremis por momento pro timo de 'Ja suolcvigo. Kaj arbalaiído ekvokis krie, sed poste a:nkaií g-1:
malaperis rifug-e en la maróo.
Tomas Nipemadi jam traüis 1a arbarojn ·de Jaanihansu, la vojo kru.te malsuprenigi . Antaií li malfermigis la vastaj mar(:Oj kaj tor.fejoj de Miaarlb., el lcies.
rnalaltajoj levigis· kiel tuberoj 'll:ur unuopaj im¡u1etoj.
Sur tiuj nio:ntetoj , staris malgraudaj dom.bj kaj• maltarg-aj kampstrioj de malriCuloj, komencig-antaj ee la
domoj kaj penetra:ntaj kiel fi§oskmgoj rekte en la marCon. Malla.rg-a, serpe.nt:uma vojo, apoganta sin pontone
al la mareaj razenoj kaj arbaj radíkoJ, kUD(igis tiujn
in uletojn, jen ;iom levigante, jen tute ~perante en
la akva putrajo de la mareo. El la arharoj d:e Jaanihansu elfluis la larga rivero Kaava~ sea· atioginte la:
mareojn de Maarla, gi disflui , estigante lagetojn, flakojn kaj pu:tromareon. Nur fore, óe la akvof,alo, la
rivero denove kuntirigis, refluís en la fluejon kaj mug-ante fa lis malsupr~t:l{ tra la katar{Íkto. Ce la akvofal.o
. staris pramo lcifu iñ.algranda kabano de la pr.a:misto sur
la bordo, dum sur la ,kontr.aüa bordo e's lis d.r:Ílll.l«!jo,
eirkaüata de allloj,, argentsalikoj kaj mareaj . betulo}.
La ruga tegmren'f() de la drinkejo Vidigis kiel lumturo
tra la marco.
ipemadi int.e:ncis jam ekiri malcropren, sed j en
li eksentis subitan ventblovon. Kiel hundo gi elkl>ojis
jelpe, unu fojon, .. duan, trian. La arfooj kaj ai<!Justoj
ekzumis, la polvo· de la landvojo portigis kiel turni~
antaj kolonoj al la mareo. La arbaro kvazaü ektremis,
komence maJiorte, ;i'é' interne, en la koro, sed poste
~i komencjs IJ1~ '1iaj ~noeligi kaj la suproj de la
piceoj balan~ IüelK.ano.
·
·
De trans la ~IM.tooj levítis karbnigra Q.Ubo.
Kvazaií mónie nigra muro g-i supreoigis rekte
.
el la tero.
Gi levigis rapíde, egale; dum la rando blankis kaj
radiis. Jam &mis ankaü malproksima bruo de tondro
kvazau el fermita ejo. La viro haltis ravite.
.
Per la -~v:igado de la nubo la tuta tero distraocig-is je du .~legaJa(partoj. Ti~, ~u restis sub la n~~a
muro, farigis karomgra, icvazau vmtra nokto .sterníg1s
super 1l1a kampp·.'·
, . arbaroj, ~ampoj kaj ~do.moj·

.

'

~

;

'

- .Jui;ao Tua;im l.

Kanesas min var.ma ~ambreto, ~
Aminda, brilanta, serena ...
Mi volas nun vin prido~aci · '~
Per ci epistolo sentplena.
\ Lt ·lampo mistere lumetas
· .Elsube .de verda • .§irmilo ...
. Solsidas mi · ~ vidv~ ma!Qo)ca
Ce forno, en mola sidilo. ~ ..
Kaj brandon eeriza,n, stelit~~
El panja provizo-regalo,
~ .Trink..trink.as mi inde, tranhik
~ ;El eeha eks-moda pokalo.
.
Mi fumas .... Kaj eble en furrio
llrulig;¡.s estinto-fantoz:non,
l:>er blua rubando skribante
El b~f. sur aer 11 vian n~mon?
·2 .

Faligis min .rev' pri potenco,.
Bataloj, pasi', idealoj 1
Dormet~ mi dolae, ku§ante,
Kaj son~as pri bluaj migdalqj:
Vidi~as petolaj »etetoj «
Aiídigas »cimbaloj-kabaloj « ,
Ka:j tiuj fabelaj, neeblaj
·
Revigas nun hluaj migdaloj.
Mi vidas . . . vi ilin persiste
,.
-Etigas kaj •pistas, muelas ..; .
. KRJj mi' kun teruro demandas: ,
· ., »P~ej ,karal do ki?n vi c~las?« •: .
..KaJ vL.e n respond : . »Ne malhelpu1
Kaj min ne kapturnu .·'·. Regalan .
Torteton por via fiancigo , .
Px:eparas mi nun . . . blui?Jigdalan 1«

3.
Mi havas tagojn tre sentemájn,
Infan', eagrene-senklopoda, .
De Dickens, W alter Scott mi leg:as
Kaj sentas min antiha-moda.
Kaj havas strangajn. aventurojn,
Forkuron eti Í:<>mana ·stilo;'' ::;;.
Nekonatulojn tte Iiústerajh
~ Sur voj' en posta veturil<>:
.t
Mi vidas vin - ·en kririolin<1, - En manoj preglibret' necesá . : .
·Kaj mi ·forgesas, ke ja estas ·
' '
Nun jaro lnil naiícent. deksesa!
Lasante mian varman· eambron .
Tra strar
kuras pluvmalséka.
» Po§tveturil'l •. , ne! J;ia:kro 1:! . ' fl ugpl
, Kastela strat', nunier' kNiade .« ·

nu

'

"• 4.

K-ij jen . memori~as . . . deloó'ge
Al mi :rievidata cambreto .. : .
Sur, muroj bildetoj multnoml~raj,
Sofeto, pianiM, kaj breto .. ~ ·, ··
' Belitj': kusenetoj', florjltoj, ' . . .
ti}>tet' (netrancite-kutii;na)f ' ~ .·'. ·
}fehestrUurtenet'~ · ·speguletoj ;· ...... · ~;¡ <
~., Ho, kara . sanktej' ,malproks¡m.~)-: ·. ,.
Segetoj, tábleto trez<>ra,
úar dormas en eta tirkesto, : .,
Sub rÓza rubando amase
Leteroj d,e ~mi - an1atesto.
~, .. Kaj se al táblet' vi aliras, ~
Audigas: • tirkesto silente
Pr.o ar' ' de teruraj leteroj
,.Sópiras, ,respiras tu,rin~nte!
>

5.

Ho,·. -Di' 1 cu est~ .forge~i~'. ·
:~a kanari' en kago ora? .••
(Dum pluv' .p or 'g rajnoj en .butikpq .,
Mi akóinpanis vin hon<>ra,. J·
Ce . kanari-eskulapino
'Konsultis vi tre malkviete,
., úar Macjo foje cesis kanti, ,
. Rezignis pro mal,san' \¡.ompl~te._,
Ne scias' mi, :Cu regajigis , '
Mate', sinjor~ melankolia.·.. ·
. ,La:ií trJ,Í · ~ gi devas gemí 1kiel ,
.. 'J.'a~~ettf pro letero p1ial !••.,~ ~
Ma't~- • .maln<>va ci .amiko,
··
. S~ I•esanigo estas f.akfo, _ , .
Kaj .ci riWl kantas -~ bol 'par,donu,
De ci ~i estas ~a ~ netakt~L ·

.estís l evígíncta f:lll l; mezo~ de la .c ielo, gía 'Lil.I'ga ralildo
hrilis kaj radiis Jciel f1avaj flamoj de fajro. Sed ~ste
la suno málaperis malantaií 1a nigra mturo hj mal~
serena vespera krepusko sternígis super la t.ero. Nur la
malproksimaj montel()j antaiíe helis a nkoraií momeoton. La tondrob:ruo ,, proksimi.gis rapide. Ekp~qvis.
·
Tomas Nipemaui ekrigardis seiilielpe.
Sed · jen li ~Súbi~ ekvid;is .vi ron, kuran;t¡¡n de la
arbaro. . ·. .
. ·
1
. . :Pere, ' m~lgraéie; svingalite '.ta manojo, li . kriris
· tapide· 'á[ La di'rnl{ejo,,'' de Kaa:va. Liaj m!allongaj_"piedoj
en la pezaj krurootoj sanceligadis kvazaü ebrie. Li
estis ¡:nalalta, Jika, ku1n la malg:rauda kapo tute üe la
sultroj. Sufiee 1.óng~n distancon post li kuregis junulino; permane tenante la pendajon d'e la jupo.
'----" Küiip, Küiip, vokis la junulino, Küüp, ne lasu
mio .sola !
·
,
Sed Küüp ·ec ne rerigardis, Ji flugis demonte kiel
: sar~ta

&milo. .

.

.

.- Küüp, aeulo, . ·kriis la · junulino lamente,
·atendu do! ·
·
Subite , e,ksoni{laüt~ ·ekkrako de tondro . tute proksime. Akvos_triój >tíkfalis . kyazaií tra malfel'tr!itaj digoj. ·
Sur la varm~ga •tero, · kiu nur antaií mom¡ento polvis,
estigis rapidaj fluetoj, koménce malgr.andaj, senfortaj,
sed bald'aií ili diligente ekf.aris sulkojn, survoje ilí 'kunigis, largigis, kvazaü per akra nazo plugis al Si fluejon
kaj plaüdis jam. ~n lon$'fosajoj kaj inter flan~oj· g.a~.e
antaüen. La pezaJ gutoJ, albatante la teron; dtspemgiS
je fajreranta polvo. La tero vaporis kaj bolis.
La junulino , halt.is mei.e de la vojo, per timplenaj okuloj ' Cirkaiíri,gardante.
··
.
· ,~er unu 'salto'· Nipernad'i estis apud: si, .ekprenis
'§ian manon kaj eklrufJ:S ktin si al proxsimJa duonruina
fojnejo. Tute ín~kaj, gutante de · akvo; ili saltis en
.la fojn~jon. >
. . · e
.
'La dígajoj de ~ 1a eielo .fluís malsupren kiel saumantaj akvofaloj, radüs, hrilis, m~is. Jam f1~ de la
deklivoj kaj . montetoj largaj riveretoj málsupren al
la mareo, . portante :sÍir la dorso pezajn sargojn ~ . de
falintajn foliojn; sekajn "braneojn, putrájri strobilojn
káj survoje kuntiritan' kotou kaj slímon. La málpli

.~~-

',¡)

.

'

' ).· -.•

altaj l()koj , farigis g.randaj ·flákoj ka} .sP~ · ák'vejo}~ .
Fu'Jmo 'h.akadis .lil üielon; kvazalí el sennol'Jl)e -g.ran'aa
fajrejo disj etante bfindigan fajron. La aero _-trem:is :kaj
optuze sonis pro la senoosa hruado de tondro kiel malplena ()jO. Estis konsterne . varme ka:j surok~.
- Kío éstas · via nomo~ demandis Nipernadi.
-'- Anne-~lari, :_ 1~pondis la junulino, forvisant.e
akvo.n de la vizago. S.iaj mial$ek~j haroj 'ilalis: sur - ~
varioldifektitan wi~n, la du malgrandáj .okuloj rigardi¡; iom malsem:ne kaj kO:lelle'. Je ~iu tón<h:okráko si "'
ektl1Cll1is;'timelJl.e kaj SbYi9s ·~~. p~k~~~ aJ '}a jumiJ.o.
P1'0 la gutado de la v:estOJ est;igJS crrkau ~ au( Ia plan'ko
malgrandaj 'flakoj. . .
·
- Kaj kion vi faris tie en m.arbaro? demandis
Niper,nadí.. Vi tute u e audis la prok.sirn.igou de la
§tormo?
- Ne aüdis, estis ti~l kviete k~j bele. La silno
brilis . kaj. . .
·
í.
Subite siaj pensoj kvazau ekbavis la gustan di1
mkton.
·
~ Tiu. ·Kuüp, ·'fiulo·l $i dil'íis riproee. Lasis min
meze de la vojo ' por batado de. fulm10-l :,.,._ ~ rua.lkurllgulo. · Ne indas plu aliioj,e, iri kun tiaspeculo en arhar®.
l!:stis tiel varme kaj mi, stultulioo, ekdbrm]is slib . arbusto. Nu, kaj kiatn la vete ro far~is karbnigta kaj¡
fulmo subite komie:ncis frapad.i, Küüp s.altlevi@.s kaj
kiel freneza ekkuris al la arbaro; Pl'i .mi li tute n~
pensis. Tia pigol Ni estis nur por iom da tempo ve nintaj en la ru:baron por 'ko1eldi bero{jlii Kla!j promeñit
;- Kiu estas tiu _Küüp? ·dermmdis Nipernadi.
Kaava ,_,.
. . - Kiiüp e.stas drinkejis'to, jen tie,
la · junulino montr~ tra mali'ermajo de la fojnejo per la
<iikfingro al Ja rnaioo. ~ ·Ne estas ja . tiu 'dririkejo ia
trezoro, somero gi estas malplena kiel sako. ~u,r muéoj
vagadas· sur la tnálplenaj tabloj. ·Sed Vintre estas iom ·
pli agrable, .t:ian'l: la v,iroj_ venas hejl$n de la eksteraj
labóroj kaj anka\t lá karavanoj d:e 'lií Ccigauoj reveruís:
Tiam: Kiiiip havas 8ufioo por fari.
.
~ . ,
- .Ciganoj , tie lli en la matoo? miris Nipernadi1
- Gú.Ste ili! akcentis Anne-Ma1'Í konV:inke. Rigardu tien .ma1Clekstren - 1a junulino montris· pér 'la
dikfmgro trans · ~a sultron . . . .:. tie estas ' iliaj ka_b anój.

ee

La orfo,
,._ Théophile Gautier-

Pentrist'! Ne

Je ja, la verk' pü be1as,
se 1' Atofo pri l'l¡¡bor' .f
:dbelas:
,.
verso, oniks', mannor'·.

La farbon por rezist'
akoelu
en 'for:n· de emajlist'.

Falsa malhelp 1 fórestul
'survestu
·
kotomojn striktajn, Muz ' !

Eat:u sirenqjn. · bluajn, ,
'lúiri vostoj volve: en Ion' .,
trafluaj;
·
., _
la . mon&trojn de blazon'_;

Se l' ritmo plate pasas:
fi 1 - su' de troa grand'l
O--in lasas
kaj prenas ciu pland', -

Sub aiíreol-trilobon
Virginon kup Jesuet';
la gl0 bon
kun krucifiks-siluet' .

' Sed por rekt-maisn uz'

. " ;Fo~:pasas cio ..-Stánl.s
nur art' eterne plu;
Urb' falas; ,
transvivas ~in statu•:

Sktilptisf l for la moHleksa
argil', cedanta al prem:
poleksa,
. _
dum la spirit-flugem'l

- Luktu k un ston' Karrara,
· Parosa: gardos dur'
pri rarapure~o de l' kontur'.

· ,.

Kaj la medal' plugfere
iosita el kampar'
severe
atestas pri . cezar'.
La dioj mero formortas.
vers'
pli fortas , .,
ol cía . b,ronz. ' kaj ~re'.- .

Bronz' Sirakuza décas.,
ki:e per firma a-i'k'
impresas
fiera~carma mark'.

sea suver.ena

,, 'e{,,~

Skulptu;· fajlÚ, . ci;elu;'·
kel' ·rev'' ci fluga flok'' ' :''·
sigelu
·
sin en rezista .blok'!

Per ·mano delikata
sekvu en 'la tavol'
- • agata
profilon de ApoU'.
El la franca: K.

ton alian mi ne

isÍon, enit:as la drinkejon kaf maJpleniga

pro eagrono .

kelkajn botelojn da hi<iro. Pro tio, kiam en la ud)o estas
~0iro .kaj· esta$ multe da. veturantoj., mi devas §iam 'porti ·
d~ Küij¡p' :a,l Joná . biel'OJJ k.aj hrilfldon: drink:ú ,1\;aj ka~:ttu
la lroabol -'- ankaií Küüp havos en la'' somera tompo
iom da enspezoj.
.;
N'llDtempe tie ci tute ne estas multe da veturautoj ,
ciuj evitas la pramun kiel peston. Nur pro .plej granda
J:¡f~no : oni: l()kvQjiras, Tial oni yidlá.'s tie ci ; !ll:ah:ri:uJte,
mal:nrulte
J:remituloj. Aií Jú'll do bezonas liun pramon·? Nur Jaan'Trotulo kuradiás o:fte al la pramo, hen ante hall:as, rigardas mil·aute (en la akvon, skrapas senpacienoe per la piooo kaj ¡>QSte, kvazaü ekti~iute,
·denove relruras galope kaj .b ruspirante!

da

· Komencis Iiiairapide: lwnigi. · "La torenta falado
'de la pluvo· poxlio&is rapide plue. La. tondrohroo m'alpl'O¡ksjn:rigis, la ekbriloj de ;fulmo ne estis plu •tie)
blilndigaj. Pluvís nur maJdense, estigante sur la flakoj
saltantajn, brilantajn ve:cikojn. · lo m malaltaj lokoj vaporis kaj nel;iulis; La Kaav.a7riyero, kiu nur .al)taií :kelJ9j horoj estis kunpoor.n,ita 'eU· la mallárga fllJ,ejo 1inter
la' nufaroj., riverla:poj, kano ~j tif.eoj, fhii.s P'llll larg-e
antauen. La akvof.alo mugis morne, malSuprenigante
pezajn akvt8rQjn. Vento ne furiozis plu, . kvazaií laca
hundo, bojinta ·f(is raükigo~ gi jam nur jelpante kaj
spir..egante kuris 1au la po.siesif:Woj de lauragano.
;
Alllne~Mari komencis plekti la harojlll. ·.
..
. - De kie kaj lcien do vi. mem iras:>, §i' demandis,
tenante la harpinglojn ínter la dentoj. Ti.ari viron ~l
pli frue ne vidis tie Ci. Vi estas ver8ajne de :malproksimc
.-:- ec :harpon vi .:kunhavas, vedaj¡:te vi muz:ildis en ge,&Jziga aü ~ · f,esto? Aü eble vi ktilllhavas gil}. nur por
5~t~no kacj vi ven,¡¡$ serti malaper,intau t.evalon, bovineto.n,
p.orkido;n?

h

·

.

