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dolarojn 1.40 kaj borsan egalvaloron, sen ia plua favor
prezo. 
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22.50 . portugal~Jn eskudoJ?; . 140.- rumanajn leojn; 4.
svedaJn kronoJn; 4.35 svtsaJn frankojn aii borsan egal
valoron en aliaj valutoj. 

Sangoj de la transkalkulo okazas samtempe kun la 
borsaj kurzosangoj. 



A 

·LA SAKPAR~IO 
- Janl• Ezerlns -

, Mían haroblankon kas~s . Ca.pel-o, k.aj miras b 
bonioj, ke tiel lerte levada¡; hast-onon la maljunaj 
manoj. La okuloj svh:capele estas $in;nitaj,_ sed per la 
b:ast.ono eblas for,pusi stonetojn desur vojo au kirladl 
sablon, meditante. ·Oni miras ankaií, kiel mi ankoraií 
tiom gajas k.aj viglas. Nu, tie ne estas multo por miri. 
tar mia dorso, dankon al Dio, ne apartenas al la plej 
malfortaj, kaj ci-somere, krom tio, ekzistas ankaü 
llliaj kia1oj, por jeti capon áeren. 

La cirkaiíajo estas al m1 preskau fremda, kaj mi 
vagadas; kie la tagQ min kondukas. Matene mi estadas 
g-arden~ qelpetas eQ_ la hejmaj laboroj, posttagmezc 
mi iras al)a vend_ejo, ce pan jo Baumgarten; restadas 
mi tie' horon kaj, flankümante, revenas h~jmen. Mi 
estas luinta unu Ca.rnDron ce patro Vicups, li havas 
propran domon. Amhaií ni maljunas, .amhaií ni finis 
nian servadon, kaj harmonias ni kune. Pro tio 8ajnas 
al mi iufoje, ke mi restos ee li .gis la vivofino. Tiel 
estos, se uur cio arangig.os, kiel decas, kaj se al la 
najbaroj ne ekplacos provi mian molecon en monprun
tado. >> Al tiu rnaljuna estas da gi, kvazaií da cindro «, 
- mi estas jam audinta, sed nur mi rnem scias, ke 
ne pli , ol necesas, por ke oni ce la enterigo ne insul..-
tadu. · · 

Patro Vicups plaeas al mi. Sengena estas la vi
vado üe li, kaj skribotablo preskaií sama, kia antaií 
kelkaj jaroj forbrulis .. kun ciuj miaj paperoj. Tie 
pereis ankaií rakonto, kimf' mi verkis dom miaj unuaj 
jaroj de komunuma sekretario. Tiutempe oni presadis 
en kalendaroj nur ajojn, kiujn eblis ornami per multe 
da helaj bildoj. Sed car por mia . rakonto oni povis 
neniajn bildojn elp·ensi, gi restis nepresita, kaj dank' al 
Dio. Tamen plurfoje mi poste pensis, cu estas multaj 
homoj, kiuj 'vivas ank-orau, sed kies rakontoj delonge 
jam pereis. Ho, kiel malserenigas la frunto, pensante 
.tiajn sensencajojn1 Sed ·Ci-vespere mi bedaiíras plu 
nék la in~ffi,ori, nek miau s'!cribotahlon. C~r guste mi 
havas ·esperou al iom pli luma suno, ec se nur por 
fino de l' rakonto. Nur ternpon mi ne havas nun, por 
eksidi ce la tablo de patro Vicups, car preskau ciutage 
mi devas iri al la bosko, al la vendejo, kaj ankaií patron 
Vicups mem necesas konsoli en lia malgaja maljunago. 
Vere, li e~tas preskaií same malgaja kaj laca, kiel mi 
antaií jaro· aií ·du. Jen, guste mi trarigardas gazetojn 
ka~ vidas~ .ke tJe oni nomadas lin Cimze-ano,* ) sed 
malicaJ langoj si~ple diras, ke Ji estas maljuna. Guste 
.same, Jci(¡lt <pri Jakobo Sakne, ke li e~tas ~telisto. Kaj 
pravas la· homoj - ·Jakobo :. S.akne estas stelisto, kaj 
patro Vicups ---e maljuna. Li aiídas ci9n ci --: matene, 
ta~~~ze_, .rosttagm,eze - atenda_s vesJ>eron, por gém-
sp~n po 01~ kune. - , ~- ; - . · . . 
, · ·~ Jes, - li, dir.as tiam, _.,.: granda eraro esta · 

a!~si1a. ·Tri g-éneraciojn mi finedukis, kvank.am nur 
~ u~u eduki · rajtas la horno. Gu ne ve~e? Nur en la 
~ua ~neraC~O mi,,~aV!lS am~ojll, "~a d?-a :plu ~e sataS 

. _mm, la lásta ' eC malhenas mln, kaJ. 1lllJa1l malJunecon 
);igartja& Pl"eskaií: J?1~o. Kia,l? Mi ··plu ne .• scipov:is ilin 
bone «l~. .Tes, jés; amiko mÍ!!. Tial, ke la mempro 
pri mi :res.tis · menroco pri senforta1 rualjuna kaj ne
kapahla labo.ranto .. 'Kaj m,u nÚp p¡i sc~s, ,kio-e~tas ·la 
ofte lud~tta Jnilbeno ' de 1' laboro: tio, ke unuj tute ne 
}i~ciis ~~n, sed ki~j komencás; ne soias gusta-,. . 

tcmpe fini. Ni estis kiuj ne scüs fini gustatempe ... 
Tiuj >~Di «. .esta.s c~uj liaj .laborkam~u·a?oj ka.} 

samtempuloJ , kinJ, k~el li, ·taboradts ·la tutan VIva)l ka] 
sidas fine solece ie en rnalluma angulo. Kaj tmkaü 
patro Vicups dronas pi~ profunden en la duonbunon 
de sia camhro. En la aceroj postfenestre ekku$as la 
lasta vento, kaj encambre farigas pli mallume, ~li si
lente, solece. Apogigiule sur la malgTanda harmootumo, 
patro Vicups kurbigas ankoraií pli. , 

- Sed, kiel strang-e, - li rekomencas; denove 
levante la kapon. - Vi estas juna, vi pasas .. kvazau 
cervo, brancoj rompigada.s. H.ipozo sajnas maldilig
ento, kaj ec pro lacigo falante martelas la mano najlo
kapon. Kaj sen mise mar telas! Sed tiam alpa§as suhite 
liu deposte kaj diras: pacjo, óesu! ja kion vi · fingru~ 
madas. Guste tiel li dira>: patro Vicups, ja kion vi 
firigrumadas! Kaj vi kvazaií konsternita flankeniras , 
ankoraií rigardas momenton , kion do nun faros la 
fortoplena viro ~) Kaj vi vidas, k e nemalgrandan par ton 
de via laboro Ji malkonstruas kaj refaras dekomence ... 
Ho vi, maljuna ridindulo l K un klinita kapo vi foriras , 
kaj neniu ec alrigardas vin. Vi necesi~ - vi estis, vi ne 
necesas - vi ne devas esti. Nenie, ec en tiu Ci cambro 
ne ! Tiom simplas la lego, sed ni estas al gi mal
bonaj subuloj, kaj ne kapablas obei, amiko; kaj ankaií 
ne scias, kion fari .. . 

Lía voco ektremetas; Ji interrompas, kaj en la 
cambro restarigas silento. P·ost momento mi aiídas, ke 
liaj fingroj ion palpserCa.s, kaj subite eksonas la mal
granda harmoniumo ... Apenaií rrü vidas lían silueton: 
patro Vicup¡¡ sidas rekte, kun malproksi:m:e etenditaj 
brakoj kaj iom reklinita kapo: li .auskultas. Ni .amb:aií 
auskultas, kaj sajnas, ke ekzístas en la mondo nenio, 
tiel ame karesanta unu la ·alian, kiella malgaja vespera 
krepusko kaj ci tiu muziko. ' · 

, Fine eksilentas la harmoniumo, kaj mi aiídas 
mallautajn plorgemojn de 1'. maljuna viro: kliniginte 
saper la rnnltaga klavaro, patro Vicups ploras. Post 
tempeto li di ras: 

- Nun farigis al mi ree pli facile. 
Sed al mi estas tiel, ke nenion mi povas respondí. 

De nókto kaj de la ·spirado de du rnaljunaj homoj 
pl:enigas la cambro. 

- Patro Vicups, - mi 'fine ekparolas; tro frue 
vi priploras vian vivon. Cu do ni ciuj tiel faru? Car 
ia. hazardo ja al ciu fu8as la' vivon; Vi scias ja, ke al 
ÍQ ee stulta briko falas sur .la kapon; tiuoka:ze, kom
préneble, ' plu nenio rebonigehlas. Eble tia horno estas 
plej ielic~, ca.r li ee ne ekscias pri sia malfelieo, sed 
ja ne ciu pova.s aparteni tiujn . feliculojn , kvankam 
vundata estas' ciu; . . 

, :- Vere, ---:- aldonas patro. Vicups, - vundataj 
estas ciuj; sed tío estas ee pli sensava :fino. Tío estas 
.fino ae _ni ciuj. . . -
· 

1·"~ - kiahio :lino, patro Vicups? . 
·. 7- Mi ne kredas. réSanigo-':1 , kaj mi n e kredas 

ankaü la kuracistojn. lli ciuj estás kiel la ciganoj en 
Karzdaoo-bazaro, kiuj pus.as .. najlón ankau en la sanan 
p~edon de lama c~valo, poi ~e ,gi ~ne lamu. 

- Nu, kl() do pro tio? - ·.mi diras: 6ar lá sento 
pri plenumig~ d.e- l' vivq .:depend~:~S .nek de gojó, nek 
de &loro~ e~ ,ne --de ~o, kiom da sano au mizero en 
gj,.· aperas (no: krom ofte ,g-tis;te, .,mizero , necesa ;, por 
,sentí ,.,la vivon plena!), Bed de tiQ, ~om da in-

,f! .... .'<J,. , ~~. i: 
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AfFi:ka .noklo· · 
- ~c. 7v. Newe11 ,;...,. , 

Kiorii va'Ste ia1as 1a lunlum' afrika 
,sur' la ~ardenon, :kie floroj pallavitaj 
Staras, :ilaj per padumo. pika 
De manto, peturri' kaj mento, 
Kaj; la dolCo de rozoj kaj j~meno, 
Flatkolorojn sur - aetoj prefergfitaj. 
, fv • • 

longospire kuAas l¡;~:mtinento, 
Kaj túta tiu lakta mondo dormas. 

'. Dormas. Sed cu · tiel pulsas sango en la kapo; 
Aü eu · venas, sur aero, ripeta1;a ftapó? 
Pulso-frapo-pt,tlsofrapo- bat' .bat' bat'; . 
Lá tiimbUl:oj tia n\állumo, nun sen sat' , 
Sekvas k un , muslima pío 
Kriojn de la nom' de !)io ; 
Nun' s'i,D san~as pulso r~a 
Al tono; nov-ritma, 'mu~a: 

T'i>ndr' el 
' latuno, 

Ond' al -
cielo;· . 

· Tondr, ... a.l 
' · la lunó, 
Ond' el 

mallumo: 
Dan e' - turn' - l)alanc' 
En ~~ez' de tranc' -

Alláh Akhar I AHah Akbar l 
Allahl Allahl Allah.l 

,.. -~ Mlah· AkbarJ AUah Akbarl 
" , MlalrJ Alláhl AU$1 
Mt\zur' -' todqf , -~ plezur' . 
Al ritmo de tambur:: 

Allah A.kbar 1 Allab :A:kbar I 
Allahl, Allahl Allah·l 

tema Iógiko. kaj ligiteoo :en ti ~StaS, . p.Qr ke la moi-to 
de. l' 1honió~ef;ekfiv-e ei.Sonoru kief soleha amen. La v.iv6 
~vasresti lrunmelita el fragmentoj, ~i nur mem ne estu , 
io fragmenteca;l\í kiel vi m~m líierau diris - folio el 

Surda vibro senkompata, 
Ond' post ondo sangobata, 
Tra á:ero skue venas; ' ' 

.... Sed silentas kiam vente svenas, • 
~Au tambur' pto laco. ' . 

• r 

Ka j den ové regnas 1 una. paco :' .. 
El n~bara doro', k un.. perla delikato1 

Radias dolee la 'muziko <de sonato, 
.Kiun karese oni tir~ iel piano ; - · 
Supr~n saltas sparkaj ·tonQ-lancoj -
Pens~roj de l' .prej granda. eiíropano. 
La •notoj kvazaií di~ntej fiis!or.eskas, 
Ep svebap.ta ' lumt> fluas, árabeskas, 
. .Arane~ reton teksas el s~btilaj son-nuaricoj. "' 

Sed vibrás sub konsci' angoro; ·. 
Sub la tonoj, sub la ri-tri10, fora .irap? 
Cu mem.oro? 

Sango, doloro, 
El {ÍIJldo del' koro:· 

Allah Akbar 1 Allah 
~llalí! ÁlJah1 Allah 1 . 

Dezir' · erupta, 
Kri:· abrqp,ta .: . 

Murd' I Murd'.! Murd'l 
Allah Akbar! Allah 

· Allah! Allahr Alla.h I 
, "1 iil: 



·tofi~" tiu a:rikau tuj morfas, -'--'- 'kaj tío ;st8:s la 8ola kls:r
igcf de l' simportigoj. Sed'llo sén tio ne ~tas multe <;la 
tiaj ekze!!iPJ.Oj;' ·~r . · kie oni trovu ilin, se ankorau 
neniu institucio . registras·' 1a vivoirojn de l' honioj', 

· kvankam ee_~pri la plej . simsignjfaj__ romanoj tio estas 
· farata .. Vex;e,· iam-tianí . aparta . horno· eksplikas apartan . 

homon: ver){as l:íiografion _:__ sed pri kiu-? P:ri Pitago
~afl Kaj sole pro tÍ!o, k e dum .iu duonhol:o lí hazarde 
sul(oesis .solví .pro'bleinon, .dum tuta lia cetera vivó en
sia fomp~o ne ·samvaloras la vivon ae ia paStisto'!' 

- YJes, jes, jes; tiel- vi parolas, _:_ . interrompas 
min patro V!cups, .......: :sed kion ao fari, kion fari? 

,.---- Al infauo - kio plaeas, al viro - kion li inten
cas, almaljuriill.o ~ kio necesás. Káj neoosas, kio:Hgas 
oion e~ kom~ntn sis~m~n~, . 

----'· Sed se tio ne eb1as? -· 
'-. ~ Ne ekzistas ~vo,•• ne ebistas okazserio, . al ·kiu 

io .nova, künscie aligita, :nf dóúus la celatari simettion. 
Se''"alm.o..zulo, kiq, dum· la tuta vivo , mizere vegetadis, 
iras fine al palaoo . de~ ministro, elektante por tio guste 
f~ste;nnokt1),n, · kusig{lª.~ ~ie ,sur stupro'OO kaj Iílortas, sed 
la eb:riaj __gastoj, kun rido forirante, puSfalas . - tiu 
almqzulo estas doninta al ,sia vivo un~ , el tiuj. firtalof, 
-pri , kiuj mi 'parolis. J?ri li oni povas · verki hiografioq 
kun sama rajto, kiel pri d~plomato, kiu trans lin falante' 
mortba~is. Per unu moJD.ento Ii donis al tuta: sia 
a¡;ltaiía ;vivo senoon, _kiu 'faras- lia:n Vivadon pli valora, 
oi la pOemój, kiujn skPib'as niaj poetoj pri mizero kaj 
malrioo.oo. "' . ''', • . 

~ _: Bone, ~me,· - mi aiídas patron Vicups jam 
ridi~ ,,_ sed kiel 1do vi mel)J ' cíon . ci· ptavigas ?-. 

'fiam l!,nkáií mi ekridas kaj díras: 
:t. •J - -~ >-•· •' .- '; • ·~ ,'" .. r 

. ....:._· . .Jes; malfacile estas trovi .homon, kiu vivas laií 
sia parolo. - · • , . . . 

' --..::... Jen, ~te tion mí deiiris aiídi. : 
, _ Kion? :~'· 

mem ;das, iuj horeitrol -~~ · sdpovis tion. Por iom' 
purigi .l-a. pulmon dé ' kan<ielaria p_olvo, ankaií mi staris · 
ínter la tenoroj k:aj tUte 'laniente tiris: · »Cielo diras la 

. glorori die Dio«. Lamente.-tio S<mis tial, kie mi ne -tiom. 
perisiS ;pri la .glor() de DiJO; k'iom pri .la lk leoo de kn,ab
inoj, kolektigintaj- eL l:a tuta k:Omun.UillQ. Inter ili estis 
ankaií filino ~ rica kdmlercisto, fraúlino ··Baum-

-~ ~ ; 

garten . . . , . .., . . 
:__ He! ·-- subite ekkrias · pati'<f Vícups duoilgaje, 

duonseri.o~, - .nun mi ·jaro 'k:Onjektas, nun mi jam 
konjektasl , 

"""' Nú jes, tiel statas la ·afero, kaj mi ne havos 
plu l:!lulte por paroli . . . , 

·-,- Ne, 'nim mi. deziras aiídi, amiko. 
Kaj mi daiírigas: 
- Jen, tiu fraUlino estis · preskaií la plej Satinda 

el ciuj,:-almenaü al mi tiel Sájnis. Si kantis b'ele, kaj cium 
akuraoo venís al la ekiercadoj. Kiam proksi\mi~is Jan-Q
tago, ni estis atingintaj ion pli, olla kantojn: ni estis 
enailli@ntaj. Sed tio estas unuella sek:netoj, kiuj aro
mas l.óazaií floro, kaj nenie vi povas gin k.a§i. Aliaj
parolis pri ni jaro ·p]i, ol ni mem ínter ni. 

' Úum í'la . restota.goj ni k~ntáhte már8adis -tra la 
stratoj , de Ríga - ni estis ja ~uob'laj jubilantoj ! f 'ojce 
ni dtl:ni pli libera momento eniris vendejon, por trinki 
tason da kafo. Tie surtable . ktiSis sakkesteto. Per kelkaj: 

· vortoj ni 'scii~.is. ke'' tiun 'ludo'l!. iom scias ni .a:mb:au: 
Atendante la kafon, ·Jii decidís ludí partion, kaj ridante 
ni faris ti.On. Mi devas :konf.esi , ke mía 'fraillino ludís 
tre málforte, kvankam fervere : ,,mi devis tre .aten ti, por 
trákti JiliaJi fraiílinon kuh konvena 7espekto kaj ne tro 
ofte endan~r~i ~ian ~on. Ci tiu respelrtemo kaj~ ~p.
tileoo iu: fianCino; ~el m.i gin ti-am imagis, . rezultigjg, _ 

. ' ' 



ke mí íntence larís iníspaéo)n, pur )ce .AÍ ven~~ KaJ tíe1 '. 
· do a:J!}álií okíazis. . ,, , .• . ) 

, » J~. j~. rpi, ~ .9e imagi$, ke mi Aióm ·,bone 
ludaS~«.~lev!tante Ai diris. . · . , 

0 ·Ni trinkis nian kafon kaj daürigis la p~omenadon. 
Vi ja komprenas la inaljunan Rigan, dum ~ vi meq¡ 

. ·estas juna kaj enami~inta; Neniu tuto tro altas, por gin 
sur.gíimpi, kaj neniu k~lo tro profundas, por gin eth- · 
rampi. ·En la ~rk()kf,llo de Petra pregejo mi .demandis 

.. Ain: · · 
timas?« 



~ -Pe>em.oj cie M. 8trfimpte1 
1:lrbárlab~ristó . Tra t;~j ritmoj e~ laiít~~~s Teieton<;Jraio 

A;clcoraií dom', ~ dom.oi_dorinas, 
Krepuskas pála ·mateno; · 
Jlalpebre jen!' en domokulo·· 

' Movi~as SuP.,í:en · kurtenq. 7 

a· • . 

')¡; ~ .• 

. Virin' aiísk'Últas laiíkutime · 
La . barilopordan kBaron: 
. Fortika láboristo -iras 
L<~iítpa§e en la arbaron. 

. ' Segilo pendas cirbií l' kolo, 
Hak.ilo akra en hrako; ' ., 

, l(aj . blanka '- bfokru~-kovrilo' 
Elsta:ras el dorsosako. 

Per ~ongaj;: m~l~apidaj .pa§bj . 
Li iras, manon en ' poAo: 

· Malpeza estas ' lit. ir~do . 
Sen zorg', dolora kaj gl;'o§ó. 

1 . 

>· Lin ¡¡k_ompan~s de ~bako .. 
. Malxára la_,,,fiodoro; · . ' 

Sed ahltaií la arbar-arom~j 
Kaj xitmoj ·d.e la laboro: 

,._ ·:~- ' >;' ~,.. ~~,-J; •.: . -.~-~ -,~ ~ 

El ilbibrancaj, etaj fajroj 
- Postrestis" iom da fumo; . 

