Dua peri(Jdo
$EPA /ARO
N-ro 6. 1937.

•

El la enhavo:
SÁSDI : La senombra horno

•
La morto de la Cefkomandanto
•
Poemoj de Brian Price Heyvood
•
Poemoj de Eino Leino
•
FRANZMANN: La hotelrato
•
KONOPNICKA: Fumo
•
OBSERVO
PILNJÁK:

·

Redakcio kaj administracio: Hungarujo, Budapest, IX., . Soroksári-str. 38

APERAS

SESFOJE

DUM

LA

JARO

La rajton. fari en ciu enscndita manuskripto
3tilajn koreklojn la redakcio rezervas por si, se la ve1•kinto aií tradukiuto anticipe ne protestas.
La redakcio akceptas nur unuflanke maAinskribitajn artikolojn kun sufice largaj margeno kaj liniaj
interspacoj. Esceptr tamen estas akceptataj manuskriptoj kun desegnilaj au tre klare skribitaj literoi.
A.v(l'!J•to: .Manuskriptojn la redakC'io ne redonas.

Al niaj abonantoj!
Tr·e estimata Samideano!
Plezure ni informas vin, ke krom la du revuoj gis
nun aperintaj

Literatura Mondo
Lingvo-Libro
kaj

aperos de nun ankau tria:

Revuo DeL' Mondo
en la redakto de Dr. Ferenc Szilágyi.
La LITERATURA MONDO, kiel gis nun, estos nure
kaj pure literatura, kaj aperos sesfoje dum la jaro.

ABONPREZO DE LITERATURA MONDO

10.- austrajn silingojn; 54.- belgajn frankojn; 7.--- anglajn silingojn; 54.- éenajn kronojn; 7.- danajn kronojn;
7.- estonajn kronojn; 54.- francajn frankojn; 7.50 germanajn markojn; 9.- pengojn; 36.- lirojn; 85.- dinarojn;
9.- latojn; (por japanoj specia1aj kondicoj ée JEI); 3.50
guldenojn; 7.- kronojn norvegajn; 10.- zloty; 300.leojn; 7.-· svedajn kronojn; 7.80 svisajn frankojn; 1.80 USA
dolarojn kaj éiun egalvaloron.
Unu e kzemplero kostas 14 dolarcendojn. 10 ekzemplerojn al la sama adreso ni sendas por po 10 dolarcendoj.
ABONPREZO DE LINGVO-LIBRO
por unu ekzemplero dum la jaro:

0.80 austrajn silingojn; 5.- belgajn frankojn; 8 penny;
5.- cenajn kronojn; 0.60 danan kronon; 0.60 es tonan kronon; 5.- francajn írankojn; 0.60 markon; 0.80 pengo;
4.- lirojn; 8.- dinarojn: 0.80 laton; (por japanoj specialaj
kondiéoj ée }El); 0.40 guldenojn; 0.60 norvegan kronon;
1.- zloty; 25.- leojn; 0.60 svedan kronon; 0.80 svisan
frankon; 0.20 USA dolaroj-n kaj éiun egalvaloron.

La LINOVO-LIBRO, kun pritrakto de lingvaj deman•
doj, diskutoj kaj recenzoj, havos jare kvar numerojn.
Fine REVUO DE L' MONDO, en ses numeroj dum
unu jaro, ·enhavos aktualajojn el la tuta mondo, facilan
literaturon, popularsciencajn artikolojn, sercojn, kuriozajojn
ktp. Ci estas destinita ankau por komencantoj, kiuj per gi
povas sin pliperfektigi kaj progresi en lingvo-scio gis la
povo kompr·eni kaj gui anka1 la altan literaturon.
Provizore la amplekso de la L. M. estos 20 pago],
tiu de L. L. 16 pagoj, tiu de L. L. 16 pagoj, tiu de RdM.
12 pagoj.
Aperos do entute, el la tri numeroj kune, 16 numeroj:
6 LM, 4 LL, 6 RdM.
Por ciuj dekses numeroj (ciuj tri gazetoj) la jara
abono ·estas 1.80 USA dolaroj, au egalvaloro en kiu ajn
lando. Unu numero el ciu ajn speco de gazeto: 14 Usonaj
cendoj at't egalvaloro.
Por kiel eble faciligi la disvendon kaj unuopan aceton, al grupoj, kiuj organizas la vendon de almenau dek
ekzempleroj, ni liveras unu ekz·empl·eron de éiu ajn el
la gazetoj

LA VIPO
sola satira gazeto en Esperanto.
Posteulo de

La Pirato
Aperas monate en la formato de 15X23 cm.
sur 16 pagoj.

por 10 Usonaj cendoj aií egalvaloro.
Multaj abonintoj pagis jam la 1938-jaran abonon lau
la malnova tarifo, kiuj kompreneble rajtas lit'ere disponi
pri la diferenca sumo. Ni atendas pri tio disponen de la
koncernaj samjdeanoj. Versajne vi konsentos sendi por tiu
sumo specimenajn ekzemplerojn al viaj amikoj por varbi
ankau ilin al nia abonantaro.
Ni esperas, ke nun, kiam ni grave malaltigas la prezojn, vi uzos la okazon kaj helpos nin per abono kaj abonigo, por ke la perdo en enspezo estu kompensata per plialtigo de eldon-nombro.
·
Sincere, VlaJ

Literatura Mondo Eldonejo
II

Jarabono -.80 USA dolaroj au egalvaloro.