.

.

'

.:·;'

,~.,

. . Si r~e·tis lar~p~'~(l~ -~.rrtbétisJA .~piJUk,o:n> ~ •.. ·. ,

· .··· . ~ :Ni hav.as . ti~r famoo.; kiianl io:~malaperis, · tuj .
l:mi Jturas tiénJ6i.p<>r ~r,ti:• Cia.s]!Íécaj' <yiroj : k#j ~ oficist~j
iiaídas tie :Ci espl0 r.a'JrtE),. iü ,kva:zlaü' sereas spnioj11 Glei"';.,
volpó: ' 800 Sól?lre:re': j.a'"ne ' v'aldras verii,' ti~n ! &: Somer~··.
11i .vivas ·ki(il;· í:nU~j en la truoj, ~e fu viro5?'ne estas ..
hejm(. Gerté' a¡Óka ií: ~i ;) ekvas, ía jn. pQS'tesigllojn?
Lajü'r:vpJo svins:t§I!eO la ·nymon: s~ . ;; '
. -i:, Mf itadas ~mple · pór niia pJeruro,··. ne ·havas
·, mi 1~¡e· ~i ,ea. la plt1j malgrandan .:tfu!'Q11.•Mi. dooove ·plunügio,s.· /,~ · · · '· <'/ ' ..~· , · . : ·.· . ·
· ,. . Li J'j¡detis, .eirkáií.prefiis lá ·junu:lihon je la taliOt
káj dem¡¡.ndis :
'' .
·. .
· ·.
.
:..... Pova::¡ esti,.'ke .vi ehl!EJ <petas miií. testi? Vere,
·:vi pov~JS :e $ti ioll) :pli a'fai>lá kaj ·akaepti :nün·por cikelka j;
tagój oo y,i -;;f hp¡": kieLmir:tiam lti:i:lius·, al vi tiun .t:i
grandióz~n ,,¡n:strinn;enfunt

, · · . , •
:
. ,
'ftapis ·. pei la fing.r6j , kelkfoje la fundon .ae
la harpo kva:z.aií ,franfarone kajJiera6e .
. :&a A"fine-Mári depu§isJi:ó.. . · ·
- Neniunoií:ni 'oozo11asl §i dicis, Mi m:em . havas .
{:ldzon;ct"
'

,.. :u

---":: Küüp?
~ N~, . Jáimsf· .· . . . , .. . ..
< . . .,
..,', ·- •.Sed Jairu::¡ ··sjd:as pr'o, óevá!Stelo 'en ·malliberejo ..
'ka:j :ne líl>etig-os ..a:n'14ií;,nal¡ mona:toj! •'El)le la teiripq . ig~s:
e{; pfi l~nga? ~ . tiaS{mculo póW,tS ankti,ú aliájn pékojn' ·
vi ,sur. rl~c koro. .
· , · ·
.. . · ·· ·
.· ... La;jnnu1iT;to.jetis al 1a viro k,~Leran ~i,gatdori. ,
'" •Sia ~M~o : aí'dis 'lcaj ·rugis. ·~a bu§o fa:JC~is mal- .
.. kllrb<t . S:i: "sidigis déjlÜ;ve sur 4 ·rojlo de ,la
}'l>Cf]U(l;¡o,
riga:diS ' _I<Váz~if:·~~l~ye"1a · oielon, ; tin , ki~s
kom·ehQJ:S· eS'b~l.' 15luaJ · .
m¡akrulo¡. .

ha

falis fllUt. •

·

·

·

_,

·disk.O bril~~ ~aj

jaro sur la .• ko~traiía parto de .
la .f ielo-. Cu ~& nokto aií tute ne estis? Ka~·tio fat:laS
nhi .l~l .· ~altra'nkvila] kaj :~}nalSa.naj,
cii a,iímiS!as..
~iel ma1saim1oj, Lutj . ne trovas . nian tu:-stan lo on:. Kaf
doriñemo mankas J8.bs0lute, oni estas vigla .K:iel biroo .
sur branc.t).
·
.
··
··
· . ". Mi venis ;tien ~i, 4-nne:-Mari,. sed tpmen mj .nenion
.pov.as fren~z
volas de vi. Ve.re absolute nenion:'Sed!
igi- pro la. penso, ke . P.~m,o preter:iras min kun ,plej .
granda trankvilo, .kv~u mi ·estü:s . por ·li mu:Sk<>kO\rrita ·
§tono,' landvoja polvo, putra arW,simnpo. Li .p.reteriias
kaj, .~e ne rigardetas. 'Tío ja es,tas terura, Ann~:..Mar~
cune. Kaj ltiam mi mkás tiun.' homon, vó:Iias kaj ekpaml.as al li,, Oio scias, kion .kaj kial - eblé nur por
tio, ke vidú ,tiu hom~, ke ankaií mi estas viro, ke mi
spiras, suferas, sentas. ~ojon pri la beleoo de la som:
· ·
· .··
.
,.
·e raj: tagoj.
Kial mi ne rajtu paroli .al -vi, ke mi amas. viD,: ke
vi -estas .tiel. bela k.aj , car~ karke Ciuj homoj I'W la
mondo estas kv:azau. sunfJoroj _.:. ili turn~das siajn
kapojn nur ¡post vi, suno. Mi parolas Ciam tion, kion
la ·homt>j volas aiídi. Mi scias, lké tiel .oni · ne rajtas¡
ke oni devas -diri la veron tute senka§e. Sed mi níe
povas, mi ;hontas. . K.iel mi povu iliri la veron: ...!... 4nheMari, maleasta Virino, tia sentaugulino, la proprá edzo
estas- -en maJ.libe..rejo, . seq' S,i . k~vivas ,Irun KúQpl Si.
Iogas tiun ¡arkpiedUlon en arharqn por heroj,, sed·mem
baldau falas pro ,sunfrapc;> sub .arbustop.! Kaj .ankaií
tion ja .neiÜu arikoialí .Scia&, kio okaZáS tiam, 'k.Wn
portas la hierojn kaj branºojn al: :Tona por kantigo?
Cette 'Vi kolerus · pri, tiaf parolo j ·. kaj de ~q .profitus nek vi
nek .mi - p.refere jaro mi mensogos. 'Prefe_rj jain mi
di~s: Atffie-Mari, 'Vi.fino el .la mareo, tuj ·1ciam ,mi
ekvidis vin, tuj de la. unua, rigardo finita jam' estis ·via
ko~patinqa, malfelica knabo! . Tiam vi ridetos qerte
alrigardos 'min pli afable . kaj estos ioJú pli fa:vom ;J
mi, malfelicUlo,
·
'Vidu, kiel . leviA:as super la arparojJl unu9paj
nubogigantoj. Kiel vicigita armoo i!i ageras. . Iü ne estas
ankorau blan~j, .lled iliaj randRj ja111 P?zkolo,t:i!~~k~¡j
estas art-entgnzaJ - mateno estas prok~UIJ8· fa. faJ!PJO.
jam ekbrulas. }aro ~lqlepís tie kaj alilok.e_ fri.r· .·f1
. lo·,
nigrá~apá.: illvi.o ~o~is so-po
.· re ..K_·aj s~a~abo
. •· j ...kaj . nsekfoJ ekmovas ~m ~r · herhotígo ---: finita e·$ · la

radia.s

ni.

mi

vi

..

'

~

•

.•

.:.>'

la ·. f~to. cig.ardtls ~je al

Al sia .Uuto

- Sir T~;m.. ·wyat_t·(l~.3-lS41)

vi ·kaj' di~: h9, ~tano kat .

i~fe~ ~~ · ~a lirtJlanta ~furo, j~n es~' tig?. ~. P~$t ti~.··
v1 amhau "li'US 'ell la v,estiblon, .lmn· la paro da ifubetoJ
Ciam ~dantaj. je la jú~, ói:am pe.r\dantaj' "je .la jupo·, .
kaj tie "Via edzo dirus al vharikom'!í: •jen, ·t uté. ne estas,.,
~ecese ,sooli ~vaibjn kaj pro ili, aóuloj' Sid'idi en m.hl-·· ·
liberejo, la atuloj mem kreskas sur 'la herbejo 'kiel
fungoj . en .arbaro t·
,
.
..
Mi: cigardisJa maroot;~'.; dum jaroj 1a rivel'o . p<>rl''
adis el · la arbar<r ~limon "ka.j kotan ·. k:lcj la 'kallcltoná
muro · óe la akvofalo retenis óion ·éi. 'Tiamanie-ro CJium
jardekoj kaj -:cento.i esti.Sis tie ci· ivasta
dum'
antikye' estis tie ói :fruk:to]:)Q.rta .v~lo.~' ~ikonas ·tiujn 6 .
aferoJn., ~redu . ~n, Anne~Mar1. Mi. ~tas P.rof-esS.e
marCdremsto, m1 t'radas tra)a landod<.aJ kiam nn t,rovas
tian mareon, mi senprokraste eklaboras. Plurajill deko'jn
da. ma1:eoj mi jam !lrenis, ~a akvo fluis kun ten.n;a 'hruo
mal$upren kaj postrestis bebt valo kiel '•termita man~
plato. la specia1a .artO en. tio Ci tute ja ne estas neoesá.
oni nur boro dinamitnestojn proksime al la ákvofalo,
proksimume dudekon da .pa89j f1allke, pleriigU il:i:n i)er
eksplodmaterialo, · -almetu ·la ~jon, kaj la étonoj!
flugoa aer.en. Kiam tiel estas pr<lóedite, oni lrunigas
la riveron kun la kanalo kaj ·~m "- h<t, graco kalil
~no! ~--' ~ akvq ek'flua.S lau la nov~ f~uejo, :iluas kaj!
saúmas, ~lS la :m.a:róo estas aeka. Aiítune kiam' la mareo
sekigis, ni poyos laborigi bakilojn
plugilojn kaj!
la sekvontan printem¡i<>n ni semos novan 1ierlxm. Ticl
nutra humo tiam ali:loke ápenaii 'tro'Wtos.
Kioil vi opiriias, . Anne~Mari, ~ ni )am morgaü
kome.ncus 1:iun ~boron? Yí:, Küíif, J~1 . nii, ~e Jaant
Trotqlon , m petos , por he,lpo, kaJ . multaJ' tagoJ ec ne
paros.; antáií olla ·18.boro estos farita.
'
' ,, · ·.
. · l~gu nur · tiún miron., .1Qam la karavanój de 1a
ctganOJ. revenus aütw}.e ~ejmen: kaj konsten4te ·haltu8
~ K¿¡ava.'· lli fmtus ·la okwojn, skillus la. káj>o'j:n : km
dtabl.a J~tomajo káj soreo tío Ci estas? He di antaiie
j~ estis, mareo kaj Maarla kaj ilia héjmo,
restis de
tio abrolute nenio. Re'stis starantaj nu11 iUaj ·antaiiaj ka~ ·
hanoj dp~npende, sed ank,¡i'ií ilj e~ias k\r¡¡,wjí pli alte,
kvazau en .·f1r.emda }oko? Alistatáü la '.mareo kó.Aas belaj ,
herbejof kaj riv.ero fJ.uru¡ tra .ili, cu -gi e'Stas Kaava? lli
~reas si~ .an~~ hejmO:n, .s ed ..ne .· ~vas . a-J.!Ii. ,Kaj
tiam pl~n:J.gUS ,i lian ammon gi'and!a ' terozv :kaj timo,
tremante ilí s~l~ 81ft' ~j~Hetti_rilójni~J gtdop.e rapid,
egus. for. de ··tm .C.i '!llall)eru.ta ,kaJ f~indá loko .
. . •~ere, ~né-Mari, .ja'!fl morgaií ni .ekboros la

- ,

~

O liut', veki~u! Kun 'muziko rita
Nun kantu·, _:._ O, laboro '.mal§parita!
···?o>~·· . ~a }~npl'l, de . l' (!Sper' kaj ,;ievkonstru:;
Cal: 'kiam ·· estos mi:a .kant' finita,
O liút': silentu: , mi ne kan"tos plu.
Mi.. t~sds tra ore.lo .s~d~ koro:n
'. Per plumbo Cizos vorton en marmoron:
, Al si mi km tos ciam sen ióflu';
. Cu: do sopiron ka.ntu mi aü ploron?
Ah, ne, Iiuto! Mi n~ kantos plu.

i ·;

m'IU'oo,

Al inia amÓ kaj pe~go kanta
Si · restas pli kruele adamanta,
Ol rokoj al ondar' kaj Jtormobru';
Nekonsole~laj pro neglekto vanta,
La liut' kaj mi ne kantos plu.
, Fiera, :vi ttoféojn mültajn trdis
El koroj tro naivaj, kiujn pafis
' ~ Amoro per kruelaj sagoj. -::- 'Cu
Yi ~kredas: · .P pafarkon malagrafis
'" Car mia liut' kaj mi ne kantos plu?

kaj

Ne pensu, ke vi sola s~ la suno .
Mokem~ ·glitos el Ia sort-plenumo;
'
1\:e viD ne tr.:if011 ven~o kaj él.etru':
Suferon de_amanto sekvos puno,
Ec se la liut' ~aj . mi ne kantos plu.

1

'.,

Vi eble kusos ·laca kaj velÍdnta
Dum longaj no~toj dé I' malvatmo víntra,
, Al lun' plendanta pri la korenu';
Torturos vin ' de~iro' *rapinta:
,
Kiu vdios, zorgu!
Mi ne zorgos
plu:
.
.

.sea

~-

K:l\i

povas esti, ke .vi tiam pen!os
_,,. Kruelon vian, kiam vip 1urmentos
· La1 penso pri perdita ama ~u': ·· '~'
. Vi belon mua pruntq tiam sentos,
- · · Kaj sa~irados :..:.__, ·k.iel ini né plu.

.

. duuun,¡tne.stoJn·.> · , ; ·.. , , , . '., ,
,. "
· Fro. prok'rasti ·manktá.S. kaiíw, e.ó Jona :Jiberigo
de. tiu ~alagr~la,:#en- kaj retwne, tirado de la pramó
kaJ· povos .estc:n~t~ tra.nkvile viví nur 1por ·sia kanto.. ·N-e'
e.stos plu necese:rulmrap~de saltle'Vlgi, ,kiain sentaiígulQ
vetura.s ·al lá riv~ro; li púvo5 trankVile fini sian kanton
kaj koinenci la ;sekv.antan~ Tiam prttmo ja ne estos plu
ne~n!~ riven1 · kp.qtirig~s' e? : ~ ~~~g® .fluejo~
K&J sur,, tiun
~~s ko:ti.Strw po;n1úJ:l.
.
.
· . · Estas strange, Ann.é..Mari,' ~:Vi respondáS .nenjon,
~l ~ J'.!e. sa~utis, J;llin anko.r.aü. Jam mi sidis kaj paro1is

..i li,e

~ 'JreJkaJn

eu

·

jn, ..sed :-vi silerttft.s kiel birdo (ln s1a

.:nl:i.émó ' eStas "trel · fórtá~ atakas kíirt
· ·'inkuiJO.i> Kaj D.é .·~ antaií ol ~¡ faligis vl:n :sur la lit:.. .
fun
, r profunda 'dorm9. ka:j ripózo, Levitadas nur
la b
, ka. . ~zl() . .
diSblovita'j c;]ci;eJ ákvo:.

' ':OOsto. lñ

~N

falój.

