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Novaj prezoj!
Aliaj pl'ezoj ea la katalogo
estas malvalidaj! El ti•j ci prezoj oe plu
eatas iavoro por malboavalutaj laodoj
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La prezoj estas montrataj en svisaj frankoj.
Aldonu 100/o de sendkostoj por la libroj, aparte ne si.¡nita~
Por la líbroj, stele signihj aldonu 15°/o por sendk•stoj.
Kotizo al A!:LA reatis la malnon..

Rabato de 20°to a' la membroj de AELA el la
supraj prezoj!
La prezoj de la ankoraií neaperintaj libroj est-as apacte anoncataj.
AELA kotizoj por 1935. estas akceptataj antaií olla lasta libro
de 1935. estas aperínta (proksimume en fino de februaro 1936.)

Pagoja ni akceptas:
per monbíletoj, bankeekoj, respondkuponoj, .,money ordec" a
Budapest aü al niaj reprezentantoj.

Postmaodatoja, sendatajn al Budapest ni
riiazas
Postmandatoj estas stndeblaj nur al la jena adreso :
PONTOWA, KASA. OSZCEDNOSCI, KRAKÓW, Polujo, Literatura Mondo Kto nr. 403.148 pagu zloty 1.73 por unu svísa franko.

ABONPREZO AL LINGVO LIBRO
por unu ekzemplero dum la jaro
aüstrajn silin~ojn, 4.- belgajn frankojn, 8 penny, 9.- ce6.ajn
kronoja, -.60 danan kronon, 0.60 estonan Markon, 4.- francajn
frankojn, 0.60 markon, 1.20 peseton, 0.80 pea¡fó, 3.- líroja., 8.dinarojo, -.80 laton, (por japanoj specialaJ kondicoj ~e JEI) ; 0.40
guldenon, 0.60 norvegan kronon, 0.20 zloton, 4.- eskudojn, 25.Ieojn. 0.60 svedan kroaon, -.20 USA dolaron, 0.80 nisan frankon.
En nemeociitaj landoj 0.80 svisan frankon aii egalvaloron.

o.so

Tri ekzemplerojo ai sendas por duoblo de
la supraj sumoj ..

ABONPREZO DE LITERATURA MONDO por tuta jaro
la unua ekzemplero al la sama adreso
12.50 aüstrain siliogo;n, 65. - belgajn frankojn, 0.7 britan pundon
60.- cehajo kronojo, 7.- danajn kronojn, 7.- estonajn markojn
45.- francajn frankojn, 7.50 germanajn markojn (pagatajn al nía
konto en Berlín). 15.- pesetojn. 10.- pengójn, 35.- lirojn,
100.- dinarojn, 9.- latojn, {por japanoj specialaj kondicoj ce
JEI}, 4.50 guldenojn, 7.- kronojn nervcgajn, 15.50 polajn zlotojn;
, ~.- eskudojn, 300. - leoja, 7.- avedajn kroaojn, 1.80 USA
dolarojn,
aÜ 9.- svisajn frallkojn kaj aun e~alTaloron.
Úiu plua ekzemplero al la sama adreso aendata koataa sviujn,
fnnkojn 4.50 kaj borsan egalvaloron, aen ia plua fnOI'prezo.

Uaa svisa fraoko egalvaloras la 15-aa de decembro 1935.
1.75 aüstrajn silingojn; 9.70 beliain frankojn j 0/1/4 anglan pundon
8.- cehoslovakajn kronojn j 1.48 danajn kronojn : 1.25 estonajn
markojn ; 5.- francajn frao.kojn ¡ 1.25 germanajn markojn, se pa«ataj al nía konto en Berlín kaj t 50 germ. mk. ee pagataj al la
hungara kliringkonto aií per liro posta al Budapest: 2.40 pesetojn hispanajn : 1,66 hungarajn pen.ójn; 4.- italajn lirojn
15.50 jugoslavajn dínarojn: 1.40 latojn: 1.25 yenojn (pro mono·
polo specialajn pagokondieoju donas Japana Esperanto Instituto•
2.50 lidojn litovajn : 0.50 nederlandan guldenoD (pagu nur al)
nía monopola deponejo en NederlaDdo 1 S-ro A. C. v. Ingen.
Nederlanda Esperanto-Centro, Rotterdam, W, Voorhann 43), 1.32
norvegajn kroaojn ; 1. 73 polajn z.lotojn : .. • portugalaja. eskudojn ;
45.- rumanajn leojn; 1.30 nedain kronojn ; 0.33 USA. dolaron,
aü borsan egalvaloron en aliaj valutoj.
San~oj de la transkalkulo okazu umtempe lam la boraaj kur·
zohn~oj.

__
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de L. N.

Ne~~ll . -:-

La egipta . hlago staris sur altajeto tiom ·· malalta,
rozarion, se.n.Cese murmurante »Allah, Aliah, Allah,«
oni .apena u_rimar.kis gÍfl; tameu sufiOe . alta~ por pro- ' Ce~ oiu gtobet9. .
.
'
'Abdal)ah ltauí:is pli malalte ()n la kan~j i levis sian
tekti la, do.tn9jn . kontq~ií la inundoj de Nilo> La kbü¡jn
fusilPn, kaj k.túl.. aulwtaií unu prl:lgo· al Dio, k,e 1i ne.
domojn .kaj: k~lo~'bo~tllrojn origis la p~~aufhorizon:_
talaj radioj .de. la·.SuriO. R;eVJ.dígis la koloroj; •kiujn palmaltraf u, tir:is la .eanorL La figuro sur la az,eno -etendis.
igis 1a. ta;gme:uF suno : precipe la siueralda verao de la
la brakojn, kl'ázau bene falis antaiíen sur-·la kolou dtl
kampo¡j kaj· 'pBJ;riíoj, . k:aj la ·&o de la· m~zdiBtancaj
la ;nzeno,. kaj senbrue 'g htis teren, kie ~i k"ugitis sen·
saplodunoj; 6e la ' horiwnto, la montebOj surmetis del:rforma · amaso. La az.eno tr.ankvile ' deiris la vojeton,
kaj komencis mangeti la herbojlll en la apuda kampo.
katajn purpurojn, mal':ojn, brunojn.
l\1omente ' AbdaUah atente rigardis la figuro:n sur
Abdall1llr AbO er-Rihim, sidante káse en ·la su.kerla tero; éu gi rnovigas? Ne; cio hona; Dio ja aiídis
kauoj, ne .rima:r'ltis la bele¡;On de la vespero; . li fiksis
liart pr.egon. Li aiískultis: nenia bruo; ec la akratonaj
~nstataiíe .siajn okulojn sur la vilago por vidi, cu· Íú
knabinetoj 'fSÚ'is jam hejme en la vilago, de kiu lev~as
venas . oo lía di:r.ekt(). Oertig~nte, ke de .tie ·li ne -estas
spiraletoj el bJua fumo. Kun longaj :pásoj, kurba
o:hservata, ;. li ·t.urnis ·siau rigardon ·al la bordój de la
dorso, Abi:h!lláh ste1e l<uris tra la kamPQj .a l la vila¿o,
ka.nalo; kelk~J1t .,.m.¡Jtroj:n ·.·f?r, s.amtempe karesaute la
óiam. éirmante sin m.alantau la n.Itaj kreskajoj'. ,L~ eniri.s.
tuboo .de sia .fusilo ·sénscie: Sur la ·vojeto Jaiílon'g{) de .1a
la wagon ne per ]a V0jo, sed tra fendo futer 'SÍa UÓIDO•
. 'kanal(?., pa8iS e:ezaj bubaloj J~un kriemaj kq.abinetoj sur
kaj la najbru:í:t, kaj :Silente, fantome glitis íra la pordO+
siaj giboj, kaj sekootemaj azenoj rajdataj de ·nigre vesen la mallumori de la· ununura · cambreto. En unru antitaj virinoj. Aliaj virinoj trempis vazojn ,en la akvou;
gulo · estis heJ~ tméto en la obskluh:>, kie : virino kaiíris
.poste ili metis la pézegajn vazojn sur la Impon, kaj kun
super sterka fajro ka:j' odoranta poto. Si sentís lían
tiu majesta, ebena pasado, kiu estas la plej- gracia marseee.ston kaj sin turnis.
mauiero en la mondo, kuó rektaj dorsoj kaj elstarantaj
»Kie vi .estis, O Abdallah? « si diris. »Estas jam
mamoj, iris, .al la vila~o· por prepari la vesperan
mangon.
,
,
·
la pr.ego.«
.
.
Efek.tive
dé
la
vilaga
minareto
son.is la paca voüo
. Ankau de tiu flanko, nenia daugero; ciu · pensas
de la muezino, vokanta ciun mah()'[MtanO'U al la pregQ~
, nur pri reir0 al la v~sPct3ra pre~o kaj la fatnilia mapgo.
Kun grnnto AhdallWI piede ¡;¡ilentigis la virinon, kaj
AbdaHi:ih :, tiafll t:Uinis ,sian rigaLdon al la vojo,· apud .kiu
Levi~, la akvovazon por la vi .la kapon; manojn· k'aj pitedJi ate:ndis,..kaj ki:u kO.ndukiJ,s .al la' kampoj de;':Abd e1ojn,, 'la u la . _pre~orito. Póste li sternis pajl()mato:n s ur
Aziz Mahmúd~, la · pi:ej riea ,t~rposeaanto · d~ >.J a . vilago.
la tero, kaj ko:triencis sian vesperan pre.~on, starante,
Li tameu ne .atendis A:bd el-Azii 1 Jciu en sia ago jaro
génúante, 'per fl"'1Uto tusante la teron, kaj murmurante
ae iras al la ka,IDpoj por labori, sed tie.s plej ag:a n 111on,
rapide
sea 'senerare la eternaj:n vortoj!ll. Duro. li pr~is,
Husejn· Abd el-Aziz. Post dudek miuutoj·. ciu fidela
.cia
ekscito,
Cía zorgo malaperis el lía vizago; li estñ;s¡
mahometano devos nepre g~nni por diri la ;vesperan
nur sekvanto ~ de: Muharrm,lad, parolanta lro:n sia Dio ;
pregon, kaj Hu~jn .~timas .tio~ .fari hejme, austataií
kaj sur lían ·animon pezis nenia geno. ,
sur la kampo, kU:U S1i1J labo'n stoJ.
e:
Fiuinte
·pr~n, li siLenteme mangis, ka.j poste
. Abdallah .,ate:qdis sen ia malpacienoo·; ci 'tiun rootrankv.ile 'kusigis ap:Ud .la viriuo sur la tero, ám'baií vol. menton li atendis' jani de kvar monatoj, jaro de la 'tago,
y~taj en 1antukoj. Kaj dormiJS, ki:el decas al justulo~
kiam -oni metis~ ijn eii la mailib.e.rejon. Oni akuzis; ke li
kiú pl.e:ri'limis. ~i'l,lJl-sian devon.
' .
. ·
seksaten~is la-c de~.,.dujar¡¡.n filiuon de Abd }~l-Aziz ·~m
Kiat 'li_'éstú lÍialtránlh>ila? Vengo pr~ . ofendo aií
kotonkampo~ ,kialtl' hoínoj alkuris responae abl:a fuioj·
insulto estas la Jegeca nioro d,le la :felaho ;·,la'• sento pr.il
de la knabirio, . Alítia11allJ forkuris, kaj "{Íoste, .e.n '" la
honoi'q "estas :t;re delikata kaj flamigema, kaj tiu, kiu ne
-policejo ]uns; .kk li estis . en sia pmpra kampo ·duro
k:uragas a taki '8iajn malamikojtt; baldaií nom~as virino
la tuta mateno, "Sed frato ·ae la knabino estis vidint~
---:- la plej ofenda _el ciuj insultoj. Mort.igo, remortigo,
liu kaskuri el la -Jrotonkmnpo, kaj' Abdallah ne p.ovis
famiJia vendetto, · kiu daiíras ofte tri-kvar generaciojn,
tiovi sufieajn atestantojn po).: juri, ke li ja ne po~is tie
óio ci e.s tas. tute natura afero i kaj la felaho ne komtrovigí. La ju§st<! .kóndamnis lin je .1rimon.:ata ínalliprenas, kial la Egípta Registaro tiel severe . punas la
bero, kún ·p unlaboro. · Ciutage en sia karcero, :Ciulag.e
veugintojn; #:vankam li filozofeoo ·efportas la punon,.
kiam 1i s~~ .sur la vojo~ ki'liO: }i ri;parisP AlbdalJJah
kiam
tiJin ,tJ;afas. . .
..
• . . .
,juris, ke li vet¡gos~·siu kaj nun la momei,.ki :6stís . v,en~- Abda!lañ. oo .dormts pace; tiom pli . tial, ke. h
>iuta . ..·.
, kfedis sin ll~\:i~pe_Ktepla: lin...vidis. ja, neniU,'' kaj- killl
~ ' p<>va§ ptruV:l, 'k-e: lime ·pasigis l.á tutart pqsttagmezon en
.
sia k~~M g:ts :Ia Yespéra p~o? . . •
:.
.
• .1 ame,Jl, 'lum dormon qni ne la:s1s .l-onge tranJmla.
Post du 'Qoroj .fusil-tenilo frakase malferinis la pordo.n
de lía aonlú,: kaj enpaAis 'du g/uiffir;. ¡íQlicaj noktogardistoj. I:aediino hurlis ti.mege A:hd:aiJah ·~ salte·
.k un blasf-emo; kaj _palpebrun:lis ko~ere .en la ln,mo. &
lanterno.
·
'» Bone
k~

1a

e

gardistoj~~

•

•

.

•

il'

... manon R9F'.

;Ji<'.

la -:olano'
'hayas · ~

6f)

, Granda Testamento" de
(f. W a rfn ghíen '

'

J!'ran~ois Ylllon (fr.imsua' . vijon') · estas )a unua tre

granda poeto, kinn ha vis Fraricujo ( I432 "-:rfJ 64 ?) . Sed
lía sa~o ne egalis lían genion: pf o un u murdo kaj pluraj
steloj lit' estis k-óndal:nnitu je ' pendull)ilo,"" kiun verdikton
inten·,enú_ de. ~ni.j¡;~j ;-§an.~-~gis .e~1 - e~~ilo~: ~i_ ui~ J!un 'favoron por farl~l r~OlStO . . Clrkau u )ílTOJU .an:tau .Sta morto,
li vet•kis pocmon, titolitan »La Granda Testaménto «, en
kiu Ji transdon~ al 'amikoj au malamikoj siajn pli malpli
efektivaj~ po~edajojn:_ bona <;>k_azo il~ mo~i. k~j piki.
Se.d al tJu $átiro uuks1gas el.tg1.aJ pecoJ, en . kiuJ 1i kantas
sian timon al ]a sufero, mizero, malrióo kaj morto: per··
:fektaj _pagoj, . né superitaj en l~ fr~nca. litera~uro.
T1u malbonfama poeto rH:ev1s p1an kaJ kleran edukon. Lia v.erkci •._entenas multajn aludojn_ al 1a skolastiko,
al la Biblio .ka.j al latinaj klasikúloj. -Ci-sube oni trovos
en la strofo- Q-a citajon el _la Predikanto (II, 9), en la
¡-a _citl:ljon ·el/job (7, '16) , en la II-a. citajon ella P'salmarb •( ro3 , r6); sed oni a:tent'u, ke U' cit~ 'l\tií la latina
tradukó, kiu prezentas ofte miskomprenojn de la hebrea
teksto. En la fina balado (car Villon inteqnetas haladojn
kaj_ rondauojn :rnez~ de la o~~ersaj _ strofoj) , estas al~djtaj :
Flora, roma hetaJf9 mencuta· ·de Juvenalo ; A.labwdo,
~ele_na ele~antulo ~~j §tatisto; kiun pluraj !?ezepokaj_ verklStOJ prems por vmno; Thats, helena hetaJI·o; rolulino de
la konwdio Eúnuko, de Terenco (§i estas · aludita ankaü

a

Bedauras mi · pri r temp' de 1' juno,.
d u m kiu illi :pli . petolatis
ol . iu ajn, gis )Úv~aiítu.no.
Sian forigon · a1 mi kasis
ei •te:mp': ne 'per pied' forpa§is.
.s ur ceva:i'. ·H o, kiel, ve, ,d()?
'
Subite fluge , forvoja~is ;
nenion lasis .p.o r ,heredo.

