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~iernaczki-Medrkiewicz: .La Ver k o

Novaj prezoj!
Aliaj prezoj en la katalogo estas malvalidaj!
bind. bros
0.56
julio Baghy: Dancu Marionetoj 1.04
Julio Baghy: Viktimoj 2.30
Julio Baghy: Hura!, tolbind. 2.40
0.72
julio Baghy: Preter la Vivo
0.70
julio Baghy: Pilgrimo 1.70
julio Baghy: Sur Sanga Tero 1.julio Baghy: Verdaj Donkifwtoj
0.70
K. Kalocsay: Lingvo, Stilo, Formo
1.06
K. Kalocsay: Strecita Kordo
0.44
K. Kalocsay: Rimportretoj 2.K. Kalocsay: Eterna Buke:lo, duontole 2.30 K. Kalocsay-Madách: Tragedia de 1' Horno
simpla 1.luksa 1.20
K. Kalocsay-Goethe: Romaj Elegioj kaj La
0.70
Taglibro 1.90
K. Kalocsay-Dante: Infero 2.25
K. Kalocsay-Hekler: Arthistorio l. K. Kalocsay-Mussolini: Vivo de Arnaldo, luksa 0.84
simpla 0.66
K. Kalocsay-Waringhien: Parnasa Ovidlibro 0.90
K. Kalocsay-Waringhien: Plena Oramatiko de
Esperanto
simpla 2.34
luksa 2.65
K. Kalocsay: Hungara Antologio
2.60
Bleier-Kokény-Sirjaev: Enciklopedio de Esperanto, vol. 1- 11., ilustrita 6.80
Enciklopedio de Esperanto, en unu volumo,
neilu trita
4.Asch-Lejzerowicz: La Sorcistino el Kastilio - . 0.90
Grenkamp-Brzekowski: Pri 1' Moderna Arto 0.66
J. Forge: Mr. Tot acetas mil okulojn
1.06
F. Szilágyi: Trans la Fabeloceano 0.90
F. Szilágyi: Poemaro el HungarlancCo
F. Szilágyi: La S impla Esperanto F. Szilágyi-Genthon: La pentroarúo en la
malnova Hungarujo
3.Totsche: De Pago al Pago 0.80
Totsche: Dekdu poetoj simpla 0.84
Juksa 1.Totsche-Karinthy: Vojago en Faremidon
St. Engholm: Homoj sur la Tero 1.St. Engholm: Infanoj en Torento
0.60
Hans Weinhengst: Tur Strato 4 - 1.E. Aisberg: Fine mi komprenas la radion
1.20
K. R. C. Sturmer: El la Notlibro de Praktika
Esperantista -0.70
Kikuci-Simomura: Amo de Toojuuroo -T. Herzl-8. Selzer: La Juda Stato 0.84
Slonimsky-Grenkamp: Mia vojago en Sovetio 0.72
Jelusic-Rotkvic: Ce zar o
2.05
Adamson: Auli 0.56
Kamaryt-Ginz: Cehoslovaka Antologio 2.60
simpla 0.86
E. Privat: Interpopola Konduto luksa 1.20
jerome- Badash: Tri Homoj en Boato, ;impla 1.20
luksa 1.50
Munthe-Welem"nsky: Romano de an Michele 2.12
luksa 2.40
l. Lejzerowicz: El la Verda Biblia 0.50
E. Wiesenfeld: Verkaro de FeZ (Dr. Felikso
Zamenhof)' 1.60
luksa 2.15
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de Chopin
. E. Thomson: Multe ph la Amo EMBA: Maria kaj la Grupo
luksa
E. Wüster: Konturoj de la lingvonormigo en
la tekniko
-

0.95
1.30
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0.20
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La prezoj estas montrataj en usonaj dolaroj.
Aldonu 10o;o de sendkostoj.
RABATO DE 20o;o AL LA MEMBROJ DE AELA
EL LA SUPRAJ PREZOJ!
La prezoj de la ankorai:i neaperintaj libroj estos aparte
anoncataj.
Pagojn ni akc·e ptas
per monbiletoj, bankcekoj, respondkuponoj, »money order«
al Budapest ai:i al niaj reprezentantoj, au al la postC.ekkonto
de Bleier Vilmos
Postmandatojn sendatajn al Budapest ni rifuzas.
ABONPREZO DE LINGVO-LIBRO
por un u ekzemplero dum la jaro:

?.80 .austrajn ~ilingojn; 4.- belgajn frankojn; · 8 penny; 9.cehaJn kronoJn; 0.60 danan kronon; 0.60 estonan markon;
4.- fr.ancaj.n frankojn; 0.60 markon; 0.80 pengo; 4.- lirojn;
8.- dmarojn; 0.80 la ton; (por japanoj specialaj kondicoj ce
1El); 0.40 guldenon; 0.60 norvegan kronon, 1.20 zloton;
4.- eskudojn; 25.- leojn; 0.60 svedan kronon; 0.20 USAdolaron; 0.80 svisan frankon.
En nemenciitaj landoj 0.20 USA-dolaron ai:i egalvaloron.
Tri ekzemplerojn ni sendas por la duoblo de la supraj sumoj .
ABONPREZO DE LITERATURA MONDO
por tuta jaro, la unua ekzemplero al la sama adres o:

12.50 ai:istrajn silingojn; 65.- belgajn frankojn; 7.- anglajn silingojn; 60.- cehajn kronojn; 7.- danajn kronojn;
7.- estonajn kronojn; 45.- francajn frankojn; 7.50 germanajn kronojn; 10.- pengojn; 40.- lirojn; 100.- dinarojn; 9.- latojn; (por japanoj spe:cialaj kondicoj ce JEI);
4.50 guldenojn; 7.- kronojn norvegajn; 15.50 polajn zlotojn; 3~.~ eskudo~n; 300.- leojn; 7.- svedajn kronojn;
9.- SVISaJn frankoJn; 1. O USA-dolarojn kaj
eiun egalvaloron.
Ciu plua ekzemplero al la sama adreso sendata kostas
dolarojn 1.40 kaj borsan egalvaloron, sen ia plua favorprezo.
Unu dolaro usona egalvaloras la 15-an de novembro 1936.
~:~0 a~strajn silinAgojn; 29.40 •belgajn frankojn; 4,- anglajn
Sih.ngojn; 29.- ~ehoslovakajn kronojn; 4.50 danajn kronoJn; 3 ..o estona~n kronojn, 21.50 francajn frankojn; 3.80
?"ermanaJ~ ma.rkoJn.; 5.- pengojn; 20.- italajn lirojn; 47.JUgoslavaJn dmaroJn; 5.20 latojn; - . - yenojn (pro monop?lo specialajn pagokondicojn donas Japana Esperanto
Instituto); 7.60 .lidojn litovajn; 1.90 nederlandan guldenon,
(pagu nur al ma monopola deponejo en Nederlando: Nederlanda Esperanto Centro, Rotterdam, \XI. Schiedamscheweg 209 b.); 4.- norvegajn kronojn; 5.30 polajn zlotojn;
22.50 portugalajn eskudojn; 140.- rumanajn !eojn; 4.vedajn kronojn; 4.35 svisajn frankojn ai:i borsan egalvaloron en aliaj valutoj.
Sangoj de la transkalkulo okazas samtem'pe kun la
borsaj kurzosangoj.
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- Sed: post cio tio, tiel sciis Par~ati, sia .e dzo,_ UUII
tagon kiel 1a aliau,. sidig-is· sub Banyan, sur la oord'Ol
de Ia Iivel'O, -¡mr tie pasigi t'litan horon en profunda
meditado~. pri la " dieco. Trooge· rielrutima afero dev4<;

okazí, pol' hodtai(fÓ.~.i'~ri litn.. d~e"' ci tiu devo . ka j liel ne.atendi1Je v-en}g:i ,Ül) .hcjmcn. Tiet ~~rvati, k~yra·plie co
sia lcuirejo, prov.is · sulJaüskulii, kion -sia edzo~ ~·aporta.~
en la aP'udeamb'ró al sia patrino. D~nove si ai:idlS ekkm
la maljunau virino;n, ko11jektis nuílbouon kaj b·e dezil'is
ek>salti bj rapidi al sia siujoro. Sed tio 11e decis, nun
fo1:lasi .la pUl'igitan ~<iu~rejon; ~nkau n~ . ~ci!s, .ke e?ú.uo
g-<8nu Slan edzon. kía3 tu~s· patnnon, se 1h de~a~ mter~
. paroli. Kaj ciaiP-, kiom louge la memoro de Parvatl
1-eturnigis, t~uj · du seutis sin altirataj , kiel ankaií nun
i l~ seotis ~iu alti:rataj : . .
~
:ram mil:ari fojo:n ·ektremoante sub la facila frostve:riMo de ;Ir:\ ~Ji.gi:teco, Parvati :p)ektis la •brak.9jn. cirkaií
la ;calten-tiritaj ~nuoj , sur ties 'maUarg~ lóko s1 .posl\e
apogis ·sian menlonon, por streee ai:iskulti. ,.
.
. Rammohan parolis. Kiel ciam, Ji, la p~~ · ~ramauo
lcaj · granda .legisto, tenis sián voeon en disciplino. Li
rakoutis al la patrino, kiel li ¡pate:ne~ . oo -sm'\ ro al la
riveio, slirpa$is'~ P-iu~n ~ ohj~~n, "ver8ajne _·sJo:ilou ail
¡J'ilcon da -gl.aso. E1lb.s nur :r~· maJ.g.rauda ~ndo, se?
jaro post l111illonga tempo g-rkomenClS nelrutrme dolon.
Tamlen _li ne atentis gin, · sed' .daurigis siájo ·tavojn ~ ..
Kiom ajn Parvati strecis iajn ,orelojn, si sukocsis kapti. llur··. de · ~ropo \ al teiijpo vorton ·el tio, Ido
ankOraií. ··I!Stis.iairit:a car e,kstere en la korf;Q l>ervislino
ko~~ncis 8e1i. en, d~lúe rizon.''J ln;r-pamm ¡·::rúr-pamml
rl'rr-pamro ~ knaris la l!llvoSmnego, sekvata . de la s'UI'·LJ.a.to de 1a peza liguop:istiLo; kiu dish'atis kaj 'dissit'is

. _la !J1)8tenaeron per sia pisto: . Sed kíam la liruo same
su_büe ek:s:ileuti;¡¡, ,J?arv.ari povis·. tra la re~ga:n'_ta malb1ruo
(lé la interna. Jajrto kompi:ení.,, ~un vod;o n,, ca.r Haml..
tuoha:n. parolis J&re k.aj . tiel ,senge·ó:e, kiei ee ..de li. n·e
e'stis 'k11time. 1\iQn li diris, tio kaüzis al Jlarv.ati. dolo-.
úm :kuntirigon de 1a kol'O. S~cbnenia lai:í.to . ~lig'is el si,
kvankam si aiídj.S elpgenu ~ia~ hopatrinon.
'•e,
' ~l'~ -pailjÓ'9 «, diri¡; ta _. -weo .de sia .cedzo" »kiarn
>

úli altenlel!is Já .ofertl;.Ínka:jon;:•' sajnis aL mi; .kv;aza.ií m1ii
teous-flaman1an lumon en núa' kava mano, kaj anstatá\1
aK.vogutoj Sa.jnís ~lfoJJti inwr miaj fingroj. lumantaj
faj:reooj kaj réflui en la patrinakvon . .Tim~a tremo ..
~-cis . tr,a Ti:iiá.. •Jevita_ hrak~ . kaj mia , tuta korpo.
· :Kiilin , mi voliS '· Paroli Ia.mantm !riel ~t?n al la
~tÜ> · ·mi: ne · S'lik'OOt!is' .m~:mori · ec unu vórton, eé
In · ¡ré
uouan fr.azó~. Mi sentíS
g:rand'an malpleno:n.
Poste. patrino, Subite Sa.jnis. ál mi; ke voeo pa:rolas tute
pro~i:me al -mi la vortojn~ .»Áhtaü ol pasos tri tagoj,
vi ~evos · mo[ti<•, . « Kaj mi ,se~, ke pa~.lis iu dio,

la

.nur

p¡tlrm9. « .
·~. ~ Cion

·('

R

•.

'&,

ei ~ U'ini:nñohan rapottis

·

• · .. •

·

per sia kutima, sen-

, pasia, profundedronvinkita vOCó.·: ·
,
.. , »Ne, ~- inf..ano, ne! «- · vokis lia pátáno kaj
kóll)encis senhri<Je lamenti. U vet-ó de sia · filo subí te
!llÍS san~te:
.. ·
'..,., ~
>
:> Patrino;:_Pf!lrlno, ne lotp:ren.u -núau . ~orton, • .«
~la Neem-a.t;EO~ ~ui$ gi~t~~{bt989'"$imi1an fiit.ón :por ' . ' :Poste. tnallev~iS ~"':"'o~ ~_ÚI ~-etenim ID;Urmur?~ en
':Kiu. Parvat1 me :pl!il povi:S Jistin:gt ton, kiaJ al kiu ·la,
, P~tti~ de Rammohan r~spond'is nu:.r per uek'ollSOlebla
prenaadQ.
Kva"Zirií
4lt~

l.

Nur pf;1vas ... Tage pluvas, nokte pluvas ...
Nebula nuba land' sen tsuoa v.áiill',
-~m ~von dronas ciu, viá earm'.
'furmente pluvas/ tage ,nokté phivas.
En ejo subtegmenta grincas bosto ...

. Mi k usas pro malsan' en fremda Jit'
kaj . tremas kie1 en >la vent' la vit'.
Malseko · §téle rampas ~is la osto: .
Mi, fr.emda arleken'; baraklas sola
kaj distras ' ínin la pluvtámbur' kaj vent'.
Al mi ' nen1u venas por momeilt'
,
kun . vort' k.ompata kaj rid~t' k~nsola.
.En . suba cambro hoirÍ.oj sida~, sidas •.
cé forno spirovarma ., pro.l' spar~m ~ .
. S~nvivaj pupoj ili Aajnas jen, , .
car ilí ' inute si!das,
sidas, sidas ·...
...

,

l

En .lustra lum' modez;na · l~kso pompas ...
La vivQQ v)ndas silk', velura lan', ·
. abundas. la , ar~ent: \kaj poroolan' .
. La luk.saJcripto . vartas, lulas, trompas;

Vi, pupoj, vivas ja~ car ·pulm' sin movas, .
muelas' bu§'_, digestas la ,stomak'. ' ·
Fieras vi · kiel sur . pajla sa:k' ·
· kokino kiti putran ovon kovas.
•.

f'
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Kaj pri l' kultur' vi pastre elókventas
kaj blÓvas viri kiel lá fabhpan''
~d ;hop-nín takton vi .ne n'i¡_~as jam.
En vi lá koro . dormas, sent' silentas;·
"'

'."'<

-·'

.,.

'_,.

• -·

-~

v~a Jnksa, nesto
al tend' . t~.ttara, bud,o .de pagan',
7
'c~r tie ec al farinsalit~ ean' ' ..
la guston dol~an donis · kora

, Mi fugus. for .el

fu~us for , séd min ínalsani • kate~as· . : .
lto, malbenitaj febro. kaj malfort', "
pro· vi) se iu venas al la. pord', , .
la malsanul' ec danke arlekenas.

Mi

~okte

,-;¡

-Plugis,. semis .lpinlparan' ;
.
-x.nankas, greoo,_IPankas cpan', :
· .marikas pan:.
.,
Ne snficis . difavor·,
nek la 8vito, nek labor'; ·
nek l;t\)or'.:
Vane ~ 4onis :Terpatrin" •· ··
nutran :suko11 de ..Ja sin',
. de- la sirt' .. ,
·
Man~is m.usoj¡ mordis froit'i
reston . prenis 'for .,--- :clfi!post',
la impost'. , . ·e 1'

Ho, montegoj, r~k.oj k.rutaj
kaj "arbara denso,
mát6j bruaj, 'lagoj mutaj
servas vi por menso.
Jlom.antiko kaj ~mistero
pülsas .en vi arde, ·
vi"· o~kanton de la · Tero
vi · r esonas arte~

Piedpinte pasu sento;
f-ru~toné k~su\ ~ur la spir'
ka,j ne cedo · ~I lá' terito ·
la ardaÓ:ta am$opir'.
'

La inspiro el vi fontas,
sprucas kreospito '
sur vía sin' sin l'en~ontas
realec' kaj mito.
Mi admiras, ce amegas
vip, pracarm ' varia,
car vi donas, ne nm· regas
per natur'· pasia.

-~"

Piedpin.te pasti sento;

Siñ nc 1·eku k~ra bru',
las u sin . r-uin en. silento
'~ol8e dO.rmi, son~i plu.
Piedpinte pasu s(lnto . . .
V.ane jaléP! Vi vekis sin .
.Kion fari P()T. 'P~Jpento?
J)'J ustr as si ; · ~Ito, · am u í:r~iri 1«

Jler larmo <vjdebla •
ruzad~.s la virin:.;
per larm ' ney,idebla
si .pere.igas· sin.
'

'

Per larmo-ármilo~
ru~adu pri kaj por,
séd koron sunbrilo
ne~am lasi ~or l ,
6.

7·
Hej, piedoj, lacaj du üevaloj ,
vian D,lastron servu kun obe',
trotu vigle sen stumblad' kaj faloj
sur la tempmordita vivsose' l,.

Vía mastro, vidu , senhavulo
kaj li}ajfás, kanta~ kun 'kura~'
kaj ne .plendas li ce ciu bulo .
pri I' stomaka gr~b~o kaj furat'· .
Hej, piedoj, acaj du eevaloj,
,kial spitas v.i ee l' vojomez'?.
Nur la mastro . luktas ·kmr svenfalo'j, '
sa;rgas vin nur lill - plumopez'.
Do persisto., servu lin fidele ,
ne . balaricu kiel ebriul'!
, Sciu, lin ·pikpelas pÜ' :,·krue~~
celo, .n 9n <kaaa.ta en 'nebuf . .
Hej ,

~ieá~j.,

laca] 't:evalacoj,

1Toto ti·etu je la fajfo.ffiar8' ;

íam ja sir;gos la ~ viv1aeoj,
.vi r:ipozos post· la' migra. iars'.

ttgi 1a pu.neoon de J.a
la :rito.

. '
.
.
Kun noolpMo1itá peto 'en Ja okiuloj, Ji. rigardis · 1.lf
Parva ti. ·
'··
Si lmpj·esis, poste Si ~'Olis mairapi'oo, kaj ner~ia
tremo dispeCigis ~ian voeon, sed ~i sukcesis metí ~
~in 'k'w:a~ig.an fortol)., kin senpere efikis sl.tr li, kv:aMií
, fo·cttl mano estus §ovinta sin sub> Jian b'rakon.
»Sin joro, se estos tiel; vi J.noiws pli nobla ol ci'U
ali.a, ldel vera bramano! «
·
Rigar-do de profunda da'tlkemo t~klirjilí ~ en liaj
okuloj. l,.a unuan fojon ;en ilia komuna vivo li montri.s
per gi la grandan danko~uldoti , kiun li .&entis al si. Tr·e
malla ute li parolis :
.
.

>kü.skultu mlni Mia plej .a,lta deziro estas, morti
kiel mi vivis, forta en bedo. Mi votas provi, gis ra .
p1ej lasta fino, lioevi kaj. elr.adii }:¡,¡ gr<l!ndan pacon de
. dio .ert mi. ~i sc.ia.s, ke mi morto3. La voeo estas vert~ ·
kaj intenoe parolita al nri, por ·ke . mi estu preparita,
renkonti la lll9rton tiel,. ke ~ homoj rigard'u mi:n kaj.
dir u: V:idu! Estas nur pordo, ne timu k'aj trapasul «
R.am:inohan ~entis lrelkan_ tem'pón, sed li~j
pluaj vor;toj koni\i.r'qll:s la J<onjekton d'e Parva ti . káj
Ee~wualigis al :S~ tion, kio k!usis peze sur la. fundo die,
lia animo.
·
·
»A:Uslru.ltu rn:inloum la venontaj tri tá.goj, gis ht
fino, fortenu de mi Rádbaraon! « '
·
.
Liá sola vuñdei,>'la ~ :pu~: Ji timis, ke per fa ·
vido de. Hadharao, liá plej juna, liá plej kara filo, li
malfortJ:go:sJ
Ontio ~ de Sirrrumta · dorloteco tr.afluis Parvatin.
"Bia . ~j~1-ó; la fo.ttá , ~~~. malfortal. ~ "Se si. a~~u. ,
~optn lin konsoli, tem ltan manon kaj kar.es1 haJn '
o1rulha.rojn, si tamen ne ekpensis, pasi el .la k!uirejo .
al li : la . hre:oodita ~Sidéro de . la rita pureco estis pli
fort~ ol la korinldinó . .Do Parvati nU:r- kapj.és.is; · meta:nte la manoj:u al la p~~' .· en kit( sia amo, kid
sufokanta doloro, alt~frapigi.r;.
.
.
.
'
· Poste per plej •el&trema stMeo ~i douis ál sia vooo··
80lWD de. trankvi1a kunsento }{aj siJUple respondis .:
»&ro khzorga, sinjoro, ok!azos tiel « ·
.De nan l a ·noroj estis ·gisl11l!hde' plehigitaj per
.OOlltma~iel!3-j dkl~o.j, oo~tmanierp.j ~ritoj, ' kies tuteco
·konduki;s renkonte al la horo de la ;perfekta morto. La
ooteraj. parenooj de Ranunohán IUnue ri'belis, 1aute
·prooos~ kontrau tia blinda l S'llimletigo al pl:ofetajo,
k:onfrau ·ói tiu. inpreparo p<>r 'la modo· sen . demandb
Icaj iko'O.trái'tstáto. , En"ID,ilda · ~n;o B:alll:Ulohan pértlt6Si,s lau ,iliiij pelo-j,. ke ~stu .alv<>kita Khab'ir.aj. ;Li '~-e
.6kitnhnis kaj ne ekkriis pro tloloro, kia.m tití pFemegis
1ia:q vunda,u pi~1 ' kaj trancis en ~i '{)tlr malakra
tt·~ó:i.lo.: Káj ~kiam la kura'csci,ulo fine tumis ,sin k~·
>k:apslruaute, :i:iitenoo eviti:s hi rigara'OO: .de 1\ammohan, .
· li Jllur .:rid:etis.• Nüri; kiam akraj ~aj strio:J sripren- .
~is" a~ la .hrulvunda ~edo :pli . lmj pli· alwn ·al ' la
femuro~ ne estis •. neoesa. la kll}racisto . pot s.ciigi lin, .
100 · li mo:rtos. Tiori Iia mtéíno jani hleraií klare ·ekkkmis, .kiam lia ~aino- ~m ankorau apenalli..sen.tis. ' '

.,
Düopa
mondo mia
,
- E. qqrk 6.Hllman -

;ci

tiu gaja ~nondo
murdo, pesto; rab')
Ini piomenas fruwatene,
jun.e1 kiel juna kuab'.
En

{~orto,

Kaj en ci .malgaja mondo
(ho, la sun' en la garden',
kie 'laü la laüb-aleo
· mi protnciías dum maten')
ftizo sputas pulmo~ukon
(ho, ci dolCa rozpadum').
kaj a~meoj blinde bucas,
sanga.~ en sufoka fum'.
Ho, duopa mondo Inia,
(mi fresvanga sub la sun')
vi frenezas, al mi Aajnas,
' (mi putronta •suh la lun').

r.ioe~s la unu:a:n, la plej noblan lokbn l ~ · Sole g¡ povas
akiri ¿in,· ei ti'll1llokon, lit noblan, sanktan ¡mper ciüj
mez'Uroj, $1'8 si, la edúno, . k:aj neniu pqvas for.igi srn
de gi, ,?e ~~ l<?ko, _sur kru,
sia. pa~noa ;Y~V~ de
submebgo st fme Jalll d·evos~ tolen nem:an r1valinon,
devos cedÍ antau: neniu, ec De antaü 1a propra· patrino
dó. sia siQ. joro~ .
.
·
·
"'" De ci .Jiu.mo,mt:nto. solvigis la rigi4eco .de Parv{lti,
siu tuta c.agmaniero sangigis. Malfrui¿inte si fine ve tis
sin per ,,sia plej festa vestajo, la roolé falanta ruga
1>'Sari « ~uh . bohl'et.ajo el pura om. Ciun sian ot·,sam.on
si stu•m~etis kaj nm tiam g¡. pílsis Henc:~ve ínter la aliajn~
por ludi per iaiítaj, , vortrieaj plendoj la antaiíí:lesegnitawrolon.
de'ia edzinoenJa
rondo de la runebrantoj.
0
A
•

en

~

*

Tcifoje la f:unelm:i prooesio · haltis s'qr la vojo ¡ti
.la ri.verbordo. >¿Ciu.foj~ la portan.toj · singarde rnetis la
kusejou el f;igoli~n? S\lr la r~tan ·polvon de la ~soo.
~n. lá.. maJ1orta. l'tirno "ae la . pligran<JManta luóo ili
sov1s . 1om dá: nzo ·en la bu~rr dé Ram'mohan kaj
at~ndi~ ; en.' tirp:a. strecg p~i ia vivosigno. Sed llam•n?h;m ne .mo!tg~, Ra~ohan Í!!-lrnl _estis. .mortinta.