De arhoseio :kaj rezino 
· Kuriiras spiea padumo, 

frapado pega ekzakte; , ~ ... 
Kaj bran~rompi~oj · kaj hikiloj 
Aüdigas sin ~i.utakte. 

. Fortika 'laboristo ira~ 
Al la :§vltigá laboro: '· ' 
Li fajfas; dum mi nostalgias 
'Al tag' sen pen' kaj d~oro . 

Grumblulo¡· 
Matene ili 'malkontentas . 
Kaj rpulte multajtuj kon~nta:s : , 
»Jam fiadoras nia svito, 
Dum la aliaj nur sin turnas· 

d • . · En lito. « • ' 1' · 

Tágmeze mim~on ili :_salas 
Per g(umbloj~ ~is ta. 'xhan~o galas: · 
»Ni havas nur malgrasan supon, 
Frandadon ili ·kiel salan 

Okupon. «l, 

Vespere ili malplez.':ll'as.. . 
Kaj -.pro envio ekmürmuras: 
»Ni estas post laboro· lacaj, . 
Séd tli dancas en salonoj 

Palaeaj. « 

Jes, eoe:rte ili :tute p11ava.s·, :, 
, Sed nur sukoeson fian · havas: 
Detruas ' ili ciun forton, 
P'?~.,Aan~i i,!un, k un impet?. , 

. La sorton. e ', 
~ 

D~ mast! ' al ,ntast' gir1arid.as 
'·Dek paralelaj_ 'dratoj. · 

' En vento ili kantas 
Pri ho~Ój,.'~am~roj, 'st~atoj,. 

:., .. ' 

Jen ili e'ksusuras 
Al du f~iCájkóroj, 
Jen ili plendmurmuras 
Pri larmoj pr9 doloroj; 

Jén ili :fanfaronas 
Mongajnójn Iástelastajó, 

· F.rivole jen ·jargonas 
Sercajojñ tre ~alcastajn. e 

Jen Pan .sur la flutaro 
L11iíAajne salme blovas ;·, 
J unulo k un gitaro 

· Jen gajan .kanton• pravas. 

-Birdet' sur drato mute 
.AriskulÜs melódi~jn, 
Kaj trovas: ili tute · 

.Similas h}rdariojm 

.Mi vidas min infano: _:_ 
Ce· mast~ . un u orélo; 
(L .. · a du~~sp~ la '~ano) -: 
Ho, revlpri fabelo! 

i. :-.: 

e M:atjuste miaj f~atoj 
Malben.as la teknikon. 
Kordi~a' .ciuj dr_atoj , 
Kaj s?n,a8 ja' muzikon. 

~- "Jes ... al ~i 'éajnas; j'es .. Kelkaj :sdigoj , kl~jn 
mi pri si rioevis, tion' konfirmas, 'aliokaze mi ment 
zorgus p,rci tío. " Mallonge poSt miaj sukresoj- si de~ .. 
edzinigi al iu .... i11 • • • . ankaií, 8ajnas, poétoficisto, 
kio disfalis sam~ neatendite, kiel la uriuan ,fojon . . La 
·insttuisto sluibi~ al mi pri tio lonB"'! kaj tre pike: ee 
duono el · tío veras, de ·tiu noobzmta ~zi~o si ha~ 
filon, kíun. si nomis Karlo. •TieJ efektive esti:s. En la . 

,komunumo , tuj ~iuj iet ekmemóris, ·lt~· ánkaií: ilia:.iek-
'Nitario íoje noJ.nitis ·~arlo. · ""' · ~- .. 

. &(d la v~to tanien komeócis plenumi .la .perojo, 
je .;gi ha:vatajn, kaj mi iom..:post-iom ekfórgesis .mían· 
bOnari boinon. Kiam poste ini · 'havis obzon pri Ai 
infon:niti. mi. eks~, k:e Ai plu ne log-as ce la ·patro, 
.kaj tielpm1 ·perdis eC· 4ian Iog-I.Qk(m.. - ll'..8:men 1~ nei;Q~r
emón ktin:traü'la virino· mi jen ne J)j')ris perdí, k&f ia
foje, rulante beLuí lqriabinoo., mi~. ke ~ trom¡:;
Jogos ~.: Kun~ lrelltottni ko~nci.~inian _meiepokOn, 
kiu estaS -en 'la liOrna ·vivo tempo d'e ].¡djoro liaj suK:oeeo 
· r ipli estiS nu-r -soMica kaj. ~nua:t)(mfo ál ~jtlb-

Nenio ·~tás . atmgita 1iutempe1,. --escepte · kell&jn 
oovajn ienkoju. tn tum:iroj, kiuj tantm plu pe toji8Y 
min, sed ,ha~ .mur. :voj~onon & blank'aj baroj. 
ba tintagáp' ~ btr·· ~aií &;m perlaboriS · en. 
kan(J(!lariO; skriliis, tr~, elskcibís, ~ la doreo 
~- .. -·~~~ u:kc)· ~. ~ h~~t. ~~lí inFoo 
prlétero,mJis' urom, ¡;ordtiít ruur: · nu ~, 'SJI1:101ée -
klel tiaxU · aola; kaj pli malj~.~ Kaj tiam,_ jen, jam 





Rata~Mano 
~ ~ ¡f/ - :::, • ' 

7"" H. ·D. No~nberg - ' 

. . La landó· de la kvin rivetoj, kie la suno tiel arde en diversaj ínameroj per peito kaj klopodC;>. Homoj 
brillas super la 1mpoj k~j la l(}tu~floro ~ermas, estis aiískultis kaj . la vortoj ilin vigligis kaj fre~rgis. 
benita per profetoj, kiujn oni donacis al la ~popolo . úiu profeto, jam en la :interno de '.sia (patrino, 
pm: · g-in inst~~IÍ k~j. esti ~iaj :helpa~toj kaj : , gvidanto~ estis destinita por sankta miSio. Oni heroldis 'tion al 
t>Uf fa dornilJ VOJOJ ·de' la . VIVO ka) tra. la mallU'lDaJ la patrino, kiam si apena u. grave~i~, 'k~j ''k¡am • la 
po~·dégoj de Ia: mórto. K un konfido la ~oroj de la infanu, eliris ella . patrina intern.o, ~i 'tuj ,·étcstari& smi 
~polo · rilatis ál la diroj de la profetoj; 'iliáj nom10j la · piedojn, faris sep pa§ojn antaüen, re tu~· kaj 

. estis konataj en la laudo, kaj un u bondeziro estis ce faris .anlioraií tri pa§ojn. · klin~ante antaü la kunven
' Ciu ·patrino: »Dio donu profeto.n el v\a ventrO «. intoj. Kaj oni arentis: se montiigis sutko sur 1~iafrunto. 
:·" .· ,., . Ca:r ,Ia I>.Or;io de· ti u c.~ laudo ka j tute . apart~ la li elkreskos pr.ofeto de mal~ojo ; se montrig~ ridero sur 
triOO, kiu .logis Oe la l:íiordOJ de la sanlda Gan.go, en . giaj . lipoj~ oni sciis, ke profeto de rido li . éstas: ~ 

· la" tumulto de la vivo ·ne for~sis .sian praan devenon . Sur la bordo de la sank'ta Gango 'tiutempe staris 
ear tiori oni trárisdonis de patroj al idoj, ~e generacio mal~ova domoego: la temploj die la Dio de ¡ mal~ojo 
al g.eneracio. La• malnova tradicio rakontis pri nobla kaj de la Dio de rido . .En latem'J.>lon de ~mal~jo oni. 
ideala raso, kiu originas de la dioj mero :kaj estas eniris perla kontimmto. Kiu sankti.gis sian anim01n kaj 
8endita . sur la tristail .teron por pen1¡suferi pro siaj¡ fw,r¡)on laüle.@e,, tiun _la pa,st~j enkon~uk~s •.. de~tis. la 
pekoj. Tial tono de funeb.ro 'ciam·. sonis en ilia animo, vu.alon de la sankta VIZa~, kaJ la homo ,v1d'm .mru~OJ!!!:O: 
k'.aj . Jü~ ko~o esti~ m~fe~itá. ' kaj aten~~lena ~r vi~on. oktilojn_ plenajn de .aflikto, k.aj' frunton sur 
spmta1o kaJ aferoJ spmta:jaJ. La ·labóron 1h 'ne amts kili ripozis peza nubo oo purgatoria . peneoo. ' 
kaj ilia vivo ne povis esti plenigita de tio, kion horno Sed al la J?io .de rido oni · ~v:enis ~r la a:kvo. 
faras por sin · vivteni; ili amis la, mallaboron, ia nenio- Unue, la horno de\'l.S mem alv.eru per ~1peto ,.tra la 
faradon, la pensa.don káj revadon, la longan .. ku~don on"doj\ . kiuj en tiu loko forte P.lau?is. ~i ·devis . e~
sur,' la herbo,"8opite gapi en la!profundon de la cielo¡ · montr;t ma!~?to~ aJ..l~ mortOz ; KaJ ~18m h paoo, ~r~ 

. k.:aj 'en la abismon ae la propra animo. ·Oni. tiam an- .. lac VOJOD, li mdiS vrdi la san,Ktan figuron de Dw. die. 
koraü n.e scüs pri opio, kio narkotas 'kaj teksas sor6tjn rido liun liaj profundaj bonaj olruloj, kun la du faltoj 

· voluptemajn fan:taziojn, tial Ja . homoj sin turnis ·al la oe .ambaü flankoj de la bu§o, ktin la multaj sulkoj de 
vivanta vorto, kio estis . en la ' bu§o .de la profetoj, kio fninto, kiuj rakontis pn ma)tojo pasinta, pri vivo kaj 
ilin . vekis kaj· entuziasmigis. " ; . ~neco, 'ki~ estas venkita, · ·pn. montoj eben:igitaj kaj 

. Du speooj de pf.ofetOj .estis: profetoj de mal- prl ábism(}fplenplenigitaj per :oindro de k'oro, kiu sin 
tójo kaj próf~toj de rido kaj ambaü ánoncis 'unu mem konsum:as. 
mstruon. . · . · . '· · 'Kiam la profeto de IÓ:IJaJ~jo elk!reskis, · lía vojo 
. . ' Brulfaj;.o estas la· mondo, éiu d~ziro de vía koro kondukis 'lin al Dio lía; k.aj profero de ridO idevjSI 

estas. kiet pajl9 . .sur f.ajro . kll.j J-ciu volo - it~va flalmol venk.i la grandan terrton, .tis li sankti:A"is ,por la Dio 
. k~umanta. ·Ca";'·;®ziro naskas. .deZiron .k.aj volo volon. de rido. · · • ' ''· · ' 

'Kaj 1a·· brulego ··.estas · _grand<t 5enfino. Kiál la· tlQmo 'í• ~ Sed ve aHa .pro feto de' rido, kiu iatn dum la vivo 
turmentas sin por liontentigi ·sian koron 'kaj ·la koro vidis la Dion ae maig-o jo) k;i.á.ro la vi~o de la fremda 
ooniám kontentigas kaj la spirito nenia:m ~as sata. Dio malkasigis al li. Granda estis lía .peko rilate siau 
Malgranda fajr..,ro en vía ·koro estas la voló al la vivo spiriton, tiu p.ek'o neniam poY.js esti forlavita. 
·J!.aj ~v~ ~ dis,plo,vis, , ka~ nu_? ;~du,. gi 1fl~gras kaj vi · · Vagulo 1i devis e~tisur la tero k_:af:insultí,ta .. kaj 
stara~ meze dela;·flamoJ K1lJ n ··n~ alportis ak'von por izoHta .. de Ciúj mondoj. .. · . 
ggtingi, . sed lignoÍl kaj pajkn~ vi rumetis: .. ' ~uj tion sciis. . 

..; . Tiele la proíetoj. instruÍs. kaj la popolo 'aüskultis - ' 

n. illaj · preriis la d:it-Pjn al la :kor·o. · 
: Ki.am · pro~.eto de malgojo parolis, lia vOO> ·estis . . , Kiam _la patrino de Raja-Mano

1 
pía virino k.a.i' 

l,ffl?la kaj treinía>kaj fluís ki,U'l multe ·.da 'ko!PRato kaj :dpat je. bo;naj , ~ooj ; gra:Yédigis , je.li, venis al' si ·dia 
· si;íñile al Ja toilO;j de hlú$o · fran~antaj :la, ::mallw:imn ·liómp ~r bel'(j]{Ú al Si, ke profeto -.estas en · gja ventro. 

Ííokton ' de ie ~proks:i:me; tiel la diroj ,de la ·profeto . . 'Kaj la día homo diris: tnalgrandan nuwton ~ni 
ehsorb~s en la .korojn, káresis l{itj kuracis. Holll()j~ vidas suriri sur ~Jdarau tielol1, kaj nigran malrulon 
aUdis kaj. ilia ~oro konssi,igiS pri ilia .sortó_, ¡pri ilia¡ t.il!i ~das ~ via ~eJi~ ripozi, v~ pía. v!rinó ~j . .Pe~ Íe 
turmento, .Kiu~ riooiam ~sas. ~j .kiam ~ J>rofeto .~ bOp.aJ eOOJ; aec:f gia.n Sig'tlitfon ·~ ~sOJaS. KaJ &1 na,sk'i.s 

.. ~lis,liá. ~ estís kl~, pura fiaJ ·ms~a,:g.a; tiel fil~m, 'Jc,áj la )iníano faris '96p" pa8ojn .antaiíen 'l\aj <tri,. 
:8., lóélla · viXi> de .ar~.enta . sonorilegp . .. .Ne ~ínsW,tis li, ~il, k~ !1Ífl. k¡ij ;Sulko ·m.diiet~is sur; ~ frU.nto. CiJuj 

~. prúnokis lá ptlkajn stultájojn de bl mondb; ·fadeno bám scus. ke profeto de 'ma~JO nas~. 
])9St .fadeno li dismetis la reton, ki\Dl la 1fan~ eltek- · Sed b.u.i miris. Sur la lipoj de la ·.n~ki!O sam- . 

sis b.l'kaií la ~- spirito, · p(),l' liri_ ~. ~ ... i!j •k•a•ptt•: .•. •teílm.pe!!!f!ilmoii!Íi.li. n¡.¡·~ •. t~·-s ilmlll!lalg_.r.,.:an• daiii. iri!!~!ll1toí!-.a•pena:-.íiiiiU.il, .:nmarP.:._· ~"~!11. .·la_.,. 



~ ,. ;,' 

C.irkauvagadas: lá son~o-vulpar' , . 
Hundo) .ripozo~ rim~ ,tuas, · ·~ , 

. 'Moyas pie:dQj.n en son~a .ek~la;T ', 
D'or~ · la palpebrojn _"'kungluas. · , 



. ~a maljtJnulo silente lÍn. aiíslrultis, sur'liletis siajn 
manOJO sur la bruston káj .tespondis: Mi al vi nen~ 
r:ov.a~ diti, mia ll;tfan_o. Granda &na-ero svebas super 
vta JUna kapo kaJ rru ne povas 'helpi. 

IV. 
• . Kaj alvenis la tempo kiam 1\aja:-Mano plu ne 

povis st.~perregi sirul. sopirantan koron. Nolcte li ·silente· 
J,?rlasis la kva~ murojn kaj f<?l'steligis eksM~n, kaM:ti.ie 
sm kvazat1 krimulo. · · · ' · 
. . Per p!en2: bn~sto li enspl!'is la fr•e5an .aerón, kaj 