.nek

f

Ci pasi~ . .Kaj mi .restas piue ..
magra Jtil scio kaj prudento,
:trista; .senfotta, morusblu&
. mienanta, sen havaj' kaj rento.
Ea plej 'hurhila el mia gento
nin malkonfesas, forgesante );lt:i la ~~tura; d~v' kaj sénto, 1 .
~ar monon · havas rol nul-kvante,
Kaj ja -elspezojn ·mi ne faris
por trinkon au frandajojn mendi,
pol" am' nenion mi mal§paris,
kion amikoj nun pretendí
povus kaj kllil . riprot' priplendi.
Mi di:ras, kaj per verto prava,.
'pri t~o poyas .t.riin defendi:
sen kulp',.IJ.e diru .vio kulphava!. .

de Dan.te, '· Infeto XVIU, ·· r33) ; Eho; iútrifo' ef la
mitologio; . Pi.erre .4.beílard, . franca s'k.ola'stikisto (mort.
( n42), ·kiú i.unis sian· lernaritip.oh l:{~ln'ise; . kaj . pro tio
éstis kastrita · de sia orrklo; si , mortis CQ !t,:Lfl4; aoatino de
1~ ~)p'aklefo~..-c.e N0~(lnt:st:~-r-Sei.~? ; ':Btfri~ñ,2'fr~I12a s.kolasbkJsto {nwrt.. post .r358) ,' pn km .,<om...,rakonys, ke la
re~ino M~rfíuei'it~ ~e. Bo_urgogne_ venigis Jin ppr $ui _lían
amort,- kaJ ·poste Jet1g1s lm al Seme en sako, ·el kiu h él~
sa vi~is ; · Blanche· de Castílle, patrino de Santa LtPs; tri
heminoj el francaj epopeoj: B erthe .au graná pied, · _Biétrix , Alis, el- kiuj la unua estís la pattino a,: Ka'rlo la
Granda ; Jeanne d' Are, franca generalirici, k,ow;lamnita al
f:ajromorto, ne de la Angloj, kiel· diras.OVillon, sed de la
katolika eklezio, kiu poste sin. sanktif?is_. (Jak ~or! stí:ofo
1q-a, .estas Jaoques Coe.ur, fmancmm1stro. kaJ ncegulo,
kiu mmtis ~n r456, e~zilita kaj inizeta.}'
· ·
Mi ti-sube ,~_proponas traaukon de
ve:rso'j r6g~356 ,
de" La Granda 'Testamento. Se Kalocsay :malnenis la · trid·,;
rimon ' de· D'an'te, nii rajtus malbenigi la
de Villon-;
oni do ind.úlgu Ja ;makul(>jn de mia int~~pi-etb.'
·. .
G. W .

la

kvaran

N

.

Noto. Por kompletigi la figuron -de Yillon, oni .relegu

en »Eterna Bu.kedo • (pg. ¡a .) la »Báladon pri 1a pend-·
umitoj « , majstre tradukitan de Ka1ocsay:

.Al · gran.daj ll!-astr~j : Di~favoron!
'Vivante pace kaj gem!_l-fe, . .
;iJ¡ ne spertas sort-rigorori, ~'\
weskaú \rompigas ko:r· _ al . n~poj.\; '. pli bon~ <;lo preterí mute: '-,,·
., . ·
••
· >"' -' {
Sed do:ríu Di' al multaj'; brote
_
/-mizeraj
~iel mi-;. ~t_;~ul:in !.
'l'w large , kvankam ' ·sen uti.lo, "
., . Por la aliaj estas, sute;· .;
mi uzis vorton de l' profet' .
tro ili havas vinon, bülkon:
dirantan: »Goju, mía · filo ,
. al vía infaneco, sed
' j~n poste. sang' de l' etiked''
cat! infaneco kaj juneoo
(jen J?ropravorte lia pled')
e_'S/as vantajo kaj eksoeso. ,
Sed mi por lerno fleksi kolon .

.· ne vo]is, ~-iel acaj_ buboj. .
'
Ha, . clum mi skriba~ ci parolon: ~'"

Fo rf'lugis :ni1l1.j tagof ha$te, ,

' kieL; lai:í .Ijob, -- Za tdl-hároj, ~.
.. J~iam teks ist' glatigas ' last~
.:
per flam ' de• pajlo la t?J-varaj'ÍJ. '
.. Se ' :restis. ec faden-elstaroj, ....
ili ' subite ekruinas.
~ '
:Kial do timi pro l' amaroj '
. ,del' viv' , se morto cion ;finas? '

Mi
ke ;!~ mize~aj~! ?an~;jnl,
EÍ10, k~Uri .brO:ipeta Aém' .
~a~al~· stulta3n; ~~laJ?• .bélaJn; . . en. sia belo · salikompa.ra · ·
spar.~J."• . m,al!J>ar~Jn;.,,}taJ.'il• ,~randaJn, . a ud ri·ve:r' Ce da ~ arAen'?
homo1n kamparaJn kaJ n~belaJn;
P., . . ' • g .~ ~- ·.
Iaikojn, :pa_strojn; úbelfelajn' . ·
., Sed kte Jo/" la ne~ lastjara,?
damojn ~aj' .de ia ajn sorto:
·
·
kaj kufpórtantajn kaj ·capelajn,
· Kie la : sa~á' Heloisa,
ja senesc~JpÍe rabas ~orto.
pi'() kiu ·Ahelard' kun ingven ·

s?as,

D'u m min premégisc.·man.k ' de mono,
"ofte konsoli§ JDÍn la kor':
.· »Vin .ne· turmentu . tiel, hemo, .
" viri ne translasu al dolor'.
Ne havas vi, kiom Jak Ko:r,
;.sed,. ja pli · bone sin misnutri .
, en kruda lan', ol, eks-sinjot'',
nun .erl . rieega tombo putri. « .
»Ol eks-sinjoro ... « - kia diro!
Cu iu ' Iin sinjor; jam .nomas?
' Kiel Davida kantis liro :
· »Vi lian lokort jam ne konas. «
' 'P iiJa oo.ter' mi ' ne rezonas, .
~¡ taiígas rie por mi; . pekanto:
al tedlógoj mi ~in .áo'nas,
~¡ estas1 tem'' de predikanto.
l

~··{.

:

• .Mi do .ne estas, mi rekonas 1 ·.
· fil' de . an~el,a origino;
la f~tplt<>n stel-diadem' ne zonas.
. , Mortis p~t~f; ce''Di' ' l' apimo,
la korpo kuAas sub , pavimo. ,
~ Mi, scias, an~!lií· pan]~ mo:rtos
(A-in ,scias ni!)m Ja povru!ino),
.kaj ~llau 1' fil?n oni portos. .

•

i,

kastrita i~is Sankt-Deniza · ·

Kaj cu P&.t"iso, cu Helena,
kiu ájn mortas, mortas 'i.lrire,
l¡t spiron perdas, sufe:rplena, .
ee 1' koro krevas gal' terure
kaj' svitas li supernatlire., :
Neniu allí .helpi vena~, · ··
nek fil' nek .frat' garantiule
lin · anstataiíi entreprenas.

~onak'? (pro ' amo, jen cagren'!)

, Kaj la re~in', kiu ~n ~en'; .
Burid¡¡non ,post ·nokto kara
jeÜgis en 'sakó al Sen'?·
_
· Sed kie · jam la. ne~' lastjara~

Pro .tnorto li pali~as, verdas,
· kurbi~as naz', diki~a8 · kolo,
sin strecas vejnoj, karno 'velkas¡
svelas artiko kaj muskolo. •
Virina korp', kun tia ~Ínolo,
glatbrila, . milda kaj '8entiva,
eu tia estu vía rolo? .~· ·
J.es, aií · cielen . f}ugi VÍ\'<8.
BALADO PRI LA. DAMOJ DE
PASINTA TEMP9 . .
., t>i'ru, okie, en lando disa,
jam estas Flora, Ro~~ gem' ;
Arkipiada kaj Taisa: "'
.¡,"

Blanka, ret"in' kun li¡j' ceriza
kaj kun kantvoco de ·siren·,
kaj J~~ta, ;liietriks'.; ·Aliza,
llaremburgis, gr;afin: de Meri,
brava Johana 'el Loren' ,
kilin ~rtiligis vent' anglara?
Kie? Vitgina ··Suvéren' l
sed · kie 'jam la nef · lastjara?·
Prihc', ·Jde ·ili? Por · diven'·
ne petu pri resp(>~do klará,
ke vin I;le trafu ci refren' :
sed ,kie jaro la, .net' lastjara?

•

1

de lia· karoéPQ,· k'~j dé.nove K e$~é:~1a: La ·l~iítenánJ:()! ·

mendi:s pluan kafon 1 !Jr.uli.gis plu.an ~al'edon, kaj
osoodis, En tiaj subpolioojoj ja ru:mio .ok.a,zas.
·
En: s~ kar.oero ·Ahdalláh longe furiozis, Jc'aj lau.tvote recitis la maljustajojn, kiujn li sufera¡¡. Sia.n
mbno1og<>n li variigis 'jen p.er malbenoj l&tj vengojuroj
.h.úntraií siaj falsaj · akuza.ntoj,, jen per prova paooladO,'
konY.Ín~O;nta cee la ; plej >1 malfacilarH ,.~ jú!'.iJstón, k:e li
esia.s d~naska.J!enk}:dp:ulo~ . Sed la tago pli kaj pli varm- .
ltis, kij fi~ liaf vortoj farffiis nur murmuro, kaj eniris 1a ~nton de la tagmeui -aormo.
·
"'
· ~i 'vekis lin je 1a· kvara kaj duono, por·konduk.i
~ anta:ü la reprez:e:ntanion de la urba magistrato. Li
st:umblis el la helega ~umo sur la kort.O en la obsk!uron
.ele, la\oficejo, kaj staris palpebrum.anta a.ntaií la tablb,
~~ tri viroj. Malantaue,]en .:la: oentro, estis la rep:reW\}tanto.<le la JW,lgistrato, sendata por .fari la le~an

1;

.'enketon: ' li e.Stis 'graáa liometo, gVi.Umta en siaj, fezo kaj:.
éiírop;linaj vé.stoj·; •dum la tuta intervjuo li svingetad:is
unu piedon k.aj bapadis la.'\ tablon · l:aütajkte per sia
krajo:no, krom dum ia mollllentoj, kia¡m li parolis. Oe
Jia dekstra· mano .sidis 1ia skJ:ibisto, omhra · horrio, Jdü .
estis tiom miopa, ·ke li pasigis .la tutan tempon, aií tennante la nazon tri e;ntiinetrojn for de sia shjbpapero,
aü ~in: antaüenpn~nte agle por io~ vidi la parola.ntojn. '
Maldekstre sidis la leuteni8Jlto1 ' kun tedita ·esprirno ankor.aü SUr ~.ia 'vireca vií:age.
. ·
· .
·
··'
La rep.rerentanto lile do1ús al Abdallah oka.zon por
komenci la konve.rsacion; li tuj komenc:is sian formalan

demandadorr:

··

·

·

·

»Abdallah. Abd er-1\:ihiriJ. .Rasan? «·

»Jres, via honora n:to~tó.«
.· · . ·
Kaj ti~l plu~ La sl9ibistb ~ion IIDa:ri,s sur paperon,
~ajne , ~kriliante ¡¡er la :lllazo. F~nmte ,tiun -sflen,on; ; la"' ·
r.eprezentanto mendis kafon, ·brul.igis eig.:iredon, kaj siii' ,
tuiinis por .pf,iparoli la ,Ka.bineton .die ,, ~ki Pa~o kun
la leü:te:rianto.' Ili parolis tu~ •'malka~e antaií Ahdallah
k,aj fa p.plicanoj·¡ .kieltiuj brutUl~j . povús ko~preni ~a
parolOjn de la ef·e'ndtj'a, de J.a ed'i:tkitaro? 'Dume,· Ah<f...
allah lltaris senmove, kaj pensis iom angQre p[i la venOJ;J.ta iuten:juQ.
,>
. : ·'
Kritikinte la Kabin:etón ..re Sé~ P.aSao el ciuj
vidpunktoj, .la repoozen~tp ·osOedis, .kaj ordonis al Ja
polica110 venigi >>la aJiaj~.«
,
•
Post du-tri minutoj , eniris deko da..,homoj·; eiú:j
v.e:stitaj en la ceremonia kaftano kaj· bla~a ·:turl:ww·de:
la iom rica kamparano; Iü;'b~voee salutis Ja efendidjn¡
. ~j tuj kaiír,i;s. en linio; .lruu )JQBtalo sUl'· k~oj, 'kaj
etenditnj 11.rakoj- apogataj st)r genuoj . .Dtnp. , '!liÚI.;.d!u
nrinuto.j ili fiksis la okl9.lojn su,r ~9ail@:l!, kun .!lledita
esprimo, kiu tran'kVile p~, : ke post la nepr!J. p:urio "
de la leto, venos ankaií la saldo de ld>ntQj laií la kiam- . ,,
parana moro. Tiam' iü'·-tu:rn:is ;bl kapon~ 'al la '1ablo :Waj ·
a~lw1'tis. Malantaií i1i staris k'var · policanoj; 3!lk'Aií. .
. ·akuzantoj Ji:aj· ate;s,tan:tbj ~l,(s.!ritikás; kaji: kelkfoje . estas.
neoese. tr.ankViligi ank.au 'ilil! ··per kelkhora, restado . en ·
~rce:ro, , · ·. " •. ,.,
.v~· , ."'"- · :. .··~
~\.- .
»:Ahd el-Aziz MahmudJ-« diris la repriiientanto.
»Effenaiml <t . ~ndis ,, fo~ ;Illalju}'}).Jlo, Jron e: .
üütaj ·vang<)j kaj harbó subl la me"njO.nO,'": ' - .. ·, · '- ·~
»Kiam vi lastfoje vidis ~ian. Iilon Husejn? « ·
i>~Etfendim, je ta.g:J:rtem.; , li v~ñ.is jlQr doni. ~~n6j),,'
kiun ,¡¡ e.stis kolel(tinta & tetluanto:~
' · ·., »'.Kiam li foriris el vja_ .~J:l?.o?.«: r , m~ • ~- ·" .,. ...iti .
.
_lcJe la k vara: Li iris rigardi; mi«i n _labOristO jn én.
. ~ , kampo .I!Jfr1d la k-a~álo.~ ·~ .
d
j- . ,;~ · ·~ . ',
r

· ··• ~

~>Káj Xi,~ · :reveru~)J~u t~utín)O~·)e

Kiam .'Vi komenci~ ~ 1in~-«

,

<

•

•

•

ltt ve~;.Pf~(
'~·,

(

.