>dlart bol!. ~. I/on boU .... Han boll11.
Goviuda iris · Ce la pinW de Ja proceSio tenante
· en k rnano 'lijo.n kUn sankta d ajro el la "uohlotienta
kui,rejo. O:is ~ v~no de 14 moqol . Rammohart metÍ~

g~~ ciujn !fi.tojn. N:un faris .tion qovind~, lia ;unuenaskito, kune· lrun 18. pastroj, kiuj transpreuis la gvidon

f

la

.,, '

fC11lanta p1-oksímeoo de: morro. 'La terurau laatan la..:.
homn .malhelpi .In · mal~per~n ·je ti~adon de la, lirulan- .
taj membroj - ear la fajro ama.S J@i Ka.:k petolikm1 ·•
la . triottioto - ·orÜ kUtimas translasí'alta :"aooj de lu ~
muls'l.iperaj - kastoj. Séq Raríun:::Jhan aparte deziris, k'e
~~~uiu kadavro-b~··ulig~to: el mal.alt.a .kasto .tus'! lian,
sl.tparon; pro . tto JiaJ kvar elektdaJ · "po:t~f.oJ reslaCiis ,ankúraü Kielkan ternpon, por zorgt pn tto, ke la
. f11jro Jat·n lxme sián aferou.
Eu profunda nokto, 'kiám la stiparo estis for- .~
hl'IJJinta ·en malaltan . rugan am~on, aukaií . ci tiuj,
"ardist'O;j fÓ.dasis J.á fajromo:oleton .. J~n, el la arbetajo.
co la riv.crhordó. venis viro sin tie kasi:nta, 'Ka,j sidís;

f\_va~: senetot de : Petrarca
'

r,l

~

-

..,

j "'
·· '
mi suspiri vo~on · karan,
ekirus, . haltus o~do-ruloj .

.

.,

'

Pli dolcis ,_plore, eri interrespondb, '
-am;, virto, .inens'' .ko~pato., dolor~nto,
ol .cio, kion iam· audis mondo.

,.

, ,¡Se am'? do .kio ' estas ~ia -sentó?
' Au estas aro' ? Je Dio, do \.ie~a?
Se gi sin trudil¡, .cu he plend' sencehí?
· • & misa, kial dolCas ~¡· tu!mento?

An~elmí vidís nÍi ínter terhloj,
c¡elan' belon, ' mmide senkompar~ • .~
hava"S, ~~oja~ Iuij amarán,
son~o, ombro,~ fumne~u!oj .

..
.Se mt gin .volis, Ícial , l; lamento?
Se .gi . sin trudis, cu ile plend.: senoela?
;_

•,

'{ -

-

-

Au, .. k u~ konsent', vi . m in malprave siras.!
"Jene tra .malaj ventoj; storma maro,
· en boatet' ;en ~irekÍil' mi remas,

tiel senscia, ··plena ·de eraro, .
ke 'mem ne s-chis,' kioíi mi deziras;
kaj vintre ardas, en somer' frosttremas.

Aiískultis la. ciel' 'kun .tia atento,
k~, .ec fÓliojn ne ekmovis f:l"'ndo,
tiel ravigis .Ía aer'' 'la vento.

'

'

t

~

( l(alocsay ).

(Lali Blond.)
,..

Bena~l!l

*

M-

*·

.,.

estu · tag;, .manato, jaro,
sezon' de l' tempo .kaj .. moment' de'T horo,
.la !,tela l¡m(l'~ kaj lok', k:ie la kqro
.Iigi!is .per la Tavk okul;-paro..
·
Benataj la unua dolc-a~aro,
ke min alcenis per kate'u ~ Amo~o, ·
l1~ sag' min ~tingiflta pq.r trahnro,
la fine mjn trafinta. dolo.raro.

.

'

'

Kiel . :vi, viva mort',. plezm:' ·muela, ·
ja regas ~in se~ m~a - prikoilsento?

,13enataj estu: ciu 'voco kr.la,
'', per kiu mi sin - ~oki~. amcagrena,
, .·,. la gemoj,liu•moj, · la so~i~: ,;ebria. ;

Ce rememor' pri Ai, ]am ciel-glora,
mi,drigard~ kun klino de l' orbela
kapet', kaj pri T modesta kaj angela
voc' al,mi tiel dolca kaj dolor¡¡.; .
t~ rruras mi, ke vivas mi ankoratl.

Ja. mi ne 'vivus, se Si, - cu pli bela
• aü ,digna, restu dube - savakcela
ne venus al mi en la hor' ·aürorá.
Ho, ia si~teno casta, dol:ca, pia!
Kiel atente si aüdas pl11 kaj . plu
. rakont¿; 'longan de cagreno mia.

o~j, kiel · f,i .esfis, dum siaj :unuaj jaroj, malfeli.C\1 .
ka~ mallruraga, ' málestimáta ' a'll , sia > l?opatt;ino, kondá'mnata ae &a ed~, ~ar ~~um longa tero~ ,si nask'is

nur lfuabinQio· Poste .8i ' r~Vidis \~in, kiel si .! ine, tamen.
kusis Irun' :ftlo. en la ·naskolito! · Jüel felWega $i esti5
pro 1a maJgranaa buklo.kauo, kiu ;sin p:rcmis eri ~ian ·
~ibig~tan kúb'uton --:- •~ml$ra~da · k~pó, .kiu _be1p:is: al
s1, ·sufiCe mal:frue, tem s1'1i en .SIJ.llok(>. "·
'~ ~ldi!.:Ü,. post kiam la 1grariqa laro de la'··ven- .

. onta nokto "CStos plenumita, Sia~ . kapo estos althlvita
kiel neniam ántaüe.
por ~iam ~htr:os al si ñer- '

:t11(1n, post dek' ·jaro) en Ía lando, vivinte · ctilm Í<iut{,
angloj, li . povas imagi egiptan' ludanta kiiketon , do
certe tiutempe ·li estis eutuziasma amik!ulo de la oenlo~
~antoj de la l~mdo, k.irun li . iris :enlo~i. Supomble, ·eari
juna, li eC bonvenigis la provajn k:Onatigajri frazojni
d'e la egipto ; Ji vig11_i res pon dis; ili balda t1 duone .inti-.
migis kun la faéüeco de la juneéo. Harvin paroí.iS fervore pri sia deziro hoelpi la égiptojn, koni ilin, partopoort! iliu:ú .vi V011, re~!1ÍJ ~Ían Jing~m; ; lffij li. -demanda di& .
senfin·e pn la kutl'IUOJ, la rengJo, Ja literabuoo, la
sportoj de tiu antik'v~ kaj ·interesa · raso. Li ankau J.>ier·
aludoj, demandis píi la o'kazoj, kiun havus ~n;,.lo
. por -ekkoni ankau la :egiptinojn, ear, f:!nkoraií virga~ li
s~lu-ete kaj ~omantik~ espel'is am-aventurojn, vesp:er- .
UJil 1'6J.ldevuOJin k!un .1u grandokula, l:mma ., b'elulino de
la ~ilo. AntaiL ol klomenci s.ian vojagon;" li lég:is la ·
J ub.majnl'Omanojn -pri Egiptujo kaj akiris tute falsa:n
b:ildon pr~ ~i; . .sekrete, 1i eé kag~s sin g:rimpanta
uokte en run haremo,n, gardatau de f-erocaj eünukoj,
res~nde. ~l la ~vito de ~el.aj okuloj. Sed pri tio li,.
neJUon dms al Sl8. nova amiko. ·
lli trovis, ke .ili hava~ .komuua'p. de:r,m;n ,dedici
~ , ál_ la,, :ll~'~ko, .korpa, m~nsa kaj . spirita, ..de \(l;t
1lS':lptOJ; lroJ ili juns, ~r duon-aludoj anglecaj, ke ili
cw.rn restos fidelaj amikoj._·Garviti goj:is ke jaro antart
ol alv-cni. e.n Egiptujo, li ekkompre:nis la egiptaJU animon, _fanglS amiko, kiun ;iü ..firdos kaj ·al .. k~u ili rakon,
to~ . s1ajn sekretojn, tr.ovinte en li unike senoonulD
sp,m ton. .
·
. m kunmars:iJS sur la f-ero~ko gis mateno, .. fronfunte al Ja fresa vento, sub la: ·ste!oj de la Med~'ber.a-1
-neo.·
'
1 ,

- .esa

Tzi)'1o -:-

(Amik~, mi komprenas, ti~ ~ena ostot
Netolerebla, cu ne?·... gor~o kompatinda !)
»Vid u, sur la . herberC! kaÜl'as jép iokusto;
Vent' ínter pinoj fajfas kiel liuto tinta. « ·
.
(Ami k',. oktiloj viaj_! .mi ja vida§ .· klarc,
Trembrilas de krisbtlaj larmoj el la koro;)
»Vid.u, .'du papilioj ;~ie flirtas p¡¡re; "'
·
K,aj flaru la odoron · dolcan de l' violo! «
~

(Am:iko, vía koro batas maltr~k-vile;
Sed, scíu, mia;ja ne estas pli kvieta;) .
»Vid u, jen paro de ge-'éielarkoj* brile''" ·
Montras sin sur zenito, ... tre koketa. «
(Ne est~ serco, j a pli bonas né ,.eldiri,
Vian animsekreton povas .•mi ~r¡¡.senti: ,
Morlvundos tiu vort', vi devás konsideri,
Do kial riski :.blinde ka j gin · poste pen ti 1)
.

'

.

L\'

-,

(Car mi ne volas, 1-.-e suferu vi en, flam',
.
Ankaü mi ...• anka:ü mi mem n-e s~feri volas:) ..
)>Vid u, la cielarkoj 'nun d~:fluis jam;
.. ,
K~j ne plu papiloj sur herbój' petolas. «
'·

;-.

}

'

-

·"'¡.

·~

.

(Reten u vin 1 la Belo ... nur bur~on' te~era,
Klal ~in ~palheli~i per nuane·~ d'e zorgo?) ·
-» Ni iru; jal? mallumas la ciJel' vespera, ;....
' P()! · vidi l a Íni_(tenru~on n,i revepos .m.orgaií. '<
.,.
...
~'
~
.
El la cina: Samt Jales Zee. '
,;.

'·;-.

\• * I;.ai'í eib-~·. popblkrecl~, ' eieÍarko'· est; s
(Rimarko de la tradukinto.)
'
•

.f ·'··

~

'

'vi~a"' a.ti ini ' '
·

k~ptís, . sed ne
la . pilkonA. . . En Kairo, lb'rahlm, Ciciüo
kaj · Garvin fu!is --ce la. :SI.!ma · pénsiono; kaj post la
unn:ltaga "ánprezento . re la Ministrejo, iü havis kelkajn
1íberájn tagojn ' antaif ot korrwnci sian .labioroii.
., .. ;Iorá:him prenis
rolon· de drogmano, kaj ili
~izitis la Piramidojn, 'la .Citadelon, la moSkeojn, la
bazamjn kaj Ja . indi~enajn · kvarta.l~jn. Surprizis Garvin-on la gr.and-eoo, Ia, grandutheoo de Kairo; li atendis
k?tmur.an vila~on romantikan; lmn putoj kaj palmoj,
kaj k~meloj ;" kaj 8okis· lin la neatenditaj malpureoo.
Odoraeoj kaj. malsanoj de la indi~~naj kyartaloj. La
~tajri li · ne komentis kaj sajnigis ne vidi, tima:nte
em:b:ara~ Ibirahim-on; kaj mem embarasi~is, kiam
Ib:,I-a.him iom tro· emfaze atentigis pri ili, kaj malláiídis
la ~rbareco~; la sensciecon kaj la .mall.aboremon de
la •eg~ptof Garvin ne perceptis, ke tiu troa emfazo
estas rin;tedo plifirmigi ;la angleoon. de Ib'rahiiu.
Sed ci cion.íli v:idis en pli gustá propor.<;io post·e,
kiam ili sidl.s eu la gardeli-kafejo Groppi, la plej modá
rendeyuejo .en la centro. de · la . urbo. IU, · gravmiene
plani~ la restarigoti, la mo'dlernigon, unuvorte la ang1ecígon de Egiptu jp; k:aj .iliaj koroj var~is ·pro komuna ambicio altruisma. Ili. ~stis tiom sériozaj pú
siaj reformoj, ke ili póVÍS perrnesi al si sinmokon.r »Vi,
!JJrahím, << dicis Garviu, .»priz?rgos la, irigaciQn k1!j la
agr,ikulturon; vi florigos la dererton. Cicilio, vi in.struos
al la: vil'inoj . la higienon kaj · .Ja kui'rárton kaj la
páTizajn modojn; kaj ~ komprenigos al ilí la belajójn de la morid'literaturo. Ni estos la tri diktatoroj de
Egiptujo, ~aj ni far9s el gi la plej felican landon de
la mondo.«
·
·
Tiel 'ili tr.apasisla semajuon,· en ciam ·kreskanta
. intime<X? ;,. ili {lS~ tro ,felicaj . .Dum ~u, Pf'l5Í~o Garviu
renkonbs apenau unu. anglon. Sed frue aivems la dekr:eto de la res~ktivaj Mi-n¡strejoj.:-, Ib~,:abim . devos. iú al
Beni-Suef, k'aj Garvin instruos en unu el la duagradaj
leroejoj . de K.ajro. Ili'- disj:gis. kun pro,inesoj revidi sin,
ofte, kiall] lqrahim ~aj Cicilio povos .viziti Kaiton;
int~rtempé; ili' sk::ribos longajñ leterojn. .
· '_
·
,

But~rÚngrulo e;tís Íti 1udanto,

povi~ terii ·

id,;.

Protesto
- Al!f=X Kay-

Mi. estas tiel laca, kiel la Ínont' maljuna,
kiru1 jam tedas teni la herbon kaj la human,
ka~ kiu ci_ fatr~sojn forsutas, kaj la lumon
de· 1' suno nude sorbas per sia roke bru,na.

'a

''

Mi estas tiel laca, kiel la ·arb' · rnaljuna,
kiun j am tedas teni folian verdon , neston,
kaj kiu de l ' folioj for$u las lastan re!llonJ
kaj al Ciel' sin strecas kun la brancaro bruna.

Mi estas ti~l laca plu serví, flori, frukti.
Mi volus sorbí sunon, 'k un grandaj ventoj lukti,
kiel la nuda monto kaj senfolia atbo.
Libere de utilaj kaj oportunaj sentoj,
interparoli sole kun tiuj granda.j ventoj
potenoe kaj fantomé - sentempa colharpo.

--

rave. 'llaivan ín~md.koncepton; sed estis malfacile akor:digi guste k~ la kr}aboj <m, lia lem\)jO: sajn,e ':io- esti.~·
koruptinta ilin _:_ kredeble la koittakto lrun la eiíropa
:civilizacio. ,
.
·
Ankau: lru,n la adoltoj estis malfacilajoj. Garvin
p¡ar.olis ofte kun la ~gip'taj instruistoj en sia lemejo,
kaj · inviti& iün ve.<;permangi en lia pensionó. Sed ili
estis ~rnharase Sile.ntaj, kaj ofte ridis aprezeme pri
f!aw Ha, kiu estis tute serioza. Ili ja ·pafiO lis la. anglan:
l}ngvol\, sed sajiie la vortoj havis por ili a1ian signifon,
a!l t11te ne ha vis , signifon; li kaj ili esfis kvazaü d:entradoj ,. kics den toj líavas malsimilajn grandeoojn: oni
~vis ,kunin:et'i la 1-adojri, sed la dentoj ne interkvocigis.
&e kelkfo.Je ili sajne . kom,prenis lianfrazon, káj kap~
jésis emfaze, 'iJi posté . faris cimarkigon pri la plej malL
grava. fl.a nkajo e11 gi. Estis' efektive ' senkuragige, kaj
~trange la¡ige..
· .
··
. ·
.
·
;;
Suspire.· 'Ji sin turniS al la aiigloj
sia pensiono:
stat~rvi~toj, legjstaraj ip.st;uistoj, kbmer,éístoj,. oficistoj. Kun ili li povis paroli libere, certa, ke ili . kdm,preuo.s senpene Cíun liari frawn, kaj ne mislokos la
W!)ocian akcentoti; k.aj tío kompensis la fakton, ke la
~'tlínoj kun ili ptipafo:leblaj estis tre limigitaj. La'bloro·
l,{onsiderata ~iel puno, dancado, feriaj spertoj - plejparte amaj
drinkaj, la malhonesteoo de la egiptoj,
la. relativa komfortO . de la "'diversaj ·sipoj ÍTan.taj al
Á:!Jglujo, ~ la _· sekisa obsedo 'de lá egiptoj, skandalaj
;tilatoj irltel' ,~. divétsaj geaugloj en Kau'O', firakontoj,
. porto, la génerala mabJohleco doe la ~giptoj . »K:iam vi
~tos restinta , e1L Egiptujo tiom longe, kiom mi, mía
Jwttbo, « oui diradis al li, wvi lernos fi(;li neninn egipton.
Pli malbúna , o{ ma'hometaJlO, estas n:ur kopto; kaj
kórrtraiíe;:' pli· dialhona ol kop~ esta:.'l nur ;inahometano.
Kaj la pJcj qaúgeraj es~,s g,uste ,tiuj, kiuj ~}na~, plej .
p,ivilizitaj ; duro jaroj ec, ili" 8ajúas esti fidin~aj k:aj
SW1J:l'l!:~ia'j1 ' k~J .tiittn ili '.fa ras -i?~ vere. a_l~:n:rienin~
1\b, Kion uu ne don,us por i.ono el c1 tm nialbemta

en·

au

tiWdocpor.

c~m t.,

.

'

. . '

. .1'iujn ~o~autojn . f7ar~l ~~~~ males.timis! li
e5tis ')ain súftoo · saga ca· ·por !'omprem, ke kio iaJnas .
~zajp au nmlhomst¡ljo, _tío o&·. estas nur , re~ulto de
. iilia sed 'e gale e:stim,inda morala.kodo au mondperoopf?;
kaj ~ kompri.lnis .a niap'í, k~ ~r sia aiogema kitj maléktime~ ko~~uto la ..euro¡ar~j ~nr tre ·- oftf> elvokas
ína)mmbn sm'tenon

'61 egiptoJ.

U ne ham 1a éaacon r-enkonti {un btn ia pK
vastaj iuteresoj kaj kónoj, la, pli grandaníma kompre:o~
nemo1 ~uj:n .li ~me~ havis; -kaj grade, nevo1e, li ~o:-·

ruene1s lim1g¡ ,slrul mte.reson en la terenon de la ahaJ
angloj; k;aj grade, nerimarkH.e, Ja venena . vidpunkto,
lci¡un li atldis esprimi óiutage, komencis penétri e.u líau
men.son. Ce la komenoo ofe.ndis lin la ·malestima angla
vorto por egipto; gipo; sed post kelkaj ,,~inajnoj) sen-'
;rimarke. komeilcis . ~ JUZÍ ankau li. Kaj ko)D.enbiS forrrligi ·en lía :me:r¡,so ,, la sen vorta, neagnaskébla: penso :
ank.au lbrahim .estas egipto.

Duro la v;esperman~.oj, lüam lbrahim kaj Cici.io
venis iun semajnfinon al Kairo, iH k.Omence ba1lñLiE1
facHe pri mastrumado, ·p ri la nova apartamento, kiun
lhmhim tr<>vis 'CO Beni Suef, pri la leroejo de Garv~n.
Baldau 'flvidenti(fis, ke nek Ibrahim nek · Garv:i:n tr.ovis
ankor.au okazo'n Uomenci ti:Újn reformlojn, pri k~uj iam
ili <entuziasmis ; t.erure estis la ioerto venk'ota; en

lli dislrutis por trovi la punkton, de kiu
ili ékiros por komenci sian reformadon; ·kaj en la
interparolado lrelkaj malestimaj frazoj pri la egiptoj
...:... k:Ompreneble, ne:niel aplikeh'laj al lb'rahim - glitis
el la huso de G.arv.i;n: irawj kiujn li papage ,Jl1emoris
de ·1.a anglaj konátoj en Ja pensiono. Ili. komcncigis per
la inau!gem.a, kompata fraw, »Komprenehle; .oni devás
k'onfiesi, ke 14 egiptoj ... «, kaj sekvis · mallaiída senatesta ge:neralajo, k:iun la. .sekvanta »fa.'men « ne ·povis
f<>rvi~i. lbr.ahim , vun~m, sed .'ne povis · kootr.aiístari:
tio tro identigqs ·lin k!un ·la egiptoj - kaj . la. ;pi,vélo: die
la konvers.acio· est~ pnre angla ,nivelo.' Eá '.atmósfero
iomete malyarp:Ugis. .Kaj baldau i1i ·io~ 1órte ~ep.tis, ·
vane .seréante temójn por .priparolado. Kelldoje Garvin
~rcis .k!un Cicill<> ·pri la ali{l j gastoj en la . restoraciQ,
pri unu-a'u egipt<>j gra.saj, kiuj tro '<Cntuziaswe glqtis
siau s upon. lb:rahim silentis, Jcun sia piPo mter ~~
d:ent<>J. K,aj. gradé' necim.arkite, la sin ten<> .de GarViit
pri Cicilio fari@s nuanoe p1'9tektem.a. • Kelkfoje · iii iris
lrune .al kinej.o~ kaj en la emocia varmo, kiu sek'vas;
spektadon de filmo aü teatrajo, ili gaje b;ibilis senretene kiel antaúe;. kaj Garvin kritilci:s la :3-pglajn, k.aj:
us<>najn fihnojil, e:mfa.zante ties stulteoon, _pro ·la n~
konscia bewn~', kontratlpezi siajn ma$.i'iíqpjn pri
egiptoj ... Kirun ili estis r.eirinlaj aLBeni ~SiJ~fGarvm
ofte pen_.$s, pri Cicilio k!un tenera· a.rmkeco;·,;] i ~tis,
ke ebre Ihráhim ne ~ere komp:renas ' si.an . kli:rakteron
kaj emooíajíi hezonojri.
·

la

*

~""'

f

'

. '

'

.

.

.

·Poem oj de 'Rainer-.Marla :Qilke
"

·

"'·

· EÍ Ja germana : 'Hil dCÍ .Dresen

.Ca morto de la amotino

6e io jam perdita, kie gi
kun· vi¡¡. kor' sin .vibre ne kunmovus.
Sed cío nin t~anta, vitÍ kaj min, ·
kllnligas aree en du kordoj nin,
kreap.te ·unu sonon per kunfand'.
.. .Ho .kie ni, sur kiu instrument'?
Kaj kiu ludas gin en ci momenf?
Ho, doléa kant'.

t .Já S\))e tion SCÍÍ~ }j pú J' 'morto:
. ]re en la. mutoil gi ekpusas nih . .
S~d kiam ai, sén. ia ajn perforto,
kVíete e~tingigis':en 1á: J in',

glitant.e , transen al mortregno fora,
:kaj kiañ:i sentis li, j<.e tie nun
al la mortintoj brilas sia kora
knabinrideto kvazaü 1un':

-J~

El i.u aprilo ·

.

ek.~ajnis

la mortregno sen danger',
parencaj la mortintojn li ekseptis .
.'kaj, sen mister' homdirojn ne atentis
kaj ame pensis ·pri la tr~:nsá sfer''
la: bone' situaiitá; dolcoplena -.
Li gin klopodis fari . pli ebena.

·

't)

Amkanto Kiel mi tenu 1~ animon, ke
la vian gi ne tusu? Kiel mi
gin alilo'ken tra.ns vin levi .povus?
,, 'Ah, hone .estus ~1 animo, se
gi: ie en malhup' kaslokon trovus

Bonodoras arbar'.
Pro l' kante hebantaj alaiídoj
ígas p}i alta ciel', pezinta ·SUr sultroj preme;
k~ tamen ankoraií pasas la tago ,malplene, sed :post multhoraj, longaj pluvadoj venos
venke la horoj pli novaj,
sunoabundaj,
kaj la fenestroj, gis tiu temp' senmova:j,
fugi per vundaj
baraktar.taj flugiloj penos.
Nénia bru'. Reehas milde nur sonoj
de ·la pluvgutoj sur la Stona pavún'.
Cill brueto · kaAas 'niln sfu ·
en ' la brile svelantaj burgonoj.

foje si ec forkuris ál K:ai.ro. Volis rifugi al mi. «, ·
Tiu miíera ~tato d'aiíris en la antaií.e feliea pro~
preg<t clom·o, Gicílio. ne soüs _cü pluiajn semajnojn, nií.
monatojn: Si jam preskaü -forgesis, ke iam si esti.s la
sola pen'lOno en la mondo :por Ib'r.ahim. TaiJ!lOO, de
tempo attenipo venis memorospasmoj , kiuj kímpremis
sian koron ; tiam si devis eliri ella domo baste, xapide
mar8ante por . ne vedi _larmo.jn ; püSte) si · reiris al la
¡~partam<ento, <SYitanta k:aj eUacigita. senserita, senvolía,
SeÍléSpeTe -soleca, malgraií. la prÍzorgo de lbrahim -J
kompatinda Ibi ahim, kiu, né komprenante §iau ·eagren'on, fulíleil. subkonscié suspektis la kaií.zó)l, v.oiis · konsoli, ~ jaro ne povis §in helpi.
.
. Kaj fine. . wiu ma~no~, sen antaií.a pripens0, si
it'ís á} la · staci:domo,, aóetis ~ ~ton kvazaií en son~o,
ka j iris al Kairo.
.
" .· Riam. G~in r.eiris al la pensiono posttagmew,
li lrovis sin sidanta sñr la lito en lía eamliro. Li salutis
sin, kaj · esprifnis sian surprizon pri tío-, k~ si ven!isr
sen I~ahim; .:k;aj, d'!ltn, li paTolis, ec li, ñerimarkema,
povis vidí, k.C si havaS :ian angoron.., ke sia animo -estas
tro8ar~ita.
·
,,
»'-io estas? « . u demándis. ·. ~ úu io . ne funl(c:ias
·~

bone?' « -~

.·~

. ,

,

·,"

-

..

Si ~reis, Joo io ne funkcias bo.ne . . »Ne, « si dir.is,
. »pÜ . venis n:ur por §:ango d~·, aero. :Kompieneble, llirahim esta,s mall:il:íerulo. en la oficejo. " · ·
~~; . Sí ridetis, sed l~ li¡~j kaj la, vooo 'trem:is; ka:~
esnbite ·~ ploreti:s., ploris, kaj kaSis ' la vitat<m en la
~pkúsen.oo. Ga:rvm .ebidis ·te siá flanko-, karesante
-~ Sultron. Jmj io~
~o~ la . ~~ lristori? ~Lvecli
··.g¡s: estas .soleoe~ la) :vianoJ ~Jam sida das -kaJ sidáda$,
f~~' Ibrahím: éStas brava, Ji estas bonillo, Séd tiom
malpr~ Aia feli(;o es'tlu! rnin:igita, oni -n~ JlOv~
, IlJángi _~ oe,giptajn mangajo;n, · ~ - lbrMijn ·a,_mas. IDri•.
ll!lkor~ se nur s.i ~ anglan amikinon en lá 'lirbeto;

w.st

&ed ~i ne rajtas riproeí a~ lbrJthim, li faras Cío?, ~U:fi virino, ca:r anglaj virin!>j, a,ii virinoj kiujn povas, kom_.~
Ji povas. la domo estas ti:oí:n m.alpura .. . · G~rvm du:JS á ngluj ; estas tr~ maloitaj én . Egj.ptujo.
koosolajo vortojn, k.aj kar~adis .sian §ultron; ka(fine

.¡

lli iris al k'oncertoj kaj kinejoj 'kaj )ekci.oj-; ili_ -