S1a.JU okulOJU li }eVIS al la profunda lazuro de }a cielo 
al la ama.so de gra,ndaj kiaj malgrana'aj stelÓj, kaj al: 
la nebula] ma'lruloJ. .de la kíktvojo en laAi~lo. Li ilin 
~~~s, sed lia ·spi:r:ito ilin ne percepltis k'aj ne ,enteks:is . · 
1hn en la internón de sia animo. 

}<'I'6IDda, iwla k:aj ne ligit.a uun farigis ·al }Í CÍO 
en la ,mondo, de kiam la vermo de dubo komencis: 
boreti lian koron. Dum la tuta nokto 1i 'Íris tien kaj, 
reen Iaülonge de la bordo de . la sankt.a riyero Gang~ 
kaj tiuj fremdaj kantadoj soporis en lia animo. 'Kaj 
:~ la unua e~umo de .la a~roi"?, li ekvidis la templon, 
~les malfer.mata P?rdo est1s direktata al la akvo, kaj 
h komprems, ke he estas la logejo de la fremda Dio. 

Kaj la . sekvantan nokt.on· li sin lasis kun. sipet<Y 
sur la mugantajn ondojn kaj pace revenís al la pordo. 
Kun tremarita mano li dephen:is lir vualon dé· la sankta 
v~zago,' kaj antaií liaj okuloj malkasigis la 'Dio d(ll 
~d?, ~taran~a tran:k.vile kaj riga:rd:ante la infanon pe!r, 
sWJ ndantaJ okuloJ. Grandan ravon la juna profeto 
·guis. ~j li falis sur la genuojn -cirkaiíprenaute ,ller siaj 
manoJ la piedojn de la san'Wta ,Dio. Guste 1tion li ja 
~rtis tiel longe, tiu vizago vi~is al li ¡en songo l Kaj
kiel horno, al kiu oni deprfenís la haiítkovron de li.aj: 
.okuloj, por ke li povu vidi la helan .mondon, ti,el al 
Raja-Mano nun suriris nova lumo :ICaj nova mon!do. 
En la sankta \'Ízago, en 1a st¡}koj de ties ftunto estis 

. kOnoeJ)trita la tut¡i doloro de la monoo, la gialnda trist
(l~' sed ili alügis , en 'ridon. · La · sufero 'die la mondo 



éu · nin, sun' maljuna, duo:nbrula 
ne embuskas ~ saecula obscura? 
Viajn idojn gajajn oni -punas, * 
vinon teren veréas, ne konsumas, 
or-brodajojQ témplajn dissiradas, 
mensójn brokantistajn laude flatas, 
odójn· brul .;eksterrrías pro l.térezo, _ · 
rompas art-trezorojn kun frenezo, 
sciu: ció granda kaj matura 

· mok-nomi~as nun :: malvil't' te.rmr.a. 

En ¿¡ mond' komplika cu do strangas1 • 

ke neniam la ~ mallañdoj mankas. 
llel<ll. .sajnas dan e' 1 se boto ptemas1 

_ spicojn pro . katar' ni aboroenas, 
acas violon' pr.o fin~oj Jc.'a:laj, 

' • Jen mi ekvidis lokon; ~in mortema hom' 
neniam vidis: ~ ciel' a e l' kondamnitój . 
lió, sciu,é malbenito, tiu -region' 
ne povos doni 'savon al spiritój. 
Ja regas tie ' :ripeti~'· Pro suna brul' 
no velkas tie :foliar' -rígida, 
.kaj igas per.fektega:· cio -:- . ho, terur'! 
pri kio revis p_egsó preterglita, 

Malvirtoj 

Fera eielo 

·Solvo 

kaj penhaj' .pro olmlvit:roj pafaj 1 

glavon tondilaC' rikane mok~s; 
. juno la megerol). a~an soka,s, . 
se al ni .miel' kaj pipro samas, 
guston artan ni . ma_ivirt' proklamas, .. 

Bone.l ltestu de la ,¡¡.rt' ruinoj, 
ii·u en hordelojn vestá'linoj, 
rube 'e.n la. fajro brul-pereu . 
temploj, belo, - - ilin ~un ekneu, _, 
a:lispecajn rozojn, palroojn semu,. 
kan,tój novaj _pri - alio tému •
~d ja- sciu .: penso senkapabla 
ec la 'paradizon trovas sa,bla, 

dum .. spirit' libera kaj kura~a-
, pe1ilojn trovas en malvirt' plej 

" ' 
Ja tiujn marojn , vitrajn ·ne ondigas.., ~torm', 

' la vinPerujoj 'stonaj ciam sanas,. 
nur la et~tna kaj ne§an~i~ma form'_, 
~l ~iam ··por -- ri~arilo vía samas;_ '. - · 
· Ammo vm fer;t, plo.re plendas pn 
ci prema riC'' 'fari~as pli humila . 
kaj revas, ké' ~i ree tremu de pasi' -
kaj .sentu vibron de l' mal{ort' flugila, 

' p. ¡; ·e 

Mi sur alt¡(rok' gránita 
en aütm'\a vento staris, 
nigris ;kor' pro .níalesper'. 
ÍGo estis .<fo g:ajnitá? 

Jen leporo kun graci' . 
~ antañ ini sin· salte IDOVa:l!· 

Sed jam aglo ~in ekvidis, 
kaj disAiri ekrapidis. 

Cu kapabla . ~i aii m~e; 
cion vi ja vane faris -
mondon regas eiemer' 1 · 

Sed r_espondis ,rok~ deklare: 
' SQ bruligas vin la 'suno 

ka.j .heligas tr'oa lut:nó, · 
sed. malvarma·_ crestas koro,
se. :vin ondoj dáiíre batas 
kaj ,,vi Atone silentad:as: 

Mj ékvokis: C"u ne trovas , · 
ni 'plu ,j!lllton sur la tef? 



~Knab~to· ka/1i~i . oe:Patrol 
- · André Bli."abeau ...._ 

. . Tiun etulon mi ekkonis .im1 matenon, en la g-ar- (eble pro resto de burga fiei-o, kompatind'aj· burg~j I): 
· <leno. ·. · · , ' · . ~ • ''· .1 ' ,_:: La domo · estas tro' 'grand·a por 'InÍ ... -Miaj 

Li estis iom . ma~pli alta ol la evo.D,im-hego, iom infanoj ei ·tien venas nur ire malofte... Ciuok'aze¡, 
pli alta ol la hort~si-pow : -do juna sin joro . l}irk:aií ses·- neniam en ei sezm1o . . . tiel k.l:l mi fine enu~s. 
jara. · Li . estis ve;tita.'-. kvazaií maljuna anglo, t. e. li Si do decidis 1ui. Si 'lotos la pavHonon . en la 
havis » gól.f «...:~OSÍUJf,-OD. Sed 'tju V~Sto - kiu e? .al viroj fundo· de la gardeno. . . 
faras aila1onnon tiow. straogan, üonante al 1li never.. . - Sed mi neniel .genos vin . . . Vi ec ne konscios 
ea}najn ·· sultrojn k4{ : _fiksa.nte· iliajn gell'úojn proksir- miau éeeston ... La ttita.n gardenon vi g.úos. 
mu'Ine oe la ti'IJ.ikamo .:_ gu~oo tre malbone ta.iígis por Fakte; si estis ekstreme diskreta, kaj· ne multe 
la aspekto de ljl etulo. ·El la mezo de ' tiu spo:r:taarango. movigi~ -de tiu loko,; kie la gardeno igís poilegd.ma. Si 
sub 1argega l&ske<lo 'cron korranta g.i:s 1a orell:obojl, estis virino eta, iomcdlik'eta., kún malviglaj' kruroj. ·~ · 
elaperis malgrasa vizageto lrun au belegajl kaj mal- metis sian fotelon - unu el tiuj salikaj foteloj, kiajn 
g;ajaj nigra'j óléuloj - okuloj emaj atenti pri :libro vendas la nOIJ\aoaj ci,ganoj ~ sur la terason anta.ií la 
au ·resta<ü senmóvaj por f.ikSi en la malpleno oni ne pavilono, apnd la puto; kaj tie restadis movante la 
~Scias kian songatan spektaklo:If. . · manojn: 1ciamJ si ne trikis, si erumis rozarion, kio igis 
· Li promenis . en · la ~.ardeno, malrapide, klun la Sin kvazaií ankora:ií tr;ika:nta.. Sia yizago estis plena de 
manoj en la po§oj are sia pnfa pantálono, iJron la vizi- sulkoj,'de la .frunto' ~ la < me:ntono, . kaj vidinte a-m mi 
ero de la ·kaskedo· direktita al la tero, malvigJe pied- pensis ;al unu el tiaj· paperpeooj - ·ek'z. koverto hazarde 
pu~nte:· la , gruzerojn ·ne 1a aleo. Trovante mji¡n subite trovita -::- sur k'ies . 6uj . pa~oj oni trastreke skribaeas 
anta.ií si,· li estis surpriz:i<ta. Mi estis tie, en la ombro notojn . Jes, tiuj sulkój estis krajonájoj de me'ml:}motx>. 
de la piosporol) inter la orangarbb kaj· la rozujoj - Nedetalaj- sed 1egeb1aj. T.ie oni deei,fris: »filo- miJ,it.. 
~o estus la . OEl'Iltro de . la parfumoj·, se neoportuna viktimo, edzo 'InOrtin~, filino for~« , apud a1iaj 
riajlbaro ne estús brtiliganta''guste en la sama tOOm.:ento notoj, malpli klaraj por fre'Im:ln ob'servanto. 
malbo-najn he,tl:iojn {Ve! la plej puraj vesperoj estas Tiu lmabeto estis sia nepo. Kaj ankaií li estis un u 
dj,fektitaj de .gramofonoj, k:~j la plej bielaj gardenoj el ~ay-sulkoj. · ' 
..:.....· de gardenistój·). Vidante mio, li haltis. · Kial li éstis alveninta. al sia avino, subite, tute 

- Bonan tagon, mi diris klun rideto. sola, sen siaj ~patroj, tion ·mi b'ali:mií "sciis, m;algraií-
Li .respo~ills per l> lKm:an tagon << , tiom apenaií vole, íni povas . .aserti . .En la sudo, la paroloj· e8tas kiel 

'murmurata, 14' mi g-in n e aiíd'is, kaj · tuj li Joriris gis mu§oj: oni ne scias, ae kle ili venas; ili éajnas 'kvazaií¡ 
la, alia flanko de la gardeno, rigardante min nur duon- spo.ntane [)SSk;igi, cirkaiía.s. vin, ~aj zuínas, zumas, eien 
.observe. " ., , . . · . ·•··· .,. .. . ·penetiis; metas sin 'sur vúf lCaj- Vin pikas. IGam la 
. La". sekvintilj:n tagojn li:.'ne 'movigis de ti.u loko, virino, _kiu min servís , malfennis la pordoo de la 
D:C plu venís en mia .direli:to. Mi ek'v.idis lin, kiam Jnti mangoea'Inbro, kun &i cram eniris kelkaj:; kaj kiam mi 
\'enis al filia preferatá. loko. l.;i sidis ee la piedo de la haltis apud' la ·g-ardenis·to, tuj· aro ni:n cirk:laUis. 
e,Í'íkalipto, en 4l polvo,· klij ludís. budis? Ekzista.s in- T-;iel mi .e'k~cüs, 'k;iel ¿¡_ tie estas la eta 1Kx:i,stiau: 
fanoj, kiuj nur' afekta.s lu-di: paj ~patroj estas en .tllí8lliberejo. 

~~ante al~ mi , tí.,~ ;do:non, la: posedántino . diris . Jés; am:l:laií, lia· patro, klaj- tia patrino. Uriue la 
1) .·.PiospOIV = planto. patro. Li esti.s .áferagooto. K.u~ li 'foriris al sia 

¡me:ntis k'.aj puri.gis sm, kaj -tutaj;n tagojnl:i rigardadli¡;¡ 
senóe~. la.bmlantan sunon ~r dolo~ ~U s.i la o'lrulojn, 
por kle, 11, lru~ coelténí -ciújn S'liref.Üjn mute káj pa~ 
·cienoe. · tute kiei la asketoj. jnstruas, sed .sa,nktulo. li ne 
fa~s: Dum .lia .asJd:te_oo atalcis lin ]a spir.ito . de . rido, 
bj tigarcla:ntealla sililo, .~i dioloiaj okuloj ridís pl'IÍ 
la sufero de la mon<b, pn as-~teoo. · 

· , Li. ár.adiS al lá iJrofetoj ~ · r,i<Jo kaj nenio .. helpis 
laili,'·ear 'lhi dum la· r;i®· a~ la• .spiri.to d'e: ~jQ 
bj lia voeo komencis tromi -kaj sopúi. ~ . 
. . . Tk! ;Raja-~llllO. .ehivis .. siajn j~jn, ai ~~- ali~-
ante, sen .am.ikt)J -kAJ a!miatoJ .•. nuzera, f'o~,i.1:a:, pe1-
~ta. káj kalumniata de la btíboj en la strato. · 
· '. L:i yjdis la duoblan v~n léaj . &um 'Si,a tuta ;vivo 
·&vis s.uieri 'pro :tiu 'pek.O. · '' · · .. , . ' 

- · IQ¡~ !W;m~ li moi1is, ~~ .fmrebrl$~, ~aj .oni lin 
, lle enb:'ifl8¡18 m't-er la&profetoJ; káJ, ne nrenCJ.ls li.an no-
mon jeh<mo. : ', · . . .· .: ··· · 

~d -unu ~a homo ti.am. v,ivis en .}a :regno.: tiu 
-~10 . p-ávoj~ lniitfujn lándojri' kaj vidis mlliltajn 
'popolójp; -akumulanté ,de fáe- ·scie.nrojn ; li diri,s: '. . 

-'- 'fiooorn la nomon dé Raja~ Mano. Li . porti.s .la 
.olej ~&n .<toloron & ~tb-. . · . · . .. 
!'.. . ' - .· ·;.'l; ' 

El la i~~: S., Guld7Túm .. 



pli forte: 

· - · Gaspara stampa -
(1 S2J_:,l SS4) 

Scivo~, damÓjl, ~ pri mia sin joro, 
Rigardu, jen li , estas, mild-aspekta, 
Juna laií a~', sed maljun'-intelekta, 
Lá verá hildo ~llla Virf _kaj gloro. 

i.J 

.Bloriahára 'kaj de ~~~ · viv-k~l~ro, 
· St1;!turo alta, hrusto belefekta, 
.Fine, en .Ciu agoj tre perfekta, _ 
Krom 'iometa tim' en am-fervoro. 

< ), ~ 

soneto 
._, r;Ittori9 (Zolonna -

. (1492-1544) -

Kiel hirdet' malsata, kiu vidas · 
Kaj ·aiídas flugilfrapojn de I; :¡:¡atrino
Portantll. - man~on, dum en ~ia sipo 
Plezur_o vil:li:as! t~r ~¡ !;DaD~-avidas, ,_ 

Kaj ~icen nest9 s~ .apen~ÍL b;tid~, 
Sin s_tre~as, tremas de la flug~iilkJ;ino, 
Kaj tiel kantas . ~¡ por : dan:k~spri:ów~ 
,Kt)_ su.per sia po:v' la la,ng' xapidas, .; 

' ~- • ' •i . • .• 



.sufiCé longe por ke oni proponu al mi. se~on. Mi· parolis 
pli al la kn&Peto ol al La avino (k;aj .Ai tute. ne malkon
f.entis pro tío). Li estis ne retiri~ema, séd' ' tim:ema. · Li 

· urin ankoraü ne alridetis, sed jain volonte . aiíslrultis. 
.Mi · ha~s la imp.reson, plaeau, ke ci tiu birdeto baldaií 
'Verios mangieliffiia mano. Ne ·estas Jre malfacile naski 
amon re ' mfa:noj: nur neoesas es ti . samnivela kiel ili, 
kaj por íio o ni' de vas. ne malaltigi gis· ili, male altigi 
ílin ti~ s~; la etiiloj ne volas,)c'e oni· ~gar&u ilin etaj. 

Tie mi pasigis granpan ~ parton de la posttagmew. 
La avino ridetiS al •mi, lrune hon!Je kaj áanke .. ' Sia 
cidetó diris : 
· - Ho! vi11cias? Ko,mpreneble! _Kaj vi 'kompatas ... 

Danko:n... , · . 

a.ngulon! KaL ·ae tie vi eliros nur por, pardonpeti la 
sinjoron. Jes, .,Jfuabo, jes, kn!}bo, zu!... . 

Sí lin ekkaptis per kolerega mano kaj kondukis 
en la remiron. Li lasis sin forkondUki senproteste . 

.. • Postkvaronhoro nri e!¡tls oé la . pordb de la 
remizo: Al riri doloris, níi ' tion konfeS.as. Ne pro la 
Sirita pantalono. Sed nenion · pli do1origan mi k'onas ol 
senti la .• malamon d1e ínfano. 1 . 

. La il-re:mizo estis malluma eambraeo apud la 
karbkelo. Lumo tien penetris sur la fendbj'- de la pordo. 
ApetlBü mi d!istingis Kristian. Li sidis suda tero ínter 
verSilo .kaj malnova .kribrilo. 
. - Kristian . . . mi vokis mild:e. 

Li ne resp<)ndiis. 
- Cu amuzis van ~iri mían pantalonbask'on? 
- N ... . ne, li <ijris lrun speco de bonhum:oro. 
_..:., Ou vi do tiem mal'amas min? 
Cifoje el la mallumo lia respondo venís impete. 
- Hol ne! ... ne, 
- Nu, k:ial? 
Li ne plu respondis . 

. - Aiíslrultu, 'mi d:i.ris. Ni pri tio ne plu pensos. 
Kornpreneble, ·mi nenion postulas. Sed mi · diros al via 
avino, ke vi pardonpetis, kaj §i liberigos vin ... 

-Li salte levigis, kiuregis al mi, febre ekkaptismian 
manon, ~n la mallumo ... 

- Ho, nel Sinjprol li petis kun. ardo. Ne! Mi ne 
volas! Mi ~tas vin l Nenion diru al avinjo! Mi ne 
volaS r Mi, ne volas, kíe ·§i liberigu 'min) · 

- Ho? Kial? 
Mi aiídis lían anhelan ·spiron en la mJallumo, K.aj 

fine lia obtuza VoCo murtnuris : 
-"-. Mi volas resti tie ... ankaií 'mi .•. ankau mi ... 

• ", Lh ankoraü du, tri fojÓjn ripetis, sovage, ,: >> Arrkaii 
mi«. Mi komprenis. Oni, kiel eblas, atestas, ke oni 
amas. Ankau, li volis sidi en malliberejo, la etu]p, kiel 
pacjo lffij pan jo. 

El la franca: Roger Bemard. 



BlalikaJ-clk.l~.nenof·· 
' - Plerre Wlenlnger ..:... · ~ 

. La tri amakoj 'iris :tnalrapiCle tra la Luksemhu~g- ~mana.. Mi p¡ensis, ' ke IX j~roj " fo·~~ la :retm~o~n·.-
parko. En' la malproks:imo, supér la tegmootoj , Stal-¡Í$ . sed cútajn aferojn la animo de la homo 8ajina8 gardj 
la JmJaL'pmtaj turoj de Nofre-Dame.,· Maldensa ·nebulo; k1ara kaj v;idebla kiel lffil la tago. de la okazo.-<(· · 
kovriS Ia urbo.n - tra la nebulo la a:dJb.j k~tj <fui]noj: !)uim' la ,maUauta :.v¡ento ludís .,k'un la. velcig.antaj 
rioovis 'Inlalklar.aj:ri konturojn -, ·eiq as~ktis . nereal.a, · brant»j k~j -la stratobruo · d~ ' la urlm •· nur malkla-ne 
'pr~Cskiau fa~la. Sed 1{1. aero estis· ~ilda, kaj tute mal- pe'netris en la par~lron, ·Gaston Tb.ier:ry - la ,jpgisto -' · 
J~'uta, spireca ve,nto b1ov'is tra · s.u~r la altaj arboj ~ r.akontis la hist9rion de s:ia a·miko Gamille Derty. · · 
la park:O, kiuj 8ajnis murmuri ~aj 'flustri. · l> Úu vi ne aiídis pri )a prooeso de 1a bela N.iuon 

La tr.i viroj .silentis k'.aj tute {;in dlonis al la soroo 1Fra:vre? (( li demandis. >> La ~fero ok:azis anta u prokshnu- · 
a:e la /llllilda kaj nedireble bela Pariza antáitprintempo.. !me ses jaroj ; vi estis, mi supo zas, tiám en Sú~me~ko; 
- : Du ella ~l'<?j. estis _g:ian:daf ~a. j fortaj .. ·J!nu el . ~i, s.e~ mi, . ~~ ~artoprenis ciujnci ek¡scitájojn, r.enie~or.as 
Pler:re Naval, &l,milis bok~uston ~aJ ,;ne raportiston, 10111 pn preskau ,~m vorto. _. . . 

- li f.ak'te estis. La dua esti~ mlalg~asa kaj iris iom antaU- La hela Nirio,n .Eav:ne tia'm estis mondfa'mil viTiuo, 
e~te, sea . liaj ókul1:>j sub la densaj, bliankaj: Mi kredas, ke si esilis plí konata olla Gamo aií iu ·ali¡¡. 
~rovoj~ e.stis s~r.ange klaraj. Gastoo Tliierry - li ~stis ~lla grán.daj hod:iaüaj stel'íili'nój - _oo tio .siestis bri:l
j~isto oo la Seine-tribunalo - havis la ·kiutimQn., . ega aperajp. De ftd.e' 'si devenis, .'mi ne scias, sed .k,ianít si 
ideikioje ~ikse ~lcigaridi ' la homojn, kaj .la. pl~j multaji v~nis ?-l 'P:arizo,. sf' jalm estils fama k:aj_ ~~~~t,is cí~jll} 
poste ha.VlS la malagrablan senton1 1100 e~ tiu 1om rn.al- ¡adoroJn Ici.él re~mo: . Gerte n(l J:iéwnas dii1 al v1, , ke CIUJ; 
