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APERAS SESFOJE DUM LA JARO 

Novaj prezoj! 

ne redouas. La rajl 11. fari en ciu ensendita manuskripto 
or i, la vt•t·kinto af1 tr:u.Jukinto anticipe ne protestas. 

mn ;u kriuil<~jn artik lojn kun ufice largaj margeno kaj liniaj 
ruanu. kripl .i k un rlP.·t•qnilaj :ui lrc klare lilkribitaj literoi. 

liaj prezoj en la katalogo estas malvalidaj/ 

Biemaczki-Medrkiewicz: La Verko de Chopin 
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Ar~enta Duopo. juhilea Libro pri Baghy-
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Ora Libro de Esperanto. Redaktis: V. Bleier-

E. Cen e - - - - - - -
Van Loon-Savflle: Rigardu la Teron 

en la koloraj tabuJoj- - - -

La prezoj e ta montrataj en usonaj dolaroj. 
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R 8 TO DE 20o/o AL LA MEMBROJ DE AELA 

EL LA SUPR J PREZOJ! 

P gojn ni akceptas 
per monbiletoj. banktekoj, re pondkupoooj, •money order« 
al Budape t ail al niaj reprezentantoj. 

Po tmandatojn sendatajn aJ Budapest ni rifuzas. 

ABO PREZO DE LINGVO-LIBRO 
por un u ekzemplero dum la jaro: 

a u trajn iliogojn · .- belgajo frankojo; 8 peno y; 9.-
flajn kr o jo; . danan krooon; 0.60 estonan markon; 

.- fr ocajn frankojn · 0.60 markon; 0.80 peogo; 4.- lirojn; 

.- dioarojn. . Jaton; (por japanoj specialaj koodié oj ce 
J 1); .4 uld non; 0.60 norvegan krooon, 1.20 zloton; 

J·udojn · 2~ .- leo jo; 0.60 svedan kroooo; 0.20 USA-
dolaron· . i ao fraokoo. 

o n menciitaj laodoj 0.20 U A-dolaron aií egal aloron. 
Tri ekzemplerojn ni enda por la duoblo de la sup

ra) umoj. 

PREZO DE LITERATURA MONDO 
por tut jaro la uoua ekzemplero al la sama adreso: 

12. au trajo ilingojn · 65.- belgajo fraokojo; 7.- aog
Jajn ilio ojn · 60.- éeñajn kronojn · 7.- danajn kronojo; 
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kudojn · 3 .- leo jo· 7.- vedajn krooojn; 

·i jo frankojo · 1. U -dolarojn 
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LA JUBILEA · 
· -de Georgo Ve.rda -

l. Kion nl imagts·? · V.arsovio · ktin tio:m' pli granda haoso en siaj kapoj pri 

Ni prep.aris nin por la 2 g-a kongreso en V ar~ 
sov.í,o¡,, .JCiel nur vete fiddaj esperantistoj povis ~rep.an 
s.i!n por la 5o-ij.ara jubileo, do por festo , kiun. om havas 
Ja sanoon kredeble il'Ur UOU fojon dum la VlVO parta
preni. Kiun la intim!a penso pri la Juhilea ni vivís dum 
plur . .aj monatoj . - ti u ci penso p1en:igis nian oerbo~; 
kaj koron. La Ju'bi1ea l Revivigis en nia memoro bildüJ 
el la glor.a pasmteco de la Esperantis¡ino, bild~j el~rn~j· 
kongresoj, kiujn. ni M konis,. Ironte al Varsov:to, m rev:ts 
pri l.a .atmosreto die Bulonjo, de Krakovo 1912 -de 
tiuj ne malmultaj kongresoj , kiujn ni tiorn bone konas 
ahni3n.aií el la historio kaj ei la brilaj priskriboj de niaj 
antaiíuloj. 

Ni esperis, ke en tio;rn solena momento, duro la 
juhile.a festo de la Esper.antismo, la gvidantoj d'e la. 
Esperanto-'rnovado - en la kvindeka jaro de ~ia ekzist~ 
.ado - havas ·i(m por diri al ni, la 1 verd~ popolo. N~· 
i,magis, ke trovigos ínter la kutirne bruem~J e~mentul~J 
de nia movado alm¡enaü unu kuragulo; kLU dn·us al DI., 
I)OJa¡ eiStas mm la e11havo kaj oelo de la afero, por kiu 
pi b.atal.as; ke li kuragos · prokl~'r~Ü, kion ni r;ensas k.a j: 
vol.as k:iel m.ov.ado kid oraamz1ta anaro. N1 atend1s, 

' . ' o 
ke iu Sa.tata gvidanto nur por momento almena~ prenos• 
sur s,Í;n la ~skon publike eldiri la altajn id~lOJll ~e la
oficiala E-movado. Senreven.a ok'azo por bo esbs la· 
Jubiloo. Mil duoent fideluloj pilgdmis _Yarsovion ~r 
de tie elporti kuragigon por plua pers1stad~, konh:
mon de Ja alprenita idealo. Ni, kongresa~OJ,. atendJ.S¡ 
tion. Ni esper,is, kíe la 2 g:-.a estos ne nur JUbilea , sed! 
ankaií - historia kongreso. 

U~ Kaj klo gl fakte estls? 
. _ Kaj fakte lá. 2 g-a . esflS ne er~figebla posteul~ de 
la :28-a, de· la 27.-.a, de la 26-a k'tp.! :A:ao~, .malserJOza 
kunvenego 'kun JniUlte da bmo, Jruu 1IDprOVlZJ.ta tagordd 
(por i.a!rn.aniere plériigi la hor<?'jn ·de la »k<mgres.ado.« !): 
;;enprogr.ama, senplana, ver:dfure: senoela . . L.a deVIzo · 
,Espera:nto. l&} J.a 1ern¡e<jojn! «, sub. ló:?-1~ konq-reso kva
zaií cikaús ldronis ie 'e:n 'la m'alktaraJ d1skutoJ d'e kun
veno olru:rinta neatenkJiite. Oni ne scüs, en kiu kunvenq 
- ~Ótne - . tru ci . demando, tiorn grava klaj ,esenca! 
estos d~kutata .7- la kongresa li.bró obstine sile~tis .Pn 
la ihlta ,afero: ·vole, nevole om volus de'rn~ndi:. ki01~ 
do fine oelis la tuta ' Ju:büea? Nek ~i labons, '1nel n~: 
eS~l'Í.S ~ií la rioov;i~j prólD_lleJS<?j, ne~ ~i solenis la ?.<?"" 
jarán jubileQD, kiel ~ .aten di~ . bon. G1 SJlll.ple. srurnplgts; 
inter la - oetere sensukoesaJ - marCan~OJ dé la. du 
pari;ÍO!j: UEA !kaj l:EL, kiuj ec .ne bonvolis pr-e.zentl al 
i.a . »neinda kaj hünda popolo« Ja. esenoon d~ la m:al~ 
pa~., lá dif~renoo~~ . : lci.uj · ?isig~s .ili"':l, la ~faJn ,kvere~~ 
:puioilct.o)n . ~'e 1á 'rn.IÜto. Om n~ so~ 1g:nons l~ kong:res
, anaron ....::... oni .simple ofendis g~-' Kont~au. la ldar.a, 
kaj senouba ~teno ae.la esperantis~ro, kiu n~k'ÜIIltesft-, 
eble postulas prave :kaJ brave nur unu afer<?n. :p.acon, 
paoon· kaj .arikoraiífoje paoon ~ du, sa'mtelaJ• kaJ sam:, 
ideaj ·pam9j diriq~s il.a. movadbn~ e~ m.o~~ ~alpleJ! 
ól??d~na· por· tia, ttiáj :<líspooas·pn-:gL ~~él pn st.arp~p
raj_ butjikeroj,_ ne : bohv~J;e .ec. ~nketi ~ .ana~; ~un 
ili k'vazaií :riep~tas ro g:¡. - tm anaro - dOnas ·&an 

konse~ton ,por .tip?.diuj ci postkiil.i~ mareandbj'Pi~-: 
~ la tut.an enhavon de l.a Jubilea ·kongre~ kar ~aYlS 
Ja. .. nátur.a:o finnn: ,IiaSkon. La e koogresanoJ fa.rms el ... . . ,~.~ '"' . ~ "". .; 

la tuta afeTo. 
La altaj devizoj de la kongreso, de tiu .special;11, 

jubilea kongreso, fari~is, fine, nura sapveZiko, km 
krevis same r!lpide, kiel la anta~aj kongresoj - .saP:": 
vezik'oj . Multe da bruo - neruom da ~uo. Sel'lozaJ 
jurnalistoj , kiuj dum kelkaj tagoj observis la kongre¡
son, sentís sin po!lte tute frakasitaj . Uam el ili d!ir:is .al 
mi: ;> Movado povas ekzisti per du alternativaj premisoj: 
per m¡ateriala potenoo, espTimanta sin en .la 9~·an.dc. 
1nomlwa anaro, aií per la alta morala forto, kiun gt ths
rodiia;s. Mi kredas, ke la Espera¡nt:ismo apogas sin. sur 
neniu el tiuj premisoj : si.an materialan pote~oon g~ nei 
pov.as prezenti, ear gi simple, ne posedas gm. KaJ la1 

monalan forton, kíun 'gi eble en oertaj kondieoj povu 
disponi, gi ordinare kasas en la tirkes.ton IX?r - gardu 
Dio l - ne Süki J¡a sen1moralan mondon. K:ta konkludo 
sekv.as do el tío? Ke la Esperanti.Srno e ·tas »periferia «' 
mov:ado, kiu ln!em timas tusi la vivon, la nudao , krudan 
vivoln, de kiu , verdire, dependas gia plua . ~~r~o, ~ia 
.ekzistado. K1e la espera111tistoj, aií almena u . Il~aJ gVId
.antoj estas homoj de la »periferi.o «, por kiuJ .la bol
anta vivo estas miskompreno aií enign¡o - kaJ ke do 
en tiaj cirkonstanooj, kun tia ·takt\ko ili malrnulte , tre 
malmulte povas atingi. « . . 

Tiel paroüs tiu horno, serioza - oetere - annko 
de Esperanto. 

111. La organizo 
Sed al la LKK oni efektive nenion povas riproci. 

Kontraue, ~i meritas la plej varrn.an dankon de ciuj 
·partoprenintoj. La kongreso estis organizita tre bone. 
1L,a logigo, kiu estas kutim-e unu ella plej gr.avaj prob
qemoj de la organizado, estis laudiude arangita. Mi 
k:redas, ke nenia plendo ·tiurilata okazis. Ni . konfesu, 
k:e la cirkonstanooj kaj kondiooj, en kiuj la kongreB? 
.estis preparata kaj okazigata, estis ekstreln!e malfavoraJ. 
La naóista gazetaro duro. multaj semajnoj antau· la 
kongreso, kaj d•um la kongreso rnem, serúnte_rrompe, 
cinike kaj fripone, kanajle kaj senhonte atakac?s, korni
'Prorriitis la LKK, elsucante el la ·fin gro plej , nekre~
eblajn mensogojn kaj trornpojri, Belllkreditigante en fla 
,rnaniero la tutan kongreson kaj giajn eminent~ojn: 
;Kio'rn kai kiel tiu parto de la gazetaro skandal1s pn 
la kongreso, estás facile kompreni, se oni ~onsi!d:~ros, 
ke duro. la ferrn.a kunveno la kongreso . estJB dev¡gata 

· prezeriti rezolucion, kiu konda:nrnas tiaspecan fiagado;n 
de certaj jurnalistoj. Nu, se »neiítralaj « esperan listo~ 
.jam kondamnas, tiarn la friponajo devas jam estl 
grandegega . . .. , · 

Kaj se do la .LKK sukoesis malgr.aií tiuj kaj aliaj 
;malhelpoj konduki kviete la kongresSipon sur la tern
pestanta :maro, tia.m gi vere . mentas .rekonon kaj ad'rni
:ron. Kíon gi poVis, gi faris bone. Pri la atmo.sfero, pii 
la' idea enhavo (pli ·guste: rn:alenhavo) de la kong.reSOt 
gi :ne respondecas ja. ' Pri tio zorgis la t. ¡ru super.alj 
:i:nstanooj de la movado, kiuj ekde la malfermo tenas 
la kongre~jp kond:ukilojn en siaj manoj. 

'· ' " ,., 

IV. Kongresarangoj 
Pri la kcingresarangoj estus, ver'dire, tute prudente 

resendi la leganton .al iu ajn raporto pri la pasintaj 
kongJ;esoj 1. liun la.- sola rimark<>·, cu "]a ara~oj de la· 

.;Jub~ "estis pli. aílmalpli lerte f11ri'taj. Ciuj ja konas 



la ~blonan ordon .de 1a kongresaj »atrakcioj ({ ' lá:uj en. 
Varsovio estis fidela kopio de eiuj ~unaj ~ongre89j, 
do: diservoj, solena malferino, teatro, gajA vespero, . 
inter.nacia ~lo kaj ·rapidege knedata fer:mo. 

La ·solen.á 'lllalfetmO havis ci-jare unu tre gravan 
plqson: la diversaj repre.zentantoj ne tro longe paro lis 
lk:aj dank' al 6o la »tampo·« de la s<>l.eno estis mhlte pli 
vi:gla ol ku~. Kompreneble, ne ma~kis salutparoloj · 
de diversaj reg.istaraj reprezentantoj, .. kaj oni prave 
nriris, ke mankis ~slie salutparolo en la nomo¡ d~ ·la 
poJ:are,gistaro, sub kies alta protekto la kongreso okazis. 
La esper~ntista popo1o apla!ídis · eiun .P~r~l~i1t~m ~~ la 
tuta koro, sed veran uraganon 'de aplaudoJ noevts la 
~iaiitlegita telegra•mo de la · k.ataluna reg:istar9. La amalso, 
éstas s.inoera kaj 'rnalka~as s:iajn sentimentojn senrezerve. · 

· La ']:astaj en la vico de :rraciaj reprezentantoj pa¡
rolis ankorau judo, . ukrajrro . kaj negro en la no'~o d~ 
la sen§tátaj popoloj. La kbngré~ komitato ne hay-;is' 
1a fuü!óimuman down da . kura~o por envicigiilin laií¡ 
la alfabeta ordo kaj kapitulacis antau §okanta ·mal-
ju.steoo. ' 

. _En la I>elega operdomo de ' Var.sovio ok:azis la. 
tprezentado de lá unuakta komedio de . Fredr(} S.: t. 
» Consilium facultatis «. Fred'rO estas klasikulo ,kaj sen- . 
dube 1á plej rim,al'kiJnda pola komedioverkisto. Sed lía 
. ,> Consj]¡í:u!m f,acul~ti.s « ~; la nunte~pa. ~blik'o ~sfu~ 
tre 'Oerte tro . nru.va. EkZ1stas · plural .aliaJ verkOJ de 
F.red'ro, ;kiuj estas ne nur pü interesaj, l¡tií sia euhaYo, 
sed lll'rikau pli bone prezentas la vivon ~n la nobelaj¡ 
sf~roj de Pol1ando dum la tllmpo . de fred'ro. Kial dO 
oni ~lekt~1 por la kongresa publiko precize la » Consli
lium facultátis « ? Kaj · kiaJ en tute klasikajo:n? La m o
de~~ J>OlaJiteratu~o .po~da.s j.a iln~rangajn ko·~d~o~n. 
~.-...mi om ne ·~gahs al. m tiaspecan teatrajon? NtaJn. 
~ojn . e.n · Eond:ono ni jam .~u petás, ke ili zdrgu; 
pri moderna teatrajo, ekz . . de Shaw. 
. En la dua parto de la ·programo estis . kelkaj kan
toj 'de: Moniuszk6 (el ' »IWka« ,. káj »La fantolma ·nobDl
~omo « ), kaj kelkaj facilaj ka!ntoj plenumitaj ~e la 
popul.ara kvarvoea virina ».revelersa « horo. · 

, La gaja vespero tutplene peZ:is :sur lá amalóra; 
¡trupo de la' Vilna Esp.-:-grupo, k'ies ñlarq e~is , HnO: 
'Porozowska. La . publiko 8ajnis, 15one amuzi~i kaj pat
doñis multajn níankojn. La prezentado okaz.is sur pro
;Vi:Zora po'dio:,<kaj la rolon :ae la aktora vestejo ludís la 
granda .balkono ae la kongl'e'sejo; Vera Mioo,.,.ke l~ 
halkono estis -sufióe gran'd'a káj profunda tiel, ke la) 
belaj aktoriñoj povis · tie· §an~'i ~iufoje siajn vestaJoj:l\1 
se:n la timo esti . vidataj de 1~ .stratopasantój. Alíe, pil{
antaj inci~;¡mtoj estus po\'i.Qtaj okazi,. kaj tiam ni estus 
havintaj tro gáj.an vesperon.. . . . • . ' 

Seilr ne nur la . balkono de la ·kong~jo •'esti.s, 
granda k'aj opm1una · - ' la; tuta kongresejo ~¡;lrale¡ 
{»Res ursa ObywatelsKa. «) estis vere im~nl\ Jcaj tuta¡ 
je dísporio ·ae la 'Kongresanaro. Malsa!rrm ol .en · Vieno 
pasintjare; ·kié en la kongresejo mankis simple ~oj~ 
bj h~ estis eble tie ripoú, m·,, Varso'Vil\ kongresejo p'ér . 
siaj g;t'll'll'daj 'kuñvene&níbregoj,_ res.tdracio, ·po§to, v.end
oejo :ktp.'' pref.entis i~ iokóh, kieJa kongre¡¡a a~ 
¡Se'nóese svatmis ~) ~vidtm~ .l:iónege sin sentís . . Bedaiír
·indege, ul' kongre'Sejo. havis unu ~erur.an mankoo, kiu 
!ir:itis konstanté la publikon, nome: la mankon de 'ákus
tiko. Hre<;ipe en ut granda &.nii:i're_go, ~en :kiu oka~ 

". la pli g,rav11j kaj amáSé vizitataj kunvenoj; estis pí:eskaií 
neeble aiídi bone la ·. vortojn de la ·~toj, kiujn ~ 
~ft~ in tecro.mpi:s e1kfioj » Rli Jaiíte! 10~ ·· · 

La, balo., kiel cia.m, .ol(azis ·dnm 1~ lasta vespero, 
~n Ja, i.mpo.riaj ualoj « de la• Vaisov.üJ urba kbnSitantar-

Pro1oQO 
antail la Literatura' Veapero de L .M. 

. .. · ' 
- F. · S2ilc:ígyi -

Paroli inde pri ·duón-oentjaro 
L~ yersoj estas nur maJforta , ~p'. 
Sed aiídu; sajnas, .. ke kun h~ila lclaro. 
Sonas fanfaro 
Ce l' simpla ·vort': mil okcent okdek sep. 

c. f• - " ""' 

»Ho mia kor', ne b~tu m~Ii~ank~ilel « 
Eksoni~ 'tiam duba-fida kant' . . 
Ekiris semojn suti v,ent-flugile, 
Rikolt-sopire; · 
Dokto:ro" Espéranto, la Seinant'. 

• :':: - ~ ''' ,, « 

Kaj malgraií _cit1 baro, ciu m~ko, 
Subita] ventoj kaj ·ardanta -§ek', · 
La nohla) "semoj jam·=en ciú lóko, 
EC' sur la toko ., :. 
Ek~rmis; kiam pasis , jiU'oj dek; · 

II)Íer laboroj, plapoj, festoj, fido: 
Nubi~is la cier pro tenta pek': 
PriTahi la ''pat:r;inon -kurt' pedido · 

'Malbona I4o · . 
Ekiris', kiain · pasis la· dude~'. 

,._,, 

Milit' 1~ ,mondon vundis kaj perfo.rtis; 
Jlomvoco dronis en kanona blek', 

· Sciigon nigran felegrain'· alportis: 
»La _Majstto mortis!« . 
Ce plor' funebra :p.asis }a, tridek'. 

S1Ú· sanga mar(} pala sun; ekhHlis', ~ 
Post ndkto vÍJojs la matena vek'. 
Labor' ti.Imultis kaj esper', juhilis, 
,Poen10j .trilis: . 
En entuzi.asmo pasis la kvardelt'. · ··· 



pri ~ poozia gusto . de la verda po~lo. Ni do pref:et1<1. 
iJrulpigu la vere terti'rtín álru.stikon ' ae: la granda' salono"' 
en la kongresejo ... 

. Krom la 200-persona pilgrimo al Bjelostoko, la 
nask~rbo de Zamenho~, .. okazis n:e\lia or.ganizita eks
kurso, éc· ne kondükado tra Varsovió. Kaj imagu, ge'r 
sinjoroj, ankaü komuna fotografado ne okazis! Do mal
!$randaj grupoj .je propra rjs'ko vagadis tra la urbo kaj. 
l.aj'ívole. fotogra:fig~dis. . . · 

Kaj, efektive, la Juhilea -preskaü faris la impre
son, ke gi estas labora kongreso, (la kongresa publiko 
~máse svarmis konstante en la kongresejo), se lffiU· 
,klarakteriza detalo ne estus disblovinta nenüge la , tu tan 
iluzion pri la »laboremo « de l' kongreso: kiom ajn. 
miriga tio povas Sajni, fakto estas, ke laborkunsidoj 
.tute ne okazis; D1algraü ke en la kongreslibro ili esti¡¡' 
ia:noncitaj. Elmontrigis, ke ,fiujn anoncitajn en la ko:d;-

, greslibro laborkunsidojn alrabi,s, simple, IEL (dum la 
. UEA-anoj, samtempe, lrunsidis en alía ~mbro). Mi 
volas modeste demandi al IEL: kiu donis al gi la rajl
ton el kongreskunSido, kÍU :CStaS destinita por Ciuj kOUL 
· gresanoj, arangi sian propr.an klillvenon? K:ial IEL ~e 
kunvo,l\:is sian ápartan propran kunveno~ same krel 

· UEA kaj aliaj orgapizajoj? 

V. I a ·kongresa atmosfero · 
· La cinik'e senhontaj atakoj <fu .la 8ov:inista gazet;.. 

aro, kiu ,Jron »huligana« 'j;mpertinente"q> "kaj besta r~al¡
,iro:ió jetis sin sur la kongreso,n, kiel sur grasan mangOI'
pecon, k:reis en kaj Cirkaií la· kongreso preman, mkuban 

'".atmosferon. La hiel)oj die malaJmo 'implutis al la kon
gteso aferojn tio'In· terur.ajn, sputis an:taü kaj d?-m Ja, 
kongrese 1iomdla veneno;insinuante pri 1a esperantistaro 
:kaj ties ·movado plej cin.ikajn 'famojn, ke la kongres
arnaro, ai:rnenaü gi-andá g'ia p;íuto sentis sin k'vazaü teror-

" ita. BOOaucinde, ·ee ;ÍJ1'J:ier lá e$pei'antistoj :m-em, en _1~ 
. · kongreso, trov:igis · kelkaj indív;iduoj kun tiuj zoologt~J 

mklinoj, kaj ili ~ konscie au ne konscie ~ kunhelplS 
" fuiksi la veneno.Q, lci.un mala vare . regalis la huljganaj 

g~zetof. · Mi scias,, plur!' j memhro j de LKK ... certt: ~olet: 
.ros m~n pro tio,ke mt el~nas al ~a ta~a l_u~ t.mJ?- c1 
~epre m.alagrablaj:n detaloJn. Sed silenh pn_ bo stgmfus. 

.. !kap.itulaci a:ntaií lá . epidemio mordanta man _tempon, 
lka~ · ce~i .la ba~loh kont:au; ~uj §a~koj . . Oni i'ñru: .~on, 
o m volas .- m:t ha vas mian f1rman neskiueblan opmton 
pri la spirito de' la esperan~o, ~~ estas en s~a e~enco · · 
~ovado .~e vast~ koJ?p~ta , lilie~.aleco k~J: .deiDO;:-

": Jrrawco. · · . . '':, ' · · ~ 
· Estus sensence silenti pri afef?j, kiuj ne sole mi&-
~ titas.n~an ko~~a!JlnOJ!,~~~ pt>s~u~s ;l~ ~OJ?~. s~~&ln 

de CiuJ fortOJ fare de tiUJ grupoJ k:aJ .. aruu:oJ, ki~J sen.,. 
tas en si an'koraií' U,t honmlt (llgnotr; konSC'las la dan~tt . 
:rojn, kiuj 'IIlinaciis. la hom.atan kulturoo _f~~e . de la 

, vandali.sn)o, furio~antá nun tra la mondo kaJ ~ca;nt¡a 
~, detrqi ,ijon, · kion .~:a ., plej !loblaj f~j de· la . h~:a~o. . 

',; konstruadis ~e . du'm jarcentoj. KaJ ~ste. ankau ~~ 
·.nuraf e.sperantistoj ni oowas pro'kla'lín man hatalon 

.~'kontraií}a hid.ro .. ~~ tiu n:igra 'mlall~o ·kaj ~ ~ 
•a~ .. .Niáj s~rt<ij . ~am sUfí:b:; .kl~mstr,:ns nm,. ~om . 

"!multe ÍÍU pestO minacas re~ ·manPtnová~on. :'Fmfme.; ·: 
llmkaií nía movado posedlis, <kvas pose.& ~lan honoron, · 
· ~n. La l~büea kon.greso ne. ~ans la kur~ 
"ri, JciQ1J A"i pe,nsas pri 1ii tie".Qno:mb enenmiksan.toJ1 

. Jantaj l:á ~n Elronigi '~ ma . . · ~· ka1 tJi ~ 
•"rifuzis 1a rezoluQon. de pluraJ esperantista) lWlturhO,- . 

j,. ~ . ~~-- estis ~sp~tll;, .Ja. ~j · .en~rgiá · Pf>le$ 
utra4~J ~ íorto3~kiu;r ·en:r€ettáJJ~~!«u ~nas;·: 

.mol'tbati la Esperanto-mova,dOn. óu ni e"fek!tive devas 
Jrun :rézigno engluti plej fi,ajn atakojn, imlensogojn kaj 
i'Jlufojn; kiujn niaj malamikoj sénhonte disvastigas? 
Cu ni do ne kuragas defend'i nian propran digínon? 
Ni scjas, kion iuj »praktikuloj « volas {iíl'i al ni: . ))ni 
devas .esti si'ngardaj, ni deva:s esti ruzaj diplúiill'atot 
,por ne ofen'di iun ajn «. Sed tio esüu;· ereral Niajn mal
irumikojn - vi konas ilin tre bone - rii 1.ne mjldigos 
per nia·· humileco. ln:ter ni kaj ili ku~as {lbismo . n1;'1\
pasebla: ni estas ja tío, k'ion ili pleje malamas - kul~ 
tura; demolirata, pácifista m ovado! Se ni ne defendos 
nin kontrau ili, ,i).i disfrakasos nin, kiel tio jaill! en kel'-
kaj lapdoj okazis! · La esperantis:mo ne povas plu resti »p:!lriferia« 
:movado. kiel nomis gin 'la mencüta jurnalisto. Lau sia 
enhavo kaj spirito la espe,rantismo estas intime ligita 
knn la ·nobla , demokrata parto de la baraktanta hom
aro. Kiu tion ne konfesas, tiu rekte malutilas al la 
especantismo. . .. 

Devas fine eesi la hipokrita kaS8do de niaj idealoj. 
Per tío ni ne nur ne pligrandigos nian anaron, sed -
kontralle - dekonigos niajn vicojn, kiuj sen tio ne · 
estas tro fortaj. Nun, en la jubilea jaro, estas nece~ 
a:dmroni la esperantistaron: aldivigu! Alíe mi;naoas al 
gi srümpigo kaj agonio neevitebla. · , 

Batali por Esperanto, signifas: batali por la de:
mokratio, ear nur kaj sole la demok:ratio garantías al 
la Esperanto-Jmovado dauran ekzistadon kaj finan 
venko'n! ' 

, La sola reago dte la Jubilea kongreso· kontraü la 
banditaj artikoloj antiesperantaj en la nacüstaj gazet:oj: 
estis la menci:ita jaro rezolucio k'ontraü ties aütoroj. 
Ka} ce:~r-e tiu 6i rewlucio estis too milüle, n~ po,vu€• 
idirj: tré timteme,· redaktita (cu eble .ankaü tio nqmigas 
ruza di:plo:mati.o?). Kontraü la antiesperantaj legoj 
ordonjtaj, é~ ruj ~ndoj, J ~ontrañ la persek~tadb ~~ 
esperantista] pro tio, lre ih estas n~r. esp¡er¡a:nt5s;IDJ, 
por defendí siajn ho.mojn, siajn pionirojn, si:dfrt espe
JY»ttistojn, la Jubiiea kon~so ne diris ec unu vorto;n ... 

Karakteriza si.gm de l' leímpo. 
La kongreson de l' blindaj es~rantistoj - dum 

ties so lena malfermo - ».salutis« iu sinjoro en la nomo 
1<3e bliJndula orgá'nizajo Varsovia. El liaj mallum.aj vor
:toi est~s 'facile konjdudí, ke. Ii .estas ficlela Jega:nto (fu 
la supie menciitaj 'moblaj"c¡ ·gazetoj. En sia »salut}< 

'Rimportreto 
¡ ~- • ' ·¡. 

- K Kalocsay -

Leo Belmont - líuto .sprita, 
Vihranta de »Ritmoj kaj Rimoj «, 
Sonanta plu el malproksimoj ·, 

· De temp' heroa, preskaií mita, 

Per kordo . Hrite agordita 
Por .'Áercaj hasoj, perlaj primoj. 
Leo Belmont ·- liuto sprita, 
V:.ibranta .de,< »Ritm6j kaj 1\imoj.«'"' 

:~ . ' ' "--d 
~.'-:' 



K:o~neto· de ft:~Iley 
- Leo Bel~nont -

Astronomo levjgis pala de la tablo, sur kiu ku~is la eraron en siaj ek!vacioj, multiplikadoj, logaritmoj - ' 
en rerura nmlordo multaj paperfolioj, eurskT.ihitaj per · ~i estis netrovebia. ~ . · · · · 
vicoj· .. da ciferoj, . .!!1gebraj formuloj, matematihll.j kal- . , En tiJu Ci monrento su,r la juta tero nur li scüs 
kulój, logaritmoj . . . · · pri la 'neeyitehla pereigo; U)!Ínapanta al la tero .. ; .. · 

fra la malpuraj vitroj enpenetris la griza antaü- 'Est.is mO!Illento, kiam li volis kuri en ·la urbon 
·tag:ito ... La petrollámpo esting:ítadis, jeta:nte . kOnvgr- kaj- laüte krii~· . '· · ' · 
siajn iftilojn. La astrónomo · ~noolig-is .sur la piedoj. · - Homoj, ni estas perditaj; ne estas savo ... Tiu 
La longaj· haroj gl~is pro svito SUr lian frnnton. L a . ci tero kaj- lrune kun ~i tiu ci bela ri~nhava vivo, rev
lar~:intaj puptloj rigardis frene1.e tra fumfne'bulo de .anta pri idealo d~e feliüo - pereos por e teme! ... Fino 
cigaredoj , kies brulrestajoj kusis sur la paperoj, •sur Ue C:iuj celoj dre la homaro estas )á lm}rto ! . , . 
Ja logaritma libro, sur la teleretoj, sur la malpura Sed li kompatis la. hoinaro¡n, scianf.an pri nenio, 
planko . . . --" li . nur ·sola rigardi~ en la ok!Ulojn d!e la péreigo. ... 