la ploroj .. finig-i.s, malpli prp liaj konsoloj, ol prp la ' prom·enis· lai1 la: str.atoj; komeútante . la preterpa~ant- :
fakto, ke la spasmo elóerpig-is. Si residís, kaj komencis . ojn, provmite díveni, kiujn el la cent lingvoj. .de Kairo
·ordigi siajn haroju ; kaj kiel kutime, oe la fino de ili parolas; ili ves~rmangl$, ea · italak g:r:e,ka.j, ~giptaj •
senespera ·-ploro, eklumis en si koro iom -da dolea restoracioj, kaj . kelkfoj:e en_ la notela·_ ~ar~eno ~n ~a·
esporo.
·
•. ~mbro de la Granda :{>uanndo mem. lh priparoüs sm ·
.
Gurvin diris al §i ke cío estos en ordo; nur ne- \ mem,· sian vivon, k'aj ciu ' auskoliltis la alían: kun ,1·ava
cesas ·iom pai'Oli kuo lbrahim, li komprenos, li povos , · intereso. Hujri. 'vesperoj·n Cicilio_ as~k:tis tre beta; si
pli komforte arangi. J., vivou en Beni Suef, li kaj §i . madis r.isorte, glate, siaj , vangoj e~tis rpgaj ,' §iaj
devus veni pli ofte al K.airo por bablü kaj amuz.igiL oléuloj brílis pli ol liutime. Kaj •Oe sia 'reveno. al Beni
Garvin rigardis s~n, siajn ru~randajn oklnlojn, kaj Suef, eio iris pli bon,e inter si _l(aj lb'r.ahitn; SajlllÍS¡_ k:e.
~iau kunagan provon l'ideti, kaj li volis preoi sin en
e.fektive i·evivigi& iom el la ,m.alnova rilato.
,
siajn lnak~jn. ~wj . kisi .sin, . ko~npre~1e~le nm. amikl?,
. UJl'U posttagmezon, Garvin kaj CiciliQ prpmenis . ·
konsole, L1. ehns, d1~m §• lavJ..s sran _nz~gon, ka.1 sen?Is sut· la irisulo Gezir.;Q, post te mango óe Ja Angla Sporttel~gl\amo~ al l~rahun,_ petantan, J{e_ li venu al Kau~ , klubo. Ili intencis iri ÍI"U.i:l al kin~jo , kaj ~te vet~,tri al,
't~J} ~ru·vu~ ~e~t~s ke. h hava~ 9ral),?a~\ l'eS'\?~n?'umor~; . la 'Piramid:O) por ve¡;~nnan~. ·E'Stis)a s-ésa, ka-1_ )am
h O.ens nneh~tgl ia ~lVOil. a\ S\~.1 arroKQ); ka) h llUll'SlS K.omencigis ht sunsubiTO. l1i marsis laiílonge de la Nilo,
Jcu.n ~ll_ sultr~) re~ta).' k~] ,oedl~ lokon, S~u· la _ ';otua~O· .mah~mJte. .J?ar?la;nte,' · qkc~dente, ~a cie}o estis OI:!l. lago,;,,
a.l alia.1 mazsar•f:oJ ce plt genttle · ol lmtim é. .Lt sentr;¡;.- el kiu fa:Iis tte kaJ c1 ,he guto) oraJ sur la, _purpure

a

sm b·e sa~.a.
.
brtman .ak'von dte la rivero. Kusis sur la: urüeoo la
~~ kaj Gicilio kune vesperrnau~~iS ·en la p~nsion~. várma silento íle lú;epusko~ nuf de proksirña min~reto ''
tt-.e gaJe, konvers.ante n.e_ pet ~on:'ple~J, :f'?r,t~al~]. frazoJ, sonoris ar gente la krio de muezino. lli eniris -unu_el la
s~d' per la d;uou;aludo] de 1u~m'?J a,mlklOJ; 1li .sen tis . pa;rkietoj ;borde de la ' riveí:.o, kaj sidis; kontempla'Ute la ·
Sin tre proksrmaJ un•u al la a ha.
fmitast.ajn siluetojn de la orientaj domoj S'u r la . mal_.
_
_.. .. ,.
. .II:irahim alveni~ je Ja deka ; car ne esti~ tauga va-, · ~umiganta cielo;
·• lli ríe parolis . . Gru:vin turnis la kap<)n al si; li
gonaro, li •estis luiuta aútomobiloq. Li estis tr.e malsatn ,
kaj, ·dutn li mangis, ili parolis prj bagateloj. Poste ili povis vidi nur la formon, .-estis .jam tro niallume flOT •
his al la eamb'ro de Garvin, kaj diskutis lu situacion, distingi · la tnijt<>jn. S<ubite, senl1aste~ Ii kl-ffiis sin kaj
gi:S la tria kaj duono. Cici,lio estis h--e arnema al lima- kisis siajn lipojn. Si sidis senmove mome:ntóu, _kaj tiam.
frim, si .riai.s al.li gaje kaj sidis proksime al li; si ne si jetis In brakojn cirkaü lian" tro1on, ''kaj p.ásie premi·S'·
mtuUe paro'ij.s: ,estis 'G.arvín, ki'U kl.arigis al Ibrahim1 la ' lipojn -a l la liaj . . . Ili apar.tig-is k(msteroite.: kio
sian malfelieon kaj la kialon por sia :forhu·o.
,
, ~ okazis? Ni ne inren.Ci:s tion ..~ .. ~Ga}Vin ekstaris, 1¡;a t.'
Ibr.ahim kUipigi.s sin pri cio; :estis, hedaúrinde;' r~g.árdis §~u lrun ·~llnita kapo. Si. ,rigatdís Dlirúle
jam ne eble for.sendi la familianojn, sed li anmgos, uveron.~ S~ ne turms. ~a ldi_po~ .al J i. . . .. . . . . ; t ..,
k:e Cicilio · kaj li havu pli da· privateoo por siaj propraf
. )) ~stus bone ekil'l, « li dms; ))ahe m malfruos ee
aferej. Li scüs, ke 1ia vivo en Beni Suef estas teda por · J1.L kineJO, «
.
Cicili<>; kaj li propon;i.s, ke :.almeri.au unufoje .semajne, · . Si 1evigis. »Jes, ,:n,i ,ii;u,« ' si" diTis.·
' , ni mar'adis seuvorter zorgante. ~ke la manoj, la
si .wual Ka~ro posttagme~~' ·tie dormu la nokton, k~j
~al Ben1. Suef la pro1Fs1man .m~tenon; oerte Garv~r- &ultr'?.i, ·la femuroj pe .kimtusu: uutn. · ioo,. kyazap ~r
~edieos al st ·~u .vespe~n kaJ s~'?. ~rn_u~? <?~n~ pliu~I pe~: lá .~·una ·wtrema Z?rg~, -ke ~~~ n~. oka.1.!-s-.
kompl'C!leble volis twn fnn- por felliC.l:gl -siaJn amlkbJnf;, vere . .Sed en ili la sanoo .saltailis Vlale ilms, il1 sentls
~omp~neble ~ ~dieo~ sian _tempou .al ·Cicilio. Cetere¡ pik~jn eo Ja kamo kwtzaií de elektr:·l{q¡;etrto: ' ,Y · -~ •
lin tedlS la .aliaJ pensronanoJ; estus t:i:e agrab'1e paroli
En la · kiu.ejo ili · si:diS flaukon óe. flank.a, kún la "'
kun inteligenta .persono. Fine ili d'isigis por la noK;to:.. vi:r.agoj tutnitaj al la .ekranÜ. Garvin- "nenión vidis du· ·
Cicilio r¡idetis b;e da.pkéme al Gai'1>i:n, k!tj Ibrahim, la filmo; Ji lHl povis fi!Gi)a atenton S'llr la moviga:ntaj;.
~' k!e li ~stas bonega, k~ra amriko, kaj ~~ li: · ~iam·, bildoj. Se.q Jia korpo,,rn~tnvoU:. ,fil¡:sis.siau_aJ!into!~ s1u:' "· ·
SC;IJiS; ke om povas · dependl de _:anglo, .Garvrn ltOmete~ · la korpon apudan. - ~1 ne povlS, pe:as1, se<J.i_ml!l fraw
kúntiris la hTovojn _; . oni ne diras tiajn ,emociajojn kon~Íante , da:ncis tra_. lia · oorbo: )fío estas uee~!.a; tio_
angloj ·- :- sed Ji sentís, ke lhrahim pravas, kaj 1:li estas noohl!él. 1:.1' rigardis· Oici:lión. En la omh'r a1'1umo.
óiuj endormigis tre fellee . .Duro 'tiuj lastaj ínomentof li vidis ke. si ri~ard~s la eki-.anori per malplen:aj 9kuloj.
antau' do:rmo, ku~ant~ en la hra.kpj de,_ Thl'ahim, Cicili'O~
t .. ;,Mi~1H3 -vólas vidi • .pl:v.«, li. ' 8iris;;;Y i> ÓU :Yi? (( 'í
:v
entis, l"e si retrovis' la feliean ,¡.m~uan periooon de siat .
Si ,kápneis; kaj ili :eliris la kinejon. LaU;, lia
edziueco. . , .
_ . . _. • . _
.
_ ~c
; pw~~o1 .?li ir~ a:l J:a Pir~midoj_: , W~
·etuF9, il~,·
La ptoklsiman mat-enon §1 rems al Bem Suef L.~, daür_¡glS s1an sil<entadOn. O~u voiis net la
blau •
Ibrahim.
,
oliliwn; cj~ prepar.is sin ,por diti, k e ckom'Ereneble g.i ~ "':
>
..:La 1ú9antoj l'CVen.is SU.l-' la .ka_mp<)n. Ganiu tig.ar- . estis ak&dertto;'" _senSignifa ;.'¡ Ciu -~,konscie sen~ pJe..:r
dis iliu takseme. »La · armea ludan.t aro jam- ne ,PQvas zuron reviv.ante tiun. momentQn - K:ompre.neble' uur -·
gajrQ., ~ li diris; )tm.ai.ikAs· ~1po.~.Nu., post ., ti'fh, ~ ~enis por ·ma:lkov,ri ia ' kauzon de•tia stran~jo.
· • ·"" ·
í-egu~ .B~roojne al , Kairo. Ni akordigi.s ·tre oone; ':' En la res'toracio, sUb la .óro}jslfura 1llaSO de la .
fakt<O. uoúfoj,a, preskau. . . -~m . . . preskaü tro bone. « Granda Fjramido _ka3 . la iuunda;n,ta lQ.nluiOO-, · · ~;~.l.Ti~ regula ek/ktírs? al K~.O f~rigis. por · C~iüo. _ var~g.e anali~\ ~ih: »K?mpr~~' gi .est!s ' _ z:
la kulnuno de la .sema)no. EstlS pb facile tolen la ajo-'!( ~- Gamn; ~!í ne~noo sxgmfM- _Nt_~as •. h m
tJ.lálagrablajoj'l':l d~ la f.am~ :vivo;_§Jl5ellti:s, .rke §i _esl.a'Sl oe. a-mas ' ünu · la alli!;n: Vl :a~as lbr~~ ;. li estas"-····
; end~pen~a d~ la aliaj ear :Ai povas e liapi. Ankaü:..P?r mia_ .a:mi19_; ~. ffl:l ~as ;;nem~: IDl~ -estas tipa .fraü~
Gannn g1 ~tis 1a ~a ple.Z'uro... G:av~- f.ak~JIQ ep. ha . ~J~ G~n.. senP.s : . ag~htlpl ~li1Ikom.~~'
nte e
¡>lilzure ea~ la,:-fakto, ke li malsáns Je la Iruitesto _de tion ¡ k:aJ Ci@iO P:remJ8 -~ bplk'on, 'k&J atl'i!S1 "»
V

oo

'I:i:

··?tiñela frá:iílo 1 Ni· nep~ devús trovi por vi edz.iñ.on:J«
Li neis, ke Ji d.eziras · edzino.ri ¡ iel malplaeis al li
la id,eo, .ke li ¡¡erou edzi:nou; ka f li.: reiljs al la · antaiía
temo.·'
·.
\)N?J, ear ni se~, . ke gi estis nur seusenca akci·de11to~ ·TU _povas gin ignori. G1 estis l3e utila : 'gi montris·
al ni, ke ni estas honegaj aririkoj, . kiuj tamen ne a,rrws
J~n~ la aliat~.. Ni ?o povas daürigi uian rilatadou, sen
-tmu, k,e ni fan,:s ·~u.sencaJ<m:«
·
·
·
Kompreneble, iii konsentis,' ne estas neoese ~akonti
pri. t.ir,, ui lbrahim; la afet:o estas finita,· e nter:igita ;
ple] oone forgesi . .Kaj i li teiris 'ál la pénsiono, babilante . tre_ goje kaj intime pro la nova, elprovita; platona bazo de· .sia amikeoo. Kaj kiarn li diris al si bonao,'
nokton, 'li pi•eiÍlÍ:S sia:i!'ínaoop per tre forta, tre amilm,
' komprena premo. Ili estis kamaradoj.
. F~r~ita k~j . ·enterigita. Támen, la pToks:ím.an matenon, \{aj la sekví:n:tajn tagojn , Cicilio sentis sin pLi
mulpeza, pli ga ja ; si pl:i ofte 8ercis lrun Ibrahim, pl:i
tenem. premis ~in al Ji, pli pasie aKoeptis liajn karesojn:
iti konis grariclan gojon. Kaj tiu Ci gojo kaiízis al si
krom..ap go joQ: giestis .p ruvo, ke s~ ja amas lbrahim-on.
.Estis ee boosanoe, ke tiu . , ·: akcideuto okazis. .

*

Ca psalmaro
- liasse E.

7

Kiam Anna-Klara en sia sepa jaro vizitis la unuan
klason, iun tagon si petis de 'mi psalmlibron.
- KiaÍ, ~ mi demandis. '
- Car ankau Gustavo !uvas.
· ' -'- Po~ as esti, - mi r espondis, - sed m1 nemam
audis, ke tiel etáj knabinoj havus psalmaron.
.....:. Sed ankau Gustavo havas.
Kion fari, mi iris aceti psalmaron.
Mi trovis multe da diversaj psalmlibroj, ma~gran
Jajn, belajn librojn kun mola bindo, orkadraj pa~c!] kaj
ankau grandajn libi"ojn kun belaj, simplaj literoj. Mi
:a'.oet'is, kiu estis la malplcj kosta, por ke la in.fano l:lontempe lernu la sparemon, pr-ecipe en tiaj seriozaj aferoj.
Mi .skribis Ja nomon de Ann¡t-Kla:a en la libron ,
ka)~ '' posttagmeze transdonis gin al · si. Si ege ekgojis,
prenis la libron kaj diris:
' :_ G-i estas guste tia, kia tiu de Gustavo.
Mi eksidis kaj iomete meditadis pri la okazintajoj
kaj poste - la dioj pardonu roin, - mi iris al la pordo .
kaj enókulumis tra la slosiltruo.
Á.nna-llara staris meze de la cambro, antáü la
grandá spegulo. K un la malfermita psalniaro si .kantis
fals~oüe. De tempo al tempo si rigardis al la spegulo,
cu ~ia zono bone ku:S¡¡.s? Kelkfoje §i ordigis sian harpleklon, kelkfoje glatigis cifon sur la robo, kiu ne estis
bon.ord_c sur sia .Sultro.
Súbite mi'· surp!izís sin per pordmalfermo kaj enJrfs:

.

',; ._. Kar{ Anna-Klara r_ mi: diris - pshlmaro estas
io multe pli serioza, ol vi iroagas. Oni ne staru antau
spegulo por kanti el psalmaro. La psalmollbro ne estas
por ludí ~r gí. Sé
estos plí a~a, la instruist-onklino
klarigos al vi, kio estlJ,S esence 'psaJmaro .
. . A.Ilna-Klara sidi~ setioza 'kaj silenta. Si rigaidis sinoorc al mi kaj decidvoc1~ di:ris:
~ Mi volas diri al vi .nur un u aferon: · Oni ne en~
iras earribron antau ol frapi.
1\:fi· ne kredas, ke Anna-Klara estas jam rnatura por
r¡eligia] . problemoj.
~
An.dreo Gauder.

vi

lli Íx:is eK8tei la garde.non, marsante iom apárte; .
kva.zatí fremduloj. Li ·alvokis taksion kaj irante al la
pensiono, ili v:sidis .Cíu en .:si.á angulÚ1 senparole, k:un
?ktrloj . direktitaj antaüen. La aten lo dé ciü e tis tumita
mt.erH~l}, kvazaii ili revu~ J.>ri ia duone forge¡¡ita sperto,
s~d .Cní korpo,: .akre Jrouscí\$ ' la proksimecon, la dolO..¡
l:tgan tielecon de la alía ~ kvazaií ciu poro de la kor¡ro
~stis olruJo, :kaj rig.a.rde · esploris 'ciun kuroon,., Ciun

de' la aliá.
·
~¡
.
~.. . ~lve:ninte, ~i sekvis liÚ .·ál liá ~mb~o, sed ·kiam li
. ~ill~r.m!s ~ wrdo~, kaj :pasis fla,nbn por ke si ~iru,
s1 sa3ne vekigís, ka) flustr.t:,S,"' ~ Ne., ri:ri ne povas, ne: . . «
_Li tenis Sian br.a.kon. .
'
·

kavd.il, .·eiun ·J.álton

· ~Y'enuj·« ·Ji .di.ri~.

min ·malduugi, do mi~ taskb al.i.itis·• en la soointeresan
trink'8jvarmigadon.
,
De tiam mi. tuttage stal)s interne de la mont~. tablo kaj 'fans nur miau _taskón. Kvankam mine mJS:faris mian tas~on, mi sentís .iom da monotono.. ,kaJ
enoo:
trinkejestro havis severan vizagon, ankau la
klientoj ne éstis mild:atnnaj, tiel! ke ·<?ni n~ l_lOVis ?s~
vigla ; nur kiam Kun¡g J, G-. verus, om poV16 10m nd1,
kion - sekve, mi .anlroraü memoras.
/ - '·
' .
.
Kung J .. G. estis la n'Qra homu, kiu ttinklS sta~ante kaj tamen po;rtis rob\m. Li estis altstatur.a, ha
vizago estis pala . kaj ofte ha vis vundrestajojn inter la
falooj ;'' lía barbó es~ taiízita. kaj ?iuonblanka. ~van~m
li portis robon. tamen gi estis kaJ malpura ka) elun~a,
kvazaü 11e fliki;ta kaj ne lavita jam kvindek jarOJD.
Kia:m- .Ji paro]l;is, li Ciarn 'Uzis la v.ortojn ,ji; ~ta, Je~je:,S
kc oni· lin dnone kornprenis kaj dluone ne komprenus. Car Jia famflia nomo estis Kung, oni prenirs por li la
molmoiuon l{ung J. G. el la dnookomprenita irazo
supra granda .hómo Kung J. G-.' 4 en slCrib'modelo•.
Kiam Kung J. G-. alvenis, ciúj trinka:ntoj , -r~gar~wt,a
li:n, ekridis, kelka:fkriis ; »Kung J. G. ; sur lli1 ~r~go;
plimultigis' la cikatroj k Li n'C x:espon.:dis, ~d d~n~ 1.11
malantaiíJa
q¡ontrotablo:' »Varm1gu du taso3n. da trínk- ·
.

La

.

_.~,

,s

-

-

Ji:

ü:u' al; prep. del. . .
hu: eú? (uzata j e la fino de frazo) .
, je: -isfo, ,-anto, ulo.
.,, j~: ,esti (iuata je la fino de fra:~~o).
•
.
•
.,t ·Ti\lj ci kvar vort?j estis .uz
_ataj . en ~a ~ina klastka
lingvo, .-sed- ne en la . vülgara lingvo de-l cma popolo.
t Oni ci tiujn vortojn presas 'en skribmodelo por
·
·
infanoj pro ilia stmpleco.

lián bistorion nure mi .lile sciis -la nomon d'e la angla
amiko, pri ki~ li kel;kloje kólere .a-6 blasfem~ p~nfdls\
Efektive, li ' »egipti~is« . ·Post la foriro de Cicilió,
n>mpi!is la. ligo in ter li kaj . la angloj ; .ne estas cble
por egip~, ec eLO:dord,, frekventi .a~glojn . en Egiptu jo. Li ~~ft~ pa~liS _angle, kaj. gra?-e .la voli?j. Al!j:
ms. pe~-il1 &an &g:nif().n,~ la.f~a.zoJ estls , ~lpl~al : ~1 _
fans sl80 lab:oron -en la oflpeJo, malraplde, tnnkante
multajñ tasojn · da khlq kaj fu;mante multajn cigarodojn'; li t,DOkis ·la kelkajn' entuziasmu:lojn, kiuj vol.as
reformi Ka:j modernigi la egiptojrt. Li komencis - pro-·
meoi . ~ la, malvarmeta . vespero ~n, .,sia · piJamo, ~~
a?3;J ~giptaj . civitaooj. Kaj en la las~aj jaT?f mí, ofte
~t.ldts lm YeSpere ¡¡ur la tera:so :de, kafeJO, vestitan en g<llabjjQ, kUn fezo; kiam li v.id:i:s ruin, li m,allerte kvazaüstaris, ikaj ··skizi$ tiun·.fingrotu~n al brusto kaj :frunto,
per Jriu la .egiptoj salutas :sia3n Jronatojn. I.i ' egi;pti~is ;
séd k:iam li ' pr()menis pubWce, ti C!am úlnis i.nter · sia j
oontOj sian .anglat} pípon: almeaa,ü tion li koll8ervis :el
sia restado -én A:nglujo, el sia angleco.
.
:r•

~

:r

::0:

ajo kaj alportu uou te!ereton da h~~jsiarigf.abo. «, llion'
dirinte, li vicigis naü moneretújn . . Iü inrence laiíte, s!gnlfas reveui, kiam vi diras ,iri kaj .reverri:? « cK.uu~
kriis: ·>>·Certe vi denove Stelis. « Lar~e malfermintif la ' ·· ,J. G. sajnis tre gaj!i, kaj frápetanté la montrotall.on
olrolojn, K:ung J. O. diris : »Kial ~i tiel senbaze makr~·· . per duAongaj fingrungoj ~aj . kapjesante li git:is: )>.Tes,
his rnian ·senkulpecon? ... « >> Kia sénirulpeco? Antau~' j·es ! •.. · La voiton 1huej' oni · ó~as-)kribí · er{ 'kvar
bienu·r mi pl'Opmkúle vidis vir~ steli librojn de sinj<;>rO mmiÍeroj, cp vi sci~? « Mi Jarigis des pli g.eñpacienca
Ho küf pende , JJ.atatan. « Kaj Kung ·ir. O. ru~igis, ''eiu k~j elpu8ante. la bu8on fotiris. :Kung .J. .o. ·jus ti-empis
hl'lla vejno sur lia frunto svelis, kaj li ·argumentis: . sia:n ungon 'lln trinka:Jon pür sJnibi surJa. montreta'b'lo;
>> Stel~ librojn Of!.Í · n'é povas no mi stelo_... ~teli )ibW':
sed, vidante, ke rjli tute ne entuziasmigas, li ."gemis kaJ
;·ojul ... Af~Iío d(1 irite1ektuloj," cu tion o;ni povas n~m i · aspektis tion bédaüri.
•.
..
..
; ,.
steló? <e Do sekvis vor~o:j 1tnalfaciLe kompreneblaj , ' kiel. · .
Kel]{foje · n.ajhar~j iufanoj , aüdinte ridadon, ankau
,~-c•rtihl sinjoi'O naturas mahieecon'5., ki~! ,je, hu', ktp:
alkuris por vidi ,;la scenorl kaj pirk.l!üis Kung.· J. G.-on.
· ttcl k·e la amaso da , homoj ridegis; gaja atmo fero Li' d() donis ·a r; ili po Únu huejsian
. 9fab0n. Kiam 18
pl-eu.igis la intemon kaj eksteron de la .trinkejo.
· ióf:moj la faboju jam mangi~, ili .a:nk'oral) ue disigis·,
Oni eu lia foresto priparolis, ke Kung J.
iam ~· s&l l:.r telere ton filisriga'rdis. Kung J. ""G. konfü~i~i$,
studis, sed post .cio ne · sukoosis ,eniri . la lernejon'. G • . ctmrdis. siaj u kvirl fingmjn, ~ovás la :t.el~r.eton kaj ;Idin" ,
lütj lee Ji ne· ·es tis lel'ta por pérlabtni, sekve t>li kaj .P.í¡· iginte diris: »Jaro 11e . multaj ," mi jam ·ne multajn! <<
mahicig.is kaj pl·eskail farig.is almoxui?. FeliQé, Ii Rektiginte li denove .ekrigardi;s la fa~ju.¡' kaj , kap-; llkribis ):)()'n aju vortoj'n, tialli kopi'$ libroju por .aliuj, neante d.irís: ')) ~ multaj; ,n e. multaj! muitaj hu3 zai9?
ko ' li .poV'u a ce ti pelvou da riza jo. Hedaiírinde, lL.h.á~is ne. multaj jé3! «.'.· Do J a gru~ da infanoj disigis r,id.,,
ooon malboQan, t. e., aro:i mangi kaj malarni l~ri.. adante. .
· .
·
·.
·.
·
·' ·""' 1
1
Li nur sid u ie ajr1 kelk,ajn t11gojn , kaj horno, kaj lib:roj;
. T.iamaniere Kung J. .0. 'faris 'onin" gaja, ..sed' esti~ .,
pa¡reroj; skribüo kaj inkpleto ;.._ Ciuj malaperis. Tío tute egale &en li. '
,
.
·
okazis kelkf.eje,- .Jmj Dui ne plu petis liu kop# librojal.
' Iutag·e~ !lbl!f cliu.. :.~ri tagojn .anil)ií, .la ·· Aüt.uihneza ·
Nenion povis fari Kiung . J., G., ·krom fojfoje stelil.
l~sto, ni~\ · estm 'estis ferroanta la konto'n. MalpendigSed en nía 1Iinkejo. 1ia konduto estis . pli bona. ol tiu · inte l1:l ~abulon, li su~jte diris: .>l Ku11g J, {}. ijam long!' '
de ' 6iuj aliaj, ear. li nen.iam· suldis; 'kvankam kelkfpje ne ;venis'. Ui ankoraü ,§UJ.das deknaü •moneretojn. « Tiam=
li ne . ha vis monon kúntantan . kaj lían nomon ni: . llcDkait mi .rémemoris; ke li efel¡:tive jam longe ne Venis.
provizote skribis sur tal)lulon, tamen post malpli v ol lu trinkantO diris: »Kiel li P9V'us v~ni.?.... I~ia kruró.
unu monato li cm1e cion ;nepagis l¡:aj de la , tabulo fói'· rop1pigis . p;ro ba1o. « La trinkéjestro diris :. )<Rah li.Ei
visi~is la nomo .Ku:ng. J. 0 :
aukoraií cianí Stelis. Ci-foje Ji tute tnalsag~is, ec iris
Kj.arn K111ng J. G. ja:m trinkis ,duontason· da trink-: pr~t!lli .Elkktituk>n_¡o 'Ping,: ~ :Hn .Ü:?i 1~ovas prismli ?'« ·
ajo bj lia. ~'u~igi'nta vizago .iom post iOm rep..«Jnis siart
l> .I \10. poste? «. »Kio? U~rue li ~'kr,iPlS kon~eso.n, plostti
origi?alau ~o1o.r~n, .aliu,. li~ de.ma.n~'Í!~:. >~ Kun"g .L ·G., . otu, ~n. batadis dum :Ph pl ~uennok'to;·~:g:~~~:?a km~
c~1 vt efektw.e sc1povas leg1 kaJ skrrb1? « K,ung J. G.. . romptg1s. « )) Poste~ « »Po.st,e)ia .kl'Uro ro~JgiS. « >> K~~}
1~g.ard~an~. ~a demandinton ; miepi~, )n:aza~ . ~.no vo~u!l d~, ,rst _la. ~m~.~~ . de ~a ' k'rur6?« . )) Kio?· ~\~. Kru ,
s~n humihgt' p. cr , ar~entad(). lü ._el? -~ung:1s: ~¡
., }p.t~, s?asr
dins_, Re li rnü;rfis: «. La estm-n,e· p;u d:,Fan~"
Vl et .d uon.a ,:,talentut 7. ne povas fangt?~« Kung J.. o ~
chs, kaJ mák.aptcile kalku~lS Sian konton.. .
.