jluna k:aj . 'dorfmeme. aspektanta ·viro rigardas al ili viro·j 1kiuA¡s & siaj pioooj, ~re· Si Cjll;'ia_ge rioovit; florojn · 
..sur la fllJilabn de. la a~mo. ,La tria. ,el la tri viroj estis kiaj ijwJtojn kaj ke la gt31letoj tagb , wst tago apeijgí~ 
lri.algranda. Li iris ínter la du tiel mlillsa;maj ami:k'oj, bildojn 'de s.Íi. 011~ deV~&tS diri pxilá bona N.¡.11®, kle Si 
iiDigí¡nte la manojn profunde .en la ·posojn de sia ma:n- Jankís por Oiujd®acoj kaj invitoj per.sia earmari~to, 
teJo, §ov¡i,nte ,la óapelon sur la ~.«>n. De te!mpo ¡al si nav:is poi' éiu afablan vorton, . ·sed - ~i 1 i,nterrilatis. 
Jtemi(X> 1i fajf.is k'elkajn taktojin 'de, m:alnova kantó. Sed' ikun n.eíúu, se esti pli prec~za:, .'~i'ja v:,izitis Ciujn ;fesbml~ 
la viza~ :roontris ~~rangan ·~prin~IOll. (}'i: k'vaza? kus:í;s, ojn,~.' si kbl.éktis. donaoo~n 00 .la M:il~inetbe-~alo ~·y; la urbo 
lmialantau vualo, ka) aolora traJID Qe la bu§<> doms al la .. Pamo KaJ ec tam veru& ktso,n¡ kl81ll . om . fan~ .ko}~k1J-L 
'W~rte bon.e aspe~nta, ankoraií j~a viro iQixrete. tor- a?on por la vik\inroj de la .veter~a~~f;n?~ e,n Norman
Wt'Itan "kaJ lmalgaJ8in nuanoon. Camille Detry - h ¡n¡e dio. La du'ko de MooterQtl ham a~ti;S la lnson por qmt-, 
estis . purrasa franoo - e:stis ' verklisto. Vir.o, kiu haviis. mil frank'oj kaj prop<)nis ál si 1;¡, koron ~ j la manon - . 
gran'dan suk'~son, ~va~ oni ak~~tis. liajl? _ la~o~.:. sed Favre a.!able ~aj arunke rifuzis:·- ~ ;: . , 
ajo~ ne tu~ ~ lkon;trau~ ~ &o, ~ton li ,sk;cibts. En ·ti1.1 1Jempo ankaií Camille IDerty. venis t~l· Lyon 
- JCS, eé ti~, lñon 1i pe'~&& ~) pa~ .----;- hiaY.J.s la: al Paris. Li OO.nege aspekitiS k..aj brilis d~ · sp.r.j,to, liaj 
IWllan ?l~oJ~ t.Ono~; M~ .8a~ms eliri ~ )1a _persoo: spri~joj ~n'di:ris en -ciuj Pa.r;iza'j sa~orroj_~j ,tiaj ~ua'j¡ 
~oo. _Q~t.ndeon;tis! ke li traVlVlS 1on terunm anta u k~l~J v~rko-J .estt-s . ..a vide - ~~'taJ. Do-·ne ~s mm,ride) ke li '"
<J~roJ k~J kie li &am mkoraií suferas pro la sekvo3 ~le kjiarn l;i estis. prezentita :ai la' bela N1non ·;en la -ddmo de 
tlu tr.av:tva)?·· . . . . • . - . . •. iiimha~d.Oro; , tute ooamigis al 'la l vicino~ 

· La tn VlfOJ . -:-: . ·!malr,ap~ pasa:n~ ·- veros g:u!. · · Baldaií tuta ParizO::Scüs, ke la¡·jui:ut Cáriillle frun-: 
lll1algran~ lagef? l<:aJ ~ste .~olls tu~m ~m al,Mon~~~- eze amas la belan Favre - kbmpl'ép~ble a:ilkau ·si se~ 
'n.asse·, ki~m Y~ms.~k~n~; JUOa kaJ SaJne be .et~, SlllJ0 ,: tion . . Já. :ne . ekzistas virino en la mtmld.O, kiu t,íon ne 
¡rm?. on~ pov:iB. ndi,. !re _si apártenas al . 1~ . pleJ bon~ "rilmaclrus. Sed '1- si ciam éstis allí -~ afabul' kaj '--:. 
so?klasóJ, , Mr -~a P~~~~p~t?-mo , ctevem.s de. ·~ega, .~e neating6bla. Si ne "t.OO:lris alJ?Üiijumoii'- kélkfoj~ 
:llli¡J~~· L.a lm.a.lgr>~mda J?l;l d~.a~a ÜÜOI\YII,ll.}0 .J.?~I. JfJhef!.s si ankaií alrigar.dis lin ~r · siaj cñ~ploroolaj okuloji 
ol ~s'l.s ~an regulan_loo.J Mlarl Vil.agon, surla ]:ako -ash~ · · · · · · ·· · · • 
fik&ta gránda bt:íl<~QO: d'a ~Jankaj cililam4p1oj. ·, 

Pierre Naval, gra:no'a adoranto de be1aj v;icinoj, ek- . 
· ~·igrardis la viri~oo · kaj -tuste ' vólis iari plaean ritmar~, 

1gon, kiam e.ICtun.a elvoikó ae Gami)le Dertys lin halt- . 
ii¡gis. Li' turinis s~ fUt.nk,en kaj yi~; . ke. Derty igis 
.mortp.ata. l.i terlis am,hau ~oJil anta u si k'v:azaü por 
defenéfó.; Fine li ~~: »BlaUkaj Cildamenoj -1nia 
'dio -'-· b1arlliaj" cik~.noj. Kai tus.te hódi{tii. - par- -
ldo)lu --' sed mi ne {l!>v'as' ..• « Li ttrrnis sin ~j for-
kuns ~~ pe~ta. ·' ~ . ~ . 

. Naval dum Jrelka -rem~ kapskuau~, lin ~strigar
clis ;'_ p()S~ (ij . : )¡:q de~s ripoy,.Ja booa Glf.mille. l'ro 
Ji 'J.al)ó.ris . .,--. a.u 1o ~lia. ;Mi :00 vo18.~. kom, 'k~· 1!: ha vas· 
~a](\mo.fi kái:itraU, bJankaj Qild~noj? ' "Tio já' estus 
f'rebeza. « • · · ·· '; ·: / ·~ -- : · 

_ Lá du .re~'!J. vjroj ~~ a:n·ta¡~. J~~~o kaj ~h:i~ , 
eny malra-p!& s~9i'81s. Li ~tlt) la 1ru'buto<J!) sw: StaJn 
~e:rruojn káj · k<ilffiléncis dése~i ~r · 4t 'ba'S,t9,nó, ·figurop 
e'n 1.a sabló. . . ' · · , . . · . ~ · • " , , , 

• .se - ~i tiu · traviY.ajó 'ókázu$ al iu .afia,# fii:té mal- . 
' laüte diris ·la j.t.ó, »CaxniJ.le !in veria:)ne, surpaper

\~s -.::: sed· li rn¡em tM.v;i,lis, gin Jiij ~ estas la~j 



:;--- sed pti. li ne _t~ukóesis :atingi .sur ~i tiu a'mQ.vo,jo. ' ; afero kaj Derty nun ;m~emorb, ke amiko, redaktoró, 
· . lutage ~ e:stis · ~ 1a balo; de la ameriJG¡ · amb.asa- I.'.al$a,ntis, ke: Favt:e intertr~ktas :.~· fremfd'ulo p,ri granda 
ldÓ.ro ._:__ Camme•· Derty vidis/ ]re Ninon jam .. duafoje · ~ntraktú ie• ie:n la · orlenlto. G&.tte: la ambaSáidoro entrt>-
ffiíb~skuniom'fre:mdlandeaspektanta sinjoro kajdum · {l'ren1s ~árbi -·1a sinjo:rinon - -~ li an'klaiirnone: e:sl;is 
la danco b.allilas tre viive. Kiomli singardé pri.<ff'l.mb:nl-- inte.resata oo tío, ·gajni ti tiun sinjor:inon por sia laudo .. 
Qlis, li e:kisoiis, ke la viro está.e almbasadoro ~e .gr.anda ·K¡aj ,sub la :i:nf}uo de tiaj pensoj Derty ·igis gaja ,k'aj 
regno. • . ,. esperplena. . · . 
· .. ·. · ·. Pli ' postil ~·· e&tis en la clancpaiízo - la .. hazardo · Li. renkontis ¡;'aVI1e-on jeJa salma \:espero.a :nkoraií 

·· vo!Js, ke Derty v.enis sid,i ·apud;Favre. •. . ~u'a(n ' fojoh. · G·uste lcia:m Si estis en la ve<Stejo~ Kaj Derty 
'. : Vi hodiaií estas pü J~Ia ol ia;ml<< , li' diris, hllj . auskultis jenan-"interparoladon: 

stranga subtono estis en lía vooo. »Se vi 'dan~s, otni; . Ni ja veturos en la salman dlrekton: Mademoisel-
:havas la senton, 1re movigas ia lumo tr11 la Oa:mbrego. « Je. Cu mi povas k:unpre'lli V!Ín en mia veturilo? « 
Tio kc!mpreneble estis romantike troigita, ·~ al kdkaj: 
hojhoj j!l p]aéas :tia lingm. -~ bela Nmoo~ i:ejetis la ~Ne·, mi dank:as «, respondis Fan~ sen ia eksciteoo 
~P9n sur hi nukon kaj rid!s ar.gerithele. Poste· si me1!is k:aj jetis esp1oran rigarqon ell' la spegulon., · . 
•:inu ntanon al la malgranda' Derty sur la br.akon kaj! >> Kiel vi volas. « La v~ §ajnis of.endita. L;i lasi.~ 
dips mallaiíte: _>> Vi estas stranga horno. « Subite mal- sin helpi per la, servisto en sian ma¡ntelon klaj po~ 
aperis la r:ioo el sia vizago - sta.j o'lruloj rigidigis ~ riverencis .antaií Ja Favre. • 
- kvazaü al si mem si daiír\,ois: )) E-stos pli bone, se tOo, ni re.stas oo tío «, li fine dir;is. · ~> Se vi ricevos 

' vif.o¡:imskaj ti~ plu interesigus pri fmi <o ·- tij;n, poste vi tuj. « .. . ' · · .... 
. ···< )) Nmon «, di~s Camüle J:?erty eb;citite 'kaj premis »Ne ripetu Cie:rn 1.8 samajn aferojn «: 'tagreriif.6 
la manon de la 'V.irino, »pro Dio - ne parolu tiel. 1\'li r~spondis Favre .kiáj 8ovis . sian pelto-kapuoon b:il super 
amas vin , Ninon- mi. « · siaj haroj . . )) Mi jajm tion faros. Bonan noklto!n. « 

· »Mi petas, ne daürigu «, m.al),aüte I'esponéJis.Ja be1a Si iris, sen rigardi ank~aü la viron, lZaj la bona 
V!icino kaj Canúlle Derty ri.tuwrk:is je sia teruf<!, ke !li:aj ~le D!Q.fty plej volonte estus kant~n·ta. Ne - ti tie 

. 9kuloj .estas ~.lSíékaj 'kaj vualitaj. Sed §i:' §.aj¡nis tuj' temis pri simpla negooo liaj ne pri kw:afero. T!llllwn, 
. deliove . reha'V'i super sii ~ :tegQñ, ' Cal; fiere ' si aldó.nis: De,rty ~~te a;?k'oraü ~aris deJmandoJ~ pri la. amh~Ma-

.>> M:i petas, ne nQIInu min N;mon. Mi ne pe:nnesis al vi oro, kaJ e'ksCI;tS, ke b.u gu.sre· en vm!lllfer<>J '681~ 1tre 
tion fari. « ·' · re~- kíe li ha vas belan, ankoraií junan edzinon 

·~ La bedaiírinda Camille Derty malbenis tiun horon. lmj infanon,, kaj ke ~ treegé a!ll,lias ilin. 
Li estis ko1era, ke li konfesis' sia:n li'mon meze ·en la ' fTute né, dante:Ta «, di.ris .Derty al aomi.ko, al kiuli 
I~P,nrnha salono_;i'n&Jr mil 'homk:>j, .oor _.__; Ii.iel k'onjek'- estis konfiaenoa. »Kaj alia.n. viron !mli nen.m Vidis en 
tlis, ~ 1i ;né estas tuteg.ala al lá virino - red li kon- ,Sj]á prokSimo. Do aevus esti jam tre ata nwJbon.§anoo~ 
üiektis ankaií, kJe si: iel a,gas suh Hevigo. Li ptecize saüs· t:e Ci tiun fortik'a3on mi ne venkus iuta~ per ·atako. « 
- tiom da homkono li haYis :___ lre, en iu alía loko, ' h0ni ne (levas .rez.igni«, respondis la amiko, k,iu, 
Ninonon, ki.a'm §i bavis larmúJ;n en la okuloj, li estuoS' !laii la falmo , esti<s Ja plej granrd'a korrompau~o . die Po,--

' fJOMta preni en la. &rakbjn lcaj ke ili estus flanken.- rizo. )) La ví,r¡i¡noj volas esti ·' k'onkeritaj. Jen tmi rem&-
- 8oviñtaj oÚJn 6e~n ka} ,.ciujn m'lilhe~po'jn. Sed la moras pri· 1a ma1granda -. - mi ne volas td!iri · Ja• · 
g.randa imOnm;nto estís pasiJrrtakaj Ninon nun estis aver- lllQ!DÍon - « kaj li komencis .rakonti longan bistori<m pr.i 
:tita. Preskaü · 8ajrnís, ke si evitas 1a societon d'e . Derty, ¡i:a a'mafero, sed Derty ne aiís'léult;is . Li ¡)e.nsis pri Favro, 
•almenaü .§i sciis arangi cram tiel, ke Si nen:ia:mestis kutll lciu okupis lian tutan pensad:On. kaj sentadon~ •. 
1i-sola. · ... • , ~, 11.:,. 

&q Derty, estis frene!.;ll~, Kaj · pos.te ·li.,J a,ris ion, 
kio~ li · nenia!Iru ~devus . fari, Ii ,kom~Emcis spiOO:i pr.i la, 
1Je1á N.i;non. Li -supozis, k'e ie .. ~n la im!alan'taiío sta.ras 
Yiro, k:iu. tenas si:n sub sia ·pov9,, kaj tinn v¡iron li volis: 
. ", eventuale per, forto - flanken8ovi; li volis - ha -
li vdlis fari 00:1 ~lán, por valóri ~n la okuloj oo Nino:n 
k:ie) plenvalorf yj:ro., .. · . . ' . e'~. " . ' ¡' . ' ; " 

"?•''. Giú~· li ,~t~k'vis · ~~~ir, se . si eliri~ - ·dum 
horoj Ji statis a,tltialí la ejo~ en · l&u §i labo.r,i,s ._ li ob

. servi.s ~an ~otel~, sed 1i vidis . !rumian, kio §ajnris sus-
. ~!$nda. ; ~ -- . 
. .. · .·· ·~ae tenrpe ·al tempo li vid:is Sin ankaÜ-·Cie . ~andaj . 

. ¡aj¿~ptofestoj ~:_,, ':,~ka~, Si ' Cia'oíi sa~u~: lin, - .sfl < ~i >)in 
.. , fik!Vi'diS, sea :si ne 'venis en iian pro~. s~a tiufoje 

.§i parolis k'un 1i .freon:tijl}ande .aspektanta viro, kiun Derty 
.. Jioois kiel ambásado!QO de gr.anda regoo. 

:. . Ce iu tia- ak'~ro.Iesto Camille DeitJ 11idis mal

" án~p üensa. 'flora~. · · . JCaj'-11 .. iískul. . ~ ~.:a ~. · :oti, 1do. ' 
~1 ,la.,ap:u bro . . ]gQSte ';'Ji audis ~.Jll,. du hom- . 

. .. ' j ldam · '· aráe sp~dis :mi la p~ntoj, li 
. ·Itónis ~ Ninon avre · ~j _ la fremdirín amnasadoron . . 
En la 1111ua mollleqtó ekkagtis liu iurioza ja,lmó - plej 
~te li • }et\iB ~ la ~Ioko po.r go:tgpreni.f4 vuon .· 

· (..,......sed iom · · · li retr~, blr elli ~j de 

li . ne ~iiü~~s · -~' ,,~ 
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- Gustav .. r;:roding -,_, ' 

Al mi, . vi diras, mankas karakter', 
legika rezonpov~ , 'Oorí.o.rdaj vivprÍiicipoj, 
nesanceleblakred' kaj la (eter' - t 

por tiel diri: spino por la agorip<>j. 
. ~~ 

Hakoníos mi sekreton· de mag:r, 
misteron .pri sigel', de. Salomono. 
Legion da spiritoj 'kaptis li - " 
okazis en Damaska regiono ,; . _ 
(Cu .en Jer.usalem'?) - aüskultu Já 
kaj oiun metis li atente en :;ho.telon: . 
La .. truojn stopi tuj ordonis li, ., 
sigeJis mero :kun zorga energi'. . , 
.Ne Yenkos brak', atak' ¡¡l ti u ceU; spirita -'
jes, ce1' el b9na spec'. J~rtika, . altkvalita. 

N un, gesinjóroj, ' konfidenca d,ir': 
. Vi estas· la ~piritoj tie en karcere, 
Il1alhelpas korkoj vin ce la . elir'' . 
se foje volas :vi eksteren --:- al . )ibero. 

En cindron bruii mi pveferus 'i;nem · · 
ól ke botelen oni rÍiin enfermus, ·· 
Se S,alorriono de Jerusalem' " ·" ~· 

' de . s~p prorifl.coj , la :impostojn stern1!5 :·. / · 
je sia dekstn flank~ por tiaj, kiuj kliné ' · · 
kaj· sklave donq~ ·sin al málliber' . anime, 
- maldekstre la bastC!n'. de Cjfonul', 
kaj 'i:iitus: »Nun elektu! ' Jen · p<?~ul'! « - , 
bastoncin. sen.bezit' .mi prenus !aj . post danko · 
J?,i irus kun f¡er,' alla . maldekstra flánko: ' · ~ 

- • \, ~~ ;• • _6,4 ' 

El Gitaro,, kaj · T~roor:moniko, !'89 1: 



. ~no kaJ:kriis, Q:l üo )) . .\r.e.~~o de konaUi &in~~o. Lasta . . . Si p.remis mian manon kaj ri:dis, ka) mi mem reé · 
. · nov.¡¡. jo. 1\lmon Favre antaií la JlOliOO ... « · . _ estis g.aja :sub la soróo de ' tiuj ok!u1oJ _::-- estis .tute :v.ane, 

Derty. dum momento havis la senton fali en abis- · a'd'moni ~in. Si ~jnis firme konvinkita, ke en la lásta· 
.'mon. Li ·pevis tenlsin oo la muro,kaj n~ kapablis havi . momento gi estos· sav.ita per la mterveno de ia al mi 
kla:ran ,penspn. Poste li kuris al la ,gazetbubo kaj siriisf ' nekonatá homo, kaj mi mem .preskl:lií jam 'ha vis la sa:-. 
folion el ties mano. · · ' · tm~n. esperon. Ce ~ a~iío si a~korail flustris al mi: 

)) K.aJ sal'!tu la malgrandan Camille Derty.« . 
Kaf ~ste _fine venis la tago d'e_la juA'ad9. Mi pa

i·olis -aii~ue ldtm,. Mla;it~ Lavelle kaj petis Ii.n;•,fari sian 
plejeblon, po~ IDai~clp1 la 6eestoo de Can;úll~ Derty. oo 
la Jngac{o. Mi haVJ.s la malagrablan senton, k'e la mo 
eble faros ion malsagan - sed: li ne la~ 'tleten.i sin. 
K:i.a¡m. ·m¡ p¡a~s al la ·juga :tablo kaj jetis rig.ardon en 
1a aiísló,tltejon, mi vidis sidi Derty tute an\taiíe~ Poste' 
mi donis al la servisto signon kaj tuj post 1io Fevre• 
estis ko;ndukita-antaií nún. · 
· Si estis; kiam . la júgado komenci~is , nek gran,.. 
dioza, nek premata - si estis tiel, kiel kutime. Mi faris 
al si la demandojn, kiujn ni jam anltaiíle pripe.nsis, kaj 
si donis per klara voeo la respon;dojn. (( ' .· 

"La j.utisto faris iom senhelpan . movon. ,, Vi ja 
mem scias «, li i(]jiris. »kiel estas oo tiaj ju~adoj. La ase-

. soroj estas .- BJlkaií nur hdmc;>j, ~aj nj óiuj staris, mi 
tute sinoere konfesas tion, sub la &Ol'ÓO de tiu bela vir
IDO. Ni ~ kiuj havis ion por diri, eble ia:maniere estus 
suk~sintaj §in líbérigi, sed la prokuroro, kaj antau óio: 
la 'milita fakisto,- aonis síanju~o,n kun akreoo malofta• 
eó antaü la jugejo. K1aj jupli longe daüris la ju~ádo,. 
des pli trii sentÍ.¡¡, ke la virino estas perdrta .:_ Oa.r S;ia 
kulpo estas grandega. En 'm.algranda paiízo, pro tÍO' 
mi venigis Maifr:e Lavelle kaj demandis lin --:- iom mal
esper.arite .- óri .lía kli-entinó ciam ankoraií navas, kie;l 
mi dlris, · frenezari esperon: · 

.. »$i havas, 1;ivl;l es~ron«, respondis la adv?kato 
~rn.em ~les~r~, ~kaj .mi .f~kte :W scias, )e ~o §i ~FE'~ 
ras. St ~us dtl'lS . ál nu, kliam m~t admoms sm, help1 al} 
mi, ke mi vidos, ke cro ankoraq turni~os - kaj ke 
o~i ne _povos ~i.!in seri ~-elpo, f.aj similajn eldirojn. 
Mt ne , P2vas fa:Q 1on per tj.o. « ~ .... 

Sufiee pre'nÍáta mi do teiris en 1a jugejon kaj nun ' 
la jugaflo baldaií ' finigis. La prokuro :·o priskribis la 
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· .· . ·.Ol(AZINT A{O 
k.ak,onto .el la v1vo ·'de blignulo] . . 

. . En ·· vagono vetUtarita · el · Móskvo Sib!étiou estis 
mcilre da arestit.Oj. · 'Unuj estis ~kziHtaf hej.mlanden 
kiel senpásp(>rtuloj, ·aliaj iris pullLll>orej&n kiel rilk1l
am:ilroj' de l' cata ·rekimo, triaj, . eMe la .plimW.to:, estis 
tielnomataj >¡ vagabondoj «, ti.o estas homoj, kiuj'kon
scie áií ilenkbnsc.ie 'IOOmons nek sian ;nomon, nek 
socidlvenoo, ;nelC parencaron. Jnter la arestitoj es.tis 
tri vifi.noj: En la dokumentRa~roj ,wm e~tis no,tita: . 
l> pro próstitdo «,· alj,a: »pro aenpasporteoo «, ·tria: klel 
>i m ?mvole forkucinta el gepátra hejfrno«. La lasta 