Li l:aboris senoose, preskaü ne man~ante, trinket- · Li havis kaptumoo .... Eble jam la centan fojon 
ante nur teo;n - dum tridiek ses horoj . . . · li demándis sin . me:rn, cu la cerno, trolacigita de laboror, 

Noo liaj lipoj tremis, flrustránte kún teruro,' sen- ne faris ian eraron ... S\ed' li sentis, k'e li ne kapabiJas 
ínterrompe, tiujn ci kelkajn frazojn: . '. kontroli .ide.nove . la 'matematikajn kallrnlojn ... ; La éífe
. ,:_ Do, fino. . . Estas .nénia d!ubo . . . Fino! . . . roj dancis .en lia flamanta cerbo . .. la pensoj §iri~is .. -. 
Neeble, 100 mi fanis eraron. la palpebroj< malsuprenfaladis. . . · " ' . . 

Kiue1a penso mordis lían cefbon. Jen, bazante Sanoo~ante, li alprokkip:~i:gis al ta: lito - ka} falis 
s.in sur ~iaj kallruloj, Ji konklud'is, ke la kometo de sur ~· Lacigita li tuj e:k'dormis... . . 
Ilalley la r8-an die mrajo, pli ~uste d!umno~te de la ' Kaj jen sori~.as)a .astl'()nomo, keJi staras anta!) 
r 8-a al la 119-a de majo tu~s, :kiur.ante sur la planeda la trono de la Eternulo, - li Viidas la Sinjoron de la 
vojo, nian glo'oon ne per }a j,etera vosto, sed! per sia Cielo kaj tero en "brjlradioj, Cirka'Qata de . .angelhoroj -
lffila]mola K'erno. . . La mond'fi:oo 'sajnis neevitebla ... · k:aj li memt ne timas, ne tremas ... 
Li estis certa, kie la •aliaj· astronomoj eraris, 1prikalkul- Lian animon . plenigas malgojo, la sama, kiru !.am 
inte alié tiun ci rénk<mtoU: Li konJroliS la kalkulojn plenigis la a'l}imon de A:brahamo, peteganta k'ompat<m 
klek1oje, dudekfoje . --: cíam e~tis !8· samo ... Li . ser6is por SOdomo kaj· Go'mOro. . . ··· . . ~: 

prolo« li diiris ínteralie; k'e Espe;anto ~stas por li ,kaj: 
liA nacio tute } rem<la afero. (Kun kia arogantero 1#u
specaj si:níoroj parolas en I~ nO:mo de la_ tuta .nacio!) ·· 
Feli6e, ~ opi;nio die la pola I!acio .,pri la \esperantism01 
pna¡nifest~is en tute 11li~ Jumo : la .Pol'ez:i,ífunto de lawPo1a. 
l!espubliko, rekoruillte la ,gravajn meritojn de nia blinda · 
ta.milro s-ro Thillan<ler, decidis dekori liri per la granda 
ordeno Polonia Restituta. · · 

. VI. Ce ·la tombo de 1' Malstro 
. Sed la kongreso travivis un u aferon, tidm poten-

can ,kaj . lm. ajesta;n, tian inspiran .kaj kortuS.arr, ·ke eó 
por sole ~in partopreni valqris veni Varsovion. Oi esti~ 
la funebra soleno óe la t~bo del' Majstro, 'Jdu ok.nzis, 
·lunde, la g-an de augusto. Estis beleaa, sunplena tago. 
·La suoo disver§is fcascinan brilon . káj b;kantan vaimon .. 
Cirka~ . r 5<;>? ho'moj, alpilgrim~ntaj 'er. tridek . ~elkaj · 
:landOJ, d~filts. antaü la to:mbo de TJ.u, kiu enspms en
h:avtm en ilian ·vivón bj · 1ar~e ~lfehnis iliajn hoci
(zontojn. Estis momentoj ~e nefor~sébla emocio, kiam 
preter ~ tombo, gardanta la terajn ,, restaj9jn de la¡ . 
·Majstro, .en pia silento kaj konoent~ m:arsis la • fide
laj taóméntoj.' Ci tie regis mm religia kontemplo; for • 
estis la demonoj de malamo. &nvorte deiilis la dia
Ciploj , jetante, florojn sor la WuiPOn, glutante larmoin 
!de unika kort'USo. Nur .kel.kaj ikapa!>lis eli.gi Yor
tojn el · siaj gór~oj. Reprezentan~ ~fu" oohoslovalü~¡ 
ger"Inanoj eldiris la multsignif~jJi .vo:r~ojn :' » Ma'j~ltQ, . 
¡germanoj étaras aóta.U: VÍ «·'; , . Sed la pia ·,.silento. de Ja 
p'maso estis tiorn pli ·~líYenta. Pri kio pensis 'tiu'..arpaso 
nun, 'kiatn ~ donis sian oma~on aJ.ga granda M¡a'jrtto. 
Cu tiuj bo:t;noj kún.scirs pri 1.a idealQj, kiujn Li hered
~s al ili? Ou ili konsciis pri la A-ojo kiun 1i:.i versiS en 
ili_ajn animoJn? Cu ili .·konsciis pri la granda ·tasko kiim 
Li m-etis sur iilin? P:ri la tasko. kiú estas ~;¡plí ,Jinil.. 

, ,fucila, ju pli _'lnilltiA';I}s ·la pioniroj? ~ · ~. · . . · 

Kiam: ni .eliris el la tomhejo kaj ekvidis la rivon . 
pulSántan .en ·~ia ~ normala bruo, ni mil;is konstein1te·: 
:kiel do- tio estas ebla ?· Cu 'né lá tuta mondo def.iliS' kun 
ni antinl 1á tomh() de l'M.ajstro? Cu' estas 'eble, ke la 
mondo ec ne scias · pri la grandioza ,unika o,kazajo., 
ete~iA'in~ .lüs ~taü k'e~ltaj ~1Den toj :té Ja tombo de 
unu el ~mJ pleJ grandaJ homoJ?. ' · ; . 

· Iio, Majstro kárá;"'ho M~j~tro n~f<?rgeseb~a i ' ~t; 
16goj de k'ruelaf vandaloj tretas· .nun . tr~ .la' fuJ;a monoo 
senkompate ·· Viajn idealojn; kaj mina~s t~J.D~~ : la 
homarori ~n ,marcan · de n~a .'1ruillumo. Sed ne, etern~ 
llio &uros:· kiel Vi me m diris . . La . homaro dis§iti~ás en . 
reciproxa malam'o; ~d ne. ciuj, .feliee; partoprenas tiuti 
13QV.a~an, inkuhan)udon. ' V~nÓs te'ml(iO;' kíam"V~) idealoj 
farig-Os parto. de la' tuta 'mondo.·-·Vi instruis nin ~peri 
l<'aj probatali tión; Ka j kvankain ni 'S'cias, k e ni mero, 
ne' ~isvivos ~llll . te~n,. ni ' ne eesas esperi, n~ óesas' 
f.hatali. Oar ni estas 1eliéáj se}{yj 1\(iaj~ instruojn por ~~ 
~ono ae m ·~racioj._ kiif.j.:ven?s Jlcist ni· 



.~e! Lía. ~ttl~oj~ . estas. · milfoje pJi . grand'a, k:aj · 
lrun g1 estas hgita mdigno, ki:un ne koms la patriarko.¡ 

Potencvoüe ¡W-olis la astrono'nio pri la mruj'ustajo 
okazonta a,l la te¡:o: , 
' - Sin joro! Kie estas Via jusreoo. . . Vi láeis 

. _tiun ei vivon :rica kaj fruktodona por ' g.in poste perej-
i,gi?L ... Ni estis nur l~d!ilo en Via ~llio ... Amuzas 
V in n.iaj rurmentoj, nia sopiro a1 iáealo ... · Ho, ·Sin-
joro, eu Vi tute ne hi!Jdiaüras tirm ci bela;n teran na
turon, 'mirindajojn de .maroj lffij montoj , de arnaooj 
kaj kampoj, la IIU'i.ri:r!d:ajn miliooajn estajojin, la .mir
indan strukturon'' de homaj vivo kaj 1menso kaj iliajn 
perfektajn kreajojn - . la . sciencon kaj arton?! ... 
. Kiarajtc Vi volas ci ·tion dietvui, 'Sinjoro? Ou Vi tion 
ne bedaüras? Kaj oni diras, Ire Vi estas la · Plej'justa 
!Gaj Plejkompatema! ... 
' Looge kaj pacience aiiskultas Iin la Siujoro kaj' 
fine Li diras : 

~ Romo! Hieraü, irante en la eambTo, vi dís-
prcmis vermort ... Cu :rie vere? ... 

:._ La onisk'on? Mi dis.prenis. 
- Cu intence? ... 
- Jes .... 
- Vi gin furo né bedaüris? 

1 ! 

' - .Ho, Sinjoro, Vi donas al mi strangan deman-
don ... Kiel do mi bedaüru la oniskon? , . 

. :Á:ntaü· la ?kuloj de la astmuomo tute neatendite 
aperas ekrano, kaj· sur gi vjdeblla, estas onisko·, ege pli

. grandig,ita, - giaj piedetoj, '11u§eto, internajo, iutestoj1, 

nervoj ... 
La astronomo rigardas . k:aj de'rrmndas: 
- Kiaoele Vi tioo montras al mi, Sinjoro? 
- Cu vi vidas, kiel 'mirinde ' estas kreita la~ 

onillko . . . Ou mirinde? 

~, Mirmde! ~ respondis k'o1winkite la astronomo, 
fiksngardante la bi~dojn sur la e~rano ... 

--:-- Kaj tiun ci mirindajon <fe l' vivo v1 senk'om,_ 
pate detruis ... 

- Sirijoro! - 'balbutas la astronomo - estas 
üom multe el tiuj vermaeoj ... 

- Ah, tiom mUlte! -:- ek:r,idetas la Sin joro ... 
- Rigardu malsupren, tra la nu:bbj ... 

·~ Mi jam rigardas ... 
- Kion vi vidas tie? 

. - Ian b'rilantan pun.ldeton ... ion, kio fluas en 
la etero, kiel ame'bo en maro ... 

:2.- Ou vi bedaüras amebon, kiu mortas? 
La astronomo ekiidetas .. : 

. ~ Restos · $1KOraú cia'l;ll multe da ili - Ü res-
pon~as. . 

- Kian daton ni ha vas· hodi,aü? - demaud'as la 
Sinjoro ... 

•. - Kiam mi far;is miajn 'matematliklajn kalkulojn, 
" estis ·lit q-a ae 'Illlajo· : : . 'k'áf tio esÚS''·.. . 

':- Hieraü. . . Do hodiaü estas la 1 8-á, Rigardu 
mals'!Jpren, la pu.nkteton ... Cu vi vidas? la omhro 
alprokSimigas . . . Plilongigas . . • · ·> 

"':.._ Mi vidas gin, .. Sin joto . .'. La p'l.lnkteto jam 
malaperis .... Gi jam ne e~4stas. . . Gi lll'6~s ••• 

- Rigardu dekstren_. . . Kion vi vidas? 

,,- Miliardojn de tiaj san:mj punk'tetoj ... 
- Cu vi ne bedaiíras tiun >)a'rnebon «, Kiu nem

igis ailtaü viaj ?lruloj ..• 
. :_ Ho~ tute ne! . . . Estas da ili ankoraü tiom 

multe, Sinjoro! .... 
. '~Kaj tia'm la Ci~lreganto potencvüOe diris: 

- Astronomo, vi vidis la mon&fi;nonl ... Kaj- vi 
· fu te gi!n ne bedaiíris 1 • • • ' · · ·· 

- Kiel qo, Sinj:oro? Tie pereis la tero?! ... Tiel 
silente? Tiel nerimarkelk? . . . . . 

. - La omb.ro de m'ia piedo dispremis la verme
'ton, .. ·Mmte da tia verma~ro naskigis 6'11 la ói~la 
regno . . . De tempo al tenrpo mi purigas la ~ielon .•. 
Unuj monaoj pereas, por dOni ·'lokOn al la aJia..j ... 
Kaj' ~1 ~nis la · fino de la mondo ... Ou vi Jéolnl'-
.prenis?. . . • .. · ''" 

' r --V:& • r - ~:&·"t''u, maJstro. . . . , 
Iu ~as super la astrooomon kaj delikaro tu~ 

. lian 'b'rakon ... 
"'L;i ~;Strom-mo !Qlirigire · trafrotas la okfulojn .•• 
"Antaú li staras lia amata ~p1o ... · 
' ....... Minimume dtidek k,var horojn ;¡_ oonnis, maj

.otro! ••. Mi sidás ·re 'Vi láij: ateridas, tis ~ Vi vek
igos ... Sed plU mi jaro ne p<'tas ~tena! .. : 'Mi lCoo-
-troli$ viajm kallrliloj:n :...... 'kaj mi trovis erá'ro.n en la 

. mUltiplikaClo, eral'OIJ, . kiun .vi ripetis D:l'tdtf.ojé . . . 'V,i 
",, starigis koJOOQ e,n ne ~ta ·loko ~ .•. 



~; Ca. Soldatb 
- B,oles111w Cesmian .:- . 

Printempe, de milito, revenís soldato, 
Kaduka, kurbokTura, inda je kompato. 

Kuglo tiel la brakojn, piedojn trasovis, 
Ke nur per eksaltetoj li iri jaro povis. 

Li i~is gaji¡;ulo, igis al hurnoro ... 
1\aj la homojn ridigis per sia' doloro. 

Li ridigis la plendojn per dancoj kompataj 
Kaj obstinan suferon per pasoj saltataj. · 

Penaliris kahanon: - · »For, for, sen valoro 
Estas por la -stultulo enkampa laborox< 1 

Kuris al pr'C~ejlsonoristo, al sia baptano, 
Sed ti u lin forpelis k un baston' en .mano. · 

Li do .al amatino trotete rapidis 
Sed ti u, per la brakoj', tutkorpe ekridis 1 

- »Kun _tia tremetulo en lit' kun sindonojl? 
Da korpo nur la • un u, da salt' - tri kvaronoj! •' 

Sekvi vio ne iritencas mi ep .danco tia, 
Nek per lipoj ekdor~l sur lipharo via 1 

Salto] ~iaj ne por mi, éielen ~in sendu, 
Iru ' do ié ajn, rie kriu~ ne plendu« 1 · 

Iris li aL figuro staranta óe-voje: 
- »Kristo, tuta pinligna, ekpe~su malgoje! _ 

Jes mano c¡¡rpentis vian fi-modelon, - . 
Kaj gi certe a~aris la lignon. kaj helon. 

Kriplaj viaj pie,doj kaj kriplaj genu~j. 
Do vi oerte ~e iras nur saltas en skuoj?, ,, 

Aspektas vi ~aduke, tia ini:rorrilo 
Do vi estos tre taüga por mi · salt-kunulo: « 

Kristo tion aiídinte, ~ovi~is sur teron, 
Ho, tiu carpentisto va:lorus 

astronomo. · e 
- Tamen tio okaZis : . . kaj tiu ~i 1!~aro donis 

r.ezrulte . post mrultaj multi_pli.kildoj káj potencum~doj 
diferencou, k;i:u esprirn:igas en uri.li.ardoj' ... · · · '' 

- N e povas estiJ • ·: . . 
. - Sed tute certe! ... ·Guste tion mi vo1is diri ál 

vi kaj ·pli longe ,mi ·.~>e , ~vis ~·tendi, .. :· Vi dó:rm-a.s., · 
majstro dUde.k ,.kv.ar .hofOj~! • . . ' ' 

- Do ni hod:iau ha vas ... ' / , 
·.- La 1 9-a:n · dé niajo, m'ajstro .•. . 

' u . l • ';> - n.tlJ a tero . .. n~ pe~IS. " - Qi , ' 7- < • 

Ambaií dekstraj piedoj, du maldekstraj brákoj 
Ho, ne skulptis éi Kríston iaj Jertaj nakoj. 

»Mi - . pinajo miz.era sed m'arsulo .sperta, 
Mi trai:ros eternon, kvankam". mi - mallerta. ·' 

Ni do ir u en . paro kun frat-simpatio 
Estos Í·om da horno kaj iom da Dio . . 

. ' Ni 'di vid~ . sufe~on in ter, nin, kompano, 
?ar nin sama, la homa kripligis la mapo. 

llidigeco do nía nin kune orn'amos, ~ 
Se un~a ekridos - unua ek¡pnos. . 

:Vi apogos mio korpe, mi v:in per.lá pino: 
Kio devos ·okazi, :__ · okázu en fino 1 « 

Kaj la mano ce l' mano, ili tuj i~ril"is 
Kaj pied' ce l' piedo -ridi.nde sin Jiris. < 

Ili iris e terne, da . h~roj . dum < tiom, 
Ke horlo~oj ne povis elkalkuli, kiom. 

Pas01ntaj estis tempoj, noktoj kaj la tagoj, 
. _, Pasantaj estis .ankaií ~nkampoj, · senhrgoj. 

Komencigis ,.ventego, mallumqj sen: 
Kaj ter\lí;a ma:Iesto ~e ia ajn ~uno. 

Jen lamiras 
En m'ondon 



Du: novelof'· 
- Janusz .Korczak . .,.. 

NOKTA RENKONTO 
Mi ·. renkontis lin m.alfrue _ vespere en -senhoma 

strato. Li proksimi~is al mi kaj demandis: » Kiom:a 
~horo -estas, :bela sinjoro,' sur via horlo-~? « 
. - Ne pr_i ~o;o vi. ·volas J>:llOO~, sed! pri _ horl~ 
6u ne ve~? mt dins, eVltll.nte plian mterp.aroladon. 
· Komprenehle, sin joro. Oh! ruz'l.ilo vi estas, kar-

ulo mia. · · 
- Natur~, ·mine elunu fomo man~s p.anon. 
»N 11:• suf1eas jam la. parolad'o ; donu l.a horlo~on 

kaj iru for.« 
· Mia haz.arda konatulo havis impo.nan staturon, 

kiun ec la vespera d!uonlumo n~ póvis . suífiee kasi, fui.l 
mi decidis esti afahla al Ji, dés. pli, kle_ lia voeo fari~i.s 
firma kaj el post ~j eligis la unuaj báloj die ntal-
pacienco. · · 

- Estiln,ata kaj amata sinjoro, .mi 'kQinle.ncis. 
Estinion ka§u, en -po8on, 'mi gin 'ne :bezonas - li 

interrompis. 
- "Sed', permesu al mi diri - mi lin afable petis 

- mi vo1as, ke vi kómpr.enu; ke mi ne ha vas horlogon. 
Mi ne ka8as, ke se ec mi ·estOs posedanto die tiel mult
valora ilo, kia estas horlogo, mi ~in l.asus hejim!e kaj 
ne portus. g,in kuri · mi, irante en tiajn lokojn, kie ni 
havas nun, la .plezuron interparoli tiel a_grable. 

La · :belstatur.a persono eli_gis ion . similan al mur
muro. Mi prQfitis la m.omentan ·nedecidon de mia stran-
ga konatulo kaj d.aiírigis: · · . . . 

Por esti tute ·precizataL mi devas lionfesi, ke en 
la dekstra poso m:i h.avas dekgrosan moneron, kwa . 
destino estas eniri ·en la manon die la domgardí.sto, 

. ki.am li malferrnos al mi ll pordklgo;n, Mi opinias, ke 

· - A. Ber ol)n -
Muiik', vi ~¡ola viv-konsol', ., 
Karesu min . per~ via mol'!~ 
Por kil , ne pensu mi pri bat' 
De 1' softo, ne~ pri .la mg.lsat', 
Pro kiu mi de ' jár:.ciudek' 
Suferas, sen antaña pek'. 
Oin kaiízas ne la mank' de. mang', 
Sed. l'lie manlw de la 6aiig' 
Gis n'un. sur mía' vivo~voj', 
Sur kiu , ehis hunda bQj' 
Anstatañ kanto 'de hom-frat' ; 
.t\:tlstaíañ helpo i--;. pugn<r~~t'. 

i? "· 

vi ne volqs perdi:gi al la malfacile l.aboraJlta ,horno la 
juste al li ap.arte!lanta:n honorarion,~des pli, ke .la elt-i 
posedo 'de tia malgranda sumo malaltigius vin en viaj ·. 
propraj· okuloj, gi fanus malutilon al via nobila profesiq, 
mi pensas . .. 

~Vi' opinias min ste1isto? CÚ ·ne. 
Ho, 'Sin jo~. mi interrompis elésoitita ni ne · 

nomu la aferojn tiel draste - nia lingvo estas sufioo 
fJeksebla, por ke oni povu esp·rimli . tiou·, kio, el tia ji 
aií aliaj d.t'añzoj, povas esti inoita. Mi vin opinÍills indlv.iJ... 
duisto, :iom nervozulo. Kaj, mi estas presk'aií oorta 
pri tio, ou ne vere? . 

Jes, cnature, sed ja nre Sajna al vi, ke mi estas o •• 

ho! hol .· ' 
- Nu, kompreneMe. · 
Ofte la cirkonstanco,i · .aran~as . la vivon tiamaniem, 

ke o ni mem p~ne ocientigas en , tiu lab'iiinto -~ · oni, 
lmn superaj aspiroj, ciam riskas díversajn okaz.ajoju. 

- Nature, ke. oni risitas, riskas ... kiel 'vi vidas, 
mi penadis diversmaniere, sed mi havis malfortan sanon 
kaj estis -sen konatuloj kaj sen ·mpno, Kaj mono estas 
nur mon?, sen ~i oni Ii·e povas e!Wsti. FQij(e mi ma]j
sanjgis - mi ·iris al kuracisto, li rekomendis .iajn 
gutoj:n. Hi nenion help:Ls. _Mi iris al alia - Ji 1 r.ek<*
mendis ' pulvorojn - ankaií ili ne taugis - ·tiam _mi 
iris al la tria. Li -estis too bonko,ra horno kaj1 li difis: 
al 'mi )enon: kara sinjoro - vi bezonas ' ti.an okupon, 
kiu donos al vi fre8an aeron kaj· mJUlte da mov:ado. 
No, ki~[l fari? En Italtujop mi ne f9rveturos, ear mi: 
ne havas · 'monon, dtl mi- elser~is ti.an okupon ' kiu ne 
malutillas mían sanon. Oh! sano estas trezo~o, ·kiun
oni deev.as multe §ati . 

~· Ho, nature ~ mi ·. respondis - lá sano estas 
kara al ~ri (mi prenis lin .ami•k~ subbrake .kaj rii iris 
malrapidpa8e). Mi 8atas en Vi ~ste, -l{e vi tion "kolll'
prenas. Sin joro, fre8a aero kaj movadb estas . nefak'.;. 
seblaj trezoroj. 

Nu, jes 6u vi scias, ke ne estas pli 'bbna ~ífero, 
ol kusi tm malsannlejo. Se en niaj metiejoj estus tia 
aero kaj lu'mo, kiel tie, mi nun ne bewnus m'in kuraci . . · 
· . Kaj "li. rapide' I:_ ?r§ovj~is .d~Él mi; ··pen_etrem? m~ 
ngardis· kaJ ?e~n~s ~alkVI~te: Sed dim kion VI 

volas, tamen Vl opmlaS mm stelisto. 
. . - Ba! tiel estu, sed 'la nomo so«i pmvos ankoraií 

nenion ~· en Cin .nl.etio el&istas dliversaj homoj: funaj, 
pli bo-rraj, malbo~aj, pli malbonaj. · 

Nu, jes, natur.e - k~senti.S mía nokta ka.marado. 
, , ·-:-":' PTQ·. ,kijo , Vi;l. metio estU$ pli , malbo11a, ol la 

aliaj? Ci tre béronaj estas peno, taiígeco, s¡icito, lért.:. 
eco, ee ~fiht instruiteco ·kaj estas a;nkaií ia risko. 

Ho, nature, k'e estas ·risko ... 
. •· .:_: Kompreqeble, ~i dirÓs al: 'Y,i ee, _kie la super-

eco. de 'i.a metio estas en tio, ](e nur personaj kv.alito) 
decidas pr~ suk~so, - ne ril;atoj_ ~aj protekto. 

Ho, J>eS, Vl pravas. . . 
. . -:;- Eble i\J ,~s, , ke".v;ia siuk~ -estas. ~nlig.i~ 

lfun 1es.perdo. Ká-ruon om povus ~ konsenti. & ·mt 
ekzemple oku~ 'en tramo . la lastan überail lokon por 
ilude~ gt'Q~j. mi Si,lllitempe/ deviga:s la alvenonton stari 
.sur la ~wno clini malv.aon<> --' alivorte nl{~telas <le 

· 1i la ~ran lOkop:'Se mi e8tas advokato kaj mi prenas 
sur fiD:D la gvidadon ·de 1es· áfero, mi per tio pmtelas 

, ~ ~k'.áton, .al )ciú s.in . tumus mia klienro, , ee mi 
·'· ne ~~ f)e ,;ló,.i esta.s'Jrura~,- mi -ék!láS ·:• miaj" 

< 



1wlegoj malsanu1ojn kaj iliaju zlotojn - se mi ,estas 
~jumalisto , mi stelas .de aliaj kanraradoj iooi d~ grosoj, 
kiujn mi rioevis por miaj attik-oloj. Kaj ~uste pro tio 
la ,homoj labora11taj sur \iPU profitl.alx!ra kampo rigar7 
das siD. r1lciproke grelistoj·. Kio.n fari? - Oni ciam 
malhelpas ;unu la alian. 

. Nu, veron vi diras - kiam UnU mia amiko aootis ' 
proviz.an butiketon, baldaü aukaií do aliai aootis apude. 

- Nu, vi vidas mem - m:i ne parolas en tiu .ci 
momento pri mi, sed kiom. da ~omoj· "estas hone.staj 
nur •pro 'Íi:O, :ke iJ:i timas. . . 

Ho, 'Qature, na !Jure ••• 
- Oni demandas lin e~zemple : Kion vi farus, 

se vi trovris en ia strato mil zlotojn en :alécioj? >~ M~ 
iün tuj redo.nus« -'-Ji ' respondas stmhezite. »Kaj S;e vi 
'trovus k:v:i:n mil zlotojn en oentzlotaj paperoj?« >> ~fli 
redonus, kompreneble«, li dirall ma1gaje,·.dum li peu
sas: »Car eble lá posedanto memoris la numerojn kaj 
faris rezervon en la jumaloj. « »Sed: se vi trovus dek! 
mil zlotojn? « tiu · honestulo oerte respon1dlos: . » Kia
oele paroli pri tio, kio neniam okazos?« · . 

Tiam:anjere interparolante, ni iris' Iongan tempon, · 
~ .malproksime jam vidí~is urba lanterno. 
· Má.a 'ka'marado éStis, tiel okupita pri ·lá , mterp.arol
adb, ~e· li sajnis ne ri:marki, ke mi havas JS ur mi sufi&e 
bé]ján manwlon kaj nedifekti~jn botojn. 

~ Mi diros ial vi ec pli - m!i d'aürigis - 1a: 
§telistoj 'Stendislrute faras al la 'hom<:>j iom da malagrabl
afioj', · kvankam , pro perdo de , herlo~ neriiu mortis 
ankoraií, kaj sole en esoeptaj kazoj la perdo ' de mon:ujo 
kaiízas nekompense<b'lan truon en la hu~eoo de •fami
lio. T.amen ili kaiízas ankaií grandan profiton kaj donas 
multvalorajn servojn. 

»Kompreneble - konfirmis mia kamarado . . Nu, 
diru frato, kian profiton oni havas de. ni? « 
·. : - Vi instriuas la homojn esti aten~maj k~j bone 
gardi sian havajon. Se vi malestus, oni ira.d:us en la 
stratoj enpro:fundlginta en pe:nsoj ,k:aj riskius esti sur
vetul'ita aií piedpremita . - oni lasus sian lo~ejon mal
fermita, kio povus malbone influí la moralecon de la 
virinoj. Fine, 1a tuta §losistindustrio, gra:ndaj lia~f-
fahcikoj, sellUWj, 'tute ne ek#sius. · 
; En la sama momento ;ni haltis en la distan<;o de 
dtek kelk· pagOj de polica posteno. 

>> Nu, sinjoro, « mi lin · alparolis, >> Ou v1 · forkon:. 
dukos !JJlJin plu? 

~ Natu.re, ~ ile. ,. , 
. Li elóigardis lrun 'bedaüro mían man!Clon, sus

pekretne ekmezuris. la amplekson de miaj posoj kaj 
dir¡s duone malgajre, duone mire. " 

- Eh! cig.aDo vi estas, frataoo -:- k:aj 'm;a1aperis 
en la Dmli:ro "de senhoma stratanguleto: Kaf al mi far
itis ko:mprenebla lá' aféro, ke ee fJj.pono el sub la plej 
malhel11 stelo deziras esti Se.nkulpigita pri siaj·, plejaj 
friponajoj, kaj lin ciam senlrulpigos la penso, ke 'en la 
·vasta mondo ekzistas friwnof'el sub ankorau pli mal
heláj steloj, ke ffue li estas preta ec ne eltiri al vi ho:r-, 
]o~n, se VÍ'nur J>Óvas ·lin kred'igt; ke vi né rimarkás¡ . 
liajn ftipo.najojn, aií .vi ·ilin ~nkUlpigas. , 

,__ . Av;injo ~j faros. 
- Tuj? · . 
Kaj la. avinjo ekstaras el :br.akse~, trotetas sur 

sia;j dolorigaj pieaoj al sranko kaj sereas konvenan 
pecon da stofo. Qiu aviqjo havas en', sia §rankb tiom 
multe da tiaj· §tofpecoj. , .. . . 

- Ho, mi trovis, fio .estos oona. - . 
La avinjo ·eligas eÍ la srank'o manik<:>n. - a~ sia 

e<bigfesta robo. , , . 
Jes, la ed~festa robo! . . ·' ; , , , , 
Si prenas lrudrilon. kun fadeno, tondilo!l, metas 

iün sur la tableton, eksidas en hl' brakse¿o kaj· komenoas 
malk!udii la m~nikon .. 