tuj..,flspektis dekadenca kaj maltrankvila, lía vizago grizP9st la Aütt:un~ez;a -Festo, .la · aü~una vento .tagQ;
igis,H ion d:iir.is; cifoj·e esti~ nen:io krom ~Ji~ hu, Je, je' ;.· post tago Ii:Nllv4,rmigis, vfutro proksimigis.; 'tnttage Pll
ktp., nen:ion· oni povis kompreni. Tiam ·ciuj ridegis: I'CStis ; pro~iwa al fajro. ,Vati'Ul ja~o jam estis neoosa. ·
gl-\ja ab.nosfem pletúgi~ la · internen· k.af ekstemn ~lá Iún posttagí11ezon ne estiS k1ieatoj, kª'j - nli estis sid- .·
la. tr.inkejo.
.
.
.
, anta . lrun okuloj fennitaj,. Subite.. , ~i au:dis vocon .i
e, Tiam
povis · ridi kune: kun, la ' aliaj, kaj la7 >l.:Varínigu tason~y da· tñnkajo. « úa
kvaQ.kam.maV
trinkejestro nun oorte 1Hl riproCis. Kwme la trwkej- ta.u,ta, ~stis orelkonata. ~a, kiam mi sercrigarqis, . ja
estt'Q, wdiute. Kung J. G."'()n, '8Ilbií ofoo lin tiel; de-. ne esfis per.sono. Stariginte mi rigardis e~ter.eu kaj
mandi.s }X)! .fari •. onin ridi.. K:vn.g J. G. sciis, k}e Ji
vid.is Kung .J. 0.-on sidi _rnalsupre de la moutroJabló
ne, p()vas kooversacii kun ili) sekve ·li pov:is al,paroli i1m1 kontraií la . 8ojlo. Lii vizago estis nigra kaj malgta,sa
infa:nojll. Foje li dids .al mi: »ÚU , vi iam legis? ~ }li kaj tute crefp~nl,igis; ,li wrtis 'eluziW;n jako~duta:vo~n"
iomete kapje i~. Li diris: l> Vi le.gis ~ .. do mí vin ekztt~ · !ron ln~roj . ~rucitaj;.kaj sub " si jtinka sakb, · penrugita
munu. Kiel vi skrilns la vor~n ,hiíej' en la termino de la ~1,1ltroj pe~ ~losnuroj. · Vi<lj:,nte .min, li ü~ov.(l)
,huejSiangfabo'? ~. Mi ;pertsis, kiel homo simi!acalalmoz-. diris: »Varmígu tasó:i1 da hiíi'k.áj~u -La . t;r.inkejest.oo
u~o ,taiígas, por min.elizamen:i?. Sek~e .?Ii d~~Ju:J;nís !lí a~kai:i et.el!di,s ~(;a~efSÍa'IJ¡, kaP2n "ka~d~~s : )~ Cu ~U~Jc~
rr:wgou ka:t uc plu !ro respondis. K.un~ ' .J. G. atentlls :r- G:. ( V1 anlio:rau suldas oeknau monerekr)u ~ <<, Sup-:
~ongle kaj komp!e~e ?l.r~s: l>Ne., povi 6~ribi? .. ·: Mi vi?
I:~r~;j_sardant~ Kung,;f.,J. G. tre, rolpp~iPte. Je§~:P.~~
111strrm. Memorul C1"liun. vorton 001 d'evus n1e¡;nO'r.t.' >> hun ... int ruté :repagos ,la" ,enontan foJ<m. Ci-fo,Je ~
Kialh vi ·f arigos triukejestro !lkti:hante"' kontJü,roó'~ vi , rpi .ti{let(>S ' konta11te. J).Qnu tr.inkajop. bopa:n) « La triuk-~
g·in H".OS. « Mi pl:lnsis· ke ::mi a:nkm·au estas ·ytre .mal!" e:resiro~ ank.t>raií same kiel ordill,are; diris al ll sidat\(e:
proksima de la ;~angb .de. estro, ..kaj oolere nía estro "' l> Kung. J ... G., · :vi denov~ stélis! ¡ % ti~oje Ji ,}a'
, neniám · er;¡skri.~is~ h,uej§i,angia1:)(:m ~n kontlibrón; . pens~ · mUlte sin ienlrolpi~, nur diris máUonge: >) .Ne §eren! x ·
ante li.n. ri!lin~a , kl~j estan~ ~~~aci,enoa, . roi...,mal!ig~'i; ~.S~rci~ . ~ vi ne Arel:is,,;Kiál ~~n 1k:1:n~ oni _;J:!ft~i.s:
I'C:.'\l>OtHihs: »Xlll·
bezonas, .\ke VI.
rn~trúu-9 Cu. . ne está'So giS romplt9?
« :i{uug J. G. dms
.
.
.
.
. . mallaute: trGt romp.

o:

o

9m .

wi

voeo,

(

- De:so Kosztoldnyf ':""
,-

··'

•

.,

;¡;·

""l\:Ü acetis inkon, sigelvakson. Ce_;pago mi · rimar- mi rimarlcis diaman~arí hraooleton·. . Iu la~is ' sin, mtJtis
kis, ke mi ·ne ' havas monerojn.
kaj lorg:e~s gin. ' tie .. !'fi- g~n . ~evis,, r!~ar<l}&> Kvin .gran:
.. . - ' Nur oentpengan mon'bileton mi havas - mi degaJ d.Lamanto) bnlis sur g1 kaJ .,c1rkau.e malg['!.l.ndaJ;
dms. ... .
.
.
tnultegaj , · kiel la Suno kaj · Luno, k1el la diamaht-pol.· .. - ' F:aiílino - ordonis •la komeroisto, ki:u guste ·veroj de la :J;.aktvojo. Gi estis · altvatwa. Mi ne volis
s'taris ce la kaso; - sangu.
.
.
g-in Jasi tie, ~r · mi timis, ke Í<Ú gin ste!es. Alt-levante
· 'Frapsonis la pagma~ino.
· ·.
,
mithü mi, .vid:ehle mi ¡>9riis gin al la duQuluma kori. · La fraiílino ---:- blonda, aue~a · li!riahino - faligis doro kaj pa~dis lllalrapide, . por ke o ni ne rigardu min
k~J!-:ajl'\ Qa:nkhiletoj~ S"Q.r la . g:umteler..on: unu kvindek~telisto. Mi vagis de etago a1 etago, g-i3 fine mi trovis
p¡:ngm, ~nu ,cludekpengan, ankaií dekpengajn kaj la kcl.ueron, par li mi vekigis la posedanton kaj en la
Rape-rmonojn si suketumis .~r argentaj pengoj , kupraj ce.e.sto de la kel1;1ero mi transdonis _gin al li. La po~
fileTQj.
' ·
· · ·
·
danto ·OOJancadi.S la' lqwou. Li rigardis la juW~lon mire,
. · Nur unuokule- n1i strabis tien. Sed ~ajnis al mi, r~u tíme. kvazaií. frenezulon. Li estis br ava, b''ankhara,
( e ~i eyaris. . .
s-c¿}Jube honesta hoqto, kies kon;Iercista prirrcipo estas
- Cu ó.rde? - mi demandis distrite.
la honesto, sed mi sentís, ke aukaií. li faJis , en tenton
. "]}efo]é si kall«Jlis la monon. ·
en tiu 'matfrua nokta horo, kiam oni vekis lin, ~aj mi .
· · - , Orde, mi pet~ - si respondis. .
sentí ke estus eble )) mareandi « kun Li. Fakule li klari1
, La komercisto kap,tis e~ sia mano la monon. gadis pri ~Ja braooleto: - Stupendo - li 'ripetis, Ankaií li kallrulis ~in. · · .
st.upendo . .. U ec valortak!sis gin. Li díris sumon, lrinn
. .
- Kvindek, .sepdek) na-i1dek, cen:t ....-.e li vorttapi- ' dum jaroj mi n;e P?VUS gajui. . . . . .
dis - · jen,. bónvolu, mi dankas.
La posta:n tagon la kelriero portis leteron en m1an
Malr.apide mi prenis la IDOI]Oll.
cambron. ' El la koverto falis vizitkarto kun grafa em'
Dume la fraiílino kaj la komercisto . atentis maL- blemo. Gin sendis pola grafir1o. Sur la vizitkarto Ai
tiimkvile.
.
·
'
.
skribjs entute nur unu francan frarou. Tiel si dankis
- Ou orde? ·_:_ amba~ demaridis samtempé.
~komplezon« . Siaflanke ia afero estis. átangita.
·- Jes -.- mi diris kaj eliris sur la straton.' .
Ankaií "miaflá.nke .
,
,¡. ' Fiava, tranl&ila antaiítagroe~o hrilis.. Mi vagis· en
Sed kial :neí, pri ci tiuj dudek pen.goj mi gojís.
la· stratoj. Mi euiris k¡lf.ejon kaj matemi1angis eoke- A:ok<miu neuiam mi havis senpagan monon , Gi ''arladon.
.
.
migis mi.all po~n. Ce la 'tabak:isto mi a6e t1s skatolon
¿ ,
,Kiam mi .volis pagi, ~-evide utigis, .ke mi "ha.vas pli da egiptaj c~garedoj.
'
· mul~e ol oo.nt pengojn., Mía fa:k~ro en la papervendejo
·::.~ ,S'"r" la s.trato mi acetis ank:Orau liukedon d:t konestis' trí pehgoj kafkellúi.j 'fi'kirój . Jam tie mi :ilonjek- val<(i. Mi aljetis ~ng:on. .
·
·
tis, 'ke· ·o ni. rooonis al mi ·:ne el cent, sed el oontdudek
Entuziasme, senoole . - kun felica sen r..e!o ·- mi
.. ; · ·'
•1
p.('Oruenis. Mi ,i'te iris hejmen labori. Mi' ka lkülis, ke
,
pe,ngoj:
~. Tio okazis ;al _rpi la unu~n foj9n en m.ia, vivq . .Jam
dank'' al .ci ti11 . mono mi povas ripozi proksimmn<é
mriltiojé okazÍi!, ke mi ,rioovi:s malpl,i: H.ejme mi :rilm~r:- hor01n"K Ce .la _l>(lntkomenoo, en Buda, mi ckmis pengoH
lcis tiQO., post hgoj.' •· " ' ·
·.
·
. al almozulo, 6e la pontfino pengon ankaií al alia.
·
·,
~
·
Mi haltigis tiksion. Mi veturis al la Urba Booko.
, ... Mi surprizigis.
~,: - Ili volis al . n:ii donaci , ()udek' pengojn "'...:._ mi ·
~ Ne - .mi diris al mi en ,la Boako - c.i tiun
per®s. . Kial? Tío estas 'ilia sekretó. Certe ili bezonis monoil, kiun )a . har.ardo donis al lJli preskaú perforte,
tioo: · :por -' reoonigi .ion:, J}enti pto io ; kaj ili elektis; mi ue mál~paros, Per gi mi aeetos ion utila:n. ,
.
guste .mirr; Nur tio ·estas ridi.nda, ke ili estis duópe,,
Mi ~oetis paron .da gantQj. Bonan, kafko lora n,
& Vane mi ate9tig!s iü:n.,' Iü kunl.abori~. "Ili; suh1enis UOU '
el oorya led?, kian ' jam delonge ·mi deziris, sed ~is 1111!1
la alian >en la eraoo. Hi estis- kunkhlEuloj. Diablon1 . mi ne)povis perlmesi al mila aootoo . Plet ure mi rigar~··· , A<qlé.;raií. neniam mi faris , iOn 'tian:
pro mo;~rla dis ilin, mi pagi<; ·k..a,j, ~ovis . ilin ~n la po~n de mía
aftfldo 1 . Sed el sa~p. lti.o~ nlll estas mía·~ tio ruin ne; surtu~. Mi asoendis taksjon',' pÓr veturi hej~en.
iuter~s. "" , .
,
::: Ep la- Veturi~o · mi meditis jene:
·' ·
· : Antaií jat'Oj en RQ-mq (ni J~gis eu eleganta · hotelo"
.,.:_ t?~ tiu ~ ~a gant,Oj ! estos la memoral?·
luriokte je ladua mi alveúis'hejrrl(m, kiam jam~ilormis montros t,lin .al ,,ctu: l! J.en, n ga'td·u, la sor«> doms 1lin
. citi. ~ Mi eniriS fa komunan fav.ejoil. Dum el la ' vitro- ál mi, ili . es~ la donaoo .de la >'ivo, por iü mi. ir~ devis
1 L " ,
· · sapsukón ' sur mmJn
· · ' )ll8.DOJU
· en 1a se,,.vu
~
•
.· gto~
.Iili• .fJmgu;
,. ' "~
u. «. · ·· '
forta ele!igó,l.Jrilo, .sur lli, ~avo ~ la ;em!Fj:la ,'lavuj<J,
lli ;esta~ _molaj, veltirecaj,. ' Kvazaií oni rnanpremas

npan

Né

.M.i

-kuu virino. · ~ove n;lÍ ' volis elpo§.igi . kaj rigardi . ~) ...
rigardi ilin, Sea mi trovis nur unu, la maldelistra~.
La· dekstran mi ne· troviB. Mi traser~ .miajn po-Sójn,
e~ , la v.egtpo5ojn. Nenie.mi trovis .gin. , 1.,>'..
·

Mi l'ElvetQrís al Uf vende jo. Ank'aií tie gi ne estis. "
Aliloke mi perdis @o.
Dum mi veturis . hejmen, r:pi · meditis pri tio1
kion: o ni povas fari per UfliU. . ganto. Iam oní briligis .
per gi f erfornojn. Sed' mi navas varm:..a1.(yan· hejtádon.
Oni pova& uzi gin anliaií . por . dolorantaj ·. fi:ogroj. Sed
(Kiam la .kurteqo supreni.tas, Mr. A; kaj'~r.
kiam mi V1mdos miajn ~in~jn?. Kolere mi eJje_ti'~, gin · sidas en unu angulo de la haro jarn ,honltumoi ai c:le,
tta"·la fenestro. Estu;fela.ea, kiJU 'gm trovos. Invalid~, al drinko: Mr:: e. sidas ~ en alía ~gulo. Eñ,1a mezó ~~íClas ,
kiu tnankas guste la dekstra mano, éble gojos.
fa harknahó.)
Mr. A:' (AI Mr...
Mi -esti6 jaro p~'k!sim.e al riria logejo, k:iam sur
la ~idloko mi trovi>s la ,dekstrari ganton. Gis · tiaf11 mi "cu ne? , . ,.•. ,
.
sid:ils sur gi. Nun mi ne havis · la mald'e'klstran": "'r>o . · Mr. B .. (A1 Mr.
Jes. an:kaü gin mi djetis tra la fenestro.
•
Mr. A.: Diru alllli, sinjo.ro, de k{~ Vi devenas?
La taksa:m etl'O montris sep¡ pengojn.Mi komencis
Mr. B.: El. Qikago. .
.,
kallruli: . ;,
,
..
. '
· it~}
·
>Mr. A.: Diahlónt .Kiel Ínalgranda '-é';tas fa
- Talcsio 7 pengoj, kafejo 10, konvaloj · 1, al~
mozuloj 2, gantoj 20, seltve hod'iaií antaútagrneze mi Ankau mi ~devenas de ' tie. En ki~ strato v~ Jo~as?
·,' Mr. B.: · En Ja Washington-strato. · · ,,.
elspezis l~o pengojn tial, ke .senpage ,mi akiris 20
pengojn. Estas io.tQ multe'kosfu amuzi~o :·'Malb()l:la .tte,. Mr. A.: ''cu v¡~? '! Ank.á~ ·:mi lo~a;r;: íie.· Kaj,kian'
gooo. Mo1·gaií mi r.edo}l® la du_dek pengojn.
numeron havas la domo, se ini ne ~nas vin per la ·
K>Uj tiel mi agis.
.
demandado?
. 'l'luj. mat1?,IIe JI1i enpa$iS J~ papeiv;end'ej()jll.>' ~~i,
aóetts folion da papero. Sur la ~mteleron <le la k:t!'so
mi metis du filerojn ~aj apud ili mu~ ini a1met1s
doilek pengojn. La hlenda anemia fraülino gapis. ·
~. - -Hitlr<.\Q. ~i do.úis dudek~ :(l(iilSOJP . pli
flu stris al ·~i <ridetanw. '
·
·''
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-Mi?
- Jes, vi: ·
- Neehle -
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· ..... A.'XEL MUN'l'HIJJ '-

Ciutage .senzorge , povis vaga di ien ajn k'vazaií n1 estus
veraj vagahondo)'. Kelkafoje 'm i' iris antauc kaj la areno
akompanis min t,re p1'0ksime snr miaj spuroj. Alian
fojon ,S-~ hav~ . pmpran id~n Ji:aj Iris ·a~ta~e ku:i. mi
postse~vts. M("atente stu<:hs la :lUteresan , karakte r<Qil,
kiun., mi hawidé'. renkontis, kaj mi povas 'konstati, ke
mi- l}elonge ne havis tiel bonan kunulon. Mi tre
multe povus skribi pri tio, seü tiaj psikolo3iaj problemoj oerte estas trÓ kompl:ikitaj .por la plimulto de
miaj legantoj, k4j pro tio mi .n un finu. ·
· .. ,
·
Kaj · La' b.irdoj; kiu po':lls ínter ili lacigi? Uoron
post 'horo mi · povus sidi ' sur .. muskokovrita ·tufo kn:i
at nte auskulti Cion, kion la ·, .e arma birdeto vo.tas diri,
_:_ mi, kiu 'neuiam povas 'kolekti miajn pensojn, kiam
horno babi1as!
.
~
Se'd, eu vi vere rimark:is;'' lhel bela esta$ büde'to?
Kiam gi kantas" kaj Judas, gUl~ ·tenipo al tempo grade
klinas sia11 kapetón, kvazaií gi volus aiískiulti, cu iu respondos malpJ.'9ksime en la arha ro! Kaj en la malfrua somero, kiam labiidopanjeto instruas siajn idojn paroline kredu ketió estas .nur insti:ílkto, ankai:í la birdetoj
d'evas havi le<;Í?J!Ojn por lerni ; la belan k'aploli:ngvon
~, ~u vi foj·fniiídis tiajn ekzei':cadojn, kiarri'la birdopa:njo de sur .sia balanciginta katedro instl'uas kaj la
~omeragaj idetoj imitas per siaj ldaraj infáilvoeoj ~J ?
Kaj kiam la birdoj silentigas, mi 1mr ~zonas
rigatdi teren inter herbo kaj musko por :trovi aliajn
konatulojn. Tie vagadas malg'c!;..aoda kokcinelo, . beleta
kaj gracia én Sia nig:repunktitíi jupo, sur lá herbero,
kaj 4mik-e g-i venas al mi, suriampante mían moutran
fingron , . k'aj .ruj ~i almeturas gantojn - .ne gravas
por mi gantoj, kiam mi es!;as for d:e París. Séd pn
tio · mi ne volus . malgojigi la kokciuelon.
· ·.Supr.r la ;,klj.J)igintaj herberoj alfhigas libelo sur
fhip1oj de suribrilo kilj argenta ·retajo, kaj pr<!lfun<fu
sw· la vojeto, kili serpentumas antauen intér la grandegaj herbotmnkOj, la malgraTtÜa formiko ;ege strecas
sin. portante se~n arbopinglon sur la dorso. Senfina
estas la kampo, jen sv.pren, jenmalsupren, }en gi tiras
l';\ .:Sirr~'? .!?el ·. ~l~d~n post si,,' :ien~ &i. I_>Or~s . gin SUL'
SlaJ .fortík:aJ &UltmJ. En la kontraudeklivo) ·gt stl-eeas
la nmlfortajn piedojn kontraií la ' terou, kaj malsupren
de.·~ k':rutegejor gi glitadas k!un sia sargo üe la sino 1
Neniam gi de~s la ';ko~ktajon. ~'Ur autáiíe,U , ear 1~
formiko devas ( rapidi h~jmen; "~alclaií falos '
ro$0,
kiti~· malfa4Jiga$'tJa iradon iln;',Ja era:rlga .. ~rb:aró; kaj
pli ,.I:iO:oe 'e stas ~veril hejmen ·kiet ':eb:'e pl~j baldaií, por
r~ti tie en tranl&ilo kaj paro post finita "tag1aboro;
Nun la vojeto ~as pli kaj pli altuivela kaj, _montara,
kaj . baldáu .starigas grandega monto antaií gi. La
.no~on de la monto la ·. formlkb eerte scias; , sed al mi
~jña,s, ke 1~ ' .~nf? ' n~ es~.s .ord.inaia pug:nog!.a~da
pragtQno. Lá , fo:rnuko abrupte 'ékhaltas kaj meditas
roomente, nj subite gi per siaj' antenoj (aras signalon,
kiun. komp:reni, mi estas tro stulta, sed kiun ~liaj kompre,n~; fc,aj , de .malantaüa se~~ _folio yen~ :~ du ' aliaj

la

fo,rdJ;ikOj pQr

~j .

kiel la ,

i. )Ji vi~ ~~ jH .diskutas .18, af'eron,
. venintaj &re,.ías la' .t~nkon IJ9r ·

Se:nti, kiom peza >gi estas. Sü&ite ili starcas ~fute sen,
movaj' kaj _nur· a]slrultas- piltrolo de. fomúkoj preter- .
iras pro~ ~e ili, kaj tuj mi vidas, ke -du el ¡la
~- alp~~~s pol' _helpi. Nun. ili . ~nhelpas.
~·· rnansto¡~~fi mair ·
:ren:tiras la•. y1,.nkon:
1 aiíd38'1' "fe lá tru.
.
.. ~ ·uzata po~~fo.pari 1~ '
o dé tenoomo. Kiom . · IaboreJW!J , elítajetoJ

Ca rub1a .()un-d o
~- E u d que Carreta -

Estis unu el tiuj tagoj de profunda sunvarmo,
kiujn ne evitas, rnalgraü ke gi estas tiel malebrena kaj
ventoza, tiu regiono de Kastilio. Varmega aero kmCi~as .al la intermontaj ebenetoj kaj la cielo sen nuboj
igas i!ian koloron intensa, kiel tiun de la emajlo la
foruo. La rokoj krakM sub la rabío de l' suno, la arboj
rostigas. Tie kaj tie . ci, la(llonge de 1' irejoj, al'O de
§argbestoj aií pa§tataj gr:egoj levas grandajn nubOjn
de polvo, kvazaií ili éstus armeoj.
1~da Teflekto minerala svebis sqper Valle de
Amblés. La pejzago '6Sj;ÍS ec p1i rigora su'b tia sen.,
indulga !rumo.
Komencigis la dra8ado. La grenkreskajo reb:cilis
Qn la dra§ejoj.
La kamparanoj devis seneese sin anstatauigi, pór
lrl trinki •CO la ombro de l' Cal'Oj. lntertempe, iu Jevis
malvigJ.e la pajl-apaTtigilen; aliaj, rigidaj k'vazaü fostoj
SUl' la dra§-tahuloj , rondiris malbonhumore, urgan te
kolere la mulinojn kaj la virbovoju kaj desaltante ciumomente por sonigi iliájn dorsojn aií makzeloj)_l per
siaj vergoj.
Ramiro, &upersatigita de religiaj legajoj, ek:prenis
»Aventuras de ·non Silves de Ia Selva «* kaj iris sin,
loki en malhelefu ka§ejo de l' monto, .kiun formis tri
dikf!j stonegoj sub la ombro de kyerko..
•<"
·
Kusante su'r la tero, kun la tempio ee la pugno,
li haltigis dum momento I.a legadon por senti plej bone
la plezuron de l' ka§ejo. Kelldoje Juma radio pasis tr;1
la :foliar<>. kaj tremigis sur Ja libm sunmedalo.n. Tiu
omhro gustis al li kiel la kota fresero, k~un la ·· 1li'k'Vü
1
kon.servas en la argilkruooj.
·
Subite, S'USUilCl de rapidaj pa8oj igis lin levi la
k;apon. Li rigardis. Estis Medrano, kuranta sur VOJ ~to
direkte al la domaro.
·
·
- Kien vi iras? - li kriis.
La al'mservisto indikis, · per simpla gesto, ke Ji
$ekvu lin. ·
. JaJn .. en la . cambro .de 1' gra j nejo, dum li serais
·sian annilzoqon, Medrano rakontis skize kio okazis.
Ce la najban hieno, Kerbero, la· hundego, kiu gardadis
ee la pordoj , igis rabia, mordinte lakeon kaj forkurinte en la monton. Don Alonso , trovigas en Madrid kaj
lia filino restas kuu la servistinoj, kiuj lin alvokas, ke
li ·esti·u .la kampulojn en la easado de la be~to. RamiTo
ekhavis ~ubitan rav-v:izion. Li rememoris pri )a .Mava.-

'i

liroj-junuloj, kiuj en la ,historioj senkapigis monstrqj:n,
d'rakojn · kaj kruelafh leono}n,· li~rigante prin~!aoj g..
nuligante soroojn kaj maücajojn. S~mtempe la, y~~ago
de Beatriz pasis tra lia imago.
..
Kiam la armservisto zonis al si la dutraucan spadon , li, sen dilo de vorto, metis ambaü rnaÍlojn sur
la tenilon de l' armilo, rigardante g~n kiu:n esprimo
samfoj·e petega kaj kuraga. La maluova soldato kompJ'enis. Kaj prenante por si spadon pli maldika.n, Ji
lasis la alian en la posedo de R.:amiro. Poste, ekkrii:nte:
»Ni rru tuj, ear oni nin atendas «, li eliris el la
cambro.
1li alvenis al la vilao de Don Alonso, nel!iun renkOntinte. La domo ·e stis t ute fermita, kvazau dezerta;
sed kiam ili pasis preter
grenejo, iü frontis kun ses
homoj annitaj per pikiloj kaj . dupintaj stangej·., . .
La armservisto doni.s ordonojn. Ciu grimpu . al
ma1sama Ioko de l' mouoo, kaj apeu;aií . li ekvidos la
beston, Ü donu tri fortajn helpvo'k'ojn: Ramiron 1;
lokis je malmultaj ·pasoj for de l' kuirejoj, kun .caskomo, kaj pet;i.s lio, ke li ne nilovu .sin de tiu loko. _
Iom poste, tedate de l' atendadb, anKa.ií Rarriir?
komencis enrri inter la arbojn. .
.
Multaj rakontoj , tie intei:ne de la antikva .nobela
turo, scügis al li, kio ·estas la daugero , de 1' rapio, kaj
la teruron, kiun disvastigas tra la vilagoj kaj ~amparO;j
tiu kasema busego, kiu iradas semante la mal~speron
kaj la morton. Oni pp.§as ciujn pord·riglilojn, .kaj durp
la virino j lumjgas kaudelojti al . Sankta. Ka tarina J{¡aj
al Saukta Kiteria, ~ir~ntinoj kontrau 'la rab.i.o, la jimuloj e)iras en la. kamparon, b:rave armitaj per la ahaj
armiloj, kiujn ili tróvas.
.
·
·
;
Ramiro antaüenitadis, nwide ~ra~alt~nte super
§tonój kaj brañcofaskoj de pas~taj detraoooj.
La kve~~oj ká'j la. ~rata~j. ne malhelpis, ke 1~
suno trovarnugu . per S I8.J radiO) la. :teron, J~a~n . kaJ
sekigintan. Parfumo el lavendo, helianto kaJ · t1rrnano
aeron. La f:oroj de la .citizoj eliris
,agral:>le o4origis·
tie kiaj tie ci, ínter plumbaj §tonegoj, b'riligante Ja oron
de si¡aj petaloj sur la fono de blua cielo.
RaiÍliÍro spireg,adis. La svito hanis lian vizagon.
Duonhomn poste, 'UUil er l.a servistinoj de Beatriz
vidis lin eniri la ,domkorton d;e la nepo de Don l r¡igo