frañlino ~sps malaltkr;eska, simple v:estita, Jm:n deilsaj 
faj rokoLoraj haTOj. Si estis veturonta etape inalp1i Q.l 
la ceteraj; 'car §ia hejtnll!íbo ·es~s Jarosl~vl. . · . 

La eskortsolilato; kün duonmran/{it.a peco da kol
!baso en la ·manoj, aüris a} la virinoj k:aj . sid~is apude. 

. T.uj post Ji, la 'sa~an anglli!on' d~ y v:~gono, san~Jpa~, 
kiel .. anse·ro, alvems »fart,gulo s< de 1 ~skorto. L1 . tuJr 
molil'ante k'ornencis ~on'duti . pli ~:ntene ol la sol dato. 
Sed Ji ne estis tiom lerta :· lin malhelpis la sab'ro -
e1n!blemo de üa p0tenoo, Kliu de tempo- al t~rnpo frap
adis jen betJkojn,jen nmlp:roprajn · krutojn. La Hang
ulo« komeneis iom pOSt iom sentiridigi siaj:n :, rnanoj·n . . 
La fraü~noj 'tiq¡.emt) prerrús sin unu al alia foren de 
Ji, oe.adis, devig~ l'idis kaj inontris nenian inklinonii' al 
lá ami:ndumo. Intertempe alpaSis ankoraií du soldatoj. 
Iü pridommdis la fraülinojn: k'iuj ili estas, ·kic estas 

ilia hejm!ando kaj kial ili viris . ne en . siaj 
sed en r.foSkvo. ., { 

Sed la H angulo« ·ne ~t:igís. Profttinte Ja ínter~ 
p.arolon de l' soMatoj·, li prenis hrak'o óe bl'a~o J:a fajro- · 

· harulin(}n· J{aj sirugis ·S~ ~un' si· .pli nmlptoksimen -
¡Jn . pli inaUuman .angulo11. ha ·alía frául;ino, a ltkresb, 
,malgrasa, brunhaüta, ··· kíni viza~o 'de' GOkond:a, K.un · 
sulketoj ee la )ipojl &u ma:lgo'jaj, 'cu ricktaj , po.r esti' 
.pli malproksimJe. de ·' l' pekó, forJasis la kompániou kaj . 
forig¡s sur la p!ej altán Irusbenkon: Si 'ku8igis tie kaf 
envolvis sin per n¡gra 9ak>. " . '' · · · "" 

En la rondo de l' tci eskortanoj restis nur unn' 
malaltkreska, ttralgraseta fiaiílino ·' ·kün ·' sup.renlevitaj ' 
lipeto;i kaj iom larmemaj o:kulój. . . . . • / . . . 

Inl.er la a,-restitoj e:stis bagnuloj ésfortataj el- Bu
tyrk11) en Siheriajn malliberejoj.n. lnter ili rimar~igis _ 
úriu pro sia , g:ralida 'Staruto. ·la'ril li estjs dungtta· labo
rista ce _muele jo . klaf ricevis bagnon '. pro ' parlopieno: . 
je armita ,rabo (»ekspróprigo super e)isproprig.antoj h<) ! , 
Tiu ci fackto tlká:zis ;antau. . SeS jarof De tiu rempo 
katenite li trovigis en lá malli:berejo die Butyrki. 

Sed' nm1 , 1i estis ekz.i1ata 'Siberion, en .la oon:tran 
m.alliberejon ' d~i 'Alek'sandtóvskij. Li ·.estis dudekkvin
jar'ulo, tre altk:resb, lnl'l}., malgra:n~a k~po sut)onga 

-:. 1 . '-.. :i -. • 

' 1) Malliberejo ·en Moskv.o: ....:.. Riin. de ·r· tra~ .. 
~ ' ~. ' ' y ,• . • ,,. ' ~ .. 



kolo. Üa vizago . sajnis knaha, éar liaj okuloj ., bluaj 
kaj:. profundaj e(1tis naivaj hj v~ramraj, 8ed. ·1!1. ntal
graH~a nazeto . estis iom pirntigita lroj S'tlprenlevita. 
Se riga:rdi la vizagon, oni povas . kbnsideri lin knabo. 
Se :vidi lin de l''klapo gJs la piedoj·, oni povas pensi: 
ve.:r:sto ·de Kolomn;i2). Precipe longaj estis liaj gamboj. 
lli <estis sek~gitaj per la katenoj. Li §ajlnis esti sur 
stil~j. , t , · ·. . · 

' / Li interparo!is ·k!un neniu ~aj kviete intérne go
jli.s, líe li forlasis la §tonan sakon, .kie la tuta vivo estis 
plena de sen:interrompa, tranCa:nta tintado del' katenoj 
kaj· .de tiuj de liaj tiom proksim•a:j kaj tiom strange
malprokS.imaj naj~~roj. Fine Ji ellemis fantazii kaj 
la, ~tildon de .1' ká,enoj .li aiídis mara lirpego. 

., ~' Li ne .detumis sian rigardon de 1' vagonfenestro .. 
akompanante pe.r bluaj okuloj la pretemagantajn nu
bojn, malprok-si:majn montetoj'n, herbejojn, arbarojn, 
~b~re.tojn. , . vojojn,. ravinojn •. . . rivere~j:n, _ l?glokojn, 
v.ilagOJ!Il, gardo1YudoJn, subs~CJOJU, k'a] b audis katen
tinta~on nek ·de siaj/ nek dé ali:aj gamiooj. 

': K vaza ií malforla densa phivo 'Imlllev¡gis el la cielo 
. la k'iep'Usko. Per griza salo oestis cirkaüataj·, vual,ataj Ja 

heroojoj, montelój·, arbaroj nagantaj preter la fenestró. 
'Tiain- la bagnulo Figardis la sereriajn okcidentajn rand~ 
oj~ de 1' ¡Cielo, kie, . pe~ataj de l' vento, la , dissiritaj 
nuboj, . kiel ciela 8afaro, nagis 511pet h~wbejoj kaj 
•mon;tetoj, nagis, kviete kuratingarte .unu la alían. Se'd 
vigla Veriteto aíHíuna kiel rapid~ma pastisto, mtaiíen-
pelis ilin, antaiíenpe1is. . · 

, D'Ume la ma1rutkreska fnaulino kun bri'antaj okulúj 
rákoulli;jom .inte~san kaj' daiíran. al la eskodantoj. La 
'•,Y.imgul.<n en la ' :ang'Ulo cl~iírigis aspiri :oociproka.r1 

'aiiJSeDton de l' fajroharulino. ·, · · 
·· .. La aTestito,j profjtis tiun situacion. Singarde, 

katomove, ili elsutis: mahorkon (oo la etapo estis m.al
permesate hav.i ka.j fomi tabiakon) el Caipoj, el cerniz
randoj, .el pantalo;.Qfl.ijlátjoj, el b;a~uoj. ,Barinte unu· !a 

' aliaií J(®traiíla ".rigardoj d~ l' eskorta:ntoj, gardostar
anfoj ee enirejo kaj eli:r:ejo <fu 'l' vagono, <la arestitoj 
lerte kunruladis »kaprajn piedetoj11}(( 3) kaj, dispelante 
la fumon. per _la hr,ak~j, ili funii~ avi~e,: t ransdonante 
nll'U al ahá »kapran p1edeton «, Jim f~g1s ,malgra11da, 
lirule.tanta~ sebkovr!~jnta papero: Ciu avide penis -en:
spiri .la p,ezan tabakfumo;n, h.rúli¿~ ]¡a lipojn, fulllfl!j~s 
la lipbarojn. Post la el_lspiro, ciu facilige .ek'spíris kaj, 
f1anl(e,n8ován'te sin, forkraCádis. La mahorkon havis 
ne eiuj·. Ciu havanto diVidís ~ .ktin sia najooro. 
· . Pli trank\ile ol ~uj kusis, Vi~g-:al-sube ~r supra 
lrusPenko, maljúqülo· el · .kategorio de vaguloj , el la 
flitro\4)~venaop.lii:OO: . (fu~ UOm.ÍS )in >>iro.vy.f.ka}kH5), 
Ca:r: lía v.ivmaniero ~nsistis el tio, ke veninte .la lokon 

. . & : sia . h-ejmo-, . klen li estis ekziliita kiel renpás;portulo. 
· li denove . piedirec rev.enis Mos~on. La .- üeestadon en 
· Mos~o li ditiírigis dum la sd~ro, por, oo konre.ncigo 

de.autunaj melv~~ji trafien~Jiberejon kia_j ,etapon 
k'8j Áamanie~ pasJgi la m'Rlv~mpon ,\ll~naií en 
ja ~7.il0. . , 

· La:ñ la lego.~~ arestitpj en v.agonoj <levas kusi 
>)·kal"'Íilteme«, po,.r ke Ciu iOOVa gard'Aa:ngo poru, laií 

. ' 

la kapoj, kalkuli la nomrbron ,de _homoj akooptitaj por 
, g.arddejo:r(l . . La .. ínillljiUDu:lo, sci.ánta mujo subtilalojn 
de l' arestvivo; )Qusis tiele. Tío ,ebügis al li observi la 
tUtan scenoo ínter la esk'ortantoj kaj fraiilino.j. Obser-·· 
van te la maljunulo . melankolie snufis tabiakon. 

. ~ Ho, <1&. kanajio estas la rangulo! - turnis sin 
Iá maljunúlo .al la bagnulo :lru.n knaba vizaa-o. 

'ta hagnulo malgajmi.ene glitigis, la~ ri.gl4rpo~ la11 
la staturo de l' ·maljlt.lnulo k'aj denoYe tur.nis ' sin al la 
fenestro. · 

La uangulo « estis tiom lógata de 1' fajrohaml
ino, k-e Ji ne aiidis la 511fioo laiítan mo.llaiídon de 1' 
maljunulo. En la vagontran~lo oni pov,is aüdi, kiel 
la: .:f:raiílino, alprem:ita de . Ji en. la a:ng.uló. ofte, ofte 
fliustris ion al H. Inter ili, videble, okazis malkoosento. 

&ubite la maljunulo, snufanta taba:kon, kn.ársone 
deklaris por la tuta vagono : 

- He, vi, kial vi la junulinoo tedas. Malenergia 
estas la janulino; mi 'mbntrus, .kie dipatrino nas~!G) 

· Pro tia snbita kurago de .1'' maljunulo, 'c.iuj 1Jii1Ua-
mo'ID•~nte ektimis kaj ankoraií p~i trank~is. ·, 

, La »rangulo « lrun okuloj elorbitigítaj allruris al la 
maljunulo. · 

- Silentu:! KíUsu! ... 
Li ekhezitis. , 

· - Mi ne .timas .vin - irankvile k:aj 'konvi:uko 

6) Ruslingva parolturno minaca. - Del' trad .. 
' 

· Vlnrikolto 
,~· .. :_ Gabriele d'Ann1.1,nzlo -

~ · Tr~t.adas la junulo gaj-piede 
· .En kverka kuvo; la ampleksajn sakojn 
, Plenigas per , sukricaj vinberaroj, 

Ka j JI u as sub la prem' Ji\. most' en ondoj. 

Li, sinapogc al la, trunk' de ~bo 
. Direktas kan:te la alternan salton 
-D~ la piedoj; li aspektas kiel 
Dioniz' en bona marmorston' ahaja; 

t f. • ' 

La rnemb!oj riqas, de'' ~i~ec' . kaj ~armó 
Harditaj, káj agema,j en la ritino. 
Sur la supraj' d~ l' adoleSka brusto 
Aperas Ia.fiera ark' de 1' ostoj, 

K vazaií stu.d-~kizitaj de artisto .. 
Mondfam¡¡.; #a:j ~ ,apud la trunk', la . brakoj 

"" · Estas brilantaj .kaj muskolaj kiel 
A tle:taj brakoj ·. spertaj en~ disk-jeto; 

" La gam~oj ·navas dum movi!' la carmon . 
Ví~ecan de la formo lcaj la. longon 
Kvazaií :Uuántan, kiu tiel• kat:is 
Al antikvu}oj tole k.aj marmore. 

Cirkaií la k.uvon la knabinoj venas 
.De . la vinihont>' prokSima, ·. kim uv-plena 
, Karbeto, sur' la kap' kaj. faras . horon 
Simile :a1 A.tenaj korbistinoj. ,.. . :.. ~ ~ 

BlonJ. 
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'·. Mia aojo 
-K .Skalbe-

Jen mia ~ojo: la sufer' ' 
d~ 1' amo, k,aj la ]armo]. 
Bur~onu, velku la som'er', -
jen mia ~ojo: la sufer' 
de I:amo, · kaj la larmoj. 

Ef la latva: "N. Ku;~ens .. 

Veturo al tombejó 
-J. Ttimda-

S trata fin~ . · De l' J:'tlloj : fino. 
Tram' ne trovas vojon· plu. 
Komenci~as sabl'. Kaj pinoj, 
kie cíes lasta ~u·: 

Kaj mi pensas ciun fojon, 
dum aperas tamba pin', 
kial ree ~~~g~ ~ vojo~~; 
mi komencu post ci fin'? 

·Kial novan mi mat~nÓn 
t . ·"' 

ja atendti, iru ~plu, . 
fermi ~e ·la vivm'!lple~on . 

eblas kun pordJeta hru'?. 

Kiu ·scias, "eble - peko 

tiel pensi aum 1' ekzist'' 
tamen: voj' .iJ sablostreko, -
pli rapide, ;tJ;amvojist' l " 

El la latva: N. Kurzens. 

· Cá íniQr.ulo 
- K .. Skalbe - . 

Nenion li posedis, 
sed gaje pasojn metis. -
ja sun' al li ridetis 
sen gros~ en la poS'. 

li ion, jen, ekvidis: · 

mal~ojo en li litis . 
kiel stono' tl~ Ja •pGf. ' . 

. ' El la lat~a : N. Kurzen•. 
,._ ~ 

En autuilo inaltrt:J.a 
-K. Skai:t:>e ' - ·" .. •· 

V..ent' kaj .s;bl' sur kamp~ de~rta, 
. for .la lasta florkolor\ 

Plu n~ní.u flor' a~.rta •... 
vent' kaj sabl' sur ·kamp' . 
Rustas herb' 'kaj nudas · aibó, :e ,r 

'.bluon' p,~~tas-, sole ~ard~ 
en la verda floramfor'. · 

respoodis la ma)junulo - · ~(; per: fingro vi ne tu§ós matbonod¿.ra vagono pQr arestitoj· . . La va,.gono .;~ajnis 
min. l~ripono vi estas: tie (:i estas else~in'taj homoj, · subtera kor:i.doro al in tero kaj la si ~uetoj de la kú§an~j, 
sed vi. . . Vidu ekzemple ~un;' .. óe )a fenestto .. Pot li, sidiantaj kaj movigaritaj arestitoj si.milis al fantOIJlOj 
mi op.iriias, §( e~tas· pli bewna, ol por vi. Por li, ·oorte, de pekuloj. · , · .. ··· . · · · ': ' · · .. 
lasu la junulinon, sed vi ... Fi! • · ·· · · Orii ·ekbruligis supl,ll malgrandan ·lanrernetonmal- . 

Pro la t:irkaiíkaptintaj malamsentoj, te l¡¡. ran- lwlan; pro tio -la mallutno en la Nagooo ~~ajnis Pli' 
g~1o tre.~ la su~ra .liP9, kaj _ l~ liphar.oj ~s~u gi pu_figis. timiga. La lanterno palrn:prumis kiel ·okulo de · an~maro. 
L1 'konscus, ke ha konduto kq.n la frau1ino poVIs ne Nokt~, kiam'unuj tdorÍnis,. kaj .:'aliaj ,· §ajnigis sin , 
pasi senwstsigp.e. Li vidis, ke · la maljunulo estas fllal- aorm~táj, su:C, l_a benko moul'muretis kvaropo :; la mál
nova etapa hrpo. ·· ' jumilo~:vagabondo, ·· la altk:reska .bagnulo,. \mm :gardo-· 

-: N u, nu, ne osoodu7~ - kvíete li :blekeg1.s,_ kiel staranto kaj . fajroharuüno.' ·· ., , 
dresita hq,ndo, al la maljunulo. · · : :· . .:..._ Tio eblá.s, ehlas - oodis"la eskottanto al la 

__:_ J.en do, me oscedu « - respondis venkVo:OO, . persvado:J d~ l' Ínaljunuló, ·__, nur al: neniu iliru! ... 
kaj laUte kiel antaiíe, la m:aljupulo< . . · ., . Arendu, ~knaboj, ke óio estu ka~. Súr min ne métu 

- Hi~raií vi vidis8)' virlnon Jaj : morgaií vi vidos najlojn. · · . ,.. .· 
~in, ~d jen ~u- 'la maljunulo denove montris al la ,__:_ ·Estu _tránkviÍa·:· - .res~~dis la maljunulo: -~ 
altkreska bagnulo _: eblé jlim kiom dá jaroj' ne vi?;}s Ou ñi ne kompf(mas? 'Ni estas arestitój . ·. ,. Estu trarik-
kaj ánkoraií kiom da jaroj ne vidos;"' " · ~ ., ' · vila. K· ; 

Se:. estus lÍele, ooi povus vidi kiella vizago de 1' 
bagnulo kovritie per pale-roza koloro. Rugaj ~ koloroj 
ne e~tadas sur vizagoj ·de arestitoj. , · 

~__._. Jen estas bone, avo: Guste dirit~ . ~ .klare kom
poonitc, - vigle aprohi~ ,la~ arestit.oj el diversaj..anguloj. 
' .La fajroh~rulino kaj la nigrohara ·fraulino Jrun 
larmemaj okuloj aliris al la tria,< kiu ku§is sur la 
benko. kaj tie óiuj kvietigis. · 

Forirante "en la kv.peon por la eskortantoj ,· la 
»rangu1o« ehnur1m1ris al neniu aparre~ sed simple en 
la spacon por sia .aiítoritato super la soldat6j: 

- Tiun Ci maljunula.~n decus · kareni per ~an~ 
karenoj. .. , 

Sed la maljunulo respondis ·al ~o: ,, 
- Mi, fr-ato, ók ;;j~rojn tiritadis per )kr.ake.noj, 

· krakenoj .en lliígvo ~ .arestitoj estas kateooj, -
per tiuj vi ne timi~s ruin. Atentu, · eble vi mem -an¡-
statau medalo ·meritoS' ilin. ' . .. . 

. Eri la vagQI\O :réstiS · gardQstar.ántoj. lli sta:ris sur 
. siaj .ordinal'aj )okoj ~ la énirejQ b.j elirejo · de J' 

vagono.< SOpirrigarde ili o~Mervis ~ mall~· de Je 



Ja!U 'de du 
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·.MAHAB KAJ LA -SAKAI..10J 
- -GYORGY TERESCSÉNYI -

vagis ··-Sen1abora en 

fabrikpordégo: Li 

franco, versajue la 

- Ou vi pensas, ke li dungos min? . 
- · Certe ... -Malbona laborloko . . . Multa varmega 

akvo . . . ·Kuiri multan prtmon ... 
- Kaj kiom oni . pagas? 

. -;- Dekkvin _frankoj . . . elspezi rapide ; • . .restas 
neruo. ; . ·' 

,_:_ Dekkv.in frankoj - kalkulis Joháno - hon'-
tinda salajraeo .... Sed tamen iom, óiutage. "" 

- De kiam vi laboras ói tie? - den0ve li turnis 
sin al la algeriano. . . 

· - T.ri tagoj . . . sed suficis ... . morga u jam ne. 
- Sed kion vi faros poste? 
- Nenion fari . . . tio estas bona. lri en parkon, 

en belan francan parkon ... dormí en arbaro. Tio estas 
bona . . : · IGel en Zahrez, hejme, sub oleoarbo .... 

- ~u, bo]lan 'tagon, kamarado - li a¡llüis lin. 
- Bonan tagon, - elbrilis la .negblanlc:á:j dentoj' 

el l.~ ekridétantaj lipoj - nur venu matene ... .Mahab 
faros lokon por franca kamarado 1 

-'- Mí ne estas ·franco ... 
-Sed? . . 

- Hungaro ... 
- Hóngrois? . . . Gin mi ne kona~ . . . Kie estas 

!ando? ... Ou en Afriko? . .. 
- Ne .. . oriente, en Eüropo ... .Malgranda lando. 
Nun 1a arabo k:un stranga, malgoja voeo komencis 

.paroli. Kvazaü li respondus ne al la kamarado, .sed 
al si mem: . · . . · · · 

- · Al malgrandá ,)ando ne ' esta~ bona ... al granda 
bona . . Granda lando . okupas ma]grandan ümdon ..• 
Elpelas popolon el · arbaroj, montaroj ... Granda · lan,do 

· kaptas. la filojn de malgranda lando . .. Portas ilin ~ 
· Parizon, en fabrikojn, en minejojn, al ma~inoj ... 

Mahab ne ami masinon. .Mahab ami lahrez'on. ~ 
kaj la akv.on El Hodna. . . Bela akvo, granda akvo, 
dumnokte sakaloj iradas sur gia bordo, leonoj ankau ... 
Mahab amas aiíili dumnokte ... 

- Kial vine iras hejmen? - demandis lin- Jo-
hano . . ' · , .... - '_J . • ·" ., 

,En la oloobnÚ1áj okuloj d.~ la · arabo', estis ia 
grancta, profunda' :ma!tojo, poste li klinis sian kapon. 
Per ' la pinto ·de sia 8uO enúe li frapadis la teron, li 
estis tute raüka, .. kiam li respondis: . 

- N e :eble ..iri. . . Franco por mono portas p,a-

Vintra arbaro 
, '- Karl Jimel -

dense Iálas, ',·" 
, n~o hl:mkaa traarhare 



.... ESPERANTISTA. GRAFI~ISTO DOLFA' HARTOSÜ\. 
(CEAüSL()VAKU.TO) . 

.. 1 ·. ,.,~ ~ 

· Ile¿¿n,zante Ia » ~hoslov.akan Aptologion « (»Nedilr
l~lda E~rantisto « , n-ro I4. de .• xg36) , ni esprimis nian 
miron, ke Ínter la bíldoj; kiuj ornam.ás ci tiun laüdind~u 