Ne
11}81an

IG

•i

11peris -ella , fuhr&>, la sttno estas en la alto ifu iluort;:.
. hekta~ ka) aroj da hi:ru~?oi rond~ugas ~~~. al~ ..E.stas
preskáu oorte, ke la n~estoJ ,de lá lurundbJ veréa.Jne Jam•..
estas pl.enaj de junaj idoj, eies· pepantaj~ l1ékoj estas'
elerenditaj_ trans 1a· :rand<in de la nesto, tiel ke nenia'-.
forto kaj '~ porenoo jaro · povas plffiigi; ,iliajn avidajn ·
kropojlll. Vidu, la turdoj" jam ee ¡elpoiiis siajn idojn~
nun ili flugadas eú granda . aro, de laun:p<) al kampo:. .
~rte ili ·elevas. gluti aPkor.aií kelkoonLmilojn .da raiípo'j
kaj insektoj, antaií ólJaflügiloj <ElSf.os sufí6e fortaj pór. ·
la granda alsuda flugo trans la arbaroj;n kaj ma!I'o:jn¡.
Anne-:Mari, komprenu do fine, Jre llli amas vin !
Respondu nur unu vorton, unu plej simplan vor.,;
'ton, mi ja devas scii,ke vi estas malantaú 'tiu ¿¡ p9rd<>t.
Au.en -vi votas, ~e mi ·ludu al vi? . .
.
Cu la -paroloj jam•>súf:íea!S, vi konsentas pri ¿¡o
kaj volas ·n)ln,,aiídi ank,aiLla .muzikilon? Tute veré,, mi ·
ja promesis ludi ai .vi,· jam tie, en !la foj~o, c;u vi
memoras? ..
'
, Li. p~ de la ' Atnno ,harpon1 ·loki~¡s pli prok~
sime al la .prol!ldo, pasi'gl~,;.;kelk'fójeda :,fingroj'!l sur la
kordoj, al:ískultis po~te-Í9'!ll kaj ·ekltudis;' Tio estis polkb,
l'api.da looj 6t:ua. La :.fingroj tuéadis kvazaií dan cante lakordojn. ·La . Yizato ride~s, . J.a okuloj fari~is afablaj.·
Sajne li, mem, .~is sian ludon.
·,. ·
· - Q¡ ne, Anne-Mar:i, tiP .e¡ esta~ ~ ia ,bela? ·1¡,
. deiQandis.
:
., '
· Sed ankaií nun aiídiA"is ella tel\ejo nenia respondo.. ·
- Cu vi vere ekdorn:ris? miris Niper,nadi.
1
I frapis, ludis, frapis "denove. ;
- 'H a ursa vintrodormo! 'okis la junulG.
...
. ·, Sed t;i¡un, J<n~ris lit. walantal)a polldO. de la drjn~..: .
ejo kaj sur' la soji9 aRflris 1{¡üfü:p. , Li·. Mtis oormemh',. ·
a~rm.i.S la ~ ok~lojn kontraú la suno. Liafblankaj c;einizo ,
-kaj kalsono britis blindige:·
• t. ., ·.
·
' ·
- I(iu dO bruaeas ·tie 1a tu
nokton? li vokis,
te~ante la máño11 ~taií Ía okuloj k~j ~an'te ~ll¡Ja
fingroj .rigardi _kontra ií la surto. Cu: est1lS .velura~to al
.la 'fol,ro, edutf~o? l)o ' li :fmpu sur la. pordb
drinkejo, tie, . kie. éstas la penda jo!
'
..
Li tusis longe kaj peze, inter la 'fingroj ,de la
maldekstra mano fumis pipo. Tusante li arke lrurbigis.
: . ?' -?u Ann~-Mari estas ~e 6, en -~a tenejo? .4e·~
mand1s N~pemadi.
. '? ·•..
. • , •
•.
, ,
·• - ~e~Marj ti~ ei', _k ! la ,'tenejo?_ripe"tis Küüp..
Ne, tie estas,nur malplenaj bóteloj de hiero. ·
Nipemadi malkontente dejetis la harpan.
- Kie ai esta$ do? li demandis· spiteme.
. ..
- Estas do? · ripetis Küüp la . las~jn vortoj n ,de ..
la d(;!man~te. Si dQrin'aS_ tié/ en l11> ~.iinkejo;, e¿:t J a''.
l:eVala part.ó.4)
·"e .o/ •
'·'.i: :
Lf
Tiel, kaj §i tute -né estas en la teoojo? K~j éiu} .'
bela.j rakonk>J~ pr.i ta' m.ahara~o de ,Kapurthala, 'Pr("'
Enelele, pci lit drenado 'de, la mareo de' Maaila kaj ~io:
cetera estas. ~ti:taj kv:aza:U aeren, poi "ai'eniu? U ~·
'valle parolis' .111 la málplena ,té.nejo, ;s,\ltjn plei oela.
vortojn li 3elis ktmtraiHa~ putílati. [X>rdó'ri? Kiel ~éia
kiel ciam, la,J >lej hela JMl83:S p:reter ·la .,_oreloj,- sed' ~o, ,
kion ili kaptas, estas nu;I'a j ·fubó ká j Alioi>e. ,
·. · ; '
, . .Kaj · :Mne~MaJ:,i ,a:Q~ n~n, ..nek.•pri;. aÚl()., nek :.
pri la dude~o dá. la~tbov}fi.oj, kiüj hava:s · ~arit?Jn . ·
blinikajn . an<)jln~ Ne ~1ídis, kiél .li proí:Ii~ §autnigi
ákvou kaj .· .·lil~e . malsu:p~gj ~in- :e:l ·•la mar&J. '
a'ildis - K.a;j :lío estas la C»fa~o. .- 'lian-majsb:an ludon,
kiu povas ripeti~i unu ~lan Iojon en la vivo! Li ja'~
ludas oótage. sed ~ 'po~.as oJcaz.i l¡ ke d a 'sola
,fnjon .e:Q.. ·:la b i vo li: · · ' · ,e,ntenm
;fa-. luoo "' .
ttttan an~ri '::káj s0pi
aj Aune- ri a\1dis ·<el ·
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'S~np~ci:e~ca :rurlbmkrto..:··'' ··;}
•¡

ini 'de\ais• íllin :''Jiivi!t

·. Si1e~«/; Phste

.tra la':parª?: Y' .· ... ,
.. . . . .· .•· . ·.
· , ~ Jf~~á'-a,r:~o! . !f"lLjaU}; ~ni . ~lf~osJ :

. . ,.
..

· ·.

I1(!)njti ~i:i~:. Si<estis l~:'Só\a:~np: de .1~ iftmU~o> kiu-:
r~g:ule ~rla~orj.s iom~ .c ar.
J~on,!ii,b:író d~ la paf:co~
.

m:la

O,t ¡i,7le mul~:J:l9sa~ :k~l)iqJi. ~i .. estlS. J~itmJi~fl?,' llll¡ll Íom ; .
:mal.J!tma· ~J, . p.l'OI ,., Ú1l: .,,ln~rao~b,J;i ¡•\ ky;exelemo ;. sen~
ko:n,t?akPI• Li: #'!:fr~ ;n,u~ . de í:n:a~o gÍiv;e.spero, .agas,x
~rum9las<kol~k1;as ~nonco.j~ 1k,flj : d~Ill• ¡~·.?a.ga,,kura._d(\

·

~o~~ons'!:[m¡¡s imJn ;; bag,¡J:f;cl.a,J~· sumojtQ., · ~1lJ.f~la,s:il.oJ•,e:~'··

foJe :kv:azaií 'eLla e1elo. Sed.h. ~y-are k011servas la, eksoo'~ '
ran.. deko,tt>.n. kl\,j Dio ·~v:u •tÍ'tlf!., kiu }n<(l '.*!lp.'!-t~~·s ~lin:
· >>·s·111)01'0
· en·...e.d8A:wl'O
L•- «•• ·. ...•.·· ··, . · .'·.· · ,, ·•··· >· '~ :¡,· < ~·
. ··~ Ílfr~jt)¡·· estas ~ftu .ei c,liaj mfanÓj.: ,Si ..rs·t~;;s·
S(}n¡:iaciénc¡e;·•antaií h.t <k.Bmeambro·. ~ 'lliíe .·d()rn;Ias.'' Kaxl~, '
la d:r:~w de: ·Ilonjo; Nui 'la lot·ejo>estas J!l1fiee ,,graúda,''
. 'rnemoro a:li}a•'bona antau~ilita c:tempo, ~i: konsis.t,as ' ~1·.

'Iiu;

tri. &aníbi~j.; -

·:s.ed .iamániere·'OllÍ devt~S,solii'.·di.~rsa,jn"

zórgojn. Oni ·ja povas ·. sul;ai ·per·,la.:Iuprezo .,al 'la .dpmPQ.sedaJrJto, Sed sin'garde:; lee: la ~uldo .. estú ·tro gr,andá. ·. . . ·
Nun · d>q ·e:aJl1biX>,J · ~ ·Ta '· tri ~.Stall , . ··
·Kiam.Ja ·QUaJ;'
sublu~nto ·kun si a
·
·
tagoj.5 .enlolt'·
liti~, lá famí® .
. ~rg~n. ):¡a do~oko
·!de K,arl(!,té.Stis
~e:stis ·ikm!strui~
,aJU~o·!~áu
. .· ~r&i~vi~ ' gxcasig~ '
,eniii.JUp au alian.
,,J?.ail1Q1!11U)ro'·,.
istis ·:$fi~· '
KílrJe,;:d.l\J:~·~'Ktri.,ji.!U:á
•k~ll .~s 'n'un' : n~

ao

~,k~. ~~t~

~!"·· "'"""·•o;up·

kelkseJrnaiiAíi' ko:ntdra ! 1.ahoro~ :}(aJ
..-·~·...::~:· ~-'· h·x
. •;sia ekskluzivá,, •...
~Ian .duon~n

de ·

' ·><:

sentaiíg:ulb den-ove · ekdormis!
.
.
. J·
Karlo grumbla~te ellitig~s. Malhonh~mora Ji.estas.
Rapide li surmetas ~la ·pan'talonon, kies brilo 1ogas la·
atenton al ne emfazinda korpoparto, la §topoplenajn
strumpojn kaj la,Suojn, ki~s plandbj disk:nete enlasas
.1a koton kaj pluv~:m. 'Karlo óscedas. Li iras en la kúirejon. Tie li atenO,as, gis la banCa:mbro reliherigos.
- Cu 1á · j'lina" sin joro jam; mostis · forlasi sian
baJdakenlito.n?. ---, .g.rum;blas la patro. kaj . poste Karlo
transprenas komision por urgigi pagon, kiu eventuale
neniam estos plenumita. ¡(arlo almenaií trifoje estis
tie. Komence ·li tre fervore ldopo<üs pri la afero, C.ar
Patro prollli:l;sis dek procentojn, sed poste klarig-is, ke
la tuta promeso -ne ~aloras unu groson. Kv.ankam la
mono nun estas ege .neoesa 'ne nur por Karlo, sedl
ankaif por la tuta: Jamilio. Ciu kredito nun e!Oerpigis
kaj ~e kelka:j . ta~oj
mangas senoose· stufi~n grion
sen vmndo, sen graso áií .butero. Cetere ho:d~aü Ka.rló
planas perfidqn konír~u ia familia majesto. Unu el
liaj amilwj (kiart :stlcietou serc:as al si tiu Ci hubo; S(lln-'
labora. kel:nero ,est~'S·;tiu ..amik? ), aki.ris 11! Karlo 1 s¡enpagan bileton por ~gmangi en la komunuma IlUl):!.gejo~
Jam plurfoje temis pri 'tiO.,. ke la familio devus sin
registrigi en la listo ae~ !la oficiale helpataj mralrieulqj',
sed parte la sinjoro redáktoro protestis tre akr.e, parW
Panjo, kiú lrans ci_u .fajro komplete •kpnservis la sirnjorinan majeston, :iildigpigis pro la malinda ideo:
- Pre~er~ ma1sátmo.rti. K'll'lle kun tiuj -cifonuloj? Nenj.am! . . .
·
_
,
' Sed Karlo ha;vás ian kriplan ribele.mon en sia
iv'terno. Pri la 'tnezi:tro de tiu. ci iibelemo oni ankorait
ne11ion p9vas diri; ~d eble la hediaiía tagmango: ~staSc
g-ia plej supra cgrado. Jes, hoaiau Ji· gustu.rqos ' la menuon:' de la kotnpato. H!e.x;aií 'li jam vidis la menuokarton. '' Ci e'stas ·"_fid!iga. · Rizo-supo, " bovoYiando ... kun
bnisiko. Kaj g.rio hite ne!
.·
:
·
.•
La baneamhro estas datire okupita. Nun liherigis
la gazeto. Honorek'-zemplero. Karlo trafolium~ la
g.I;Ízan kajl lacan paperon. La politiko 111~ interesas
fin, on,i nur · d~vojíi.g-as ~de la plej oofa· detú'alldo. La

iH

~

'1(;.

,,

¡f...,

felietono .esta~ tute stulla. Nenio en la 'kr.imlinala rubriko, alme;g.au rnen.io inJ;eoosa. Ebrieco, mortigo pro
jalnzo; vilaga tri:nkejo kiel , batalkampo; · nu, neniol.
Inter la anon~, , kiei 'kutinre, rumio. On.i sereas nur
agentojn por la »enkonduko d~ sensacia novajo~c Fiksan :sa1ajron oni ne pagas, nur proc-entajon. Kado jam
konas tion. Nu, entute nenio.
FineJ Denove. roalfe.rm~as la pordo de .la banca'lnb.ro. Karlo.;nun :denove estas gqla. Zorgeme li aer,.
umas, lit-odoro , restis post la..sin . lav.intoj. K:a:j nun li
nudigas, si:n giskokse ~aj diboóas en la fre8a akvo. Poste
Ji longe rigardlldas sin en la fendita spegulo. Li vidas.
tute belan knabou tie. ·Definitive li placas al si. Nig1ia .
hara:ro, brun~j ~kul<?j, etaj liph~roj .. Oni .e?va.s miri,
ke li konserv.JS 'Slan JUnecon en '~lía miZero. Suf1oo alta:
li estas kaj kiel lí konstatas, Jiaj movoj, gestoj estas.
elegantaj. En tiu ci momento Karlo estas tr.e kontenta.
Cetere la kutimajn wrgojn li j.am ne &entas, same,
kiel oni ne sentas la nor~an premon de la. atmosfero.
Kado' vivis gis nun nur militon kaj postmilitan militon.
Punkto. ·
'
.
'
Pasis la naiía. ' En: la lukazemo brUO¡ ftap.ado. En
la ~:to estas ekspozició d~ cifenoj, lita)oj. Karlo nun
estas p.reta. Vana· rigardo al la· najbara logejo. Nu, ·
egal-e! Li ekfajfas. Kaj nun li i:cas piede por efik:asi~
l~ postulon de la patro. Li estas gaja, sed malrapide 1i
iras kaj sen koriviukigo pri la utileco de lia vojo. Seninteresaj elmontr.ejoj rabas de li .longan tempon, 1~
postiras beletajn virinkrurojn nur l' a;t pour l' art, li<
faras tion tute diskrete, sin ne rimarkigante,. fine li alvenas al la komercejo, sed tiel kredperdinte .li pa¡:olasJ
ke la komercisto ~e n~ multe genas si,n: . . • . .
· - Mi beditiír:fiS, .kar.a anriko, neeble. De, mateno
mi ' ankorau. ne vi<Us aóetanton . . Nu, tia. éstas nun la!
!SÜuacio. Bonvi;>lu 'diri: al vía patro; ke 1i estos la unu;a,
al kíu mi pagos, 'se mi povos. ·
.
La fripono. - Karlo ll_un tre malrapide .pa~adas
en la autuna sunbrilo. Li ne rememoras pri simile bela
novembio. Estas varme Jcaj foje-foje orfolio falas anta u
la pieoojn. Estas tárm·a la lula falado d~ . la foliO'j'.
Estas gracia· la, ritmo d~ la lulfalo. Li rememoras 1a

Somerves,pera vento

'4: Lil;tera vir:o

La somérvespera 1vento
' deli~a~e zwn'as, ; , , .,
la vojeton en arbar~. luno a;~ntuínas:

Liberan Viron . en 'kil~n ' .
ne. tepas glavó, iera ceñ'• .
lin ne skfavigas 'la perfort', .
nek diktatora vort';
· .·
duni' tio ialli al la
li staras en •la fulmveter ',
kaj Óe ~a' falo lía man'
'plu frapa:s al tiran'.

ter'. ·"'

lnter pi1,1oj eksonoras
Ja ·kuk~l~ kanto,
jaro trarik~ilas 1~ maigaj;
koro de 1' migranto.

J~ibera

estas viro · nur,
li Jmra!as , sen -terur'
~ele iri al batal'
pro sia ideal';
ne skuas lin amasa kri'
llek pupminac', nek o'vaci',
tra nigra .nokto sen sanee!'
li mad~s al la oe1'.
~-

KonsoJo
•

-.¡·

rríordis, elsucis, elprenis rnin ,
forjetis ' la sekan ktuston.
Si tánkis la sukon el. mia pokal'
kaj mangis
koron el brusto.