portante . en unu mano. largan . ~padon, ~t;tte sangruga:n
.
,
lmj en, la alia la kapon de l' hundego. · .
· ., _:_ Je Dio liaj Sankta Kitúia, jam oni gin, mw·~.J
1•
. _* »Aventuroj de Don Sih>es de la S el va.«, hispana igis !' - krüs la .viriño. · . .
Post.e, atente 'i<iga~dante'" la '5ang~n, ,Cifo~o ri~ . si
kava:lireca •.romano, eldonita en Sevilla (Hispanujo) eri< 1a
jaro r546. (Noto. qe l' tra¡clukinto).
· i.
dir~ plu:

la

la

'.

estis frakasitaj sub la ruinoj de la falintaj do¡:noj , -kaj
kia ma.lica potenoo povas d etrui tion , kio estis konstr.uita aum tiorn da 'pli6enca laboro? Mi timas deman~i
~ri ~io; car v~r§ajne k~j tre .eble preteririnta h~H~? Rer
s~a ba tono CirkaiímoYlS.~ la pmgloJn en la forrnikeJO,
Kaj, ciuj , aliaj oestajetoj, kies nmñojn mi n,e · scias,
sed e u kies móndf)td ·mi k'í:m : gojo ri'gardadas. Ankaü
ili estas ciyitan.oj ew la :granda socio de la kreado : )caj
cble ili . faras Si!ljü civitanaj.n devojn ·p\i' hOve ol mi,
mem plenu~l').as la miajnl .
,·
· · Kaj ki.am. "oni . ku8as tiarnauiei:C, t'igar-élante rnalsupren. • en la heroon, oni mem konsiderinde ..mal.-

granditas. . · .

·.

· .-

-

.

· ,

.¡

1

,

· . Kaj fine al mi 8ajnas~ k'e. mi estas nur fo.rmik.o:

Cion,

A.m._z'k
:. . aJ·k
.. Qp1prenr. ~
- .I¡. N. Oannegíe~er -

»lli disigis, car ili ne komprenis unu la alían. «
Foje mi legis sur tombstono la vortojn: »amo estas
Tiel oni ofte audas pa,rqli post .eksfiancigo ail eksedzigo. sufero; sufero estas vivo «. Ci tiu aforismo certe estas
Estas konsiderinde, cu ~iu motivo estas agnoskebla kiel skribita lap. sperto. La mal~ojanlo, kiu cizigis ~in, veréajnc
gusta .. Cu la interkomprel).o esl¡¡s necesa por ami unu la memoris, adiauante sian plej . amata~, pri la tragedio do
aliaQ?
l' 3.l:I\O. ·Certe, amo estas sufero kaj ne nur guo.
Suprajc sajnas, ke la demandon oni devas respondí
¡. Sed gia valoro ja trovigas en ·la sufero. Kiu forlasas
·jése. La interkompreno ja donas al kunvivado de du homoj la amon tial, ke gi alportas malgojon, tiu forlasas la
tiom . pli intiman karakteron. Se oni ambauflanke senlas, vivon. Car kio estas vivo sen amo? Kio estas vivo sen
kio tusas la koron .de la alia, oni trovas la gustan sintenon sufero?
reciproke. Tiam oni scias, pri kiuj pensoj aü sentoj oni
La plej tranéa . amsufero certe rezultas el rnanko de
de-vas atenti ce la kunul(in)o. Oni povas sekve indulgi kompreno. Sed la vera amanto akceplas kaj elporlas ankau
malfortojn , cedi antaií deziroj , .elporli malfacilajojn kun ci . ti un aflikton. Oni povas ami ankaü nekomprenante kaj
takto kaj pacienco. ·
nellbmprenate, kvankam per trista amo. Cu la plej intim a
Cu en la amo nc estas plcj admirinda la fakto, ke amo ja ne ofte estas la plej malgojiga?
oni traperceptas. reciprokajn sekretojn kaj kunsentas cion?
·La saguloj kaj poetoj plurfoje komparis la amon
Ci tio láéas · sferon de .fido kaj trankl'ilo; estigas dauran in ter. du homoj kun la mno al Dio. Cu la kredanto povas
ligon kaj evitigas fatalajn malgustajojn pro la konscio, kom}n-eni sian Dion? Li konfesas, ke kompreni Dion ne
ke oni ne ·plene harmonias.
·cblas. Sed, se amo sen kompreno ne povus ekzisti, ankaü
· Ec mísagoj · kaj seniluzügoj nuligas pro k-ompreno. la amo al Dio ne eblus. Tamen la manko de kompreno
»Kompreni ciori · estas pardoni cion « - di ras 'pro verbo. nc ~s tas barilo kontraü arlmiro, fido kaj respeklo ama.
Kaj la 'mho pardonas des pli facile, ke gi inkluzivas la
»Mi vidas kaj audas Dion en ciu ajo, tamen tute nc
koí:nprenon.
komprenas Dion «, diras la poeto \Valt Whitman , por kiu
Cu do ne estas tute kompreneble, ke homoj ne la viYo mem estas Dio. Kaj ci tiu poeto montras en siaj
·
komprenantaj unu la alían disiras? Gefianceco, geedzeco poemoj senliman amon al la vivo.
sen . interkomprenq ja devas esti infero!
Cu oni do povas ami Dion ne komprenante Lin, cu
Sendube ne ~kzistas pli granda felico ol reciproka oni povas aro~ la vivon ne komprenante gin, kaj tam en,
kompreno. G:i ~stas doto, pro kiu oni ambau estu dankaj cú poi· ami homon kompreno estus necesa?
Sénko~prena a~o estas doloriga kaj peza amo. Kiuj
al la, sorlo. Car dektive, amo sen interkompreno povas
esti infero.
.rgq pmas komplete, tiuj disiras, car mankis kompreno ; la
Sed tio tute ne signifas, ke amo kaj kompreno en- perfekta amo kontraüe akceptas la krucon de nekompreno.
» Cu vi ec nur iom komprenas, kc li povis fari tion ? «
llenas unu la alian. Ankau la amo ne ekskluzivas infe.ron.
demandis virinon , kies amanto es tis miskondutinla.
Ne · ciam la amo estas cielo; kiu iluzias, )<e la . amo nut oni.·iam
'"~!' '
, Certe, mi tute ne komprenas «, es tis la respondo.
Ielieigas, tiu esperu, ke la amo lin ne kaptos.
»Mi komprenas nur, ke l.i f.aris tion kaj mi devas pacigi
Sekve ·de amo ni spe:rtas apud plej:a gojo trancan
cagr-enon. G:isciele gojkria, sed ankau gismorte trista povas pri tio, car mi amas lin.«
esti amanta koro. · ·
·
·
·. El la nederlanda: /. 7'. O.

·~

·¡_
Kompatinda Kerbero, kiel gi m etis sia.;jn piedojn sur miitn brustoo por lek:i rnian vhagon. &d estis
neceSé gin nenügi, éar rabia hundo sian mastroh .mor-=
das.~ Medra::no estis, kiu faris la heroajon , certe!
~ N.e estis Medrano.
- Kaj kiu?
. . . - Mi iris sóla rur la monto, kaj ·eh la ·m omento,
kiiin mi pasis apud lignofaskon, mi vidis gm veni
kontr.aií min. · Per bon.a tranoobato mi igis ~in ruli
kvazau bulo. Poste mi haki.s al gi la kapon.
·'· ·
.. ·; .. ___: Sankteg.a Vifgulino; .IO.a- horno 1i estos; kiam ·
. al li'.k'reskos l a ~rlhj! - ekdlris la viri\lo; mir.í8ita,
ke la · vireto mortigis la tiÍnindan· beston sen ies helpo.
· • Kaj Si petis lin, ke li ~in sek~u; sed Hami.ro,
pro~miginte al .p.turbreqo turn;ig-anta al 1~ kamparo,
a¡x>gi.s duro momen~o la .glayon ~l la m!Qro, kaj , el>,pren~te , la ,kornon, . hloyis. ~oje.. kun -·forro. La tri
lortg:aj ·sonoroj re~mis en· la ehoj del' mm;¡>l:o ~r legendaj tonoj.
-· ·
La sen'jgtino kondukis lin tr.a la áro d~ malhelaj
eamhrój. Finfine. ki.ám ili alvenis antau fermitan por·doJ1, Ramiro aií4is ; ñoron .de- .virinoj, kiuj plot;e helpY~~ S~tan ~iteyian kaj Sank'Wn Katari.mm~ Hi enn:is~" SúhrAdio '~rie:tJ.iS' en la t.ambro tra dt.i.on~pé,rtita
·n gnajo. .Kía .lQiiego estíg-is.<.en'' lá malhelo, kiam la

infano levi.s e11 la lumfaskon la sangan kapon, kiu
gutis sur la tapison! Un u el la servistinoj falis dorsen ,
kaptjta de tuja sveno.
virino, · kiu ako~panis Rarniron rakontis kun
gojo la heroajon de l' knabo . . Tiam, meze de l' maloore!Ia si lento, Beatri~ antáiíenpJlSis decide. · Unu servistioo al si 'tiris la ju.peton; sed la filino de. Don (\Jonso,
rigardante tiujn manojo tiel frqe rugigitajn 'de k:urago,
demetis la blu~m banton, kiu ornamis siajn buklojn,
kaj, proksimigmte al :Ramiro, si mem nod.is gin al li
su da Jacoj de X k'ostumo per siaj tremantaj manetoj .
bl~nkaj kier la l'LUJo.
·
·
El la hispana: J. R. Pérez.

'La

Enrique Rodriguez Larreta estas unu el la. plej prestigaj · verkistoj hispanlingvaj. Li naski~is ·en 1875. en .
Buénos Aires (Argent.in:a, Respúhliko) kie lj kutime viv&S,
k~a~ li !Dul~ voja~i.~, .'P:recjpe tra :A:!spanujo. !~ter·
al1e, h verkis ,-La Glona de Don. Ranuro «, adrmrmda
verko 'kiu elvokas la Hispanujon de Filipo IJ. kaj repro~
dukfl¡_s ).!rofundkorie la etoson· de la hispana urbo Avila
en la -.XVI. jarcento. La lingvo de. tiu bel~ga libro estas
la propra al tiu. epo.ko; giaj rolantoj pensa kaj ~ agas ki~l
devu~.~ pensi kaj agi la homoj de ' tiu, tmppó. ; Ú:. ~tilo . enhav;ll; tre senü!hhm guston je k~ikec9.· El tiú lib'rb estas
la -antaiía •peco. (Noio de 1'· ' tr~dukiñto ). ~

-

Altons Petzold -

Somermezo. La pavimo de la urbo estas kvaz.aií

giganta hejtata fajrokrado. Polvita de blanka !talko,
novl!- ·konstruajo altas antaií mi. Oni fosas kaj frap(as,
portas kaj martelas, vokoj die homoj kaj blekadO de
tew1loj , tintado de fero kaj zumantaj snuregoj - la
simfonio de la laboro.
La ombro de l' trabaro, la malseketaj piramidoj
de sablo agrab'li;gas ci tie la restadQn. Apogante ~in
al sirmbarilo, mi rigardas la mov~emon.
.
Apud mi viro: veturigas flavan sablon en la ínternon de 11.!. domo. Kiel la pusveturilo k'vikas! Certe dekfoje en kvaronhoro li preterpasas min. Li kredeble jam
_estas tre ag-a. Kap- k:aj liphamj liaj · b'rilas kid negblanko. Nevidebla 8argo kurbigas lían bronzkoloran
nukon. Sed el liaj okuloj io ridetas tiom gaje kaj'
serene ...
J.en io okaz.as. La elevatoro difektigis. La laboro
dovas oesi por nelonga tempo. La maljunulo sidigas
sur sia pu§veturilo kaj fumas sian pipon.
Mi iras al Ji.
»Teruia varmego, eu ne? «
»Nu jes, sinjoro, gi suMas. Ni jam travivis pli
varmogajn somerojn! «
.
·
»Cu vi a:ó.koraií povas plenumi ci tiun laboron?
Vi jam ne estas ja juna 1«
»En la venonta aiítuno mi farigos sepdek'-kvar
jara kaj koncerne miau laboion ... , Dio mía, sinjoro,
alían m~ ne plu rioovas, tial mi devis ak~pti ·ti tiun.

Pasiritjare mi ankoraií kunlaborís te la-·lcanalfosistoj ... «
»Cu vi ne povas rice vi pension? «
»Pri tío, sinjoro, oni povus fari longan ;paroladon.
Kic mi nun loga:s, mi estas fre.mda kaj ·de la kQmUtlumo, al kiu mi apartenas, mi eble rioevus nur tiom,
•
kiom ec ne suficus p<:lr mi mem~ .« •
»Cu vi eble devas zorgi ankoraií por in? «
»Tute nature! « Li ridas. »P:or núa eta nepo. « ,
»Úu sengepat~a? « mj demandas. ·
»Patron li ankoraü havas. Sed tiu sentaügulo UD
zorgas pri sia infano, .kaj la patrino, mía fi;jjno, mortis
pasintan vintron. Sia sufero sidis ci tie. « Li montr.as
per la tubeto de sia' ·pipo sur la lYrustou . . 5> Kredu , ul
mi, se mi ne d:evus zorgi por iu, mía . vivo ne ha~
valo~X>n. C;tr, se _oni volas es?- yere felica, .oni ?eyasl
sentl, ke de l pleJ malgranda peceto da pano la duono
apadenas al iu .alía, kiun ni amas. Tiel CiaJU estj~ Ci!} .·
mL La plej penigan la;boron mi facile povis ple,ñum¡,
se m,i memosis pri tiu.j;-kiuj ~ hejme atendas. Estis
unue miá panjo, poste mia edzino kun la i~anoj, l(aj
ki.am fo.rmortis unu post la alia el mí!lj karaj, ·:restis
al mi mía nepo. Estas tiel, sinjoro, cion ni faw, ~
gojo ... «
.
• · .~ •
La laboro komencigas. Denove la maljuna la)lot:isto preterveturas min. Nevil:lebla '§argo kurbigas · lían
bronzkoloran nukon , sed . el liaj okuloj io rid~tas tiom
gaje ·kaj 8erene.
'
· . ',· -~ · .,
JI_; Wallner.
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FE~ICO ·

H. D. Nam'ber.g -

·
En la senlima uniVIelr3o, en la grandega kosmo,
Hugis ange)p.
Duro longa tempo líaj flugiloj jam ne ripozis ;
longe. jam t.o longe li tiel flugas sentese.
Survoje li haltig.as renkonte ciun sunon, ste:~OJ1
aü vojperdintan kometon kaj demandas: »pardonu,
cu vi ne scias, kie la tero irovigas? « Kaj kiam li ek'aüdias la respondan >me «, li pluflugas. Domagas perdi
ec minuton, aií unu sekundon:
,
Antaii miultaj, tre multaj jatof li jaro ~lüdis pri
la wzero de la ·malfelicaj homoj, sur la tero, aiík:aií
pri tio, ki·el ege malfacile ili :vivas, kaj lia angela koio
farigis plena de kompato. Tiam li faligis sin kun plorego antaií la dia se~, petan:te p,ri felioo por .la hom~
aro. Dio plenuínis lían pregon, kaj transdonis ai li
la felioon por tre li gin alpottu al la malfelifuj homoj
sur la tero.
'l'iutempe 1i ekflugis malsupren .de la sepa .Cielo
kaj de tiam li vagas inter la sunoj, ste!Pj kaj kometoj,
sercailte la teron. En sia .J.ek&tra mano li tenas la
~lioon. F;l).cile movit.as liaj blankaj flugiloj . e.n · la
inaldika efiro. /arwloj jam pasis kaj oo neuiu li Sukoesis ~k:scü, kie troYio~s la tero kun gíaj malf-e~eaj
homoj~
···
· ·. · '
·
Kelkfojc larmo gutas el la okulfr de la an~eJo :
povas e~ti, kE: liaj .flugiloj forp01·tas litl -pli malp!'Qksi..
men d-e la tero.
· .
.
Ta~ - .~gelo. . ,
"
· ~ek pro lía vagado l~nga, nek pro la tedaj. kaj
SCJmtilaj ktopodoj gutas Ja lanno., ~i fl~ pro. la
%

,

,

mizeraj homoj, ki~j soiía5 kaj aspiras .al.. la feliéo,
kirun li, la an~lo portas en la dekstra mano.
" '
- P.ermesu~ diro al mi, Cri vi ne scias, 'kíe trovigas la terQ kun .giaj malféll.eaj homoj?
.·"" · '7 ~
- Ne.
'
.
. Kaj 1i flugas plu entuziasmigita d:e · sía . ·i~lo.
Dm:úe , la mondo fárigas nialnov~ ~j~ ree nova,
sangigas kaj alternas liomaj idej>j kaj religioj, sed la
malfelioo r,egas la mo;ndon ®üre..
~
·:
- De kie ni akiru la. felioon?! --:- genías la mal- ·
feli9aj homoj.
.·
. ~;-;. • ,
.
lam .maljrma astrolego ·rigde ''•i!el(vi( vaganta:ü
· kometon ; konstante Jt havjs la lórnon el: siaj okuloj.
klujri li dírektis tien~ ~en la kometo ~gtjs; ec · ah~
la man~ado bj <lqrmaoo li ne eesis ·~p1ori pri la
~ometo; .ear .tiám lin ',anstataiíis li;¡i ñt9, kaj~ tuf Jijam-;. '
li finis la ·mangadon, de9ove li ko~ncis 1á esplo.rmi
per la lomo.
.
•
·
. .
La ]fomettn) tio · indignigjs: ki()[(Aie la. 'máÍjuna
soreisto volas qe mi? KiOJ;l tio signifas, ~
listo .
mi •-estas,· ke oni ~t · dUm ' onu m:inu.to ne 'fo'Pp . l~Í '' .
okulon de mi! Lii astw:ogo tamen persistís daürigi 'sian
esploran Iahoron. ·
·
, L , '· · - La k'ometó farigis pli koléra.
.·
· Suhrte la angelfr alfl'flgas }a. konieton,:, dé
"' per sia ll1atgo..je kvietit.vOO>z
w••r¡¡·
· ,
- Permesu, dini al mi, '\o,meto, cu --v;i ne: scia:s
kie trovi~ la :terQ. k:Un : ~iaj JlialfeJi~j hbm9j? "''~
- Sur la tero homoj? tie irov~as tiur maljuna:j
· so~toj ·bj . ~aj, murdi$j, : espqttdis ) a , ]iQ~Jo.

aü pli sa~a). Mem la ·scio, ke ni posedas iun novan
verkon de la· ado-rata majstro, jam. en si mem feliéigas
nin, sen tio, ke ni legos aií foliumus la libron. Sufiéas.
' kiel por jima .amanto, se ni vidas kaj tusas gin.
»Ni devas anli la libron, éar gi estas tio kaj tia, kio
kaj kia ··S,i estas.. Ci_u_ ali~ ligilo inter libro kaj . leganto
estas · m alinda. Profltl eL la ple:.mro: estas proshtuo. « .
PLEJ 13_0 NAJ LIBROJ. <<
Post tiu vere kortu5a imtaiípa1·olo ni trovas kie.l
_ Antaü u1i kusas kajero, el Ameriko. Fakulo kol1lklis utw.an la psalmojn dtl Dwido. »La plej nobla, plej digna
litl~raturo. Konsolon, helpon , kvieton ~¡ radias el si. «
en gi »éent plej bonlljn librojn «. (Porys John Cowper:
Sekvas la Odiseado. »La plej pura krista_ligo de la
One hund-red best · books. »The Cent Pocket Series « No.
grcka stilo, la plej ekscita aventur-romano de citij
!,35; Haldermailn -Girard, K ansas. De post r gt6 pli ol un u
epokoj.«..
eldonejo reze:rvis p.o r· si kopira.jton,) Lia principo ne estis
Sekvas ankoraü kelkaj g.rekaj kaj latinaj verkistoj.
:___ li".,klarigas en la antaüparolo - plenigi la kapon de la
Poste., laiívice la ·sesa: Dante: Dia Komedio .. El gi estas
leg<!ntoj per t. n. »konoj «. La listo servas por tiuj, kiuj
precipe rekomendata la Infe1·o. »'Dum la legado - ni
legas por la legado mem kaj ne pro tío, ke sekve de ilia
klop<><Jado ili farigu t. n. »kriltúritaj homoj «. Sed estas legas .- ni tute ne de vas konsideri la · simbolan signifpu
trc versajne, ke la atent>emaj kaj enprofundigemaj leg- dn la poemo. La sarkasma realeco, la majesta beleco,
la lfomaj ofendoj, la fiero kaj humilo, la pasio kaj malantoj de la cent elektitaf yerkoj ec nevole akiros tiom da
estimo de la verkisto faras gin senkompara traviv\lJo.«
kultu'ro . kaj scio, ke en Ciu societo ili »taügos «. » E~tas
absurda ·opiriio « -:;---- ni povas I:egi en la anta:iíparolo -Rabela.is estas »la horno de religia pieco kaj seu :ke per . multe da legado iu farigas sa~ulo. Ne ekzistas
pudora plezuro, de noblaj sercoj kaj senmaska verdiro,
m~gia · ririiedo, kiu .kondukas al la sago. Ekzistas homoj ,
la plej granda intelekto de la literatura. Ne vivis ankoraií
,.•Jrkisto kun pli. resum a humoro, pU vigla fantazio, pli
kiuj neniam legis libron kaj tamen ilia natura sago sublime libér:l' de éiu kulturo ;_ embarasus eé Voltaire~on.
komprenema spirito. « Ciu lia verko estas tie ci prezentita,
Voltaire »la kavaliro de la sankta spirito , kiu batalis ku. • La -a:maQtoj de- la libro -:-- tute simile al h entuziasmuloj de iu ajn alia amo, scias mem: plej bone, kiel ili rage kontraií la monstroj de homa- areno: la mallunw,
malsago kaj tiraneco« estas reprezentita per sola v.erko:
trovas. la .seréitan kontentigon. Ne ekzist¡¡.s konvenaj klarigoj por priskribi la plezuron multkoloran. La libro- Candide.
El la verkoj de - Shaleespeare ec un u litcron oni ne
adoro éstas p¡¡_sio: !!peco de mil da frenezo, káj kiel éiu pasio,
kom·preneble, en la o.kuloj de indiferentuloj gi estas de vas. ellasi. Ce li ne ekzistas bona kaj pli bona. ·El Goethe
frenezo . . Kiuj ·legas nur por fanfaroni per sia scio, aú
unuavi~e ni devas legi : Fauston kaj Wilhelm Meister,
por sin prepari por vivotaskoj, tiuj estas same ne vivika:j la . paroladojn kun Eckerrn,c.nn. Poste sekvas Z<mrpov~j ., kiel tiqj, kiuj jetádas la flaroj{l _en tombojn. Kia
thustra de Nietzsche. El la verkoj de H c.ine, kaj tío estas
sakúlegio estas jungi en jugon la: timeman kaj humilan , vere impona kaj l<arakteriza pri la gusto de ,l a a11tQro,
Jj rekomendas anstataií la )) Buch der L'iedt!r « liájn prozsenk•uragan kaj honteman, tormenté doléan smdonemán
ajojn. Heine - ,li kla,ri~as - adori~. Germanujon sen·
Amo~ , _nur p?r ~~ gi faro nin »kulturaj « , aií nin helpu
espere. Li' vi-vis kaj mortis en Parizo, S\Jd lía koro bRtis
»SukcesJ en la VIVO «.
, Same kiel la éie1a beateco kaj éio sankta kaj gloru, ciam por la dissutita popolo de lzraelo. ~falgraü la rnok ankaií la · libro montras · sian d.ian trezoron nur al tiuj, ema natuw, neniu povis esti tiel kareserna kaj profunda,
kiel li. ·
·
kiuj _, sen prqpra intereso amas la lib1·on. Ne pro . ti o ni
de·vas gin ami sen piopra intereso, ke gi helpas nin en
"" El Sudermann estas l·ekomendita la »Kanlo de Kau toj «, de Hauptmann: »La Fl'e{l-e:z;ulo de Kóslo «. De ·
ho~9j .maTpJenaj; nek pro tio, ke la libro igas nin bonaj,
.
"'
·.:,-

-

la angelo ge-

la

mol).dpartoj kiaj landoj al la difinita' loko.
•v,, Fárigis treege malvaste tie. Unu la alían reci-

proke premis, · komencigis gJa:nd:a ~verelo kaj malpaco
kuj fine vaogfrapado . . . Ull'U }a ulian mortbatis·, ne
-evitan.te ankaü tranCilojn. ce la l<Pmuna luktado . ·. . .
lliveroj da homa sango versigis lffij fluís sur tiuj
lokoj 'Cie, lá ploregoj, krioj kaj lamentoj ,de la ugpniantaj homoj atingis La. cit;~lon.
Lá. angelo rimarkinte de . malproksimo, kiel la
homoj . pr.emiga$ -kaj un.u la alían mortbatas, ekkri-egis
per' Ciuj fortoj :
.
.,..__ Ne b-atu vin! mf portas felioon por ciuj, pol'
,Ci<u,.j: ·
_' '
Sea ili né aiídis.
· Kjam la ange!o 'léenis ~ probimen ·- al la tero,
kaj liaj luinaj okuloj vidis ila trapikitajn agoniantojn
kun la homa sango-, kaj lia'j oreloj aiíd'is .la g-emegojn
kaj ploregojn, -::- gutis Larmo el liaj lumaj o.kuloj kaj

gi f.alis sur la felioon.

'

De tiam la felioo estas malmlita.
.
Oni díras, ke la angelo, ·kiu estis laca pro s.i.a '
lougá Yo~, · kaj ankaú pro tío , Irion li~ okulej vidis