libron, ne trovi~as reproduktaj.o de unu el la interesaj 
gramra.Joj pd Esperanto de la talenta ·eeha esperantista 
graf.ikistó DoHa BartoAik, kiu havas multe da' admi¡:antoj 
:en Nederlando. Tia pa~o certe ne malornamus la libron . . 

. Kun granda plezuro ni tial nuu· sur ci tiu _pa~o a'e :lt
igas J_a . ~s1'. e_.rantistaron P\! la persono kaj la verko de 
nia talento- lena óeha sam1deano. . • 

· . Dolfa . artoAik na!!ki~is· en ,la. jaro 1907 en la mal
~randa -vil~~? ~odice .~m Cehoslova~1,1jo. En jun,:t a~o 
J¡lm montn~1s ha specrala talento pn desegno-arlo. ' K1el 
knabo )j jam pli-malpli laudinde desegnis. · Sed por ion 
.atingi en tiu arto (kiel cetere en ciu arto) oni be;wnas 
du faktorojn : kouceptemon kaj - persiston.: (Cu Góethe 
ne ~i~is :. >í L~ arto es.tas long a:. mallor_1ga ni.a vivo<~ ?t R:aj _ 
el haJ verkOJ montr1~as, ke ma sam1deano ' Battos1k d.ts
ponas pri ambaü :faktoroj: liaj bildoLestas plenaj ·de . ori
ginalaj ideoj, ilin distingas la kreo¡>Qvo de lía art.isteco, 
In granda zorgo kaj pacienco, per' kiuj li surpaperigas 
.tipjn ideojn, kaj la persisto k.aj plena dedi8o de sperta kaj · 
. tiel lerta fakulo, . kiuj regas la tehnikon . .• 

ekslibrli!-1ió1el!:t~toJ en diversa{ landoj kaj t;am . ekkon~dí~ . 
pri la Iingva baro, " kiu málhelpas la réktan intelekt an 
int~:tian~on. Kaj el tiu izoleco savís iin Esperanto. . · 

· Esperanto . ebligis ál Ji pli liberan. interrilatadon 
kun ·artistoj en 'diversaj landoj , malfermis al li ,pordojn,, 
alie fermitajn kaj montris al li vojójn a:ntaiíe . apenaü 

.. supozitajn; · . , . ' 
, Tial tuj kaptis ·lin la grandioza ideo de Espéranto; 

kreL ordon en la lingva ha oso. La' art.i~to, :kíu Ha m de.vas 
krei. oraon e~ !a hao:? de ideoj kaj sentoj supreniA'a.rit~j 
el ha .suhkons.clO, tre bone komprenas la gra,ve~on tl,e tm 

· OUIJeCJga, ord1ga laboro. 1 •· · '· • · · 

. DtJpost lía espera~tistigo li estas ne ~speraíítisto . kaj 
grañkisto, sed esperantista .grafikisto, . kies verkojn tra'
'penetras la ·»intern;¡. ideo« .-de la,: Zame.nhofa' idealo, kaj 
grafika ~sper_:m~istó, IUU:' utiligas -'sian-. art~n . talei'Iton por · , 
la ,;erda afe:w. ' · · 

Sur. diversaj terenoj de la belaz:to li l:tboris, sed 
baldan li havis specialari preferon al la gravurado. Ki~ 
fervora kaj entuziasma bibliofilo li multe interesi~as pri 
la aspekto de ·lil:lroj ; kaj tjal ·li .. spéciale dedicas sin al .la 
·ornamado · kaj ilustrado . de_ libroj per de~gnajoj' 'kaj. 
·gr¡¡.vurajoj. Par killkaj siniplaj cizoj en linoleo ·Ii scias 

Kiel Ce~metoda instruistq' li vagis 'dum cfu jaroj 'tra 
Jugoslavujo kaj .Nel:lerlando;· kie· li vekis mu1te" da inter'.i¡¡o 
por sia lando kaj. por Esperanto kiel plej Jtaüga infé'r- ' 
ko.mprenigilo: Pri lia labor<;¡ en Nederlando en )a .supr~ 
citita n~ro de »~e?. EsJ?. <? trovi~as spe<?ala artikolo. Kiel 
esperanbsta graf1k1sto h tr.e uhle servB 1a . nederlanaan · 
e~~rantis~aron kaj nian · komunan) dealon, . desegna.rtte tre 
zorge rubrikokapojn por , »Nt;d. Esp«. kaj pre.pipe' p,er 
siaj beláj grandaj kolorigitaj 'desegnajoj por la Es~ranto
revuo, prezentita dum la 8-a Ned. ESp.- K'ongre3o en' 
Leeuwarden Ig36. lli ravis . la ~eestantaron. li'á ' ci-kunaj 
-reproouktajoj ne p.ovas eki' ·sam.an '.impreson . . pro :' mal~ 
grandeco kaj manko de' .koloroj. Tamen ili jam montras 
l~ ésp:imo~apab~on ka~ trafan spritecon ~n la s~mbolaj 

, f¡guroJ kaJ karikatuFOJ· La kompleta set10 kons¡stas el 
2.7 d~segnajoj_, ~iu . kiel ilustrajo Ce kvarlinia strofeto ce 
Clu htero de la alfabetQ. < , • 

· esprimi rican 1deon kaj en "la malmola 1igno · k un 
p~cie~J.Co . kaj · aku~ateco lí gra.vur.as .· la .. pl~j delikat~:jn · 
b.1ldoJn, kvazal} ~1 e.stus , tre cedema matenalo. ,Prectpe 

' liaj Iigno-gravuritaj ·: ekslibrisoj kaj novjarkartoj meritas 
s_peci~lan atentori: L'i intedan~is ilin kun gekolegoj Jcaj 

sa~ron por fer.v~j~, AiRO ; .• Se éstus elk . sur :te~. 
M.aha'b ims hejmen pie<lli . . : Sed estas maro, ·ne eble ... 
Ai1tune ·tamen ekiros Mahab piede .. '. Piede tis Ma~
'ille' .' . ·; .Dumnokie li rampo8 sur Aipo.rí, per 6eno kaj 
ka§os SU)' en k~t:Po ~ .. Dum>~ajno fi vivtenos S~ per 
¡>ano. · 

Ou vi-'~ne ~vas Apari moilon por ·~~ voja~·o? , 
. · :-: D~m tr.l j~i janr Apari! §~ri v~ne ·: . F,ranco , 

esta~ sa~a ... Pa·gas D'IJ.r tiom, por k'io'm bakisto donas 
pan,On, !11CStoraciisto man~jn . . . Li volas, 1re 'MahW 
res tU ti tie . . . k'aj la aliaj. . . Li bhlplu :al :ili' labori 
en lti fa'briko • . . . 

· - Kial vi, ,11~ iras :al pli bona 1ahor1oko? ·Kial v.i 
ne peta,!> salajro-.al1;ig9n? .. , ' . · · · 

- M.ah.ab petas .. . Ciu· petas .. . Ec fabrikisto 
donf.S .•. Kaj tamen ile '' eble... • 

~ Sed kiál ne esta~ ebie? 
- Ciir ~kislo ankáu ált!gas la prezojn· .. . 

"aj:isto ankáu. ~. restóracüsto d8:.ii, í:ie ehle ... . 

Li _nun fari~is orgaruza"'sekretario'de la ; ove fo.ndita 
gruro de ,., lap. esperantistaj belartistoj eh la tU.ta morido. 
Tie li kunligas~Es~ranton kaj sian.,.grafikan dabot:on kaj 
propagandante Esperanton .. 'riter la artistoj~ li ak~Ias . la 
· intelektan inte'r8an~on, · pri . .kiu la kvara sekci¡;¡ 'de la 
Internacia ' Konf.erenco en Parizo pr.i '» Esperanto en la 
moderna vivo« sin specife, p,kupas. ~ ' . 

Tiel Esperanto plifa~iligas . l{aj · 'p!iriciga~ la "'ivon .. 



· ·{~:. ·. . Wpoe~a · s;~ ,;,-_ p.oezia'' J>i>lein~~ó~ ~?~~cilu · 
. la . .g .· . re:~tura: -·hátiJlo; lpter 1;). •:>tta~<lJll~J . de QQrlM))I~o 
"'la. g,>i.dan 141'' o/O~oilllia~as S.Guaér,y,'kull 'sia; ampleksa . :t,.~;~k· 
táto . Nothj~pri ,lxz. Gíd, eD;~.If.i~ J#.:··p.!],flijie; a~;tJi~ la: -~Jh?ao 

; poet. ~~• .. f.la_gt~!?· ~o~~~~le xesP..On~fs: :•,ál: ~:S?ui:l~ry en 
puhh fetero,. k:aj la · a,kuzon ile ',pla,g1ato l1rtfuzas ''Per 
la :d . . o,\: k:e 1i mero atentigis la dttá:kintqn,·. ke la. id~ 
'estasJ:e:r:pitáel .la t~atraJ? ;de ; Castt·o, ~afke.J,a ·. ~om~:>n :de 

,. ~~ hlspao~.-· ,a,ut:Qrq ;}t . ppsile!lt~s nw: ·. tral, ~k e' ~~ ttgiJ.fd:as . ;J a 
h_Isp.~I?;an~ ;ver~tst?~ n~I' aptaua pnlah.ora~~o ,:, de ,'ta mat!'*
nalq. f~ame, prlSlleritis, pos:t dudekJarlJJ, la_ nomon de 
Corn~ille, ~.la ~¡sp~a , verk¡sto DiaiJl.~ri~; . ;li pr~áhórls la 
.fr.anc:w .:Qtd IH&pa?:e· ·S~d, la ~ata!o atm-sts, lm; ~ ~ar •Vol· 
tme . EQS!e, erare, en li • malRovns . la .. lúsp~l!Jl, : m~deloJI 
dtr• Co,rp~jll.e.) · .:;,. .. · . .~· ••. . .. · . . <·. 

. <~~!a traktl}to -~e ScJ¡déry kaj la. re3pnpdp "d~ ';,,C.o~~ 
· nmlle,,'hgigas t_utaleg10_ <le ~taka!}tC:>,J k;:J ?_efen~antoJ. Iqm 

post mm l<~; dJWUt9.,iphvashgas>·Preskau c.m autoro partol
pr~rías \eq, .l~. ~at3Jo, :ki~. f:!ri~a§ , ciam pli. akra .. Kiel intensa 

_ka) v~sta tpi d~sputo . esb~, .J{rllvfis : ple~bon,e la, v~rko, ~e 
Arm'!-nd .Gastlá, , prof;Csoro ~e . la umve'rsttáto ,.en Caen, km 
;:liMíJ!s eri ' .i 8g8 la. tutan · de la •'disputo pri 
'Cid s'rib la.'tit'ol() >>Úi. . . Pi4~s et pamphlet$ 
P,ubliéi_ ·.. les 'Lli kolek~itaj. dókurrientoj 
am:p}~~.s3:s . . . · · · · · · 
::' ~a loó~{ cv:ico .~e;;p~tml:J~t<DJ }JrlatOOJHg:ls 
.La .<J'iskuto ... . · 



' JiifugoQ :ka) au_onon > sema]ne; ~a] la .~ilue~a]n~ -eÍsP.'z~ 
por silaJl'OJ estas 5o-6o, funtoJ, se ne paroh pn la ahaJ. 
Poste ".-:. Ii · daiírigas seriozi~inte - foje ·mi iris Londonon 
kaj rjgardis la, teatrajon de , Sheriff la Jour-ney's . End· 
(F'ino de l' Vojato) . Kiam mi eliris el la tea~ro, mi sen
tís, ké mi devas ~kribi, t~atrajqn,. Dum tri . tagoj mi skribis 
unu kaj sendis ~in al amiko, ·kiu estas tea,tra fakulo. Li 
respoqdis, kc 'la ideo estas bonega, sed la. teksto estas aM.:. 
D? p.oste n~ kun~ verkis Key (-SI<is~Io) ·e.n kiu ni. pri.lahori~ 
miaJn. traVlvajoJn en· Irlando. .0-.l est1s · prezentata dum 
kvin sernajnoj eJ) iu teatre. de West~End ~ preskaü :Ile
nion ¡;pi gajnis ,per ~i . Mi jam estis . tu.te seJlkrira~igita, 
kiam sribite telefon'is :mia ¡¡,gento, ke Aqter'iko volas aqeti 
la teatr~jon por. Jin ~il~igi. •. . . N.i sciis,_ Jte de la RfO;¡ 
gramo gi estos depremta ]am sabate - ka] :jaüde la aoeto 
ankoraií estis .maTcerta. Tamen ni kura~e hfufis kaj suk-. 
cesis Sl}.pfeDSraiípi J;t ¡iOeÍprezon de dwnil fu.ntoj al4.fioo. 
El tiu ~umo .mi ricevis nur~ la b:ionon, ·sed por mo
mento gi forigis miajn . zorgoJn. ¡>pst ,tío mi skribis la 
Tremegas la Mondó, gi jlliD . aJ)e!'h -en sep Jin15voj .kaj 
estas filmigita. La: . céfrolojn luais en la film~ Constan ce 
Bennett kaj Douglas Montg-ómeTy .· Constimce venís el Ame~· 
riko, ke &i ~~~u la rolon de la_hlonda 1\.nna; la amanta 
Berlina stratknahino . . . Poste venís cio de si · mein. · La 
filrnrajton de mi:a romario Never 'in .vain (Neniam v¡~.ne) 
a~etis la GaumonLBriti~h jus , aJl.laií ol fermi sia_n pord~ 
'egon ; mi estis 'la lasfa 'persono ' al kiu ili . donis cekpn. 
Ankaií mra alia romano Reooil (Retimigo) estos 'baldaií 
filmigita .. Sed. cio ci . .... estás io ne ~erta kay trile ·ne 
daiíra. 1\11 sh1bas malratnde, .du.m Unu jaro ma.ksim-ume 
unu libron. Estis jaro, kiam Jl:lÍ gajnis 'tr.imil funt'ojn per 
verkado - alifoje ec ne tri.dek,. ,Pro ,tío ,f}stas bonaj la !leS:; 

cent · ákreoj',_ liiuj éhspezígas -aimem.l.ií 4 fmitqjn Scmajne~ 
Estas ja sufice dil laboró pri gi, '-'- sed ·mi 'amas l ií"teron 
kaj- amas la pluvon, volonte tni 'eksperimentas per suker-~ 
rapo kaj lupolo . . . .:;, , . ""'': . . ·~ · ' · , ~ · 
., · »'Ktan, alian p&sion vi ' liavas 'ankoraií, kapitano Hardy« 
mi demandas p1u. · . ' ' · ' 

»Lá virÍ{lan belon - -li respondas ~ ridetante. 
mia edzino ne estus tia p.edekta 
estus .. &in trompinta: Mi 
-virinoj «. 



A.nkaü -iia - pafr_o kaj liaj a~oj es~s kornercistoj , 
xoínence 'senllavaJ, 'sed post_'' génerá'cioj pli káj p1i ricaj. ~ 

' Jatn ' durn sia junago, pro aventurerno, - ·heredita de iu 
avo,; kiu pelite. de sia. prop;a sango ve.n,is en la 'urhon 
kaj :~-k1ogis ti:e; - Ji rnplte Y<)ja~is en la _prp,ksimaj landoj. 
Li es.tis suficé'11C.ulturita por lerni kaj studi sen gvidant?· 
kaj 'olí faris tion, sed kiam,.)i komencis studi - la l. ~ocion 
kaj'la hoí:nah vivon,-'Üa talento mo~trigis. rl'esufica.Ncniam 
li a, tmgis prof1.mdan konon pí·i tipj . nek kap~blis rimar'ki 
la grandajn ~interrilatojn de. la viyo· kaj la socio:,. Li ·amis 
la vivon, ter.urigis, 'kiam li pe-nsis pri la', foriro el gi; :u 
ne .povis kredi je la_ postviva estado, tial fi: -ankaií ne e3tÍ9 
, tr~ religieo~~· nur ;tiom, ki.om li vnlis pE: ti la helpon de 

_ la cielo. Li amis la vivon~' sea ne _komprenis ··gin, car Ji 
!:lercis gin I).nr surface,. kaj kiom li trovis, tion li kredis 
1¡¡. vivo, sim_ile; a\ la ;fiskaptist.o, kiu enme:rgant~ la hp~ 
iilon; rigarda;; la akvon kaj. atendas· la fisojn , sed ec Dl1 
prov.as studi la internan vivon de la .akvo, la ludemajo 
fi§ojn ; kiuj , gaje ludas k~j r-iské ;viv.as, _la multspecajn 
besietojn, kiuj sa~tas, rampas aií na~,as kaj-la tutan vivon 
de la akvo, kiu dum bona vetero sajnas paca al ]a roman-_ 
tj_kulo, sed terura. al giaj -fuQ.d~j ~?nantoj. 

Lía juneco pasis for; 1r e.kk-onis la facilajn guojh rle. 
la viv~printeriwo, sed sen j-a profund¡t memorajq .. Nenio .. 
restis el ~j. K une íranté, kan ísiáj · amik-ój, 1i :t!lsis sin · 
viví. Kelkfoje, sed ,tre m:l'lofte, li rigardis en sin mem; . 
observis, kion li f¡u;ís , kaj vidis, ke nenion. Tam~~ rcsti,s 
cio ' ki'el abtaue~ ' li_, ec ' diris al si> mem: ' ~iaru; "kion ~i 
volas, vivu! « Fatalistoj ag~s si~ile, kiel Ji. 

La pl~ztiroJ de la· mom~nto, fstis -··liit; guo, ··Ja '·virinoj 
kaj h lude. liaj gojoj. 'Li esti3 malbela hómo, tute ,n~ 
virinidealo; :sed forte erotíka. Guste lia ameru,pcio ne 
pla~is al . la'•¡~iiinoj·, li .estii do devig:ita turnigi allla , ~U 
facíl.e 1konl<er:ebla pa,rto de · la. virina m()ndo, tio estas:i 
·al la duonm·ondo. · "'~ · · · 

"'"' ~·· 

pripense .volis .tin .sekvi. Tátnen, la timo' de la: fa,mÜia 
skandalo kaj de la venonta edw,''.:kiu es¡):eros castulinon, 
retenis sin de riska pdo. ' 

Post Ja geedzito' ilin ne ligís amo• ünu • aL. alía: ,la 
viro. ser.Cis por si nur kunlogantirion , 'kaj la vifinó pensis: 
»mi kutimigos al .mia edzo «. Si 'alkutimi~is efektive, e~ 
tro, si. ege enuis. Poste si · sciis· ·sin alíe k'orisoli ·kaj kon
't;entigi~ La adulto tute ne podis al si grandajn exnociojn: 
si prn\'Í3 sukcese iom 'da ekscitigo, iom da distro - fine 
si l;acitis':je/tio . . €~tere, si : rlaskis du infanojn, ·knabojn; . 
kiujn Si bone prizorgis,_ ca~· ve~vere §i estis bona virino 
kaj bona patrino. · ; 

Al li , tio estis grava,' car li treege sopiri~ la familian 
vivon, ekrnalamante Ja vivmanieron, .laü kiu li a.ntau;Q 
vivis. Eih~o, infano, -"o~f()rto .; ~antado, nu~ por ili 
li · labori.s~ hj 11 .esfis plena de sinoera patq amo: Li · havis 
gcnerale " bonan koron, ce ;rnolan, tamen atentis , ke la 
·almozuloj nc tro aJ!cutimigu al lía pPrdo. Lia lahoristaro 
sin<%.e Aatis lin, ~ro · liaj rektaj, scnperaj homaj trajtoj', 
óefe pq¡¡ "lía homa sinteno al ili: 

úir satis la #cilan , muzikori, .;:-;c- nu:r ,tiun li kC,?mpr~-
nis _¡ sed '}>ró elegan~eco, li kelkfoje vizitis operon; kon~r

, tojo , rnalfacile aü ~ tute ne kom.Jireneblajn al Ji.' Eri ~;'11 
logejo pe~dis kelkaj malbonaj pentrajoj, por qrp:.ami la 
-muron. · Ili estis multek~staj, sekve »valoraj ~ laü Ji. 
Granda estis lía entuziasmo al la, literaturo. Li :rapidú 

. aóeti1 la .:l)o"ajn librojn. l,egis ·mu!t.fJ . Ne,.Ja verkoj neniel 
~fikis lin, . ,,ere ili estis ril.rr' por pasigi la 'tempon, · kion 
Ji kunligis .kun si-a shobemo. Tiá:l li preferís la famaj;n 
verkojn, ~éd' nur la· pwzqn; póeínojn ñe. ,, ' 

""'. • ' ' i1:' "' • 
·Sen g1;and~ emocioj ; kiel povas nur la interne simp-

laj hQmoj,li ,at:ingis tian ;viyon, pri kiu li diris en-sia mitl
junago, 1-é. ~i esti$ sukcesa. --Li >eraris1 li rajtis diti( ñur, 
kc ;gi · estis agrábla. Sukcésa vivo signifas ja atingitajn 

. celojn, kaj : v,ivcelo-jn li ne ha vis. Liaj éeloj estis· nur de,~ 
tag-at~ta,gaj; i,lin .. star!gis puv la· _konstant¡l, ~enadluo de 
la la:boro, kies jugon 1i porfis. 

, "·~ ~nlyúlpa n;¡;ski~o ~ spirita ,streoo, korpa , vegetado, 
' siléñia' Jnoitó, sinÜra priplot.ado de 'la .familio, - tío 
cslis koncize lía vivo; ' ~iu post ~elkaj j_ardekoj tute mal'
apetos , en la . sel).finao tetppon. .Iom post iom ~tu~ for
visigos . liaj) vivkoriiÚroj, Üa figuro Aovigos eri la eterne 
kovrantan roaJiumon de la forgeso, kaj ne tien, kien 

et;f::Juinstr:io el la teruraj mal,prok:simoj 
... ! ·~ ' 

animon 
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amerikaj~ ka,;j francajr gazetoj anjaií ~u aií du jaroj, 
pruvis, ke hazarde . alpi!-rolitaj strataj pasantej ne scia.s 
e¿ pri lá nun vivantaj grandaj hon;1oj pli multe olla ftis 
cititaj specimenoj yri la~ ma.liiovaj. Tio estas t~e malgaji~a, 
sed J~ anglan iibron mÍ tamen legis kun Í'oiiÍ . d'a ~OJ?· 
Mi pensis ¡Jri tio :, kiom 'malmtilte scios 1·a ·sekvon'ta] gene
racioj pri la nunaj grandaj ,kaj famaj hoinoj! · Malfort.a 
konsol ~, sed tamen.pli , ol nenio. · (G. B.) 

' . ·. (,,' i i! . , .... 

TITTA RUFFO 'VERKIS SIAJN ~EMORAJOJ.N. 