, »Cut mi at<~Jii·tus tiajn Jriponojn?'1< La rruilestirno
sur lia vizago estis admirinda. »Ili Iie indas alkraooñ.
O noblulo, mi <flStas konata en la vilago. Neniu~ec ÚniUfoje aüdis min rhinaci ·· tiun familiáoon: rumiu diras
tion. Ou .Dio perin,e;sus al ·tia men8oganto · vivi? ~
.
La reprezentanto sin 'turnis al · la linio _el katlrantaj . vi:roj ~ »Muhammad, _Ali, ·Nasr, Abd el-Hamidí,
Nur, eu · vi aüdi:s au ne aüdis Ahdallah deklari, ke li
scia~ .PI!->tekti ·s~aidwnero:n, 'kaj kie ~ f!iortigos 'la tutan
. famihon de Abd el-Aziz? «
·
Ko:rifuze horo - jeS;is emfaze, kun mültaj· juroj
je la :nom9 .de M.la~. , ~
.
,
Ce tia maln0bleco, Ahdallah ~te furiozis. >> Idoj
de publilrulinoj ! « li kriegis . . » ~albénojn S'Ur via j pat:roj! De kie vi havas viajn filojn, O Abd el-Aziz? Ou
_kalvulo, lp.a vi, pov!llS fari idojn al siaj edzinoj ? <<f
·
Ce- tiu ekspltido estis llaoso ~J;l ~ la ~ficejo. La
· viroj levigis 1mne kaj ekku.ris por dispecigi Abdallah.
Ciu samtempe kriegis, malhenante kaj , blasfemante,
kaj ' meze de la bruego la policanoj· hatalis por restangi kv,ielon. Fille ella xanfW.O apartigis tri grupüj :
la akuzantoj, la [JQliéanoj·, ka:j Abd'allah Irun siaj gardistoj, ci_u j anhelantaj, lrun fmSa sang.o sur vizagoj kaj
sultooj. .
·'·· "·
' J·
.
.
. . .. .
La leiítena.n to oscedis.' ·»Sufiüas, &u ne? Ni povas
atendi la proceson!« La · reprezentanto kapjesis, kaj•
ordonis ál policano alporti !mfon. Oni forpelis la akiuz_¿¡ntojn k.aj atestanti>jn, hei 8afojn, kaj , re;meiis.' Abd;allah
en lían kaFoeron. Kiel antaue; :li J.aute mformis }amon. don pri .s iaj suferoj kaj afliktoj, dum la a1jaj malliberuloj · ma~nis ,. lian patro~ kaj ·faris ma.lkompli. mentojn pri ·lia patrino ; en ij. sekvanta . insulto':d'uelo,
kriata -de karcem al karce~o; ci\bdallá.h reser~nigis;

·:P,asis. du ·_horoj... Subjte li <~,jídi;s ,novan;. faViiliar.art
.sia léarcero, kiu malfJermigis sur la k-ampvojeton kon'dfukantan al la tomb-ejo. J)e fore, · aiírugis bisa kantado kun forta , ritmo,
sur fono de virina ulti,lado: la egipta mortoveo trem.:
,(

~non/tra la ekstera f~tro de

anta kaj ripetata. &Jdia:ií la kontuzaj sonoj p1ik'Ji¡rigi.s
kaj plilaiítigis, kaj la piooesio aperis preterirJ~nta,,. Ia
ipo1iQej01l. Ce r antaiío mar~is la viroj·, blank~ vestitaj ,
kun _$íeriozaj , · sentagrenlá:j vizagoj. · La ' p.OOj . proJtlsimaj
viraj pai:enoof ..sbbporlls ~ltri:>portilon, su:r kiu kUSis
la üerko. Tiuj, kiuj ne póvis atingi Uinu el la teniloj ,
metis ma:non ·'SU'r la pm:.l;iJDn mem, kaj tiel ~sis kantante. ;.La w :u.á portant.ó estis Abd: el-Aziz mem\ kun'
okuloj . fik&itaj :SUr la retemeoo. Post la Viroj iris la vir·~npj, n;ig:re _ve.Stitaj. Hi kriis, p!oris, jen rektigante
la d<n-son kaj sVÍ!ngante la brakojn al la cielo; jen
kurbigante •s;ird<a) prenánte polvon d~ la tero por ved;i
ll'Uf la kapon. OiiU-ke.Jk~ ;ili haltis, sirétis Siajn VeStojn oe la brusto, kaj lev:~ 1a k'apon pk>f u~uli klur(
blinda malespéro.
·
·
;
· La proüeSio forpasis, kie,l danciStoj t,ran,s scen~
~~n, kaj la kantado kaj _hurlado far.igis nura n!urmluro
en. la malprok.simo.
·
,
Abdallah daiíris figardi tra )a fenrestro-, kontente
.ridetante. . Fine,' kvita kún tiu 'l;ip.ndaro. Tamen, ne.
Estas ci tiu akuzo, ci tiu mallihereco; :tion wri &v:as
pag;igi. Abdallah grincigis siajn den:tojn._ Dénove lía
kolero pleni.gis ,lían k'oro!l, gis .gi ehllp~s , en subita
ekXrio.: »Allah! l< Li ekpa~is tien kaj reen. furioze.
· ·
. Tiam frapis lin .alía penso.: morgaií .e stos .vendredo, kiam li devus plenumi sian juron, marsi trifoje
pl'égante cirkaü la tornbo -de la. sanktulo, ·~.e-jho Suliman. Tío genis ll:U: ; se. oru né plenumas juron-; teruraj
~-

'

'·

Ppr knab' 1._kiun _11evigas la ,mapoj, bildalhumoj ,
la mo:tido , kiel lia malsát', estas giganta. · .
Ho, .kiel~aste granda la mondo ce lamp-lumoj!
Ce 1' rem~ri:u:Íroj ,: kiel la IDOJ:!.d' estas malgranda!

.

;;:

NLekiras iun tagon kun oerhq flame brula;
la kor' ·de spitoj pezas kaj de dezir' amara.
Kaj iras ni ·obee laií onda-ritmo rulá
luli . ~~enfinori nian sur
la iineco
mara.'
'
;"'"
.
'

La:unujn la patruj(> malnohla futi :apronis,
si~n hontindan nask-~,kreton,
al) .stel-sercantoj; kiu:j en in-okuloj dronis~
fu~as tiranan Circe, Aian parfuman reion.

1' aliaj futas

'·'

M.irindaj vojata;:.toj! kiaj- rakonioj Iiahlaj
'• legigas en 1' okiiloj profundaj , kiel maroj! . .
) Mol1tru la trezo:fujun de.l ' memoroj milóblaj,
· el astroj káj etero la m¡rajn juvelarojn.

Por ne Aan~i~i ·bestó, ili Sin ebriiga.S "
.per spaco klÜ per ~umo kaj pe~ cieloj flamaj.
' Ilin la suno 'bakas, glacio ·morde pikas
kaj forviAadas lante •·sp.urojn de ll kisoj amaj.
Se'd •veraj vojatantoj ja estas, kiuj ir~s
por iri, :akoeptante .íian fatalon tue;
ilia kor;· miilpeza kié1 bálon' facilas,
ili, Senscie kial, eterne 9iras::., Plue!
:)

Detir'· ilia ha vas fo~mon de ~uh-figurpj ••
ka} ili revas:. kiel rehuto pri kan.ono,
pri Aantaj, nekonataj, voJupt~j aventuroj~ ;
' de kiuj la hom-lingvo ne sciás e(pri: r nomó:
r~.

Ter~r-e, ni imitas lalí 'claD,co k~j laií }hl.to·
· la turhon, la gloj)eton; la Scivolemo, urte,
e¿ eu la dorm' turmentas kaj rulas nin sen
kiel A:n~l' kruela, hatanta sunojn skur~e:

Mi .volas kunvoj aA'i ,sen velo kaj va.porQ.
.p or peli,. for la ;te~.Oil de 1' prizon~celój .:hontaj.
· . ·Do, · sur spiritou nián, strepitan .kiel tofo ;
.
pentru la remenioí'o~n k un kadraj ·hÓrizontaj t
biru, kion vi vidis?

, Nu, vidis ni .rivero'jn
', .kaj steloj~l, vidis arikau ' ~ablajqjn sú:ñ sir,oko, ..
kaj málgrau multaj pla&oj , -embusk:aj viv;-dan.gervj.
· ja ofte ni .enuis, .saníkiel en -ti h>,ko. ·
,¿,

La gloro de la suno sur .mar' vioJ.kol!Jra, .
la gloro .de la urboj .·en la hepu8ka suno, "
ardigas nian koron per 1'\ sopir' dolora, ;,
pló~~i ál la cielo de_mild;anoga l~o. ' ~-

' l

!en

ino: skÍav' ma1nobia, orgo]la hj stupída,
sennauze sin amanta, senride memadora.
Jen vir': tirano kruda , lasciva, mon-avida,
kaj sklavo de la sklavo, flu ' en kanal' fetora.

1 ~

1

kiel1a Jud vagania aií apostoloj píaj,
' kontentas per nenio, nek sipo nek vagono, .
por fugi la skermiston malnoblan ; kaj aliaj 1
kiuj gin scias murdi sen las' de l' naskregiono.

Ekzekutisto gaja, martir' , kiu gemspiras,
festeno, kiun spicas parfume sango-gútoj,
despoto, kiés ne,rvojn vel;len: de povo sira$,
popol' enamiginta al hestigantaj knutoj:

Se fine gi nin tretas per plando al kranio,
esperos ni, kaj krios: Antauen, sen prokrasto1
Kaj same kiel foje ni vojis al Cinio
kun harof~n la vento, okuloj al la vasto, ·

Ni vidis religiojn, al nía propra rito
similajn, griÍnp-ataki cielon; kaj sanktulojn,
kiel la molkorpulo voluptas e~ plum-lito,
sercadi en harzono kaj najloj korplezurojn.

ni ensipigos nagi sur Ocean' Tenebra
kun la jubila koro de vojaganto juna.
Atlskultu, sonas vocoj kun carma son' funebra,
kantante: »Ho ci tien! vi, kiuj el parfuma

La Homon vante klacan, ebrian de genio,
kiu de frenezumoj nun kiel Ciam plenas,
voki al Di' en sia furioza agonio:
»Ho mia similulo, 'Majstro, mi vin malbenasl «

Lotuso volas mangi. Jen la rikolto sorca
de l' miraj fruktoj , kiujn malsatas via sino.
Venu vin ebriigi per gusto strange dolca
de l' posttagmez ', al kiu neniam ven os fino.
'

Kaj malpli stultajn, hardajn amantcijn del' Ebrio,
fugi de 1' granda grego barita de la Sorto,
rifugi en la sinon senliman de 1' opio.
Jen pri la tuta globo 1' eterna tagraporto.

1

Rekonas ni ' 1' fantomon per ton ' familiara ;
niaj Piladoj festas brakstrece i:endevuon ,
»Por korfresigi nagu al via Elektra kara !«
Si diras, al kiu iam ni kisis la genuon.

VIII.

VII.
·Amara scio, kiun el la vojag· ni havas!
Ci tiu mondo eta, kun monotona fluo,
hieraií, nun kaj morgau per sama bild' nin trafas :
horor-oazo en la dezerto de 1' enuo!

Mort' , kapitan· maljuna' ho Mort', jen temp' de
l' migro!
Ci laudo tedas. Levu la ankron! Svelu velo!
Kaj kvankam kovras maron, cielon inka nigro,
la kor', vi scias, . ple.q~s de radianta helo:

Cu iri? resti? Restu, se .havas vi radikon;
Ver8u venenon vían por' nin fortigi! H~vas
for, se vi devas. L' unu kurege, dua kaüre
ci ti u fajro tian · cerbobruligan povon:
ja trompus ti un mornan, viglantan malamíkon,
ni volas plon~i abismon - lnfcT', Ciel', cu gravas?la Tempon. Estas, 'kiuj, kurantaj Ciamdaiíre,
por trovi, sur la fundo de l' Nekonata, novon.
Ella franca: lAli Blond kaj K. Kaloc5ay.

af-eroj povas o.kazi : oni falas en putoo, aií renkbntas
homon kun malhona olrulo, kaj forgesas forgesti la
malbonon; aú v-enas en la nokto diabletoj por turmenti
k;ij ma1ebligi l.a tl0rlllon. T!llrura.j ,:aferoj, preci~ tiuj
di:abletoj, kiuj- ,[xl'V,as tute mizerigi la Vivan ai la horno.
Li ja d.evos ·iri morgaií. al la tómbejo por fari
tiujn pregojn ¡ sed kid - ~n malliherejo? Kiel, kiel
~ en malliberejo? Horon, du horojn li cerbumadi.s,
jen. pasante, jen kaúrante kun efenditaj brako.j. Ou
mortigi la gardisfun? Sed denove, kiel'? Pri . Iá puno
sekvonta tían pluan murdon li .ne pensis: la egipta
kamparano ne lrutima.s antaupensi la rezultojn de síaj
agoj.
Subite li haltis, kaj staris kvin min~toj:p senmové meze de la ..karcero. · Li ridetis; li havis sian
plaaoiu Li ·iris al ;iá' kradpord(} 'de- la karcl!T.o káj elrigardis. Estis mallume ekstere. En la oficejo, · rienia
lumo: la leiítenanto ne dejoras. Apud la pordego de
la korto, nur unu sola figuro kun fusilo -'- 1a gardisto; ankaií la serS-ento ioriris por síaj aferoj. Abaallah
tre _singarde pro vis: altiri la atenton de la gardjsto; ea
la aliaj malliberuloj devos ne scii pri la plano.
»Tsss! O soldato, aiídu! «
Je la 1ria provo, la gardisto aiídis, kaj hase
grumhl.ante, venís :al la karoer-pordo.
~ o azen(), 10ób ·vi volas? Cu .mi estas t,ie- ci por
viQ.' atenti? «
.
·· '»Aiídu:"'ldoñ ooi far()s ar mi? «
»ÚU mi scias? K.ledeble pendigo.«
o

»Pendigo? Allah-Allah..:AJLah! Mizero! Kial mt
naskigis? «
»AUah [z/ Ekzistas tamen Dio! « diris kompate
la ga:rdisto"
,
'
·
hSed v:l ríe komprenas·l Mi 'fariJs juron, pro .. .'
pro ía grava af.ero, ke niorga.ií mi ~s pré~a.nte
trifoje cirkau la tomho de "Suliman. Nun mine povas.
Cu vi komprenas, kiel mi turmentltos? «
La gardisto es~ tre rel.igia ,horno, kaj ankau
lbonkora, kaj li bone perceptis ·la malfa.cil.ail situaciou,
en kiu trovigís Abdallah.
»Tamen, « li diris konsole, »la dia.blefoj' ne povos
longe
tu.rmenti. « .
.
»Sed eu mÍ povo.s morti, ne .Plenuminte tian
pronreson? « A.Pdallah ., flustris ·anko.raií pli 1sekrete.
» Audu : vi ~t:as ooná horno; · vi helpos mirl., ka.j Dio.
rekompenoos vio per rireoo kaj multaj· filój. Nur malgranda af.ero; vi mal§losos mían pordon, i:ni foriros
por unu horo, kaj revenos rapide, nevidate, kaj neniu
scil:>s pri la af.eoo. O solel'ato, mi juras per la Profeto,
ke mi ne perfidOs V'Íll; mi juras, ke mi revenos je la
gusta tempo. «
~
»Cu vi estas f;renerul.o? Cetere « aldonis la gardisro, »mine deloras dum la nokto. Mi :finos' postduonhoro, kaj revenos nur tagme.ze morgaú. N.eeble. «
.
»Rahuna'.j~gazíkl Dío vin reko~n~i Ne estas
-~eoese. iri n,o~~l' :Dnsu niin eliri post ,.ta .~~ ~r
gaii; Ciu en la mondo estos dormanta; nemu mm Vtdos ;

vm
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. ésfos plÍ sendanteoo; ot dlll'p 1a nokfio. O ·homo, .kíon
vi volm ~ari? OU v.i nre plenumlus juron'?« ,