La JCd'zi~festa robo! Gin si po.rtis; mm· ·si estis 
juranta amon kaj· obeemo.n ál sia edw. Tiu: e~ maniko 
ripozis sur lía brake, kiam s! d'ancis lmn li duni la 
e~& f~steno. Sia koro Jratis tiam ft>rte, pro p.mo kaj 
espero. Ho, lóel s.i dancis~ kiel si dancis! La edzi~festa · 
robo! Kiam .si almrezuris gin la ·\muan fojon, laJcudri¡¡t
ino, ~bona virino, diris: » Ho, vi estos íe]liea: estlls rumio 
por korekti. (< .. _ ,, 

Si ne est.is feliea, ear, la . a~ta ed'w m~rtis, las
ante sin .kun kvar iufanoj. Si nestis ·flid'ela alli ,gis 1ia 
morto kaj post la' morto. Si komencis la~ri· La i:nfa
noj kreskis, lernis ..:.,.. kaj ,si labor.i$, laboris, labo.ris. 

,:SiaJaboro es.tis tre malfaejla, sed nobla k:aj sufiee 



bóhe paga.ta: ~i restís akuS,istino. Ho, dum kiom m1ulte 
da noktoj ~i n.e dormis, kio:mfoje, reveninte hej'riJ!cn 
post .kelktaga foresto, ~i faladis morte laca sur la h'rak
segon kaj flustris malla u te : 
,. .....:.. Ne, iio 'estas ,Sillper ~aj fort.oj. 

. Sea la in:f.anoj pr6ksi'migadis al si, r.akontis pn 
siaj aferoj , alpremis sin al si, karesis sin - kaj tiam 
si ripetadis decidvooo: 

, . - Mi. <levas. · 
. Kiom da nmlagrab:la]~ , .k:iom da suferoj si tr~

vivis. Kiom da: ñovnaskitoj si salutis larmo;kule sur hu 
ci mondo de m~ojo kaj laboro. 

La i:nfanoj kreskis, la elsperoj duobligis, triohl
·igis kaj si gardo¡¡taris 00 sia familio kaj tute. senpleode 
o'feris al _gi siajn juneoon, forton, sanon, c1on por la 
infanoj, :nep.ion .por si mem'. : . 

"Unu filon si sendis al Parizo, car li estis m'llZlk
kapabla, la alia mem forveturis .eri la. vastan m~ndon 
kaj restis tie trans la nmro, mialproksimle, katemta al 
fremda tero kaj ciam sopiranta 'kaj dolorplena. 

.. Je rememo,N?' pri tiu ci filo; 1armoj aperis. en siaj 
ókuloj, malsekigis , la okuhiitrojn; k'aj la kudril?, per 
kiu si kudris la litkpvrilon por 1a pupo, halhs por 
momento. 

- Jam? - demandas Jadvinjo. 
- Ne, J:advinjo, ankoraií ne. 

,... ' ' 

Kaj la av.injo denove komencis kud'ri la litkovr
ilon él sia edzigfesta robo k'aj denove ekfhiis rememl:>roj 
de l'pasinteoo. ' . 

La filo revenís el Parizo :' orii opi:niis, ke lí ne 
estas tre 'muziktalerlta. Restis tam(}n al l'i 'bo'llega kono 
~e .. ~ultaj fremdaj,. l~.gv.oj! dank' al kio li, h?~au edz
migmta, pO\~as aló.n la ciUtagan pano.n, sp1crtan ofte 
per .maldoleajoj. Li logas en malgránd!a provinca urbo, 
kie estas nek teatro, .nek koncertoj, nek homoj, kun 
lduj'ii poVIUs paroli pri la aferoj, tiel interesaj fl01l' li, 
pri la' muziko-, kiun li tiel amas. 
· La du filinoj estas edzinigintaj. Knn unu si log·as 
kune, la alía logas Oe la sama strato. Ho~ail si ,goji'lS 
pro· la felit-o de tiuj· du infanoj, kiuj estas proks.ime al 
§i, kaj sia koro forte batas je la rememOI'O de l . .a un'aa 
filo en I'ro~·:iaco ka) die la alia ... ~rans la. ma~o: . . 

Jen 'dé longa tempo ne venrs die h letero, )'<m 
. .Tacjo, · malgranda nepo, estis mialsana, jen Jad'vinjo 
havis 'gorgm,alsanon, jen la alia nepo matbone lernas, 
j-en . tio; jen io alía. 

Kaj denove demetis la avinjo la okulvitrojn, kaj 
de nove la ' l~nabineto demandas : 

·2.. Jam? 
- Allkoraií ne. 
Kaj lrudras la avinjo por 1a pup<> litk-ovriletoo el 

la maniko de sia edzigfesta rob:> kaj éstas al si mal
goje, malgoje. 

. ' ~am si tiel laboris, kiam si perd'adis la ÍOl'lojn, 
si soñgis pri bela estonteoo por :siaj itifanoj, pri granda 
felico . púr ili -:- tío estis nura §ia rekompenco por siaj 
,penoj ~aj vivbataloj. 

. Hodiaü si estas malforta, Lacigit!l de .laboro, rig~r-
d&S la fmktoj:n de siaj durnv:iv.aj penadoj kaj demai[J-
d4§ si,n, mem :. / , · 

- Ou mi aonis felioon al miaj i:nfanoj? 
.. Kaj la interna vooo respondas: 
.- Mi donis al ili cion, kion mi nur povis, mi 

rlo:niS-.al la mondo plí multe, o:l gi havis rajton postuli 
dé mi. Mi donis al la mondo kvar ~nsantaju, profundc 
sentántajn animojn, mi do:riis al la genepoj prudentujn 
gepatroj~1 . Mi ne maHideligis .al la ideo de la progreso, 
al la ideo de Ciama nob1igo de la honm spirito en vico 
de genru·acioj . e • 

Kaj la av:injo kunmetis 'la manojn ,kvazau al 
prego, ·k~j J'advi:njo demandis P}ISt mÓmento: 

- Avinjo plegas? " · 
- J~s, karulino, avinjo petas Dion pri felieo 

por liomoj. 
- Jes? - demandas la -etulino, - kaj 611 tiu ci 

! lfl.ko!!lileto j:am kudlita? · · • 
'·, - Jes, prenÚ gin kaj kovru vían pupetoh .. . 
· La avinjo pregas, kaj 1a nepino cirkaiíkovras sian 

pnpetQll per la ütkovri~, kudrita el. la manikó de sia 
· edzig:festa. robo. · · · 

El la; P?~ .: ]Jalma Weinstein. 
}fi 

.: La temo estas prenitá el la vi.vo. Temas pri la avinjo 
de Halioa Wcinstein, kiu cslis tr~ fclica en goodzigo, :f¡·ue 
lamen vidvigis, ne edzinigjs ht dnan fojon, dedicinte sian 
tutan vivon al la orfi~íntaj infano] , Unu el la Tilinoj 
estas -.Anna -Wei~in, patrinoJ kai Jad.vinjo estas fratino · 
~e 'Jtal!¡;ui ~~ins;c~n . ·. De kelliaj . g~neracio~ la :fámilio ~e 
Jan~~ K:orczák ·, (vera nomo: · ar. Henrtko Goldsznut) 
k;t.j la familio Ruff-Weinste:ih : (la nomo de la aviojo 
estis liozalja B.uff) vivas en aínik~co. 

* 
estas · neme jaro trovebla, éC ne 'CD 

(Trad.) 
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La Niks'o estas lau la popola kredo akvo-feo, monstFo 
kun verdaj haroj, kiu logas kaj kaptas banantajn homojn 

kaj -enfermas iliajn animojn sub poletojn. 'Su'r lá-seka tero . 
gutas akv? .el1iaj baskoj (»li<!. jak~ sekan teron haptas«) . 

I. 

- Super lagon nokto vénas, 
sur la -paplo Niks' postenas; 
Luinu luna hril', .; , 
lumu a,l kudril'. 

Mi ja , kudras, kudras boton, 
en la akvon, sekon, koton. 
Lumu, 1 una hril', 
lumu al kudril'. 

Jaudon la vendred' postvenas -~ 
novan jakon mi :fadenas. 
Lumu, luna bril', 
lumu al kudril'. 

Ru~aj hotoj, verda vesto 
por morgalla edzi~festo .. 
Lumu,· luna hril', 
1umu al kudril' . . 

II. 
K,nabinon frua suno vekis, 
8i la eemizojn ligi ekis: . 
»Panjo, mi en la lago nur 
la tolojn lavqs el malpur'. « 

»Ne iru,« panjo ekis tremí, 
»hodiau restri hejme ce mi. 
Vi en dan~ron jetas vin, 
al mi la son~' prof.etas ~in! « 

Mi son~ vesÍis vin, per hrila 
ne~blanka ,robo ~au'rnsubtila, 
ornamis vin per perla snur' .. 
Ne iru el la -hejm-sekur'. 

La perloj larmojn <!.Dtaudiras, 
funehron blanka vest' alt-iras, 
v~ndredo estás fata tag' . . 
Ne vol u iri al la ·- lag'. 

Sin tarnen hejmo jaro ~t:uligas, 
al lago io Ain instigas, · 
&i hejme ne eltenas ~in, · 
al akvo iÓ trenas §in. 

Do estis tukojh si lavonta .... , 
'jen súb" si ' krevis breto . ponta 
k~j post };¡, carrna junulin: 
.laga. profundó fermis· sin. 

Dé l ' gt:undo rulis sin .. la ondOj, · 
disi~is kiel vas\aj ;t:ondoj, 
-; sur papl0 vir' en verda :fra~>, 
ekplaúdis -per aplauda ,klak·. 

Ne-ekvarmás suna lum', 
vento ne ekblovas ... 
frbste, mute. . . . ke la 
malesperi p~~as. 

Trista estas -region' -
sub la lagnivelo, 
tagoj -pasas ,en krepuska , 
daura duonhelo. ' 

Rica · estas Niksovir' 
en palaco vasta; 
sed enVoenas nur- senvole 
vizitanto gasta. 

kor' 

J(iu en kristálan pordon , 
de l' .palac' · eniras, ' 
tiun lia fiDtilio 
Yll!le . resopiras. 

,Sidas Nikso ~m la pord' 
riparante reton 

· kaj edzino lia juna 
vartas infanéton: 

»DoFmu, nevolita fil', 
vi min alridemas, 
sed la panjon malfelican 

. la doloro p~p¡as. 

A:l patrino etajn brakojn 
vi eteridas, filo, 
sed mi mem preferus kusi 
en la tomb-argUo; 

sub la kruco ee pre~j' 
en la vic' tombara, 
por ke •. povu' min viziti 
la :Patrino kara. 

Baje 5baj,• Niksido nía, 
dormu ~ baje, baje .. 
Kiel mi ne rememoro 

.. pri patrin' Ína:lgaje . . . 

S~ zorgumis, cu fianco 
venos ·al mi .svate, 
kaj .nun li min tldzep~nis, . 
ec ne atendate. 

Ja .jes. ·Bel;¡,n havis mi 
edzi~feston ~i¡¡n ;__ 
Kankroj , kun . la .fi&oj 
aron procesian, 

Via patr.o trompis sin, 
kaptis per insido, .. 
kaj si ha vas solan . ~ojon 
en vi - ,en la)do.:« 

» Fermu. lipojn j;un, 
cesu inm konstabte 
per . la 1ia ~~lodio 
inciíadi kante. 

Cesu jam, mí min ne 
· kolerigi per·. vi, 
kaj mi kiel:. el aliaj 
faros fison el vi . ,. . « 

»Ne bonvolu, Niksovir', 
iti furioza,_ 
kaj parclonu ' ál mizera : 
velka flóro roza. · 

Kiel disrómpita ·. arb' 
devis ·morti for . mi, 
'kaj ~is ~un ec unu ~ojon 
vi ne faris por mi. 



-Albert Richard Wet)c;'!D-

En la -oriento, cirkaií. la horiwnto, o.rangkolo.ra 
strio large pliva~tigadjs. Apenaií percepte'bla gemeto 
Sa.jnis ·trakuri la platari kaj senmovan lffiaron. 'Strang.alj 

. sag:oj ·karmezjpaj ~aj , orój flug.adis super la orang
kolora strio, miksigante en frenezan ·kolor-anaikion. 
Kaj post tío, ahrupte, kvazaií regata per snuro, la 
nokto postenruligis. La koloroj esti.s forvisitaj. Blanka 
bulo de naganta fajro .,ekgrimpis el la akvo. La steloj 
malaperis. La 1Ino1a ¡m:rpuro d~ l' maro lGaj cielo ali
igis en serikompatan 'b'luon. Var!Illega mturo cirka~ 
la~ blank-pentrita:n Sipo-boaton, ' kaj la bruetoj de mal
lumo forestis . de l' konscio. ·La ega kaj · peza · silento . 
'de tropika tago premegis . la tiro.panojn de l' o reloj. 

».Neniú«, 1>evere diris Fúrdock. »Nek velo nek 
fumo «. · 

L.i staris en la antaiíparto <Ie · la boato, J(aj· ~al
rapide kompletigis la esploron ·de l' horizO'llto. La aliaJ 
kvin viroj· enspiris kaj elspiris raiíksone. Fuid'ock sin 
tutnis k'aj -ekricl!is. Por montri trankvilon, li lev:is · 
siajn brakojn kaj etendis ilin, fleksante la muskoloj:n 
kaj· o8oodante. Lia larga, timiga hu§o montrigis lra 
la stoplo de ni,gra barbo, · kaj· sub la h:aroj de . lia j 
brusto kaj brakoj montrigis tatuaja labirinto. Vir
bova horno. 

»Nerno << , ekraspis la kapitano. Li elkracis. Per 
la maldika Imano li Visis sian svitokovritan frunton, 
kaj sulkigis la brovojn. Kvank.am lffilalvanmsange, tamen 
kun malpreciza antaiítimo e:? siaj okuloj, la .aliaj 

esploris liajn movojn. Marlowe, la pasagero, fine ek
ridis, .. graeie k:aj cinike trakurigis sian fingron sur 
sia gorgo kaj diris: . . . 

>>T io'- sigÚif.as, k'e ni pereas, au ne?« 
. La viroj agitigis. lli estis vidleble skluitaj; ~cvazaií 

la vortoj, pro sia klareoo, portus al ili l a 'Senkompátan 
bx·uaean malk'a'bl. La vortoj sajlllis plistreci iliajn gor
gojn k'.aj stomakojn. Nur ses viroj, postvivilntoj d~ 
la granda libet-komerca barko. Kaj nenia signo 'restis 
die la bark'o mem:. De nova rifo, kiun ía .subt-era erupto 
pusis al la surfaoo, gia fun(lo estis forsirita. Tio oltazis 
tuj post la meznoldo, kaj la 'barko d'ronis en ~la da:uró 
'de malpli ol dek minutoj-. La ple'j multa'j el la sipan
aro estis kaptitaj en la boldo. Kelkaj d'ronis, dum ili 
nagis. ' 

Nur 100u boato estis lancita - la k'apitano kaj 
Fmdock :faris tion kune, ear ili .estis la solaj· sur la 
po'upo. La aliajn kvar ili poste eltiris el la ·akvo; tri 
maristojn, tre laci~intajn kaj histerie habilaeantajn pro 
la neatenditajo, k:aj 'la pasageron, Marlowe, kiu facile 
nagis kaj ki:u, kiel oiam, kdmp!Jeze cinikis. Ses viroj 
el dudék. · 

Dudék ridantaj kaj bonsanaj viroj je la krepusko. 
Sipo sendifekta kaj trankrile velveturanta ál sia voja~
fino. Flotruho sur la akvajo Jm la nokto; kelkaj ek
krioj; iom da harakto, kaj j.en ses viroj, solaj en 
fragmelllto de k!upro kaj lig'm. Tia estas la maro. Sen
kompa,ta, ¡nepa:rtia, almlpta! 

· Bone, iru foje do 
el Iá ak:va Ja:ndo, 
tamen devas vi konduti 
strikte liu'í k<;>mando r 

i>Mia kara, kredu firme, 
k'6 mi vin protektos si:rme 
kontraii ·tiu Jaga monstro,' 
se li jam próksitnas nin: « 

»He ·e.dzino, filo ploras 
kaj soifas· je la mam'. « 
»Ho patrino, ho kompato, 
lasu min al mia fato, 

N e brakumu inri · ajn, 
diras mi · seve:re, 
car konfliktus nia amo 
kun la am' surtere. 

' 
Ec Ratrinon ne brákumu 

-A~is yes~ra boro, . d 

.kaj revenu ·al mi· post 
~an~lus-sonoro. · 

Vesperhore Viro Niksa 
jam promenas en ekswr' :· 
La virlnojn riglo fiksa 
sirmas hejme en kamer': 
»Mia kara, lasu timon, 
li ·· ne nocos la animon. 

. La murdisto . laga pet:das 
sian forton sur .la wr'. « 

Pordofrapo post. sonoro 
... de vespera an~elus': 

»He, edzino, vesperbo:ro .. 
por kuiri pasis jus. i 
.»Mal;iperu de I' kahano, 

. c'i wurdisto carlatano, ' 
man~u, kion ci man~adis, • 

,· n:in ne trompos , cia ruz'!t, , 

mi revenos al infano, 
pelas min patrina am'. « 

»Nikso .logas al insido, 
restu kaj ne 1ru for! 

. Eble premas vin pro ido, 
sed min pro vi la angor'. 
M'onstro, for al akva sino, 
hejme Nstos la filino . 
Kaj 4llportu cian filon, 
se cin ~enas lia plor' ! « 



· »Pereas~ « erb'lekis la kl\pÍtano. »Kia paroto estas 
tío? OiaP.l estas §anoo ... K'Uniigu lrvar el ci tiuj rime~ 
noj ik:aj suprenigu jlin malantaiíe. Ni faligt~s la velon 
super ilin l.ilij tiel akiros iom da om'bro. << 

\ 'Li sidis en 1a posta hbatparto, seki¿inta viró 
kun •tu·danta animo kaj ledeca viza¿o, gestadanta per 
maldikaj ostaj :maooj kaj m~lestirn.anta cirkonstanoojn. 
La pasagero levis siajn §u1trojn, k:a:j irinte al la . :r,nezo 
de la boato, surgemngis apud la SQla ak'vokruóego, lig-
ita al la planl<:o de bo.ato. . , 
. J?ltn:doc'k, liganta oomilon, levigis d.e sia' tasko 
kaj absolut-tone d~emandis: >J kion vi volas farí? «· 

M.arlowe, Jrun iom d~ streoo die sia korpo, mal-
r.apide suprenrigardis. . , · 

J> Mi sojfas, « Ji klarigis. >\ Damne soifa mi estns! 
Kaj mi devas hav.i trink:ajon. « . . ., 

)> Pile:lln gin kaj. mi roimpos viao kapon,« .. ek
kracjs voeo malantau li, kaj duonturnigante li vidis la 
k'apitanon malligi la 'd'irektil~stangon kaj fik'se lin 
l'igardi pe1· frostaj o'k!uloj. 
· »Ni trini«ls je la tagmezo, (< aldonis l<iurdock 
mal~tile. »Tia estas la regulo. Ten'u for vian vizago'n 
de la ujo. \< . . 

Marlówe malrapide kaj trankvi!e cirkauriga'rdis la . 
at~ntege observadantajn vizagojn. La manon, kiun li 
tenis sur la korko de la huoogo, li senink1ine lo.rmovis. 
Sk!uante siajn ~ultrojn, kvazaií la afer'O ne estus grava, · 
Ji mallaiíte ekridis. · · 

»Superestrita - mi vidas. Se '~ta~o rerultus el 
tio, ll)Í ~rdigus. ,Postvivo de 1~ pl~jtaiígaj , ' -, a:¡:í io. 
simila. « Li -sidigis · klun la dorso kontraií hi boaírando 
kaj Cirkaiípremis si11jn genuoj:n, rigaí:don :jetante de 
Furdock al la kolera §i~stro. »Sed añkor.M mi in§is
tas, ke mi soifas. Cu mi almena u riceuos a:kvon, ·~ ?« 

J> Vi ricevos,« ek'kr.akis la ka¡)itano, realligante la . 
direktilstangon. »Same kiel la aliaj. Vi estas pasageró, 
k:aj· pi ne atendas1 ke vi . rp.ulte sdu. (( La alia' ekgri
macis. »Vi povas esti damne bona art-pentristo, . sedi 
multe estas, k:'ion vi ne scias pii la maro. Nia tuta akvo 
esta<; .en tiu ~i láueego, kaj gi deuas sufwi. Po unu1 , 
taso tage, je' la tagmew, por tiO'ln longe, kiom ni 
povas elteni. Tia estas la regulo: 'Ni j:am: estis aritaue ' 
en sav~boatoj - i'Uj el ni. « .:' 

Povis esti tiel. Cil'k!áií tri ·semaj:nojn · pasigis Mar~ . 
lowe kun la ka pita no ka} la aliaj, kafi 1i kompl)en:is¡, · 
ke ili estis kvataií granda familio. IJi navigis kune 
jaro de multaj jaroj, 'travivis multajn o'kazintajojn: Ili 
estis fidelaj, iUilU al a1ia. Li ~stis f:remü:ulo, terulo, ne· 
serioze konsidel-inda, iomete senkulpigi:nda pro 'Sia kom
P?~~a m~n~o de scio kaj. sperto, tamen nepre tt:aktota · 
kiel 1li deCldlS. · " • , ·"-

!l Estas . kiel vi ·dirás, K li kompleze m,.uniÍ'~ti:is. 
'> Sed cu ne estas varmege?« . ,., ' ' . 

Neniu re.spdndis .al li. Lá §ipanoj okhp~gi;. pri .la 
kx:uda baldakepo ; :vento, tute fooostis ~aj 'la suno ;$n
kompate batís malsupren. La bpitano preni'l! ei ' sia 
po§o notlibron ·kaj skribadi's· per ·krajona "Stumpo. 
Tial Francislro Marlówe,, pentcisto, sereanta . vidajojn . 

· kaj' kolorojn, ree grimac.is, ',Sed ne' plu prom''. ~. 
sarkasme , amuzat.a. D.t, trovigis· e:tr .si.buacio, · ki~ 3ia 
sprito kaj múka malkompal;e!mo utilus al li nenio}l. Li 
ne m.rr estis nomb~, 'SU¡>er:Íita; eed .iu ajin e1; 1a p1iai, 
ehle kun .escepio.· de la elteo.erna .éta. ~apitano, P.O\!US 
perfo.rte lin superi:. K:aj ·SOlaQ '8'Ur lá vasta kaj senlFom
pata 0008Jlo, ehl~ . -n&triam. plu . ko-¡n¡u¡pikontan .kun , la 
civiüzacio· kaj lego, .]rio 1porus savi 1iri d'e pe.riorto? 

. La . .Qrulegantai lloroj pasis malr.apiaé;. leaj 18 'SUJlO ' 

¡grimpis ~~ ' .la zeriito . . ~ ne malforta ventospjro sent-
~- . ..• , . '' l ~· - . . .&;. ' 

.eb~s. La boato r.ipoz1s .sertmóvé 
maro. La Cielo estis tiel .blue solida, 



per fr.apo de si.:i osta mano, kaj re-tirigis al sia loko 
sub la . balda'lreno. · Fmdoc~ · m.emori.gis al la alia j~ 
ke biskvitoj estas. haveblaj, ka] i1i ciuj pretenilis J11a:oii, 
sed üesis post kelkaj mordetoj de la mrahnulaj kaj 
sengustaj ajoj. · ' · .. · · 

» Nu, se oni povus trempi ilin en ' io'm' da ak'vo -
~aje komentis la pasagero, sed vidante, ke ili ciuj ko-
ljclre Jin rigardas., .li oosis kun gorgrido. . 
. _· La posttagmezo . malkreskis. ·Sajnis, ke ju pli la 
ríokto proksiilligás, -des pli la . v.anrt!Jeg? pliigas. La 
· surio nagis Sl,lr lá · inara randtí; sin rula:nte , sur ego.j,, 
tavoloj, kaj gloraj kolor-nuhoj, antaü ol gl klinigis;, 
abrupte lasante la monaon al la subitaj- steloj. 

, Tjam la viroj agitigís, rígard'an'te cirk'aüen. Uno 
au du el ili prov.i~ rumí, sed ili baldaií eesis, trovinte 
ke tio nur akrigas ilian soifon: La steloj aspektis kiel 
helaj blankaj punktoj sur la ve1ura cielo. Ili sendadis 
sagojn sur la maron, guste kiel oni jetas elektrolumojn 
sur riveron. La varmego daiíris gis proksimé al la 
me.znokto, kiam . la akvo malforte ekoníd.ietis kontraü la 
sipko.rpon kaj . mj1da varmega . vento laoe venís el la 
okcidento. · Tio ..á1portis iom~n 'malvarn1.,et-se:nton kaj 
kviétigis ilin. Por rioevi la tutan profiton, la sipanoj 
deprenis la baldakenon kaj, stariginte la maston, pend
igis Ja velojn. 

Ne daiíris l~nge, kaj ili . <Jormi , lacigin.taj. La 
kapitano dormetj.s ·kaj kunpremigis super la direk"til
stango. Marlowe, .Ja ·' pasag>ero, ·ma1dol'me rigahmgis al 
la s'teloj kaj pensis ·pri multaj' a;feroj. Li tre soifis, k!aj 
lia kredaro instigis lin al la penso, ke li m:em. estas 
servind:a unue. Li kredis, ke . lia moligita, delikate 
kQlturita korpo ne povos elteni, kiel tiuj ei fortaj mar
istoj,la okazantajn suferajojn. Tie, sur la mezo, en la 
kruoogo, ·estis akvo - multe d:a gi pl'ovizol'e. <. Li 
iorhiete·~ S:akris, kvazaií amt:lza'ta· 'pri si. · 

Horo forglitis; du. Marlowe povis a·üd¡ :Cortan 
regule levigan tan · spiradon. La k:apita:no dumlonge ne 
movigis. Furdock, la grandstatura maristo, sidis en 
la antaiíparto kun manoj falditaj kaj kapo mallevita 
sur la ·broston. D\lmlonge nek li movigis. Do plenzorge, 
kun ega paciento, centimetmri post oentitme:b'Q, Mar
lowe mal:strecigis, kuSigis · sur la ventro, kaj paipadis 
sereante la akvokrueegon. . 
· . Jti havis neniajn precizajn skrupulojn pri la afero. 
Lau li, temis mur pri mernsavo. Lía tuta korpo avídis 
akvon . . Foje-foje ec lía oerbo · kvazaü fajren:is. Li .M 
estis edukita al suferádo, ·nek al mem'fegado. Taoon da 
ák~o por trinki, · alian por safuri b1skviton, por gin 
bóngustígi, kaj tiam, li konsíderis, li status sur pli 
egala nivelo kun la aliaj. 



Li atingis la ·kruóegon kaj metis :unu manon. sur 
la korkon. Suprentiranoo siajn krurojn gis. kaiíra .• pozi-; 
cio, li palpseréi~ la trempujon, ;.pendantan ,_ sur oono-. 
. Subit~ li ek.sa:Itis kaj preskaü perdis sia.n ekvilihron. 

» Kio ok:azas tie? « La mina ca .. voeo . de Furdoek 
rekSonis. La pasage;ro fiksrigardis al la pruo, kie li 
pov.is vidi la nigran formon de la grandstatura mar
isto - silueto kontraü la steloj· -' kapo sur la brusto ' 
kaj·· la b:rakoj fald'itaj. Mo'm'lmre _ li pen.Sis, ke li haluc
llioas, ear Furdock ne mov;i~s. Sed la vooo :fipetis :. » K:io 
okazas ·tie? « . · _ , . 

Mordante sian Iipon, Marlowe -sid;igis sur la p1anka 
lignajo kaj 'f<;>rvisis kelkajn svitgutojn de sia' lvunto. 
Li firme eKr¡idis. 

»Mi kredis, ke: mi povas havigi al mi trinkajon, 
:dum vi · dorrrms, « li trankvile diris, duone prepariginta 
.al malbe:n-krio, aü eble .atako, kiu, laü lia konjrekto., 
estis se~nta. Sed, lrun .surprizo, post paüzeto, li a.Udis 
gorgridon de Furdock. L.a grand'statura maristo vek
%is pro 'brueto kaj suspeki;is ion. La vortoj · de la 
pasagero forigis lian suspekte.mon. Neniu estus · iiel 
m,talsaga kaj konfesus planon elrabi la enhavon de akvo
lkruóego. ()u koleraj ~ homoj ne mortigps pro tio? ·Ne, 
la pasagero nur ludis -sian, k!utiman rolon - -donante 
malv.a:.rrrm-cinikajn respondojn al d!OOrándoj. Furdock 
ne povis klare vidi, kion la pasagero provis fari - 1i 
nur virlis, ke tiu sta:ras apud la kruóego. La koofl6SO' 
de la intenoo pruvis ja liari sen}¡jqlpeoon, mense de-
batís la maristo. · · 

· »Mi mem pensis pri ' tio, « Furdock daiírigis en 
kooversacia tono. »Mi povus e:ngluti 1kelk litrojn-' .Sed 
oni ne f~ras tion, si;njoro. Mi estas sen.senta homo, 
sed se oni trov:igas en tiaj· cirk'onstancój, lrun kuuul<ijf, 
oni devas esti lo jala al ili. « . , , 

»Nu, certe, « respo,nfdls Marlowe, rid:ante al ~
Frelióe estas 100 la gran!da amaso d.e ordiiía$lój ell$()-rbis> 
t:ian etilron. Tío faras la eküsta'Q.on des· pli ft:lciila • por 
tiaj , kiaj li. Tame:n, li preskau estis nm.lkaSita. Yenoota
foje li d~vos esti ec pli .gardema. »Mi nur m'in movis, 
provante libieri~i die krampfo en mia flanlro, « li klar
:i.gis. »Estas :tre m:alkom'forte Be oni ne povas enlitigi: « 

»Estas tiel, &o joro. Mi mur doTmetiS, .kiam· nri 
vin e'k'aüdís. Sajnas, . ke miaj nervój kaüzis al mi · 
ttlo'mleta:n frenezigon. Mi imagis, tre iu' vo]p.s steli akvon.'« 

Marlowe forte spiris tra la naw. La y,iro estas 
vera malsa~lo, au ·guste idioto. Nu, des pli hone. f.ia!. 
k'.apitano velcigis kaj· -de¡p.auilis, kio okaiis. 