. ,, H• .lin áte~?is nÓ;~~j $enil~~iitoj: la !eála 11e ll}~~f~rm_is 
' SiaJn. pol'doJn •. nm'. m fab~iko d~ gra,mo~on~Isko.J 1g1s h? 
kanb 'kelka]n JtalaJn popolkantoJD· La ncev1ta mono ·estis 

. la: unua mono perlaborita per kantado. Sed la diskoj 
. fond~s lian felicon 4 Agento~ ekaiídis Hin kaj komencis 
interest~i.i•pri la juna kantis,to. Seréis lin, kaj, travinte, 

· vokis lin al si kaj deklaris, ke la nomo Ruffo ' Titta né 
estas taiíga por artista kariero. 
· >>Ni turnos gin ' - li d1ris - el Ruffo THta estos 

' Titta :Ruffo, ,kaj mi . vetas, .ke vi faros karieron'·kun tiu ci 
nomo.« :' , · ¡ 

* 
La mondkariero provizm::e ne volis ekiri. Ciuokaze 

,, sukcesis al.la agenii;Jl lin akoeptigi ce la Roma op(lro . ( sia
tempe, ·ic.omence d!3 x8gS, . ~¡ ankoraií ne e8ti~ tio, kio 
'hodJ<!.ií estas la Teatro Reale) por la kantado de unu rolo. 
Oni donis al li .la rolon de la Heroldo en · L.ohengrin. 
Titta .Ruffo neniain lernis teatro-ludon, regisoro kaj 

. · orkestestro havis tre multe .. da ¡>eno, .. gis .ili · ppvis ,al 'li 
instruí la rolon · postulan tan malmulte da m ovo. Ce la 
·A'eneraia .provo li tiom malhone sin movis, ke Mingardi, 
. fa orkest~stro alkiiis lin : 
'.. »lÚbn .vi faros; vi .mallertulo? T.iam far.igos .eL vi 
liantistil,' ' kiam el mi papol<< , · '. · 

l'fi~a Ruffo ' estis tute · ~~nkuragigita;; li ec ne volis 

iri al)~. prezentacloJ ~tat'L,Ji~j an-Ín\'íl.i, olúiloj ·~it ·~ 
bildo de, la amboso ka] martelo en la mf;an~~o. Fme li 
tarne~ kole~tis • la rest~. de. sia. ku'r11;~o kaj iris" '~ . la 
prem1ero. L1 mem ne sciiS, kiel li ven1s sur la sceneJon? 
Nur tion li aiídis, ke oni ludas la uvertu.ron, li vidis, ke 
la kurtenh supreniras kaj la ork-estrestro ·donas la signóR; 
ka:j li koinencisJranti. 

La sukceso estis brileg·a. 
K:elkajn jarojn li ankoraií res ti~ en Italujo ka.j. d~iír~ 

lernis. Lía voco · fari~is tídm potenca, 'ke la " kntikurtoJ 
komparis . f(in, kun la mugo de Niagara. Komen~ .de ~a 
jarcento; n iris la unuan :foj<m eks~r~a~d~ k~J h~vts 
cie grandegan snkceson. Sardorl skr1h1s pn 11 bnlan . 
k:ritikon, Rostand, 'M.aeterlinclc1 SGint- Sacns; Massenel.# 
Richepin . donas · Tin de mano al mano, en )Honte•CqrL~ 
li estis gasto de· la rusa arkiduko, en Lisboa la gazetOJ 
ski:ibis cefartikolon pri lía voco. Oni vokas .li~ al Norda 
Ameriko al Suda Ameriko . . Ce la eksplod.ó de la mond
milito · ~n xgtf1 li estis ' eñ· Buenos-Aire3. Kiam ltalujo 
ali~is 'álla milito, per la unua ~ip;o. li venis hejmen, 
soldatigis kaj faris militservon $i~ la f~no d~ 1.918. . ~ 
' Nun. sekvas ·la plej malgaJaJ, pleJ ekscitaJ pa'A'oJ d~ 
la libro; la prisldibo de. nwlsano kaj m~n:!o de ~aruso. 
En 1919 Caruso kaj Tit~a ' Ruffo . - .kmJ. ankau : ~une 
h:~is jam multajn sukcesoJn - estus, devmta3 kun~ roh en 



la MetrOJ!olitan. La kontrakton ~e Ga.zzi Canua. ili jft.m 
subskrib'is, ' sed dumtempe Caru~o mort-malsanigis. Oni 
po:rtis lin al ltalujo, kie li post longa suferado .mortis. 
Títta · Ruffo nur ce la tombo povis zumi dolorplenan 
adiau-kanton. (P. N.) 

AUGUSTUS-EKSPOZICIO EN ROMO. 
La 23-an de Septembro so1enis Italujo la dumilan 

naskotag-revenon de imperiestro AU,gustus, fondinto de 
la unueca Roma mond1mperio. En tiu ci tago, ... mtaü 
dudek jarcentoj okazis, ke en la Palatin11m naskigis .filo 
al la plej rica 'bur~o de Romo,' Caius Octavius .. 

La kalendaro de la mondimperio montris la 6gr-an 
jaron »ab urbe conditc.«, la legioj jam · konkeris la plej
multon el la popoloj de la Mediteraneo, portis fabelajn 
trezorojn hejmen kaj il?is provizejo de Romo la duonon 
de Ei'lropo. Kvirí jaroJn poste Julius Caesar konker.as 
Gallion, post pluaj tri jaroj Britanion, kaj kiam ce la 
pinto de liaj sukcesoj kaj potenco oni lin ·murdis, la 
Iimoj de la iama pastistejo etendigas de la Atlanta oceano 
~is la Kaspa maro, de Arabio gis la okcidentafrikatj 
marbordoj. . · · 

~ost la m orto d~ Caesar, tri par~i<?j ~lop~das aki~i 
por s1 mem la fruktoJn de la sangaJ militoJ de Jarcento.l: 
post serio de civilaj militoj Caius J ulius Caesar Oct:~vi
anus - nepo de .Tulius Caesar - , sukcesis eldevigi .la 
ven.kon. »Depost la fondo de la urho« oni kalkulis la 
78o"an jaron, kiam li., sub la nomo Augustos ,mortis, · 
kiel imperiestro samranga ltun la dioj kaj kiel hereda.ioh· 
postlasis bonege organizitan, el militis.ta vidpunkto ·ne 
venkeble fortan, civilizitan kaj rican imperion, al malofte: 
indaj posteuloj. ' 

. 
estis eMe ti un aregon da. . materia:lo kolektf duro kvin mal
longaj jaroj. Oni ja devis organ~i apartajn ekspediciojn, 
ke oni povu fari kopiojn pri la romaj memorajoj en 
kelkaj Aziaj kaj Afrikaj urboj; ke oni povu ;Mporti J.a 
gipsmodelojn kaj fotojn de romanaj ajoj iro:vigantaj en 
la kvin mondpartoj. . , ·· ~ 

Pri la detaloj ni ne povas parpü •ci tie, .car tio am~ 
pleksus ja pli ol du volamojn. . ; . ·· , · 

La grandega urbo-modelo, troviganta eri la ekspozicio, 
sentig~s, kvázaií ni retro.fl~gus dUJ;nil jarojn, sur la » Tem
poma:smo « de Wells ka] ngardus sur la urbon de supre. 
Cio, kio efektive kusas hodiaii jam e.n ruinoj, vidi~as ci 
tie kiel rekoristruita tuto. Ec por duon-horo oni ne ka
pablas fodiri la atenton. 

Oní nur pavas úpeti, ke cio '~!Stas inteíe~ga kaj 
instrua. • 

Cefe instrua 1 Precipe, o:e oni pripensas, kiel rapide 
la homo de mezepoko sukcesis · forgesi cien, kion al li la 
an.tikva epoko instruís. Tiel briJe kaj komplete,, ke kel!i!ajn 
ajojn - ekzemple kuglo-lagron, kaj automatan ankron -
de vis den ove eltrovi la » jarcento de . Tekniko «. Preskail 
mil jarojn post la renverso de la Regno, kuraga:j. huma~ 
nistoj scienculoj kaj aüaj suspektindaj intelek<tuloj devis 
elfosi el la forg~sitei,o • . el la tero, t)l f!lndoj de ·bihüo
tekoj ktp. multajn al~f!ijn ajojn, kiujn la . gvidantoj, poli
tikistoj kaj militestroj, 'dronigis en forgeson . .. 

La dronigo sukcesis tiel bon~; ke ni e e nun fosadas . . 
Sed' eble 'ne plu lorige. Laii generala situacio, laií 

iaj brila:j spiritaj direktoj, oni estas téntata supozi, ke 
eble d la fosantoj fari~os dronigantoj denove, k¡¡.j ' ke 
niaj nepoj sukcese fm;gesos cion, kion ni 'scias! ·(P. N.) 

LA E'ÓNDAMNITA POETO. 
En la analoj tiu ci jaro estis signita 786, kaj neniu 

sciis ankoraií, ke antau tri jardekoj kaj duono, en eta 
stalo de iu juda vilageto, naskigis aliá infari.o, kia fondos El .Parizo ni , sciigas, k e · Íie francaj jugistoj • kaj 
multe .pli grandan kaj p1i longedaiíran regnon. Regnon, juristoj iniciatis movadon por tio, . ke oni nuligu la kOii-
kies signifo estos tiel granda, ke gi nebulumos .tiun de damnon d.e Báudelair~ . . T1,u kondamno trafis la poeton 
la urbo; ke la tempon oni kalku1os ekde la ·alveno de ti u pro sesfoja pui:loi:.,.()fendo per '}li:esajo. Oi frapis la poeton 
infano kaj . el la morto-jaro de la Dioimperiest.i'o farigos kaj ties eldoniston ' per po '3oo fr. da monpuno kaj mat-. 
t{¡. post Kristo! • · .. · perÍnesis ·.la disvastigon de ses. poemoj SQr la tuta teritorio 

. La dum~jar~n naski~~to_n llomo ne povus pli ·inde. de Francujo. Tiuj ses poémoj de la F¡oroj ' del' Malbono 
fes ti ol per hu C1 ekspoziCIO . le la memoro de Augnstus. ankaií ·nun .·estas malpermesi:taj, kva'nkam 1a malperme3o 
Duro kvin plenaj jaroj, aro. da scienchloj: histor.iistoj k:;tj . ja:m validas nur sur 'papero: en ciuj novaj .l3audelaire~ 
arkeolo~oj laboregis pri ~i _por povi spektakle klue . elilonoj trovigas .ja tiui .ses pecoj: La Juveloj, Lethe, Al 
prezenb .la dek du jarcentojn, pasintajp d~ la: fon~o ·?Q si, kíu es_tas. tro .gaja, Lesbos; Ilamnitaj ·virinoj, La meta-
Romo ~JS la pereo de la regno. Por montn, kw esb~ t11,1 moriozo de 1' vampiro. x . 
grandioza forto, tiu de tiam ne plu imitehla .organismo, · Tiun absurdan , jugon j.am multfoj(l orri brulstampis, 
kiu dum la e~oko de la perpieda kaj · pereevala tra..fikol j<~tn' n1.u,ltfoje oni ple(}_ig. por ties cnuligo, kiu, .tamen, ne 
de la perrem1la kaj perve1a navigado, povis '.. kreí ínek: · ' okazis. Ois nun poetoj,* verkistoj, la intelektula leganta 
antaiie nek poste imiteblan regnon. Al la ' organizintoj publiko ~rgis la, forig~m de l' .. kondamno . . Sed . nun -
sukcesis la preskaií neebla: ili kolektis :en 64 .eambregoj .kaj jen Jiio estas apat;t~ ,§ignifa ;,aj kio 'donas ·esperon 
tian materialon, el kiu ec la laikoj povas vidi ' kaj lerni·,. pr~ y~kées.o :._ guste ~lt~ángaj f,;uicaj jugistqj esta~ !:a 
kiel evoluis, vivís, labo:ris, studis, amuzi~js; naskigis kaj mmatmtoJ. . ' ·· . . · 
pereis la plej granda. miraklo de la antikva ~poko: ~la Eble la plei l:íri~a jaro de la francá litera toro e> ti~ 
Imperio de Romo. Tiuj seSdek kvar . salonegoj estas.' pli lSii'¡, e~ kiu aperis L~.~ · Fleurs. du Mal · kaj ' Madame 
ol nura ekspozicio: 'ri.eKomparehle interesa kaj valor¡¡. . "Booory; La autoroj 'de atnbau verkoj~ Baudcla:ire kaj 
lernejo. Ec por mom~nto oni' ne há~as la impre3on esti Fl¡wbe~:t; de"is stari antau tribuoalo, sub·. akuzo pri sen
en tombejo plena de- pia) ine'morobjektoj. Ci;u salo: · moraleco 'kaj .Pudot-ofenao, La sama jugistaro pritraktis 
nego estas nova surprizo: Cio Vivas, cio hávas guston k.aj · arnbau procesojn. Fl~ul>ett estis ekskuzita; la . irilelektula · 
homan proksimeoon. La organizintoj sukoesis revívigi. 'II\ODdo entuzias~e .festis póst la . ekskuza jugo Fla.ul:iert-on 
Romon, pereintan antau m;il kvincent: , jaroj: : ' k'aj .ankaií.' li~jn ju~isto],P·,., S.e:l l.~ ~egistar~ .gaze.t~ro. ák: 

La ekspozicio estas dividita 11m kvar partójn. La' unua cep!Js la <Verdiky~n ~un ~~anda · ?Id1gn?. ~<ll ~a ~JUgJst?~ 
prezentas la historion .d'tl Romo, ekde Romulus kaj . .Re- deVJS kondamni Baudeiau~-on .]am ankau ttal, lie i11 
mus ~is la invado de la barbaroj. La dua: la fundar:ileÍ}t~n piuvu ' sia'n · severeéon kontraií trolibereco ·' én :. ~pr¡¡.laj 
instituciojn de la regno. La tria ~ian . civilincion kajr~la aferoj. ·:- ' · • . •• ~ ' , · . · 
k vara la priva tan vivon de , ~iaj civitanoj. ' L:i pefa prob- . Eksterurdina:ra :in~res~ anta~is " la C?fytitrakt()n, • 
lemo estis la elekto de la materialo. La o,rganiiintoj,l:iavis carla akuzato, Baudelail"e, esti$ tre mteresa .figuro. :Multe 
du eblojn: .aií pr.ezenti 'el la . origin'¡llaj ¡:Qemu.~:ajuj tion, · oni ílúSb:adis pri li en Paciz&, ec ·pü 1multe ol t. kiom estis 
kio estas formovehla, kaj ' la · reton anstatauigi,J>¡er kopfoj, . "~~a. Dor~o_-frostigajn .histG.rio:jn kolpottis· la ~midiroj 
au aran~i la tutan ekspozicfon el · uQuecaj ' kooioj~ el pr1 ~la orgiOJ en la aparta, cO:atnhro de 1:a 'Hotel llllloélan, 
modeloj. < • . . 'O ' A loe la ceflíerOQ • estis tiu :ci altf.runta, ' strangrigarda 

":. . La sciencu~aro ~re prave üecidis po~ lá. du~. so1v~. La. . ·P.oott~., 'K:aj :'ºm :Parolis ·,pr~ 'li . an~'ilu . aüajn. 'áferoj~ ~ k~ 
ongmala mater1alo 'la restus tr() malgranda. ·. .,.. . '.$ . "1'1 estas eas1a ~uanto ,i:le ~ la . m1ste.t'-ef•ka .or1-enta veneno, 

Pli ol .tri.. mil briie . suk:cesaj g!psmQdeloj, du cen~ . J a líitÁiSó·, \a:i, k:e · ,lia am¡¡,t:ino es~ ~.nralatino, •Jeanne. 
kopi?j de monument~j, se~nomb~~ D?ocMoj, di~pozith:oj ' ·· Duval, ~ la "»rugra 'V~uSII', ~wñno d~ r~ ·Tiieatro ·P. ~-

. plemgas la saloQ.egoJn kaJ la VlZltanto · nur muas, ~ tbeon, duone téatro, ouone J\.iia.bstatilra, · mál-



he.i-haiíta, pasia ~.lrino, ce kiu Baudelaire persístis kun ia 
· plej ,granda ·konstanten;io. 

lnter du ga:rdistoj staris pale la poeto, kiam kontrnií 
ses per1.oj de lia sola .versvolumo fulmotondris potencan 
akuzparoladon la impreistra prokuroro. Pale li aiískultis 
ankaií la de:fendan ·pledon, en kiu lía advokato replikis· 
al la p;rokuroro pet· la opinio de Balzac kaj per citajoj 
el· la pocmoj de la ·plej konataj poetoj .. Ankoraú pli 
paligis la vizato de Baudelair·e, kian':t oni deklaris la k0n
darnnon. Ne tiuj tri cent frankoj lin cagrenis. 'Sed li 
sentís, ke tiu kondamno vundas gissange lin kaj tra li la 
tutan poezion, kiun, malgraü siaj splenaj poioj, li pro

funde respektis. Lin ne konsolis la vivuado de 1' publi.ko, 
nek la leteroj de J.i'laubert; n ek tio, ke Víctor Hugo, la 
princq · de l' poctoj, lal'Itc esprimis sian indignan; nck 
ti'o, :k e lin ek~kuzis ec Saint Beuve, kritikisto ·al te · csti
omata k.aj ,rigardata de la tuta literatura mondo kiel 
nea.pelaciebla aiítoritat<>. 

Kiaj internaj fortoj igis Baudela.ire-()n la plej indi 
vidua poeto · de sia tem:po , klasebla en neniu skolo, kaj 
tiel malproksima de la spirit<> de la dua imperio de 
FrancujoiJ Tiujn profundajn antagonismojn Baudelaire 
ec plia'krig.is per sia vivo kaj sia verko: Li spitis ·Cinjn 
hipokritajojn de sia epoko, lnktis kontraú la simcerbeco, 
·humiligo kaj prudo, en kiu li vidis sirnptomojn :ele 
reakcio. Li malamis la filistrojn, kaj tial, ne 1 povante 
ilin vipi, li klop<>dis ilin konsterni, ne nur ·per siaj 
poemoj, sed a.nkaú per sia konduto, kaj per la troig.it.aj 
farn~j, kiujn li mem disvastigis pri sia ekzotika v.il'
rnameco. 

Li adoris sian patron, sed perdis· lin frue. Lia palro 
estis bela animo, talenta sed diletanta pentris'o kaj J.a 
plej pur-spirita Gironde-ano; amiko de .Condocet. Li 
amis a.nkau sian patr.inon, tre amis sin, sed io sirigi3 en 
li, ki;:¡m si, post la morto de lia patro, edzinigis denovo. 
Tio eotis por li terura 'travivajo. 'Li fremdigis al •sia 
patrino, ,al la tuta mondo, ee .U , si mem. Sia dua •:dzo 

estls ofÍcrro, 1a .stabo-~efo de Parizo. Oní ,povas ímag~, 
kiaj antagonismoj disigis de tiu rigora oficiro la iom 
virineskan, dekadencan junulon, kiu, 'tamen, malgraü sia 
dekadenoeco, entuziasme kaptis armilojn en I84.8 kaj 
batalis sur la ba.rikadoj. · 

Lia vicpatro, kaj sub lia influo ankaú lia patrino 
mem, malsatis la poezion kaj ~in rigardis neimagebla 
kiel vivdestinon. Charles-on, por ke li forge3u sian »gran
dan amon «, ili sendis voja~i. Hindujo kaj la insularol 
estas · kompreneble, ke ti u voja~o ne mortigis en li la 
poeton, ec plifortigis. Reveninte al Parizo, li venís eu la 
societon de verkistoj kaj poetoj, kaj komenci~is lia 
kolora, iom ekzotika vivo, pri kiu oní tiom flustradis en 
Parizo. Tiam ekbrulis ankaií lia amo al Jeanne Duval. 
Kaj tiam venís la hasiso. Kaj lá ebriaj noktoj en. la liotel 
Pimodan. Kun sia familio li rompis cían kontakton, krom 
la apanago, kiun, kvankarn tre malgraíívole , li akoeptis de 
sia patrino -'--- li estis ja rnalforta por stari sur la propraj 
piedoj. Li verkis poemojn, sed unuavice literatura jo kaJ 
priartajn eseojn, en kiuj · li malkovris Edgar Allan ' Poe, 
kies verkojn Ji ankaú tradukis; defendis la tiam ofte 
atakatan germanan poeton Heine, vi~antan emigre en Pa
rizo; inter la unuaj rekonis la epokfaran grandecon en la 
muziko kaj poezio de Wagner; pledis por Goya, kie~ 
valoro · tiam ankoraií estis kontestata; trovis francan pen
triston, Delacroix, kiun , kontraií la granda plimulto de la 
fakuloj, li rigardis genio. 

. lnter la verkistoj kaj artistoj pleje lin efikis Erlgar 
Allan Poe. ·El lía junago, plej daür-impresa estis ti u lía 
travivajo interna, kiun -li havis por la dua edzini~o de la 