Libera vir' en ciu sort'
trankvile diraS al la Mort';
»mi monos; sed post mi a hor'
.
plu vivos la labor·.«
Car por hero' nur fl?ro-kron',,
ja estas mort', se laü o.rdon'
de 1' konscienc' li devus sin
oferi en la fin:. ,,

1;

Ho, 8e. mi ec po~ús malami sin!
Sed cindro ne brulas. en llamo.
Nur unu . konsolon mi havas, jen:
Vi tiinkis verienop · en T .amo.

ditus:

tiuj · eksilent~s kaj oni
>l An~&l~lto · traflugas la.
cámbron. « Aií, kváza.u en simfonio momenta sHe:nto .
at~-nti~us pri la, gra~dioZ9 ~e .1~ sekv~ta m~lodi~
Ankau · Karlo lacr~as, p:reskau h oekdO~etas, kmm 10
:peatendita kaptas lían .a tenwn: . Tak:siat¡tQ ~ena.s en la
. p,roksimo, la antikva ma9ino f!kJcnara~· kiij la ..veturilo
subite tumi~as ee la augulo. La 'tur!lo estas tiel abrupta,
ke Karlo ektrema.s kaj la radoj kontuzas la tro:tilarrano(m. --:'- Certe la pasagero fúpetis pór 'iá 9oforo ' pensas KarlO¡ - ke _ci tie li ,turnigu kaj l,¡t 9oforo ne
estas sufioo lerta. - Li ne havas 1:empqn dlatírigi la•
pensojn, Cár la automobilo · faras nur k~kaja metrojn1
en la 'flaukstrato, pos~e gi haltas. Sur: fa .Stupo ~ la
veturilo .a~a8 ekstreme 'gracia vírinkr,uro, en griza

sí}J¡Strumpo ,kaj lak~o. 4 ,gr,acía . piedo· .long-e restas
e 9tupo, Karló. hávas . tempon bóne ~ la grac(e,
sveltajn· liniójQ. LLkon_sta!ás, ·ke si ne \rolas elpasi tute.
· antaií ol fini ia lcilktllon kün la 9ofóro. Sed fine aperas
fa ''tmo, juira) el-eganta~ bt.óúhlónd:a virino: :Virino, kiu
híwas iileale SÚlbtilan ~talion~kaj indan · tajlorinon . .Karlo
per la tuta ,korpo tumás sin en }a""llirekto de la flank-

sur }á

sb:áto. La ,, ~jl'ÍnQ J~ka:Urigard3$ . kaj sin,garde ..ekíras,
Añkaií la ,auto' fotvefuras. Karlo preska'ií serikonsci~
. ek&tata'S. {¡i,b logaií' . lá: neveriájne sub tila ka.j tatnen
· \radike.~- ~8p\jo. La -ririoo ®nove Cirlcit:iírigardas lraj
· ntúÍ, post Iíi ·irituaj ·ffialrapi~J _pa§c,)j,: si daií:tlgas l<l
•
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ó,• ~~f_ a ~ de ~.~!JO ~ras ,~lmT.apide ..K~l _ ~i ·
haru.gJS la ~ auromoii:ilotl, se "M an~raií n~ átiug~ la

sí

·, ' ceWn? 1 Kieq si,íras, kaj ~ .~
ye~~ La ~on) ,de
.Karlo pulsas fotte~ J.:ar ~apiafriJ ,pa~J maltr!l,Dkvile frap~das &'SW' 1á ~~a~ "' anta!) Kárlo. 'Si $ijtS beta, tre
~~ La pkj bela Ai estas~~ eiuj. vjtinój, kiujn K~lo
' ~, írun ~· ~ pov~s mir ~ p~. tia ..virino. 'Kial
. 1i · sekvas ~m? · lá .,;y;neíú ne\ saas. 1,. .sekreta 19ilpQ de
la b'elulioo .nun incitás KatlOn~ kvaiañ Aí a~e®s álli.

Cift ' ti :·fiaviU! ja 'k~. Si ~- de sia amatO• kie,_~
paai~.s ~~~jn horojn kun tip, :!'abísto; Kaj;nufi Ai de....
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· · , La si~jorinó n'llll subiteYtJeoÍdis:" Si l~vas. energie ·
, ~ian ka~n ka~ .ser~ alrigardo, kvaza-¡í §i parolus al mal~
? roda serv1sbo; 81 diras :
'"
,.
,
...:... Ronvolu -veni kun mi. Kaj -ce .:ne
u. vorton
pl'i la -afero.· ~i arangos Cion., , ..,,
·
·
•· '
Kaj Kaclo iras -kun _la plej b:ela -virino. · L~a · p118o ·
.e:Stas malplena: ' lUel Ja kápo "de oonlqlmuKtisto,
prinrempo taniburas . 'ell Jia koro. Lli ne run:arkas la
·malestimon -de la virino, tar ~li ·sentas, :ke li" 'konJeso~
al .si la veron, la tutan veron. Kaj' cu ooi pó'vajS dubia
pri tío; ke si koi:npr.énos lin? .. :· . . .
, r

un

sea

·111.
La domo ·estas nova;f moderna.· Senvorte ili áÍ.venas
al la unuaetaga logeje. Blank1!~ pordo. Si e.lprenas slosilon, malfermaiV ' Cainbristino venas el la carnfuo. ·neo:
mande si Tigarqas 1\,arlon. La sinjorj.no nun, tutpas sin
al Karlo. La,voeo estas rígida': ' ' ·
' ' '>
- Vi.atendas respondon, cune?~ iom da atentiga akcento estí\¡3 en 'la frazo.
·
Karlo komprenas. .
- Jes ..._,. 1i respon4as. ·
La sinjornw nnn ordona& ~ al la servistiuo ifi en
la butíkon J>?r 'fo. ':les, p.en:sa_!! ~lo, ~i tirrlia:s la stel~iískulto,n . La eamb:ristifio ··foriris. 'Karlo l<aj si muras
eamb;ron. V:arma. nesto~ glata · m~erna mehlarh.

u

prokuristo ~jn~ perlaboras mUlte. Eble eé mil pengojn
monate. .laJ tm .aca- dikventrulo havas ankau Sin. Si
estas nun tUte tr;mkviJa kaj tranoo. frosta. -- Atendu tnomenton! - §i dira-s.
,
Post nnu·miniuto §i rev-enas sen s'u1tuto. Dekoltita,
malpeza silkñluzo.- es~ sur §i kaj malhela, duonlonga
jupo. Sia mieno ;estas trofiera, sed sub gi kaskuradas
cagrenQ. Sia 'beleco ·a:tiigas . kaj 'renaskigas 'eJ?, ciu roo-·
1nento. La :sorcd' daiíras. ·.
-· • ·:.__;_ Vi ilevas ' sil~nti¡ cu. vi komp.renás? - . si diras
kaj (l.D la mano.-·dé "Kárlo ridas du fa'OOie · grandaj monbiletoj. Kvinohlt~ pli granda sumo, ol la monata salajro
· de llonjo. ··.
Karlo nun ·:volus" vek:igi. Nun OiiÚ devus esti kavaIiiro. Oni 'devus oo&gi tiun ci acan ludon. - _Sinjorino,
~i devus diri la u la . reguloj de la romantiko, · _:__ lcion
v.i pensas p-ri mi~ Mia koro 16Stas vía, re;p renu vian roonon. Mii silentos, . car vi estas la ple5 bela vi;r,ino en
la ril,ondo. Riga:r:du min. Mi estas jmia 'kaj nekompren~Me mahica. Mia :vivo estas griza kaj nun mi scias, ke
. mt,nv_8tm0 ·. gis. >nut), De penletr.ÍS gin, Mi rie Y()laS vian
·(monori, seCJ'. ·:- ."!fielli · devus nun paroli 1 sed Karlo nun
balancigas ¡intm- du oorooj : la beleoo die la virino kaj
la ·beleoo de •. la mono. Hodiaií li povos plensatigi en
· restoracio. :Kaj . . . Estigas grMlJ!da kaj longa silento.
Si ~iskomprenas la silenton.
- · Ou li promesis pli multe? - -la. sinjori:no
diras 'kruele.
Karlo ball,mtas;
-

kvazaü ne volante rimarkigi si{ln movon
' li cifas la nwnon ._(l'il la poSon.
, .· '- ~ ·. Do, : _. v~as a.diaui la. sinjoci,no, 'ki~m Karlo
de nove ekbaffiutas. \
.
. ·,
Si ' dumtempe reakiris sian ekvilibron. Kun intereso kaj'pli multe <\a ' oonvolo si rigard!as la:_j-IIÍluloii.
La jl:llla liomo· nun·' .estas rug-a, li batalas kontiaií sila
·embaraso kaj §i -~kko~;~jektas ion. Si sentas, ke temas
ankau pri io. alia: Iom si eklevas sian gracilinian ~en
tonon, la bluzo 'iom glatigas kaj klare desegnas la
, formon de la juna . bru.sto. _ Si starás, sedi ·unu el la
rondaj gem1,oj apogas sfn ,sur la sidejon de la ~palalta
•

ne.

IV.
Duono post la dekdua. Karlo sidas sur la benko.

L:i rigardas Cirkaü si. Jen cí tie la auto pu§igis al la
trotu~ro. La_pos!signoj eest.:ts klare ~idebtaj.

Ne, ne.

~allerte,'

t.

sego kaj relieñgas la tuta p:iedo. La rozkoloro de ~a
karno opal~ d:j.afanas tra la silkstmmpoj. K.arlo 1mn
subite vekigas .Kaj ekfajras. ,
, ·
- Sinjorino1 - li ekkrias, Jia voóo; estas raiíka.
Mi estas sen 'ijDU grbso, sed nii 11e bezonas vi>an monon~
Sia rigardo montras surprizigon kaj ·pardonemon :
- Ni lásu la .afe.roon' .......: si diras mild-e · - mi
komprenas·v.in; Í'i-bezo nas la ' monon kaj m¡: - la lecioJJon. Sed' ntil:l forirh.
.
.
·
·
·' '
'Si ete.rtdas ·la . manou al Karlo. Li . el1asas. Lia
mieno parolas tro ·:kl;lre. Sed ll'Ull li, kun la n'ekontraii"starebla fajro,. de lia juneoo kwi la pr.aa forto de la:
deziro, estas ])ela. ·La sinjorino unue rugig-as, poste
paligas. . La soreo nun estas plena kaj reradias al si. Si
pasas tilíáLantaiíen. La libera mano de Karlo ekbrakumas sin. Si volas krü, sed la lipoj d'e Ka·rlo mutigas
sin. Karlo tusas ta veluran 'karnon kaj sovagigas.
- Cielo h-elpu - §i gemas kaj streóas esian pugnon ekoutrau la juna -viro, sed poste malfermig-as la
~anoj kaj .ankalí si .karesas. Poste si subite etsiras si11
. kaj , di:ras: ,;
- Ou vi fre:nez:igis? Kara, kara! Secl' vespere je
la natla venu ci tien.;.
.
'
- · Tia m mi ·Tedonos la .monon - peósas Karlo.
Ho tiam ...

.

:·t;

Li ekswra~.

La automob1lo uas K.elkaJn metroJn. Jen la loko, kte
~i haltis.
tie -§i -ekiris. Lí denove vid;ls la graci:e·
belajri virinkrl!:ro)n. Grizaj $trumpoj, la:ksuoj·. , Si iris
en · tiu direkto.
.
.
Li metas sian manon en la po§on. bankhil~tojn li
'ne trovas.
- Jés - li diras al si - §i iris en tiu direkto.
Kial mi restis sur la benko kaj kial mi i1e akompauis.
sin vere?
La .
de Karlo ankoraií mugas pro baldaií
forgesota
En ]:a po§o estas nur la mangbileto.
_Kaj · J.vlLL'1" ' "" ·ti ekirAS .al la komunuma · mangejo.

cr

'

49.

Pasas. jatcetitnj, 'Jl1Ultaj · jarcentqj ..Y"·~- · .. . .. .. ; ~
~i di;ras: •.mu~taj .'jar~ritojl {1ft la ,d !91:oj :de ~1á "
infaneta ·m.dldé?r:q¡o, ttitplektita~1 · .per.; doryno, J a ,;moment->
oj de ·gaj:aj ; i:ide~j ~4>j "de kC!le~~~.plócloj·, de roil!iutaj ·
pdpensój kaj de~·dolor.a.j 'm.a)esperoj·, ,.~ tiíuj .borojkaj
!mo:immt.oj, kiuj-surJa ·djsko. de b(nrlogo~ signás s%n kiel
malgra11daj rorrlpP~paoo~ , . por ' infane.to' !eStas ,;p;erio~oj
s.etilitne Jongd_atiraj: , . · ···' . ·
.. i.· .:· · · ·..·. . ·.
, . ;.' La hienáiiiUl 'hnpr~son~ g;i·. travivas hodiaií nebule,. '
kiel certtjar:a:' llltt1}U:.il",l~O si~jn ' urílll;l.jíl .infanjarojri. ·
. . ·Pasis multaj .jarcentQj¡_ _antaii -ol epuJo ~omencis ·
..disti1,1gi hon~jrr kfij 1palbo~ajn ombrójn, J3;imaj. on:YHroj , ,
kiujn gi jam kouas, estas giaj du manoj: Bo.ria ()rnhiro
estas , la brusto,;. de. l,a vá~sti(lo : q tiu gr~nda pubo,
kovras la tutan llorizontan, d~9as -varmlon · k~j forigaot
Ipalsaton.
.
·
·. · Kiam gi vekj:gas, ~i kUSás tra1,1kvileJ rigárdas . ~ci
lv?leFa;tente a~s~lta~l : turpás ·la. ka pon ep .·1,(1 direkto• de .
óru . ñ1'qeto kaJ de · G~IJ lomekbrJ.lo.
. .. , . .
. J~aam. ~i :plora~, oni mon~~,a~ aL~r+!f}Lljn pbj~ktOJn; - · oru k1akas, J:rapas, om -bialanOI).:S gm ....:.. .k:BJ la .
lacigi~ etúlg srntas ,sin kva~aií . vojag.anfu, Jciu ' PQS~ .
IJ1~1taj , !\elldGrm~j nokrof tto.VÍ~as lÍ~tendite eP; kaba'"
ré<}o, .k ie estas rica, in:ter:esa progra.rnó .kaj.,,hilli*lmia
~cieto. Oni ·~w¡ .aus!OOl~ ..kaj ñgar~i; 'tarnép. .l!i .okuloj
estas .P'lu~büpe~aj ,.kaj, la_ .b)ldoj ~ fluas; súr §uj:mtj;o d€l •.
kon§cip¡ bel gr-I~J ~uQüJ !l'urt;i krepusko: , · ..;, / ....

.

hele

'*

.,_,

.

.__..

<

tute senvol~ kaj -den~ci~ ~meta.:da:s si~ en ·vioojn kaj
kaJ • subtte ~ á peras nova mondo de
en .·kolono)n -id~j.,. l,? gika kaj klara kulle Jcim siaj sunoj ,.. lunoj ,

• ,km;n~to.J, l~kta ~OJO. ,. ,
..
·.
, .
.
1fi:meto, kiu apen~ü e9a1ás !'tomon el stona epoko,
. Jam fr~tig.a~ kun la gemulo) de la homa gento.
.·

•
Kiam ant.aiie oni donadis a:l infaneto kLakilon en
'· Iria:n;6n,
kaptis gin forte ;kaj alrigaidis mifigite, ear
la mano, !a bona spirito, 8angis sian foi·mon. La klakilo
eldonis .soriojn .kaj . iniaueto miris, ke la gis nun silenta
' bona spirito sonas. Kiam la k~akilo elfalis el la mano t
._gi miris, ke 1a I:J9na spirito . reveni~ al sia ¡an:taua form~
·kaj .eksilentia. ' .· ,- ' · ' · ·
"
·
. . . Tiuj .ci esploroj daüris tree~ íonge, ;a disvorvo
. de la' mí,stefo' estis tre malproksime:
'
. · ~uea~t~ la propra:u pugneton, elulo de tempo al
't lenípo eli,gas giQ ella bu§o) atente alrigardas, sulkigas
la brovojn kaj qronas en ekstazo.
.
. . ; · Kai?tinte ian objekton, in!aneto . portas gin al Ja
¡huSo. kaj ree atente alri:s'ardas gin. Etulo estas ciam pJi
. prpk~ime •al la vero, . tamen ,a nkoraií ne tute' certa, gi
'estas kvazáií timigita de ·Ja kura~ de sia hipotew. ¡
. Infano estas .ankoraií malpro!ksime de la plena
vero, gi ne scias; ke giaj mlanoj· estás ja gi ,mem, sed'
-.~i &Ci!ls, k-il ili estas obeemlaj al. gi, ke oni ne bezonas
, !SUrcvóki ilin~ per krio, ke ili estas ciJam al gia dispono
kaj c~am estas kune kun ~:i'.
·lnfaneto es.tas ra,vita pri la malikovro, estas .feliea
pro · si.a aütonta.to, pro s1a unua proprajo · - unua
g,ra~o de s,endependeco 1 liberigo, farto.
·.
,
, · ""Aba, á, · aá; OOó. - · pepas ínfaneto, direktante
~·. ~a}r~ rnan<;ün tie:n kaj reel! kaj postrigardas ilin, jam
. cerp¡, ke gt ne eraras. ·
'. · · ··· ..
~
-' ,' ,
Post la. gr.anda fortostneoo gi sentas sin lac& ..
"
,'.Patrino ridetante kli~is. super giu. Kaj inia:no
. ekri~is laüte, koreoo. P:a,trino paroLas al gi plej karese,

tr'

.

)ít •.

.

.

k~j

infa1 etxrjeQ etendas Ja tn'3nójn al ~i,
Jlln en la bu8on, kaj suéa8 .ilin.kaj rid'f!s;
·"
" Patrino , eligis al gi la m:anoijln el lá h'usí:>, etulo·
. ektimis pri sül:to de sia nova proprajo, ekkriiS doloro
kaj· laüte, protestis~ tiel · forte,' ke patrino paligis. .
"

·'<:

*

.

~

.