»Kramfo, « m~lvanne respondis Marl~we, »nelasis 
min :dk>mri. « Se l<urdock estns ha vinta o ka ron . klarigi, 
ver5ajne la kapitano ne es tus _ trompita. Li e:stis · fi'O 
jntima kun Marlowe 'dum, ; tri 'Seffiajnoj~ por ke li ne 
estus havinta o:kazon jugi lin sagaoe. I1a aliaj veki@;~ 
'k'aj· la konversacio igis generala, -" kv.arili:inii .senorrla. 
Marlowe Girk.aüpremis siajn ~nuojp kaj .subridi :a al sj. 

Uinu el 1a maristoj ., llimeti-s , sian óenron"' Imj 
trempis .gin en la ~ro, ·slll'IJletán:te . A"in mralsei(a kaj 
gutanta. Li k1ar.\.gis, ke tio helpás kvietigi soifon, kaj· , 
la aliaj faris 1a sar00n. Vere tio h~lpis i~;' Lal"" 
bpiiano unufoje aten'tigis. . »Estas :tero en la ,direkto 
al oriento~ Vi po.v.as provi la remilo§n; « . · 

~> Kiom da dista,noo:? ~ "dém:andis .un.u ' mansl:o . • 
»Kvinoent kilo.l'Mtroj, prok~~«· , · · . 
·Ili Ciuj· · cló:idis. Ec Ma:rlo~ . . lli Ci.uj " mQr;tus, · 

· longe antau ol iti pov.us J,"em:i tiom la distanoo, .et .se 
la malforta vento 'dalíl'QS liaj doiius al ili t®v9Il, lciun 
la .remiloj povus pliigi; T,amen Lí ~ esta¡¡ "io por 
f-ari : Lá :maristpj· enigis 14 ingojn, inétis en -ilin la 
remilojn,, k~j, Irun oftaj pauz.oj >I'elDB«fis. 



A .. . . , ' 

·y ·oRCKURADO 
..: M6rta HaJnóczy -

Estis vespero . . Sur ' la trotuar-oj amb'áií:flanke amaso Vi jam vidas rezulton. Vi povas &lrpi fórton· el la eha 
tumultis. Oni ekscitite senpacienoe parolis pri la toreo. tondro _k'ura~iga de centmiloj da s_amoelanoj, vivantaj 
La vojo estis libera kaj glata, plenAutita per florpetaloj, dise sur kvin •kontinentoj. Sed la unuaj dcvis bori sin 
kaj triumfarkoj volbe klinis sin super ,tin. Mil kaj mil tra la senluma nemezurebla nokto. Tra glacikampoj kaj 
lumsoifaj okul¡>ar-oj .gpionis al la mallumo. ,Ili atendis la lafoterenoj kondukis ilia vojo. T.empesto skur~is · ilin. 
flamon, kiu ekflagris en la !ando de la klasika olimpiada Venís milito: sangtorento kaj hoinpereo, sed tamen la 
praepoka, kaj kiu estas destinita nun pot kuri tra urboj , kuranto kun /}a tor¿o alvenis al vi. · Cu vi sentas, kiel 
landoj por atingi la tur-on de la berlina stadiono, por lee grandioze nobla afero estas sekvi ilian vicon kaj kuri kun 
~i simbolu la hravan kaj nohlan konkuron de la korpaj ~¡ plu. 1 Cu vi konscias, kiel · bone estas alporti fajron 
fortoj . en la mallllllion al lumsoifaj -okuloj? 

· Ankaii mi staris ene la amaso . . . Kiam .en la malluma Nia yojo estas ankoraii plena de akraj §tonoj. · Ne · 
fono ekbrilis la · proksimi~anta, ciam kreskanta lumpunkto floroj ornamas ~in sed neglektoj kaj mokoj. Tanlen 
de la torcportanta kuranto; kiam miloj da b'u§oj jub'ile grandioze estas de Atono al §tono paAe antaiíeniri, vorte 
aklamis saluton al li, ia stranga sento korfrapa min kaj age konstrui la triumfarkon de la estontaj torc.
trakuris . . Por momento, kvazaií mi starus ne sur la trotu- kurantoj: 
aro, sed sur la nemezurebla k:aj vasta ekstremajo de Ekzistas multaj, kiuj laci~is, . kiuj ne kredas plu la 
la Vivovojo, tié, . kie komenci~as la senlima vido al la venkon de la Ideo, kiuj ali~is al la ma§inanimaj prakt~- ' 
foro de la grandaj sekretoj . . Kvazaií estus malfermi~inta kuloj, kiuj konsideras ci tiun lingvon nura rimedo. Estas 
antaií mi la pordo, post .kiu naski~is · la konoeptój pfi multaj, '~ kiuj faligis la torcon, car ili l()pinias vana la 
Spaco, Tempo kaj Morto. Kvazaií mi estus povinta rigardi batalon ·kontraií la mallumo. 
en la metiejon, kie laboras la ciamaj kreofortoj, kie La nokto estas nigra kaj densa kiel la koto. Ma*' 

·koncipi~as la koloroj, vortoj, ideoj, kie Aprucas la fontoj facile kDedas ~in la lacaj piedoj. Tamen, se vi apartenas 
de J.umo · kaj Malliuno . . . al tiuj ¿i celperdintoj, returnu vin sur la vojort. Re5ercu 

· • . . Kaj ,el la .haosa nehulo, el la proJ:undo de la la forjetitan fajron, car la perdita kredo post ioma 
ombroj subite ekbrilis milion·oj da luinpunktoj kiel la tempo fari~os turmenta mar¿oflamo de perdita vojo. En 
steloj sur la veluro de la nok'ta cielo. Lumportantaj tiu faj11o, tran,sdo~ita al vi 1-aj jetita for de vi, ardas la 
homoj ili esíis. Dum ilia proksimi~o mi rekonis en ili' luktoplena laboro kaj venkokredo dé sennomhraj torO-
la fratojn kaj mi rimarkis, ke ankaií en mia ·mano lumas kurintoj. "Relevu vian . tor-con ella. koto, ne lasu ' ~in estini-
torco. gi~i. Oi faris longan voj'On ~is vi. Tenu ~in alten, por ke 

'cio .ci okazis . antaií un u jaro. La zorgoj de la Vivo- . ~i superbrilu la lwnon mortpreparan de la militaj :reflek
vojo ditektis mían aten ton al cent aliaj aferoj. De tiam toroj. Tiu · ci fajr-o ne brulvnndas, ne makulas, sed ~i 
tamen mi scias kaj senias en mía rrumo la torcon, kiun konstru.a5 kaj kunfandas. Yarmigu vian animon ee ~ia 
onidonis al mi, transigí ~in al1a posta k'uronto. Detiam lumo kaj. fiene, pie, portú ~in plu kiel iam la kTucmilitaj 
tute klare mi vidas la saman torc<>n en ·vía man<>, samid~- kavaliroj la jeruzalemajn kandelojn. 
ano, kiu nun estas leganta mían skribajQP kaj J{iu sentas · La ·nokto estas nigra kaj densa kiel la koto, sed en 
kaj scias la y,a}oron de .tiu ci lingvo. . . ' la blinda mallum@, kiel la, steloj sur la veluro de la 

Ou iant vj memoris pri tiu; kiu 'ekbruligis la tmuan . cielo, millonoj da etaj lumpunk:'toj ekbrilas. Ni estas tiuj: 
fojon ci tiun fajron antaií kvindek jaroj pro la plej la v:eraj tovékurantoj, ·la lump01:tantaj .homoj. La nova 
profunda homamo; ke ' tiu staris sola 'kun la :flagranta elano de~la Vivo kuras kun 'ni: en ·la ritmo de niaj pa§oj 

, flamo en la n-okto? Cu .vi meditisiam .. pl'i , tio,ke la unuaj' . ta,m_buras .la ~ pli .hela estonto. Kiam ni lace atingos la 
kurantoj inspiritaj de la: ideo-heleco, memvole . levis la finpunktOn de :nía voj-o, tiam la promesojn de tiu ci pli 
flamon super ·· sin kaj k un neé.anoelebla; fido. íli e.kiris ··€ur ,, ~1(); e¡¡tonto :b . torckuranto · de la .triumfa: Morgaúo portos 
la malglata vojo. . • kun si .plu per la lumo, transprenita el nía mano. 

'daiíios longe, kaj mi faro~ kiq,n 'Awlp.psl) faris, ~ ii . J>Ml havas tiom da ,s:to):n;lh>' lcioor:iu ajn el:m,« 
'mútmuris. flawkins es lis la vi:w' viditita la miragon de nazvoCis Lafferty, levante sian viza~on :él s,iaj· ~oj. 
insúlo. . , . . , Kol'(lirtU v.in, kaj diru ,tri ~ veraj homoj' !. »Mi élte:nos¡, 

' » Neniam mi k'redis, ke e¡;tas . tiOIIIÍJ malfuoe . . . se vi eltenos. « • 
sen 3tkvó, « diris Marlowe ,...,_ li. mire.;::surprizi@s, ke .li · »Kion pri mi?(( . Marlowe Jmil~ etq>Jordem:andis. 

~ eltenas la sittracion tiel hone, dum tinu e1 ti1Jj fortibj : )) Sajne venís tempo po.r reciprok'a admiradO. (( 
maristoj forvelk:adas. · • · , »Pro lQ.1l:U dolaro Vi. tranóus la gorgoo 'de nia 

»Fe~u ~ busOO.t ~ ek'ra8pis la ká.,pitáno. »Pa- propra hato, « eláaspis la kapitano. »'Mi eufi6e bo.ne 
rolo soitigas . .. Vi amhafu .estas traktataj sanre lriel la taksls v.in, núa @in joro.« . 

lcime, · »Mi sufióe rapide traocus gorgon pro a:kvo,« 

¡tenis ~'· :iivia~~ ·~ab~~- ·.·~· J!it.~: · 
atentu min.« · ,. · 

»Nur dú el ni. veraj ~moj, kiipitano. Man- ' .· · ~ni~ck ékhüs kaj ili CiuJ rigid~: R~~~ .&n-
vi· ,stomaJro'2), LáffeJ"l'y.« spe~J ~ ~.la· a~. KelkáJ ~lMP,ttoJ' agititis tra 

' . . la tu1a Yarmega :fluO~ Poste venro, kompate m:alvar-
kutime ellasas .. ~ meta., ~ la :wiziágojn ·.tfe r '.forlasifoj: 11~ ellga'dis' 

nedistmgebla. · tY,'.-brueto'.)t. Di ~Dt.aris, malekipjg la 
Ha:vi fortan · ~. ;~\'i& t · maston, lál1 . ~ la 'vé10n~' f1í; 

§velis. La -to plilo~. La t:bAto ÍQmefe kl~ 
' ' . • ' ;,¡,:, 



kaj· ekglítis :antau0n: La kapitll'llo kli:nigis káj elprimis 
e lian kompason el la srauko. Li ~ovis la diooktilstaa
¡:,rón ; o,ri®te kusis la tero. 

An:Koraií estis mallume. La steloj lruris ~'~lege 
IS'lir Ia- vasta ptura cielo.- La m;rri:stoj; , nefréSiginte 
'de l~ · ,malvartnéto kaj la lekado de f()SO, kiu perle 
kovns la boa!randon, dormís, ciuj samtempe. La kápi
tano dormetis kaj · direktis, kaj . kiam la katastrofo 
okazis, gi okazis. ~o m, subite, ké 1i pensis sin . sonka-hta. 

L~ boato ms ~onstante an.taiíen, iomete :klillig
ante. kaJ .farant~ muz~;a~ ondeton cirl<.aií la anta~o: 
Sublte la steloJ :forv;¡Si~1s. lo dube vidit_is antaue k'aj 
S'u~re - ; !a :Wato lialtis -~ temira kr.alrego kaj ciuj 
es:Us jeteg;¡ta;J al la . plank:a hgqajo aií en· la akvon. La 
malJónga masto brue rompigis, kaj la .velo 'fali~ 
kusig.ante sur la maro · ki·el griz-bruna la:IDieno. Kun ti
miga r.apido la akvo levigis gis la. piedtabulo. Furdock, · 
ung~umante la plankon por surpiedigi, maldelikate for
~lS 1:a ~anojn al li kroCigantajn kaj estis l~ unua, 
kiu lcVlS SHlD VOCoD. . . 

»Sipo!<< li k'riegis, for~sante · pri sia sekioita bu8o 
kíaj .gorg.o kaj pri Ja doloro, kiújin la vortol k'ru1zis. 
Arnkoraü. en ' la dluonsubakvigita · boote, 1i stumbl.ádis 
tr~ la a.~?· ka~i, kli~gante ,an~iíen, li ·atingis ionnigran 
ka:r solidan, kiu naé'Is -super li. - . , 

. · >>Nen:ia lmno, !< spa·smospiris la k:apitano. Li testis 
óe laflanko de la .líoato, per unu mano nag.ahte .:kaj· 
per la alía üinaute la bo.átrand<'>n, · 

. · >> ~nú·u·~ ~a '~pon, viroj. La boato estas perdita. « 
. lli l.eteg:t~ . -~ al la :nekonata . sipo"' .Furdod.{ j:am 

esus. sw·stpe, haJ k'apo ' kaj sultroj estis malklare vid'
ebla;r ko.ntrau la p.a~.antaj sbelo.j. Li ·eoorrdís :1á break-. 
oj:n rnal~upren k:aj '$'Uprentiris .la kapita:non; poste: 
M.arlowe-on,, la ¡>a~geron. Lafferty sukoesis per . si. 
m.e~. De la alía riila~isto oos.tis nenia sigíno. ' Li" . ~stis 
kaptita sub la vela kanva,so .kaj mor:tigita: · · :w" ,,_ 

, » Forl~sita Sipo J <: 'eldlustris )a ka pi~<?·· á¡)o-g~nte 
s1 . .n kontrau la splitltan remparon. ka] ngardieO..ante 
C!rk.auen •. · L.i povis vidi 'la konturojn de ~pitaj 
masto-sLumpoj,. la rigan3) imp1ika))'n, kaj: 'Silbpi~d~ 
la he11baeon. L1 .povis aiídi la ak'von .kin plat'ídis en' lá 
h~do. La ferdieko lrusis obllik.ve, carla sipo estis ~mergi.: 
~mta ~ la 'kapo;. . ' ' .:. e • 

. >: Forlasita Sipo, !< :am:are diris FÚ.rdock:, k.aj':palpis 
l;i'J,llll 'doloraotau _ gor~Qn. >> Kaj Ja trinkakvo mal.áp'e'ris.'<< 

Sur la kliniganta feríleko ili ·malforte .moVigis 
mal.antaü~n, kaj -?-1. la ·supo/: .. Ili -irovis la J?9iípa:ti st'J.~. 
paron kaJ' suprerur¡s. 4 • · . 

. Kiam la 1agigo e~stis k.aj kia'm: ili tJOri.s ,yid'i, ili 
stu.mbladis sur. malfi~taj .snuregoj, rompitaj sparqj4) 
AAJ fragmento) dre ' ·ferdeka . dometo.* En la• rozkoJoi.i 
lum? la obj~ktoj §ajnis. lli1ooálaj. Ili stáris 'Sur tio,, kio 
:re,st:ts postlaS1ta. el e.ge ro~·pita §ipo .. La, ~avito~) svm"' 
tpglS malplenaJ kaj '~' kn'ans m'alespere, lua:rh~' ~ ákvo- · 
saturita kaj -eluzita, sipkorpe ~uli~is. Tiam .Milrlo.),Ye ~faris 
lli.alkovron. ' ·· · · 
·, ~i .lametis Ciikaiíe; rigardis mal~p'ren ,·~·· ¡a: 
frakaSit~J f'erdek-f-enestroJ .al la ~fkajut?, ;fikse ñgardís: 
e l la §tpflanko · al la klafto-longa . herliaoo, kiu sin 
k.rMis · al la Sipkorpo. Fik:Sita'!l al lk íM18.tÍbíoo dtl '' la 

, - ' <1 :), !k:~- .,;. . : 

2 Nils Ferlin ' 

Kiam la 'kapó vaporas, 
. , 1 • ~>ez1.1lo S,ved' . estas .vir' 

. r rre tiel diable tedega 
· :kiel kun sobra elspir'. 

'; Li pov~s e6 tui kanteton, _ 
.. legadon d~ iu strof', 

kaj ofte duro nokta ., hejmktozo i 

's:mgigas j~ . filozof'' . 
1 ' . . • 

ekstar'as, kun kruroj clisé, 
por m~lseklipa rezon' . , 
kaj On~on de ,Luno salutas 

, per a·rgen-tok;apa · haston': 

. »J:en, 'fr~to, la ~fe1oj danc~ 
' kiel musoj en la eter' :· . . 

. .. j~s~ stelo, c~1 ne, kiíj oku.f'o 
estas tamen · mirinda a~er' .. . · 

... jes, ])i' mia, se oni pensas • .. ~ 
N e plue ' ati11gas li, _ _ ·. • 
nurtíen ec , Sill~mono ·; ' 
kaj :___ tuté égal~s . ai ini. , .. · . · ·' . 

. •, ' . ~-:! ''"- i.~- ,_. ~,. 

· Ella sveda: Magda ~rlsson . 

P atrino r 
~ Erik Blombr;rg ~ 

Ripozas Yi de l' taglabor' 
nun en krepusk:J:>al~am9,j . ., 
De lákt' · varn'i-eta kaj lipmol' 
odoras via,j ) l)ainoj . . 

' > ' ~- • ·~ .... 

Silentas hejm '. Ridetas · vi : 
· dl!m vesp!;lrhdr'· .trarikvil&s . . 
Vj kl~nas nukon· ---¡:e 9irkaií ,~i 

· l~Fingo mjlde. brilas. 



Marl()We tr~lrucigis ·; .sian ,.Meligin\ari 'langon sür 
la k.l'evm~~j lipoj; , NeJÜan~ skru)>ul~n ·li\ devas 4avi. ·Li

'Denl~m:.PI'eteriqis e~ti 'io aij,á ~ol senskrupula ho:mo, ec 
··'*: Li. -estas; arti~~r: ~iP,~stv~)o d~)a·::J?~j: t~U:gaj. <' J~ 
~o.! ·. Per ~a aplik() de · ¡o~ •. ~a ruzo -· h:poy.us. _superruzt 

, ~U JiU . .inansto)!rHIDalsagwojn. Sen, . ia; d:ijbQ · Jia. i.ittelelda 
v1vo estas multe pli valotlt>,ól ,,ilia. Peuseme li frotis 
la pos ton de sia · kapo, kien ~J.a ·súno koinéricis iorte baJi. 

. Kaj c tiam .l~. · vpC:Q ut) ,Eufdock ekaudigis: >>Estas 
nenio JrovetJla;'-kto ·'simila§ ·.nio.trajou:'·· Nek ' ákvÓ. La 
,sip~eza .bªrelo .· es~s Jrakásita, p,l~é úw.lfermita kaj 
plenplena'd!'l _$!1IQ~ <<,Y ,; ·, . . . · · . • . . 

.. .Marlowe :fort~ge salt1eyigi_s<kaj tUI;nis sia:n .. kapon, 
Jáarn lá gra:nda m.aristo · · gmmb'lante, malafabla kaj 
lnarasma, :.ape~is .de la, alía flanko de la: eefkaj<uta 'fer
diek-Jenes~rafü. La· artisto b'lasfemis en si. Dufoje mul
helpis 'Fúidochi lian _intenqÓn - ·aií primeditátan ml!en-

. cb.~, La maris;j;() . baltis üe ''h! eJMdo ae. I' site1oj·, rigard
egiS i!in ,mom~nt?il,;' rigardégis la ,§ajne indiferentan 
Marlowe,, !rnj poste; ·peT sia. díJ>a kaj kaJa longa fing.ro 
gaT.(l:el:ne prov.i.S . lá aJcvon. Li' tuSis gin .·. per sia lango 
kaj eligis ,ala;art spiron . . ' ; ,. ., 
· · >> Jen gi estas,<< . li ,Qbbuze murmuris. >i Cu VI ne . 
pro vis gin, . sin joro? :~ufiüe fre§a;<< · ... · .. 
· . 'I'iam Mar1owe :rjgardis lin 'k'un · espero. Furdock 
de~~s *:vi · tiél .forte' kiel :n.! Eble ·-la rnaristo· pr-oponos, 

~ kfl: f!i . ;k~n_r~pi?.tu,, ~?n:h~aii :l~ . ~~~jn . . ~ékret(:i posedo <le 
akvo s1gntfas mult€ln. Sed ':'ia e-NJ.zago"'ae ·Furilock; krom 

- - ' :~\< :¡;/f,~ ~~' .. .:·-¡;:,, :;., '-~' • ' ~- ':_ ~ 

jo.! -:esp1imis .. ,serilrulpeCÓn?'"Li'levis siart vo&>r¡, 
kat alcis: >; Ci tie, ,)capiíano! Akvo k ,Oni ,povis 
aiíJ . __ ;.···· non dé la aliaj, k'iruj :grimpis de la ~pro. 
Marlo:W~ . skJÍlis siajn ~1troj:Q .. kaj •.. surgenuigante, ko
méncis ' trinki. f .. a . grand:a • ~l~lo estas . .. sencerha. 
Sed . tárnen j:hibo péTSistis . en . ·la ~ menso de Marlowe, 
cu ·eé'li .. 'mem' es!:us , lro8onta la ·akvon au .ne. l;.i miris 
pr,i lK J;iavo ·d~ tiá, dubb. 'Citi ' homo· por foi m~. En 
tio. ~,. kroois.é Li m) ·es.tus devinta · heiiti> s-ea: ·eiuj liaj 
ma:li!ova:i id:.Wj sajois esti str~~ 'e~ter · sHi sfero int~r 
La n~naj cirk!,)nstancoj, kvaúki\m _•e§ta's;ili sendlube, kiuj 
devus _ pas~ tiaj1) i~.jn. . .. . . . . e ' . • 

, La s1pestro kaJ· 1Lafferty enkUris la · fenkkon kaJ 
.r.api:dis al laCloko, 4Je Furd,ock. staris óe la sHeloj kaj 
observaclis la o. trinlfantan, '[>ÁSI!giéron .. 'K.iatn ··ili venís, la 
gran~statuia 'ma'i::isto fingromontris %Jaj sen pl•ua . vorto 
s•ur~nui~ ',kaj ~nigi~ sian Viza~n é11 ; L; ~le~aó ~kvo~. 

'Estis la stpestro, kíu, ·post sparema tnnko, Ievts 
· sian gútantar¡ viza~o.n la, unua;, ,kaj · e~iaspis: » Deoonu 

vin, viroj. Ni !levas gin sp~rí. « 
k rtí '&enin"kli~é lasis ' la sif.e.lojn, oar ili sentís nur 

nralgrandan .kontentigon. ~afferty','' póttci:npe, ffi.alsan
igis, 'k,aj ec Furdock hávis nefacitan naüzose:nton. Má:r
lowe ,surpriz¡gis pro' "si~ ' si:i_\'4ere~ó: La. kapita:no, komp
reneb1é, ·~Hikis. má)mu'lfoq. : UniU ,el la. punoj·, kiujn 
estro ;dev.a's Sílferi, ''éstas, ·A(é li ·<levas' ordoni, per ek-
r..el;llp.J.o. . . . .. . ' . ·' 

i;ta '' Ia:t:p.itand' olru.lumis la · kvar ili 
,. , ~f~ 



Ei ,Ce1 "Floro¡ de.l' Malbonó" 
C[Jarles Baudelaire, -

LA LUMTUROJ . 

R"'ber.~. ~arden' de.l' pigro, rivera ,de f~rgeso, 
Kusen ' fre§karna, kie svenas la am de l paro. 
Sed kie agitante tajd;¡.s h viv' sen eeso, 
~el aer' cicle kaj kiel mar' en In:ar<;>. . •' 

Leonardo da Vinci, spegul' malhel-profund;~., 
.Kíe an~eloj carmaj, kun la rjdetoj karaj , < 

Sar~itaJ per mist?r?,. ape~as. e1 .la _fun~a . 
Ombrajo de gltcteJOJ ka] pmOJ CtrkauparaJ· 

: t.~ 

Kaj Retnbrandt,. hospitalo mal~oja, k un mm:murój , 
Xun granda krucifikso kiel ~rnan1' 1,1ni~a, 
Ki~ la. plora pre~o haladz.as ] il malp~rOJ, 
KaJ ktun traas vmtra radiO bruske p1ka. 

Mihelan~el', konf?za .pejz~~\ kie ~ierkul?j 
Miksi~a~ ínter KnstóJ~ ; s~n elrekbgas svmge . 

. Potenca] noktfantoiilOJ kaJ sub krepusknebuloJ 
De si la, tombtolajon desiras avidfingre. 

Kolerojrí de b?ksi~t~, senho~toj_n .de sati~o , 
Belajojn de f1uloJ kunkaJ>b~ .naJ mano]! 
Ho granda kor' orgojla, 'Velk'ema, flava ' vn·?· 
Puget; melankolia regnestro de l' bagnanol- · 

Watlieau , U kiu multe da glo¡;e ~am·aj brusfoj , · 
Flamflirtaj papilioj vagas en karnavalo, . 
Dekoroj fresaj, spritaj, lurnitaj .?e la lustro]> ... 
Kiuj f~enezon vedas al la turn1~a balo. 

Goy.a, inkubo plena de t'rii,sterajoj kru.daj , 
De fetoj ~uirataj sab~te. en ~aJ~ronOJ,. "'' 
Avinoj ce spegali;l, kaJ mfamnO] nuda] , . 
Strecanta~ siajn strumpojn por tento de demO!!OJ-

Delacroix, ' saog~lag~. logej' de rnjsangeloj, 
Ombrita de abiaro · eter.Qe verde-bela, 
Tra l;.io stJ:ange fremdaj :fanfaroj sub éieloj 
Cagrenaj glit~s, kiel &ufoka gem' Weber-a. 

, ' 
Tiuj malb~noj, tiuj ~las~emoj •. tiuj pl~~doj , . 
Ekstazoj, 'lle-deuril"<>], lamento], ploroJ g~nlaJ, 
Kiujnmiliabirintoj >Obligas .per ,resend?J • 
Eslas opio dia por koro de 1' mortema3: ,, 

Kri', kiun mi.l gardantoj .ripetas en o.r,eÍ.oj, 
Ordon' . kiun rekrias mil pa~:oltuboj peze ~ 
Lumtu~', .kiu bril~!as por mil' da citadelqj, 
Signalo de casistoj perditaj arbar-m~ze. ' 

LA NEHELPEBLA. 
I. 

Ho bela sor~istino, do diru, ' se vi scias, 
M ti anim' ango~-sternita, . . . ,. · 

Siróila al mortanto, "kiü, sub treto knas, 
· De ~evalhufoj · disk?rnita, ·'. . ·. 

.Ho I>éla sorcistino, d0 duu, se n sc~as, 

Al ci : a~onianto, kiún jam flaras .Jupo, 
Sur kiun korvo jetas ombron, '· · , 

Al ci soldat' rompita! cu li por· la ·korp·-rubo 
ltezigni devas .kruc.on, tombon, 

Agonianto po.vra, k1ún Jaro flaras lupo! 
·~ . . . 

Cu eblas ·ilumino, de Cielo k oía, nigra? 
Dissirode 1' kovraj' tenebra ";' . 

· Pli densa ol la peco, cSen :kon', de ·l suno tmgra, 
Sen astrqj, ser :fulmad' f~e~ra? ,.., 

Cu ehlas ilummo de cielo kota, mgra? 
' . . " . 

· L' Espero, Üu brilas -en la· Drinkej-fenesh'o , 
· Blovi~is. J!IOrtis por eterno l . . 

Martíroj de. la .vojo malbonal, ·al s1rma nesto • 
Trafi sen luno, .sen lanterno! 

Satan' estingis ¿j·on en la Drinkej"fenestro l 

" 
Sorcistin' adorinda, vi amas lá damnitajn? 

. Vi konas la ·. Nepardoneblan? · . 
. Kaj la Rimorsoi;J, kiu la sa.gojn venenitajtr 

Pafas en nian koron feblan? 
Sorcistin ' adorinda, :yi arnas la damnitajn? 

La Nehe.lpe.bla mord.as per dento malbenita 
· .. L' aninÍón, pov~an monul~ento~~ ' 

Kaj ofte ~¡ atakas, klel la trup termita, 
, La konstruajan fundamenton. · . 
La Nehelpebla ~o~d~s · per .?ento malbemta. 

]1. . 



Rughara hlankulineto, ,
Tra 1' vest' pli trua ol reto 

, Montrigas sorto-li:ruel' 
Kaj via bel'. 

- Al mi, poeto bobema, 
La· juna korpo cvelkema, 

' Lentugoj ·mil de l' vizag' 
Estas por plaC'. _ 

Vi pasas k~ pli da digno 
En pezaj suoj' elligno 
Ol )a regin' de romane' 
En su' de danc' .-

Se ne cifono · kurtega, 
Sed rob' vin vestús, kortega, 

· Longa trenaj'; kun susur' 
Sur vía sp,ur; ! 

AL RUG-HARA ALMOZULINO 

Anstatafr strumpo truita,' 
Ruinul' volupt-apetita 
Ce l' gambo trafus al gard' 
De or-ponard'! 

Se ínter nodoj discifaj 
Aperus ·al ni, lascivaj, 
Mamet~ radia de bril', 
Kiel pupil'! 

Se vin malvesti sin lasus 
Pcti la manoj; kaj casus 
La gnomajn fingrojn per slcrap' 
Ce la eskap'! 

Kaj perlojn, juvelstonetojn, 
De majstro Belleau sonetojn 
Oferus sklava eskort' 

· Por kares-vort' .l 

Cenitaj versoverkantoj, 
Vin:'oeleb.rante per kantoj, 
Gvatus :Pri vía Au-par; 
Sub la átupar' 1 

Pagioj, laü la hazardoj, 
Nobelsinjoroj,, Ronsardoj 
Sopi'rus al via ncst' · 
Por fajna f~st' . .. 

Vi havus dum idilioj 
Da kisoj pli ol da lilioj 
Kaj metus jugon al nuk' 
De princ' kaj duk'! 

- Sed jen, almozon ;¡ petas , 
Nutracon vi kunskrapetas 
Vojkruoe, sojle de plej 
Aca drinkej'; 

' 
Gapas l' okuloj gis svelo 
Al deknaü-grosa j u velo; 
Ne povas mi por trofe' 
Gin doni, ve! 

Sen or' -diamanto, .balzamo, 
Pluiru do, sen ornamo 
Krom magra nuda korwsel', 
Ho, mia bél'! 