patrino. Kaj al tiuj ci .a.ldoni~is la sorco de Hindujo, la 
basiso, kaj lia bola amo al la migra Venus «. El ci tiuj 
komponentoj evoluas lia poeta kaj homa indi~idueco. Kaj 
igas kornpreneblaj liaj konfliktoj kun sia epoko kaj la 
filistroj, kiuj antaü li enkorpi~is en la persono de lia vic-
patro, la stabo-cefo. · 

Francois Poncet, la biografo de Baudelaire, skribas 
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kontí~'aa en kasteleto apüd Muráno. La kasteleto apartenas al 
la fr~-ca ambasadóro~' kiu ankaü silrprizas. ilin tíe. Mal

. graü} a, av_ertoj de ~rnis,' kiu. d~v:~ forvoja~i por aranA'i 
· .la :~ustran~francan"ligon, Mana· kaJ Casanova. -volas ren-
konti~i ankoraüfoje en Murano. · _ - -

-~ ventega nok,to alhorditas -:, Casanova 6e malnova 
gard-eno~ el kiu devas veni la ~atino. Alglitas gondolo, 

-svelta ~ gondo)isto enp~as la · veturilon de Casanova. Ili 
vettp:as al la parkc¡kaste1eü:i kaj- .ep. .1a . fé~plo de ilia amo, 
en.:'-la,·. bone -konata ejo palás al li !_;renkont~ - Cornelia 
anstaiau .Maria, kaj 'airas al la- km:isternita Casanava, ke 
Maria', kiu estas sereata de la inkviz~o, estas fuginta. 

,La knahino·gr.andanime pardonas al Casanova la per
fido.ri al si. Turmentata de la konjekto pri minacanta 
malfelico~ si urA'as foriri. Nur per' la uzo de •ciuj siaj 
fort~ ili .sukces~s !,eveturi al la l?alaco Mocenigo, _ t~a. la: 
maltMill{vilegil akvo de la lagí.In(}J· - Tute malsekiglta , 
Casanova tolas prizo¡;gi por si sekajn vestajojn .en la par ka 

· kaste1eto; li remas; malgraií la malesperaj avertoj de 
Cornelia., imkoraüf<Jje _al la kasteieto kaj fala~ en la 
manojo de la kaptist(}j de 1' ~ribunalo. 

- ~>.~ek.reto cirJtaií Casanova 1 « Cu Maria logis al si 
, Casa;QÓV11.n laü la "dtizim (le la7 f:[¡¡D_ca ambasado~o, _por 
. ·forigi -Iin de la spw-o de si:¡. mastro? Cu Bernis aií Maria 

perfidis Casan ovan al1a tribunal o? - La poeto asertas k e 
Maria amas Casanovan - ~ed )i mero iom pal,pebrumas. 

· ;La tribunalo jetas la arestiton #lD juga espJoro en la 
plumbocambr-etojn. Post fugo. priskúbita kun konsterna 

..¡>-
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ímpreseco; Casanova venas, kun' helpo de 'kamparaiilt 
knahino, · en la -regionon de la e_piskopo de Trient kaj 
estas santa. K W. V . 

·- G~oRd,".F'ÍNK; ·INF:ANOJ DE noLoao~ ... 
En sia plej no~a romano la 'mondfama v.erkisto re

turnigas al hu medio, en kiu li sentas sin hejmd, en la 
mondon dé ofenditoj kaj cagrenitoj. Topografie : al tiu 
pooleta kvartalo de Berlino, kies vivo fluas kaj puíras en 
la ·mal1artaj sb;a:tétbj inter• la Alexanderplatz,, Xfúwto
burgerp·latz . kaj la' Ghetto. 

Kompreneble, ankaü la »herooj ~ estas ciuj malrÍcaj, 
korpe kaj spirite kripligitaj homoj - .óefe infanoj, kiuj 
~ie -~~s~~is kaj kr~skis e~ la !izika , kaj B;Oim~ marc?; sen 
mhtbtclOJ, moralaJ konsideroJ, ka11esemoJ kaJ molaJ~mo
cioj, _ _, eri terura · si:p.pebdo post la l amo, el kiu .'.....; same 
kiet el la manBajoj - ili povas akíri erojn nur ite tempo 
al tempo. 

:Ankaü la ceffigÚro de la romano; Martín, sercegas 
la amon. Sed ki~ t:rovu animan varroon, komprenon aü 
ec nur indulgon la · kompatinda k:ripla infano, kiun kon
cipida ·patt,.ilne .ep, peko. Si tute ne. koni~ la pat~on, kiu .. _, 
iun teruran posttagmezon ata!ci~. Ain kaj c;lirektante· tra~l
cilon :al sia brusto, sin -pe.rfortis •.. La vivo de ~_Martm 
estas serio de nehomaj sufer¿goj, por man~i li rice':as 
defalajo~n kaj. putri~intajn,, ·, m~oni~intajn nutr.a)_OJD· 
La patrmó kaJ duonpatfO liD _ smsekve bata11, Anurftgas, 
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bruÍvM~as, enfermlis 'en Ía i~e)o, dum ia ·aiiaj infanoj: 
senzorge povas ludi en la str.at-oj,. placoj .kaj parkpj ... 

Se foje-foje li sukcesas fu~i de hejme, li kasiras al 
la maljuna, ruini~inta kaj malgaja jud¡¡. , muzikprofesoro, 
Moritz Lesser , por ke en la mistikaj kaj mi.rindaj har
monioj de la muziko fi trovu mildigon por la doloroj, 
kiuj Airas l!an s~nk?mP.rene s.uferanta1_1 a:Oirúon: Se:i ti o 
estas nur rlfu~eJO s1mila al bu, en km ífor.peltta hundo 
por momento .kasas sin dum uragano. 

· Moritz .Lesser kun admiro .kaj· pia NJ~pekto rekonas 
en la infano fa bur~onantan artjston, sed li ríe amas lin . 

· Li amas Abel Adler, - alían lernanton de li ~ · k.iu 
neniam fari~os artisto; sed kun sia juda moleco, kun sia 
ciam vigl~ ne . kon!en!i~-ebla 'intere3i~o pri. cio, ~un si a 
maJtrankvlia v1bra ' sp1nto tamen estas ph proksm1a al 
lia koro. 

En tiu senespera ·cirkauajo, sova~e kaj seni:espond~r.e 
kreskas la floroj de homa marco cirkaií i!L Dekkvar-jaraj 
knabinoj, kiuj venas sur la straton1 car ili devas• gajni 
monon ; knaboj kiuj en la benkoj de lernejo jam cion scias 
pri l' amo, ce pli , estas konsternaj figuroj de notora sen
moraleco; infanoj, kiuj ne havas infanagón, kies vojo 
.\.onduka:s laiíneces'e al la puneduka _instituto , hospitalo, 
abortigistino, drinkejo, bordelo, ki-imulkaverno, pundomo 
aií kanálo, kie de tempo al tem¡x> retrovigas iu el ili mor
tigita, senvirgigita .. . 

El la tuta infera socio', Martín . n~r al ' unú hó111o 
sentas ian strangan ne klarí.~reblan, supernaturan ~impa
tion. Tiu estas la unukrura Sadewasser, .la restoraciestro, 
kiu bruigas sur sia gramo;fono dancmuzikon kaj madojn 
-al Ja ebriaj gastoj; sed, kiam li restas (sola, li surmet¡liS 
Bach kaj Beethowen-diskojn, SadewasEer, kiun iupost
tagrneze oni forkondukas, car perfidaj signoj pruvas; ke 
li estis la farinto de tiuj du volupt-murdoj , kiuj ekscitis 
la tutan rnalhelan ~irkaüajon; Sadewassér, kiu antaü~ sia· · 
aresto rakontas al Martín sian unuan memorajon pr i tio, 
.kiel Ji gusturnis la unuan fojon la ~ojon •de karno ::kaj .· 
murdo, kiam li, kiel trancilvendisto, sonorigis- 00 la pox·do 
.de riculo en la Westend; kaj nur la servistino· estis hejme, 
;al kies brusto li direktis tran'Cilon ... Post jaroj, kiarn li 
revenís el la milito, li ankoraü 'longe serois la knabinon, 
,kaj la infanon, kies vivon donis tiu sova~a posttagrnezo. 
Sed vane._ 

~~ rn~no Ai ·ekiras! t~un .vojon, · SUf ··id!l Ír:' o~ci4e.ota; kaJ 
suda Eüropo, poste tra Antaiía Azio kaj Nordafriko Ain 
'logas ~is HindujQ kiel noktan papilio'n la lumo - la fea 
brilo ae la orienta fabel-mondo. ' . . 

Sin tuta vojagkapitalo estis ' la scio: du rnóndoiing
vojn si parolas , stenografas . kaj · rnasinskribas . kaj krom 
cío ci bone lu:las for1epianoil. Pere de tiuj kap;1hloj , 9¡ 
estas jen sekretariino, jen pianistino en nokta agwzejo; 
ti·~n soforo kaj Jiel p.erlaboras siañ vivtenon kaj ' la plej 
necesajn vojag-.elspezojn. Mu1te si ja "né. hezonas, car 
Jcrle si SCÍas sin kasÍ jen en forlasifa vágono, jen Sll r 
si po. . 

Por juna knabino ne estas facila ta8ko' trala:b¿ri . al 
si la vivan tra tiuj profundaj tavoloj de la vi-vo; ·kitijn Ida 
Hurst volonte vizitis , por "jdi alion kaj alíe ol la lutlstoj 
generale. e • • '; ' 

En koosternajn profundojn de sia v~gabonda ."viVo 
cbligas enrigardi tiu fortl,¡.ariiktera, rekta angla k.nab}·no, 
kiu eliris korpe kaj anime sana el. ti11 e~scita .kaj aventqr-
p!ena robinzonado. · 

LAU LA . MONDSTA'LISTIKO DE LA tíB:ÍlQ- . 
PRODUKTADO. en Ig35, la plej multaj libroj aperis 
én Sovetunio (42.698). Poste sekvas Japanujo {3g.o_5o) 1 

kie la libropróduktado alti~is en nalt.rédeblaj prop-o,fcioj-: 
dum unu jaro je la· duo.blo. Post tiuj du .sekvas German
ojo (2 3.2 12), Anglujo (12.IIO), Italujo ( I0:484); ' Fraric, 
ujo ( ro.268), Cehoslovakio (g.2 18), USA (8.766) , Neder· 
lando (6. II8), Rutnanujo (5.6g8), Hungar<ujo (3 . 64 ~l), 
Hispanujo (3.2!¡6), Danlando (3.243). 

Laü procenta proporcio Danlando estas en la ~ ~nua 
loko, car tie por . 1o.ooo lo~antoj aperis 8.7, ·en -Latv,io 
8.6 . kaj en Usono riur 0.7 Iibroj. Sajne, el,la vidpunkto 
de kulturo· la kllmparari-demokratioj ne estas la plej mal-
bonaj grundoj,. , · 

ARTlFIKO DE. ELÍ>ONISTO. La »Ne~-York-Post « 
rap01:tas, ke Filadelfia eldonejo publikigis gazetano{-¡con, 
laü kiu en ius aperinta libro oni intence lasis ·preEeraron 
üaj donos 25.ooo dolar_an. premion al tiu, kiu prezentos 
sin kid unua k un la tróvita ímiseraro. La prezo de )a 
libro estas un~ dolar{)' kaj dúono; kaj dum unu semajno 
oni . ver;¡dis ¡¡~.ooo eklemplero~n, Lá felíca · gajnanto de 
la prernio · estisj~a novjorka . hftknabo. Ce n~ estus eble 
p1i ~uste fiksi premian por tia .Jibro,· en kiu tu•te . ne .estas 
preseraro. ·(L.) · 

· EL MOSKVO oni. aüdis dum kelka tempo rapo~to:jn, 
~aü ki~j .la P?liti~aj autoritato~ ~aj unu~vioe · l;¡. sé~Feta 
stata pohco . hbeng1s la beletTisbkon, kaJ donas; nlate 
.la stilori .kaj .,temon,)iberan manon al ·la verkistój. Sajnas, 
ke tiu espero estas ~()m irua. Nome, ni jus ricevis sciigojn, 
~e .~irka~ la ro!"ano ~Mi~a Kurbatov « d~ ?"U el ~a piel 
lion:fatnaJ rusal verkistoJ, Makarov, est1~1s rnalagrablaf 

· sensatioj. La verkisto priskribis en tiu romano la .ínter
'. nari vivon de '-granda Uata ' fábdko' .kaj en ~i UZ'as amarajn 

vortojn kaj · .. plendas pri .ia '§tata administra,GÍQ, la sek'vof 
ele kvinjarpJano, eefe pri. la. sorto de. la rusa 1aborista,ro. 
J:e_gin~e la ~ritik9jl?- ~e liter¡¡.túraj g~etoj, ~a sekreta .Po,:-
hco , ~katentis: l!;on1~sk1s Ja .verk?n; k~] .on~ d1.ras, Jt? a,nkau 
ia autor.on ~l* aresbs. 'Preope t1al efikís la libro tiel mal-

. agrabl~, ~a~ oni timis, ke·eble j\kzemplero de ~¡ pqvus veni 
eksterJanden, kaj, traduk:ite en la eiíropajn 'lingvojn, z'povus 
naski malbonajn_,. opjni{)jn ,.pri la sovetia socipolitiko ... -
Hon{)ron ' al tiuj · di'ktatu5,oj ~ ~ ni tamen prefeFas . tiujn 



NI~J REPBEZENTANTOJ: 
AUSTRIO: Werner Rentmeister, 

Wien, 111. Kolblgasse 10. 
AUSTRALIO: L. E. Thomson, p. a. R. O. Rawson, 

Melbourne 169 Exhibition Str. 

BELGUJO: Belga Esperanto Instituto, Antwerpen, 21, 
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Flandra Esperanto-Instituto. Korti:ijk, Magdalenastraat 29. 
postkonto nro 3268.51. 
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Sofia str. Maria Luiza 38. 

CEAOSLOVAKUJO: Esperanto Asocio en CSR. 
Praha XIX. 447, Uralské nám. Postkonto; Pra.ha 1237 

DANUJO: Isosek, sro L. Friis Aabyhoj, Frodesvej 21. 
Postkonto nro: 16295. 

ESTONIO: Helmi Dresen, Tallinn, Postkest 6. 
FRANCUJO: Centra Esperanto Librejo 
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Postkonto: Libraire Central e Esp.-iste, París nro 19601. 

GERMANUJO: Postcekkonto de Vilmos Bleier, Berlin 138054 
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ITALUJO: Itala Esperanto Centro Milano, Oalleri~ 
Vittorio Emmanuele 11. 92 

Postkonto: Milano, efe postal e 3/18715. 
jUGOSLAVUJO: Sudslava Esperanto Servo 

Zagreb, Primurska 11. 
La Suda Stelo Slavonski Brod Postfako 44. 

LATVIO: Talivaldo Indra, 
Riga, Kr. Baronas iela 104 dz. 19. Postcekkonto nro 7. 

NEDERLANDO: Nederlanda Esperanto Centro. Rotterdam 
W. Sehiedamseheweg 209 b. Postc·ekkonto nro 272818. 

NORVEGUJO: Norvega Ligo Esperantista, Librofako. 
Sro Gustav johannessen, Hamar, Skappelsgt. 3. 

POLUJO: Halina Weinstein, Warszawa, str. Leszno 99. 
P. K. O. W. Nr. 27867. 

PORTUGALIO: Saldanha Carreira, 
Lisboa, Av. Duqué de Loulé 503 

RUMANUJO: Esp.-Instituto Rumana, Cluj, str. Gelu 9. 

SVEDUJO: Sveda Esperanto Oficejo, 
Stockholm, Bárnhusgatan 8. 

SVISUJO: Nova Esperanto Grupo, f-ino Halter Prisca, 
· Katharinengasse, 11. St. Oallen 

JAPANUJO: japana Esperanto Instituto 
Tokio, Hongoo--Motomaci l. Postkonto: Tokio 11.325. 

USONO: Amerika Esperanto-Instituto 
Rockford (lllionis) 1111 Brooke Rd. 

Hungara, moderna pt!ntroartisto 

deziras korespondi 
kun progresema, serioza japana at1 franca arr
isto. Adreso: Blau Bán Béla, Budapest1 

VI., Lehel-str. 14. lll. 2/b. Hungarujo. 

Post nelonge aperos kolekto de ciuj gi s nun aperintaj 
tradukoj el la juda lingvo. Mi do urge petas ciujn, 
kiuj posedas gazetojn kun tradukoj el la juda 
lingvo, al sendi ilin al mi por ke tiuj tradukoj povu 
aperi en la libro. La gazetojn mi resendos posr la 
apero de la libro a ciu sendinto. - Salomon 

Guterman, PLOCK, Polujo ul. Kwiatka 47. 

BELA 

GRANDA 
.,.,.._T.tl'A•t 

l!JNA.~Ne!QMAN INTERESA 
•• 

GOSTA BERLING 
Romano de 

Selma Lagerlof 
(N obelpremiiti no) 

Trad. Stellan Engholm 
Ra ve ilustrita de Einar Nerman 

,La libro esta s valorega, ni montru, cu ni valoras 
la aperon de tiaspecaj libroj." 

(lnformoj de Esp. Asoc. de Estonio) 
,. . . Granda verko kaj granda tradukinto. Nur 

gratulon ni pavas esprimi." (K ata/una Esperantista) 
Prezo 1 

brog. dol. 1.80, bele bind . 2.25 (af rankite). Pago per 
bankc . ko at1 al nia postceka konto: Stockholm 578. 
El d. So c. Esperanto, Fako 698, Stockholm (S ve dio) 

(Mt!nd ebla ce ,Literatura Mondo") 

ESP.-GAZETOJ, ATENTU! 
Esp.-verkisto proponas sian aktivan kunlaboron. 
Úoje Ji riveros ciuspecajn originalojn, verkitajn en 
moderna formo; ne nur lingve, sed ankat1 enhave 
interesa. Honorario ne postulata, sufieas ce enpresi1!0 
atestekzemplero. - Adreso; KARL FRANZMANN, 
Hotelo ,Groesbeek" Groesbeek apud Nijmegen, 

(Nederlando) 

La 13-a eldono de ,,BES-Adresaro,, ne po
vis ankoraií aperi pro grava malsano de gia re
daktoro. Sed nun gi esras jam prepara la por la preso 

kaj aperos vintre 1937/38. 
La jam aligintoj afable informu la redakcion de 
,BES-Adresaro", Potstejn C. S. R., pri eventualaj 

gangoj de adresoj. 

Koresponda Centro lnternacia 
2e Helmersstraat 22, lmsterdam 

sercas reprezentantojn en ciuj landoj 

tra la tuta mondo 

Kuragigu la eldonadon en Brazilo, mendante rekte al 
Livraria Editora da F. E. Brasileira, Av. Passos, 
30, Rio de janeiro, La unuan libron originale 
verkitan en Esperanto kaj presitan en Bra
zilo 1 ,VETERANO 'l 11 de Ismael Gomes Braga, 
prezo afrankita br, 1·50 sv . fr ., at1 0·40 usona dolaro; 

tole bind. 2·50 at1 O 60 (a u egalvaloro). 
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Mendu ee la eldonejo de 

En PARIZO nun aperanta bibliofil-eldono 
de tia desegnaj-kolekto estas valora orna
mo sur la libro-breto de ciu Art-amanto. 
La albumo enhavas la 10 plej bonajn grafikajojn de 
la juna, talenta verkisto. La originalojn de tiuj de
segnajoj ni jam trovas en la muzeo de Belartoj. 
La albumo estas sensacio ankaii laii aspekto. Luksa, 
argentkolora bindilo servas por la bildoj. Formato 
31X43 cm. 
Prezo de simpla eldono__ __ __ __ 3.- USA dot. 

BIBLIOFIL-ELDONOJ 
1 25 Dudek-kvin numeritaj ekzempleroj, 

~iu desegna¡o kun la subskribo de 
la artisto, kun unu kupro-gravura¡o 20.- USA dol. 

26-125. Cent numeritaj ekzempleroj, eiu de-
segnajo kun la subskribo de la artisto 12.- USA do l. 

126-400. Ducent sepdek-kvin numeritaj ek-
zempleroj, unu desegnajo kun la 
subskribo de la artis1o __ __ __ __ 5.- USA dol. 

,,Revue Moderne" Daris, 13 Ruede Muelhouse 

au ee " 1.: itera tu r a Mondo", Bu da pes t, 1 X., S oro k s 6 ri- s t r. J 8 

FelelO. u:erkeuto é. kiadó: Bleier Vilmoa - Putvidéki Nyomda Vácoo- A nyomdáért Béoik GJala feleloa 
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