Cioj ridetas .al infmeto. ·
, Mi oplnias, ke; m~ljuna kverko, rigardante ridin ··
dan ·formon :de ma,lgrapda ' kvetketo·• lmn 'etaj fóHétoj,
rideías 'al ti per siáj ver.O.af folioj, káj juna · kverketo1
senzor~a,' gaja · en . la ombro de la patraj ~rauóegc)j,
pepas 'al la patro Ínlarlaütflustre. En ·la kúrpego de Ja
~ljtu;Ia kverk,o; . efl . ~i:a a~oo§el? ,':k.~.j i?dil~a~o e~tas
Jam bom da seúVlVaj oolOJ, en g'LáJ VCJDOJ t'(Yndu·~
snkoj Illillr.a,pide, kvazau Jaciginte; kaj la jun!l kverketo,
tr.inkante la ·sa,ngon de patr~no-tero, siu nuti~:as lrtíj koos.:
kas, kreskas, kresk:as.
·
·
.
•. • .
Sajnas at mi~ ke ciu bir~o hav.ás ridetojn por sia)
etuloj , .
kora bondeziro por venonta] generacioJ,
kvaiau . b1ua nebulo, cirkaüas cion, kio salutas. la
morgaüÓn. • . : . . '
.
•. . La, serioza1 maljuna .s:m~o:.nutranto trovas Tidoto~J
ec por arhara . konvaló, kaJ arhara konvalo respc:md.as
al gr per la tremo . de la .blan.K:aj foli,etoj kaj t'iet · p'Lifa
arómo.
, .
,
,
.'
Infaneto' respondas ridete al :rideto, ne tial~ ke ~i
..komp.JZ~nas gi;ñ,
tia}, ankaií, ke gi k(;n.as la kora<o~
. ~o.!lroloil, de lá tide:W, sed 'tial, ke tiel estis dum .Qeiltoj,
da jár,miloj, · ke la hodiaua ta·go sal:utas ko1·tu8e la
'tllorgaiían matenon~ kiu,.:kv~ete respondas a~ gi, ke 'tiu
'ci rideto 'fluas trans milojri de generacioj kaj ligas en
unu fraíec:;an -familion la.1>'1ankigintajn estoj:n de iaolan¡l
to.rúbejo kím' Ia infano, 'kiu estas f.luonta· en .la aerspaoo.
úar tiu·. ci 'rideto estas ligilo en la óeno de geucracidj,.
. . ~iel la ,únua 's.piroestas senvo~ mov.o, antauantá
la konscian vivon de inf..aneto - sen tio ne estus vivoJ
:·. · tiella . uri.,q;a :r:id.eto . autauas . la penson, - sen ~¡ ne
estus pénso .. :
~
· ·
·

car

ne

BESTAEER0J:· ·

·~
'iiAoj ~n S!fnatorio · ,,
Proksime .al · Stockholm, sur la insulo Lovo estas la
·sanatorio de la físoj' kiel n:i legas en la se~ajna raporto
d.e $veda In ternacia Gazetsenvo. En tiun sanatorion alvenas
el tuta Svedujo la senn:lélfláj, ,senpiedaj paéientoj' por trakt- ·
ado kaj ekza:meJ;Hld(). Ho, ho, éc· la rieoj?
'.
.
La mutaj :pacientÓj plejparte . kiel postaj pakajo] álNmas en la · sanatorion, kies oficiala nomo ·estas Dolcakva
Fiseksperirnenta Instituto. La. doktoroj estas la plejr spertaj
fakuloj de fi~malsanoj ICaj la sendantoj estas la Iisakvaj
inspektoroj , kies t.asko estas malhelpi fis~epidemiojn . Sajnas a} mi , .ke ec ' lá vivo de la f~oj' IDíe ·eS~l)!s ' »;¿isfundei
kremo «, kieLoni <liras ·en Hungarujo. ·
'
·
Jen estas la aiero <le la kankro. La kankro, dum la
autuno, estas preskau nacía , afero en· Svedlando. Neontransparentoj sux la stratoj anoncas, .ke . Gi alvenis, l.a
ekstero de la r;estoracioj e~tas ornamita per gigantaj kankrofiguroj, oni" rioovas specialajn telerojn, ornamitajn per
.kankro-reliefoj ka,j eventuale !lC la .blanka antaiítuko de
la carmaj, blondaj kelnerinoj estas ,ornamita per aktuala
)cankro-girlando: En la mezo de la •tablo ru~a kankromonto turnas kaj al tiuj, kiuj n e malestimas la alkohol,ajojn, la·kankroj servóplene glitigas la gor.~ojn.,
Kaj nurt klarigis, ké io '·~ minacas ·la plezuron de la
sveda gul'mand~aro. . Mistera . malsano disvasti~is ínter ili
. kaj ~i kailzis tre grandan ináltrankvilon inte~ la kankroj
- kaj la homoj, kiuj ja havas .gpecialan bónvolori· al la
kankroj. !lapide oni transpottis . kelke da ~alsanuloj al
la Institutot sed .la esploroj nur parte donis rezulton. Ver.
!liTe la kanktaj ne mult'e helpis · al la doklor~], ili· nenion
lliris pri si a fax:to, pri la simptomoj; ili ja estis jam trans
la unua timo kaj kondutis kiel fUozofoj. Tamen oni konkludis, ke la kaií.zo de la malsario estas speciala fungo. speco, sed bedaúrinde ~is nun oni trovis nenian . kontrail.rimedon. Kiél mi diris, ia lca~kroj montris ·sin filozofoj
kaj akooptis ec la malesperigan deklaron senemocie, pensante , ke pteskaií egale, '.cu dika fungo metaS punkton ·, ál
la fino de ilia vivo, aií arn'iJ.mita pledo itas i~ia honora ·

..

~atafal~~:·: La h~moj e!~¡fs mhlpli \·~z-ign~maj. ·tamen,;,.Fil_¡
provizore ·d.evas. kontentigi per la konsito, k:e: »oni · m.ai~
'helpu la iradon de :kanlcr-oj ·el" infektitaj . akvoj ·al . aliaj'
kiujn la malSano ankoraü ne atingis<< .
La in~tituto esp1ora8 i a., kian efikon . havas a1 fisoj
la industni_ij elfluajoj eá"la riveroj kaj) ago'j. r
',>
· Koínpatiiidaffisoj! ,l{áj 'ni ' vi~as~ ki~l lfis' en la 'ak'vo.
··
"'
·
' Katoj . en perisio
En Ja ./nterligilo d~ }' PTT antaií ne longe
-legis,
ke en la 'angla hugeto ' estas· registdtáj 120 , pull,dof''I!c:w·
pagi Já aeet- kaj .konservádkostojn de JCatoj ; Servantaj por
forigi la ratdan~ero~ en la post-maga¡:enoj kaj konservejoj. Kelk.cento da katoj ricevas tiatrian:iere sta.tao fun~-cion, _ -eb1e ec insignon. Imagu, kiel fiera · esta.s tia kato:
,, mi estas oficiala besto! r< K:aj vi arikoriu:í ne' scias, :'!Go
estas la plej ,rimarkipda :eQ"iliu afero.~ ke ·Ia k:atoj pos~ Jjksita t.empo ig-a_s JlfnsiitaLkatoj kaf~uas je r.egna'J ko.stój sen·
zorgan maljuna~on.
·
·· " ;
La suhskribinton,' kies maljuna~o ne estas tiel firme
espe:rigita:, konsolas, ke almenau la anglaj katoj ...
,.
~. . . ,
4
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Memfri.ortigaj 'flt'sop

.'

SWIFT ·KAJ ANDE_RS'EN
l. .
.. Stranga · estaS' .1a soi-to .de la libro. Strarige estas
kiel ofte la sup.rajo, la formo erarigas la amason, dum la
eseneo maJaperas. ,La fon:ilo de la Gillliver- vojagoj
estás ceno 'de aventuroj kaj ~ia ' sorto~ l<.e la plej amara
satiro, la plej kruéla ·pamflet~ de la mondliteraturo, en
mallongigita, oni presk,aii d~x:us, k.astrita .formo · estas nun
- infanlegajo: Nu, ·tio tute ne e5tis la intenco de Swift;
lía libro estas imu el la plej · malesperigaj, plej groteskaj
giimacoj, plena de malgaja ridaco. ·S w#t volas montri,
kia estas k~j · kia ne estu lá ·homf?>' Gulliver estas la heroo
de izoleco; lía voj~o .al la pigmeoj, li¡t .restado ce la
gigantoj kaj liaj aliaj aventuroj estas unuavice símbolo de
rnortemulo;" kiu restas soleca kaj nekonata gis sia morto.
Sub tiu ~.i 'tragedia vualo ·okazas la ploriga komedio, la
groteskaj ·soenoj k!lll kuriozaj figuroj · kaj .k un la konstanta e~neo, kiaj estas ni ... Kiam Swift volas demonstri,
kiel ridig'e · bagatelema, supraja estas nia .fiere anoncita
socia vivo, la .civilizo, ,li montra8 tion sub la mikrosl,w pa
bildo de Liliputo. En Liliputlando, la snurdanco estas UDU
el la ple-j gravaj artoj. »Tiu, kiu Ja plej' .alten povas salti
ne falante üe la snurego, ricevas la konkursitan oficon. «
La ;pléj grail.da' artisto de ' la snilrdanco estas Flimnap, la
financministro de ·Liliputo. Sur la naztnko · de Gulliver
tutaj rotoj ..de la liliputanój povas ekzerci, sed ili kredaSI

*

En 7tiu l:i rubriko ni konigos ·grandajn verkojn kaj
en ¡populara . fo~~o .

~erkjstojn,

konoerto faras long-

sin potencaj kaj ,estas RJ.enaj de milit¡¡, fiero. La groteskiga
spegu:lo •de S"'ift kompreneble . ne .indulgas la polit:ikan
.Vivon. '"El la du grandaj partioj unu portas altan'" Au~
kalkanon, la alía maláltan. Kori~tanta milito m.inacas ínter
najbaraj )andoj pro tio, ke lá imperiestro, ·pro hazarda
:akcide,nto, 'malpermes~s; ke oni ' rorhpu la ovojn cé l:r pli
lar~a sel-parto. La revolucioLekflamas en la signo de la
ov-prohlerno. Jen la tradicioj en ;la spegulo de Swift.
.
Kiam Swift gvidas Gulliveron . al la lando de gigantoj , la okuloj de la heroo rimarkas ,,•la difektojn de la
homa kovpo en gigantá grandeco, li rimal'kas ' la grason
de la haiíto, la truon de la poroj, oentobligite blovi~as al
li la haladzo de la korpoj. De alia :flanko, la re~o de la
gigantoj atentigas Gíilliveron, t. e. la leganton, ke .. '>> la·
s-peco de homój, el kiu vi devenas , estas la plej malnobla,
la plej mizera el ciuj vermetoj, al kiuj iam kz naturo donis
lokon sur la srirfáeo de tiu ci' bela térglobo.« Tiu ci ré~O
:ne konas la kanonojn; kaj kiam Gulliver ·p.r.oponas malka.Ai la sekreton de éi tiu in.vento, 1(1. re~o ; koleras kaj
miras, ke »tia senpova kaj .rampaca ve~o, .kia Gulliver,,
povas o.k upiti pri tíaj nehomaj kaj teruraj pensoj . . . ke
o~i povas tieL sensente pripar:oli tlajn terurajn sarigvedojn kaj detruejn, kiuj estas la natura efiko de tiuj kruelaj
.ma.Ainoj kaj apartoj, eltrovitaj oerte de iu malica spirito
aií de malamiko de la homa: .raso. «
Ne priskribe)Jle ridinda estas la tria voj~o, al. Laputa. . Laputa estas la !ando de la teoriuloj. Ili rie lo~a,s
~i.tr la tero, sed sur Avebanta insulo.

Gi esploras la parolon de .la bonaj spiiitoj ; okazis.
foje, ke patririo · kulere a1pa'Folis i.ú~anon,' gi ekmiri:s,
treege ekmiris :
.
~ Jen grava, tr,e grava, mistera afero.
Post nel()nga ·: téinpo infano . e.kparoJós. la unuan
vorton.
,
Baldau g"\ komprenos, ke ínter moveb:IA pilko kaj
·bona spirito-patrmo estas· ·diferenco de vivQ . . .
\
honaj' spiritoj jam de longe Cesis es ti por g-i
ombroj sur fiehl. .fono.
.

.

-ilf

La

, :;>
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Patrino aperas ,, malantau vitra pordo. Infaneto
étenda~ Ja manojn al ·~i kaj renkontas. la vitr.on.
·
Oenove misterajo?~
".

La tiel bone .konstruita worio pri la honaj spir·

itoj lcij pri ilia,j eooj subite -disfalis.
,
lnfa~iio ekp!oris. '
·
- . lgnorabimus. Ni ne cSO.ÍOS.

*'

Bailante ~' infano f.áris malkovron : krom la
m.,:tuo~ 'gi pos-edas · piedo'jn dú. malproksj¡m;ajn
. il!
;~...
''· '
.
.
"' · •
landoJn-.
Kiij kiO · estas litkovn1o, kuseno, lito? Eble ili
estas ia infano mem~
•.
.
~·· .:t¡)enove ·¡g¡ ' ko:m.eñ.cas penege esploradi, revitü la
'j-am akiritajn verojn. ;2:
· ·.-::igno~~bi.t:nus. , Ignorabúiu:is.
>:<,· ' :,~

de la lanJano] '1l!!taá _flankentu~n:Íta, unu el
In 'éielo, la ália internen. Ili bezonas
apartan Serviston, kiu per bato atentigas la mastron, ke li
devas aüskulti au paroli. Se oni ,volas atentigi lin pri ausk~-~ta4o , li rice:vas .f,tá:pon al la .ot.e.l(), ·se pri I•.espond-devo,
al-la bu§o. La virino'j én t!u lando ne "esí~ tre :fidelaj
al la e·dzoj , ili ege satas 13. fremdi.tlojn kafia -edzoj estas
tiorn okupitaj .. pri si¡¡,j :Rensoj, ke; ili riníarkas neniqn.
"Sub ,1a··· ~nfluo de i~ Laptit~-anoj ,:' fo1lcÜtis en Lagado la Plan;farista .AI{ademio. Gulfi:Ver vizitas ei iiun
akad-tlll)ion k;t-j renkontas eksperimentanton, kiu de ok
jar<íh ¡xmadas eltiri kaj j nfioligi ,.el kukumoj la sunradiojn: "
..
. · .
_
~ .
·
' ·._ La satirO< havas 0 ekontraií,s:fareblan .forton, ~ia limo
<:&tas la en:f:í,no:
.'
~ Eniranw la duan·....CIIlllhron, .; mi jaq¡. de la . pordo .
ekretid~is;· tiorn terura o¡;loro min ;frapis. Sed la gv:idanto
en~usis min kaj ankoraií . aHlustris, ke - mi ne ofendu
la scienculon, car di h.avas tre senteman naturon - kaj
mL
ne kura~is ec· 'f ingre ferroi la 0 awn. La lo~anto
ti~
Ci carnbro estis, la plej .aga ¡¡;ci'enculo de la ' akadernio: lia viz~o kaj barbo estis :,pergamenflavaj , liaj
¡;ttanoj káj ve~toj kovritaj per acajo. Kiam oni prezentis
min , li . ~ge . ~k~ojis, 9ir~áií.brakis kaj kisis min, ,kiujn
afa'hl¡xjo,Jn 1)11 volonte {¡¡tús preterlasinta. 'fiu Ci scienculo,
de )<iam· li eªtas :en, la akademio, laboras pri jnventajo,
!}:Wt kiu · oni .povas restarigi el la homa ekskremento la
orlgi;qal~n nu.ttl\.jon .. -. ~
·
.
.. . . .
' , ;T:rovi~a& .scienculoj, ,kiuj, . anstataií lacigi la pulmojn.
kaJ langon , paroladas tiamaniere, ke objektpjn ili portadas
!JD sakoj, kaj kiam ili renkontigas .... ili ~,..demetas la sakojp, ~ercadas };t aktualajn, ohjektqjn . kaj . ,tiel ili ·diskutas
d~ horoj. ·p.oste . Hi reciproke helpas surm.eti lá .sakojn
kaj' ~kiras ... Ti u ci lingvó - .diras Swift - estas tre
-prakti}c.a,, ca,r .;t:p,kllií la anoj pe diversaj nacioj povas komP~i ?QU.)¡¡. ;4Ua,n.,,. (Jen ·tiel aperas;) a ,deziro d~ li!- :inter~acla ·m tedi:ómprenigo, . en la formo de gl!nia karikaturo,
JU.lrt_ nntaií , gu~n~ jllcró.j .) ,
.La ok~lph cle Swift rigardas .la homojn, . kvazaií li
ne . v1\<us sur h~ tero,. la horno :iéstas al li kur:ioza besto.
Gullif.er. ~ine ·.atingas la~ iclealan l,ando~. de la cevaloj, kaj
•n ti u llll'\ch~ lla homa socio ricev~ siao · i!.lej kruelan; plej•
ter.uran kriti!>op.. l\.iam Gulliver jam kred'a~, ke lia vivo
a.tin,gis sian felican hare~~m. en ·I a trank;i!a :kaj sage _d;irek:
tlti} landa de la cevaloJ, li -devas .form, car la cevaloJ
e~ta~ m,~}tr~kyi1aj p:ro la intima ceesto,de Jehu (=homo).
l.¡ ·ploras, , ~al' h senta$ · abomenon, kiam li . revenas al
~i'wopo. ~¡ '·p~skau sv_enas, kiam · lia . ~dzlno· volas' ¡lin
·c¡rk!J¡übl'aki · b .santas ·la abo.menan hom~odoron. Pli
malproksih1erP neniu po~iS ekzili sirt · el ' la bÓma socio; pli
ege neniu turmentis sin kaj la leganton, of Swi1't, sed pli
for~e, n~niu, }l!Ovis veki la volon nel' la noi;>U~o, o1 tiu, ci
gemo.
<··
.•
Pri lia vivo jen kelkaj indikoj: Naski~is en r607 , ·
. vivis en ]a· ....:... -ehle - plej tempesta epokó· 'de ·A'I)'al:ujo ;
rayp~uc~ój · ~aji reakcioj · .sekVis unu la alian{ . mizer~ ,kaj
pro'h tpelado: la ekevolUO' de la kapitalisn;w marka5 , íiun
ci epo~on , kies ·terurajn dolorojn."Vidis, · bone Viilis .'S wift,
!a verkisto. ·Swift, la hqmo ne 'kuniras kun , Swfft1 la
\'iliki&(o. La_ikontrastoj;,;f!Ouj kuÁi~i.ll' en ·tiu',g~.ioi ·'\le ·
dis§ir·is lian, ~onscion, ti: frenei,i~is.; ·' sed '' I1oino;' 'lfl' ._ é.
povis · toleri s]an p:ropran disharmonion, en. 19u brulis
la. tuta ~aoso de -la · fr~~\a ,,1.nqud0 , finE~ devis · f.Tenezigi.
b tportls en I,74!;l. , ··· · , . . ,
,
•
. •.·
. ._Kaj ni;- ikiuj. legas· la » ;voj~.on . de GUÚ.iver~ ' '"'- <. la ·
P!~utan , ne por-mfanan · verkon, - · ni ·sutu 'cirrdron
su~ ~ian k~pon .' ploru dum dek,tagoj , klopodu iti · pu:raj
ka) .~lpn m ·-ekl:e~u ni40' huntpnkaj ,rig~rdu cal !'l ' Jev:ig~Í:Í~
suno de la Bona Volo. · ·
;
·

. La Jkapo

]á okuloj rigardas al

do
tiu

Lar~ajn stratojn jan} kovris riebula, v.ualo,
. ~udaj ai:ooj dorrrietas ;sUb ajíttln.a ciel'. ·.' - .
' Ne rakontas plu ven( pri pa.S.io varmega> .
Sole ploras la kor' pllo maJ~j' kaj kruel'.