El labaldau 'aperonta kompleta Baudelaire-volumo. (K. Ka.locsay) 

estis, kaj poste rigardis la k~nva~n kusantan en la de- detruita solec-as~kta kuirejo. Foje antaue l;i jam mal
fluejoj. Li skuis sian kapoÍl. - kovris rat'-lnor<litan !ip-biskviton malantaií breto, kaj 

»Ne utilus kovri ilin. Elvapori.gus eble. Ni mal- tiufo;ie, trasereante en angulo amason da potoj kajl 
s,~;~prenportos kaj alfiksos iJin .. ; Ne g.enu . vio, I:af- · :rustaj, ' malplenaj ladkiestoj, li eltiris grandan poton 
ferty. Atendu,. gis kiam vi lientos vin pli bone. « hermetike fer'mitan. ForSirinte la fernnoplaton, li h·ovis 

. ,roste . ili malsuprenp9rtis la al<'v~n kaj·, .eksercis en la,internajo mallongan, ~dibn pecon da lardo, siman 
nutrajon. ·Ili gin ne trovis. La duon-sUhákng~ta hos- kaj iom ' .akran, sed ta'rnen ~an~eb1an. 
pitaleto, troviginp. sub la ferdeko de la _ eefk.ajuto, ~n- .. Li metis )a lardon s~r la stab'lon, eldgefmis kaj 
·havis .:nur· malbonodora:n ejon .klun piltra faruno, kun rektigis siájn ~ltrojn. Li iris al la pordb kaj eligis la 
io, kio foj:e povis esti aií porkajo aií bOvajo salita, kaj kapon. L~ kapitano pendi:s super la · b'a1ustrad0 kaj· 

. ' iom da putraj Yiandoj, en ondaj ladoj. -La nura odoro vane penis ii§kapti pe:r:la hoko, kiun li troVis en la eef-
kaj· ekvido naií.zis la virojn. k:ajuto kaj kiun li por logo li provizis per fragmento 

. · »Mi pensas, ke · ne :estás sanco, « diiis Furdock de ruta .Ciifono. Laff:erty' 'Staris a]?'u<le; Ji fikse kaj mal-
amare; kialil li revenís su:r la poiípon. Liá'j' okuloj gaje rigardis trans la vent-krispigitan puriJOran maron ; 
;udis per esprim9 de ro:alai:ablla b.atalinvito a1 la sen- liaj .makzel,oj Sftasme movi.gadis, kvazaií pl'Q ia ' nerv
kompata sorto. 'La unuan .Jojon liá spirito · §ajne estis malsano. · · 
venkita. _ _ · » Esta~ io ci fíe, kapitano, « Furdock seni;nkline 
,, La 'sipestro . ekkrakis; )) Ci<!~ estas saneo! VI vokis; )) . ' . i trovis peoon da larao. « 
surprizas min, Furdock. Ni penu fiskap-ti. Povas ankaií Laf:fer-ty tumigis sur la kalkanutno kaj· saltis 

t PI'!J-vÍ~ Ci.a,m ol\azás blovegoj en üu_Ci akval.o- « ,' ' · ·antauen. La sipestro tapioo allig'i~ sia;n snuron alstango 
. )>Jes, •se la sip<J ne dionos, ántaií ol tío okaws. « kaj sekvis: Apud .la kuireja pqroo li haltis, turnigis, 

Lafferty, .kiu a;nkoraií llstis malsana kaj . sin lllal- :kaj an~ií ol li eiúris, laiíte ekraspis: »Marlowe«. La 
fortl' apogis al la ringon, _ ifónie .eimdis kaj; 'fajfspiris tri l{_Q.Jektigis anta u Iá viando káj rigarclegis ~in per 
ion pri~ >> Kiu havas la ,stomak'on' nun? « brulantaj okuloj. . . · , 

, C:M_arlowe trene e~rolis: ~Provo ·dé l' da;ifreoo,- . »Ne estas multe, « m:alklawoóe m'Urmuris Laf-
eu ne? 0i'UOk.aze, mi prefer:us pérei pro nmlsatego ol -ferty, sed gi estas mang:ajo. Dividu ~in. « 
pro soifo~ ;kaj tion ni_, ne Eiskas ~orau nnu au · du ·. . La s,i.pestro elposigis sian ,pezan trancilon, ; Jiaj 
tag<?jn. « ·· ·. • '· · prenis la viandou en la manon. TiumD![I!Wte Marlowe 
. • Du tlJ:gojn ,poste la , ~i.fuacio .. ne , 8angjg)s, krpm atingis la pprdon 'k'"Uirej'lln ~aj e~gar<lis. lli ne :rimar
-tio ~e la nervof de ciu. holl.lo · es'tis krudigitaj · .kaj la kis Iin. ~i <lémandis al &., lOO ohzis. 
malsat-dolO;roj atingis la .gradan plej altan antaií sia Ti.am li ekaií<lis la veóJn de Lafferty: ~Dividu 
obtuúg<dalj · malapero, kiel olurzas 1Q,áínJ m'álsatmilrto . ·· g.in én tti ~oojn : . : '~ró ytoo cim n:ú:t:riti la damnitan 
kornencigas. La akvo sufi~, se,. ili estos tÜngardaj:, ~ pasageron? Li ja n~ ~¡cias, tá'l ni tffi ha vas. « . 

. wr enle do tagpi :M;I, ~j .. tiant,. se ~vo ne veoos;, t.;Daiíris. M:iizo· Eutdock :fikq.ar<lis la kapiqmon, 
la fino esfos pro"bixnni. ' · sed "airis nenion. Unufoje li trakluigis sia:n langon 

. ()ka~ frue je fagmew, fuj post ki~ ~. kapi~ . su:-_ siaj ~~~j. La ka~i~ .he~i~, d:'rm la ~lingo~ ja'In 
. ~JS. la cwta~ ,akvon. ke fmdobk ~s -m lkov.ron. · tuSll! la nand.Qjl. ,Ahriipte li 1W&:tcrs tran¿I. Mar1owe 
ffJÁ kiel ~am, lleJlfme ;va~s en tiu ·parto d'i la Aip-' . íor~ bj infencis iri por ~i trans la. halustr

'~ino~ .~ staris . super~}á a&vp J.a'j 8ereadis ea la dúo;u,. ~ adoñ'... :Nu, ·'se ili :~cidas. Jrontrau lin, li povas fari ne~ 



nion. Li turnitis por ree alvizagi la k!uirejon kafhalti,~. kaj frapis la ferdekori. Unúfoje lí ~rúligis kaf restis . 
Li poW.s aiíd1 Lafferty.,().n maUdarvooo sakri. Poste senmova. • ,. 
la kapitano aperis. Li an.koraií lekad'is siaj:n lípójn kaj , ~ Lafferty staris super la iDerta fig.uro kaj · ree 
iom el la str:eea 'm'alsateca e~primlo mal.aperis de lia levisJa stangon, kiam la .kapitano Sa.itis aqtaiíen, preñis 
vizágo. Tame.n li¡:¡j okuloj , estis turmentopkina'j. En ' lá lían 'brakon kaj baraktiS kun lí, kria:ote: »'Ekregu vin! 
(lauro de k:elkaj sekundo3, 1i mangis ~n pecon ·da . Vi estas freneza, horno. Ne estos bata!o ci tiet t< 
lardo, kaj tio u.t:iJil? fill1l' wr. mo&rigi la plej ab;an . Lafferty 'kun blasfemo for8ovis lin. kaj gestis, 
postulan die lía stomako. Trurpen, .en sj.a m:ano lj tenis kvazaú li volus lirn b'ati. La · kapitano ' retropasis, pala · 
la parton intencitan por Ma:flowe. ..:·· ·. kaj streCita. Li palpsercis; ankaií pena!rte trovi stangon. 

·)> Furdock trovis iom da lardo, « li rapide k1~~·igis. 'K!un1·ido Laff.erty jetis sian armilon. kbntraií.lin; I.a. 
»Úi ti-e estas via peco. Ni d!iYidis gin honeste, en kvar liapitano klinigis kaj pasis flanken. Li falis per bbltin· 
partojn. « go, kaj la . stango trafis lia:n kruron. _Audigis klam 

Marlow.e pr:enis la viandon kaj, d.um li maogis, krako, kiij lí akre ekkriis. ·Li ~ sur la ferdeko 
li scivolis, C.ar 1.a sipestro strange Jin rigard!is, k'aj• li kaj pen:is sidigi, p.alpanw 1~ tihiof!.' Lafferty .ree .ek
komprenis, pro kio, 'Imlmorante la vor:tojn de Lafferty í:idis kaj í:e'ktigan!e, jetis al la .ankoraií senmova F1ur
en la kiuirejo. Sed' lamen, la sipestro sajnis sin de- dock malícan . rigardon. : Poste Ji 8ajne remen'loris pri 
mandí, 6u lia pasagero tion meritas. Marlowe, kiu staris senmove, ·kun dorso ee la Cirkaü-

F.rue la p'·'roksiman _maténon, la tuta situacio sufe- stango, kun lípoj firme lrunp.remitaj."'~ 
»Mffispari nutraj<>:n kaj al,<von por viaspecaj, « 

ris de sango. Ilí ciuj penis Yane . fislffipti sur la mal- diris Lafferty o'btuze. »Aea pa'sagero.« Li ekiris a:n- . 
dekstra flankq de la poiípo; sed Laffetty ciam ekkvak- tai:'len, líaj -okuloj brilegis {}!e frenezo. Marlowe :tenis 
adis malbenvortojn kaj 8ajne transformigis je frenez- sian menspreteoon, liaj okfuloj estis maltim'aj, trankvi~ 
ulo - la absOLuta senespereco dkl Cio diis§iris 'líaj'tl 'ner- laj, k!un etaj cinikaj Iumoj flugetantaj en . ili .. Tiel gi 
vojn je atornoj kaj pe'rsistege martelis lian cerbon. venís, 1~ brüta provo. La plej taiíga postvivos. La sen-

Post mallonga tenipo, FurdQck alJioois sian snuron senea kaj bagatela etiko, alkiu fidíis Fm.lock kaj la 
kaj klin.ante la ku'lJutojn SUr la Stap_gón ·metiS $Ían SQilr- sÍpestto, :finfine · kreviS~ kaj la malnova senkompata 
ln"'lDigita:n kaj· nigr.e stoplan vizagon en ·1.a manojtn. l-ego iunkcias: Marlowé, kun sia kutima seiv<;~lo, rig.ar
La dek!ur~ ~ liaj s'!lltroj estis kortusa. Li estis vir9 dis ·la malrapídan ;antaúeniradon de :Lafferiy,·• k.vaiaü 
kiel virhovo, kaJ Sájne la suferadon, malsaton kaj soi- Ji . observus ~akteriojn sub vitro. Li . sentís, kvazaü li 
fon, estis guste pro tío pli IDcatfacile ' al li eitení;CAnkaü. .estus apartig-inta de si ;mem, k'aj· la: tempo~ sajnis ha:lti. 
Lafferty ,estis grandkorpa, kio povas ··helpi al Rlárigo Sajnis al li, k·e Lafferty neriam atingos lian gorgon. 
d-e lía se.ntostato. Estis multe el li por suf-eri. Saf!n.as .. · · Kaj : kiam, la , freneziginta maristó tion 'faris, Mar- · 
ke la malgranda, dratecá: kápitano kaJ 1a rrp:tldikámez- lowe agis ·tulle seíivole k:aj , klinigis, ekluktante, k-ay, 
gt:anda Marlowe pli ;booe ·elteh.is, la sukrojn. Ti~ÍJ. . 'ttféi·- Ji:'lptante J.a knirojn é!Je:;Lafferyy, li eTtif'\lgis tiujn de 
stato surprizis Marlowe-on m:em. · . : ._· suiY ' Ii. La 'm.af.isto .g¡¡rg_{lris :fp.riozajn blasfemojn, dum 

F111rdbck, kvazat't ~ en · so·ngo, spasme ~: ekparolis: ili kun-e 'f~1is :sur'~la f.érdelro.ri, kaj ' antaü:i'Ol M.adowe 
>>" Mi ja.m la(J:igis pro la k'onstanta rigardego . al la d.am- [X)v~s · liberigi ,kaj ekstari; du grandaj brakoj estis volv
nita maro. Nenia fiSó ekízis'tas en ni.a · 'cirkauajo . . . Vitaj "cirkáú li. J1i. rulígis· sur la ferdleko. · Ma.rlo\ve 
Kial, pro la diablo, mi ne dro11is kun la boato? ,< freneze martel,is !a vizagon de Lafferty, La forta hrak-:- ~ 

Lasante sian S:nuron kaj cperd:ante gin kun la ·te'o,ego disrompigis, · k:aj, en freneza ' mome'nlb~ · Mar
hoko, Laffert)' turnigis, : rapide Xiel fu!mo; lí éiufit.me lowe pensis sin libera. Tiam du polek:Soj troivis 'li-an 
tremis, liaj okúloj briHs, kaj liaj m!anoj f.-eimig.a.dis káj g-orgon, ka) li' devis eklukti pro la ~íro. 
malfermigadis. . • ,. . · Li :ne-niam . kre-dis; ., ke lí povas tiom lukti. ~aj 

Li ronkis: »Ho óesu ... KiiU -~iám pafolas pri. la ldum li m1ris ,'-pri ·':Si:a propra ' forto k'áj alUivero, dum 
,stomako'J ... Vi ec ne havas la , ,st~lnmkon' por ,lik- inst.inkte :li 'kl?podiS pri :aero ka)- vivo, 1i .rigal'dis. en 
vidi \ tiujn dü ·idamnitajn . porkbjn. . . pór ke ni povu l:a sóvagodjn okulojn de L~fferty kaj elig.is tord:an, 
resti vivaj, gis kiam §ipü" ve:rios ... nur vi · k;aj · mi .. ~ « ~?nik~u J?ÍÜ:eto;n. Li . havis "nenioQ por plendi. Et;t sia 

Furdock sin suprentiris1 káj· ankaú en lí sajnis propra inalnoyá cir'k!lüajo _li rompad'is siajn malami-
:io rompigi. Li tonkis ka.;i duonkli:nigis ántaú~n; .. -k:Ojn sam.~ efik~, ec se '~e P!;)rforte, tamoo per me~doj 

»Vi, aoomena I'ato!.:. 'par.oll. al mi kaj ' ciam sa\.ne ded:idigáj. Malp~cizan pl:aco.n _li guis, du1m li 
paroli pri murq:O de la kap,itapo ka,j de la .fraiílinaoQ'. :. sentís la .;mallum9n. )i~ cirkaiíantan, "ekkonsciante, .ke 
penante fari el mi sa.ogayidart mortigiston ... Vi me.t'ii- lia vivmaniero· estis . korekta: Fivfroe~ la hamo]· ciam 
tas, k'é v.i;n _ceSÍgtt ~Í, .an:Sta~iíe: « :.· < . ' . -~ ·· deYÍ§ kaj . ciam de:VOS viví kaj .~tal,i pm ,Ja VÍVO Jaü '}a 

»KiO estas bo?« -ekkrakiS }a kapltaBO, Iñe'talrlc: lnamova.f legoj na1uraj, Jlll) ;B'T~V.as, mm Jl).'Ulfu' iJi UC3&, 

sin ínter la du. )> Cu vi _volas, did, ke li poopon~s .. • « ke estas tieL ~ a:..i .Ciam 1ioo ' kon..sen.tis., ~ li ·ne;niam estis 
Li sanooligis kaj preskau falís, · kiam Lafferty" naSí.<> bipókxitulo. ' . . 
lin .fl:auken kaj sahis kontraü Furdockc\On. .l.,. · . ~ >;: ~lm.1;pte .l! .ek~s~i~s, ke lí, r:ul~is sur· si\111, ~m:-

. Sehis :furioZa lukto, k~j Laffetty • tstis ' sU:bite son, · hbera. ~laJ ;~lmoJ. ~mpad1.s .la. aeron, k:UJ ~a 
~Ataf~njetita kAj frapis ,:sin kóntr,aií la Cirkaus~a:ngen ; l[;•~:oo .dolorege ·brilis al ta',f',;o:Jru!oJ. , L1 ~ke gargar1s 
rug.iginta punkto montrigis" supre · ur Üá maldekstra kaj sufolpgadis k.aj, ·tute léonfu~, ~di~, palp
sultro. Li klinigis a;n~iíé<n, .dume-sa,kTant.e, bfetf}I,ÍQ- ~nte' sian' gorto.n. l..afferty kü§is lrunp~ta . npud li: 
ante sian hrakon lí _ prenis stangon eL ties. ingo; dum!> ~aj la .. K.apitano estis du~te\i!irrJ:a ,:ant~iíe, ripozanle ~Jr . 

li ooía.üensaltis-. Furdbck itis sentiwe k<;~ntraií: lin; li .. UD'u · kut>uto,· kun mano ~ku~mtw sUb ltr pezo ae . · 
sánoolis lin per terma :trapo 'S_uper la ko'ro, .Sed ~ la _.la ~tita stangq~ Lia \j.za§> estis ~ pro ~loro . 
·stango, k\ m obtúzac kr.a;ko1 trafis liá'n kapon, kaj Ji ii k'apk;linis, · fciaín liaj t;kUtój frap~s tiujn' & Már 
stacis senmove, kaj .S&:noo~s, _kaj fiksrigáidis malsa~e . · »'Glliitafrempe ' vi liD ki:evig;is •.• Cil'lca~ lin.« 
per nu~j okúloj . .al r ]li '·sp.!sme-'{>lo-l:apta \:k.aj · íurioza '· :1~ :rorroj e~ ~1 abnipta ordomr; lit:j ailt<>'-
Lafferty. Poste, lrun tnieno ~ooza, li falegis antaoon nw.tec Mirlowe le'V-is sin ~- Siaj ~oj, ·1om ripo.zis, " .. 



k:aj -poste -surpredi~Ís. ti §anooli~s _ cirkaiíe k-aj trovís 
iom da snurego. Li rolis la senkonscian Lafferty-{)H 
sur ties · vizagon kaj' ligis liajn brakoj¡n mal.antau liu ; 
la kapitano, móvigante pli apude-n, inspektis la nodojn 
kaj· religis ~elkajn el iJi, 

»Li estas freneza ,« la lffipitano ekraspis. »Li 
restu ligita. Qu' Furdock e~tas mortinta? « 

Mar~owe ~ta'ris · balancigante 'Sur .siaj ·pieooj kaj 
fikse rigardís malsupren al .la ~deca, miriga hometo. 
Senpova kaj duonmortinta pro llrullsatego k~j soifo, 
li tamen sin genis · pri la .sanstato de iu alia. 

»Mi ne scias;« stulte respondis' Marlo,ve. _ 
» Nu, :I:igar.du, kaj eksciu, « la kapitano ekkralcis. 

»Ne staru kiel malsagulo. Vi estas la ·sola surpiede, 
kaj restas por vi zorgi pri la aferoj. « 

»Mi komprenas, « d:iris la pasagero, ankoraií nc 
oorta pri' tio, k'io okazis, kaj li transiris al la inerta 
Fmdock. Lá kapo de la grandstabura maristo estis 
krevigita, kaj· Jia vizago sangokovrita. Li p:eze spiraflis¡, 
kaj ,lia korpo kovrigis. per malpeza svito, kio estis mir
ind:a, se konsiderila varmegon kaj ke lia korpo soil'is 
Iluid:ajon. 

Estante informi,ta, la kapitano ordonis: · »Lavu 
lian v:un.don per salakvo. En unu el la kajutoj estas 
tirkesto plena de iolajo. Dissiru gin kaj lin bandagu. 
Poste .trenu lip. apud la ferdek-fenestraron tie kaj 
starigu por li ian hald•akenon. Thtilu Lafferty-ún mal-

sü:pren- al la 6efbjuto, se ví povas tíon iari . . . kaj .. , 
kaj alpo.rtu al !ni trinkajon . . . mi kred:as mio for
pasonta.« _ 

_Kvazaií en sóngo, Marlowe faris cion tion. Kvazau 
en songo, Ji okupigis pri Lafferty kaj· Furdock. Kvazaü 
en songo, l¡;aj sub' la instrtukcioj de l' kapitano, li trovis 
splitajon de ligno kaj fiksis la rompilfln 'kruron. 1(vá
zau en· songo, li kondiukis la Sipestron malsupren 
en unu el · la litoj. Kaj kiam ·Cío tio e5tis. plenutrnita, 
li malsekigis sian ~§on per kelkaj gutoj die la kai·ega 
akvo ·kaj· sidigis por pensi. · · 

lo okaiis ·kun terurega abrupteco. Ili kvar frontis 
katastrofoo. Kaj ,nun restis nur unu kun §anco por 
postvivi. D:u estas grave vunditaj. La tria estas cil'kaií
ligita kaj ne inda por esti liblera. La kv.ara, li me:m, 
posedas la povon · estri- la situacion. Postvivo de la 
plej· taugaj. Pet ia miriga maniero §ajnas, k-.é li estas 
tÍil. U! akvo daiírus por li trifoje tiom longe, kiom 
se kvar personoj gin · dividus. Vivo. Li povus plilongigi 
sian vivon por ankoraií multaj tagoj, kaj ciutempe 
sipo povas alvení .. Ciam . estas espero. Li estas senkom
pata. Fru.rdock kaj Ja §ipestro estu 1a rnalsaguloj, sed 
ne li. Ho ne. Li scias sian vojon. Ciru horno por si 
!tll!efm. Kaj ·se la aliaj dividís Cion Iru:n li? lli suferis 
pro aro da strangaj ideoj , ki:ujn Ji, sufiee honesta kun 
si, jam de longe forjetis. Al la diablo ldun ili. lli 
~fu! ~ 

K.aj tiam, kiel du§o. de ma1várma akvo, la voeo 



·La nericeVIta fklso 
- TaJD6s Haraszll ,__, 

. Ik sur la nig:vaj , blankaj stonkvadratoj de la 
4ospitala eambro grimpas 1a laoa lul)l'Strio sur sen-
mov.ajn .kovrilojn. · · . . 

Viza~oj ngidi~ás laooge en la ae:rOn. Ili estas lacaj, 
sed f~ic,e.go. ~_jas . en ili. Sam'formaj viza~oj, kbmunaj . 
sorl9J· PatrinOJ. , . + , • · · · < 

Maltrankvilviza~a monahino klini~as super la flan
kan . liton. Apud1 ~ lruracisto staras, ,senpove, preskaii 
mallerre. Lia manmovo esprúnas k'v.azaii humilan kapi
tulacon. Humilan kapi:tu}acon 18Ilta4 J,a potenco de ia 
nekonata, glacia, fa:ntómo. · ·. 

. Sur la ri1.ago de la m:alsanuli:no proml:madas flav;a 
lumáraneo, ~i lumigas la sensangan · grüeqon de la 
vizago. · . · , , ' ; 

La virino estas trankvila, si oh'servas per mal
·ferrniÍtaj okuloj la orflavajn Meduzo-kapojn, kiuj nag
adas en,la aero kun, min.aca mieno k:aj si scias, kc si 
mortos. · · 

Strangaj aferoj venas ,al si en la kapon, mirind~, 
alifoje si e¿ ne pensis pú tiajoj. Etaj iQfanagaj .traviv
ajoj, trf!.bqras, :trarq!Ilpas ~iª-n subkonscion, kQn•itan · 
de· ~ultaj ~rturo kaj sufero. Agrai:Jilaj melodioj ek
fontas el la profundo kaj ·si sentas ian palan sopiron, 
ke St smp,apet,igu i\in, kvan'kam si. DflÍiam' OkUpigis' 
pri muziko. · . · 

- Si deliras - flustras la kluracisto al la flegis
tino - si mencjadas ian muzik!notpaperon. 

A:ntaii Ja viri'non pF>eze'ntigas ' transtere belegaf 
florkampoj , kun ia tremige bizara, inrermiksita :koloT-
pompo. . , . . 

. / "' 

~le l' §ipestro ekraspis en liaj· oreloj, slru:ante . lin 
grincig.a:nte liajn dentojn. . 

» Sajne l<'ur'dock rekonsciigis sur la ferdeko, se' 
mi .aií.das bone . . . Malsekigu liajn 1ipi:>jn; Siinjorq. « 

Kia absoluta kaj kq1osa Irur+: de l;iu 'bomo, 
permesi ..al si rigardi la ~feron, 1Mlzaií O() estus kon~ 

Nuri deriove foroscilas Meduzo~k'apo, la:in malcerta 
balánciga<lo. Kaj gi .minacas, rig¡3rdas severe. 
' - Kial? :__,.., ;Si oerbumas, - jen, k'ial? Sed si 
ne navas tempon por okup~ pri tio, si sveO'ás nun 
super !i;a senf:i:na profundo, moza~!ñta pe!; ' .m:ar:Qloro . 
kaj si timas, ke' si enfalos. 

· Denove Meduzo-kápo, sed Si jam ne 'se.ntas ter- , 
uron pro si, ~ninterrompe · si svebadas super la mar-
mora profundo. · t · . . . 

· Ptlrdo málferm:igas · ie:'. Oni enportas la ffia}.grand
ajn etulojn, miniaturajn 'germoj~1 de noyaj vivoj ; lój la 
lacaj, svenetintaj patrinoj a:koopt:as ilin ''ínter siajn 
brakoj•. 

.. La malsanulino de la flanka lito rekonsci~as por 
kelkaj momentoj. Sopiie & disete'ndas la lri'akojn, sed 
tuj st rigardas k'aj ·nenion ~i vidas, nur konstanre vibL' 
.r.antan Meduw - kapon. La e.tulo ploras kvazaü por 
kiso: · li rigardas preskaü kun sopirplena rigardo. La 
•.i úoo kisus lin , sed §i S<enta:s teruran laoon, si povas' 
Tl'UF spiradi al li . : . Jam denove la m:armorprofundó ... 
Malvarmaj orkapoj . . . kaj · si epras · nralrapide, ~~
rapide, glitanre lauhorde de · la . m<armormuro, ·mal-
S'npren . . . :malsupren ..• , . ' · .. 

, La etulo ~tendas eble la ,kiison, sea fortaj• br.akoj 
subittl lin levas kaj .forportas. 

- * 
Orverda hetbo f!eksigas álla ISOrnera tero svitanta. 

Bonodoro, · diukreita. pompo super8utas la . du gaj:ajn 
g~junulojn, mole ilin .asimilas en sin la somera naturo. 
Knaoo kaj knabino . . ba kutima epoko de la ,sunplena _' 

~· f~l . . "' "' .. 



~zo~. po.r ílí. ' nun alvenis. Di pa:rolas senííne sen
SlgtllÍ.aJn vortoJn, -_delongege ripetitantajn lrun seneesa 
~~OO. . -
. tw. - Estis bele ~- komenoas la kriabo, revema na
~· malfru~ ek:ze~plero de la._ 'deknaiía j:aroento. -
ES~ bele, kiam _m hazar<k kune ~nuis' oo la altaro 
kaJ samtempe forlasis nin la ekgemo: »Ho Dio, ne 
estas vere, eu ne, 'k'e vi ne ekzistas? « .Tiam ankaií vi 

. de vis es ti tre malfeliea. Strange same el~is el ni ei tiu 
. males~ra . (iemfindo. Ni elQ:,i.gardis nin reciproke. Ni 
kon;iti~s. · · ·· - · ·• · · 

- Jes- - diJ'as la knabino - tio estis oola. Si 
ae§iras flav.an floron kaj observas kun serioza interes
~o·, kiel la:bJanka suko defluas inter la spiraloj· de sia 
fmgro. , . . . . 

, - Tío estis bela - si aldbnas arikoraií unufoje, 
kvazaií emfaze. · Tio Ci sonas nun al la knabo stupide, 
ne konvene, kiel· falsa ako.rdo. Li sentas, tio ci 11e estis 
sinoe.ra. . : : f ' ·' l 1 ! 
¡ Tamen, li rigardas la ork'oloran knab.infiguron 
k!I:In ~a~go:. Hod;iaií ... jes ... ho.diaií ... li dezirus la 
unua;n kison. Li tre <fuzirus . . . Preskaií dolean g-uston 
li sentas en la hu§o, kvazaií tiu ei pompa, certa, luma 
bluo kaj verdo, la. enspirita aero havus ian dolean 
aromon. . · • , 

Sed la aromo haldaií komencas malaperi de lía 
gjngivo: Nubeto mhlsuprenigas inter ilin, gi estigis el 
la haladzo de ia ·sensignif.a · interdisputo k'aj· k;reskas, 
§velas je malh~hi uragana núbego. Almenaií tiun Ci 
bildonli vidas antaií si <lum la disputo. · 

- Je mer~do; ve¡¡;pere, kiam ni renkont.igos? « 
. dernandas'. la knabino kaj m'aeadas largan herbo
tigon. - La · ba1ó estos tiarn ; - §i aldona.s, pensante, 
~e Ji jam "'De renreinoras; 

Sed li mein~ras. Gis la k'olo li. ekru~igas, 'jen 
estas, Jcion li !fle .lro.ra~is ekpr,itrakti. 

· - Kara 'm¡ja . . . - li k:omencas per senkuraga 
.voco. G.r.andajn pa§ojn li f:aras, mortttetitaj flork'orpoj 
ek'knakas :sukp~ne<&ub la piedbj. ,- Ne koleru, ,sed ... 
kion fiari? ... illi rie estas kulpa .eh tio ... Dio atestu, 
mi árus prefere k!u'Q. v;i, ••. ne kolern, mi d'iras, sed mi 
kolerigos la tutan .societon, se. mi ne aperas ee ilia 
dancvespero. Mil diabloj·! - lí furioze ekkrias, je .fa
tal~ Jll'lllfelioo de kélkaj floroj. 

· ': .• La fronto de la .lmabirio nubi~as: 
• - Oii vi ne povis repreni la pro mesO[!? - §i 

demandas lrun kolera vizago kaj forjetas la m:aCitan 
he.rboii La herbo.to falas káj . tirigas ínter siajD 
ceterajn kunulojri, k-vazaií ankaú .!1 estus tiel 'freb kaj 
v.ivanta ankoraií, 'ki:el. tiuj. . . . .. .,~ . 

. >··;:..,.-_Mi né eslis ' liapabla - l:ialóll.tas ti:~me ' la 
ló:úlbO; '• ]i estus anko.raií daiíriganta, klárigari.ta, ' sed! 
neeble. · · · · . . 

. ..:..:._ N.ature, eio .estas al vi ·· pli grava, ol mi! -
Tiajn. ~jojn Ai krias lrun Jauta vooo kaj flanken si e'k-

• ' O ;t;....., . ' C C e 

. m'"'6"!e. ..· · · ... 
· i pN,VJJ.S - ~rigi, éi · ne laSlis ·]in . P.arolf ' · 

- Séd mia · koro ... la f!uta kompanio ataJrus m.in 
~r riprob>j-, mi ne povas fati;'' k'omprenu db miau 
sifuacion l · · · · • 
~ ,, "'\ ÚÍ(¡) estáS pli grava al ·vi,, ol mil - cet1igalits 

1a kriahin.Q. - 1'ieh etajn rpalhe!~j!h \!i ne 
fo:rig.i,! V,:,i :De :e¡;tas kapahla eje ti'a bagaté~3o por 

m:i,1 Ti.om· vine ~vas fari por mil Tute oerte .vi havas 
iun'tie! ' . ' ' 

~ Pli léaj- pli §i .instigas mn ~ la ko!ero, pe.r la kal-
lraQi¡nno Ai f . mo~ teron, poste .~ iubite 

pas. Li · , eu pro kUlero, , aií .Ai .velas om 
< ..r. . ~ ,.., 

., 

... 