-

Tiu peteg<} kaj · tia .rewnado1 ~noel:is la deci®n
de la ..ga.l~disto .., estis, pia ho,mo. ADd:ailah vidis sian
avantagou, kaj fuj almetis la finko:nvin:k:an argumenton.
»Mi havas du pundojn kaSitajn. Miá edzino scias,
.kie ili estas. Mi ,diiros ,aJ. aJ, ke !i donu ¡al vi La;: monon, '
kiam mi estos f~:rin~ m:iajn pre!oj:n. Du pundOj ! «
Du ·pundoj · preskaií .egalas la salaj:ron por tuta.
monato, kaj estas· argumento rierúistebla.
'
»Du puild9,jn kaj duonon)« diris la gardisto.
>
ila saláml Ana mieskinl D .Paoo! Mi estas mal:rióéga 1« diris Abdallah. »Du pundojn kaj dek piast- ·
rojn. «
.
.
.
.
l> Du pundojn kaj trl,dek piastr.ojn, « firme re~:.:·
pondis la garClisto.
X Mi malsatos, tam'tln, oohe. Estu tiel. ((
» TamenJ vi ja juras reveni, &1 ne? Se vi rp.alapierús, mi périrus mían .ofioon, mian pension , kaj
krome .pasigus · 'k elkajn j111rojn en malliherejo, « diris
la gardisto, kun ektimo.
.
· ·
»-ÚU mi estas · mensogema kristano? « lin trank'vi.ligis Abdallah. · »Vi mero apenaií ritmtrkos, ke nii

li

forx,esti:s e tan tempon.«

,. . · . .
·.
La gardisto reiris al la pordego por saluti la

~rA'enton ~~en.IDta_n de siaj privataj . ~f_e~oj, k~;tj A?dallah ku§~Is , sur :l,a D'Uda planko, lól] :.dolóe dorrm.s.
Sur liaj lipoJ estis rideto. .
'
'
· · Fafitis laií la plano. Je ,tagmew, oni '§angis la ·
g.ardistojn. La le.ií~nanto forir:iS por siaj- tagmango
k.aj siesio. 'La se'rgento kaj la gai:disto, la sama gard.·. ·isto, sidis sur benko apud ,la pordego.
La mondo 'estis. siJ..enta. B1ankega .sunlumo torente
fa}js senbrue; cio paligis en la Y.<li'lnO· ,Baldaü la kapo
de la sergénto ldin.igis; 1i -rorikis; Similaj dormosonoj·
aiídigis el la apudaj karoeroj. ,
La · gardisto zorgeme .levigis, kaj . ,piedpinti:s al
la ~rdo de. la k.arooro, )caj g4t mai§losis per 'la ·§lo8ilo, ·
ikiu pendis t>e· lia zono. , Abdalliili sllente elíris nu<lpiede, ·•
kaj gestante al la cielo por riP,ilti sia_n 3nron, glitis tra
lá korto, sur lii ;eksteran . vojeton.
e
.
'
'J;a.gmeza s.ilen:to kaj solréco. En domoj; l!ll1' kam" ·po) 1 la homoj ai.e ku§is -~rmanta.j .post la peza., la
. boro
de la · mateno. . Abdallah sin turnis en ·la . direkto de la ·
· tom~jo, kaj kÓ~encis kUri. Ne~is tio, spíte ·la varmon, Cal' ~t,is mwto fa'rendia ,en ' lia ,'málgranda horo,
En ses-sep minut()j li atingis ,la tomhejon, . kaj
itinte rekte al lá tombo de la sanktá' ~jho, cid:i:aií.iris
gin trifoj·e, p~ante. · . ,
. . .·
., .· '
Nl!Íl, 'Jruh ' tr'aD:kVila ·· .kon8cienco, ti ·· sin turnis al
la duá afe~; An~or~ií kur.ante, ''Sed ''tre zo:Í:ge, ' por ' ne'
esti 'Vid ata, se trorig,us iu : nialilorme~ulo, ·'ti elüriS' en
la di:rekto de unu 'el l-a kampoj, kie .•prohable 1i tr?vos
lá · filojn · kaj '<l:ab:oristojú
Ahd •el.:.Aziz. Ahkoraií delé
!minutojn da· vojo, .kajJi 'al~enis. ,D,iQ ' estu Jaiid~ta, jen
iü. Sur la ~ndo ..de ·1;a-, ~ kuSjj¡ "SeS viroj: , F¡uad
Abd el-!ziz; J;iaj .8u pli 'juna( fratoj 'Ali : kaj Salab

·ae

~d-Din,.

kaj tri la~r.i$lo}i Cinj ~JU'Ofui¡de ; d.Qrmis.

. · .Abdallah 'cirkaürig~~~ ~. kaj . tuj~, ;üp.ar.I.Os . Jo~~a.n.
tr.anóilon uta..ta.D :pp.r debidO. 'la . .sultei:kanóJD.· L1 prerus

k_.in,· ~s k~ , ldi~~n~t: SÍD/:Ji~ldrápis_,g~ ;:·en la: ko~tf
de Fuatl~ La mortJgato ~~gis, . ~!feqrusJá okulQJO:
lar~', kurb~s . Sjaj~ !,!ngroj.t:, ~k,aj ~~¡~: se~~ ve. . .

· _.

.
AbdaU~h lllgafd.LS, ~a aliiiln;;._-tb, ne -'V-~ki~IS. Ttam•
ti ,aüris; al ~' :~kaj , ~I:g~m~, ~- ~ze .P.i.~~frapis J,iati.'.
naron ti,.el ke la sango ju!pru~. ~li ru~s .sur. la tero,.
kij iált{s :s~oo.ií. '~ rreliófus'i' !\:~h;~ ká} mom~ntt
tu:rnis
$.an.~,Jtigardon at ·. F-uad. Qwte ~m .~ .huao
.{?·...,
.-~-
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!'Jmdril< Ad~maoa ~

·. En oruma .de -lun1umo .
brilas :negq. Jen: . elfrego ~
kvazaií blua stri' de fumo
post ,verd~j' de . abi"hego. '
Ni. infane' . manc..en-ml!lle
migras trá malnova parko;
montdeklivo sjn ekrane
·
klinas · al' alea . arko.
Nigr,aj . ombroj, k-vazáu t?mbaj
stonof .ilin jetus, -rariípás '
rampas al dekliv' , sen:q.<;Jmbraj,
nego-kreton inke stainpas: .. ~
· Kor' sin ·multe pforsingulte ·
pro 1' pasinto riprocegas,
pro perditaj tagoj stulte .
·al si mero Levidojn legas.
Tute 'Vané. Man-en-mane
iras m kun amtremado,
kaj interklinigas kane ;
pliforti~ás manpremado.

Es.tu 'Cirkau ni. la tomboj,
gr~vas nur, ké' ni ne morti~;
ne tií:nigas nin la ombroj .,
bone ili nin -eskortis .

&1 orumo dfi lu.rilumo ·
ni .nin kisas, '· karulin·o; . , ,
·kvaza\í blua stri' de .fumo_, : ~
jén ; lfreg' - sed for 1á timo r'
•'

~

:(

<

.· ·. • .•· . Ji,siD.~. ~ilri~' ~r.:J~ .::®l~~oi ~.~&i.lte ... 8o.vi

la · re~?n,decon . ~ur .. ~. foultroJ ~ ,qe ~-~, sU~tllll?J:- Jciu~ ):a<
~~e ..povas ko11:f~h ~e.. dum; pq .ol ,,yn~ >he~ ., h d.or~,
ttel k4¡~Ja tuta !Da!h!Jerularo· ~s~s povu).ta forlro!r1 > ; .;
f .· »'Vi .vida&, . via ·~·moS.to,'« . dixis AbdaJlahj' preskaÜ . ·
ri(ia!ité,, \'itiuf fi1jjj de sesdek-,estas é tw. ruzaj,Jfie8 ·sángo ~
listas• .s:pr .· la . vestó · de,. Mi? ,K!aj ·k'ial. Ja>lab0ri$toj _lie'
viil'is m:ií1·?· J'!:ljld:a:.vero; ~a} ~ini provokias j.lin .m;alpru vi
ginf Tjuj eny;iJQ•!Q.f,~'Ali . hllj J 5a1áli t;}d.-Djn Jaluzis .siajn
plí .agajn,,fratojn; .iliwolis •inem heredi la ~tan . bieno.n·
d:e sm '.,PE~tro. Iij murdis jen. unu; jen 1á. alían; kaj .¡x>r
ko).ri·s,i:a;ll -diahlan . kri.Ip.on;?ili ,alruZas ~ ' - .sérikuk
pulon;. k,iu .rnalutilís. al alía ;nimiam 1« .
>> Fi:l9 ~.de - diábloj; viinen:sogasiJ)io slífoku .vml«
kriis la .f::l!njlio · d:é Abd''el-Aií·z, lútj 'ili·· qeno·ve saltil5r ··
f~fÓce- . a~ ¡\hd:.Allah. C.i tiun·· fojon ··.eó . la· leuteual1~
devis., partopreni ·la' b.atalon por ·re.starigí o:rdpn. Kiam
r-eestis áom da kv.ieto; Abdallah da:uri.gis :preskaií fan~
farpne,' duro la reprezenf;a¡¡to, rigat<Us de mn:u, ~izag9
at;·a1ia, ·kun .· k(llera m';istifiki~ó. · >. · ·
,,. ., ,
))Sed Dió, « dawigis' A.hdall$, · ~ne per)llesis tian
:bimon; Li p.r(ltekta,s la '.senlrulpajv, kaj la p~jn,:, Ili
fa:.riS ~ tro; ili volis ,ak,uzi, hqmon, .k;e li faris. kri.mon,
dum, li esti$ kil~meJron for en:)ar<i(ero,. Irun: gardistoj
kaj. · b()n~ . glositA; ·. ·pordo; El-fl.amcwJillah 1. _· DankQn at
Dib! );;¡ ~ {ri)nézigis miajp .ma~ikojnl·« .
, ..
·JJJ,¡ · reprezentanW .rigardis la leii~.qanwn, la' leüte...
nan.W ·.tigar.dis 'la reprezentanton, kaj •ili ambaií kaP;je8is/ . . . .. . '• : . .
..
.'
i
?z.Eorigu: ciujtl, l( -()~don~p:a , leütenanto.
· . ~.;,: \Vi ·sra~, -« H al{lónis,.póSte, kiam :¡¡ k'aj la reprezepfáii~1;estis_ só~j, ' l> InÍ ne 1 s:urpT.i~st se tvu ~~1la · · ' sa~~ tute fl.enptine: ,M'i estas cei1a, ke li faris
la .
atí. ·~ri!?n: .•Sed se gajnas, ke , Abd el-Az~ kaj
e-j.'l:mensogis. ,la d'I.Ul.:q fojon, kial n.é ankliií .la
fojori'?~';c··; '';' ; .
.
· ,-.,. ,. . "
;kaj :·~re:kti~e .AhdaHáli l~hgi$ ~te sen.pune, pro··
ne¡;erfeCQ· de, ~testajQ ¡ká)c, re~ip:r(lka kontraudira~ , de ,
1atestimtoj< ~j li estis .ptúde~ta:: 1i seüs, k~. estos cía~
da~:tfre ··resti.,'e·q,' ~a sárúa ilistri,kto·. lilln Al~ el-Az~ kaj
liáj . fil9j ~ , li .tranal()kigi(sin•.;~j ,;.,. edzill91l tU) .al
Ka: ' ·' kíe nomó;.::%ilf:
~!!VAS ~~jn, . po\'~~ Dml'11
>·"ii' -;-~)". ·':.:; ·>.:.
,, '
y¡~
.!.

;.,,.:.·

al mi. Oni -estas iométe ·laca kaj
tia tago._
..
.
.
Fre(fman turnis .sin kaj iris malsupren unu et:ag:.
on. Tie 1i haltis. Sed tíe.•ne trovigis' hlaoka .e.nia:jt:abu~
leto.
·· '
"
. .

pli ,álten. Nuu li .~stis
tro"Yigis blanka emajl-

Encildopedio de Dioj
-

.Amor (greklingve .· Eros) , amd~o. Malpe.rmesato.
Foj e vid:ita hazarde en iu. histana fistr.ato.
, .
Baldcr , ·dio ·germana, pioniro de,1 ' paca .trankvilo.
Pnpacifisto. Kondamno : tre longa ekz~o ..
Ceres n~n spert¡¡.s, ··ke gr~on ni brule: ofer~s,
dum la senpanaj najbaroj malsaton suferas.
"'l)emos, · di' de 1; popol', nenaskita pro· ro:anko . de. {orto,
generita de Marx; . post jarcento, mortinta (aborto) .
Eternaj dioj sub O, H, kaj l'j sin ~ta.iíe trovis ;
dioj fugintaj, .ca:r ilin katA'lni ni proYis. .

~

Portaj Fulmdioj kaj gojo-diinoj - .
j)jn f()rpelis tiranoj, kaj, pruciaj viónoj.
.Inri, surín:uca shih' de Golg,ota.
Jesus el Názuet, Rego de 1' Judoj . (Sub J retrovota.)
Jesus; la di' krucurnita, kun tuta l~ gento
rnalpermésita en .1Úa dudeká jarcénto.
. f(ristus (signifas: sanktoleitaje rego).
· dlin· pardonu, .car ili ne scüs. : . « -:-- jen lía prego.
. Ji(ultaj.)lfigrantaj gedioj trovig~s .sub L , R, S, _T:_
Di ~ aer9 no¡nigas libero. ~~
nun fuga,s nm do.

?lOJ

Pallas Athene, la lnteligento, :Racio,
:jam, pto. 9rdono, transiris al~~el_wriata nacio.

'

.,

.

.

;; Quo va'dis? « (Kien vi .ira~?) , A;l clf

¿ni 1faris dé'maodon.
,, Al la cicl'. Oni d)ris: forlastí la landon! «
·

Vcnus .' la saiímo-d~v~~a, fi!JD ~vas :~n .granda ínizer_o . .
~Ín p~~~drala 'Rólic' hej~ensendis
. · de ' l' tero.
"'
..,
.
.

~

~ !erxes 1~ ruaron pe r skurgoj forte · batfendis,
.car de mg:r.dioj la ~rek¡¡. Ii~~ro dependis. . ' .