'·.

.

! .

. .• ,

r
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Sur la beooj· .gar,dena¡j csangrq~iga~ asterójDe 1' autano modes.ta bj . unua :-salut.'
Vespe~:ombrQj densigas ·'Sur paneloj 'dé l' urbo,
En malgranda kafeio ridas piani:> kaj fl ui' ... '4•:t;"

'

-

->>1:,;¡\~f·;Í;~·

Ce<ll:avenp dormema sonas · kánto marista, ,
Pri ventego ierura kantas iu, pri vel',
le luías &ene;¡;e griza mevo i!enhejmá, .,. ,
.Sed, pri ki,o gi pleridas ~uper , ákva nivel'?,.. ·

Ce pregeja pordego sid~ p;ua knaheto,
En oknloj . infanaj regas zorgoj k.aj pet'....
Sur .stratetoj p1alh~Jaj ; raúka .voco fvir~nü· •
1\.ltimeton posttrlas ~por la cigared.' .. . '
· Largaj stratoj jarn dorma8 sub nebula vualo ,
Nudaj li:rboj. jaro soíÍ~as pri la vintra c!el_'. .
Ne rakontas plu venf' pri pa.Sio v¡¡.rmega, . ·
Sol-e p1oras la kór' ,pro 1pal~oj'kaj kru!l'.

K:o~:q¡et,ik~i ·zorg,o j: ell ~ la
>'

biblia. epok.o ·

pli grandan rezufton, -ol en la hi torio de la bela kaj bontcma Jozefo. · .
.
,
.
" , Dum la kv-lp'dekjara vagado en la dezerto, la' hebreaj
~injorinoj - . lttedeble ne uz~ pli bou¡m pudron, ol
la polv.on· de .la dezerto, sed en 'Palestino reyekitis pleM
la arto de la kosmetiko, kiun ec pligrandigas la importeksport-tr~fiko klm Feuecio. 1'iu popolo transportís abunde ·
balzamojri, .re'zinou, beligilójn al Palesti¡¡o.
I a. ni legas en la Biblio, ke rego Ahasvero kolektis
la »belVizagajn « junulinojn kaj ordonis, ke ~-oni ..donu
al .i li beligilojn «. Ahasveron oni yovas ankaü, rigardi kiel
meceua:ton de la t.iatna drogkomerco, car .la elektitaj beluliuoj precize dum dekdu monatoj estis prepat•ataj al tiu·
solena ·momento, )..iiun ili rajtis ' montri siau placan í1Spek~
ton al la fakspertaj regaj ok'uloj .
Salomono §angis drog"donapojn kun la regino de
Saha. kiu certc ne mar!atis parfumajojn.
. . La metio de ' lá pomadfabrikado es.tis jam konata en
la · terripo de Saúl Trovitas prdfetoj , kiuj mallaiídjs la
tro.igon de sntirikado. Mallaiídintoj kaj mallaüditoj ha:vas
pó~teulojn tel'r l<nnodérna tempo. Sed la (lleado de la bararo 'eSns tute generala kaj ekz. la harsmi11ajo de la regoj.
!-aj óefpa~~oj d,ifereflcÍs de tiu de la ordinaruloj .
.. .'Judit, . antaü la log-soeno kun Holofernes, Amiris sian
k,orpl)n pe~ délikata mirho: lntei aliaj faktoroj' ankau tio
korifuzis 1~ kapon d,e la koinpatinda Holoferno; tiel kc
apenaü li povos retro vi ce la Lasta Jugo ti un konfuzitan
ka pon.
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. »Usono? diris Blondel. . . Ha 1 gi ·~stas. multe
kompleksa ól.bedas niaj verkistoj . . . k'aj ec ~iaj. Gin t
mi trakur~ . de New-York ~s N~w-Mexicó,, de Louisiane gis Arizona, mi instruís la , fráncan "· lin:gvon _en
de~tri unive~Sita~t>j . kaj ~n :tri jlliJ,_iil~Jtaj .gim~aíioj, ~aj
m1 asertas, ke ·Usono estas ne urru:múlt-f!anka.l
Kio estas vera pri Boston, tió estas fiil:sa1 se vi priskribas Kansas-City, _ec pli, se vi pripentras Los Angeles.
Babbitt? Sed Babbitt m.e m evoluis, ec se nur, car li
legis Babhitt. Vi, et1ropanoj, kiuj neniai;ia-eliris el Place
de la Concorde. aií el Piccadilly, Ciam gajnas kredi, ke
la usona:noj havas sentojn ne similajn al niaj-? Sed jes!·
La usonano amas, ambicias, Jaluzas proksimume kiel
ni. Li estas malsama? Jes, konsentite. Mi diris » proksimumú. Sed La similecoj superas la -dífere:pcojn. La
u\S(jna patrino estas antaií cio patrino; ·uso~a virino
estas a,n taü ccio virino¡ Kiam · li arpasr la: usonano estas
eb1e farota per 'Puritanismo, cetere n:aive kornpensata
de pseudos~nc.a freu~mo,
t&men li amas, k,aL

sea

sea

La Talmudo, kiel ni legas en la cititá .studo., alvokas
la -edzon, ke li ' atentigu la edzinon pri la flegado de sia
korpo kaj ke li estu oferema en tiu .rilato. J?er a1iaj vortoj, li ne forstr-eku la parfum-rubrikon el la mastrumbu~to. '
·.
La bunavado devenas el la Talmu<;l~ epoko. La busodorigo originas en la egiptaj témpGj.
·
La ~mirado per o.dora oleo havi~ . pul'l:gan celon; la
odo:raj substanCój servis por forigi la svitodoron kaj haladzon, kaüz},tan de b - varma klimato.- In ter· la ingrediencoj'
de tiu oleo ni trovas olivon,. migdalon, ;rezinon, vinon ,
111ielon, gudron ktp. Fine oni ru~kolorigís la miksajon.
En la bibli~ epoko la smirado tiom disvastigis, ke la smil'farado i~js aparta profésio.
La §minkado, la nigrigo de la okulharoj kaj brovoj
jam delonge estas konataj en la historio 'de la kosmetiko.
Ankaü ti u si~jorino jam sufice longe songas ·:en sia tombo,
al kiu prof.eto Jeremi.o diras la jenan a~í~ono~: »Kaj v.i
perdita, ki~~ vi faros tiam? Se vi vestas:vin¡ e{!; purpuron,
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stra:tójii • bruajn mi
~·enas iemplon• duro solen', ·

·Au . feston~1gajan :. páFtoprenas, ·•
De r:evoj· míáj dauras. 'ten'.
Mi diras! ·il.Qós temp' alterne

Kaj mórl' .nin. ciujn pMnos· for;
Ni iros teren poli eterno;
Kaj jam ,proksimas ies h<Yr'. ·
l{aj' kverkon :solan ..re~fieran
Rigardas miiikun ;tfista senf:
• Transv.i\>os ~i .· min ef.emel'an,
Jam, kieLJttoll de 1' pragent'.

al Aia hotélo, kaj la automobiloJl al garago; . ini jus
eniris mían eamhron kaj ekm'alve-Stis mi!Q·, kitam·- ~i,
aíidis malgrandan batan sur la fenestro. B:ekVis dua, kaj
tria, kvazau §ton('ltojn oni jetus sur lá vitro}n, ·Mi rigardis .eksteren ·kaj mi vidis sub nria f~nestro, Katheri.tle
su1· la neg-o kú:n §ia blanka mantelo; · • .
»Dis,tblori, . mí kriis mallaute, kio olfazas, kal\Uüuo? «
,. .
,
't:;¡,
<')) Mi
:.pbvis eni¡;i hejmen, t §! diiis:·":mi :forgesis
la §losilon de ·mía ¿aJDbro:«
· ·
. >>Sed :kial la po:vdisto ne malfermis? <1
»Mi ne vidís, lío. «
·
·
.
)) Kio? Mi vidís lin, kíam mi lasis vin ti~.«
»Mi malvarmas, g]. diris, sobite tremante:«
»Atendu momenton, 'karulino·, mi luj malsuprenjros kaj re:i:ros kun vi al la 'hotelo. Certe mi sukoesos
malfermig~ la por don. «
•·•
Tiam Ai 'alproksimigis al ·l1l .fenestro kaj flustris :
. . . >> .La~u min. veni al ,yi, Harry, es:tos t,iom pli carme.
Mi fontos morgaií.tre ·frue:«
'· ,
· : ,
,, ,:_ Ml-'est~s tre embarasi•a kaj ko~r.a. Nenio estas
pli severe malpermésata ol tio, kion si' petis;, tian aferon
la dekimo, vi séias, neniam pardonas. Pro tia, Finnegan'"
estis forigita kaj t.amen li estis unu ella kolonoj de la.
futbal-teamo, kio mi bedaurinde ne estas; fine, komr
promiti miau tutan karieron pro virina kaprico §ajniS
al mi stulte :. . . Plie, infano mi ne estas; mi tre bone
i:magis la tentojn de 1nokto pasigita kun junulino bela,
kiel Katber.ine, kaj mi tute ne intenéis.;~rioZ(l min Iigi.
Si estas tia »gid ~< , kian oni p1ez:ure ~ promlen.ig~s oo
stadionoj kaj haloj, .sed:. • . n:i. pa,roli:s. anf.&jí kelkaj
t11goj, ¿ü vi memoras, Sinjoro? ... j·es,· kiam ni eksplikis »Les femme,s sayantes « de Moliere ...• ni parolis pri
la v.irin..:spe.ci'm'etlo, lciun mi volante ·edzW:-gus, kaj ti
tiu S-ino Harry Plugg tute ne -similas al Katherine,
tion mi certigas:
>> Sed, duro mía .kapo tiel sage rewnis, dum mi
pensis, ke §ia konduto -estas ne komprenebl.a, ke §i men-..
sogas pri la pordisto kaj arangis :mem C.i 1iinn aventuro.n, io en mi ma1e deziris profiti la · okazon. Mi a
kapo diris: ne! ; miáj manoj eten(ligis :al si.. Si krocigi.s
kaj momenton poste. mi tenis §in, malpez.an bj fro¡;tap.,
e.n miaj brakej. Mi metis §in · sur m!ian rofoo, ka~
ferrnis la fwestron.
·
·
»Katherine multe ridis. Si starigiS;· demetis sian
malsekan rnatlte}ot'l kaj aperis kun sia' bala robo. Est!is
tiel bele, tiu robo 'blanka kaj brila, ti'tlj nudaj sultroj
kaj tiu blonda kapo sur mia malnoxa sofo, ke du~
momento mi. forgesis mian m-albonhumoron k'líj mian
maltrankvilon ... Si petis cigJaretlon: Si· estis tr.e senzorga kaj petis klarigojn pri m:i'aj lib.roj1 mia;j fo~j,
miaj desegnoj .. ,
·
\
»., .• 'Katherin·e, mi fine diris, esta:;¡ tre , malfrue;
1norgau matene; .mi t.eaisluaós; vi de:vos Jevigi je la
sesa; 'l'ilcln neQ()llas dormi. Vi havos ·mian'. li4.op, karulino,
· kaj mi tra'USportos en l.a baneami>roih ,rríiali sofon, :I)'Ut
kiu mi ku§os. Morgaií matene mi vekos. v.iu ' kaj provos
arangi vi.an eliron sena'kcideute. . . Kun iom da llonsanco., nc.!{)Stas nooble.,«
~í havis mokan Inielion.
» Cu vi timas min,. si -diris. «
»Kaj ·sen aldoni plian vorton, si ,malagrafis sian
robon. Ha. Sinjoro ·... kiel helaj kAj ~:aj estas la
"'estoj de v.irino kiu .malvestas sin~ .. ·Vi -~fojé diris,
ke mi ia~ , estOs artísto ; nu., m.;i .dezirus;' tion' p13utri :
tiuit geston ae ~la bra'koj super 1a k-ilfX? lciam ~i :ae:fuetis.
·sian rohoq/ ~-- Kelk.ajn seldindojp" po:!ite; li:ath.e.cine ,
estis n:ud~ :,~~ám~ saiis, ke si eiStas ~)¡e ' Sk:ulptita, C1U;
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· "sc:>g1o:; ia d~~gnisto;' tiusem~jne :film$hnile r-aporhi's
pri l~ ;a:feroj de la eta re~. Jun semajnon li el~eturas
per kvarcevala j~mgajo. Ce la vojrando in_fan9 ludas Rer
turbo., La eta ~:ego igas hhltigi la ' cevalojn, deseen das ka;j d;t¡mandas .la . ~nfanon, .kiel o_ni de vas • turnadi .{a tu(bnn,
poste Ji metas sur 'la pav.imon sian ostfinan ··l&onon kaj
gaje ekturnas gin. Lia sekvanta¡-o mi:rege lin rigardas. Ti 0
estas la tuto. -A!io. La eta rego veturas al piedpilka kon~
k:urs 0 ; sed Ji jam ne ricev~s; lokon. Li sendas hcjmcn slan
gvardies.tron, ke , tiu alp()r.tu· la trorion, li lokigas ~in Cé
la pordégo kaj de tie lí rigardas · la konkurson. Alío. Li
devas !ri al sipar-revuado, oni metas sur lin admiralan
uniforman kt~n ciuj or9enoj. Li clSteligas tra la mala0:7
taüa pardo de, lá phlaco,. üas en parkon kaj $Ur la l¡~getb
nagigas velsipetojn ínter infanoj. K~m ciuj ordenoj. AliQ.
Li rigudas soldatan paradon. En senfinaj vicoj s¡¡.lutante
pteterpabs lin ciuspecaj batali~oj. Timiga, edifa svektaklo.
La eta. rego ~scedas, poste 1llansi~as al sia _adju\<tn'to, ki1f
forrapt~as ka] baldaií revenas' k un tahlo por kartluqo. ·La
eta rego sidigas kai felice ludas p.acienoon; duro ]á gvardi~
anoj kun brust?j st~eC"taj so'enpa8e pr.etermadas lin. _ •.