Sunluma p1.uv' 
- Grindel Falk -

N'e gutu pluvo super mi 
Per molaj o:raj sagoj! 
Amikas ni delong~ jam, 
De 1' infanecaj tagoj. 

Cu vi memoras, kiel min 
Vi superruzis foje? 
Sunlumo, vi, kaj la arbar' . . . 
Ho, kiel estis ~oje! 

Tiam mi estís kun knabin' . . . · 
Sed nun - promenas sola. 
Nur vi, amik', ne lasis min. 
Mi dankas, mia mola ... 

c:?xojigu, kara, min per bel' 
P-er freAa carmo tera, 
Ke al nii ree venu hel' 
De l ' boro sensufera! 

deskui la teron, alglui~intan sur la Auon? Subite la 
knabino &uprenjetas la kapon; koleraj· barlaskoj flug
a.das super ~i kaj §i alkrias lin: 

- Ni ne parolu plu pri tio, cu vi venas aií ne? 
- Sed .. . "-:- li balbutas ~ sed . . . j·a ... 
-,- »Sed .. . sed « vi ripetas; Do vi ne venas! Nu_, 

adiau! Al mine alpro~ plu! Adlaiíl · 
Si turnas sin kaj :rapidas for. La knabo mire post

rigard'as, li ne komprenas, kiel venís tiu ci tempesto, Ji 
gapas .nekredemre. Sed la knabino iras, ec ne retumigas, 
si r..apidas kun ko.lera vanteoo, kiel unu el iiuj• di·ífnoj, 
kíuj ekdísputis pri la pomo de Eris. . -

La malesperanta personiganto de 1' Eris-pomo tre 
dez.írus kiuri post la dlino, li tr,e dez:itus Ain repacigi, 
sed Ii n'l.il: staras, starad'as k!a} postrigArdas. Sur ,lía 
gin~vo d~fl>uas amara gusto lta:j io 'doloras, tre. dolo;a~ 
en h ... h kunptenms la hu§on ... forte ... fuJ, tuJ 1i 
ekploretas. Jen . staras la juna vireto lrun malhela do
Joro.; de • ie, elinteme, el gt:l\nda .profundo; ekbrilas 
antaií li dubtoriá bildo . . . pri eta hom'lmr~ono, atend
anta malgaja junuleto staradas, senigite je ]a multvelo.ra 
trezo:ro, Ji st.aras lrun sopira animo kaj• 1a malforta 
vento ludas per lia · hararo . . . . 

P.oste li. e.·. m _as, kaj· k.un k_vieta, Ill!alica volupto 
d~fonigas · lía~' p,land9 la pro;&indvettl:an htui.)On. 

•• 
. . La krepusko dronigas la tria~fatan eambreton en 
multe,s'n .grizon. En gnza, eluzita vesto sidas griza 
maljuneta sin joro apud tableto · lmcj. legas. Ali:tempc li 
jaro delon~ ne .yjdug, sed nun Ji ne ri!Dllrklas 1a mal-
1ielon. Cifkaií ·. li -~ Cío" grizas Jroíi_ n:mJesperiga . samfor
~(loo. ~i s~(ladai( lc'.áje~n, eble.:Ii ec ne ng.a,rd'as, nur 
ndas la skribajon, taglibron de si.a lliDrtinta · edz~o. 
· }) ... post llllil! áe:majno 1 « - nevidoola ltuno a p-

. ras ~r la pa~w -:"' » !iam ~~mía. ~dlz~a .fe~teno. sur ~on íalas, law;tfjkono (fe m:r.a Vl)'O. KaJ: .g¡ ri:talle
v:igas al. ~ minus senfina«. KellCfo'j~ mi sopirasje ~

. ano, IUl dezirus sepmaterie; sen 1Jpirito .k!aj ,ruW»o, sed 
~ elki.úi, :oD8eni la ~teSkan ridíndan kaj l'!ell.

. sulioesan kk>Jl'Odc:!i de la aliíiia1eria ligíteoo. por mal- · 
lmvri mí~ . a u pli bóne mían lliDñabn · k:aj ,ridi pri jli 

·~vote •. ~n eeolña..,ria ridO •. ~ . fojon bola'& .mía 
• - - . > ' ' 
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· .CafJejno 
- Motéas-

Sur rulstonoj flu' · rOJ;npi~as, 
Kaj la lono blánke grizas. 
O la trista. kantileno, 
La zefiro sur 1' ebeno. . 
- Elfoj, kun la junka kron', 
Cu vin Jogos danca rond'? 

Hu! hu! .la arde' ridacas, 
Kaj 1' arraso time klacas . . 
Trap l trap! trap 1 sorcist-galopo 
Sur la- kapro, fantom-lupo. 
-: - ~lfoj, kun la junka kron ', 
Cu. v~D; . 1ogos danca rond'? 

Post la grota muskfenestro, 
R ugbarbul', l ' imperieslro, 

-. 

Dormas, kun la frunt' en mano; ··• 
La kornikon g1•átas naño. 
- - Elfoj, kun la junka kron·, 
Cu vin log.os danca rond'? ·•• 

Matenrug' :jam elmergi~as, 
Ilejna bordo rozfarbig?s, 
Kaj forflugas la himeroj 
Kya:¡:aií svarm' el . efemeroj.· 
- Elfoj, vil,'l , ·kuq junka kron', 
Ne plu' logás élanca rond'. }. 

El la franca: 'Ora Johano . 
!1 • 

.. 
.Ca elfoj' 

Deáonte de Disie -

,K<uwkron' el lave,ndo kaj el rosmaren ~ , ··-· 
La goj emaj' elfoj, dá:flcas sur 1' e lÍen '. ·· ., ' 

Rl la boska {nido, kutima 'cerv-iro, 
Sur nigra oevalo rajdas kavaliro, 
L . ora sprono hrilas Pl 1a noRta brun' ; "' 
Lj kiam Ji r~jd~s tri Já" bril" de lun ', 
Oni vid:as :· fu) mas kun rebril' serpenta 
Sui· lia hararo lia helin' argenta. · 

K.un kron.' .eL la~ndo kaj -el rosmaren' , ' ' 
. ·La goj·emaj elfoj: dancas -sur t eoon·. !<· • " 

S<.~ngo, mi ;riOOladas, .kaj, dezirus · rompalli. :Mi.Lestas ,· 
en adoleskila-o. Mí suferas,· ter.ure. Tiaj ~ntoj estas 
miaj flor~abinoj . sur la vojo 'ál ' la altaro. «. · ·· · · 

.L~ griza :el'?pt~ ~h?~~ . sid~~ lon~~ ;9énv?f-e; 
ne disti:ngeb~ h l8snmutas ;al 1á s;enkonsola, Pbtinda 
nig:reco. . ~- -- ,~· , , }' . 1 -~-"" • , { ,_, _· .._, 

>lEble mi estas sur 1a Sátu@o1 eb1e ankoraü .sw;· 
la 1ero. Mi ne siias.- · Séntojn, pensóju ~ líe havas: 
Ma~;no mi ~tas: mi. elJitiA'as, pmn~~~~ p. ~~ ~e~ ~as ,1~ }~tojo$ 
erilití~.as; -~ ~ ~tas: F.rem:dUlo~ 1~~da~ tten. ,~a~ reen 
en la loge¡JO. Tao-. ei·¡~tas· la sota yar;~.e.oo: ,.se · fi enyenas 
- .io -prenas iokon sqr ' mia b~to.; se 1i ,e1irás - ~ 
liher~;.ekspiras. Malle~as la fleksc.! ·del' :gr~konÓ.~<< 
. ,» .. .'. in.faf\OJ! ·~ n~ski~ .p.~m® ,ny _alrlg~rdas 

-~n. n~llia le~e& pa,t~sento ~n .tm.~~s. ~·malsue~- ; 
itás. J8m&en .la nuwa1110n, ! kien ml!. ti~l . ~ulte; soptns. ~ 

- La elekíra artl~po ·~tin~~ ·,. pet ~nu ._ ekbnlo: , 
La gri~ ehuita 'homeoo < S'hpl'ellriga~_te~giteJ 

"éiuj lí~ lirkaiía~, svlirmclo letera, · 
,Kiu ,Aajtilas flugi"en ~a <Inut'~ aera. · 
».KavaJir' audaca, vi tra l' nokt-seren'. 

·' · , J(iep rajdas? ..,:_ <lira~ la juná siren', 
F:rék'ventas l' ¡¡~baron .~piritoj .Jnalbc;ma:j: 
Pli'-bone:, ·dancád'i súi'1resoj .gazonaj. <~ 

K•un krori' ~el lavendo· ka} el rosmaren', 
.. La goj!flrpaj elfoj dancas · sur r ebel!;. 

»Ne! La fianci~o kub okul' volupta 
Atendas, kaj . ~orgau estos t~go nppta, 
Lasu min fórrajdi, elfoj oe 1' herb;1~· . 

'Kiuj t¡.:~t1;1s ronde sur muska florar~ ; 
Min ·ne malfruigú for del' amatino: 
J am aperas lm:nbj de la matutino. ;, 

K1un' kron' "el lavendo kaj el rosm:<Jren', 
'La gojemaj el:(oj dancas sur r eben'. 

'. ' '·" 
~ Reslu, ·kavali~o. Mi, r~gino~ d<mqs 

' L' · opalon magian, kaj ore vin . kronos, 
,Kaj ·pli multvaloran ol glor'" kaj foi'ti:m' 
Miari robon 'Oonos teksitan - sub Jun'. « 
)> Nel diras Ji: - Iru'!i 'Kaj per fingro blanka 

. .Si tusasla koron, al la vir' pal-vanga. ·' ; 

,1(·~ kron' el)avem{o kaj elrosmaren:, 
La goje_maj elfoj dancas sur. l' ebe,n'· 

•!4" '"' -1> 

La: nigra Úval<! ';ub la sprono drasta 
Ekkuras, saltegas, ira~ serrprokrasta: 

"Sed )a kavalirp iterpas pr,o l' aügur' , , 
' Je l' vido survoje : de blanka figur' 
,_'1\-;larsanta seq br-uo, brakqjn !~tendanta . 
. »Elf', s~irit', demono, lasu miíL-rajdanta l« 

'1::' -~ . >,t ' ,- ' . ·" ~-

Klin kr~tt· erlavendó ko¡j ~f rosmáren; ;< 
'La goj.ethaj elf<;~j . dancas ·su~ -T ~ben:. 



SWINBURNE 
(r8:h--rg37) 

Renkontigo · lcun la cent-folra poeta 

La oent j ar()j ~-de la pÓ~to. La unl)a, tenta, malfacila 
centjaro: Pri la dumil-jara, -ec pri la duoent-j.ara poeta, 

. ni jam kredas, ke li estas klasikulo, c'ar ni ne legas plu 
liajn verkojn. Poste sekvas .laf vortp.bundaj barokaj poetoj, 
la · k:lasikuloj kaj la romaritikuloj, sed ki~m .ni vic'igu la 
oeqt-jaran a:n·glan poeton? J..i estis viktoria:no - ni diras 
sensa:r.~iginte kaj per ti o ni _ felice provizis lin per epHcto, 
:kiu nenion' .diras, prí li. . , , · · - ~-
1 ·~a ,,vera Jiteratúro estas . Ciam ribelo kaj en ti o ankaii 
la pasirt(jaroonta angla 1iteráturo ne' estas escepto. La :vik
tonana nebulo kaj en u o _ povis surkusi Londonon kaj la 
anglau provinoon~ sed la prerafaelidoj - · cu en ltalio, 
CU' en b me7>epoko - sercis ciá.:rit klarajín; profundajn 
kaj brilajn kolorojn. Tiuokaze ju pli la sr.aco kaj tempo 
malproksimi~as de l' individuo, des pli 1li farigas unu 
tuto. La _plej grava temo estis de la angla etbur.~o - ka:j 

cestas ankaú nun - la vetero, . ~· s-.:l unu ribelinto, -
Hrowning - en rnalkla~aj/ kelkf.oje nekompren~blaj fr<l
zoj, sercas malantau la muziko, skulpto kaj vivo la homan 
animan. 'Ec Tennyson, la laiireata poeta de la plus-sofa 
eyoko, kin. , . per, sia » Enoch-~r~e~." ' . faligis salaj~ lar~?j~ 

. e la okuloJ d~ la va.rmkoraJ. film_oJ de etbur~aJ fa~ul10j; 
. ec Tennyson guste bam poviS '-esb ~r·a,nda poeto, klam h 
fari~is ribela kaj · senrespondeca. KaJ ~n la fino de ti u Ci 
epoko, aperis la plej sovaga kaj plej tepida ribelanlo, 
Osear .Wilde, páfanta . per paradoksoj. . 

Nw: tio estas'1a demando: cu la a:ngla:j poetoj estus 
same 1iom satintaj la belecon, · .ankaii se ne Anglio cstus 
ilia . patfujo? Dum jarcent{)j gvidas ~n la · angla poezio 
l¡t fadeno de belkplto, kaj Ji un ~lecon karákterízas ~uste 
ti o, kio- ne estas en ~¡ 'ekstre;ne karakteriza, ke ~1 ne 
ilustras la belecon de fa ahgla ~ardenó, arbo aii peJZago, 

-~kiel tion·· pentris Constable, sed gi estas. mem la beleco 
en sonoj, vort()j_ ,kaj mtiZi~o. Jen la kaiizo, kial en l.ao 

~ püezio de ajM riacio la ' ~loa:io de la vortoj ,ne ham1 

e6. similete g,rayan .rolon, kiel .en la an&la lingvo. La tajda, 
perlanta muziko de vortoj en nenia poemo sonas pli bele, 
ol ce Swinburne. . 

Sed . - pasis oent jat:oj, de 'kiain la poeta naslú~is 
kaj aot,aii dudek ok jarof li;.esti~ el):tombigita. Anstatau 
lá poeta, n.U:ri la · libro staras antaii lá jugistaro. Cu sufi
ca~ jon~la verst.ekniko por la eterno? . Supereca . klero k un. 
tia decldemo kaj harditeco, kiu nepre cagrefias la ho
diauan nomon? , Cu n1uzik6? El Wagnm; nur ]a muziko 
re5tis 'por ni; la bataloj (;irkaii li _- jam delonge rnutigis, 
ni ec ne komprenas ilin, $ed la rnemfidP kaj supereco 
ankaii ce Wagner nin konsternas kaj fren.1dig~ - jes, 
ear, ni koofesu, ... ni estas ,.hezitemaj, ni vivas, parolas, 
agas h~.ziterne kaj kapbalanoe kaj -D.j rigardas -malbon-_ 
humoric la .grandájn kreiritojn de pasinteco, _Iúuj jetis 
rievideblajn ankrojn en lá venkintaj- militoj kaj indus-. 
tria prospero kaj ligis al tiuj ankroj sian . mern:(idon kaj 
fi.rmecon. Jen: (;i . tie estas Swinhurne, kiu efektiv.(~ . ne 
estis viktoriano, sed super ' kiu la epok1>' etendis -~sia,n paca'n 
kvieton, _ kiun ti u epoko . dotis en Putney Íiilt per bele 
establita lo~ejo, !_cun gaslumo dum la fruposttagmezaj 
vintraj tagoj; unue per la, amikeco de Víctor Rugo kaj 
poste per tiu d:e ' Tireophile , Gautier' kaj per !la firrrw 
kredo, ke PStaS en or.do, se li sidigas Óe SÍa skribotahlo• 
kaj ver.kas versc?klon pri la 'Toskania 'printempo, la Nort
humberlanda VIntro, Anvergn-a sotnero kaJ CornwaHa 
aiituno. Ni konstatu: cia~ es'tqs 'J.Ydntempo, ·somero, 
aiítuno kaj vÍnt.rQ Sáme, kiel ciam estos sopirantaj homoj, 
kiuj deziras írnagi sian BudapeAtan aii Birminghain-an 
printe.mpon en Toscana. Káj guste tío estas nun la bazo 
de la poeta · eter.neco. _La alia"' se li akiris por si jam durn 
sia vivo tian · bonfarnon, ke ankau ·post lia morto oni en
manigu liajn verkojn. La unua fa-zo por la eterneoo 
estas fa' m orto de poeto ; la dua, kiarq oni legas liajn ver
kojn: sed li mem estas nekonata; la tria, kiam oni ()k¡
konas la, poeton, forgesas )a versojn kaj el la verkisto 
farigos bombasta nomo sur statua piedestalo. 

Sed ni estus malju8taj -al la oentjara Swinburne, se 
lian poetan valoran ni rigardus e1eerpita per lía muzik:
eco. Est,;J,S ja scncq ~ahu_rt~ul~ vortoj_. ~- a triu_ m~an.ta. ·sa~o 
en la batalo kontrau mm1malismo-reahsrno. KaJ tru sa~o 
fari~os la servisto de la beleco, de la beleco en senligi¡.. 
teca. La poezia 'rivero de Svrinburne disigas en qu branq• 
ojn. Unu el ili torentas la belecon de · la grek.a mitología, , 

· forlasit:djn gardex;tojn, solecajn . arbojn kaj ,maJnovajn 

plenig~s lin J,Jer ploriga doloro. La pordegof fermi~is 
malan:taií: Ji, íli ()robras S'Ur lin maTh.:tablan silueto_n "l(láj 
lí rigídigas kan trem~ · káduka ;genuo kaj glacia kon
ste~Q .anta u la· slositaj vojoj. Ou Ii iros jam? Li es:tus 
ja ankoraü ... 1i es1Jus ja a:nkoraií. .c:l~úril)ta desiri tiun 
unu #C!~-o.n, post 'kijlli etendis tiel sqpirau~e ~ manon .. -. 
Cu jam nooble.? La .. malsana_, m'aljuna vireto, komencas 
silente -plori, tieUluegas Ja lar.moj el la okuloj ... kaj 

· tieJ, ti el multe li sopirus -res ti ankora u iomete. 
. ' ood neeblé~-lllanka luiílstrio ekb.rilas ei:I"lia oktilo. 

· ,Qili voklllS' min! - lí fl~stras~ Liaj ~'anoj ek-
tremas, - .. · · 

. · . ~.Ie.~tino preteciras. ,Kaj la· malfeli&. ~aljunulo 
·· alspwa,-s .sm : ' · . . . . . 

- Kara flegfratino .•. mj petas .. .' v.in . . . tre ... 
petas . '.. vin ~. . kisu min . . . .J 

. Almenan 14 parfumqn li ekSétriJUs .00 tiu neatin.,.
eb:l.a · fl<Jmf :Rln 'li, _n-e PQYa8 ja'm . pens,i, ca:t.·"est{!S ;;s_ 
lumeg4?, nur lá brilstrio 'lumetas ~bre . . .. Súr titl 1i 
gr~pa$ ... . ~s ••. •· ¡ • . 

. . .· L;:~¡ flegistiíio puaás lniranw la kUriow.u deziron. 
laméte:~i ~Q.Gs, séd, ~ si ~sas tien. ' ) ,: . 

- Lasta ~ziro ae mortonto .. - Si ~-· as, ka] 
kl. ;llr 1!-~ 
m~as super. J¡UJ. . . :. · 

Séd tUj $Í ~rurigas, En tÍu ·plOIOO.Ilto ella m,al
~?ifeririS 1a vivo. · :' ~ ... ,. · : (FiliO ~ 



anglajn baladojq: la . alía la supr~nflugintan helecon kaj. 
libeiecon. Jen alía fakto ;~ per k1u Swinbume-on ni pov!l~ 
legitimi: la poeta, kiu verkis sam:facile france, itale kajl 
latine kiel angle, ne ·subi~is al sia propra estetika kulturo, 
sed yivis sian epokon kaJ restis .la ati!epto de la libereco, 
kiun . reprezentis ' post J848__:_ r85g la hungara kaj 1tala . 
popolo, respektive du homoj: ·Kossutb .kaj Mazzini. S"'Ín:
burn~ ~kri?is unú el ' liaj ;plej be1aj so~etoj al Kossuth. 
MazZim, vivanta _en J-ondon.o, hav1s al li grandegan ,per-, 
sanan influon, ~iu kulminis ne .tióm en 1ia italo-amo, 
~iom · en la ni,alaJJ}ég9 de r a~troj. :En ·unueto estas la 
forto káj en rñalamego la unueeo - ;Br9wning kaj Swin
burne estis ja tute for de la amasoj kaj de ties komuna' 
oeinio tame~ •. en pli alt.a spirito, ank~ií; ili. e~tis influitaj!. 
».Super lu~ma ~;ili.y1oms « fremd~ k~J . emuien~e sanas la 
htolo de Italarnika, poema de ·Swmburne; séd, malantau 
t.itolo 'kaj vortoj , li restas tamen la kimúlo , de : sia epokú. 
Swinburne estas samtempulo, · ec. se li _estas . pozitivisto, 
kian:i li1 tiolll, kredas en la forto 'de la horno forlasita de 
Dio, .kiel Nietzsche. ' 

Sed, finfine, cio ci estas . nur 1iter;iturhistoria dok:u
mento. Ni sercas la vivaritan poeton ltaj tiam torentas la 
orkestra muziko de ' la · Swinhurnea lingvajo, ·kiu sórcas 
mio kaj ravas. Ci tie estas. la ke:rno de eternedo, ci :ti<t, 
en la beleco, kiu ·pava~ esti la beleco' de formoj , kolo~roj; 
lipioj, au · ti u de la r uli~antaj vetsoj~ kies <vortoj aliten
acie kunkroci~as , kaj · graciti saltadas antauen. , Artefarita , -"
diras kelkaj kaj estas certe, ke la vetsoj n~ en tia forrn()i 
naskí~ís en lá cerbo ' de la poeto. 'Sid . kiom degradas fa¡ 
valo¡:on de 1' verkisto, se li' ·ank:au kornprenas sian metión; 
kaj ne nur skribas, sed. aó'ka~ ,verkas samtem~? ·Neniel. 
Ne ékzistas alía, nur konscia verkado kaj nasko estas defi-
nitivo ligita kun 1armoj"kaj sú~eroj. . · 

Ni ne diskutu nun, cu ~¡ estas artefarit¡¡., cu ne. Estas 
fakto , ke Swinburne estas · la plej muzika poeto · de . la 
mondliteraturo. . ' · ·' 

Kaj nun ni lasu la poeton: Iom f:teziteme, ' iom• 
timante ni postrigardas lin - ni, vivantaj1 la . mortintón 
- kiu aliros pluajn 'dühajn jaroerttojn. Car rii, vivantoj, 
tute ne kredas nian .estonton, nek tiun de la mortintoij. 

Dio! Ni petas pri la kredo de la malnovaj ··ston,_ 
grav~uistoi, ld.uj . konstrui~ -d~m ~neracioj .. la ar.ka)n 
fw·oJn d~ gotlkaJ temploJ kaJ .estls samtempe estmoo, 
esta~o kaJ estonto. (St. T.) 

LA TRAGIKA JONECO DE RUDYA:RD KIPLING 
Antaiínelonge .aperis. en Londono la lasta verko de 

/{ipling: Som.ething of Myse/f - l<>n . pri mi'. La .lasta: 
libro de la granda angla · verkisto faris · ko~preneblan 
sensacion en la angla literaturo. Ti~ ,ci libro estas evento, 
ne. nu; _pro ti o, k: ~~~ aiít_?ro es!is ,.Jaut~oca - ~spri~ant'01 

de }a 1!feo ,de }a. br1ta unper'~ ~. . K.¡fl}m~ ngard~S la litera
ÜU:On lud1lo de la angla 1mpeno kaJ pro fio .Bemard 
Shaw kondamn<~.s kaj primokas lin. Sed '()'11 ci tiu verko 
ltiplíng re\•enis al la pura literatura; in ter ' ~iaj linioj ni 
ne Stlnta~ la oenlvarian kaj unuesenca'n klopodon· de la 
imperio, sed simple temas pri persona~ demando : pri lia. 
infanecó. Se veras la konstato, ke la. distancoj profund~: 
igas la eblen de observo kaj donas impulsan, veran ftmda
menton de la a·rta ~ravivo, . tiuokaze la lasta v.erko dh 
Kipling oentprocente subtenas ci tiun vidJ!unkton. ., 

· La »Something of Myself« estas la ' plejgranda, ·eJej
homa .k:aj "plejal.kora · . v!'r.~o~ de. Kiplm~. > ~i?~ la m~lJ~ná 
Ben~ard .Sh~w d1ros pr~ tló,? G~s ~.u? li lCntiki~ pe JGp~mg, 
k e tm \•1ktime suhmebs s1an 1nOIVJduecon al o1deo; h ne 
povis su:fice prononci lá ~randan :kaj neripareblan. ·eraron 
de lá ~dora~toj de ,K:iplm~~ ia . :verlús~ . de , la ~olonia} 
heroajoJ l:ian.s nur fortunon; fakte, om Ja apenau povus 
lin nou~i verkisto.; li povis nur sliha~ la hum~ron de )á 
popo~Oj . _Ft:l' ~rta .stil;o ,,.,ki~n l_i S';Jkoes!s kapable erofifigÍl. 
Pn ~l tlU percepto DI Ja fK?VUS diskuti aum tagOJ, sen ke 
ni atingus , rezulton. Lá vid_punktoj ~esta$ difere'ncaj .. sed 
Kipling: pe! ~i ti~ yer~o,J•!l~-au P.ost. sia mi?rto, resp~dis 
anhu al tiuJ, kiuJ rJ_proe•~ al li ban bptaíi kPnsCl.on , 

· <tn1cin. Nun• Ja arlisto, donis sitm in~ivi<fuan efekti,vip."-
eblaj()l)_. ' 

La: voco de tiu 



Jia so~ioJ .kian pr~zorg{lq Ji , h~vli$,' cu la.·l;lomoj estas 
.j? ;Kváz~ii sí kon'jekta~ la,. tragikan w!vosorton \en la 

·rxgard ' !l,).a. infa ~1}; 1\ipling ,·süen{a~: . li . ne- p¡¡r.olas, 
n~ "'lfl: ás\ ,,e'c ' cli, ., o"> ill:1 .. scias ",k~al: ' Li . _akooptas ... J:a 

· sufe .. . • kvank"am "h :ne estas ,1:uso; ,Jt , ne -e§tas romanfij., 
rgílr? Jié:.p~s~p)evs!ij~ ".~d estas: ~_gla ; faj . l~ . angloj s~tas 
la . -~anal]:, , simplai;l v1vo:n, )aueble sen k:ontúzo, do bon~ 
Jfurnotan,. · :Tiarrt ·:Ji <D{l povis respo~di al1a, on!>.lino, sed 

.; nun,ái:ikaü . ti un qem.a.rÍ'don' li . ésploras pli det<!Ie~ • 
, . ,_.:;_ Rosle ' mi¡t onklino, kiam mia teru'ra . ~ivo :rpal
koyriA'is, ofte: tré ófte ,deU1an.dis, kial mi •ne plendis al 
sLk'c'· ;unu#ójé pii tío, . k~iini> orii tll.rnientas m in: . . . 
, "ú''bll mfa~ÜJ ri'ur iorrí ' pli ~ul~ ,komunikas ,al la plen-
kr<és~ulqjl, ql Ia bestoj. ' ·.. . . . .. . 

'' La , onkl:inq .~Jine tan:íep . scii~is pri · la malhumana 
.t:a~tádo: Ki_pl~g ,tiam observis .dam. duon~ bl!ndá }ao~a~

. ·llJ~Jn de~)a ~~vo. La ed?kpatnno. p, h~y;s , ti~ strll.ll;gan 
• aq'!~zoD; ke ,s i ·k un -la mfano, k~ u satis :-Iegt, .....,- multa 
· ~ legi~is<<, cé..''J:nalbón!l hm¡.igad'?, . ke li preskaú, b}indigis. 

Li'l on,klino ' seudis in~iru~n ~mikon,_ ke }i »esploru)a 
~itu~ciori ~ •. K}t:j, hun v;ma e$is la senkulpiga okulturnado 
aeo· l~. é~~~páir!P?· oni '·¡()~p.ort~s ~ipliug 'el lá llinfera 
domo :de · tortjJrqJ «, ·.· , . , . . . . 
, . ' Li •.teiris · al, :Hindíó,' · al 'la ,gepatroj; al la patrino. 
Nu.,n li_ jám ,v?lis .Pfll'()li._pri la ; seh.~pnorigoj, ,.korpa kaj 
anuna súf-ero, Sfld ,h pO'I•Js nur plon. . . . . . 

.: Poste' li vivís' ·pli irankvilan, •pli justan vivon, Sed 
lá' .. ; elriewow de ' fil1L .se~·-• jatoj · restis · fn li. . La l:íátoj 
rjC;evitaj en la · junago d<>lór?s gis la #no de liá vivo, eble 
li J':e'c<•:rie. hayis pli gravan t-fa-vi;vajon. Tiu ci sufero antau· 

~pr~ar~s .Jin po~ ' 1!1- vivo, _.penad_o, ,w;rkado. , . . . . . 
"" Ankoraií nemam om verk1s pli kortusan hbron pn 

~uferoj 'de . in'fan{). ·Au eble; ,~nuf. tl}Í ·IÍ-e legis. L<t. doloro 
·esta$.. pli ·profunda, . pli nfl-el6erpf1blalvot la gajo: la doloro 

. . J á mort,pp._ la goj~?; Ja ., VÍVOil;: Foj~-foje el la n~
.apei:aS, hbro, scngo · de · .. nekonata homo, -solec;a 
. . kiuñ'"eb1e aiídás . multaj, sed aüskultas máJ.:: 

. d~ " K~plirig ' ver.§ajne ne esfJas .ti á. · N 11J: pll. 
aliaj . Uoril'o ~is sia m()rto, . ec p)ii. longe, . 

. >siaj Óstoj ct~dr~-~- ; ~s eJ? .I~ ~~rd:e~o.· de·.· n. ~n:ii~~' 
. -Jwmencas .,,paroli pr1 " s1a. 1~ianeco , pn s1aJ 

.. Ji ·komeilcis la 'vivon. . .. . 
. . . -·~sed an~aü -~la ' attisto plendas, 

Tapot,tas.. ·•<u<.·uu'"""-.. si11,tr · vivon ka] .pentl·&-s 
, an~la . úrbeto, pl:i la 

. "J~';é':'~UJ; malkredemaj kaj 
'..k,r·e(lj~maa.<ru J:nálbonaj kaj la rrúll-

returneortata .kaj Íiu mementO e:Í::ikas _kiel mqzik~ rh~l;ivp . 
G_i igas.~la ; ~erJ:?Of~lo por la, agado, kiu ampleksas mond-
OJO kar,,~flill.{!OJ~\ . . • ,, .·· ;, , . ;' ;. . . . .: . 