.s'upreú) kaj m¡1lfermi aL)i. Kaj tiam ·, li iros, ~n. ~i..
cion, kio okazis? Ne, per tio Ji· nur
elrt,iil,!.i'gus sin. Li dev.us · diri, ke ~ forgesis hejme la
.sloSilon · de la pordego. Estas h<>ne t:iel.
.
; ''. ,La viro en Ja telef<mejó firus· sian pa.roladon kaJ
Fredman okupis üan lokon. Li. petis sian ·numero11,
trovis · efektive . du monerojn, metis en la skatoletoli
kaj .!ron ma~trank~ ka.j k~n. st:e~ atendí~ la: respondón. Fine gt okaZis. Esbst SIDJonno Fredm~n. La ko11:
su:lo · sájniais sian voéon tiel tr.ánkvila 'k4)' ldara káJ
1uome . amt:~ika, kiel e'blis.- Li parolis .Pri la. slosilo kaj
rioevis la traríkviligan respon.don de1 Sta edn.no·:
·-;- Tuj 'mi venas/ Henrikek! 1 sed m1 devas ion
surpr.eni.
·.
· .
.
. .
'.· , S.injorino Fredman demetis la núkrofonpn kaJI tuj
:reinémoris pri la nova tabuleto. ·JEstus malonortune, se
Henrik rieevu's gin n'Un;'' Tío : kon:tJuzius la ·ittistnaskan
surpriron. La ·okazo guste nun ne estas ~onvena. Ra~
pide . si p;renis la sra~ilonl for .la novan . ~~'ulet_?n k~J
r·een · la malnova.n. C10 esbs •far1ta en kel~ nunuto.J,
6ar sinjorino F:redm~ni havis manieron ·~r~n. ·en la
laboro. Poste §i jetis sur sin mantelon kaJ lCuns mal1supDen kaj malferniis al la viro, 'ki\1 slaris tie pala kaj
serio7..{1 kaj atendis anta u ola •pordego.
.
. - Estas ma1agrable Henrik, ke vi for~esis la ~1?
silon, -- diris sinjorino Fredman, - ·'ft'l estas bel
o.r dema.
·
.:
:
.:__ Cío p~vas okazi. - dir:is Fl'l~dm,an;
:
Tiel ili iris silentaj ~ sur .la stupoJ. Unu eta~o, du
etagoj kaj- tri etag~j. Ki~m ili ~tingi~ ~o~, Fred'ma~
ti;:is la brakon de s•.a redzmo al SI, por ke li povu stan
oor.ta; se io okazus: Poste Ii •jetis rigar.don al1a p<irdo
mald·eks.tre. Kaj jen, ti~ lumis ;)a< ~alnova, ~ra~ ~lan~
emajlita tabuleto, lumts hone kaJ 'honvemge, kiel gt
faris tion dum· 6iuj ses ' jaroj.
· ,
.,, ' .Silente kaj ·senvotte yasis kons~lo ,.~~e~'hnan el!
sián iogejon kaj ·silente .kaJ 1senvorte' h ~nlittgi~. Se? h
ne povis dormí. Li kusis maldorma kaJ pens1s . pn la
:mirig.aj sensacioj de la nokto; : Tiel li ku.§is UO'Q. horon,
kiam suhite li ekmovis sin, elpasis elda lito k'aj '< palpís
malTa pide al la antauéirmbro. Tie ·li malie:rn;w>':la por:
don . kaj .nudpiede ü iris al la malvarma · ek'stero. KaJ
líe ü staris silente kaj rigardis "la malnovan, .J>la:nkan
emajltabulon. <Kaj· dorlóte -li: karesis giir per siá( mano
ka j flustris :
'
--: Ne:t~i~m, nenia~ pln vi. foriru ¡de mL.\:: .
· K1el esfis poste pn la ' kristdonaco de -sul)Onno
Filédman, tio.) estas fure alía.·historio •

1 Sea" .oft' Ji Oi'rnf

Hjalmar -GallbeN - ·

.EHa sveda: F. SzilágyL

, Oftltl en vesperoj , ·'ki.am 1~ pluvo vlpis 'kontrau "la'
rene trój , pi.í la ~eg-ventf,lgo $ililis, v~nis .mia amiko -la: verkisto -- p<>r forbabíli kelkafn horojn.· Tiam li
,plej ofte ,rakontis fragmentojn ;el sia . alterna , vivo.
·
~tis ·tia yespero. Ni sidis en mia . s~mpla mansar~o·. Ekstere tórentis la ;pluvo kaj de tempo al tempo
la v-ento $iris la arbkronojn. /Mía am:iko ·§ajnis maltrankvlla kaj fojon post fojo Ji §an~is la temon de
1' interparolo. Mi komprenis, ke ia s,Peciala afero okupis
liajn pensoj:n kaj níi .ricevis a lieston por tio~ kiam Li
diris:
. 1
- Pli kaj. pli, turmentas m$ la .penso, ke ,mia
nuna okupo nui estas forjetajo ·- nenio fidinda . .Sidi
kaj fari librojn,) :udi kun vortoj, krei :r;10vajn su't>qmajn
vortmiksa3ojn, ~ óu tio ·estas laboro por jun!l kaj
s,ana viro . .E>Stas. ja nur veg~ti. Pli_ bo.ne .estas ¡ovingi
faló~on tra .ondanta · greno, faligi .atbegojn au metí
r>€llOJP.· . ·
1 .
.
,
.
Mi nesamopiniis kun li. Pensante pri lia.j lit~~~turaj sukcasoj, m,i r~spondis:
.
.¡.¡
- Vi igno1·as vian ptofesion~ Vi verkistoj havas
ile malgran(}.an vivta(;lko:n. Ekzista's multl:lj solaj homoj
·en arbarkahanoj, en malproksiníaj vila¿oj, jes eó en
la. urhegoj, po~ k~uj viaj produktoj estas: kiel'lm:nradiój
en Ta griza, óiutaga ·vivo. Cetere vi ja li~ havas kaiízon
p(lroli t~el , eri via metio. :Por,. viaj libro} la kritil&stoj
-lH1vas nur lá:udvo.rtofn.
'
,
'
·
·
Mia amiko mangestis pre1:kau ~ok.~ :
.. , , -:- L.a k.J:itikist?,i l Cu vi ~koeptas iüa~. k?m~te~t- .
econ r,ilate al la pr1J~8o de libroJ? ,Ne.; iliaJn vortiO(J:rf
mi ne konsider.as, cu ili estas l:aiídaj eu mallaiídaj. Sed1
mi ,r ioevis a.lian ,kritikon, ki~n mi akooptis tiel serioze,
ke miintensis forjeti la plumO'Il kaj min tute liberigi' .
de. tiu . aóa ~etio.
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La labo~egantoj de la mondo
koiJlplikigis en ":situacio, similanta al
mondrevolucio; '&inceraj kaj bonhomaj
geviroj en ciuj . rangoj kaj klasoj '
éagrenigas kontraií ·sociaj ·cirkon~tan
coj , mallevantaj la vivon gis kruda,
huela batalo por vivo..
.
Edward Bellamy
26 ..Marto r85o-22 Majo. r..8g8.
La nuna epdkó ka:r:aktel'ízigas per sia g:r:anda aktiveco
en p~eskaü cin fako ; la materia progreso cie marSas gigant, pa8e, febre .. laboras la cerboj de scienculoj, ingenieroj , teknikistoj ktp. In.ventajo sekvas invéntajon 'je p.reskaú ne"kredehla rapidecq ; novaj ..ideoj naskigas ktp. , ktp.; fakto,
~. kiun oni tiltkore aklamus, ~e la inventintoj .ceh:¡s nur
altajn idealojn, ni volas'diri: se scienco, tekniko; arto estus
"uzataj por la bo~o de 1a Homlaro; alivorte, se. oni pensus
kaj · 1-áborus inu por la· prospero kaj hartnonió intcr la
·homoj .
l3edaurinde, speciale . nuntempe la vortoj: paco, hatmonio, kuiilaboro, bono, a:niikeco; humaneco estas nur
banalaj . fra.zelementoj, kies ver.aj karakteroj mankas al 1
plej multaj · homoj.
.. .
. ·
La tutá mondo montras hildofi ·de malordo.: la popoJoj .kqntraií:batalaGélS U:U:U .la alían; CÍe OUÍ · konstatas TeCÍproka!l jahízón kaj kortkuron. Maliímo anstataüis amon,
ikun .Ja rezulto: miilpaco, cagreno, ec milito.
.
En Ia.núna mondó· .la lío;rno p erdis la vojon, kaj nur
helpe de J;ctará lumo k'aj fontaj energiaj ·manoj li povos
e~ ti . kapabla .gin r-etrovi. .. . :¡
. ..
.
.Ho, ch te, oni diios ' ál rii : s.end úbe ·n ep'r e necesas
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~ango, ·pli guste p1ibonig~, sed kian1ániere oni sukcesos
rek<mstrui la tu tan mondon! »La registaroj, diversaj •
kónsilantamj jam · tro multe kaj ·oft.e diskutadis parbladis,
pripen.siul:is pri la afem, sed plej kleraj politikistoj k_aj
ekon.om:lstoj ''ane klopodis trovi eltutnigon el la. haosg.
Estis ciam tia ..la situacio, kaj ~certe restados ankau • tia~ «
K,¡_j on_i pll!e.ne enprofundi~as pri la p¡:oblemo, :kiu laú
gerH~rala opmlo do estas nesólvebla.
·
·
...
.Jen nía deirpuukto: pere de paroladoj, diskutadoj,
,p6pensadoj , la lcailz!J. de la mrubono ne estas forprenita;
L·iamaniere la situacio nc povos pliboni~i. Kaj malrapide
sed certe la homaro alproksirrii~as la .abismbn, akcelante
sifm rapideéon k~el la akvo de N'_iagara aptaú la akvofalo:
statbankroton. · T1a estos la sorto de la homaro: la porf. anto de la plej a:ltáj D.iaj pensoj perdos sian mor¡lion. .
Ni permesis al ni tiun ci mallóngan antauparolon ,
.
por . konvinki la leganton pri la graveco de la situacio;
ni . afable pe·tas lin. , .kj!) li atente. legu la sehantajn linio jo
kaj , kvankam' la sistema, kiun ni klarigos, Aajn{l$ Íóm fan- ·
ta~ia , t~~m ~i estas e~ektive tu~e simpla 1kaj . logi~a.
-~tome, g1a sola celo ·estas: la alt~gado de homaJ feheo
k<!j prospero. "
.
·
·
Kiu estis Bellamy? ·
·" ·
Edward Bellamy, kies du verkoj: »Looking back~
ward « kaj »Equality« (Es~rantlingve »Rerigardo« [el
la jaro :woo] kaj .» Egaleeo «) vekis esperan 'pri estonta
plibonigo de la m-otida situacio, naskigis la 26-an de m atto
.
r85o en Cliioo.pee · Falls, · Massachusets.
Kiel r8-jara junulo, vojagante tra Eüropo, · li jam
csJÍ$ dolore trafita de akraj kontrastoj, cíe. de li observit~j. Kun aboineno 1i konstatís,, kiel kruele} nchumane la

' d.itis tion? Névole mi .d irís · eli la aerol) :
»Kiu estas la felióulo? «
~
»Li :Cstas staplisto en la segejo ;,ekster la urbo «,_
si. diris kaj ekrigardis maltrankvile sian horlo~on. Mi
' povas ,aiYCrti, ke Ii estas . "bela, forta knabo. Nun mi!
de vas foriri, ear li venos baldaií ..« .
.
"
ML -star,is lúe} fiksita en la ·tef9· Si · ne iris mullajn paSÜjn, kiam al;tstatura jumilo reñkóiifis kAj '6ir ;
káiíbeakis sin, ·. Kiel statuo mi staris en la lunlumo~
forlasita, sen ' la 'plej . eta · ganeo. Mia literatura .laborQ
kaj konata nomo ne valoris. Li estis staplisto, viro
el {la granQa arnleo de )a korpaj. laboristoj, kaj ~
p1'11fe ris üo, he mrr pro )¡¡ amo, sed ankaií. pro la hon.osta, "IJletio. ..
"
·
.
..
Senigite mi, la autoc\idakto, m4nnoris la ·:tempon,
kiam an'kaií mi pór.tis pezajn tabulSarto3n sur miaj
sultrojr :au ha:ki:s trunkojn .:en la arba~j. Tiute:rnpe mi
volis min liberigi de tia¡¡peca laboro. Mi volís far~
'Íl'Uelektulo káj .m i . sukcesi~. Nun mi' :sopiríls r~ al la.
amaroj,· kie oí:ti dlevas stJ¡ooi la: muakolojn en la batalo
·· por. la pano. Sed mi timas, ke mi ne plu tauga.s por
. liti~ La'~plumtt ne ~stas ilo, kiu kOOas muskolojn, g-¡
k,r:eas uut ma!grasaj.{l , tr~mantajn manojo . ..
5
Li.?íinis kaj ·stárigi$. Baldau 1¡ adiaiíis, surmetis
sian la.rggrandan l?.apelon k:aj el'iris. Li estis neordinare