.
_(G.' -~.J LA_ ~TA REG-0:. L'a -~ta r~~o uñufoje ciusmpaJne, .;vtzitas. qnn'; en la dlmáncnumer~ oesegnoaldono
·~e~ ·la '»Ne,W., York'':Ameriéan<{; Ciusémajne ekscite ~·aj goje
~i áten\:las lían · aiV:enon, kafkian~ li a~v~nis; Pll trancas
hn el la. ga~to. Mi ..:konfesas, '~e mi kqlektas la eta:n r.egon,
kiél infar;rag~ Ja.; p9stmarkoin., Liajn avériturojn desegnis
· :,0 .. Soglów_ arneriká gta;fikisto, 'kiij ' ~pud la M!cjo~muso
oe Wal;t D1sney, .Ja. eta rego estas la plej'emin~tnta desegni!a heroo de. ni.a. epoko. Es_tas corte, 'ke hodiaü Ji estas
la plej , popu~ar.a .regalito .. .Ke , liajn . agojn .eternigas ne
g_rand-llgaj; serio:~;aj;,.· fr~skoj; ·s,ed . etaj, ;· ko~or~j . _dese_pnajo~,
bo .nur parolas: por h. M1 tu!las la herOOJD de tr.eskoJ.
La aspekto de' la eta rego' ne est:¡g ,impoua. Almenaií
. per ilu kiiplongoj _li.,rn1!1sup~r~ ciun; li havas dikan ; stumpan nazon, pintan kaj kurbar¡ katlipharojn kaj grandegan
'V;~tron:~J,.;'i. port~( '•ermenarl" regmant~lón , hj .beletan,
simplan oJ::kionon.' ~iaj soldátoj, ministToj kaj la~eoj estas
· grandegaj, kolorpompaj kaj e,kstero:rdinai:e. solenaj . .La eta
-~~~0 si~~v sur . J~!-e/$a. granda tro'no,..ka1 · se li aseen das
'aiíton, ,h ;!l~naií < v1~1~as ,.el .la moáumentale grandmezura
kurentlinia; Yeturi}o . . G-eneral-e . lin ..Cirkau'as grando · kaj
pompo; kaj la fortbrustaj litk.aoi:, kies .vjza~on ornamas
.barbo similanta deqti:Jr-oson , a:tepdas liajn ordonojn el la
~to kun ~vera, k~j .g~cia. viJ;ago: . . . _ . · ·

>

Dum iom da: tempo, h eta re~o bavis f1mipcan .emhar~son .. •sed Ji ne malesperi~is. · Li .akiris Atupet, ron ka,j
~hns ·afiAon sur la muron de la palaco: »Canlhro Juota «.
Aliokaze Ji pentrigis sián portreton. La inaiíguron pnrtoprenis _'l a 'ari¡;¡tokrátaro de la )ando: unif()rmoj , frakoj,
festai tiialetoj. La rego ·donas signan. ciu klinas sin profunde kaj la pottreto senvualigas. Po~te la viza~oi kons~r
n,i~as. La rogo sur la bildo · man~as sardinon k'aj super 1i
kolosaj literoj anóncas: . »Liamajesto ciam konsumas sar:;

>>Duro mi l:aUiris la voion .en la amaro, kio pe
estis f:acila pro la n-eto, ki:u kasis la. .tálusojn kaj la
fosta,ojn. mi krude-kridír}sb kion nü peusas pl'i §j. Cio;v.
diriute. kaj konstaflint-e k~ ni nun estas almenaií ·
mej1o:jn {or d~ Sandpoint. . mi haltiiis la aiítomo'Qilon,
JJenvo'r_!;e ,prenis ,·en miain :brakojn Katherir1e, tiel $Ur-t>riát;l!,'il kaj tió:úcitan, ke -si eó únn deman&n ne :fans,

.

ses

k:aj :pottis sin · sub la abiojn . g-¡g maldenSI!l}o pli- b1anlm

sen

o1 S:ia bl~ka mantelo. Mi milde meti:s sin teren , kaj
oaroli ·aií atenti:pri S,iaj krioj , mi kiuri.s al la aií.tomo-

bilo kaj ·forrapt":.dís. Kaltherine 'JrrOOfeble · yun es'tlls sur ·
senhomf) n~a vojo, kun · m'lildika~ ~uetoj ka:j bala robo,
je .almíenau duhora distanoo 'de San.dpo:int ... «
•

*

'

».Ten. Smioro, ki.am mi 'tiel agis, cio sajnis al m~
·tre jUsta . .
diUJl! la ·reirado mi de'rn!a:n<fis min, ro 'mi
bone agis? Ho Ol'rte! mine ·multe .ko'mpata'l tiun sen·
korillinoJ1 , kiu ,m:in ne 'komp-atis. 'Certe. m:i anliaü ne
tim-as revenC{on.~ Si , _ia ne. 1rura~os rakonti la· a fe ron :kaij;
&i préere fel¡xmws ian r$historion, ol nomi min kiu:Ú
Sil óiatu penttas tiQm 'iu:un!i~ ·sldava antaJti si. 'Al· la:
~1-e.ktra' se !l-o si .ini:s. p~fere ol; di:ci iríian nomon ...
Séd. . • mi 1matr$ la tn.alfelieulmon •kuo' !iáj maldika'j
strumpoj en Ja mola n-eA-o, mi demandas min: cu mi
. ue oo.as malgraií cío ir( .savpreni 'sin. trial nU -e~niri:S
· vian .dómon por , rlcevi &; \li ·'konsilon. Kion vi· :pensa.s';l
~ion_i~ri? Cu Si. medito ~an kok~n , a.ií en mi pe~
stan pardo11on? .._. Sed )eJn la dtabla afero : 11 un s1a
fiero~.~lll:s batita,kio esta$· por éi granda bono, sed se .
·'mi ceoos· bj ' savos smr ~i tuj 1Saírl!m®Itmtre :rcakiron
-sian ·triumfan ' áspekton:-" , Komfpa:tinda · Harry 1« Jalíi
mi imagas fian . rideton .·. . Mi ne · scias, . Sinjoro; mi

soo:

soo.

¡

fall()

kion · koqsilos. "' ..

·

·

*
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dinon de ,X, Y.! Malmultekosta kaj nutra! « Cenerale la
·eta re~o havas .senton por la reklamo. Foje surstrate li
h~ltiga~ .~. ian _al):tofi. kie li e~a~entas ptoJ.granda ··.tumult0.
MakJerJsto vendas la kal-ferrgilon de B!ot?:ky. La reganto
a~tas pot,elon da ti kaj hejme .gin elprovas. <i1 ne uti~as:
Ál?·~~. , fr~nte c;le solena def1lq,_ k~] sold~at-~rkestrdl · · h
pJ;tte~rr!iu:A~s }a, 'standon JI~ la vendis.tp. L1 portas g~a.n-.
flegan i!tan4a~don k un .la Jena sqrsknbo: »La. k;alfong1lo
de J3lr tzky: valora~ nemorq! « .
. . .
: :~ -ti ' intéresajn ' re~ormojn ciam . konsideras .ci . ti~
r~¡Úlestro . • C.i,e li lernas. ion. Dum vojago en Hmdw h
v,i.di~ , fak,irop. kiu kusis . sur najla ~abulo. :La ~e~o .post
~j í!Jenv(ln~? je~as ' IaJ itojn e1 la dorm~ca:mbro. li kt;sJ~s••
k1,1n ·k"ono . lia1 re~a mantel?, sur n.aJla tabulo k.al kun
a~abla movo · invitás apud. sm la muegantan • fe~mon. ·
G·ran;dparte tiel vivas la eta re~o. Li amas malbone·,
. kónduti . li amas indignigi la dignoplenain ·~omp1n , Nenian. rila ton . Ji ha vas liun la regeco" Tiom ph al, la re~o,
kiqn oQ.r se¡ji~is de la trof,!o kai j<iu ie. p1al~ojás:Sub ni a
kol').scio: kun la infana¿o.' Soglow. ·ciusema1ne · unu fojon,
tesidip;as sur Ja tronon .nian ek;¡;iliuo infan,-mernon . .La
eta '.re~o pl¡!j ofte : 1>rotestas kontraÍl la ; severa,. kai hon?"'
titida ,pJerík'reskn mondo kaj fara.s pJt-~aJplJ (.tfanda]D
kandaloin,. Kiel evidenti~as, _ li c.iam pravas. Oni d.evus
yiv1,kie1 'vivas li.: facilanime, since'f!J ka1 s~nhonore. Kw1I!;'foje .mi jam volis se~vi lin. kai fari ciu0kf\ie. kip ~uste
vénas en mian memo'fon. Kiom hone estus .kelkfo1e. dum
m¡¡.lfaciJai kai &erlozaj trak,tadoi . k un vi~la 'ffiÓVO kaptl,
mu~on' k.ai bonvole transdoni ~in al la ali~t, ;kóncernato.
En tr:Ímoi multfoie mi deziris amikP. .frap')ti l:1. n~zon xle
sif4o.roi k un okulvitro1, . aü ' renat~nde inteiTompi , ilian kon'v~dacion kai per unucdu ' afaolai vortof ·tranliviligi ilin:
»J<ial vi tiom ek'sciti~:ts. baldaü ia ·trafo.,. vin a.poplekSio !«
Sin]orinoirí . tre hono"indain laiíaspek1e, wi volu• .demanfli
~r¿vbce pni malde¡.ai aferoj. Dnmlahore, ofte mi volus ii'i ,
protneni. kai er> solenaj kúnven<?i fajfi laií.t.e. Sed , bfcldaüdnd~. f'.C pli simnlain petolaioin mi ne ku,.l\goas entré·l>t.enj, F.C rn¡ ne Iíuragas ·telefon:e voki 'politikiston . par
ke mi diru ,mían ooinion· pri liai spirita:i kap,rbloi. Mi
rí e '· knra~~s iri sur la straton kai hwe arwn.ci . kP. la kal·fotiliilo de • B)otzkv . estas malhona. ke ciui produkt.ai"1
rl~ Í3lotzkv est11s maJbonai'; 'ke la plei mulhi h()moj Jb.:¡}l
~¡.ni~ns . ~ malsat:mortas pro ili; kfl tiai 'lib'roi estas sensem~ai ·kai mM'lO.~l!i, li¡¡.j Jwnstr.aoi estM mals:j;nÍ!.Iai , kai
multekostai . liai Jér'llii·oi estas málutilai. kai ebl ~ nul: Jiaj
~as,.eceptoi e•ta• :firlindai. Blotzkv ·bedaiíriod~ rleku.titnigas
In ·homoin pri la sinr,ero. Gis non 'mi ne atin~s .ec tion.
· k~ 'en grandaj kaj eleganta·j societoj mi deprenu miajn
~nojn.
.
; · . . , . · '
Facile ¡estas al la eta rP.~o. li pova'l ., fari tio~" '{Jnll~',
~ar
Ji estas'/' re~o, <itie,
car. li est<isc nur O:esegnajo:'
'
1 ·,
.
~·

fG. L.) tA. MURD.ANTA TUNO. Ni

roruj:m ni'in
k"apon , .kiori ~i mt1'frlas. cu'' h k'ia p mt~rdii'l la teatron kaj
'llu'm~ ni ne rimaikas. h g.¡ i:tm m urdís ion: h vari~teon
... k:~i ' la cirkon. Nomé . né tiPl ni, ~rupi~':l· st~J.rÍ!!'ante u~n
ko'n,traü la alía. la: watra:iu ludojn·: teátro kái '-~ino, ~¡ed
pre:fére. kiel ili disdui~s ciu't empe: la ' .spektá:ldo kaj Ja
dramatiko.'
·
·, Tiui fiü speco;j de Úa'trajoi ciam kjinhannoniis , car
ili kontenti~is malsa'l'Jain 'hfl.,ona.in. · ERzemple mmiam ni
-ai'ídis. ke 1a hisp11na.i taiírludoi mall,elpus la evoluon ele
~ltt hisp;,ma dramli~~raturo, ,~~,-, k.., 1• f!'Ünlud'-l:)áletoj ~e
M.óliere malutitus la k-o<nedioin dP. Moliere. ~- '
La k,reaj elementQj de · la spekt:akloj· -ekde pratempoj ·
·estis la san$o, la ~~to, }a;;~roti~o, l~ ~m.~o k~j la burle~;:
kado. Laúepoke· ka] , laiilande Jen hu, · J~n alía_ elemen{o .
hM•i.s pli gravan rolon en _ili ,' kai laií teocia ekzameno la
hodiauaj réVuoj ~ás ll} idoj de la, gladlato~aj_, ludoj,.car ~a
revuo tiel aimilás la luktojn l{ontraü sová~3J bestoJ , kteJ:
la hodiaü. franca, lmgvo . similas.la ' latinan, el lciu ki tralls'A'
.
.
.
•
f ormle~IS.
,t
.
~
·
;
'"· •
·
Ko:ntr~~ la ·Jramatlko !('mr ~lektas "' ¿~
poi'la ko-mpleksb de la tra.gik·o kaj
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1a. ~urotJai(teair9ri, ~ar

:Eüropo,- éí . tí u kunígÍta, =komplík~,
multflarika, .saga kaj l:nalsageta,_ pia kaj cmika; m\tljuna
kontir)entó, 'neniam ·.transiros ·s ur .la .'infanan,· simplistan
nivelan de la amas-A.meriko .. K?j kio, en la ju;; .menciita
Reinhardt-filmo e~tis geria, ties _kaii.zo. estis, ke· la anglan
komplikiljon ' volis esptimi amerik.il simplo (jen ekz.emple
la m;Usaga . c'irk-humoro · de, 1¡¡. ama paro) , sed ankaií tio
est~ . ver-a, ke la demona Puck , (pro lá bonvolo de .Reinhárdt) estis'·pli 'angla, ·ol Shakespeare mem.
' Secf la kino murdis la 'cirkori ' (tion kunhelpis iomete
ankáula' auto .anstªtaiía:nte la eeialon) kaj la varieteon. Cu
vere'? llonvólu cirkaürigardi. Kie malaperis la famaj ROmoj,7kiéi Rimacher, Renz, WuHf? A:dekeno hodiaü nur
tiam -altiras la atenton, se li. .estas tiel eksterordinara tale:nto, kiel Grock aü la Rivels-oj; kaj la plej granda arlekéno· de la tpondó 'hodiau~ estas !l'~telo: Chaplin. Cu cirka ba:Ieto aií paradmatso povas konkunenci kun la briloj·
de Hollywood:-' ,Cu ceval-spektakloj? Dum kvindek jaroj
oni ne Yidis en cirko tiom ·da aüdacáj kaj belaj cevalprezent.a:juj, kiom en ununura bovknaba fihno.
. Ni n~ tlmu. pri la teatro pro la 'kino, - sed ni timu
pri la ,km o pro S1 .ffiem, ~ar se gi forlasas la imiton de la
' reátro, 'kaj· ·klopOdas J'arigi la sola kulturanto de la >> spektaJi1o<< en · la plena .símco de la vorto - sur novaj kaj
memstaraj' vojoj, volante anstataüi ne aparte la cirkon ka'j
·. aparta la variet~n, sed ilin. ~m~aií k.u.ne e!i komun.a -nova
artfo.rfno - ~~ ~povas f~r1g1 ho, kio eshs la un1versa.la
romia. »ciroonses« ... Poste oni devas· ~orgi nu.r pri »panem «,
car . eterna estas la -klasika krio de la amasoj: Panetn et
~ ciroonsea 1
·
Lejno), finna

poeto, nask:

Bro Sei~ra Í.agedü{ dekll!ri~L ke llt muUa) prov~)
dra.migi. ,.Aim v.erkon estis bonaj · sed h.-livis mal1:-or.tajn ·· "
pimktojti" kiuj ·Iaü: Aia opinio dependas de tio, ke om rw
trovis . taiígan fiJ:wn por la va,riaD¡to.
. Si tr01ds la dialog<,>jn tiel konvena:j por la teatro.:lce
si opiniis nu.r malmu1~ajn ~angojn. · ~eces.aj. Por la fiDQ
akto §i ~lektis la morton de la . maJoredzmo en 1a rondo
de'GostaBerling kaj liaj kari1aradój , la kavalirojde 'Ekeb:{
.Lá p~zentado .éstis ~rila~ . kaj lá. ko~orplen~j - sce~~
atango kaJ kostum:OJ don1s, perf.ektan Iluzwn pr1 gran.dbiena, viyo en Vermiando antaií cent j~oj.
.
, ta ~erldstino ceestis 111 prezentádon, kiu kuJ.r:ninis per
efituziasm a káj kortuAa tributo a1 · la am.ata »grande dame «
dé h1 ..sveda literatura . . Post .la ¡lrezentado si aperis su.r la
sdenejo, cirkaüata de la famaj tlguroj kreitaj de sia magia
plumo ·k.aj akoép:tis la ová.ciojn de .la publiko. (~veda · ..:._
l nternacia Gazetservo ).
7

INTERESA SVEDA Ln'ER~\TURA KONKUHSO.
Konata sveda eldonejo, »Natur och l:\-lllt~r«, .fari~
i.n~resan· hteraturan konkunon por ro.man()J temantaJ pr1
profesiaj ·viva kaj la.OOro. La syeda literatu.ro ha vas relative,
malmultajn Iibrojn de tiu s¡>eco, sed tiu konkurso rezult-:
igis tri bonegajn Jibrojn, elektitajn ínter na?dek~p. i:U:IDu.l
· skriptoj senditaj al la jugantaro. El la, tn gaJmnt?J dg.
estas, viroj, Josef Kjellgren kaj Hugo Swensson, kaJ unu
virino, Stina Aronsson.
La libro de Josef Kjellgren, »Pri ponto «, temas pri
l¡¡. konstruo de la lasta kaj plej . granda ponto .de Sto~
hqlmo, Vastetbron, jus finita, kaj pri ~iaj laboristoj:
Li kapte priskribas la diversajn tipojn de laboristoj,
iliajn- vivojn, cag~nojn kaj tojojn. La "f.Íva ra~onto kun
sia rico pe mteresáj detaloj formas specon de 'epope:o a~.
la ·moderna labó:fisto ka~ rioovis altan laüdon de la ~ifiltó,
Ea libro de~ Rugo Swensson.; »Paul H:offman, mstr.Ui
istó «' temas pri la profesia vivo_ de instruisto en s~ta
giPtnazio, de la komenco de lia káriero ~is .Jia pe?sia 3.1Q.
Estas bonegar verko, artista· kaj plena dé ,v1vo ka_J 'k,oloto, ·
Estas . Ja unua libro de sia speC<> en la sveda htera;tu¡;o,
kaj gi donas detalan priskribon de lerneja laboro kaj de
la probleriwj de edUkisto. ~kaií tiun libx:on la ga~etaro ,
tre va:rme akceptis kiel 'valoran aldonon al la sveda b-te.ra,•
turo.
.
·¡.a libro de_ Sti:na Aronson, i La medalo. priJenny «,
p;iskiibas la vivon 'de forte laborant~ fr!Liílino. Kvan~~U?
ehle ne tute sur la nivelo de la, libro.} , de la ..du . ahaJ
ga}nintoj, ~¡ estas verkita per mn~te da talento ~aj ~-?'t~nas
profundan psikologian studon pt1 l~ menso d~ rll:etusti~o.
Stina A:ranson ,.estas laiidata por Sta rava kaJ nca stilq,
kiu donas pliaiJ., carmnn al ~ia . verko; •(Sveda lnt Gazetservo.)

Traduko ..koD:kurs~ .