La ' prd:f~to. Jetemiah, la ·" eeff1guro ,de la · romand, 
donas t~cim da aspe~t-oj; lt:?-!-'.j pa~olas al ~ll hodja~a homo,, 
ke la agado, . kva_nkam fon~1ta ~~n la anttkvo~, :~l$tas .r!en~ 
~e la· pl~j _fo:rtaj . a.~tua1~50J. La pmfe,to J!lref!u.a.h, . !a pleJ 
u?po.na.,:•:k_. ~u ... n la_.;hi.· .. sto,r.¡o ·.kona·s· ,• ~s:as .P_._·nskriJ;>I~fl ....• ne .n.~r, 
k1eLrehgJa ·homo, ~$00. same -, an~_au ktel P?ltbk~lo, j.ie1 
socirefor:J;D!llo ,k;ú <. kiel in,.~r?e · senkomJ?.¡;omtsa. antaubata· 

po.t:/ la human~, err,.;;,. la de pie~ pr~ftmd~ 
· , vera Jerem~a~, en pleJ 

Kiel konate, mi 
long'e ~aj 

mr'""'" ··. . tío re~ris 
Í!ltage,, .V:el}l>J,iu ,in~ 

~f1lt<>l:>iflm<'n 'de Ja libro:· Lit Oéf~ 
pr.Ovo fari la .; prnv&.ri; l~ 

gr:illl~1et~· postulaS la ~ónttaiidít(j~, 
l,Tl.tltliJ.;J'i.J:Ol~Ofl. de 1la .mondo, ' ene klu 

~su-.~,g:l'a:Ilt\la n é''kun; sed nur kO:ntrad 
p;rí)kSin,l!ll[llB: ' cirkaiís)uJJi~s l;( 'prej:O la 

kiu, U kred!is, li 
. ~ gis nti~ ne 

· · vivó: 
ankaú en '.tiu; 

"tinn ' v(!&llcl' « 
·p. W. V" 

'·-~'i -~ 



bankistoj. La · virino estas amo, -idealisrno kaj memofero. 
Si restu tia. Tiamaniere si daiíros regi la mondon. ~11 · 

Francois Coppé, plej satata eoeto de tiu tempo en 
Francujo; skribis: »En· la nuna momento en París láboras 

· .dudek kuraoistinoj. " Sed iJi trov,as nur malmultan klien
taron. Sed mi ne :pov~~ . imagi societon,. ~n kiu la virinoj 
estos kUJ:_acistinoj kaj ~dv?katino)_·, !ie;c~taj .. vivten~n . surla 
tramo au du-tado, l\f¡ naas forlasitaf' la ' mf.imOJD, ' 'kon
fiditaj al laprizorgo ele servistoj, Kaj :J?OO tio- :uV deziras, 
ke la virind de , la, , estonto, ahuenaií 1om, similJ.ti al 1a 
vi:rino de la hodiatia Europo.« .. . '"' 

. The~dor Mom)Í:lsen, la granda_ germana hi~toriisto, 
evitis la respondo~]: »La virino de la xg-a jarcento kauzis 
al ni jam· tiol:n da ~rbumado, ke estús sam-e mal~entile 
kiel vane_, ant¡ul'dil:i ec nur per kelkaj linioj, ,kia estos la 
virino de la · 2o-;a jaToento. « . . 

George Ohn.et, konata romanverkisto, profetis nénion. 
Li d.i~is: »De kiam, .ekzistas ·~a mondo, nenio san~i~is ' óe 
la vmno, krom Aia] vestajoJ. Jaro en la tempo .,de Ja 
:kreado 'Eva · niontris .' sin tia, kia si estas .hodiaií. Tiam 
si ha,.vis ja riur unusolan vestajon: sian hararon .. Hodiau 
si surpo:tas jupo-'¡l •... p-y.sm~i~oJn kaj. rióe. fah~ita~ k~lu
mon. SaJnas, ke Sl tre s~lh~lS. Sed ~1 .tes!ls, _kia.st esbS¡.« 

. Georg· Btandes, la ft[ozofo, skribts:: »MI ph volonte 
volas paro}'i ,pri deziroj, oLpri supozoj. Mi opinias, 'la 
justeco postulas, ke la laboro de la virmo .devas esti pl'i 
bone pagáta. Ankau en la, Sjintovivo ae la virino, ftau~o 
estas neoes.a. La ·duono 'de la virinaj sentoj estas foruzitaj 
de la jaluzo kaj tamen . ne ekzistas ,pli aca sento ol ci tiú. 
La fariseaj , 'juéoj pri ,nCÍldzinigitaj virinoj, kiuj ha va:> 
nele~ajn ÍnfaDOJn, devas oesi. 'Oni devas donÍ al la virino, 
cu edzinigita ~u ne, la eblon, .eduki sian infan_on, sen 
veni en la . dan~ron ~ 'esfi eligita el la societo. 

Maree! Prévost, aiitoro de rnultaj sukcesaj romanój , 
respondis: »La inteligenteco de la virino de la 20-a jar-
ecnto kreskos ká~ forti,~s' kaj ~r tio an~aií sia scnto ~or 
senderendeco. SI hay;os . malpli> da· ·pasieco, sed ·,¡¡qk;áii, 
malph da h0hterno: · Si okupi~os pri siaj personaj intév
i)so) ; estos {lgoista, se<J spbre ego.ista, kio ne malhelpas. 
daiíra';l si'mp~iión q} iu. viró. Si havos malpii da , e armo, · 
malpl1 da s(jreo, ~d p1I da oorteco. Malpli da delihtec:O, 
~Ji da prudento: . Tiel ·mi 'imag~s la virinon de hi '-dudeka 
Jarcento.• · . ·: · ·, ' ·... · . 

. CamilJe . Flamarion, la mondfama franca astronomo, 
diris: »La ell)al)ci¡>-aspiroj de la virim> pe kondukas oal 
femo. Kion Ja viriho ·povas "gajni, se juna kn.ahino su1~ 
gr\mpns !a . §talóevalon· (piCiklon)? Ti o ne · estas~ vir~neca.; 
ne ' 'éatma. Ka] ne sana ... « · . ·· 

' ~espprldis ankaü sin1pl~j homoj ; el ki!1j bakisto .el la . 
antauurbo- Viñcennes ,de ;París doms plej tratan respon
d.~Jt· Li d~ris: , »La, virino· de la. 20-a 3aroe?to . ~iám hav:os 
sran loldOD ce la flanko de sta edzo. St estos amanta. 
fiancii)o , edzino, patrino: )(orripr-eneble §i' . <mkaií 'devos 

. akómod~ .al $Ía tem;po; kaj pro )(io ne · estus · virincoo: 
.gin)ná_sti16? Pro .k,io la virino ne anka~ ·fort,igu sian . ~pir
itoh kli.j sciigu sian scio~ al la móní:Io? 'La k:reado zorgos 
por tio, . ke si p~:o ti o 'ne forgesu en si la patrinón. «1 

1 ~. 1~~ 
~· 

LA POPOLO DE LA »PUSZTA « 
; A~tl!ií ;nelonge aper~s · la :hungara ··':.erko: ' i'!J~ttá/;; 

népe, de Gyula Illyés. . . . ,. · . 
-. , P'nsto (pustta): signif~s ~ungnr~ .ne nu_r ·ta. . stepon , 
la ¡Jl'la;rvastan pa8leJOII, pn kiu P-etof1 kantts, - en l~ 
lin:gvo de Transdanubio ~i ec .tute. ne signi{as tion. :.úi 

, estas io, _kio konsthú~is ~n la mezo de )randbienoj, ~¡ 
~stas aro da servis.tlo~joj, staloj, :veturilejoj~ grenfuaga~ 
zenoj , - ~i ne estas farJN>, ·ciar sq;r la farmo vivas oft¡e 
nur ' x-~ familioj, __:_ -sur '~a '»puszta« ofté" 100--:-:" 200. 

, Apud ~i' statas · ka:s~lo, granda, Muo belega parxo. Post '.]a 
. .kastelo, la plej . belá kM&truajo estas la bov<hstalo. PO$te 
, venas la ' lo~jo~ ?e· la ·agr_?D?moficistoj)caj nur .fl~o~&~.~o_l~ 
· tute ne belaJ 6JOJ de fa filo.J' de la »puszla«. Pn :C• tlUJ 
- ni legas «J. la menciita lihl:o. -~ 

' ' La verk.Uto, ~m dirQ, .ke la libro · temas pni klaso 

:de la . llungara pópolo, ·pri k1u .._neriiu iam an,kor~ií skrihi~. · . 
. lt.jank:am ti "antenas duoií-on •de la lo~antaro ·'ae nía 1atí(lo: . 
· . Pri ' kamparanoj ni multe legis, multaj. el niaj plej 
hómij_ ver~istoj. raJwntis pri' ili, . s~d _la popoló d~ 1~ . pQsto, 
,estas ·JO Jute alta.· ·La servufulo, kiu posedis t-eron, 3am ·en_ 
la te,npo -de la rego Mátyás (x5. ·jaroento) malestimis ·la·. 
»sentérlJ.n servi~ton « , ___; ._ye~sajne pli ol lin la grandhie.n:-

. ulo. 'Do, liú ci libro teinas pri tiuj, -kiíij staras sub \)a· 
plej malricn t-erpesedanto, pri la senteruloj, la kamp;Ir:-
servi~t6j. .. . . . , · _, ,, . 
~ Sed krom tio, ke ~i tehlas pri io,ankoraií p.e konata, ~ 
la. libro estas leginda' kiel verko de vera· maj.stro, poetOt', 
KÍU montrÍS . per sia propra ekzempJo, kiajn .. neuzat~jR 
{OI·tojn .ka8as In karnparo~ ~iel malfacile, vere nur haz.arde 
trovas tiuj CÍ . fo:rtoj la VÍvdohan v0jon de l_a ¡evoluo. 
~~naü kelkaj,, en la, tuta Jando, el ti u Ci flar~a klas.J1 

v1z1tas mezlerneJOD. . . .': 
• Gy~la Illyés me.lll. e~tas ~il? de la »pusto«; Mir~n<k 
carmr\' h rakontas pr1 s1aJ geavoJ_, gepatroJ, gepa,rencOJ,'
pri 1!1 tuta granda ato de ti u~ ci popoltav.olp. Li tevokil,S 
siajn rememorojn por mallevi~i per ilr en tiun profundán, 
varmegan tavolon, kiu time kasas sian kaosari mondon dll 
ciu fremda. rigardo, kaj .kiun ekkoni ank.aü aliaj (>ova~ 
iéh1e: sed: komjrnmi nur fiu, kiu deveaas el ili. : ·. 
1 ' , Li kvazaú starig'as -•-statuon· antau nin, kinm Ji p'i:i-

. skrihas la maljunnn ocjon róth .. Kvarangula tatara viza~o, 
preskaií riui osto kaj haiito; kúrba figuro, la grizetaj lipr 
haroj pendas en la buson, la máda!Io estas ursa, 1a fingroj" 
kurbaj, spasmaj, Ji malfác~le eli.sidas kaj .. ekstarns, doloras 
lia flanko. ' · 

La'. aliaj, la »sihjoroj «_, seias . pri tiil ci pop~lklaso , 
ke ili e~tas . servemaj, respelftemaj l~omoj. Jes, ._seivemaj 
ili estas, ili estas servistpop:Qlo. Ili, estas· hm~i1aj , ne pro 
ne.ceso, ka:lkulo; sed pro jarr,pila hereilaj-o. Certe estas, k(l 
Ciu bono,. kion, o ni povus diri · pri scrvist.o, estas , di rebla 
pxi íli . lli estas senprete11daj , obeemaj; tipm :ke oni kv;J¡¡:..tih 
·rle''l:iezonas ,ordoni il ili, ili telepatie pl-enw11as la dezi ri!jn· 
de la n~astr.oj: Se ili · ne estpsdiaj:, ili 1 j;am"'n'e . ekzistu(.;~ · 
aü ne t&el ekZ1stus. . , . , 

. . . La sinjoroj n'u.r ' tion scias pri ili, áii n.ur pri . ti o ili 
estas scivolaj. ·sed ho, kiom p.ovaS rakonti pci ili la' verk'
isJo! Ni jen ridas; jen lar.m.as; jen miras, jen ko1ereglis 
-~ kaj el'ian1_ h.ontas, ke tiel frem.de oni' ~ivas en, fa najl?.ar-
eco de a du:ono de samlandanoJ. ·': · . " 

. Leginte la lihFon__, ni jam ne sentas ilin frcl,'lldaj. l ,a · 
\<erkisto multon rakOnta~ pri ili. ~ion rakontu ¡T!_Í? ._ .. 

Antaü la' 3-a matene v.elii~as la »pusto«. La h-or'noj 
pren.as .akvon ~n siajn ~anplá:t?in kaj disfr?tas. gin sur · 
la nza~o, preciRe sur la , ¡okulOJ· Ankaü la smvestadq ne 
daiíras long¿ ~e la 3-a \okazas 1~ miua ~a~~doniido" al 
la bestoj . Cirkaií ·la kvara ¡oni gratadas, bros;lllas U l;i&voj~.' 

Jc la 5~a · rice,vas la bestoj la duaZ. ~rcion. Nun , 
anknu la scrvist9j povas -niatenri1¡angi. Inter la duono post_ 
la kvioa k?j la sesa :m:alle~rlpo:~. Pr-eci'ze' ~ la ~6-,a ~k"'-
S(mas.l? mi~da ~ngehJso .. Jfi~rn óm_ de_vas_ ~~h~ su': la_sar~,?: 
vetunlo. lnt!ertem:pe • aperas arlJ¿au la porkislOJ, car d1 
kaj la cevalistoj levi~as nur . je la kvara. La safis~~j •. la 
pl~j JlObla kasto ínter m. je la, kvina. La (~afcistoj Je la 
dtia . . Kiam la ~repusk:o i~as ' Iumi:>, la •pusto« jam faris 
sian unuan laboron. ~ l.;a »pustó« vivas, labdrádas .• Te 
1~ u ,.' a .ekiras 'st.I;a,ng;¡,; .proeesio, kvazaií mezepoka rito:·.Ja', 
edzinoj tagman~on po-rtantaj. DI portas ~un J'ekt~ dorso, _,· 
sur· la kapo, la · malriovan grandan. buAelon, en" km booo 

. s~ cestas iom da supo, plej ofte mu ~peco da pano kun 
uno ~ukum~: .L.a ~tan -~~gmanton .d~ -}a ~~u~to «. ~!us 

. alpott1 3=-:-4 vicmí:>J - 1li 'támef! ClUJ -uas: >p.astrmoJ de 
la nntrado. Poste denove Illa:lfa.cda laboro ps heptiska. 
Kiam la lasta forko da fojno estas jetita antau la stalon . . 
la set~i~toj 'atendas 1'!- .ordc;m_ojn po~ lá sei,v~ta 'lago.~~
~re ibihone lavas SI'(} k:aJ ltomenc~as la"JVtvo en -fa eJOJ, 

. lpri. kio oni . povus !a~ti --::. ~o ~~ J?Ultel. D~te)~ 
fP~eJ~ §~tas ' la .d abela:don, Tt~J CJ fH'Izliar~J küibd~~ · 
VIr.OJ ; dJ,Str.Js sm per , fefahelo) · pol' mfano1~ K un·- brilB 

. olí:-uloj j1i aüsk:ul~ la. aJ_ent,uroJD.; Jum 4< .gdftnr<fo. Pr11 
materialaj áferoj ili apenau . pU:ollídu. Kial -ili dl9'RS ~ 
laüte, sono~ Tidi; &lmti, Aerc:adi? llia :iivo ja· vénh ne 



~.§fus :g~fa. Ho~ . h<tví " i~~. iÍi Cl~yas . §tefí, tia{ !a §t~1adü 
c ·est.ás,·ni~plkp~prenelila .kl)tirno' J)~azis 'epidemia' i~ter la 
góflf~j ;·; Du ,pórkidoj ,~e - ' 1~ :·serv1s~o m'órtis. La pórkisto 
portas · unu e1 la. J;Uort:mtaJ pprkoJ, nokte, -en la porko
:sthlon de,,Ja .·. bienpo5edanto. ;les, I ili . ruze · interstin,gas la 
morfiuton 'ktin ' Ia' :\iivanto:· ' ,. ' ' . · · 

·. p.~abpri"ili: n,e . am~s·, ili' -laqoras nm inalrapi!de, laü 
ordoiui, kiel': la : bestoj; iliaj konstantáj kamaradoj. ·· Ti o 
estas Íflst!nkta defendo, ¡;nimiJiro, ~i h.avas kialon kaj úti
lon.· I1t n;e estas mallaboremai> sed··,tre .malrapidaj. Gis iu 
stálserv)stmastro e!prenas la :pipon -ella p·oso. tio daiíras 
dupn:horon.· Sed .se ili farus sian laboran rapide, - !(i ne 
'estus eltenebla. · . . . "' , 
. P.c¡r · igi~lin labor;i, en multaj lokoj oni. ec nun aoko
r;áu ' batas ,ilin. Jli akceptas tion kun stranga sintenado .. 
La bat<~.!lo per manq ne estas humiliga, sed la uzo · de bas-
ltoilo aií vipo .evitenda. lriterparoliu:lo okazas ciam kria. 
"L~ aero ·s.ajnás 'esti tie alia . ol ce ni, medio, en kiu. la voco 
p!i •. malfad1e ántaiíéui'l'as.- L.a :ser.vistoj aüskultas la kri~ 
wgajn ordQnl'ljn Íriqi:f-ere~te, k!m stona,. viza~o; 'ili movigns; 

. 'kv,azaú ili'vekigus 'el songo, ' kvazaií Adamo, kiam li ánko-
c r~ií; estis..dU:Óne ~rgil9: ;: . .. . . , . . .. 

" . h~ter •si rri.em ili estas kverelemaj, sova~e krueluj. 
f;n la '\;·pustó « • 0zdr:a; -post la ·' paska revivigceremonio·, 
Ji':l~e '~a eb1·i'aj. sérvistoj ~~«';'igis · gendarmon ~ur. ~a. drin~
iCJpordon, fanrlte kun li cmn kruelajon, ,,kmn ,Ih lerms 
\{1~~. Jes'uo ~n }á· katekismo. Tiun . sflCJ?OU rigardis ~a duono 
del.a logaJ,tto]' de la: >> pusto<c .... ·. 
. : Multi?n .sciindan rakontas la . .verkisto ankoraií: pri 

ilfá"runvivo;' donacemd, , lernejoj, legajo, kuracado, super-
sticoj. · . · 

"' La . bildoj ~stas·• preskau ciam· malhelaj. Kio farigos 
el tiu .Ci popolo, se la in~si~oj faros. ilin tute superf!uaj? 
La véikisto,. vidas ·en , la .. vizligó·de la servistoj la frenezan 

. ri~á¡:d~n de: dronantoj •. ,.. ··· · · .. • . . . . .• 
• ·• · t::u la v~':rkist(i diras Ia ' veron? ·-tM·i re~moras pri 
·s~tjstikaj ·tabuloj, .. pri grafikoílOj, kiuju mi vidis ,en · 
_oe1~sp~~,i~i.?j · ~g. :r1iku~~~aj k~j k.i~jp. · Fezent}s la, .• ~~o.nan socia-
an. stató!i. ne ; _:a beaJ ~rnst.OJ. · . . . . . 

;: . ,Mi .· rie v9las, in~~~igi unúflU?~e. Sed .. huntempe, 
,kia.II,J: l¡¡. rivo la~fas., pr(' »pop~la . pohuko « , on:i ,tmue sciu, 
l,egll,;' lernu, ,..:..... ka'j · poste jhgu. . ... ··, 

. ·- . ' ni.i jaill . diris, };¡, ' vél'kisto :venís . el"ti.ú . Ci ¡popo~'-
··sinjoro:· K<>rtu~~ '"sincere li · rakontas, ke li 

· .. ·avjnp; .:díun '' lia vizito, ·. a:dm~nis 
'llHl~J.'1;:<UlLU : la . felJ..eSJtrcOJl., 

oJ-,:· g~~rit1is .. ·su~~~~i{.f\1J; teku)kó, 1amis; 
' ' . j •. jarot o~i' ptifeif ~ - . cioq' 7 ,, l¿ibora:;.i, 
toriojn· ~a· .,. ilrilhalojn/ da lqgj , ya( ,ttil Lastjara - · 
p.iodu:kt.On<?pÍbrcO·: :~;8 <ti!rrioj pl~r.ives~r.ajl · T>!luioj~ Pr~-. 
cipe hist<Ji:iij, · ofte s~,~praj.aj koJl1~~oj. : K~kaj' filmqj veie 
sur altii :f~i.v{l,lo, , ek1:. ~Baibara, -Jl~diiW;illówna, « · (histoija} 
aií »Tredówata« •(konata rom¡mp> , ;.é. 

K ,;. " . . . ' . ? ·'· 
» a,:r~~n tm . c1 Jaro « . " ; . " ,.. . . . . . · . 
.»Ketk.á~ •wre interesaj ~~·p.j{ f lfáll\a« :opero ile 

Moniu~~o, k un·· Kiepura-:4-ato, :fli~I}iigo ';.de :ktinataj r() .:: · 
manoj · '» p~ie~~eta z, Now~liP,ekf< ·· (J5nahiiíoj . de . No~vo" 
lipki) ,:káj 'l>Znachor« · kaj gr~da .historia f~mo »Kos:. · 
ciuszko:>,pod , t\adawicami«, Cj¡lj: filmoj ha vas . granda_(! 
sancon' t;ovi _ aproho,n : eks.terlan~e., L¡~. pléj gra~da plusó 
de la ·:'polá , filmo . estas la alta .• \tv.alito de la aktórój . . Se 
oni troyos. hm11ojn, •;kiuj , kapa!)ló~ ',yerki soenari'ojrl ' {la 
eterna ~demando!), )¡:aj kurá'~aj~'' re~isorojn, ekesto~ ,maj 7 
stro7ver)!;oj. La: pela . filmo pr0gr~sis '' laste tiom, k~ ooi 
rajtas · ~s~ri . multon. Certc, ni ·qii . ' es~~ ti tie fiel ielicaj; 
ke ni 1,\isponu~ pfi . prQ'fesia:j »fi_hn «-aktoroj ·en l<! yera· 
sencq dl:l ' .la vm~to, Ci!ij aktoroj' ludas f)n teatro · p.or viv
t:eni . si~,J kaf h . fi!m.o . e.st~s <pq'r \~li ; n~r 'aldon.a ·' enspeío. 
Tial ;la, p~f>,~aj · fihnre~isorqj d~';'as esti duoble lertaj por . 
direktida ' ·ieatro-kutimajn '. af~orq;]n. « ..''- 1 .~ , 

»>(aj vi ne intencas -verk~ ·pl11 .en ],EilReránto? « -:-
mi démapda~. la yerkiston. ., · \. · 

tO:.rre,' mi·.·v~las ; tre!lge ;vol;).s « ~ ' r1Jspondas ¡;:o~ge 
káj , rnoriti:Ímte al la 'fim:ristoj .cirkaiíe; daurigas .kun .. rid" 
eto: » s.éq ili n~ lasas mir.d Mi .ver kas . soeriariojn, per , 
interna,qj;{ ~on1f>renil-instrum~nto ; . kia estas po~ mi: la 
filmo. $ed .oeter.e, vizitu inin en ·:st\j)tem\,lro, tiam ' vi v;idos 
min jan~ kiel re~isoreri' turna{l!;<tn ~si$ unuan gcandau 
filmen -~· ?> ~elo.9ia . .boczíiej ><'nlicy « {~elodio de . · a¡pu,d~ 
s.tratoh:'-''- . · . . ' ·; ··. . · 

»Mi '~ratülasl Interes~ tf)m.ó,' éájrÍás' ••. ?« . 
?<?fig~aJa t~m,o epa -~o.~iin1a,_y apsovio«, :- U~rigas 

la autor.<;>' -, » kun l¡r pleJ t~entaJ, gea,ktorol: Andrze. 
jewska;'kaj Járacz f:'Kaj mi tré(lge dezi.r1,1s mont¡i. id ]a 
espe.cant:is~j . mían fil~ori · ~:L .E,sper.;mtQ . ... Sed ... tion ni 
devos ·prok· · fls la venonta "~ongreso, · ~u · ne? « 

Ml,i ... 1ankenpasi, c¡¡r; la"séeno ''estas filmp.reta. 
Sigpalo, ,;'La''' p~laj· . komikuiOj ;· in te-r . ijí la ·fama · Síelanski, 
ha talas k)lli Ja ,,-vep.distinó, v:ola~r. "-onvinki ]m¡ ke ili pagos 
la lóte bi:l~ton tllj' . kiáin ~·íli . e~t9s. gajnúitáj '·la . initio~ 

ompi:eneple s'i ñe vg):¡tf ~~. ~alg¡:aü .ke ~ 
tas la: ;tranga af~ro···ce '· la . fil!Po) ~1 hiera\í 

wagazeno jam:. é~~~~Aa gajniim millonon 

' ' 



IJn~a•? . kelkaf jaroj, .M1.1r.tj1ret Ayner ,Barnes, kiu dll!Ue 
ga]plS ankaü la Pulitzer...!premion kaj hodiaü §i jaro apár

-~~r¡as ~~ ]~ pl.ej l~gataj k:D pl~j s~s~j v~rkistoj d.e. Ame>
nko., Edna ht.~ w'fe estas la t1tolo ·oe I romano; 628-pa~a, 
arorlflt(("~ll ~a. eldo~o dG _!Jo_ugl;tton· ~ifflin Compaiiy, kies 
her01.non ekutgas ~1a ·kremtmo en s1a 20-a jaro. 
. . Edn~ k~j Pea.r1 ·Lt>sser estas 1~ fiünoj de amerika 
ctbnr~a farmlw. lha patro estas stac1estro en Blue Island, 
· urb.eto en lll1nois. En hejma laborÓ, én Úlpida · samfonn
-~~o pasadas iliaj tagoj. Amhau havas jam arikaií ·destinitan 
fi¡¡ncon. Ti u do l' pli ~aljima knabino estas . Shoob 

.. Schultz, germandev~na junulo, prÍ¡nvi'olonisto d~' m¡il-
gr~nila saio_norkestreto, kaj tit;t de Edna, Al Reimer, fer,. 
'\op hrems1st9. Edna, duro ~a.rd~na f.esto, konatigas kun 
J au!, .T<?nes, JUUa advoka.tkandidato: Paul enami~a s je la 
nnua Vldo al la., b eleta JUna knabmo. La gep-a1iro j mall
volo:Ule akceptas la proksimi~i:m de 1' jumdo. Paul .Tones 
ne l~avas :t:amil_jon, nen1un li ha vas, Ji estas· 'ti:ovita 'in.fano 
11 eduki~is é? .varte~o de tr?vitaj infar:.:'>j. '!--a j~núlo ri ~ 
JJIUlte ccremonms, li , forfu¿1gas , Edna-·n kaJ edzJ~ás k un 
~i en ~hicago. Nur post la naskigo de Jessie, la ' eti uep
mo, nutaigas ~aj ,pa:rd?nas ,1~ ~~alesf?eraj ~aj indignegaj 
I.osser-gepatrO) al la forf ug¡;nta] , geJtmulOJ, Paul ,Jones 
estas klopoda, dHigenta juna vüó: Li perlabor'as oolc ce 
la ún~~R Chipag~-a ad vo.kat~irmo ,C~merika .sr qcialajé: ~d
vokatfmuo!) kaJ bele 1t n vltmas Sian frumheto.n. Balaaií 
oni _partoprenigas lin ec en la f irmo, naskibas ili¡¡ duá 
infailo Paucjo - Paul Junior, - la júnajn geedzo)n oni 
:j am konsicleras en la elitaj 1·ondoj de Cbica:go. Dw.mc 
an~aií. Pearl edzin'igas kun Shoob, la idilio es tas preskalt 
plena kaj scn~ena,, sed . t iam t:J;afas l a otan 'f ru·nilion terttra 
sortobato. Alta Lossei--gepatrQj okazas; tie ekskurso, marta 
kat.a~tl'ofo: la troplena pro{nensipo perdas sian ékvil_ibron , 
remersigas ka~ . ~une kun . centoj da homoj ili dronas en 
la ak~o. La rmhto. ekspl~~as, Paul Jon~s trauslogigas al 
.Washn\gton k un sm fruml10; anoncas sm por militserv
ado; i~as »militlabo.ri¿Lo « · ( war-worké:r, ti el gin ''.ci()t;las 
la libro); ]j¡) famo, bieno plimu}ti~as; li fa;i&as r ic'e"'a 
horno. ~e l' fino 'de la mi'llto li trovas jan1 W~sliingto~~ 
on mahasta kaj , rnalgraú la _malespe.ra prot-esto ~\l Edna; 
malsaneme te.t·uri~an~a de ciu san~igo, trauslo~iga,s l a 
.fa•?ilion. ·al ~~w-York .. ~i mirinde progresas en sia pro
f~sio .. K.1e~ m1b~n~llo' h Jam. kalkulas; logas en luksa lo~
elo ; h aJ .mfanoJ I.om post 10m p1enkreskas. Lia · filo, lia 
iarna espero, igas sentauga frivolulaco k,aj kiel 2ft-jara 
Ji edz.i~~s kun ekse9ziginta. virino pli inaljuua olli; kun 
du infanoj. Lia filino edzipigas kun hone perhboranta 
.kura~istó. Lin mem 1om post ' iom ek'tedas sia -edzino. Li 
hava~. de 15 jaroj amatinon, kioh la virin.o ekscias ínter 
tute ' konsteruaj 'cirkónstancoj', sed finé si : pardorias kun 
dolo.ra rezignacio al sia edzo. J)ume ank.au . si •Jinfa¡;is . 
sendangéian, sed malbongústan flirton .. k un la neforreslf
ebla 1·usa princo de l ' amerikaj virinoj, kiu --: ni :ce ne 
devas diri, cu ne, - laborgajnas ,kiel dancmajstro, poste 
¡en un u el la plej belaj, pl:ej .ravaj scenoj de , l' románo¡. 
si renkonti~as, laca, rnaljunlgauta, kun sia iama fianco, 
Al R:eimer, kiu estas. jam forte pro~sim e · al ·sia sesdeka 
jaro CÍ tiam , }j' estas familiestro, kaj f.onduktOJ:O sur 
eksprestrajno, , Eksplooas la. suprafo ele· J' 'k'onscio" du ' lib~ 
moj renkontigas en kiso kaj cesas en du hornoj tride.K'
hinjara. stréoo. Edna '.kaj' Paul vivas' ec hodiaü, se ili 
ne ,mot·tis. · ~¡, . y 

Jam en la pasinti jaro -esti~is .komiiato por ar~o de 
.. ~.ako,.'aj .. Tago.j~ . · g17andio~a •• f~sto de ~a . pola antii[~a 
oofurbo, kjes ; .. celo estu.s dOlH :ci.UJ'l).'re en jUIDO al ·pollan~ 
danof ka} fre:mdulo.j .!!lbloó ·renkonti~i kun la plej n0hh1j 
nkit:ajQj de la pola kultul'o SUl', eiuj ;kámpQj. )i.ed,a'(i¡.in~t, 
la Ju:uelm so.rtu.ba.to la morto de nia ne.forges!!bla. mar~alo 
Józef Pilsu,dsl>i devig'is la komitaion · prokrlll!ti la ~li!D 
ieston. Gi okaús n~,' en junio ~aj .sukcesis impo~e. . 
· ~ Alteil suprenlev~as la tur<>J de la S-ta Mllt'la preA· 

Tradukis: Ven lo Fon 

TIO NE KONCERNAS MIN. 