, , drf\prim,i s,: .ti u7vest>?r,e. ~,. tJe, ro;i ~?~ J.'o?as ... lin1 li
denov.e e\:prenos ·'Slán phnnon ka] skñbos kiel aeruam
~~
-e. :Tiaj e~ b,. ve:rki.stoj entute. Post lía foriro
. ·tati.s k-elkajn míriutó'jn t,e la feriestro' -kaj r.igardis
{a .malllWlanJ p}uvan "llikton. Kel~j homój iñs ti&
~l~p.ce ·s ur. la s:trato, 6iu. ar,.~a ~l<?. Mi .provi$ divenl!
·ilia11 "ineti011-: ~ taj]oj.oo - il)geníeró - lavistino ªtaplistQ 7 kpmer.ciirto _;,. ,4lktoro. ___:;. Stranga miksajo,
~· .el lúu. rúa sc>cio .kOttsis:taiJ ·':kaj 'devaa koosiafi. · ·
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horuoj agas ·. recjprokc ' a1 siaj prókSimuloj, La malbonaj ..
''ivcirkonstancoj de multaj · homoj faris al Ji profuñdan
impr.eson . En Ía sekvantaj dudek jaroj, Beltamy stuaa(lis
la diversajn socialajn p-roblemojn. EI.l tiu tempo, kiam .lia
jurnal;ista l~l~oT~. altili~. ateptoQ, ell'l,pni~is ''lj;:t ri~arl~in~b
vcl'ko: »D1·. l1e1denho:H's . Process « ;- poste b verk1s ,, M1ss
LticHnglon's sister«.
._
1'amen ne pro ci tiuj verkoj BeH:uny . f¡~rnigis; Ji
-stuclá.dis la socialajn prablemojn, :káj· ties 'rezulto estis .In
v•erko , J,ooking' backward «. Post. tlek jaroj <;le seninterrompa studado li aperi15is la _tre detale ldarigantan libron
»Equality «, kiun oni r1gn.róu kicl la vivcelan lahoron de
ni~ geoia atL~~~o kaj cko.n omisto. . ·
[(ion ceiis Bellamy?
Jen k01Íciza en.havo de liaj verkoj. · .
,_. ,
.E~ » !-oo~ins · :back\y_a~d << , .)a ·. aiítoro vekas. la. he~9R!-\
dé S1á rakont;ijo post ~entJ;¡~a ~ormado ·:-· kaJ ma9pm~e
tute prave .-:- p,or ke tlu rengarilu el la 3ar'O 2000 al.ma
bodiau;,t socio. Julio West, tlel nomigas. la junulo, do .
povas 1mrp¡;¡a.r-,i! h staton, en kiu li vivís gis tian¡ .kun tiu
qn .kiu Ii ycki~is.
:
·
·
'
'Cir.kaürigardante en · la nova stato, ver~, lia miro ka.j
a,dmiro 'estas senlimaj. Cie li vidas sangojn, pli gq¡;w
§ajnas 'a l li, ke cio tute .metamorfozis. Cu songo, cu . n va
mona o? kiel t- oní. ' alimaruere povus j>rezen~~ .tion? , ;·Seii~
<-rru:e, perfekte, k10l la radaro. de masmo, la d1versaJ .eroJ1
harmonie interfunkcias kaj glate iras la matoro. La forte
surprizita Julio We. t xenkontas nur fe1icajn, gajajn homojn ·kaj :....... ho terurodela nuna epok<> .. :- li n_enie viqas
·akrajA kontra~tojn :' nek mi.Liontilon apud miz~ra almozulq;
nek r'icegan komerciston apud malfelica senlaborulo. En
la nova perfekta .Mató. ekzistas nek rangoj, ,nek klasoj ;
trovif(as nek abunda riceco , nek dolorple04. mizero.
" <J ta SÍStertH~, detale~ ellaborita de }a kle~a . -!l'I-.Onqmi&to
Bellarn)' kaj prezentita d e ·li al lá mondo, entenas: ,, egal·econ .por ciuj en ekonomia senco. << Sendu.be tiu ci doktrinG
sajnas tro 'b ela por esti_vera k:<tj gian efektivigon oni konsideras ttlte neebla. ';I':mi~n, ni petá'S vin, .~e ,yi ne se.npt.~-~
pense·.prij.uti;u la si~te~ori, sed legu kaj relegu antaiíe, ~e,n
antailJugo, la du hbrOJn.
,
..
·
Cu n.e estas okulfrape, ke la aii,t-oro ~n la jitro x888
jaro menciis ,nuntempe efektivigitajn inventajojn? Ekz . .
la :radian ka~j ~e tre perfektigitan, kian -ánkór.aií ne spertas'
U:i11. e:pokol Utopioj, nu1' utopioj, óni nomis tiajn ideojn
tiutempe. Kompreneblel Sed ni , homoj de ti.u ci j.arcento,
s.cias,, kaj ,povas konstati, , ke ili ,ne' .estas utopi<:!:i· Nu, ki~l
¡re p0vus realigi ankaü lc<1 aliaj profetajoj de B.ellamy!
.
. Ciu, ·' leginte la dü Jibrojn, certe ek~emos: » b.o se . vi
,nur. povus vi vi e11 tia mondo de ; paco, )1arinonio kaj
feliCo. <\ Tio estos eblo(J·, vere, se ciuj homoj)nterharmonie
.~u~l~bot?s; se. ~a di~ersaj ~ópol~j.'k.aj i:?-S?j , ttans}and,.bmoJ · kaJ !':n;iroJ, reé1ptqke manp1:ertios k1el . geúatof . ··
Serioze ·leginte, oni eerle kompri).Dos, ke la. perfekta
stato ne -efek"tivigus, ' se oni antál:íe ne esttis ' fo-rpreninla
la 1\alizon de la malbono. Kaj lcio •estis .la kaiízo? Estas
nur u,nn respondo pri tl.u c;i denl'á:nde: Ü!¡. mono, pli bop.c
dirité: la sen'personeéO de _la móno' en manoj •d e arl5itraj
petsonoj.
.
.
·
·
}lo, ni tre l1one konscias pri .flo, ké nía aserto, je la
, unuq: vi,~Q, k<;>ntentigos preskaii ;ri.'e1li~m. (}~.:.v~~e! Cú -:1:;
· mona, bu poten~ ~lo ~ont.rau. rn)Zé~) , povtrs estl h .. kauzo
de la 1Htosa, mal:fehca stato, kmn v1d1gas la nuna mondo?
Absurdel
,, 'f.amen , ,pririgardin~e kaj kon~iderinte la .aferon, post
l:,toneÍltil bitik\ls. ()ni senllube konld.udos,. ke n~ est<Is -pr~Yaj ,
C.a.( la · mon'<í,' ki-el i.íit(U'.A<i'n~~]o,'élikas l,a , inil~óblaj~"'~.in: ~
$Ünk,o;jn: ~olsmon , jahuon, malamon. _·
- : ·
" Se.d oni 'deJnanaus .. - kaj ankaü Ju1iQ West f..ar'is
!i~n _...,_ se · n~; ~lp,zistas. .m:<[t~,o. )!:.j~~iez;e o~i .;;pqva~ funkci.,
IB,l la :ko{ll rcoti la liank.o.JD.. ktp.t ·
.
·
'La autoi:"o gt)Die t!JSPondis 'eh ~ Equality~ : 1
'lanJy~, sistemo tute ,elil:nm¡¡,s ci~ ~~eon pri ·gajno ~un ~iaj .
¡¡kv-ol: konkuro, jaluz-Q"' k-tp. IDJel la nomo »Eqt?-álítf .
kla:re·esprirñas:íiittj, senest.:epte, ~onm'Jiii !:\aras
Sáinajfi
rajtQjn.
duis: -.Atat_o, :al kies bímfarto ~ !'Unu pe~no.
e
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ne .partoprerias• . ne · es.tas. ~<fn_· farta «. . Ifoncize: '))l.omu~a
produkfáOO ' SUb Sf;ata , a~lDI~ra~O, áhflanke egalraJta diSdonaao «.
· .
· -~ Do ·. ciu civitano~ kia ajn estas lia profesio., estas
·•stata o:ficisto. La nova stato de:viga:s. _ciujn ' l:i.bm:i; ce:rte
. ne~i? prot_estos kont.r:aü tia. d~vl), car !áhor~ pre$~a:jí Ciam '
fehc1gas_1a . homon. ~fo , •k1e!- velo~te l:a md'lonoJ ·de. senlaoorulo:J submetus s)n - al ·tm dev1go! .K¡-ome, ' estas Juste, ·
kc oni, postuJ¡mte :egalan pal'lon•, el la prod·uktadq,. ankaií ·
faru egalan , la.J:>oron. ·
· · · .. • ·
·
..
"
Anstatau mono lciel interS'an~ajo, Bellamy elpcn?is
genian rimedon: slipo-sistemo. · Kalkulcambro ká).k.Qlas (;¡es
pa'('ton eí1 la . tuta produktad,o. Ciu ,· part<:Jprenanto~ de
produktado ; 1áboranta cu oe . la' administrado, cu ahmeho,.
aki¡;as .priidep.tecan . .slipon kup numero, nom?, foto kaJ
sul:,skribo kl.llle kun certa kvanto da nepre prmtte uzotaJ
.sigeloj, kiujn
!levas transd,oni kiel kvitancon, Ror ' ricevita parto oCle si a <individua ·po:r:cio. Poi: .ciu. do,nita. sigelIibreto oni' icl · trabor-as la slipon ~is .t uta konsumo de IÍll ·
.valoro. Se necesas, . certa sumo da · ili r.estas rezervita, por ·
la e.ve,· · , ~ l<~i okazoj , se iu elspezus sian tutan sumon en
tro mallonga temp-o, kkz . .Jiro ,.].u:kso ·:úl·troa , am\izo, senzorge pri '1¡¡. komuóa bezono. La gepatr.oj ..i:icevas, :okaze el~
ciu infannaskiti;o, slipon por la infano, car ankaií tiu Ct
iam anigos al!a . la·borstato. ,,
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De inf ano, gis homo.
t

.

i'

Ciu infano vizitas la lerriejon ekde la sepa aií . oka '
jaro ,g.is ~a. deknaiía. Du~ la 'lastaj jaroJ_la inst:ruo tam_en
estas mdmd~a, t. e. lau la}~ent? ·. pn .·propre; e1ekt~~~
fako aií metJO, kompllCDeble el bo nlatas· al ·kapahleco ka)
_
·
.. ·
aspiroj.
·· · ,;
Estas de viga 1¡¡. generala servatló por ciuj ;geknaboj
sene$cépte,.Ac la rg-:,a . ~.is la 21~a jar;-o,} en ti'?- Je_nÍpo ili
. d7v~s hél})l ~n rest.oraci?~· hotel?J, ·m~trum~doJ, Jll.als~~ul-.,,
e~O:J, ktp. Twmam~Ee ~lt · ko~aqgas ..k un la · reala! ,prak~ik.a .
.. v1vo. Hav¡mte 21; 3aroJn, om.4wmencas plenum1 la ~eran
oficon. . La~ pro.p?rciode la ka{lableco ~n~ pOV;~ atingi _,..
ph alta3n funkcao¡n. La ekono!.Q!!l egall;l~9 gar.anotu,ts· kgn,.tra:ií Cía ~rupto. ;Tiarl¡an~ere .la ' :plej nablaj k;ij estim:a\~j "homoj okupigas prda plej grava] fllllK.cioj. ·
.
.
'ta de c~ú labor"
. Post Iá t¡5-a , jaro oni estas li
<¡lt-Yo; tiám 'fakte )c.orpénciga(:l~ 'pens'
'vo.1 kvap.Raro. oni
il.l men¡¡,i:í, dúm .dek , jaroj' restas · rezerY
llisponebla. ]e la
socio, por ke la stahriasino, ·aííJsaií
neatenditaj ak6dentoj , regule funkciu,
' . .
·'
. Jen<tré kónc:ize la BeUainya siStema, . kiu meritas
,pJej altanf;'a tepton,
, ·

a
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La homa, egoismo.

'Li

de l . . . ·un.:Ini . koitis.
estis eta, !Ji~l<Uka, glav~glut-·
.ailbi' kaj, 3ónglanta frán<:9. IJe Yille li sin nom'is, kaj,li ,
haVÍs ,r_a,<Vart' edzinon. Si :estis , tr~pez-:-ártistino . kaj · sal:..
~gis_; dtk ~la; tegmentQ en. la \ reton, heleg~. :Sin ;tu~-: .
na:n1e ~n :la aero. ~ .
·
·· ·
·"': ,)>De Ville ·.havis 'í:apidágemru.i karakooroil; fiel :· ra!P:il!lan 'ki·el .Jiaj 'manoj, kaj . liaj manoj estis tiel rapidaj
k'iel tigra piedego. :F>Oje, cal'. ta ·. ringo-mastr0 nomis lin
rari~niangantot), au io .s.imila_, eble ec .pli ; málboua,
li ·SoVis:·lin ·kor¡traií la .m otan, pinarban séeuej-fonon,
k1un . li !mtime u ,zis 'Ce sia ponard..:jetado •'-'--' tiom rap.fié; }re ' la ring&,.inastro ec·, ne .bavis tempon · pór pensi
· káj tie,· antaií la publiko, de Ville bruligis la aeron
per siaj fx;lnardoj, e:trigante ilin en la 1ignon cirkau la
ringo-:-:t;nastro; .tioel apude, .ke ili trapene.tris ties vestajon
kaj granda ,,nombro da ili .ee píiki¿is en lían hauton.«
· ,. :?> Lá arJékenoj devis eligi la .o ponardojn · por lin
'l~{JerigÍ, car· li estis ~va\1.au . alpinglita . .Tio decid'igi¡s la
hó,~'ojn sin gardi l<onfrin'í·d e Vill~, kaj neniu kul'aa-m
esti pli .ol ~nur ~entila aLl.ia edzino . .Si esti;s ruza ·koket-

ulino,. sed ciuj timi,s"de Ville. ((

· ' )>Jameri., estis iu, Walla~. kiu iimis nenion. Li
estis leon-dresisto, kaj anka:u ·Ji metadis sian kapon en
la ''Hu&egon'~'de leono. Li eiun~tus ~in en la bu&egon de
iit ,lljn et ili; kvankatn 1i prefl;lds Angusl,us¡ gran dan,
bónhumoran beston, , ki'llc estis óiam Hdinda. «
~. .. ·'»Kiél mi ,diris, .Wallace · - re~o Wallice :ni no;~i;s,; lin , -:-'· timiS . neñion viva11tail kaj · .mortintan. Li
es~~,· 8eá ia dUbo, vera re~<?· : Mi vid)S' linelnia, kiani'
~ v~to
eniris b~on . a~ furi<>ziB"inta lepno, k'aj sep

ti

~aslolio tradragis · !in. · Nur ..
na~n- ~

'o

•••

~-.,

<-.

'

per ~·sia

pU.giio ·•sur

~ian

_·:

»Sínjórinó de Vj))e ... «
.
' . . {J.e 'ekbru(); '1ciu.aiídigis •. malantau ' ·ni, .'la leopa:rdd,~sisto malvarinsange sfn tur.nis. Gi. estis dh1idita k1l~q,
kaj nrano de;,!udanta siniio · estis kt,tptita de gr~üa,
gr4a lnpo; kiu·'pénis perforte ~in eltirL L~- bta'k'o g~jnis
elet.endigi· pli kaj pli li()nge; kiél dika ,elástajo, ka.j llt
klilinlaro de Jk ko1Il'Batin<la simio 'faris gr.atid'an bl."tlon.
Neri.iu izorganto :eoostis~ t,ial la leop~rd.-d:r'!lsisto a1proksi~gi¡¡ · .K-elkajn." pa~jn, ··akre ekffapjs ·. ~ la lupon éur
..la p~,zon per lapeza~ kaubaato:no, kiuu li portis~ , Jroj .re.. turnis •• ~in ·• kun;c malgaja, pardon:l~ta .·· ride~ .IJQr;, .rekofi:!,enci.. sian·' nefj:nitán rakonton, lfva'llafi .'nenia iu'Wr-
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La infano jam forvagis el
sekureco de la
patriua t erpomgardeuo. La posttagmezo estis silenta
senfíno de briletauta varmo, sed en la kampo tran
la gardeno la juna herbo komencis reverdigi post la '
fojnrikolto, tiel ke gi faris fre~koloran razenon mezo
de sekaspekta juliu .6irkaiíajo.
·
Super la ebena verda vizago de la kampo siri
movis nenio krom la flagr.etantaj papilioj vibrantaj en
la sunlumo, etajoj kun kolorój de tu:rkiso kaj citrono,
de testudajo kaj eburo. La infauo iün rigardadis. kun
apatía inte:¡;eso, Jiaj okuloj ilin vane &,lsa:dis. Foj~ -lil
demetis sia:n• largan bhinkan stmeapelon, kaj tenis :gin
kaptopreta, sed gia ombro apenaií falis sur la herbon,
jam montrigis moka ekflagro de flava brileco malproksime for inter la terpomfloroj. Malvigle li remetis
la eapelon kaj antaiiefi.iris serioziniene tra la kampo,
kun manoj profundig-i!ritaj en la pogoj de tia eta pantalono. La suueapelo, tro gr,anda por li, donis al J,i ;la
-aspekto.n de ·· malgr.anda maljut1ulo marsan:ta profun.Qínedite tra vasta bulludejo. Saj'ni;s, ke la papilioj lH'•
plu intevesas lin. Estis al li tro varmé ilin et observi.
.
Ce la fino de la kampo staris domo, kiun duone
kasis arb:aro de s·cnfloraj siringoj kaj mathelaj laiiro)¡
kaj netrancitaj fmktarboj. _La senkolorigint.a.j flavaj
markewj de la domq estis malfermitaj pro la suno,
kaj la por:doj staris fermitaj , kun far'bo vezi.kigita, kio
cío donis . al la domo forlasitan aspekton. La tard~o
estis . dezerto de- arboj kaj eglanbírioj' .senordaj aloeoji
kun palaj rozkol()raj butonoj> lciuj guste tiam ,malfal. _digis; _ saug~rilaj ' papavoj sin seinintaj ;.rnüope cirkat1
~-' •
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skrapj lin ; ~ed li kondutis malvarmete kiel _,kukumo'·l )
kaj tute ne minacis. Sed mi vidis ~kbrilon en liaj okuloj , tinn kian· mi ofte .vidis en la .Qkuloj 9;e "'SSvagaj béstoj, kaj mi tre serioze avertjs Wm1ace-on. Li ekridis,
sed de tia1p ne _tiom ofte li rigard1s en la djrekto de
s-inó de Ville.
'
· ·
·· '"
»Kelkaj monatoj forpasis. Nenio okazis, kaj mi
komencis pensi, ke mia timo e_stas ;t ute senbaza. Ni
estis tiam en okcidento, ludante eu Frisko.2)' Gi okazis
dum la posttagmez-a spektaklo, kaj la granda. tendo
·estis plenplena de ' virinoj kaj infanoj. Mi ser6is ,Rugan _
Denny', la oof-kanvas...ara:n ganton, 1.--iu malap,eris kun .
mia postranci1ó. "
. ".
·
·
»Pasante preter un:u él la vestig-tendoj , mi enl'igardis tra la ttuo en }akanvaso por vidi, cu mi po:vus
lin trovi. Li ne estis .tie, se4 g'!ste aniaü p:¡i. staris ,H:~~ ..
WaUaoe', trikot-yéstjta:, . ateiJ.'dante sian · mcon ~por .·eniri :..
la kagon knn luclantaf leot10j. )\u:n granda ánfuzo li ·
ob ·ervis d,isp:nton inter du .trapéz-:artistoj. ·ciuj ~aj., .
~ki:uj estis w ti:u tendo; _r.egalj_s sin per' la disputo · ~
kun escepto de de Vilie, kiun mi rimarlkis ·r igardi la
11'1!go~ '. fil~e kaj kun . _ne~a~i:ta maJa.rno. W~J:lace ''k~.¡
:La aha) estíS tro okupltaJ <per l~~ displtlto, .eor ke 1Ü.
f?.?VU rll,np*i ~<>n~ ki9 ·. ~kv.is. .,< .. •. , .
......
•" · »Sed \\liii vidis gin tra''lá truo en Ia k~nvaSQ;'· De
ViHe :tiris.-sian 1,urztuk9:n _el sia po.So, faris mo.v.Qn, kva.zau fon'i§ante per gi la s'•iton de ·sia viia~() (estis .v~rfi!
~ga tago), kaj 'SaQl'tem~ pret.e:rpasi.s .la dor-son·- de
WaUa.oe. Line llattis,.;.;~~~- fJirtigante .la naztulOO~,~ iris