~is

roánk~n

serioz~j,

Ni sentas
nun Jtre ' grandan
de
unuarangaj gramofondiskoj en J)Ía !literatura. .
·
' Tiun man'kon deziras ' nlln fórigi la entrepreno, fondita de orhestrmajstro Tord Benner él Stockholm. "1'iu
Hntrep'reno :farigos ankoraií en :}a komenco.de .la SO~Cfü
dudek diskojn; kiujn 'Ií,antod a: plej eminenta:j kantartis(oj
~Je la mondo. Tiuj el'\"linentaj kantistoj bezonas same emiu enlajo rekslojn kaj 'tión déiiras, akceli ' Liter-a'lui:p Mon~o,
ar¡oncankla subán konkurson por arttraduko de kvar kantoj kaj novvcrko de unu ,kant?· Tiun kónkgrson rajtas,
partopreni ciu, ~iu -sentas en si talenton. Ni , esperas ·k<Jj .
· ~~·uda , kQ la . seóozeco ·del¡¡ kpo.kl)rso kaj la .entute'

13~.- svi~ajn

:p~~f~j h~lp~~ ;m¡¡,l~

frankojn valorá,ntaj
kovri novajn talentojn ,aii instigas al , pli ' intensa laoor.o ,
la maln()vajn. 'Tion nf 'esperas dejl pli, k.e la~ E~Oln~S0 de
s~ro Tor:d Benner la :traduklaboro de la pluaJ diskOJ, fabrikotaj, est~s ,?is~o~a.ta i~te~ _}a pr~ÍÍl~j (;eh!~ jarn ciautune) kaJ c1. tmJ tradl.ikgJ . es.!os lio~ora~1ata~ ye;. tr,:
ho~,estaj sumoj., Ni rnenciu, ~~9:au, ~e por poviJIJS\ 1,.P~l
la tek~tfideleco. de la ~Hdu~~J,
.pe~ por b.el~ k~lKaJn '
akallemianojn kaj por ke,:.ciÚ, ni:rr. ,iel kalkulebla W.;~.dUk- .
anto pon"L labor), .ni ' elekti:s ju~ist;!roQ, 'konsista,ntan .el
esperantistaj verkistoj; n'eniam ion·:·,tr.adllkintaj.
·.
.·
'
··
.(Daur . . sur . pg. 6.'/)

w

• Nit~uche « . ' Acte ·n:

No: u.

Coupkf., · · ·..
La puhlikig<> okazas per la 'speci.ala ·permeso de.; Mr.
Heugel, (A:bis, ·rue Viviímné:;· Paris)· Jal p03edánto de repro-_
duktaj rajtoj.
·
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Min tankes tanke ene Du e~ v<>rden,
Du er mitt hjertes forste kja_erligh~d 1
Jtg elsker Dig som ingen her paa jorJen,
Jeg elsker Dig, jeg elsker Dig,
Jeg elsker Dig i tid og evighed, ,
Jeg elsker Dig i tid og evighedl
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KONülGOJ DE·LA ÍWNKUB.SO: ·;.
La traduk-o de ciu" un uopa. kanto estas . aparta tasko.
. Ciu partoprenanto rajtas ' Jwnkursi ·pér Ci'uj tradukoj kaj
per la verko de. nova teksto,sed ankáü per unu sola traI 5-a de majo.
·
2. Al ciu "'onkurso esloas aldonota letero pseiidonima.,
per kio ankaü la ko'nkursaj tekstoj devas esti provizataj. •
E'rl tiu letero devas esti enfermata la norrH> kaj preciza "'
adreso de la ~onklll'sinto. Kohkursojh , el kiuj la ju~istaro
povas ekscii la nomon' de la konkursanto, oni flankenI.

.

~~

3. Limtempo de la ensendo de konkursoj estas la
1-a de majo. ·
[¡. Por gajni la konkur~on , .oni devas. nepre alénii,· ke
a) La tiadrikita' ieksto devas resti f'idela al la originalo, la origina la kanto harmonianta k un la n:IUziko;
b) La tradukoj devas esti ilnuarangaj el vidpunkto
e de la Esperanto~poetio kaj faoilc 'koinpreneblaj ec por nepcriektaj esperantistoj. Avanta~9 estas., se la . traduko .estas
pli malpli koh1prenebla je unua aüde ankaü al tiuj, kiuj
ankorau ne lernis Eweranton.
.
e) Kun granda ·zorgo oni devas atenti la ka'nteblecon
de la té'ksto, la fidel~con de la ritmo .ál tiu de la originalo
kaj muziko, la lokigon de la vokaloj kaj konsonantoj ktp.
5. La konkursveikojn unue oni komparos k un la laüvorta traduko de la tekstoj, due priju~os il~ ju~istaro,
konsistanta el Hendrik .Adamson, Julio Baghy, Vilhelmo .
Bleier, Raymond Schwartz kaj E. · Stilln;lann. ·La membroj
de la ju~istaJ:{) ne rajtas kol}kursi .. La yerkojn, por premio "'' ,
rekomenditajn de la ju~istaro fine p:riju~os sinjoró Tord
Bennner. el la vidpunkto de muzikeco kaj kantebleco. Li
mem decid os pri la • disdono de la premioj kaj pri tio,
·
kiuj tradukoj estos áplikataj ~ur la 'di&koj.
8. La premioj . estos disdonataj nur, se Ja ju~istl!ro
trovos la tradukojn · aií la originalan kan ton indaj 'por ili.
7· La premioj de la konkurso estas )a· jenaj:
·5 unuaj premioj pó LO.- svisaj frankojen kontanto;
5 duaj premioj po xo.- :svisaj frankój en libere
· elekteblaj libroj eldonitaj de Literatura Mondo;
5 triaj p~~mioj po 6...:.... svisaj frankoj en libere
el{lkteblaj ,lih,roj ,llldonitaj <de · Literatúra Mondo.
,
· 8. Ciuj rajtoj pri la premiintaj konkursverkoj apártena:s al s-to Tord Btmner sen pago 'de aparta hónoraí·lo.
g. .La rezulto de la konkurso estos ano'ncata en la
augustá nurt~ero ··ct_e Literatura Mondo: · ··' ·• . "
•
1

Mal~ftan jubileon festas nia kolego Jokobo Sapiro
e,n .Byalistok, Li en aprvo nunjara fari'~as :~5 jara. espe-

rantistó.' In ter liaj mUltaj funkciqj ni trovas l¡¡. eefdelegit.econ de UEA por Poluj<>, multe,).i kurilat¡oris al diversaj ·
ga,zetoj kaj -precipe la esperántistáro . en . :Byalistok ~ dailkas .,
al, lia energia· agado , tre multe. Ni · de:tiras -alli"" káj .al ni ~'
pluajn 25 jarojn en sano kaj aktiveoo.
.
·
·
_ La jubilea · fest'O o.kazos la g-iu;l d1v ínajo< :Grátul ~
letéroj estas sendeblaj al-: ~speranto, Bialystok, Sienkie.wicza 35, Polujo. ,, •>. '
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'Kun · funébra koro ' rii 'info:rll'las . niajh leg- ·~
. antojo ,p ri la modo, de, m;m ella plej carmaj
esperaituotoj ~ s-ano Mihael'o Ara6eno ~.l, Genova.
·· Li ~stis konata inter ·nt,:':kiel'"»Ohldo ·Micjo ~ kaj
laboris tre mul~~ por, l¡t,, ~oV.ado. ~ Li e3Lis .I!Jfer-.
erna, helpema, 'Ciai:ri rideilla ~ Pe'r lia laboro eldoni~is la verkÓ ,dettM;azzinle " >>Devoj de 1' Hom&!< ,
multe li ·labo'r is·po/ nia ~vu':o kaj ÍmnMío:rjs al
la e1donpretl!. I::tála Antologió. ·Ni kun~l!ntedcóp
dolencas al • la J'amiÍio . k~j al la esper.anti&taro
. en Gen'óva. · f
~~
'
. ·
~ , .,.,. ·
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INTERNACIA
MEDICINA REUVO

1

1
Cu VI SATAS
modernan, dukolore presitan
gazeton

19, ave~u,e !J!on!fo~~eJ UCCLE 3 (Belgujo)
JARABOZ\0: b svtsa1n fronkojn aií 10 belgojn.
Postcel-dconto: 28.14.51 (Bruxelles)

7

Esperantistoj! N e-esperantistaj medicinaj gazetoj pli kaj pli uzas nian
lingvon. Subtenu la solan medicinan gazeton esperantlingvanl Postulu senpagan specimenon ! Mendu
samternpe, latí antat1-devalucia tarifo (nur 14 belgoj!) la favore kanatan medicinan vortaron de d ro
BRIQUET:

•

Se jes, vi tuj abonos al la internada, rnonata
eldono de l. S. E.: ,LA SOCIALISTO", revuo
8-paga, grandformata (38X28 cm.). La nurneroj
estas, at1 nigraj kaj rugaj, aií n_igraj kaj verdaj, Jau
la rnonatoj.
Tiu ei revuo estas abunde ilustrata pri aktualaj temoj; en gi vi trovos: vastan politikan parton; kronikon ,Por la Lernanto" de Profesor o
Boucon Lingva Kornitatano; Sportan Kronikon;
Radio-Informojn; Recenzejon pri Libroj kaj Gazetoj, ktp.
En kelkaj landoj ni ankoraií ne havas Delegitojn. Tie ni plezure akc eptos la sarnpartianojn
aktivajn, kiuj votos disvastigi la revuon.
Tarifoj de 1' abonoj: 10 fr. frkoj en landoj
akceptantaj la specialan afrank-tarifon; 10 frkoj
en l' aliaj landoj.
Redakcio ka.i administrado : F. CHAMARRE·
E. S. F. l. 0., ,Le Gabutl' , LA ROCHELLE (Francia). Oni petu senpagan specim e non 1

Esperanta Teknika
Medicina Vortaro
NI~J

BEPIIEZENT ..L\._NTOJ:

AUSTRIO: Rudolf Foltanek,
Wien, l. Herrengasse 2- 4. Postkonto nro 19.704
AUSTRALIO: L. E. Thornson, p. a. R. O. Rawson,
Melbourne 169 Exhibition Str.
SELGUJO: Belga Esperanto Instituto, Antwerpen, 21,
Willemstraat. Postkonto nro 1689.58.
Flandra Esperanto-Instituto. Kortrijk, Magdalenastraat 29.
postkonto nro 3268.51.
BRITUJO: Brita Esperantista
Asocio London W. C. 1. 142. High Holborn
BULGARUJO: Centra Librejo »Esperanto «
Sofía str. Maria Luiza 38.
CEAOSLOV AKIO : Cenoslovaka Esperanto Asocio Praha XIX 447. Uralské nám. Postkonto: Praha 9.602.
DANUJO: Isosek, sro L. Friis Aabyhoj, Frodesvej 21.
Postkonto nro: 16295.
ESTONIO: Helmi Ores en, Tallinn, Postkest 6.
FRANCUJO: Centra Esperanto Librejo
Paris 6e, 11 rue de Sévres
Postkonto: Libraire Central e Esp.-iste, París nro 19601.
S. Grenkamp-Kornfeld, Paris XIV-e 117 Bd. Jourdan.
GERMANUJO: Postcekkonto de Vilrnos Bleier, Berlin 138084
HISPANUJO: Ferdinand Montserrat,
Barcelona, str- Provenza 75, 2- 3a
IT ALU JO: Ita la Esperanto Centro Milano, Gallería
Vittorio Ernmanuele 11. 92
Postkonto: Milano, efe postal.e 3/18715.
JUGOSLAVUjO: Sudslava Esperanto Servo
Zagreb, Prirnorska 11.
La Suda Stelo Slavonski Brod Postfako 44.
LATVIO: Talivaldo Indra,
Riga, Kr. Baronas iela 104 dz 19 . Pos teekkonto nro 7
NEDERLANDO: A. C. van Ingen, 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
SVEDUJO: Forlagsforeningen Esperanto,
Stockholm, 1. Fack 698 Post~irokonto nro 578.
SVISUJO: Nova Esperanto Grupo, f-ino Halter Prisca,
Katharinengasse, 11. St. Oallen.
JAPANUJO: Japana Esperanto Instituto
Tokio, Hongoo-Motomaci l. Po§tkonto: Tokio 11.325.
USONO: Amerika Esperanto-Insituto.
.
Rockford (lllionis) 1111 Brooke Rd.
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Jugoslavio
estas

unu

el

la plej

malkaraj

landoj

de

Europo.

Ec pli malkara gi farigas okaze de la

IXa Jugoslava Esperanto-Kongreso
....................................
en Liubljana
....[..............................
..
durn

pentekosto

kiam vi povas

voja~i

1 y 3 6.

sur la jugoslava fervojo per

.....................................
50 oJo de fervoja rabato

Skribu kaj petu detalan prograrnon pri la

grandiozajaran~oj~e
la

Esperanto-Kiubo Ljubljana,jugoslavio
mllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllmllllllllllllllllllllllllllllltllllllmlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

III

1

Ciu a b o nas al

ME NDU JENAJN ELDONAjOJN
DE ESPERANTO-ASOCIO DE ESTONIO:

NIA QAZETO

1

fEstona Antologio l. . .
1under: Elektitaj versajoj .
/Barbarus: Horizontoj . .
Halliste: Skulptajoj .
v'Estonaj kantoj en Esperanto
~ Estona slosilo .

mon a ta, gran dfo rmat a, ilus tra ta, kiu par olas
pri cio - por ciu

•

Dire kloro
Oe orges A V R 1 L
Cefredaktoro
S. O R E NKAMP

svfr.
,
,
,
,
,

2·35

2·1·60
1·60
0·30
0·10

Sendkosloj 100/o
Ad res o :
Espera nt o . Aso cio d e Estonio, Tallinn, postkast 6
Ab o n u
gian ciumonat an Esp.-an gazeton ))lnformoj de EAE«
Jara bo no: svfr. 2.50.

•

Provekzemplero kon traii respon dku pono
de la poaro
29, avenue de la Victoire, NICE, francuj o
jara bono: nur 2,40 svfr.

\

1

!

1·

:

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
••• Vi jam lon ge d u iras interesan, amuzan kaj instruan •••
t¡

SE Vl VOLAS ESTI GUSTE INFORMATAJ
LA KONATAJ LITERATURA] KON KURSOJ:

:
:

•

INTERNACIAJ FLOAAJ LUDOJ
a b o n u la

~atindan

gazeton. Jen gi estas, la plej malmultekosta revuo
.pri ar to, s cienco kaj amuzo

dumonatan gazeton :

str. Valencia, 245. 8 are e 1 o na.

en

1

Esperanto

•

1,, O A 1A K N A B O" 1
1
1
1e B/ÓRNST/ ERNE B/ÓRNSON, :
verko de la fama norvega verkisto

de :

1

1 La prezo estas nur norv. krono 1.50 + afranko 0.30. 1
~.•
1 Mendebla, kontrau antaiipago, te:
1 NORVEGA ES P E RA NT I ST A L I G O e

1

Skappelsgate 5, Ham a r, Norvegujo
•
Kiel pago estas akcep ataj 6 intern. respondkuponoj . e

La

o

..

N1'ERNACIA PEDAGOGIA REVUO
(oficiala organo de TAGE) jus en ir is
la 15-an jaron de sia ekzista do.

................................

~.

:.·.·
,

Ki u deziras partopreni la analizon de
•:•• ~ l' e1ement-o f teco en la eldonajoj d e
Literatura Mondo (kvanta vort-analizo)
sin anoncu al:
·.·.•,

Tia ja atestas, ke IPR rajte lud as sian ro!on
en la esperanta gazetar0.

P. KORTE
Schoolstraat 13
VEENDAM (Nederlando) .
Feldoa uerkeazto éa kiadó: Bleier Vilmoa. -

f.•,

.·.·.•
~

,Esperanto''

P a 1 a e o d e L a b o r o, 6 1,
AARKOV, USSR

: . La laboro estas ent reprenata p ro s eriozaj espe~, ran·tologiaj celoj. Plenumeb la de ciu klera esp-isto

~~.·
J. .
~·.:

J
~·.·:
~·.:

r

~·.·:

'

~~

'¡

........
............... ••••••••••••••••••••
.......
••••••••••••••••••••
~

~

~~

,,Kristana Oazeto''
,DIA REUNO"

Cu vi komprenas la signifon de tio?

Cu ankaii por vi ?

IV

·~......_

trisemajna organ o de la nederlanda kristana
Espera nto-unuigo (NCEU) kun

Se ne, konati~u kun g¡ kaj p etu tuj
senpagan specimenon al la a dministran to:

...

••••••••a••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••

1.

kiu en la jaro 1903 pro sia verk-

1 ado ricevis la Nobel - premian .
•
Esperanligita
1 Liv Sandber g kaj Do rdi johansen

••
••
•••

Redakcio kaj adm inistrado de ,.VERDA REVUO« :
Wi e n VIl., Hermanngasse 31 /26, Aiístrio

4 pesetoj au ok internaciaj respondkuponoj

Legu

..••
..••

Úi estas rice il us trit a, si mple s kribita kaj aperas
regule ci umo na te jam la du an jaro n. Tutjara abono
kostas nur 2 50 sv isajn fr ankojn (= 6 respondkupo-.
nojn) au egalvalo ro n en a liaj valutoj . Abonebla ciumoPate. Petu s e n k o s t a n s p e e i m e n o n!

jara bono :

e

•

. »VERDA REVUO«:•

Kataluna Esperantisto

•

:
:

mo nat a organo de KEU
(Kris tana Esperanta ligo Internada)
Prezo 2,5 ned . guld.
La gazeto celas la disvastigadon de Esperanto en
Evangeliajn rondojn, kaj volas labori per
Esperanto por la Dia Regno. ,Per Esperanto
por la Evangelio de jesuo Kristo."
Petu informojn ~e
H. C. van Leeuwen, cefredaktoro ,Kristana Gazeto"
Wi jhe (Ned erlando)

Putyidéki Nyomda Viocon. -

A 11yomd6éri BéDik Gyllla felelO..