.su~~

t:ro -

ffiaJJO)·

sve~..' k~j

El 'la juda: S. Guternwn.

{, .. '

el
_, .cí~j .

dume. ,la felieo.~lialis elJiaj

.

" ~im. _1ile m traáukinto: · P~r ~tiu ói rakontetÓ la
poste f~ta a-tltoro 'debÍltis;
>

lbscn:. »La· Sova~a Anaso «. 1)é Strindbcrg: iL~ Konfeso legu de Putrum »Georgian Poétry « kaj ankaü de Hcrftf{;.t.
de Frenezulo «. 'trr¡,er~on, »la neanto de punó, rpalsano Monroe ,».The new Poetrv c<. ·:
•
kaj m01·to «, Wa.lt Whitman: la poeto ·de · pasia a.tnikeeo
El la listo, kiu .-.-- eÓ .laií la konfeso de ties aiHoro -··"'
estas reprezentitaj per ciuj · siaj ·.verkoj, ec, cé la fasta
estas nekompleta, tute fo_restas:, la r~od-E)rna ger~ana, itala~
estas deviga ankau la hiografi.o .kaj klariga litera'turo. .
hispana K'tp. .:__ same ki~l la }l~j ~oderfi;.il:. ametih lite: "
Nj devas legi de Tlu!odór Dreiser »de .Ja .plej errii~ · raturo.
··' ·
·
n cn ~a konanto de 1' ameyika spirito«· »La TitanofH; de
La merito de la libro estas, ke gi·, ec se gi .ne .~p~n~
cias ciun valoran verkon de la mondlitératuro · (tioQ oni
Cerv~ntes »Don quidt?t~e.~on « : . »malgraií kelk.aj .. parloj
enua], f:ar en nemu aba hbro m trovas la per~ektán re- ne .povús fari ec per mil titoloj') ...:..:. tamen citas ·scnspegulon -de term·a heroeco kaj senlim~ homa nialgtí.joc<.
escepte valorajn librojn.
Víctor Hugo estas repreze.ntita per la · >> Laboristo..j dü
· Fine , · jen · malgaja konstato miaflanke. Ekzistas.
Maro «; Balzac per kvar romanoj, ínter kiuj l'llle ni ser- · intel' tiuj nomoj vere famaj kaj tre amat~j, kelkaj apebis la faman »Tride.k jaran Virinon «; Guy de Maupassan.(
naií jardekaj, kiuj tamerl sonas pli u1alnovaj, ql tiu de
aperas en ]:¡ galerio nur per un u sia verko: »'La nomo
Horneros aú Dante. En la hodíaüa . brutala kaj SéJ1komc
de :r~lier « , en 'kiu mi trovas la profundan kaj perfektan
pata .konkur~o la forestantoj kaj' inortintoj estas mal-·'
pravaj · jam la ·sekvantan tagon.
pe~J.mJ~mon ~e }a. aiítor:o. l\I~upassant ne p~ofundi~<\S en
ammaJn subbla.JOJn, séd se .li batas, certe h traías uHer.
la du kornojn .<<
Sekvas Stendhal kun sia romano >> Ruga kaj Nigtif<<,
(V.) UN HO~ME ' COMME. LES ADTRES (Vn;:
kiu respegulas la muele ekscitao spiritan kaj sentan vlvhn
kíella aliaj). Teatrajo de Armilitd Sa ldcrou . .
La streca aterido, en kiu tiu el epoko devigas nin
de verkisto, kaj estas samté.mpe la pr~skribo de la cterfla
sc.ksbatalo kaj nesatigebla ambicio.
. .
·
vivi, ':konvenas nur al gr¡mdaj karákteroj. Pol' eHeni. la
· .1-":a•to(e · fr~nce llla plej klasika, r.Iej . ironia k,ai . ]~lllj generalan koruptan .malOl'doo de .l' nuoa. socio, oni
suutJh~mta verk1sto Eüropa « ·estas suf1ce a vare repi·ln:en.tbe~onas ·solid~n . temperamen:ton. kaj nesanoolebl3f }idon
ita -:per;· tri verkoj. cfiuj estas: >>Abbé 'Coigna:rd «, »Én
PTJ la· horno. Jam de dek pr0J Armand Salacrou malolmo-aleo« kaj »Libl'o de rnia amiko «. ( La eJektado ·cstli'é kovras al ni. difektojn, kiujn "la postmifita epoko re;ultankaií ci tie tre individua. Unu· el miai plej belaj t,:-aigjs ce· estajoj sajne similaj . ai ni. Un homme éomme ·les
vivajoj l!teraturaj estis ·la »Ribelo de la Angeloj « kaj· a~tres pórtas al liaj antauaj verkoj . kvaz~ií ~ecesan kom '' Insulo de Pingvinoj « , kiuj mankas el la listo.)
·
·
plementon, en kiú lia june storma talento aperas , pli ·kon-.
. De Romain Rolland deviga est.as >> Jean Cristophe «. vinka ol iam· ajn. Eble la sola· manko ' de Salacroú ~kusas
»Gi estas la plej atentinda libro, kiu, depost la >> Ec<ie ~ en lía rit:eco: li estás ankáraii en -ago, kiam oni ha vas
Hgmo «· de . Nietzsche, aperis en Eúropo. Gi estas spiriía · tro multe por diri. ; . ,,.
. ·
.
· : •
B.aoul ·Sivflt, konformigema bur~o ," ege_ satas pre¡jiki
Mupetaro al la pli pUTakaj pli varrna pensado kaj.sento «.
D .4 nnunzio estas »la horno de purpuro kaj skatlato, mm:alon .al _la .aliaj, ..:sed ..'mem ne profitas . -el gi. Cion · li ,
poeto d e 'l?rilaj, regaj songoj «. Ni legu de li la ,, Triumfon kritikas kroin _sin, mero. bi estas ·severa, senfortoa kaj mal-·
kura~a. Cin tedus la aferoj, se li ne ~!el avidus , Cies qbeon._
de Morto « kaj la »FaJron«.
El in te r la grandaj 1·usaj verkistoj : Dostojevskij estas Eble tiuj kelka) trajtoj jam suficas por pr~zenti la h~roon:
rcprezentita fl'lt kvin el siaj mondfamaj verkoj, Go1·/iij> . fund·e ne nialbona viro, kvankam de duba fidjndeco ,. sed
pet· »Foma Gorgejev «, Ci hov per la teatra,]o >> Mevtí«; ' kiun la vantemó - · se ne diri malsprito :___ nesavel,>le
A'rcü.basev per »Sanín «. El la angla literaturo: Sterne koliJpromitis. , ·:
· · ·
"' ·
· · ·. ·~
» Tristram Shandy«; de Swifl ne ]a bone konata Gulliver, · Do, tiu negocisto el Le .Hav,re montrigas , malsag:i
sed _ la anonime aperinta )) Tale of Tub «; el la kaválii h líO.íno, kiu krome ábomenas la; skandalojn.'" Sed, kiel o.ni
rom,anoj de. S!,. Wal~..er Sc.ott la »Historio de Het:\vy
ti9lí hone scias; tiuj neagrabiaf a.feroj kutime okaz:as
Esm~u;'d « . N1. le~as pn Dt.~kens: >> Es~as tute egale, km~
guste en la fa:oiilioj,. kiuj ilin plej 'timas. Nia heroo ~aj-·,
el llá.J verkoJ m legas. Lt estas gemo neniezurebla káJ nas. m_alplej ~l'llta a~cepti la_ ~alfe~icón, _ ~amen tiu .v1mos ·
intei' _liaj' skribaj~j. ne e~zistas ma~graudaj aií ·pli _gra¡;rd¡tj:¡ senmvlte . en li¡m he.3~on. ,. , '
, "
·
.
La edzino de Ra~Iul Sivet, kiel ofte oká~as, lin "S upe~~
grava] au malph grava) <<. Estas anko¡;aú dekkvm lolmJ
dedicitaj al . malnovaj fat:naj verkistoj anglaj. Ilin sekvas , ras ' lnorale. En sia • aftSveha: . idealismo si· loki,s la edzon·
.foseph .Conrad ·kun kv in libroj. Li estas >>la bardo. ae ' sut· áJ,taron, kie l,i n.e sentas . s{n.'e~ plej ¡¡.grabla poZi~i o.
maro kaj sipo. Tiu de la sipo S\)f la rnaro; en la haYenoj, . Nedubeble 's.i es~s fal'ita por ' la amó, kaj 1~ edzon si .
su1· la dokoj aií sur la dangera sino de iu med:iteranea amas semezerve. · K.ompreneh1e sin· tre '' flatas, ké ·anka'ii ··'
rivero. Sed trans· maro kaj s'ip9, trans la a'llogo de fqraj
aliaj l'iroj ~amas sin. Kaj tu~kore si kompatas a:rnikon ·
pejr.d~Oj tropikaj , en liaj vérkoj vib:r{IS la homo7' ' k~e(
enami~intan, kiu pro si fqTlaSÍS la1 landon. S-i. vidas kaj
eterna Jniksajo ne:mal:izebla de; bono kaj . malhono, hero- . volas vidl nur la edzón, ki!ln si vestís, per .ciaj virfoj.
eco kaj- malk.urago «.
_ .
_ ,
K~j l.i: siaflan'ke i;lpi!llas sin en 'ordó rilate al ti~ fjcl~la .
Walter Patér. kun siai kvin volumoi. ricevis klar.Í!.tÓI1 amo, car li estas hes posedanto .kaj ·fa'voíato. '
''
tutpagan . . Kiu legas W·ultet· Pater, »ne povas ;resti tnal~
La · edzinon ··li 'lcredás . ami~ ¿ar li cérte: n~ · tÓler&s,
nobla, fanfarunema, trivial<~ $en.'~r.itika « . .
..r:t<· • ke· ~ ¡ _apartenu ·al alia viro.-!i ·€Jeíer:C· li ~havas p'rdfundan ·
Pri Shmv »kiu trovis ·· tre lerte sian níetion kaj lokO,l;.l,.. kprí;vinkon, k¡p ' lia hen.o~0 nenion r.¡skas . .Kiu ja kurag~1s .,
k.iam li rnetis sub sian sekciilon la. neeloor-pflhlan , se~l lin . p,ró,·oki sur ti u. t:i, tel'Cno, aii sur al.ia.? . A:n,kau -~i ·t.ic
nc tute senhurnuran stulton. de. la a:nglo-amerika ; angloparo'la's lia 'van temo. Al si ,ü opi:Pias qo~ p.ermesita 1 kaj
saksa demokta:tio,« ni legq 'G·Homo 'káj Superhomo • , sub la mantelo ,de respektindeco, Ji vivaS' en sekrela dibo~u.
>>l''tinny«, ~> Andro.cles «, kaj . » P.igtÜalion «.
~'"
Temas . verdire pt i 'tre 'facilaj koh'keroj': stra.tknabinoj, !.ciuj
Ankau Chesterton ne 111ankas: »Ürthodoxy; de Osear . ne. kostas· mul~, 'Servistinoj, : kiüj' nenion kesta-s ~aj Ciam
Wildé estas cititaj »De profÚndis (< .kaj tri ,alia:j .,verkoj . • ·, estas ·.j e , la disp~md de Jia · bvuta kaj ' frivola deziro: E'aj ·,
De Hudyard l<ipling »L1 ~libro de 9-angal!) «; de Charles li k:o_nas .nenian rimo.rson, 'Car Ja sent-o' p'ri p~ko .1u le freu'l ~
H. .Dodg.es »Alice in Wonderland«. Tiú ci' vetko; le.geli\il das alli.
. L . ,. ' • . •. ' :;
• '
'
•
ankaü -en Esperanto; mat~;~.ri&is 1ntertell'!pe klasika. C:i pti. T.i9 ' tam~n ' ne signifás, keli koduí:tde tiónne hedau·.:
ras, añ ke 11 'ne votas sin 'imuóigi, sir,m:i ka.j, impiri ·pe•·
traktas ra.v 13. a,-.e nturojn de junca ·knabino vivinta en la
epoko ' de frlltempaj · viktorianoj. .
·.
·
.
_, ;.
pli ,alta moia1o. Ne•.malplacús al-li "fari~i _pm·mo.l".J. s;mkt~
'Ni renkontas tri verkójn<'de G.alswor.lhy :-»La r.ic~ •,
ulo. Tiu deziro ec 'tiel ·ar.das ·en' li, 'ke nnu belan tagon. "
»Frateco « · · káj »Nooolula domo «. Sommerset.. Maugharn
li Hon. konfesas., Sed, por eion komesi, homet .devas csti· ·
kaj Amold Benne.t!:: tas ·-:repmzenti:t'áj per . pó · unú verko,;., gran.dániQia,, kaj .hedañrinde ·!!~a· ~1eróo prezentastr~ . vul- ·
l•'inf1ne, kiel centan lib1·on, ni trovas »Oxford Book of · -gilrán ·e .filist:roñ. 'Li"'· sa.jnas konfe~i plie pro cinika fanE_!lgl~h!fcr~~5< »;~a pJej_b,on~~ -~$l8.Jl verskolek:ton «1 k~l'l . faron~o,
· p~o ' sirí~era _pe~~· Aíí~ ~c. pli .t.aste1 -pro
hu . nmarko, . ke mteres1~~n~~J jm la n~va ,anªl¡~.: p.oezto ve~to1 car !1a lw~pa~da -tdzmo· lro~Iidis ~ al Ii en \,mo~
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de »e~burga. spirito.«; Rolland re~pond~s: »Karaj amikoj ;a e Sovetio; vi · estás indiyiduistoj mal,Sraüvol<
ofendi!eñl"a;r;bá.rb'!ró 'la raKánton . fr.i la propraj bontind- kaj .~ble n~ -~ci¡mte tion «. _ ·. . . . . ... :; · , ' ·: : · ·
ajoj rf!Jnaj . kaj pasintaj . .Jen kie oni 'rompas la korou
. Kjo i-pov~ súr:pf)zi; #Q es.tas ke · Gide a:evis . voj~~i ftjs
d.e . virjno au instigas sin legi Dostojevskij. La edzino
Mqsh:o . por" kompre:ni . . ·ICo.rppreríi; k'e la. t.ie_ reganta korb ,
lle\Jcohst~rn~'!l.a,s pro. la ábisrna malvir-~o ae sia edzo, ke
f<>rrnisJ!Io ' ne ·:p¡n•as: ~kób.oükj. 'rekté al la c;Jelo,_ a) k_iu li _
sají!íf ánkáii l l dronos en la sama malvirto . .Si fu~as, sed
ciam . 2-spil:is; · ~· e. al · asocio de individúoj., kie, . laü ~_~a
re,~e'rJ}l~¡~J~ · P;óstan · •t_ago:n sperti~~e nevenkeb¡a.n. _n~iízi~on esprimp -d~ Mar~. »la liber;¡. dis.volvi~o . de cju ko!,l~it:as ·
en : Ja..F.pr,~oJ¡ de avenfurema 'f1hstro hazarde renkontJta.
la li,beraq· disvolvi~pn de :Ciuj «. N u, k un. tristo kaj ter~o,
lnklif!pli:.;¡il sendigni~o· ,si ja n e ha vas. Raour ka"j Yvelline Gide. k-ons~ata,s·, .ke en Sovetio, . male, la .felico ko~una .
rl}'l;?1~~if;tJ<ún~j, ' katen1taj de malfelico, .Jilu riur kun · ili
estas akirita ¡pa!prcifi~e al _la felico individua. La verkisto
lf! UUJ-~
, 'f?Jl·
~. .
.
·
tie ~t¡u-is ' fOJ; de .tio, kion li cspetis.
. : ·. .
, ,; ;; ~~~); Si vet~ DI)'. kapabla. v_ibri je noiJlaj sen toj , oede
Cu la malakordo 'venas ·de ti o, -k e la a.ktua1a stato de
ue ~-e t_enos la ¿f1delecon deciditan en tragika momento.
Sovetio. preztmtas · ri~,~i: etap9n? ,Ekdé la komenco Gide
~iú;' li~yk~pa . k'i:udufo ~~onus por vi vi la ciuta$'an \wntion komp1:enis ·kaj li ·skribis en 1!)32: 'En So.vetio la
s.d oo .de · morala aü . rehg1a forto.
.
realigo esta~ e.ble neperfekta, sed. kio . plej ·gr.avas e3tas
-.~d-';;Poún envenas 1a. tria óeffiguro, la bofrato de · la verko _mero.· .
.
.
.
.
l\aQ•{l:.Siv~t Li · nornigas .Denis kaj jus eliris el la mal. Af ti o · tendeqcas Rusujo. Tamen jam de rg32 Gide
liberej9, R..ien ' l~l). kondukis malagrabla afe~o, ~uste -ti u
porceptis la relat.ivecon de cio, la vantajon de la cirkaúska,ndiá.fo ' aluditcr ce lií. komenco. Do RaouL. Sive,t lin
ant'ª" morido. Sécl li opiniis, ke neoesas rrtontri 1a fidon
ak-céptl§ · tiiil, kiél-' v.i povas imagi. Verdire, De~is ~ré l:¡p- al -la' koÍnuilistaj gvidantoj, Lia ' fido, lia entuziasmo, lia
daiíJ,'~S ~~a 'jil.~uoj~·,. kiuj inspiris a.l l_i ti un ~i~agon feli~e
sincero . tie} flamÍs, "e }i ec rifúzis . al si la rajton kritik_i,
abo,;rt~ta~ .. t•:fan~JS ,t,es. unua ~ikb~o. ~1 JU. rrll pow
akceptant~ '-kv,azal! nu¡;" l¡¡. .rajton ami : Ll absoluta dikta-re:CISh ·b mtllton de ·carma sentauguhno, k1es ngª~do tro tu!'9 . tía.m sajni,s al li neoesa p.or poste atingi la liberi~on
draste "ef,1kiS . ai lia ne· sufice firma konscienco. Je .gene- de -( wdividüo. ·Sed hodiaü, ·n e .'sole :t¡u: koildico ~a:jna-s ··
rala ' rii)r'ó, hlvenas arikaií t!u fa tala virino k une ku·n In
al li tro peza, sed la a.noncit_a idealo montrigas ankófatl
nÍaljuna .~sinjbrino v -kies morton si iam prepa.ris: Th~; ci t:~o fora,. Y,idé.. certe eraris ~r sénpacÍ!)llCO, .aü . per tt-o:)
p¡u:tó §aj.has ·kvazati nova· ·:teat:rajo havanta apen~ií iqn flderno, . Lt, .km ta.men asertls, ke ,la . hol!lar,o staras mt•·
koinunaA k un la urtba par.to. ~ G::i Servas kiel paralelo. ce la · sojl~ 'de 'I' p~ogre~o,· subite :.ki:-edis, ·• ke gi · povós
.· .· Do. tiun maljml'ulinon, kiú a.mike ' rilatas al sia ia,a¡a piedkune g1ssalti senperan socian . harrnonion.
kuúm1;1rdóhíine~ la s·a.gaj· f10moj riga.rdas freneza. Tam~n
. N:i ri{letas, pensante pri la · rn~facileco . kuh kiu la
s~ ·estas Jii -sag<;> personigitá, s~o evidente la.ika, ca.r ];\
horno antaiíenpa8as al iom da lumo, pri la jarcentoj
.aiítoro il}llta.s ~ri sÍan buson vortojn ofendajn por ]a ne(le_Saj p01: .akiri peoeton da vero, aü pri tÍo, ke post
LI'adicia moraló. »Üni. de vas kompati }a nuntempajn dumil jaioj · la . k:fistana eklezio ankoraií ne sukoesis starigí
hntnójn, sl ''Oiras·, ·~ar Íli 'inisagas senkulpe «. La du kreit- la k;rr.iton sur la. tero. Sed nenio pli fremdas al Gide, -ol
<rjoj, kiuj !b.je· ge-pla.nis. la fiaskintan kriínon , estas mal~ skeptika' 'sint~no . . La aktualaj . demanqoj reprezentas . por
s~m~_gaj,
·.posedas . tinu 'p or. la alia vigla.n vol~ptan
Ji la plej doloran dramoq. Ni cetere sentas en lía ·Jil,>ro
apet•ton. Ih do . forlasos· la negasteman larrdon, k1e la. la aqtentan tonon de 'horno, kiq a~:_¡.taü . cío dezirás diri la
paro Sivet ~ufero~ plu
malfelicon por ili tro granpan. , vero.n.- sedi stúer!l-s, ke li dev.as . gin' diri.' Li p.arolis, . car ,
; ~aJ~crqU, .P!e.ñ7 .libe~ifriuta de Strindberg kaj Pi't:an- li ~opinias, ke · li ·devas ~e nun prilunii. kelkajn junrilojn, _.
dello, nq¡¡ · trempu• s1an pYumon en -la propran 'lnku]On. trornpiiajn ki~l Ja a-U.toro mero. Ti u angoro lin pí:enibs'
Li suke(l¡\lis rno,ntri·. sin meni.
.
.
tiagrad,~ ; :ke e,n 11\ nuna momento li e~ ne pensas pri plua
ti1ehto de rrielankolia korelversemo, ke sin amas alia viro.

F!ntuti fre .senk'úlpa amo; sed · tio . súfic;¡.s veki ·ee ni a
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PERPLEK~O DÉ. GIDE. Reveno el Sovétio? ver~~~~·'okazÓs ¡ :t~koj ko~traü li,

~e

ja
tiq lin malírankviliga,S. · ~i'l ·: grava,. 'L i tro bo~e · scia~, ke la politiko eion
simpli,sa§, k.a.j %;~ 'se· !i~J'O ne- eniras iun !fifinit:an falQn,
oríi . ~m .. ~np~~;tsl_ en: l.(lia'n. -kontraüán. N~. en .tío kuaas la
.Noúrrif.u.res« .. . Séna une · dum la lastaj kva.r jaroj Gide gray;i. ·áfl!ro: 'Anta.(í cio -Ji d-emandás s.i n, cu· li ,estas suda
?le~tjs vojon ; ~iiili rri~Itáj rigiu·dis fla.nkv.ojo. Sed li ciam gusta i:vojó. · ·;:..· ;.' '- . · · .·. ' , .
. .
.
n:!sft~~; la .finó' .~e wr~.e~co.;' cu la tend~co d~ l'l.mm?'. "'' .:
rpJ1~te (.la . sellffi~raJulo), au male, la t-endenco , -km lm
(V.) JDLA:~tA. FOELI>ES ·:. LÁ STRA,TÓ DE L'
-k91;dukis ,al La'' Pbf.ie -J]troile (la mallax~a por.do), ei¡ : se
FJM,NT~U.k_NJ;ó:. · l¿a , Gra~d Pri!x lnternationa( da Ro·
Qi.t.r}por pli bghe,Slli t etiri poste. .
·
. ·· ·,. '. ·
,-rt.QJ/ ·(,.lnternaci~ :Premio po¡: Romano) .esta,s ~íjaTe aljug. Gidb :tia.m . . báHi. a!ltagonis~ajn .i 'nflupjn: mult¡¡,j
ita a~ jJJn&' ?un~~a · .verkis,t~no. L.a aljugo de ii:teratma
jmíuloj 1in~kvi~j ~ai' '~ li, malaniika al la 'dog!))o{·., P.~rolis p.rem1o, . pr.ecrpe- ~ ,g1 .kons1stas el · (¡.ooo fun.toJ , . háyas
aLjlí pri la goj.o vi vi; . aliaj, -m ale, car Ji ·.pa1:0 is al ~j i . of.te nenjoJi ·· komu{lan kun la verko koncernita.·,- sed mal¡:
pri d~vo kaj_ .~ino:I:~J-;0· .. e~ tie, la dem~do ce~ te rl!-:~av.as.; inspit--íA'lls 1li. korrs!deroj :absolute frerrídaj al -¡a beletri ~
pro s1a .pohtika. k&.aktero. Tame.o G1de. foJe sk.nbiS·· al tiko~/ '1~~~ ¿ ~¡ : preze~ias ' la ava.nta~ph . .spari .al : 1~10ltaj
a1.~o: »~éni?~. ~i . kp~_pr~n~s ¡pri poJitilio ka j ., ~~lu:Za~ , . legantor la· teda.n penon ·mero elekb unteresan« _hbron.
mm o.kup1 .Pl'l. fP· ca~ _m1 a.bomenas ,la ko~p.rom~s9~n JaJ
Nu, Ja. saloríaj daqdoj · k~j l~ te-sórba.j -snbbinoj ree ek~e povas: u_nag1 pohtik_on sen · ko~prom~ó) «-; Ka3. · !:l:9D;· , ha.V.os· :l;t:esaó · temop por .n utri sian velk~an konversacion .
¡, •konfes1s ~uste .. erl la morner;rto, ·k1am li estis ·jet-ata e~ __ Seu.fina, esias · ]a día 'providenco!
·
:
·
: . ~ , '
. .La . -f'lllica ga.jnintino, 'J'ola:rita Fócldes, vivís. preskau .la mezon·. de la batalo. .
. . ' La mondkonata si~ patio de Gide por Sovetio ~eniam . ueléonata· en la ' propra · fa.ndó ' anta.'u kelkaj· monato]. Si
tí.lp~en;s ··_ce Ii la ka.~~-ktero~ de _aligo. al parfio.- ~Kipn -~ide : spertis a.ven~ura.ñ .kaj ' rri~!f~ci!an ekzi~tádon. Lqo-.ata , .ki.d
scrCís .en la komnmsmo, tlon Ii ser6s d~;~m: !!,11} ,t ~t;,I. . VlV(O: .' l.•om multa] mezeüropaJ mtelektuloj, dé lá disradw<lo
la eblan ' proksima.n realigon de la iad.iyiduismp. 5pj~e" la de 1" franca Jiteraturo; Ai a.ntaif dek jaroj v~nis _al PllrÍS,
k:on:tra!)l¡liroj de kelkaj .amik{lj~ kaj interálie.:,_~e S-1'0l\c;lg.e r n ' estallli~is en Ja, QIUlrti~r .Latín., kinn Ai bílldaÍí devis for~
)\{al'tin du Gard·, Ji. d!lklaris: »l\fi nun. ¡¡lveñis '. a:l tío.., .ke·;; lasi pro tn:anko ·de. rillledoj: Si "eklogis eri mirer;t IWarm'i tu~ote . d~ras la fias_kon de 1' kapita1isf9Ó ~; .l(ial? ·., . .
t-alo .k:i.j dungigis kiel •uziri-laboristino. ' Post'· inhlta ' Ji.:loCar: :» h~ne' komp~énita .komui)ÍSOIQ -bezoo¡\s ~~i ·ciqjn .. podado.., si 'SUkcesis ticevi postenorl ' ce "liung;ira ' ~ons"ulejo
\'aloroj!J de ' la ~ ~~aivi~uo-« ., ~~j. ~i ~4~~'. ,. ~¡ ,o.pjpias cn)~giP~u.i:o. , !'~ .si · oficis. ~mte~~ k_ie.l _s~enotipi~ti~ó
e~aro "la kontraumeton de 1 mdmdm~ . kaJ de l komrr-.: ka.J ~erv;tstmo: .Eme post mato al L'ondonr 81 .~:evems al
~·smo« . ;_.K e ~ tiu ilemaiida res~· ~enr.a _jor · !íl v.61;kis,to, · Buda~.t k~j _kon;tencis t~adúkildi ·_- ne~dajñ. - }~bioj'!· .J~u
t10. est~ . .certa:~ En. ko~espo~(:la.do _lnl'er ~'lloma,m. Jtolland. lce~a~ )arOJ a_pei:JS de _A1 ~ cé~to. c;l~ ~~du~o¡. D.ume:
kaJ, L"unacll!sltiJ, ~ ~~~~ ~<JPfOCiS aJ,, ~qlland, ·ke _ ~,- k?nse_r- edzuntlS.. (por l!l dua foJb) _kar· ~!n".ge~hc!B - ~kaií .al .ongt.:
Spi'r.r~teá~ ni ÍltendiS.' N un, ni jam scias. Ni kornprenas
kaj !~:ten ni ,. em\1-s , enpen~ ,tr¡¡.kuri la tutan kar~eron
dt ,ti~,.· kiu· :ilit4u. -¡;ielonge -donis. al ni t.iujn »Noavelies

ti

"-'

}-

,.:l'i¡

"

"-

. ·~

. Hungai:a .Jor~aljs_to d;tis, ke e~·sen
sánkdo de .la
nala ronian-verkado. ~ Lau 4ia ' kon,fesn, .Aia edzo estas··.dr
Internacia Premio, ti u libro-" klasus S:-inon Foeldes inter