Bates ~ ,

la florbe'doj kaj la \'.ojetoj kaj sur la pordsojl9- mem.
]~a a'tmosfero. · 8ajnis .dor.¡nemiga pro Ja . papavodoro., La
brilaj skarlataj florkapoj . flamis kv.ázaú dang·ersignálo.j.
Proksimigante al la domo; la i:qfano- marsis kuD
stratJ_ga iudiferenteoo. Jen 1~ str.¡.'be P.gardis jo.Fi ·9e . la
plej fora horizónto, . jen saj.nis, ke ' li atentege sercas
ion sur la herbo al)_,. en''la cielo .. Estis; kv.áza:u la domo\
tute ne ekzistus. La infano marsis al gi 'kun mieno d!e
serena kaj sencela _senlóilpeoo,
~ · , ·
: •, .
Tarpen tiu s~nkulpeoo estis ~spektinda, car . li
marsis, lau l'ekta linio, -' alloke, kie_la' garidenpalisar~
estis rompita, kio- lasjl; breoon · rufíoo · gnandoo por
ebligi al hundo sin trapusi sub la sirmo cde la } iringoú
kaj la laüroj; Dmn li '~lpre'ksi:mi~is al']a breto) ·I:i:a
senkulpa mieno i~is pli ang~leca. Li · sin klinis por
desiri blankan ~loroh de trifolio: Li, malvigl'6 flarls gih ,
ddiTis duan kaj aakaú tiuu flaris. Li oirkaiívagadislaií
beláj cirk1oj ' s'9r la .her~o, §.ajnigante &er,eadi. Pum la
tuta . tempo Iiáj okuloj estis direktitaj sin la domoh,
malvirte kasemaj , sopirel!le viglaj.
. ·
· loni po,ste ltYdorm~€ flánken'vetUris al la'·. br~CÜ.
En sia dormemo li saj;nis ne nur senku~, sed .ankaií
blinda, Tamen liaj okuloj per unu · rapida e){rigardo
kónstatis la !lenda.nge~an se$omeoon de la :kampo
malantaue k'llj la garden:o antaue. ~~
,
"
S;ubit.e H malaperis tr-a lá hego kq:n ekhrilo ·a~
blauko, kvazaii kun:iklo. Li ra.mpis .tra la arbaro, .kaj,, la
eglanterioj ka.j fine eligk eú: plenan sunlumon, 'pal¡)teol"Ulúante kvazaú viro elpasinta el mall'UilÍa gangalo.¡ ,
.. < , , Tie li ,~'tloelige rek~g~s J;.~j · M1tis.IA1lj elrul<>] - ~e

\.

plu ·ténis sian a~pekton. de ' sus~ktig~ anteLeca sen:..
'kulpeco. Ui plenigis de singardemo. kaj miro, de kulpeoo kaj plezuro, Ili rigardadis kun nova, neflá:nken. iganta . intenseoo. . ·
·
A:Dtaií la infano etendis .sin fram:barbetejo, vic()
·
P.OSt vico da verda kaj ru~a frandajoj. Hin vidante, l;i
nenion alían volis rigardi. Li ~ajnis ·momente paralizita
:de la ruga Sa.rgo de la altaj dikaj . trunketoj. Hejme,
flank-ál-flanke ku~ 1~ te.r~nwj , ankaií 1ia patl'ino ktilf:?~s ft.ambojn , maturajn, densajn, belegajn , kiel ci
bUJ.

,
.
.
'
ta~en, la . framóoj heskigitaj de lia
patrino subite ~ajnis malestimindaj. · Krome si timig-e

..

.

..

Al la infauo,

malperrnesis pli frandaj ol ,iam povus esti tiuj de lia
patrino, kaj lían ~uSün 'turmentis la suhita konscio pri
la forta aromo ·de la fru.'ktoj kaj la folioj .sub la varroa.
·súno.
·
Li desiris frambOn. Gi rapide degelís en lía 'huso ,
kvazaií -nego. Iam vasta fisr~to kovús la arbetaron , sed
la fóstoj forputri,gis kaj la x~to falis senutile imp1ikita:
ínter la framhujojn: Staris nenia •&ro kontraií lia
progreso en senfinajn ' Ír,ambaleojn. Unue li marSis
ka§eme, haltadante por aiískulti; sed la gardeno esti¡¡
.silenta, . sendangerá, senhomª. Sin moV:is nenio "ktom li,
kaj poste li ekmarsis pli sentimé, séngene susurigante
la foliojn per siaj rapidmovaj membroj.
Seneese li mangadis. Kvazaií li konkursus kontraií
la· tempo aü l11- lumo. Unue li glutís unuopajn berojn,;
kvazaií grandajn rugajn fin.gr.ingojn ·1>lenajn de sango..
Tedite guste de iüa . belegeoo, li kolektis malpli grandaj:n, pli maldoleajn f.ruktojn •1mj . ilin. mangis per man~plenok.rejeta,nte ..sian kapon kaj karmezi:nigante siajn

lipojn;

·

·

-, . ...Ahenis {mo~e.1,1~o, ,e?,:.LJAu la ~sto d~ e? la pl.ej
: belaJ fruktoJ . eksaJmS .s trange &enmteresa. .L1 paiíns,
profunde spi~g.emis, kaj '1ek~s lá .lipojn , ebri.ígita de
la fruktoj. Li 'ek~nsis de¡mini sian eapelon.
Li komencis ,mársi pen kaj reen laiílonge de la
· aleoj, gin , plenig~te. ·~korau Iltlnia sono aií movo
e yidentigis en la gardeno, ,.krom .lía propra cirkauserc-;
ado ínter la folioj . . La suko de mul~aj framhoj ekmakulis la blankeoon de lía suqcapelo. Lí tion ne rimarkis.
-... Li esti.s ebria de mal{l'fltmesita .felieeg'o.
· Srlhite li atíngis la · a~ilt).:..fínon; kílj tie li eklevis la
~igardon. Antaií li etendigis va~ta .razeno,, senhoma kaj
' papavtapisita, Li gin rigardjs kun la aiídaca indiferen- ·
· ~co ae ..·~en'konsidera memfido. 1 Li deSiris frambon kaj
gin ma-¡;1gis kun "laií;ki kaj_ 8engenÁ trpgmac~do, kvazau
por spiti"la lastan dangeron ·de la loko. ..
.Li ,sin :turnís por preni plian frokton kaj ,ekhalfis.
.-.~~·: t
"
'
~,"' '
'~~

'

PalS:,.objekto, kvazaií mirtáca · vizio.; aperis snper 1a fr¡¡;mGi estis pajlocalJelo;. Dum unu;
. sekUJl.dO li gin rigardis kun kapturnigo kaj miro. G~
morigis. Lia Joro eksaltis. En la posta sekundo la
pajlocapelo r-apicle alproksimigis alli kun plenvoeaj
kolerkrioj - ·
. l> Diable, mi vín senhaiítigos! «
La infano fugis. Li sin ]etis lau. frambaleo· kun
senhrida teruro en la koro, gratigante dum sia blinda
klll'ado. Dum la tuta tempo li 'konscHs, ke lin persekutas la pajloeapelo-. Lin teruris krioj · de ~koiero kaj'
minaooj pri neniigo. Li stumblis, la sis 'fruí sían eapelon, ne kJuragis halti por gin r epreni.
Sur la kampo li paiízis dum angora momento por
vegajni la spiron. Malantaií li mugo de kolero jetigis
a1,' li el intet Ja fr.amboj~ kvazaií kanon-kug!o. Retrorig.ardante li vidis, ke o~i prenas de sur Ja tero lian ·
blankan suneapelon kaj gin kolere svingas. Li fu gis tra
la kampo knl.l timegopleua r apideco.
.
, ··La vo&:> de la viro lín s-ek vis. Retror:ig.ardi li jam
ne plú kuragis. Li kuradis kun sén6esa málespero, gis
·l i povis halti 'denove sekura nuilantaií la palisaro de sia
patrino. Sed ec tie li ~ povis resti. Li estis treman'tal,
ellacigi;ta. Finfjne taríJ.en . li profulllde enspiris kaj kun;
gr anda peno '6kv.agis Aajnmdiferente tra la terpomoj kaj
apud la framboj a1 la domo, penante rigardi an~el
.miene la cielon.
Okazis ke .samtempe; ki.am li eligis el malantaií
la tramarbetaro de sia patrino, .ci tiu mém elvenis el
la domo. Si estis vasta, fortega virino kun 1dabsimilaj
brakoj kaj kun malhela su spektema elrígardo.
Vidante ~in, 1i haltis. La halto estis latala. Si'"tuj
alproksimigis ál li. En tiu momento Ji remeanons ciujn
a~e~tojn, kiu~n s~ donis alli .Pri la frambo_j: Kiomfoje
:1 Jam avertts hn , -ke, s~ h mtetos sur ilm teJe unru;
fingrori; si 1in senhaútigos. Si alptoksinpgis same rieeV:iteble kid la pajloeapelo en la alía gar dooo. Li vane<
tordigis por liberigi, ci tiun fojon li ne povis sin savi.
·
Li freneze .signis sian serikulpeoon.
);M.i ínstruos. al vil <t ~i kriis.
»Mine, ja mi ne! « li plorgemis.
. »Ri o-ardu nur vian buSün !« si kr.iis.
, Si kaptis lin oonindulge. Lía kulpeoo ,tiel evidenti.s
sur lláj lipoj,<;. ke ~i lin batadis, dum sia J:ir1!lro <SU{IJleJlmalsupl'en mov.igis kiel dtasil<>.
La i nfano, kriegante sian senkulpeCQn pri krir:no
kiunr li ne f~, .:malgaje rimark:is traQ.S la bmpo
proksim~antán ' figuron. ·
· ·
l
·
P<er hlanka eapelo gi sigrralis terurajn miuaoojn.
·
El 'la angla ; Alee V enture,
' ba~1ietoj maliutaü li,

>
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. '¡ ·t\caj
. ái!J: estas Ja pretiéo~ de NWeato . ' pleJe pruvus, ·se ankorjlü .necese. til!n de Jean _Giranu~ ,......;. . ~e· oni ·vid~s, te la. $enerallr prov~i:pet~ de. la
Tro1a Mrltto, p!uraJn el m~.J · Uemokos-or ~tsfrakase
. aplaudí sian' propran'0.1Qurdon:. Nekonípreno?· Eraro? Tute
u e 1 Sincera .oma~o tute. .nat~re sp:ruc~nta .'·k~j ec. kan . -i~t:n
da koketerolt el la ' r.tlal]UUaJ, klerulOJ, k~U)Íl ~ptte al ClO
la Arto ,konKerasl 1\uj, pro sia 1 p~fesio kaj sia spritp,
'T•I)kopas Ja aütenti.k:an Céfverkon 'kaj , akceptas ' I)JOrti pro ..
~¡ .. . almenau simhole t
. · .
·. .
._
. i'
' sea· ili ne evitas · lá _propran 'm'orton, tar' dank' 'aJ "~
ília . monumenta .1pen~ogo, HeJ:toro tam~!! enttepre.Pos +la
Tr.ojan Militoh. ·
· .
'
·

o

?o

· :,»La málric~j ~ouioj ·~sta$ la p\~j '~ofláj)~ ¿s~as liaj v~~tdf ·
. k~j lq¡:n ~li li · anka'ú komJ>renas sin'; . kllll ~ la malric~gaJ
nl?ntkamp!U'!fUOj ..en •·'firolo, kun la ;simplaj. h~moj C~ ~~
n.?T~,n:arbordd'; ~fin ~a· _migt:u1?l: s?T _I~ ~ últáj ~strat?j 1_ ~ur