Estis ~ro , kiu m•alsanis .. je pie9,absceso' r'Ieeíporteble 

dolora. 
»TraboFu la ·muron . por .mi;" Ji dil;is al la servist<>. 

Kiam la trup estis farita,_ li elel!dis b pi·edou tra gi 

en la cambron de la najba~o. . ' . 
»Kion . vi fáras 'tie? << derhandis la ser\'isto: 

»Gi . dolor~ en .riajpara domo! Tig ne koncernas 

m in! « 

Eslis kirurgo , ldu t aufaronis, ·keJi hone '!>cÍa\ kirur
gion. Kolonelo, trafita de sago enigirÍ.ta prof undé en la 
venlrpn, . rcvmi,¡ de .hatalk:ampo. kaj lin venigis por1mrac
ado. , Li detondis la finon de , la sago per bona tondilo kaj 

. petis. honorarion. . . ,_,. 
. » L~ paTto . de :l~ '~ago en. la veutro he~ónegas ope-

r:Xcionl ¡¡ 
»Tío estas interna. k11racado. ' Strange, ke v1 tion 

trudas al mi, kirurgo 1 <! 

PACIF;NCO 

, · .Oficisto estis i.r~mta; PrJlni ·.siar.·. oficon. .Lía intima 
ami~o lin adiaiíis· dirahte . kqnsile-: 

»Ne és.tas a~ia '~alf'acileco · en oficado 'krompacienci. « 

Li jesis: '" 
La amiko ripetis la konsilon, du .fojojn, ,ari · ! ojojn, 

. . .-; . ·*" . 
kaj 1i arikoraú jesis: ' · "· · 

Se4 kiam la ana'~o kvar· kaj kVin fojoj~ · gin ' ripetis, 

. li dir.is kolere : 

éi tiu \Jlll';l¡t vorto, 
kial 



1 t 4 ' k ' ' . • ' 1 ' k. ' ' ' ·Kons. rúaJOJ a3 !ll~P:eqJ, t• oroanutaJ per uroaJ aJ, nac1av · 
. 'standal'doj. ~-

EA. PLENA> VÓRT t\RlftO & . 

Né; kara Iega~to, ne ' estas eraTo, . ekzistas ' vere tía 
kaj rñj ;volas rakonti al vi, -k.ion:.~i _ travivis hod,i~u. Estis 
post l.a)~an~o~ kiam ven!,& al ~j almo~peta¡¡,ta ~sperant~
~~to, K~? Ja!p, .~lau. U~ú a_ar!?, J.am }esbs Ce, m~; :Ankaül 
ban1 nu tre rnms pri h; ClJ.:Í:' lb. tute ne akceptls monon aú 
man~on>; kvankax:n 1i vivas · nur 131 tío, kwn, li :dcevaa 
almoze; , ed li petis nut pri Esperantodegajoj, car »mOQO!l 
kaj .. ~~aqéon m,i r.ov~ ricev!_ de. iu a1n1 s~~ ne !?s,peran.to- . 
~egafoJ,:«: N_u,_ ~!tul ~ekon~s ~1n ~U.J mvih~ -venl en nnan. 
oamhrot!_. TJe nr ,parohs pri ha VIvo de wgranta. almoz
petanto. Li rakontis, ke 1i mie'ras de loko al loko kaj 
pasigas -~a te~pón, st?dante ~mtag.e dum kelk=!j horo] 
Esperanfon. , LI , mo¡:¡tns al mi la Cluan eldonon de . •la 
Plena Vortaro ki.lj kelkajn kajerojn, ~n kiuj li . nete k.aj 
ec pcr inko enskribas la enhavon d:e la Plena Vortaro, 
pagon ·post p~o. Li esperas enskribi la tutan vQrtaron kaj 
jam. elj¡.alku !i~. kiom {la papedo1ioi li. bczo.nos por tío. 
Li ascitis, ke 1~ :tiiunaniere p.Jej bone stud'as .la lingvun., 
kiun ' li oetere sufice bone parolas. Li ankaií portas en la 
butontruo la stelon kaj kiam mi dem'andis lm, ~u li ne 
esta_s :o~. de~uandata pr! ~ies signifo, Ji respondis: » Ilo, la 
pohc1st<?] kaJ g-endarmoJ pm konas la stelon, rlur. la ka m:.:., 
puloj ofte . opinias ~in ia k-omunista insigoo ~ . Mi ankaií¡ 
demandis lin, cu li ne timas malsan'j~i kaj li respondis: 
»Nu, mi devas man~i, kion oni donaeas al mi, ·tio .ne estas 
multo,, do mi ne timas malsanigi mi~tn stomaklon, . kaj,, 
1car mi ciam estas en fresa aero kaj tre amas la sunon, .n~i 
esperas resti sana . .« Li ee ne ha vis mantelon. kaj mi dem.~ 
andis;J.in pri tío. Li diris: »Ne gravas, se pluvas, mi ie 
sub~t:;t¡;~ kaj 11;t~nd~; J?li la hayas t?mP.on. « · Lt_ n?~ .estas 
3 r-Jara, . Pr1 ha pasmta VIVO h ·rakonbs, ke h VlZJhs la 
popol-kaj bur~Iemejon, poste . laboris ki. 'el he.lplaboristo 
ka] nuit estas scnlabora jam de- jaroj. Mi demandis.: 

_Plen~~is la. ekspo.ziciaj . arts~on.oitper verkoj de mal- · 
noval ._kaJ nuntempaJ artpentnstoJ., :t.aií ]a mOdelo de · 
~)ari:zo.,)a juna. Qeneraci~. ·de la ~n!ris~oj. ~angis: tre 

. 1?te~~¡m .ekspoz1c1on sub ' }a malnov.aJ fortt\(ajturoJ de 
l<JonMt;¡. Pordo. Antaü la Urbdonio flugpendas en Ja 
vento ~~ . st~dar(lo de la » ~akovaj Tagoj «, la standard o 
de la ppla kulturo. . · · 

. Ok!lle de la . Kristkorpa T.<igo, la ple{' grandioz~ 
katolika festo, pregis la tuta Poluj·o. La krakova eefplaco 
~~ri~is k,va. zaií unu granda pr·egejo, kies arkaj?n .. formis. la 
c1elo. Ppla Romo,- urbo de pramalnova rehgm kulturo. 

'Eksbni~ kaldronoj - .eksonis j~icara b;kestro -
sur la cefplaco aperas minaca tataro sur cevalo; La festo 
de Lajkonik, memore al la liberigo de la urbo el la 
tataroj, okazas ciujare, séd okaze de.1' » Krakovaj Tagoj « 
gí aspékfis kiel ·gí:anda popola spektaklo. 

Tra Ja kraÍwvaj stratój trasovigas · pitoreska grupo, 
kvazaií ·· vivanta "izio el mezepoka jareento. »Pafista He
go«' cirkaüata :de siaj kor.teganoj, en ricaj. ·mezepokaj 
v-estajoj vizitis la' üefplacon kaj .revenís al la sídejo de la: 
Pafista Korpor.ació -en la · Pafista . gardeno, kie li sub
skribis, en la ooesto de la urbregistaro, la akton de 
abdiko. 

,, . Kw.lzaií elsorcltan fonón pr·ezentás por diversaj arari-
·~ goj ·de grava karakterÓ la du kortegój :_ la glora kortego 
de la r~g~ kastelo sur Wawiel hj la estirnplcna korlego 
de .la maloova J:igcllona Bibliote~o. Ambaü., dank' al sia 
harmoniplena kaj. carrila arhitekturo, . vekas en la üces.
tantoj · )IIisterajn · akordojn· . dum la ... dramaj spektakloj 
ludataj sur ilia fono. Sur. la kortó de Jag. Biblioteko 
Kopt;rnik haltigis la sunon ~aj ekmovis la teron. Sur la 
wawela, kor!ego revivi~is la rilezepokaj nobelturniroj kaj 
okazis ·interesa ,sakludo sur ooválój. Trasov:igas tra la str;¡.
toj de la úr.bo la >> Krakova Edzigfesto« . .Kun ' bruo kaj 
vila~muziko aperas krakovaj vilag~oL en rice ornamitaj 
vestaj~j - aüdi~ás kanto de n~a tero, pri~ nia tero . . Lapas.,;. 
intenco renaski~as. Eklumí.gas la jáj'r:oj de ' la · Kupala:
f~sto. Sur Vistulo fluas malproksimen ~is la Balta Maro 
la 'florkronoj; . kantas flo~istoj kantojn pri la regino de 
la polaj · r.iveroj ..,-- . Vistulo. Florkrupa festo · - Vistulo · 

. lumigita ~r ~nt9j da multkoloraj raketoj ·.k;aj artaj · 
~· fajtroj :a:spektas Jt'iel .fajra .· rub'ando sur la foJ;lo de la 

fabele iiuminita re~a kastelo." 

Ki;m.vi' pe~sas p;i vía. es~_nt.ec~? <~ .Li respondis simple; 
. »Nemou. M1sr·ad1:« r- K1el vr konat1~1s kun Esperanto ka) 
kion $i sigmfas ,por vi? «· »Mía irato trovis sul' la strato 
lernoh_breton kaj donis ~in al mi kaj mi komencis lerni. 
Esp_era~to nuu e~t~ ~Iá »m,tata ~valeto «; per ~¡ mi 

' pasigas . ia ' tempoq. « MI . aonaCIS al h .kelkaJD . Espera~to
libretojn kaj malnovan jarlibron de UEA, sed li ne estis 
kontcnta~ li neprc volis havi de mi Espkranto-gazetojn, 
kiujn mi bedaürinde ne povis al li donaci, ~a:r ilin mi 
kolek(ai. Do Ji .. g.wmblis ion kaj adiaiíis. Lía nomo estas 
Antoti S¡;hrempf, li estás el· Stii;io,' Aústrio. ' 
. . StrangaJ. horhoj . en Esperantujo! Kaj tamen ---: l!a 

VJZrto P,?Stlasrs ~en J?l ran .amaran senton - ne nur prt lía 
sorto - an'kau. pn la IIlla. ,F, W. v~ :Vesper-e la efektplena iluminacio de la . plej belaj 

partoj ~~!? }a urbo, de la driphalo, d!! la, plru;t,tejoj . knn 
fislageto''. k'aj .spr'ilcfontano,/ de la · belegaj florgazonoj, ,. 
faras iluzion de . ia fabela lando el mil kaj unu noktoj . .J.Uette Daadia-Vatré mortis 

~ur. .la pl¡¡.co de S-ta Spirito .akcepta,s cíujl} 4am;ec · En la Jasta m,omento fr.apis nin 6 tiu ~ciigo kaj 
.:' mulojñ_ Májstrq .1'wardowslci. Blonia, da ·. bcla ;wtauurbq.' "111 ·ÍlptJoaii ·povaS tion krédl. T.iu : J·una; be la, vig.la virino, 
~. durn nnu nokto ·igis kvazaií ' dua urheto.. . »gaja ur:: .. 

beto << , k,añstruita en la nova kvart:il:o~ kic un u grandioza· kun la <Ykuloj "Tadiantaj de intele'kto! Sajnis, ke pli 
konsh:uajoelkreskas ~fud l~ , alia .. Cíe n~:waj stratoj, okci< · sana estajo oec ne estas Ítnágebla! Longe ~¡ instruís en 
dent~ komfo_rto. sur cm · pas(),_k¡¡.J CD; tm bela JI_tUZCD ~~ . Nederlando. tie ~i ' r fÍS 1 . ,. •t Ma. Idili 
noVaJ dOffiOJ la ,-jf!lej béla ,-allogas nm - allogis arl'kan 'f. ' ' ' :' ' •• P. ezen . ' ~ scem~ an r~n .on, 

· nian jurían majstron Jan IGepura, kiu jam duafoje jeti·s: laborJ& .ga)e, entunasme .pn poeno, ka:nto,. muziko, 
la riüan donacon de ~ia ~alénto , grand~imc por kun¡~g~ .. Espe'ra~to. Sia poemo aperinta tiutempe eri L. M. 

~. en la konstn!"o Ae ' n~a. !iero --:- macia muz~o « . en la briJas de vivo-~o· . '%~ 
J:.oro de .PolUJO, ·!\-r. akow . . ~ '• ?!'.. ' A r ·~ a ~ '' §' .·· takis · ~ava malsano kaJ· 
·· ·' U koncertode Jan. !Gilpura k:ioim kvazaií giorplen-e · • ~ n .

80 00~18~ m . a o• 
. · la ~ krakóvajn tagojn « dank' , al nefnrgeseblaj ' imprcsoj . hodiau §¡ ne plu .ekzistás. 
,, en la :.k.oroj de ~iuj eces~toj kaj aü.«;lant~j. . . Siaj poez:iaj , verlioj ne estas ' ampleks.aj, · sed si 
' · .. V.~pere la 1 2_~-an de juhlo en la _tágo. de. s;ta Jo~a.Da éstis 1?-nu. éL )a' pl~j bela:J"ieronbOj de nia. Jiteratuio. 
e~umi~Is }~ maoa k<_>rtego sur W aw~I per 1umOJ. de · I(a)' SÍ "eSfis f:idefu JW.' do ta k . u1in de · k . sfl-
dive~koiOI:aJ reflelctoroJ. Kr~us~o - c.re hom~aSOJ - • . . . , J .a :ta ~ o. . m.a 0

.1\. 
ekfluiS f>2la kanto sur la '(lodo) de VIStulo kaJ sUl' la anta kunlahbrau:to Henry Vatré, pxo kW d'uoble mJ1 
?Jldoj !lé la,. v~to ltaj ~01llP,aniS ~~ti lt~n korb~to núl~i.,~· .. arliktás tiu fata!a $CÜ~. ·Ni ' kompre.n.as, kiQll ,~il.as 
íla d~emaJ ausiúltantoJ .s.ur_ W;_.awel lia) ée .ráp)apar.afo;J. . peral , li~i:n! : a.n)atari ' estaJ9n. Sed ' ni: espera8, ke 1; 

. K~ri .Tan Kiépura, liiu .~rn:ra~ estas nomata me- ener~, kiun .a:tniko Vatr~ Cia.m elt®ntris, venkós lían 
ofimaLt ambasadoro de Polmoc uas . tia la mondo pola" '· ' les ka. ji .,,...;~ l · · .. 
bnto,J:~a ~io, p~lanta .p.ri ~~¡~ ~do.Jl ~r ' ~:ron J . .,s~y.e f ~~ ~nw,nUJnel!loi;l ~r SJ.a. J . 
efika, :pleí nobla ..pr-bpagl!iÜól · Nus&a 11eF.ttza laboro¡! '~' , , rt: '!L. M. 



La s~ulptlsto 
AladAr Fat•kas 

Juna, energía, · pensemac Per tiuj · 
tri vortoj mi povas karakterizi la 
skulptiston Aladár Farkas. Mi povus 
diri , ke li estas progresema, politik
em¡í , .filozofo. Se li ne es tus skulp
tisto\ li certe .. trovus en alía materi ~ 
alo la rimedojn sin esprimi, kelkaj 
diras, ke liaj temoj ne estas tiuj de 
skulplisto , ke liaj motivoj estas nov
ecaj kaj pro lio eble por juj ankoraü 
ne sufiec kompreneblaj. · 

Fa1·kas ··estas noveca ne .nur en la 
elekto de la temo, sed ankaü erl la 
kompono. Li naskigis en la periferia 
de Budapest, en la urbo Ujpest, es
tas filo de malricaj gepatroj , kiuj 
deziris vidi sian filon metiisto. Dum
tage Ji laboris en fabriko kaj ves
pere sekrete Ji lemis desegni kaj 
modeli. Iutage li forlasis sian oku
pon kaj vivas de tiam -plene al sia 
arto. Ankoraü en la vespl'ra lernejo 
Ji ellernis la modeladon kaj post la 
fino de siaj studoj li komencis l a 
memstarajn laborojn , kies plejpar
~ton Ji jam planis en la. lernejo. 

Unu post alia li pr.etigas la skulpt
ajojn >> Memporlretó «, »Mor;patrino « 
»Embrio «, , Viktimo«. Tiuj ei skulp
tajoj esprimas ciam'. pli kaj: pli da 
pensoj : Lia »Meniportreto « estas la 
símbolo de· senpoveco antaü la vivo, 
la »Mortpatrino « emblemas la cia- · 
man ripetigon de la naskigo kaj 
morto. Per la skulptajo » Viktimo « li 
esprimas la teruron de la milito en 
simpla formo·, · kvazaü montrante: 
rigardu min , mi venas el la milito. 
La skulptajo modelita latí lia ·patr
ino estas hi f ikso de la patrina bon
eoo kaj emo. 

Mi. opinias manko ce liaj kompon
ajoj , ke lia tekniko n e plene kon
formas al la originaleco de la ideoj. 
La tekniko ankoraü ne atingis liajn 
pensojn. 

Li nun voja~os al Parizo, la Mek
ko de la artoj, -kie, mi esperas, 1i 
certe liberi~os de 1~ konvencioj, Iia 
1arto elvolvi~os plene kaj okupos sian 
indan lokon. 

.il.lvoko 
Sub la ti tolo Universal~ Arta Í.igo, + 

fondi~is mondorgaJ?iÍo. 'Ni alvokas la 
artistojn de ciu nac.io ál aligo. ' Celo . 
'de 1' Organizo: arango de internaciaj ' 
ekspotieioj, kreo • de artistaj hejmoj , 
laborejoj, muzeoj, helpo al recipro
kaj 1nter§an~voja~oj de fremdaj ar
tistoj kaj artamikoj. ·En la unuopaj 
landoj fondi~os Iana.aj grupoj~ 'kun 
memstara· gvidantar.o, ·k1eS. delegitoj ' 
reprezentas la lapdan grupon en la 
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Redaktas: Ervin Pre'iss, Budapest, VII., Szovetség utca ~8/b . 

La arto en la moderna vivo 
Sub la moto de ci supra titolo kreis, kiel li volis, ki.el ·tion lia indi-

estis organizita kaj . pr.ez-entata la arto vid u a kapabio posl11lis. Li ne plu 
de la mondo, dum la pariza mon- ,apartenis al la organismo, al la kon-' 
dekspozicio. · struajo de la nova liberiginta soci-

La arto en la moderna vivo. . . · lordo, li ne plu esti's necesa. Li al
Kaj la artistoj -en la moderna tigis en la sferon h<ibantan ·super la 

vivo? ·socio. En la mondo de ·la kulturo la 
Pri tío jam estas malpli multe interligo ínter ar.tisto kaj morid6-· 

parolate. Sekvo kaj rezulto de la socio ekiistas ankoraií, s~d la cilatoj 
. moderna vivo estas, ke la moderna · sa~gigis i.el. La sul;>jektiv.a · reago de. 
.· :).rtó povis tiel evoluigi. La moderna _la artisto, se~terrie impjesata de la 

vivo· ciam pli . kaj pli liberigis la. . osciloj de la socio, in'fluas transfor
individuon , la artiston , rajtigante -lin marrte la socion, ·dum anhiúe oka7.is 
libere · esp:_imi sian arton ; forme J.,:aj, · inverse. 
sence. Tiu inversa stato, ~iu signifas 

Jes. Liberigis . . . Kaj samtempe .avantagon por· la . arto, ne ciam . sig-
lasis lin sola. ~ Lasis lin sOla k un sia nifas avaptagon por l jl .artisto mem. 
vivo, batalof kaj materiaj zorgoj kaj Longa vico de malgajaj vivoj pruvas 
ec (kaj tio estas preskau io mem- ' tion. . . . 
kompr-enebJa) k un s1a subjektiva Ci ti e mi vidas la . plenan sign¡fon 
arto. de tiuj klopodoj·, kiuj :-volas '.tamen 

Se ni rigardás, ni vidas la . wjon unuigi tiujn subjektivaj.n artistojn 
tute rekta, preskaü dogma. Kun la 1 • kolektive. 
sooiaj formoj ankaií la a.rto kieL · ,A t • 1 p · Es""'ranto-kon-. · b . . . . . n :¡,u a ._anza r • . , . 
soua ezono transform1gas, hbengas . . - · · k •· 1 k' ~fektivigo ak~ 

T
. 

1 
. . greso USIS R ano, . 1es ~ . 

Iu kapab o . d~ l~ homo, kwn m ·celas tiop. J.;¡¡. inter~acia helpa lingvo 
. nomas arto, apens . ce la prahomo _en E · ·t· •. ~ LI' potenca helpilo . l'b k . . . . S d speran o ;pevas vS r 

s1a 1· era . al pnm1hva :formo, e · · . k · · t:L:· · d. organizan La 
1 1 l 

. l . " . por re1 an m.on · 
per a -evo uo de a socia UJ formol ·k . . '-"" :.:1·0·n R. Rodo \ Er-. f ·A· . l - ' ·; . ·. ·· on gr-eso aproub • . , . . , 
g1 ang•s socia a bezono. D1rekhs · p . · ka· mi mem wenis ·sur 
gin la bezorio je feticoj, sigooj a}- V!n lre,tj!S kD~· ·~kfu~kCÍig. _i' tiÍuÍ , cÍ 

. • . f 1.• ·e 1 . k . nm a as . . 
portant_al .,as e Icon_: e a gre . OJ ·<Organizan. Je~ ni. f¡}.ri~ 1¡¡-.,koiTienCl- , 

. ank<>rau n e la arüsto estas grava, · ' · • · K . er1·0 ·a celo granda 
k ·¡· .. . · ·• '" .'.UJD pa•OJD· .. un s z . , . . 

vankam 11 nohs 3am ankau la nom- ·' 1. , k · •· co , larAa pe. rspektivo . · Sed ¡· . l . . vo o a3 san , 15 • 
<>Jn. · p 1 gravaJ estas · .a J¡guroJ, k ' q .af<> 

0 
· 

. d . d" . k . . . e uas. a ,r . 
statuto3 e lOJ al t1es ornamoJ. · p \ hel . · : . l k k · · · tas · 

En la .epoko . de la renesanco · la • . . or . P1. m a vo. as ]'" !ll ·pe_,_ 
arto káj ·'lll'tisto' ankoraü estas só:cia' c?uJ~ arbsto:Jn; un_uaVIce a espe~an,-
bezono. La papoj kaj . regoj de tiu ti_staJn: '\ · . · ... 

k · 1 1 k b'l · d Le. Art1stoJ en la mode.rqa ~no . . . La epo o e uzas a apa OJD e o- , · .. A :

1 
· 

d d 
'

,. · M'h 1 ""'1 . kt· ondoj -de ' l hazardo ~etas _a arbstpn nar o a mn,. re 31)15v o,.. p. por • · . • ·. r;>.t• · 1 · d · 
· 1 · A • • f supren kaJ malsupri\1:1· a va oron e 

-ornam1 pa aCOJD , pre15eJOJn per reg- .. 
1

. . . . d.'k 1. , . · · · ·" ' '- ··-'-
¡¡: • k ·· f 1 1 · · a art<> 1. tas a .... apnco ae J.a SUA-

. üpJ aJ1. 
1
1e.bep ~ d .1 .. l • f·_· • ce~ Ei:)..· ~i ''kre_i e.k~iJihroñ K.ap~b1as · 

, .. er a 1 r115u e a socia U] · or- · . .-. . · . 
· · 1 - k · ' d ' 'd l'be ·"'· mterne konoonb"Itil unueoo. IDOJ a penso al m 1v1 uo,_ t . f] 6 Js 

ankaü la artista. Tion kaj ' 'fiel li · · 

oentra -gvidantaro, kies si&jo 'estas ·'en · 
Parizo. . . ,.,. , .. 
., 'fiu, lciu ,volas ali~j aú , akoeptas · 
la tasktm londi Ja-11dan. grupon, ·skri-': 
hu· al jen¡~. ádreso: · 

~~ ,, 
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BELGUJO: Belga Esperanto Instituto, Antwerpen, 21, 
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Lisboa, Av. Duqué de Loulé 503 
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FILATELISTOJI 
De jaroj en mia prt>,:ejo prerigas la el
donajoj de LITERATURA MONDO kaj 
AELA, kiuj donas tiom la plezurplenaj 
horoj al vi. Mia privata distro estas la 
PM-kolektado. Mi petas la filatelistojn, 

sendu al mi P. M. ella lula mondo 
kaj post kelkaj tagoj mi intera. ilin - laii 
Yvert aii Michel - kun Hung., Aiistr, 
Cehoslov., Ruman., jugosl. El la karaj 
mi petas 1-10, el la malkaraj 100. 

S-ro Dezsli Dercsényi, CsáOUi·út 1, Yic, Huntaruio 

lbonu la popolsciencan 

Seieneil Gilzeto 

jarabono; 

Rieenhava, ilustrita, dumonata - Por la 

sesa jaro (1937) ni faris du gravajn pli~ 

bonigojn sen altigo de la abonprezo. 

• 
Unudola.ro usona. 

e 
P e t u s e n p a g a n s p e e i m e n o n ~e 

lmerika 
Esperanto-Instituto 
ROCKFORD, lllinois, Usono 

Nordenstreng, Rolf: 

La homaj rasoj 
de la mondo 
Scienco kontraií superstico 

Originale verkita. Antaiiparolo de Prole-
soro Elio Migliorini. 212 pa~. k un 140 bildoj 

Tre interesa, popularscienca pritrakto de 
la rasaj problemoj. Sen antaiiju~oj la 
aiitoro taksas la ecojn de la diversaj ra-
soj en la mondo kaj li ~iam celas al plena 
ju;;teco. La temo rasa estas kaj estos tre 
aktuala; la libro estas varma pledo por 
i'lternacia amikeco inter homoj de mat
samaj gentoj. 

.,Ree aperis originala E~perantoverko, 
goje akceptita, popularscienca, en stilo 
facila kaj klara. Preskaii oni ·dirus, ke 
jam komencanto, nur iom ema al natur
sciencoj, kun guo legos kaj komprenos 
la libron." (Verda Revuo) 

Prezo: Broa. 1· - dolaro, bele bind. 1·40 
dol. (afrankite). Pagu per bank~eko aii al 
nia poa·eeka konto Stockholm 578. -

Eldona SOCIETO ESPERANTO, Fallo 
698, Stockholm (aii: Mendebla ee 
LITERATURA MONDO, Budapest) 
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Ni inform:ts niajn korespondantojn kaj reprezentantojn 
pri Jti:a telegran1adreso .: L I T M O N D O, Bu da pes t 

Por forigi eblajn miskomprenojn, ni informas ciun, ke en la administracio laboras 

sinjoroj BLEIER VILMOS kaj BLEIER BÉLA. 

Por ke vi sciu, kiu signis la koncernan leteron, jen ci sube la subskriboj de ili ambau. 

) . 

Subskribo de 
Bteier Vilmos 

ORIENTA KULTU o 
Kvaronjare aperas kun granda misio por harmoniigi 
lculturojn de Okcidento kaj Oriento, rice ilustrita. 
Ciu artikolo trafos vian bontrovon, specimenon petu 
kun 1 respondkupono. Abonkotizo por jaro 8 respond
kuponoj. - SOCIETO DE ORIENTA KUL TURO, 

Komagome-Dozaka 228. Tokio, japanujo. 

~ 

CINIO BURLAS 
monata informilo (okpaga, formato 27 X 19 cm.) pri 
vivo ka j Jiberiga batalo de ~ina popolo. jarabono: 3 
respondkuponoj . Specim eno havebla ce A. Qriven, 
No 14 L:me 169, Carter Road, Shanghai Cinio, 
ai1 ce H. Bourguignon, Besse-sur-lssole (Var) 

Francio. 
l 

Junularain Sciigoin 
sen ju konstante pri ciu ajn junulara movado (tend
aroj, kunvenoj. societoj) ankai1 pri esperantaj, por 
hungaraj ju11ularaj gazetoj por pruvi la utilon de Es
peranto al Hungara Skolta Esperanto Rondo, 

Budapest, V. Nagy Sándor•utca 6. 

Aperis verkajo en Esperanto sub la titolo 

VORTIRD TEORIO DE Ll IMO 
La libro (80 paga, bela presita, sur bonkvalita papero) 
ne estas vortaro. Úi ja tamen portas tiun ci tirolon, 
car jago Veki, la ailfbro ofre per la formoj kaj ori
gino de la vortoj pruvas la justecon de sia teorio 
Kun plezuro mi legis - antai1 g ia ekapero - la 
simplajn, sed profundajn frazojn de la libro. Kaj, se 
iu legos gin, tiu certe diros kune kun la ailtoro, ke 
nia religo estas la amo, kaj nia politiko devus 
esti tiu ci nia religio mem. OERDA DROTTEN, 
muzikinstruistiño (Danujo). (La libro estas mendebla 
ce J. W c:!kerle, Danmarksgade 69b, AALBORG [Dan
ujo]. Óia prezo estas 2 50 danaj danaj kr. Vendistoj 

· estas sercataj) 

Subskribo de 
Bleier Béla 

VENDAS! 
A 

A·CETAS! 

UZITIJN LIBROJN ll 

LIBROAHfiA ORGAHIZAJO 
CE LllERITURI MONDO 

POSTULU NIAN PLEJ NOVAN 
PREZARON! 

SPECIAI:.AJ KOLEKTOJ POR 
KURSGVIDANTOJ! .. 
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Felelos szerkeszto éa kiadó: Bleie; Vilmoa - Putvidéki Nyomda Vácon - A nyomdáért Bénik Gyula feleloa 