lá m.xlela tipo!
¡
la elito de la verkistoj.
· Ce la unuaj ~apitroj de la Strato de l' FiAanta Kato
~in ~~ptis . . iom. da senihiZii~o. ~li mi aten?i~ de
libro,· klU trmmf1s super konkurantOJ el .12 naci?J- .La ·
romano prezentas .r akonton ehenan, senrehefan , hu tras
sian .vojon mil de kaj obstine kiel pauta . infano. Liri~a
entuziasmo tute forestas el gi. :ramen ~i ·posedas kvalrtojn: nome rima.rl;.inda~ k?~kreteCém, kiu t~c. p~acos a.l •la
am~so; ~ultegaJ." penpellOJD ofte ~ur alud~taJn; nmvan
tonon, ktu pens1gas prl petolá knabJneto kaJ restas cerk
la , plej karakteriza ·trajto de la romano. Kelkaj nepr·ecizaj
detaloj pruvas, ke la rakont<;> ne estas autobiografía, sed
grañdparl¡e elpensita; . kaj certe ec ti u naiva tqno ~stas
lerta artifiko.
·
La libron mi difinus romano pri elmigrado. Jen
gia gvidfadeno: Post la milito, la sen labora peltisto Barahás kune kun sia familio forlasas Budapest kaj instali~as en Paris. Li unue loA-as en hotelo de la rue de la
T-Iuchette, kie okazos la p1ejparto .de ·1a agado. Poste en
la rue du Chat-qui-peche, kies pjtoreskan nomon la
aütorino ele"ktis por tiiolo. L a :f.amilio konati~as kun
a~if¡j 'enlogaptoj de la hotelo,, ciuj fremd~loj kaj _grand¡W..ic P,~litik4j f~r~urintoj. J¡~u two est~s la ruso B~rdi:
.l\"iiiov, 1ama bank1sto, kiu r~fuzas tJer~l laboron, g1s · h
perdas la lastan .esperon pri la venlm .de la blankuluj'.
Lia plej fidela amikó, la Iatva profesoro Liiv, milda ka:i
ordama, kiu fu~is el sia lando pro soc;ialistaj konvinkoj,
senfine 'disputas kun li pri· pol,itiko. Tamen ili ne pov<\5
vivi unu sen la alía . . Kiam, la IQalsanan Bardihinov, la
kuracistoj opinias nesavebla, Liiv tran~as .al si vejnon!
Sed oni savos ambaií l
,
Barahás jaro akiris laboron en Paris. Li ne estas
tro .kontenta, sed lia situaéio rapide plibonigos . . Lía
edzino, iam diplomita akpsistino en Budapest, nun laboras kiel lavistino. La infanoj Johano hj lOara sidas en ·
la lernejo, dum Anna restas hejme por mastr~madi.
Tiel pasas la jaroj ·gi~ . aperas Vasja. Ruso, kiel vi
divenis. Kaj mernvola (llmi'g:rintó, car al li plu ne placis
la' soveta regimo, kies starigon Ji iam fe.rvore helpis. Li
havas kun~lon: Fedor, caran -e,ksoficiron, nun laboriston.
kiu tamen ~iuves¡)ere surmetas frakveston kaj monoklqn.
Vasja eniris . kiel sunrad.i o en la modestan ho~e}o:n de 1:~
rue de la Huchette. Servema, .komple~~:ema, smdona, IJ
al · ~iu placas kaj precipe al Anna., kiu frenez·e enam.i~as
allí . .Tattien Vasja. ne .montras al si pli da fervoro, ol al
iu al¡a. Sekreton Ji havas. Aií pli ~uste fiancinon l'estintan e~ Rusujo. Sin Ji .int.e ncas venitgi kaj t.iuoo.le sparas
monon, sed bediu1rinde . lin trafas mort-akcidento. Anrw
restas . senkonsola. Alían viron §i neniam amos vere.
,
Iom post' jom la :familio . Barab6,s akira8 relativan ko mfol'tecon. · Anna dungigas. kiel k.udrist,ino kaj . cn~mig$tS
al belparola kaj cielprqmesa junulo, Stefano, kiu sjn
komptomit.os en eekfalsigado .. Ar-esto . .Dekokmonata mal- .
liberigado. Anna tre timas, .ke p.ro siaj rila.toj al Stefano,
o~i eble f01~p.eJos sin kaj ~a h1tan famiJiou e~ Ja Jan~ó.
Tm · eventuala forpelo fangas la koustanta tuno de h
fremdulój. La malieli~o venas efektivt), sed el alia pord().
Jus okazis la skandaio de la hungaraj inonfalsistoj: Anna
es~as maldungita, ·prp t.io ke la »hungaroj « misagis koíi - '
taú Francujo. Same okazas al la patro Barahás. Oru
:¡:¡ov.~ duhi '¡}ri la ·vereco -de. tiu afero. · Multaj JtUngarnj
el J>aris aser..tas, ke neniam .1li .kaj , iliaj sámnacianoj _devis
elporti la ·sekvójn de tiaspec11. Aovinismó; aliaj male ,dh·as',
ke ili perdis sian -poste,11on dufoj(!; .be tiu .afero kaj ~
la m\}rd"O ,d&· re~o A.léksan,dro . kaj s~ro Barthou, pri kio
oni rlgardis BUilgarujon mora:le _¡¡'esJ>Ohdeca. · --~ .
"\~ ·
Anna .kaj sia patro do'' migras al Sudameriko,_ dum
la . aliaj ::Eamilianoj atendás ~ P41.I'is favoran rnomenton
po~· ~v~j~i tie~. .Multat m.affeli~oj tie trilfruf la p~trori
. kaJ _la f!ijnon! kmJ P?st peprospera barakta~o revenas : al
Par¡s. DIVersaJ ammtngoJ . okazas en la med10_'de la Cí~
-l andaj s~oliti~aj -ekzi;litoj. Po~ '!"omento -''~.:'- f~ri~as
konkubmo. de Fedor, poste .8:1 rifutas la-_ p~ponOJD de
Stet~o, "tiam ~dii'ekt'or.o dé · grava firmo' en ·Buiiápellt, Jdiln
8i revenís por vivi laií silt pJaoo kaj veriaj~ fr~aiíla.
'
,.
·~
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é~ve1·~as en ~in neo1og~smojn, latlnismojn, arkalsmojn.
vortojn ' kaj esprimojn popolaromajn. Nenio . purista, .nenip a:kaderríi;l -·simas en li. Depost Víctor Hugo ne trovigis pli forta kaj ·pti rica Ímagpovo, ne fluís pli larga kaj
pli impeta poezi-ri':ero. Se li iom cedas al Hugo rilate
al la perfukteco de l' stilo, li c.~rte lin superas per la
profundeco de l' penso.
.. Lian grandioz~ arton, de norda inspiro kaj de
frapc:;a .esprimo,. A)DÍ · ofte kaj trafe kompat·is al la gotikaj
katédraloj : de _ Francujo. Kaj vere Jiaj poe.r;rroj prezentas
multajn komunajn trajtojn . kun tiuj imponaj, altocelaj
ston-konstruaj~j. La: aiítoro estas energía, aiídaca kaj
lm:gvida arkitekto; al li mankas cia memismo liaj eburturismo. Lia socia inspiro estas spontana, kaj brulanta
gi iÍliras -el lia vulkana koro.
'

.

. (V.) S. VESTDYK: ELSE :UOHLEH, DUITSCH
DJE~STMEISJE (Else Bühler, germana s.e rvistino). Plurkiale tiu romano wstos la plej kurioza nederlanda libn1
Ul( la sezono. En periodo, kiam Nederlando gaste ak)?!lptas :milojn da· judoj forr:eli~a~ el Germ~ujo!
kiam
eh;Jo,ne)O de Ams~erdam, pubhlug¡iS multaJU librOJD de
pulitikaj forkm:intof cef.e · juclaj, 'lu plej morda sati.ro
k:ontrai:í ' Germariujo · tamén ne ·eliras el la venga plumo
d~ 'Ün,:u él titij ' ekzilitoj, sed el tiu a:e purrasa batavo,¡
~\éf sti\o ínemoúgas pri U~ine aü Multatuli. , .
.. )~!l . prÓbleino _,ce. Vestdyk survestas sufice k'o'ú1ple ksan
f.Qxt:non, ; Aar tet;nas · ~aloke .pri germana servistino láboran!;.t ce¡, ~jl,Q~~·Iand~j borgo.j , Nm: pos~c , i!~~ E.lsc Bühler
revenos al s.Ja heJmlp:!dO spertmte amnlaton klm la
heroo d.c la libro, :John Roodenhuis. L a romano estas verkita en aiítobiogi·afi'a maniera nun· tre laümoda en Nederlando. Estas John ltoodenhois, kiu parolas kaj rakontas.
Kondamnita al morto pro ni urdo li skribas sian viv-histoiion en la karoéro.
, , .,
. :.... V.estclyk · nomas sian heroon · ;,erotika Van der Lubhó; .' Tiu komencas sian »Mein Kampf« per kruela pri-.
shibo de sia fatriilia vivo en .la teda atmosfero de sima
proviricurbo: La ~útoro saj11e setj.tas .akran ph?zuron suferigi la tro strecifajn ilervojn de. sia hero o., aií pli guste de
la ,l>égantoj. Ekretnple ciun tagq¡;ezon Rood{mhuis saferas
~-=._,"
a ,.._ toí~uro~. vidi 'ée. t~]:>I.e sian pa.IJ:rin~:m leki_ la ma~~ur3;jn
kuleroJn. ~11.1 n¡u:ízo ec ma:lhe1_aas 1m sto.di, dum li prepaxi.\S u:kzainenon, post kiu ·li akiros juristan diplomon.
Ankaü pro alía 'kaüzó li malestimas sian .patrinon: si
1•egulc . invitas n~jbáiinojn kaj John ne povas toleú ilian
hal:¡jladon . Sían fr<1ton Egbert li kore malamas pro lia
.,ciianmno. N ur .. á1 . -sia J.nalsahema . patro li ~entas simpatloñ· su'b ' fmifilo . (le komifato .. Sed ' tio ne pova$ e.kvilibri ·
lian náturon. I:~a · malamo etcndigas el la "rondo de la
L11n:ilio al la tuta mondo.
'" P·~st kiam li gi.~kstwne n.igrigis certan . kl~soa del'
sodo, la autoro ·lasas Else Bohler eniri sur .la scenejon
eúle por kuraci la enuon de la heroo. Tiu eka.rpas E'lse.
·A:!IDenail li tío~ k~.das. ~a b.'~ ;~ar~ita pref~r<fi(ie _Yestdyk por la cerl>eco . ne faclle .akomodigas al la bo ·sunpla
ldasika amo. La pasio de Rom:knhuis. ja ne estas fajT.o
brulanta pet konstanta ardo. Pli · .komplika montr:igas lia
patología kazo . . Li, smntempe amas kaj abomen!lS Else.
En cedaj momentoj si aperas, al .Jictute adorinda, dum en
'aliáj }.i vidas $in hanála kaj -e¿ tl,tiyiaJa, Si ~¡¡jn~ enkorpigi; plurajn a~pék'tojn . de la
kaj - d~ . ·ta dem~no. ,
Get~re Uoodenhliis . starigas ' siano propran sperton kiel
. uniV.er.sálan legoñ: · » Ciu an1ó aiítoniate estigas o:málamon
·koiitJ:au la konool'!la objekto, éble pro ekv!lihra feOQ-

k.ai

anMio

la deziron re4ontl Élse en BerHn. Nun komenci~as la
aventuroj de nia heroo inter la Goering-oj kaj la Roehmoj kaj ínter la s; A.-junulin;oj .Cntuziasmaj kaj. fanatikaj.
Post multaj ,travivajoj li . sukcesas reh·ovi Else sur la
scenejo de te;ltro, kie §i deklamas stultan satiT-on kontraü
Nededando. Li ja ne bruligos la teatron .kiel faris s-ro
Van der Lubbe laiídire, sed murdos per rev·o lver-pafo la
impresarion, kit:in li julazas, tiamaniere pravigante sian alnomon.
. ·
. ',fiu iasta epizodo donas al s-ro Vestdyk la ~kazQ~
Jin::kti multajrí sagojn kontraií la nova Gerrn<tnUJO. L1
diras interalie, ke l<1 germana popolo estas la pltrj stranga.
en Ia mondo, car . gi ne ekzistas 'lln si mem. Tio .es(M
pr.eskaii. ripeto de la fama diro de s-ro de Madariasa:
»Germanujo , cerbo de pot-enca vo1o, estas :mkc;>~·aü flmda
kaj necerta, en .s t~to ú·e konstanta transform.1go L.
NEW YORK-A TEATHO
(M. L .) La .sukceso nenie -estas tiom longviva kaj la
pfekto nenie tiom ·rapidritma, kiel en New York. La
!{'al.roj produktas , de :frua alltuno, amase la teatrajojn,
el kíuj . apenau· kelkaj !'estas vivaj kaj la aliaj pcreas post
kel kt¡¡.ga barak~ado. Tiuj prodtiktajoj estas pr-eskau neh 1mpreneble m'ultekostaj. Sub la ·enspezo de dekmil dol:trój oni apenaii. povas »teni « la tea:trajon. Ekvi vas do nur
lin leatrajo; kies ekiro estas jam tre bona, sed tiu j a
•1st as'.. jam vere vivipova. La ve:raj, granclaj sukcesoj ciuj ·
•·stas an koraü pasi.n tjaraj.
Estas intet·ese; ke ciuspeca arto de New York klnpod~s csti aktuala. Ni vizitas la teatrojn unu post la <.dia
ka:j apcnaü ni trovas teatraj5JD.; ;k¡g ne h~vus !a plcj intiman ínterligon kun la vivo. E{ la repertuaro tle la teatroj .~ kun escepto sensigni:fa - .mankas ne n~r la kl:i:
sikajoj , sed ankaií la prezentajo) art-por•artaJ, des pl1
tiuj k0medioj sentimentalaj, doleecaj k aj infanecaj, .~t.uj
amaj . idilioj, láuj nun ankor~U. - per sia antaútmhta
humoro - regas sur la sceneJOJ de ·Eiíropo.
.
. Tío ci estas la literaturo de Hodiaií, se Jre ¡:¡er .la
pt¡lf linJcco de la problemoj, almeoaü per la ak.ualeco
de sia teino ka:j precipe ce la sokcesaj teatrajoj, pct• la
rc.re itdmirinda regisora kaj . ptezentada pedekíteco. Sed
tí;)i:í jiun delonge ni scias, ke la teatroj de Ncw Yo~k
<'~l.as b pJej ped-.ékt.aj en la totil. mondo. Kvazail en ttu
ci ttrbo rcvivigis Ta granda cpoko de la teatroj Berliuaj .
K1.1j _estas ankoraií io verc interesa. Ni sentas- klarc vost
la studo de umljara. filmmaterio, k.e l:i. teatro estas nevenkehJa kaj gi tute ne devas timi sian dan~eraó 'koJlkur.·<m~ '
ton. , La sorcon -de la viva . 'VOÍ:to·, ~ lá movon de la hóma
kotP'o, . l~ elektran :fodon radi~tan el. _la seen (Jjo; tirm
plcJ g:randan senperecorl , .de la v1vo, nemam povos ansta:- .
taüi filmo, kiés rimedoj estas · tute . alispecaj.
•Dcad End «, la te¡llrajo de l.a verkisto de >> Kuracistoj «, estas de p.reskaií du jaroj, konstanté . prezentata.
Ctia onusoJa dekoracio, , ---e la" majstrajo de N.orman · Bel
Geudes - staras fjam' de ti.el looge sur la scenejo;: ke ~j
prcskaii ;stas vi.va, Gi radias el -si la kotnpaktan odo[()IÍ
ue' l' vivo: La :prezenta.do i~is tiel natura, 'kvazaü ni estus
ne -en teatro, -sed dum niaj senoelaj promen.oj, ce la
angula de iu sak:strato de la New York-a periferia kaj ni.
rigar.dus la buhojn, kiuj p.a.sigas ci ,tie sian vivon; saltaúte '){ap,antaüe ;c.EJ , la kanalon ,(-ep. la Jlnho dé lá• ór.kestro
íluás ~era aho) ·kuniginte eñ trupojn kaj studante antaü
uiaj' okulof la .<Clementílll lerne:jon ·de la .haóditismo. La
intereso, senco .kaj. instruo de tiu teatrajo estáS '~uste tio;
kiel tiu duon-dek.dp.o da infandj :forlasitaj de Dio kaj
homoj (ili estas , senescepte aduürindaj alctoroj) pu.Sigas
ins.tinkte sur la vojon, ~ ·kies lasta stacio ni tidll{l la figu~ .
ron de · vera· bandito; el k:iu
~lican.oj: anta;ÍLniaf okuloj
Cro:a:S · kribrilon ' i)er pafoj:
· ,~ •
En tiuj scenoj estas nenio sentimentala, nenia efektiva instruo; ti estas nur brile kara:kteriza -foto de la
rcalo,. ¡}o.st kiu tri ;fodasas la -teatron eripensi,~inte: Granda
ripo.t:to gi estas,., vera: aktualajo, kíun ne povas fu8i la aliaj
ffiQ~?vooj: .la: . .S~d~rníann~a p~ez~bnanM;ro ~e la -supra) kaj
málsp:prá] kla89JHlll la 'llellSJgqtfa, amJíisroneto .d e la; plenkirisJlU.loj rolanta~ ,en la teatraji>. :La tltta -prezentado ~ta&
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rttulte da . pli interesaj spektakloj, La scenejo prczeqía~
11nu el la pleJ. snk~sai pl~numoj -~e 1: aiñerÍkaj teatroj.
konstruadon de » ~ie1skrapúlo ~ . La 'Atalskelét9 f'!sFS , p.li
Ni havis la feU~on travivi tuj poste samefikan komedióii
kaj pli alta én ciu akto, veraj eleyatoroj liver'!~ por gi_
en scrcoj_ kaj. ~uúko. _Tiel ~ajnas, ke la tuta _falsa mo~c~~
1~e . •la.. V1enaJ, ope_retOJ pásJs _por eterne. K1~ esta~ tiUJ . la materiálón. Finfine ~a aktoroj grimpadas'' sur- 'stalst !'!~
fehca1 · tempOJ, klam m hav1s humorbn kaJ pactenéon goj é~l la pl':\i. a1taj partoj_de .1~ see,nejo,
o~i.::Rt ~u.~
tolcri Iu sentimentalaji;I, senijencajn stultajojn de r opetet- gaS . ngar?J 1lrn, tlmante ke ih falos surte:~n. Jt~J J_n¡;er
stango] daiíras la agado _de la dram?, _km ne. es~s ge
fabelo nu'r ltiál, ke rni atingu fine la vals-oazon de tli'lento
komponisto. La publiko, edukita per la rapidritma filmo,. rtJalb~:ma, .-;- la ·sorto de d~v~rs~kara~teraJ Ja~9P~l!:!J ~st~~
en gt ·suf1ce borie . karakten~ta.. ~ - Seg _la p~~zen.taj_o :;e~
jam tute nc . toleras tion. Oni do kreis poi' gi Liun 'Ci
novan tipon, kiu havas. -prefere fig urojn ol historion;<eu tiun1 momento ne povas konkur1 kun)~ tro bona \a1 '!.J'o:
kiu anstalau aktoj trovi~as bildoj brilll kompollitaj, sitti- reala d,e~t>ra:cio: kaj g?st~ ti~l, .ké gi' rolas ' kiel faktofó
acioj refresige arnuzaj; ~n Ii:iun oni povas . cion loki, ee . 'rp~tnstara; neev1teb~e. g1 f1~sk1ga? 1~ teatraj?n JI,le~r Nor~:
liiD,D Bel '.Geddes 1gis ; í:oh en lU cefrolo profe_
slap fe:t~
kuplcdojn malf!o:va~n ( prezcntatajn tute regule antac• la
laboristoil, kiu plenumis ne nur 1izikan ·laboron _kúp per;·
sttftol'ejo: ' •· :
• •
· ·
'
:
'
fekta · i~uzio, sed ankau ~iel aktoro .e~tis s~rrriz~ _erpipenb\.
Sed kia laboro gi estas. Majstra re~isora'do ,eu
Estas Ja , s_endube, -ke k1el laborgv1danto· d'e » Cl~l~Jfrapul
prezentado kaj l)luziko. Kia serioza fol'lostre~o estas l.1
La:w de tiu J'acil:i ludo! 'Estas .en gi rusa baletparodio, .kiú
konstrua~o « li estus gin pros~r~i~~a, :s~d ~ur 1a: . 1~enejo•
estas pli - bona, .ol la baleto qriginala. La primadono -~ la horno] pretendas multe _ph. Um sercils ne- la ~alon ;
nur ties iluiion, kiun . 1-tt 'e.'féktiv,a réa']o 'nepre · kaj S(}nTtuna••a · Gevá, 'iama dancistino de la Diaghlieff-s.oci-eto.
. '· •
Ni kuragas diri, kc la mu:iiko estas pli varia,- pli sov~ga, skrupule ·cletruas:
éc pli artá, ol tiu de 1á mdnova rusa baleto. Hoge,, kaj
Ni estús devintaj ankoraü rigardi
gral).dan tlam\etl'lart kompon¡s gin . Kaj en íiu dancproduktaJo estas duelon ~ . kiu . tut-t; simi.fis la ékst-erajoi?. - ~~ boks~itintt9·
gl·andstila histórieto komJka: La d.ancisto-komikisto "~é:rar .Jo~n · G.. elg~:ül kaJ Lesl1e !Joward, estas. c,• ~ie t~~ popul~Il,{).;
vojas
la baleton , kaj kiel Nubia batalanto li d,ancas om vebs 3:1 !Conttau G1elgud,Sed nl, kmj1 .vHhs p.asmt•
siim _sovatan dáricon, se.d li forge~i~ sin farbi nigra ~aj
jare Gielgud en London, estis certaj . k,on~rne ;J.a .rezultoii."'
inter' la 'n igráj korpoj Ji saltadas kun sia p:ropra p:rivata. Ti u juna 1ahgla aktbro estas la plej bona Hiimtet-aktoro .
huutu. La 'ri-gardantoj , kiuj antaií kelkaj minutoj sinfo~;
en la hita mondo.: · C.e lia. romantika emfazo, Howard ~ '·
gesc l'igardis la -grandioz;m preúmtajon, !1Un tenas s,iari kvankam ·ai:ikau li '·estas tre bona aktoro ·:_::_ aspektis · la\!~\
veut•·on pro la rido. Gr;mdioza .danckomikisto estas ti~1
negocisto. Je la fino de la nnua íemajno la rezplto , e~tis
l:t:~:y BolgtJr, efekt.iva fen.o.meno dc tiu arto. Mi ne sciás,. nediskufeblá. Kontrau 1.9.ooo~dolara érisP!'!zo d~ Gielgu~, .
kiarn okazis al mi .la l~tan.' fojot;t, ke pos~ !a m~sup,renr. ¡ Howard .atingis nur 1o.ooo. Ou oni '' bezonas ankoraü pli
rulo de kurteno m• rest1s s1danta en la tep.tro. M1 bedaiíelokv.entan ártan re:tultón? ,
·
·
"·
ris, ke la prezentado estas finita, .
· ~un 'n i rigardu la dramojn.
·
» Idiots délight ~ , · la , teatrajo .de llQbert. Sherwood,
okupas la duan, lokon inter :. la dramaj xerkoj de tiu ci
sezono1; Estas vedajne; kt: ~¡ ne estas la.,Jllej boóa teatrttm:
de l' emi~enta ~~r.ki.sto-, sed. ~¡ es~as . se~~ube pleua;-.ldÓ,''
aktualajo. La · h1stono :okazas en ltala Tuolb: '.dum. la
auta~a. ves~r~ kaj la: unua. tágo d~ 1:'1': rqortdm!lito, int&h
la <hversnacJa] h.omOJ nevole restmtáJ· ~n -luksa · hot;eló: .
~ln~? da:· :raoifistaj · ~azoj, . sed neni~ b'ufo. La atrn?s' "
tero 'de 1a pTezentajo estas tre proks1ma al_ la komedii).
Kr.om.e es~.a~ .. en..gi du. l~rteg~j ~oloj ifqt A~i;r~d LuÍ'I~ o;
kaJ Lyun· E~ntann!l . .TmJ. _ gee~;ZOJ esta:s .·~er~J _akro~ato~
de .la, soene3o; Jh · estas: ·p:ree1zege ekVII;ibnlaJ arhst-oJ
kiuj -la dia1o15u9n donas kaj • rice.vas in ter ·si; •klel la ,:cináj
j~g'list?j :l.a· : k,ug~oll . dan canta~ sur ília ~apo. hm 'Pe ,.
dudek JaTO]' Jh rolas {tune ka] .ambau . est~ts ·vere uaua~ ;
l'angn mat-erio.'- .miaopinie la yifino estas bpli bona pel' .
uuanco - kajt majstre , uzas li; un ·· soenejaq . ínateria:lon. ·
Pasíntjare . . .f1 Sha,kespea_r-e-~?medio· .ili . 4.av¡s . la ·' satpan '
suk~son~ . .k1_~ .nun .en tm c1 komedw "J:?oder.na.
· .:~ '
. Koutraue·, la reatrnjo. de Lauren:ofl'~.Houaman: )\ V ctori<~ <ite9ina:« ;.éstas.. tv.e: si!Dpla y~rk~tó; tuie JPI\lpr~ilrj: ;
de bu '7v_ple.no , ka3 . .~~?. • .._;per A~!U _'Lr~n ·'S~eht)y . de~P- ,
nas~ -llth. Sla;.~tn,or~. ,li~C?·.~~ytign.,rQ)'1+t4l ~~ ;gramia ·reibn.o.
La !f~r.,.oJ ¡,¡~lª'- ..llti~~\iO~ la- ~frolanto .Helen Ila-ve.s
_ct~Q ~~3l~~ ~ ~~¡U:~~~i';,.~iq,:o;hi~ be.legaj de"óraciQ,}.
. -~_aa:~:~~ tt»~.%~ bil~o. de la . ~ortega?oj el ;»epoko
iktcma«:?.Kt lkfoJe; cm &ceneJa klopQdo ka¡ v.erk1.t" ta- .
lento ne pova:s atin~~ .tian ~uk~onv; kian , oni -lude ;\lJOr~s
per. kelkaJ eksterojoJ. La a uta ,a:feto dependas. nur ·.·oe la
.
l'eli~o kaj, !ajrii ,''.Gi1bert MiUer 'hava,s i Mioon: - \ , ~ ·~
" PoF kelka · tempo, sajne, Iin t.édás · Ia eterria migrado:
. Sed la p~~j )mk~esa . estas ~~¡~ - ~un .la ·,» To~.acci>. R?~fF~~ .~ , Li vqja~as ·h.ejm~n ai _Sja~' patro. Tiel ~ ~!i«as .
kmn llksterlandano <r-1gardas mue 1 - .;ar tiemon h kor_n' · Ja '.tcrupo ~ de pugra"t-iij . ~toroJ · M:reaehle n1Izer3.J k:a.J