1 ~mJ.;1' ~orrí ~ti~m,s-nnj;a: Li est~s- una.~llá unuaJ b~o1k~

hstoJ kaJ la unua:, km, ,:mu:ate k~J. ádnurate, tr.avetur~s •iji.
s\>lsan Julier-pá...o;ejon pei biciklo. La migr.emo Jm§is
lia
s,ang.o, ·sed ~u~~'?· U , ~is. tute; siaj~; f'!Oprajh v?j~jn~ ~ ..•
, N9.rqcrney 11 . ll'lS ... en VJntro¡ !q:am ctli.] ~iencstrp,J he estts_
· ferroitaj pet tábulÓj; ~a :U prómen1s tie mete eri deCc:mhr()
tra ·florantaj :cazogardeJ.roj, kvaziiü fi estus s11t la Itiviilrd:
1\.iarn lia_ teattajo, es-~ .ludatá "en .· Batcel(')na; r.ica hispana
aao:plntO, kitl.'~Stw;lis : ()i'l 'Bohn, metÍS je lia, dí~pono .SÍan
dpmon · ';ce.. la ''· ll'Ja~o'.· ~cli:rti'idtbomí. gin ' gpmit' modesta
sa?liD:qoJ)I?1• ' J>ed .~I .e st.t s. pompa Y,Ilao kuo:. fama p¡,u''J;:ó!
~¡:m kiU .estiS v~rkita ec l'ip;ro. Ln poeto, de;vts al la ,dom-·.
rnast'ro rec)'or1i 1a don.aeorvresti. tie dúndíi vintro. Lf esfu~.
slt1 . sen:tÜ;¡.ta ljllatfelica .'e¡;Í ci ti U; luksego ;k·ajcopreskau vive
·enterigita. Lia viv.o deva& esti · penado por lin gojigi. Kaj:pro
tio li veturís 4I Mallorca JGij tie ttov.~ .i~te.r la nigraharaj
, hispa,ni.o,oj an~~ú blond~jn graql1egu1ojn' kaj g.tandeguJinc.; ·
• ojn:. ro~teli!-~~u. de 1~ iama gota IogU1J~.ar.o, t!el, ke -~ia viy.,. ,
tle~ll'O -pa51g1 .l.arn .JáJ:On, stu l slándo., per .f:elka fa,ntazto
Aa,anas p1enutmta. . ·
•' · ,,,. ·
· . ,
.T re . m;thnp.lte kaj. tre. malo~i.e Sqh!Ilidtbo¡:m flkribas
pri . iJlj verkoj. Oc lá fino li dedicas al ili tU:t,an 'pagon
de la a:mp1eksa·· libro kaj di:ras pri ili, ke ili forlas:is ,J in
kiel infanoj patron . .11.\e li . ank'a~ plendas" .ke de nep.i:u el
siuj Xástaj tea1rajoj' li vidjs iprezenton. . ; ... . ·
. ·La ·poéto ;estas nctn '.ma:isana kaj po:r res~i~i li · dev·a:s
l'eSt~di malpr-o.J¡;sirne de sia hejmila,ndo.cLi .. vixas en la sudo;
' en tiu Ascona, . kie -)<uradas la longhataj apostoloj . kaj
vegétaranoj,'' dioserculoj kaj ' vivreformhloj. ' ICun ' ilf
Scbm.id.tboml certe havas t:rre. ,xnahriulte komunan. t\ sconat

en

·'

n e- esta~

. pacon -

}>01'

l.i lu' loko, kie li'poyus .trovi. trankvilon J~¡tj

»pét señfina mórdo la. hejmsopiro (usas lían

. internQn <r.. .Pos.t k{llkaJ monat0jtla

Nj

'

po~o

igos

sesdeltjarulo·:,,

pt'Cn,as ]ian >>Yi,v:o,ljbron « ,kiel belan .qon'ª-con. Ki,o n l i

ríikontas ·en ,gi,"tfo rádias korvarmecorí kaj natQtecon, sinc~rati, o;pinion kaj .mnon'· al cia . ho~esta: ka'j .:anime nopla:'
,
, J'
. ·
, .. i>c
· F. · W.~ V,

A l niaj uetlet·Iaudaj kaj japanaj klientoj
Por plisimpligi la interrilaton kun niaj kli ntoj
el tiuj du landoj, plej multe reprezentataj inter niaj
aoonantoj, ni oedis monopolan vendorajton al enlandaj
firmoj, gis nun tre Lone fw1kciintaj en la rilato kun ni.
Tiu ~rango plifaciligo pagojn, dernandojn. mendojn
al niaj küentoj kaj ni esperas, ke tio renkonto ' ilian.
plat.on.
Ni pel.a do niajn nederlandajn amikoju, esl nle
sm turni al s-ro
A. c. van lngen, Rotterdam TV. l'oorhcwen l¡:J
kaj niajn japanajn amikojn rilati al
.lapan(l E peranto Instituto, Toldo.
La du firmoj kompreneble plenumo la mendojn faratajn de l iu ajn revendisto, gis nun rilatinla nin 1 aj
ciu poYas fari siajn mendojn per la gi nuna vojo. krom
se ili rilatis rekte kun ni. Tiuokaze bonvolu vin lurni.
al la. upraj adresoj.
Samtempe ni danku al Internacia Cseh-lnstituto
pro la fidele farita servo dum du jaroj.
LITERATURA MONDO

IWI &.J B EPBEZENTA.NTOJ:
AUSTRIO: Rudolf Foltanek,
Wien, l. Herrengasse 2-4. Po§tkonto nro 19.704
AUSTRALIO: L. E. Thomson, p. a. R. O. Rawson,
.M.elbourne 169 Exhibition Str.
BELGUJO: 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. l. 142. High Holborn
BULGARUJO: Centra Librejo »Esperanto«
Sofia str. Maria Luiza 3~.
éEHOSLOVAKUJO: Esperanto Asocio en CSR.
Praha X tX. 447. Uralské nám. Po§tkonto: Praha 12371.
DANUJO: Isosek, sro L. friis Aabyboj, Frodesvej 21.
Po§tkonto nro: 16295.
ESTONIO: Helmi Ores en, Tallinn, Postkest 6.
FRANCUJO: Centra Esperanto Librejo
Paris 6e, 11 rue de Sévres
Postkonto: Libraire Centrale Esp.-iste, París nro 19601.
S. Grenkamp-Kornfeld, Paris XIV-e 117 Bd. jourdan.
GERMANUJO: Po§tcekkonto de Vilmos Bleier, Berlio 138084
HISPANUJO: Ferdinand Montserrat,
Barcelona, str. Provenza 75, 2-3a
ITALUJO: ltala Esperanto Centro Milano, Galleria
Vittorio Emmanuele 11. 92
Postkonto: Milano, efe postale 3/18715.
JUGOSLAVUJO: Sudslava Esperanto Servo
Zagreb, Primorska 11.
La Suda Stelo Slavonski Brod Postfako 44.
LATVIO: Talivaldo lndra,
Riga, Kr. Baronas iela 104 dz. 19. Po~teekkonto nro 7.
NEDERLANDO: A. C. van lngen, Rotterdam W. Voorhaven 43. Postcekkonto nro 272818.
NORVEGUJO: Norvega Ligo Esperantista, Librofako.
Sro john Johanessen, Hamar, Skappelsgt. 5.
POLUJO: Halina Weinstein, Warszawa, str. Leszno 99.
P. K. O. W. Nr. 27867.
PO RTUGALIO: Saldanha Carreira,
Lisboa, Av. Duqué de Loulé 503
RUMANUJO: Esp.-Instituto Rumana, Cluj, str. Bravilor 15
SVEDUJO: ForlagsfOreningen Esperanto,
Stockholm, 1. fack 698 Po§tgirokonto nr~ 578.
SVISUJO: Nova Esperanto Grupo, f-ino Halter Pnsca,
Katharinengasse, 11. St. Oallen.
J APANUJO : Japana Esperanto Instituto
Tokio, Hongoo--Motomaei l.. Po!tkonto: Tokio 11.325.
USO NO : Amerika Esperanto-lnsatuto.
Rockford (lllionis) 1111 Brooke Rd.
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En julio 1936 deziro multfoje e~primita al ni el Eúropaj
kaj el alikontintaj landoj realigos per la apero de la plej
grava, en la tuta mondo konata kaj ~iam htata verko de

EDMONDO DE AMIC IS .

Esperantigita el la itala de •

1,822.000 ekzempleroj venditaj nur en itala lingvo 1
Preskau cent tradukoj plej diverslingvaJ!
Pluraj milionoj da homoj legis gian tradukon en sia
nacia lingvo; per la Esperanta Vi ~uos la verkon kvazaii
vi legus la originalon!

Provu 1 Vi ko nst at os la veron!
Prezo de la preskaü 325-paga volumo; broS.It. Liroj 12·tolbindita lt. Liroj 18·- krom 2. lt. L. por afranko.
Kiu mendos la Jibron gis la 30·a de junio 1936, ricevos
gin sen aldono de poStelspezoj 11!
Antaupagon al

Eldonejo A. Paolet - S. Vito al TagUamento, ltalujo
PoSt~ekkonto

·~

9/392, Venezia.

...._,.......,.~ ~ ...._,..~~
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KVAR PA~OJN ANTAÜEN fara la regule aperanta, dumonata, popolscienca revuo

SCIENCA GAZETO
jen la novajoj por la jaro 1936-a (la 5-a de Scienca
Oazeto): l. Ciu numero havos 24 pagojn (ne kalkulante
la kovrilon). 2. La unua parto de elu numero (longaj
artikoloj) estos presata per pli grandaj literoj. 3. La
gazeto estos ilustrata. 4. De nun ni sendas specimenon
scnpage. Nur petu gin.
Nur al frupagantoj ni garantias Uveron de la
1-a n-ro 1936-a.
jarabono: 1 dolaro usona (3 sv. fr.)

Amerika Eapera n to•lnatltuto, Brooke Road,
Rockf o rd, l ll ino ie, USA

Jam la trian jaron monata

endependa gazeto

TEM PO
traktas realajn vivon
kaj socion,
kun
a muzo kaj satiro
tut en E peranto.

Jarabono; J .20 jenoj. aü 10 resp.kuponoj.
LIBREJO KANIYA

Teramati -Ebisugawa, KIOTO,
Japanlando.
PoSt - eekkonto:
Osaka 23404.
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III

Ciu
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Stenografa Konkurso

al

NIA OAZETO
rnonata, graodformata, ilustrata, kiu parolas
pri cio - por ciu

•

Direktoro
Oeorges A V R 1 L
Cefredaktoro
S. GRENKAMP

•

Provekzemplero kontraií respondkupono
de la poa10
29, avenue de Ja Victoire, NICE, francujo
Jarabor;o: nur 2.40 svfr.

DONACE ,Esperantc-Centro ltala• sendas al ~iu acetanto de almenaü unu ekzemplero de la beleea Ovidlibro

Stenoerafa Instituto Tutmonda or1ani:us internacian
konkuuon de stenografio, inter eiuj adeptej de la siatemo Duployé- Flageuel.
Tiu konkurso estas dividita en 6 sekcioj~
t. Steno..,rafa belskrlbo; 4. Karto~rafic;
2. Metagr;.afa belskribt; !S. Stenoerafaj arta¡oj;
3. Flua stenografado;
6. Stenografaj pettkartoj.
Tiu konkurso kies rekompencoj kensiBtos el diplomoj, abonoj de gazetoj, Jibroj, objektej, bron:raj kaj
ar~entaj medaloj, restos malfermita ~isla 15-a de Adgusto
1936.
Ffuganta Skribilo, kiu publikigaa la regularon
de tiu konkurso, certilas, ke post mallonga ler11ado en
brosuro, kiu kostas 1 f 50 {1 respendkuponon) tiuj povos
facile partopreni tiun konkurson.
Por ricevi re¡ularon senpa~e atí recularon t:aj
lernolibron (kontnü 1 f 50), oni sin· turnu al Stenog•
rafa h1etituto Tutmonda, 1 8euleward Voltaire,
leey, Seine, Francujo.

,ROMO KAJ CIRKAÚAjOJ"
1 Gvidlibreton ,Cu Vi konaa Italion?•
1 Broauron ,Flerenco•

1 BroSuron .Hapoli•
1 Planeo pri Napoli kun E-tekato de la Foiro de Levanto ~is elcerpi~o.
Rapidu do mendi la plej valoran juvelon gis nun
aperintan en la Esperanto-Literaturo
Úi estas libro, kies vid o kaj foliumado fermos por ciam
la buaon de la kritikantoj. Ne-eble prepari pli valoran
verkon en tia fako!
Úi estas la lis hodiaií aktualigita Gvidlibro ,Romo
kaj Cirkauajoj• de Touring Club Italiano. Estas en ~i:
la plej kompleta, praktika, duobla tradukilo de la frazoj
bezonataj de turisto; tre interesa, utila glosara kun la
fakaj kaj specialaj terminoj de Arkitekturo, de Arkeolo&io, ktp., laü la alfabeta-sistema metodo ,Oro•; praktikaj informoj pri la Urbo; hiatoriaj kaj arthistonaj notej;
1!> priskriboj dt promenadoj tra la Urbo kaj ties Monumentoj kaj Muzeoj; detala priakribo de la Vatikano Urbo;
priskribo de la cirk:aiíajoj, ee malproksimaj, de Romo;
listo de la menciitaj artistoj knn indikoj; indekso de
geografiaj nomoj.
Estas en ~¡ ja 32 Kartoj kaj Planoj; ili plejparte prezentas kion pltj valoran kaj belan oni sukcesis krei en
kartografia arto: tre delikataj Planoj kaj Kartoj kvarkoloraj, kiu per si mem i1as jam la libran nepre aeetinda.
La tuta arango estas rezulto de multjara ampleksa
sperto. Oni po.-aa aserti ke tia Gvidlibro egalas aü ee
en pluraj rilatoj superas kvalite la famajn Baedecker kaj
similajn eldonojn.
La prezo de la libro, tole bindita, estas 27·- it. liroj.
UEA-membroj: nur Liroj 20·ESPERANTO-CENTRO IT ALA
.
Oalleria Vitt. Emanuele, 92 - Milano - C. C. Postale
3/18715

Ella diversaj grundoj, en kiuj kreskas ti u fruktodona arbo,
la internacia lingvo ESPERANTO, ni devas speciale
atenti la sciencan grundon. Por la Scienculoj, Ingenieroj,
sciencamantoj, la sciigo de tutmondaj novajoj estas
absolute necesa. Pro tiu neceso, niaj antaiíuloj kreis la
aaocion

lnternacia Scienca
Asocio Esperantista
Tiu asocio estas nun dudeknaiíjara kaj sub la patronado
de mondfamaj scienculoj, publikigas bultenon en kiu
trovi~as interesaj artikoloj. La kotizo estas tre m 1lalta
(kvin ~visaj frankoj jare). Rapide sendu vian aligan al
s-ro Dupuis, 56 rue de Larochefoucauld, Paris go,
kaj vi estos bone aginta por nia kara hngvo.
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FeleJña a:~:erkeulo éa kiadi): Bleier Vilm:~s. -

BULGAHA fSPfHAHIISIO

organo de la Buleara ~sperantista
asocio.
Aperas monate kun artikoloj literaturaj, sciencaj, e!perantistaj kaj versafoj.
Abonpago jare 1 sv. fran• o all eealvaloro sendebla per poAttekkonto 1133,
aii 4 r~spondkuponoj.
Adreso: str. Alabin, 50 - SOFIA
(Bulgario ).

Trezoroj
de la
sveda
literato ro
Vi trovas
ilin en la
grandioza
verko

SVEDA ANTOL00/0

Parto 1-a (1880 - 1920). 50 kunlaborantoj.- 432 pa~oj.
Mu!tajn l~iídojn ricevis Sveda Antolo&io. Tie ei
nur kelkaJ spectemoj:
La kontrolisto de la Akademio, s-ro Boucon,
ra~ortas jene: , - Senerare presita ~ur luksa papero
kaJ eleg.ante ~edaktita -en pura Zamtnhofa stilo, la Sveda
~ntologto bnlos en la unua vico de nia Esperanta
hbraro•.
.
,-:- Ci tiu .bela libro devas esti en la manoj de
en~ samtdeano, kJU deziras kGni la vivon en la nordo
kaj ~nkaü en la .manoj de ciu propagandista, kiu voJa~
~ruv1 aJ la publlko, ke Esperanto e~tas utila kaj grava
hngvo.
(La Praktiko)
.
Bro~. ~·5q, bind. JO·- svedaj kronoj. Broa. 6·80,
btnd. 8·- svtsaJ frankoj. (Plus 10•;, por ~endkesto).
Eldona Societo Esperanto, STOCKHOL.M J.,
Svedujo. Post~eka-konto; Stockholm 578.

PeatYidéki Nyomda Vácon. -

A nyomd,ért Bénik Gyula felelña.