reJ?as .el, ~¡: Nek: la .teatrajop mein, -:kiu estas yerkita.,iti . rolas · kicl · eefrolanto,' · ~e~isoro, !lf:í"&~luabtti; lí'Onvil'aDto
plej mal,proksima georgia dialekto, n~k' 1~ sukce~on; ,.ki
kaj -amo~;ozo. Ni' devas •konfesi; ti u Ci V;i'V~ ~tis •uhuaranga
rekompencas tiun ' ~r ' verkon ; · p'li guste ' ~er.keton? Q.i k;ori~
lernejo · ekkoni ]za · arton 'de .s'celieja profesió kaj '1ie!t rriil- .
igas la stran,g~jn : figilrojn, d~ · ·pejza~k, tP,t~; forlas1 1,.. k()l~ajn, senfine- ·variajn sekretojQ. Kái, estas 'fii.kto, ke ,
c~·st~ la _lan~v.OJO -de.··ame~ik,-a' _l!i~~~o~~ ldeda r,pize,ro., :Mf;i, in ter ' .~iuj ~s~af· s~~j . ~u-sté ~r : sia~ l étta_!lla~ ·~erkoj l} •·
v~sas la :Jimo¡n d~ la , ~nor.ala -v1vo,. b.e t ~e la· ?t!ona pat . sukoosil! sktiJ a · anunon de :r\.mer1ko. ~In té~- tíuJ' dramoJ ~
r1gardll:s n~tnra :Slan ~arll?~ ah~HI pr?pra: f1lin~,, : A/t; ,, La » Stran~ Interlud« estis la nnua,)~in donis al i)<J; ver, Fo!Il:fi.oo nt . s~oeSlS; v:1d,1 ~kau ;'fiáSk,lilJ;I~ ·~~ i;•gitNUS: • .olfi~~o~ ní~on~.f_amon. .. ,
.:.. '
. ·'_
. '
; , . . .·
la -pl~J n?van~pv~ajon ,. df Norlnlln :~.GétlaéS:f, »-lt-(lli
; Y.r1 Ji10 temas la »Stranga Intermezo? « lluha ~ahmo
Man «. N1 tute ~ bedaurjstioo, óar ni oe Yidis aokorlo. . ~ hatalas kootrau la antaiíj~oj ;· sociaj · konve~cioj l:elk-
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Qént~]ara] -:- spi.te a1 sia patro. · O'Neifi metas j~~on .íezon
en, 'la akson de ~ia teatrajo: kiaj krizoj povas okazi kaj
okazas en l~ 1\?Ima konstruo de 1' hodi11üa generacio kontraü la »antaüj ugaj bastonoj << dé la hie'raüa generacio.?
L~ atingas ee la konkludoj kelkfoje gig~ntajn· súprojri,
k1el ~kze~p~e ee tiu parto, kie el la profundo de dramaj
konfliktoJ ·h akcentas senekzemlajn verojn, :kia estas la
konflikt? . de l' Hodiaüo k un ·Ja generaciaj; kaj sociaj
konvei_JCJOJ_ de eterna Hierauo. La ' juna knabino - - cefr?l~nbno de la ~aro~ - igos virino. Si havas 1nfanojn,
kiuJ ,k~es~as; kaJ tr~v~vas la. samajn animajn konfliktojn ,
kontJ:at.t kl~J ankaü , J~Ja patrmo batalis kaj ,spitis dúrn siaj
knalJm]<tr?J• ;~).ln hararo f~l~t~ .en .la oku~ojn. Sed la
Lempo, t!u c1 .granda J?a~stro-mstrmsto kaJ fm:mokonstr~la _art!sto_, alp9,rta¡¡ finfme trans la vanaj bataloj
~a~ el~ev1goJ. -- , ~a ve~~?n. La .P.at~ino d-evas pravigi la
mfanOJil . k~J kapüulacu antaú ILiaJ postuloj .. Kiu vidis
ti~J.D teatrajon konstruilan per senkomparaj "eneraciaj
si_mboloj, tiu ~e y~vas eviti la sugestan fiOVOn °de .ci :tiu
d1a~le tale1_1ta. amen,~ano .. A~k.aii 1~ »D)'~laiDO << kaj »Dio
~QniS flugilOJn af Clll , Siaé mfan05 a~ngas_ prajn hom;l{~podojn kaj m;irinde . helajn motivojn, farante la
autoron ·plene fllérJta al la nun apen,aú d1skutebla decido
de la _Nc¡¡belkomitato.

''

sE~f2~.·-

T'ri$t~.n B!=rr)ord·. rakontos :
En mia juna~ó foje mi perlaboris kelkmilojn da
frankoj. , Mi tra!lsdonis, ilin al BaQque de F.rancc. Fiera
mi iris tien ciutage kaj felice o~ulumis al la bajonetportanta soldato antaü la konstruajo de la stata banko.
Li gardas . mían monon l Iun tagon mi ·elprenis cent
frankdjn, poste denove cent. . . kial heligi 'la aferoil ....
dum · kelke da semajnoj konsumigis la sparita mono.
Kiam mi forportis la lastajn kvindek frankojn el la.
banko, · mi pasis al la postena _soldato, metis la manon
sur lían sultron kaj diris:
- Dankon~ kara anliko, vi f!Ovas. ¡am haj~ ...

sekcio de unuigo de aktoroj · el Jugoslavio , -en kiu esta~
unuigitaj 'Ciuj dram- kaj opeTarlistoj de la lando. El la
rnporj.9 de kasisto de Beograda sekcio ni ekscias, ke giu
jaren!l_pezo sumas 32.5oo dinarojn. El tiuj sumoj est<Js
?ubtenataj ~ulturaj kaj socialaj celoj de la organi~o. En
1nterkonsénto k un la teatres troj , la aktora organizo proKULTUR:A VIVO ~N BEOGRAD (aútur_
w _ Ig36) .
pona.dás ciajn neüesajn pasojn por la atingo de kiel eble
plej solida kaj intin1a kunlaborado· de la tula aktornro
.
Krom_ll\, »Popolteatro «~ kiu se.r~as por oper-kaj drarnpr~zentadoJ,_ Ia,boras. en _
Beograd ~ko_r~añ aparta popola en la kampo <i:e komuna arta celado.
· Fine ,estas !"enciin~e, ke inter Be'ograd kaj Sofía
. dramteatro, kaJ speCJala rusa sceneJO en la » tlusa domQ$.
okazas recJproka gastado. Antaú nelonge prezentis sin al
· Ankaü ·ci tiu teatra seiono komimcis sub Ja influo
de konkurado kun .la kinoj . l\falgráü la enkondukita, t. n. la Beograda publiko unu el la plej esprimricaj bulgaraj
dramistoj~ Krsta Sarafov:
·
·
tealro-dinaro, kiun devas pagi en la' teatro-kason ciu kino.
_Por la ko.ncerta vivo. vok~a kaj instrumenta stat· ;~s
vizit!illto kaj per kiú la teatraj enirp~ezój ¡pa'laltigis, la
Je d1spono pleJ moderne m stihta salonego de popolumpubbko ' da~e pli satas la .kinon, ti el ke plendoj i .pro
versitato, . konstruita el .la fondo de mor t. Kolarac kaj
neplena teab:a · auditorio ne césas. El la opeioj estis sur¡¡cenigitaj -, » Traviata «~ »Dalibor«, »Lohengrin ;< , »Tann- .laü li' n i:miata »Ko1arac-fondo«. La sezono dé vokalaj
konc.e,rJ9j t;stis malfermita per la infanhoro »Trbovlja
.' hii~ser;< , . »Üthello << , ·.k. a: La opero disponas pri fOJ;taj
soJistoJ~ kantho~o kaJ haleto. .Krome en gi gast¡¡.s. kut ime· naj i'ñg~lo « , el slovena karbregiono, kiu laude solvis ~i an
progfamon de. ~efe slovenaj komponis~oj ,_ sub. gvidado de
~hurbaJ aü eksterlandaj ,, solistoj, inte.r _ ili la intern'acic
la smofe.ra d1ngento .S. Aiígust Suhgo]. Tm konceTto
Jam konata tenoro 'Rijavec. La opero perdis sian direkprurl~, ke el kruda infana vocmaterialo oni povas fari
t~ron -en · -persono - d~ Stevan ll:ristic, s;¡mtempa ko¡:npohoron, '"'kapablan suriri cían internacian scenejon. llin
mst~. ·Pro neD~atíiko Ji· ptovis - pér '· tond-ilo mor6gi sin
en sia teatra oficejo. La · kaüzo restís nekonata. Oni enkon- sekvis ' serba kantsocieto »Konkordo « el Dubrovnik , la
konata · marbordutbo · de Adria. Tiu mikshoro per sia
duki.s punprocedon, · en kiu estis implikita · ankati la
bonstila interpretado de kantoj elvokis intiman senl-ec~z!no, ,de Ihistic,_.- s~ino ll:ristic-Rogovska iama operkanmon ;':fund:e impresantan la atldant¡rron. Kun plena ud- tls!mo. -.La ' pu.nprocedo· estis "poste cesigita, lamen la
miro n.ia muzikeina publiko arikau tijare havis plézuron
r~zulto - de 1a .aíero estis, ke B:ristic de vis Joriri el 1a
aüskulti la · disciplinitan kanthoron ' »Slovakaj geinstru· opero. Li_ñ anstataüas la konata slovena diri"'ento
llrezo{0
istoj « , kíes alta kantkulturo estas ja ínternacie konata.
sek .gis la alveno de noYa direktoro. ·
'L
.
Kiel solistoj aperis anta u, nía publiko kune en un u koo__ La dramón su~ri-egas la1 komedioj qe Nusic, la
certo -J~ ~o nata ítala _ten oro s-ro. Kristí Solaú. kaj pt·o fekonata serba komedíogra:fo, kiu per sia »Slnj.o rino ministredzino « _. fainitis .. ankaü ' eksterlande. -Kiel nova jo ínter soro de Zagr.eba muuka akaderruo s-ro Vrbamc; la nnua
aliaj,~ 'menciinda 'estrts '· -» b a prisorcita .re&o« -de Teodor _ kap.tís hispanajn, la dua itilajn k!I"Jojn.
• Koncerne l a instrumentajn 'lroncertojri, estas unuavic(! ·
l\{an_~jlovic, taes · temo estas prenita el la, r~volueia , periodo
en la 'germanii- utbo München -ella jaro ' i848. La: ribe~on, notinda"lá gastado de Berlina Itamera Ork;esti:o, kiu brilis
per t!aj suhtilaj fajnqj de orkestra sti:l:o, . kiajn ni a urbo
¡ l~tí , Manoj1ovic, elvokas ·ne deymokrateca burgaro a(1 laÓ-:.> ankoraú ne ·. kapa;l;ílas p1·odu.kti. Por tia . kapahleco necésas
rJstaro .pro ekonomiaj kaj politikaj kaúzoj, sed la kor.fav~raf~o d~ . rego . Lu¡il)vik~'. I., hi. baletist.ino. Lola Ma,nt-es, longedaií:ca· '.1-r¡tdicio. Okaz.e de la· Radio-ekspozicio , .la
Radi(j~m:kestTo, plifortigita per membroj de opera orpr-o ·km la Tego perdas stan tronon. EJektive ti u -amo
kestio,. ~~~is s~oni~ koncerto.n .sub la ·pidad,o ~e
cstis nirr' epizode, sed' ne la mótoro ae l' rihelo, .kiel tj{m
s-ro Mth~Jlo V~rag?v1c, profeso
_ro. de ' ~!~~-"'~~D ·
s~bstr.elí.is Ja Jcritiko. J..a rusa teátto malferinis_siájn pord~~taríko~J.c ( , ku~ la, -v1olon~olo. ~e ,s.~ ~' ~rt_::~jle
. OJO en la »Rusa domo «-, per la historia tragedio de Tolstoj
., -» I!a morto, de iloli¡mo la·'J)rura·«. Tiu teatro· staras súh la VJC, sattl'e'< pro:fe,o¡oro de la.momif.a. ;.,~JO~. ~ s-élo\is 1a
sperta gvidado dé Paüloy ~aj ,s-ino ~;:cec, i~~aj memb.roj _gastado ele .:fama, D~Zderra.; aru~~,í::a '.k<Y~th kuri si¡¡ ·
rica ¡tr!o,: pe#ek't~ t~njJ(.;(,si!eittOk-a}stifo, kiujn e.cojq_~i ~ .
dé la »Mosk-va artoteatro-«. ·-·
;•
·- _; · Rilare l~ U:áttan. hi~on . -~ rimark..u,~kt? éi. riproeás · montrís, per :muiikado ae cefverkoj de mondmu7.ika ·.lite- <
., la_ dramverktsto]n ka] la popolteatrah dramestron, s-rón raturo'? <Beétlioven, .Brahrris kaj DebtiSsy. -La »Jugoslava
· Vesnic, .,ke ili ,fu~a~~, t't;o en la ·p.asinfucol) -kaj-~ en la sferojn Muzika -Societo «' el Zemun, okaze de sia Io-j3.fa jubileo,
de ~ist'~ko kaj l!;lCta:fiziko, anstat¡l.ú prilal:>ori kaj pre- dedici~ memorkoncerton il _· klasika ' muziko liaj al nía
zentádi dram- kaj .tn,gedi-rjeajn ~mptivoj1,1 . el la nunt~wpo modeJln~ muti'ko,· Apartan' mencion _meritas la koncerto
de popoluniversitata muzikkurso, dedicita il verkoj de
kun : fíes 8angaj' .iealoj, aBil!ldo de interesaj eventoj kaj
Konjovjc, Müojeyic; Slavenski, JiYkóvic kaj Nastasijevic.
sociaiaj ' lmn:flii'toj. :Piusenoe sentigas "-loma ktizó, kiu
- t~en _neniel signi~as malsanon, Sed· ciaman plihonf~on. Antaüiris la .koncerton la pr~lego ae·Ia 'komponísto Kon~ ~10kaze ;- ni " ne preterlásu dil'i ion p.ti la sociala vivó de . jovic prl. muzikaj problemof..sub titólo :t.Muzika folklQro.,
la ak:toroj. AntaU:nelonge okazis 1~ jarllunvel)o de. Beagrada ' gia v~loro, pureco kaj interpretado «. La ptelego m cst!s .

.
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La cí-numere publikita noveleto ne- aparfen'as . a1 .1a
tjom scienca, kiom ~i estis batalkrio~ por la estetiko efi
moziko kaj kontraii 'c iu hanála disformado de m¡uika gnmdaj valoroj de la v:erk:isio,_sed· g.i ,suiice' bontr•tnonti-.as
un u el ·liaj )¡.arakterizaj »motivoj « , · 'k.iú ofte rev,~nas en
fólkloro. La rituzikan riaciismon la komponisto vidas ne
en tendenca irado al naciismo, alidire, ne en tio, ke oni liaj verkoj: la m.alico, la' ·aca tiraneco de l,á st)nvivaj ,ajoj
(ps)
volas esti naciisto, sed en la volo, esti, Jau la naturo de . super la liomo.
· s:ia talento kaj spirito, unue · artisto kaj nur poste artisto
de nacía orientado. La preleganto avettas pri la detrua
. La filmo febre sercas nóvajn temoj~. Tio j~ ~s~as
rolo de. mekanika moziko (radio kaj gramofono). Pro tiu
konstatite. Sed tiuj temoj ofte · adaptjgas 'al la tatlí eifkritiko -tlkestis polemiko, en lciu la radio-de.fendantoj
la mondo. Kaj tio · povas e&fi ío nova po1:
kontraüargumeut1s la · tezon ·de s-ro Konjovic, sin apo9ante
al la tezo de Jan Ri~ar 'Blok kontraü Diárriel, 'e n kiU la
unua defendas· la ratliokon·certadon, motive, ke gin aiís-·
kultas ne nur kelkaj centoj en salonoj, sed milionoj de
sennomaj nekonatoj, kiuj e¡;¡ diversaj vilagaj anguloj kaj
majlumaj urbaj periferioj eri sia libera tempo guas la
belecon de muziko. Tiel la radio altiras al la rnuziko
plej vasta jo amasojn k.aj . per tío donas rnortbaton· al.
rnalaltaj muzikvalorajoj'. Tia! ankau ni ne deziras en ci
tiu rapo.ct~p prisilenti la 'konoertajn arangojn de la radiostacio, kiu . fh·ecipe per sia transmisio .de altvaloraj ínterseodube" honajn - .
' kontinentaj kaj internaciaj radiokoncertoj plej efike agudas p<Ü· la popularigo kaj· internaciigo de at·ta muziko.
La k,u.lrninon atingis la muzikado per la arango de la
unua'" simfonia koncetto de 1' reo¡:ganiz:ita Beog.ra~a .filliarmonlo; konsistanta el 75 niaj plej bonaj mu.zikistoj.
Tiu unua konoerto, gvidata de. rumana majstro de dirig.c nta bastoneto s-ro E. Masini, ,estis plejparle dedicit~
al la vetkoj de la rusa- ko~ponisto Aleksander Skrj,abin
(1872 - rgrS).
.
.Kiel cíe, ankaií. en Béograd, la kinovivo estas ciam
vigla. Laboras r3 kinoj kaj ciuj bone vizitataj . Pro sia
a1·teco dstarls precipe du kulturaj filmoj; unu eksterlanda
»l)asteur <' kun la prjskriho de la vivo -de 1' konata scienculo, kaj dua; la unua hej~na kuJturfi.lmo, titolita: »El
la . re~ejo de Orkornulo « (fabela nom9 por b¡.mo). Gi .estis
farita de turista klubo l>Skala « (Roko) en Sloveriujo kaj
_p.riskribas, sub la gvidado de muzika profesoro H.avnik la
alpan ·.regionon de Slovenio ' kun gia plej alta pinto »T¡;iglav <i. Qi ins~ruas p'ri slovtlna terktilturo, industrio, kaj
alpa .. mastrun1ó . k un· samtempa tuso de social-a viv6';-de
kau1p:iranoj, lab~~istoj kaj _ pastis~oj.
-aiéo.
DEZSO KOSZTOLANYI.
. Anl?ú n:elo~ge mortis l(osztolányi, kiu . k u~ Ady
kaJ Ba.b1ts fot'm1s la grandan hungaran poeto-tnon de·
la ánlailmilitaj ·jaroj. Jám lía unua poerri~lib.n¡ (If)O'¡) vekis
surpTizon j:>er· h ~leganteco .de la formo , pt)l' la indiví,dua
koloro de la stilo, per _la niistikema konoepto de .la viv-;
kaj 'naturb_ildoj . La plej grandan eksteran sukceson rikol::
tis ·Jiu .poemlibro .»Lamentoj · de' kompatinda knabéto «,
~ kiu 1i •.k~~is p.ri la !mab~~aj P?strestaJoj ~ivanta} en
.cm homo: prt la rememoro], senbmentOJ, pn la c~at
ri~intaj kaj tarnen de t€ÍIÍpo al lempo· renovitantaj vunHoj.
La »Hungara A!ltolog.io « prezentas multaj'n poemojn el
ci tiu ciklo. :biaj postaj poemlibroj (» Magio«, » P<~.pa.v.o « ,
»Pal!o ·kaj Vino «, »La lamentoj de trista ~ v:iro « , »Nutie•)
mqntras interesan riksajon de , ,;;ubjektiv'ismo, . ludema
kaj oité bizara form~ul1o, patoso ciam ma'danta ~ur\!Ojo
. iñter vivo kaj morto· kaj aoerhumoraj, ofte preskaü
ciuike, facilaj formludoj. El Jiaj · prozaj 'l!erkoj precipe
dist~ngi~'a~ :.. » L~ s.angil I;loeto,~; ;fó~a~,o· pr.i N.e:ro; prezent":' • ,
anta ·al m la trag1kan bildon de d1letanta poeto, km hav~s
ciun ·potenóon ki:oni la plej dezir.ata: la ¡¡ankta . doóae<'!.'
de la poezio, kaj . k¡u tusté pro tio faras la, J.?lej teru,rajn
k.fud'ajojn; la »Alaudo « temas J;lÚ la. tra;g1komedio ·de
.ma;lpé)a, kl!abino; »Aíma Édes «, kiun jus oni sceriigis_kaj
prezentis árikaü en la .teatró, pa,rolas .pri la dezer.ta, mal.héla kaj 'ttagika sorto >' de BlidapeUa se:rv.istino (si .e5tas
vere la , »-perlo « 1de se:rvistinoj 'k aj ciu. misuzas Airi: la
».j~na Jli~jo,~o «. sin de~Q~as, 1~ ».sinjórino«.. ma,thil:Pa.s. ~r
s1a) J¡:onsiloJ Atan edzllllt<>n il brava . metusto, car A1 ·ne·
povus tro\'i fiel 'boóan servis.tin'on. l\.aj fine ti u · inildá!
servema; dilí~ta, naiva ~i:no, . wt tibela,s - kaj . múrdlls
siaií siniorinon]:.
·
·
·
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BALDAU APEROS!

Cu vi deziras sukceson al ESPERANTO ?
Kompreneble! Do, vi devas igi membro de

INTERNICII SCIENCD ASOCIO
ESPERDNTISTI,
VAN LOON:

RIGARDU
LA TERON!

kiu vigle laboras por disvastigo de nia kara lingvo
en la sciencaj rondoj La kotizo estas nur 15 francaj
frankojl Tamen la bulteno estas dumonata, bele presita kaj ilustrlta. Senatende, petu senpagan provekzempleron de la generala sekretario S·ro M. D.
Dupuis, 57, rue de Larochefoucauld, PARIS
9e, Francujo.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~:\Y.~~:\Y.~~~~~~~XY.

NitlJ BEPREZENTANTOJ:
AUSTRIO: Rudolf Foltanek,
Wien, l. Herrengasse 2- 4. Po§tl<onto nro 19.704
AUSTRALIO: L. E. Thom on, p. a. R. O . Rawson,
Melbourne 169 Exhibition Str.

C. 500 paga, formato 23.5X 15.5 cm. - Kun multaj
ilustrajoj. - Dua libro de la serio B 1935 de AELA.

Baldaií aperos!

Baldaií aperos!

JOLDNTD FÜLDES:

LB SIR TO
DE FIS NTB KB TO

La romano, kiu gaJnts unuan premion en
mondkonkurso de romanoj kaj estas eldonata en marto 1937 en 11 Iingvoj krom
esperanto. - El la hungara tradukis: L.
HALKA kaj L. SPIERER. La unua
libro de AELA 1936-37.

BELGUjO: Belga Esperanto Instituto, Antwerpen, 21,
Willem traat. Postkonto nro 16 9.58.
Flandra Esperanto-Instituto. Kortrijk, Magdaienastraat 29.
postkonto nro 3268.51.
BRITUJO: Brita Esperantista
Asocio London W. C. l. 142. High Holborn
BULGARUJO: Centra Librejo »Esperanto«
Sofia str. Maria Luiza 38.
CEAOSLOVAKUJO: Esperanto Asocio en CSR.
Praha XIX. 4H, Ural ké nám. Po~tkonto; Praha 1237 .
DANUJO: Isosek, sro L. friis Aabyboj, Frodesvej 21.
Po§tkonto nro: 16295.
ESTONIO: Helmi Oresen, Tallinn, Postkest 6.
FRANCUJO: Centra Esperanto Librejo
- Paris 6e, 11 rue de Sévres
Postkonto: Libraire Centrale Esp.-iste, Paris nro 19601.
GERMANUJO: Po§tcekkonto de Vil mos Bleier, Berlin 138084
HISPANUJO: Ferdinand Montserrat,
Barcelona, str. Provenza 75, 2-3a
ITALUJO: Itala Esperanto Centro Milano, Oalleria
Vittorio Emmanuele 11. 92
Postkonto : Milano, efe postal e 3/18715.
jUGOSLAVUjO: Sudslava Esperanto Servo
Zagreb, Primorska 11.
La Suda Stelo Slavonski Brod Postfako 44.
LATVIO: Ta livaldo lodra,
Riga, Kr. Baronas iela 104 dz . 19. PoSteekkonto nro 7.
NEDERLANDO: Nederlanda Esperanto Centro. Rotterdam
W. eh iedam eh ewe ~ 209 b. Pos tcekkonto nro 272818.
NORVEGUJO: Norvega Ligo Esperantista, Ubrofako.
Sro john Johanessen, Hamar, Skappelsgt. 5.
POLUJO: Halina Weinstein, Warszawa, str. Leszno 99.
P. K. O. W. Nr. 27867.
PORTUGALIO: Saldanha Carreira,
Lisboa, Av. Duqué de Loulé 503
RU '\ANUjO: Esp.-Instituto Rumana, Cluj, str. Bravilor 15
SVEDUJO: forlagsforeningen Esperanto,
Stockholm, l. faek 698 Postgirokonto nro 578.
SVISUJO: Nova Esperanto Grupo, f-ino Halter Prisca,
Katharinengasse, 11 . St. Ganen.
JAPANUJO: Japana Esperanto Instituto
Tokio, Hongoo- -Motomaci l. Po§tkonto: Tokio 11.325.
USO NO: Amerika Esperanto-Instituto
Rockford (lllionis) 1111 Brooke Rd
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tA INFANO EKKONAS
la cirkaiíantan mondon per konstanta, senkonscia, luda strudado. Sed kun la forlaso de
la infanago tiu goja stato ank'aií forira:s.

LA PLE KRESKULO EKKONAS
jam la pli komplikajn sciojn nur per kontanta celkonscia tuda do. Malgraií la peno j
li tamcn deva ekkoni la novan mondon, kio
<' ta cirkaií li.

VI ESTAS PLENKRESKULO
VI E TA E
OVA MONDO
en nia amata Esperantujo, kiun vi plezure
kkonu pro-funde. Por fari facila tiun konatigon, ~ ekzista sole la verkego

E CIKLOPEDIO DE ESPERANTO
k.iu montr
ta peno,

al vi fidele

EG LV. L RE

senpere kaj krm

L PLE_ :\ BIBLIOTEKO

la intere jojn de E perantujo.
ub la r dak:tado de V. Bleier kaj L. Kok ' n) ·tp ri - jam du volumoj , ur 64o densegc
pre~ ihj pa<Yoj kaj 2 '"' 2 kli opag·oj. rw1 estas
prila1Jorala tria \Olumo cntenanta aferojn,
okazintajn en 1 3I - I936. kaj kompletigon
al k lkaj artikoloj.
La ' rkon ldoni L iteratura Mondo Budap -t l .
r k ári-u. 3 . Pr zo de la du
unuaj 'olum j e ta
\ dolaroj 6.- brosurita kaj 6.
bindita . .\Jdonu IO O/o por endko to j.
Li, ra · 'iuj
p rantistaj libro endistoj.
nda sen page la eldoD tala n pro kl n
u jo.
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fe]eloa uerkeuto éa kjadiS : Bleier Vilmoa. -

Peat•idéki Nyomda Vicon. -

A ayomcUért Béuik GyW. feleJ3..