El donas

Literatura Mondo,
Budapest, IX., Soroksári-strato 38.
Abonojn akc~ptas anka ~ niaj reprezentantoj
kaj éiu serioza !ibrovendisto.

~- ··,La- seno·mbra ,~ hoDI.o --~ ·
~

S6.ndor

Ankorau n~niu tiel malkasis antatl mi sian vivon.
kiel ELemiro Náray, : la poeto; Mi viútis lin ·~ la Bakisto-strato ~r . -inte,rvjuo. Mi sci.is, vere, 'llur laií oni.diro, ke li estas kaprj:ca, !ke li es!4s stra¡ngulo. Mi estisf
preta je tio, ke Ji :ne '!lkoeptos mtin, .des pl,i surprizis
· min lía afable()().· Li proponis al mi teon kaj preskatl
perfortams, ke ..'mi. ·prepu ankorau ella óokolaída kuko,
ear .certe mi giñ iun.as. .
.
Li e:tendis. al mi cigaredon, sed mi ne ekbruligis.
Mi pretigis paper~n, ·k;rajqnon kaj, sen ·ke ~ lin d&mandus, El.emlro Náray ekparolis.
- Mi estas la soleca homo, tiel orfa kiel la apud!..
voja poplo, súr kiu ne nestas ec la malhelpluma frugilego. Ne~iun mi havas.. .
Strange li rigard'is min per siaj grand'aj~ blualj¡
o.kuloj kaj diris kun tute sufoka voeo.
- Ebl_e mi' yer~ pli !fiultan rumo;n en la teon,
eble tial mi' m;albutonumjis mían veston l.óm. tia subita
malkoVl'emo ~ntatl vi kaj montris al . vi miau · koron.
Po vas esti, · ke ~tio ha vas' al:i¡ap, tute ilian kauzon. . .
Kiam vi enpaSis ~i tien, timante, kun la eÍuz~ta, akre
gladita pantalorio, kvazatl mi vidu~ tiun alían junulon,
kiu antaií dúdékok jaroj mi mem estis ... Cu ne, por
nokto vi metas la pantalonoil sub la kusenon? Kaj vi
amas 1a eoko1ad8!11 kukon. . . Ne respondu, nun mi
jam scias ¿ion:
· ,
Li g.apis min, kvaz.aií li rigardus en spegulon.
Mi estis en e.mbaraso;·si!enté nii riproeadis: mian redaadtoron, k'.e li min sendis ci tien, dume mi provis noti
la 'vortojn qe Elemiro Náray;, per kiuj kirloinikse, saltante jardekoj;n~ .ántaiien ·ka:j retro; li jetis· irl mi sian:
vivon.
·
·
·
- Unufoje, mi e~ enamiginta. Mi·_ profesoradis
tiame en la gi.mnazio de Bonyhád. La knahino havis
blondan hararon, . hiu~jn okulojn, ·sed . e~le ne tío
estas la grava. ,Dek pa-So-jn si estis de mi ,en ·la Jókaistrato, kiam unue mi ekvidis sin kaj mi sciis, ke mi
Sin .alnO¡S. . Knén;leT • i .. a1endu nur, ne .tio estis la
nomo.. . Kra.lllÍ:ner, jes Leopold Krammer kaj kompaniano, kies &u~maga,.e-non si enüis kaj en la lasta
~mento ~ :rek~pi,s, ke 1a 'Inialgrandá ~meriko Goller ,
el la ' III.h., pa~s apud A.i. La se!Wan ' tagon, antaií
la fizik.a lecioalíoro, en la dekminuta ripo~tempo mli
demandis Gollér.. '
- Kun 'Rlu vi estis hieraií en la JóJcal.,sÍato?
- Kun Estera. ..
- Cu vi aootiS por si suon?
- Ni ne abltis, · sinjoro profesoro, ear Estera
r.ioevas aon de -Pest k:aj mia patro e~ -diris, ke Estera•
amas pavadi, kaj EJJtera relangumis, ke .ni havas sufiee
da mono ·fc:af ke Ji spite ¿ion il'OS aóéti al P~st.
- OU Esteia estas v,ia fratino? ·
..
·
-:-'- :Tes ' sinjor. profesoro.. Sep,. j.aroj1;1: l §i e3tas
pli a~a ol mi:-- kláj
~tan · sotnf;ron, ki.a!m ni .~tis
sur la lharos-RÚS,:
·· selis ·Vazillon:, k~ g¡.- estas
viróévalo, aF ~ , oni portas koptili la ~v.alinójn el la
tuta Tolna Jmj ~ estas tiel- ~vata,_ sinjoro profeso::rb,_
ke ®jo Matnéek ..,apenaií: · ku~!&S
antáií ~ 1a
<

:ma~jon__•:.. .

meti

*· · ·

-

~ ' .Já maigranda Goller, · flankenÍdinan1e la ka~ kij JitDI mi ekv.idis unos¡ Jaom li .simi,..
las. Esteran, ~ f~ .. : Estis .la dekunua de majoJ
~ lúhdo,· · ~ti$ rma.n llóVan vest.a)OO kun duóbJa &itAm .
.
mí .
]a Qdóron ~ . ~ oo.vaj
~"' ,
JIJi e~ '1om
en '.JA
':

s~sdl

-

ar

vesta Jo; mi iris sur la strato, rigardis
la blua ~ielo
sur kiu nagis blankaj nuboj. Al tiu:j ¿¡ 'blankaj nubo.f
mi flustris la piej belan sekretorr de mia vivo .
- Blonda estas ~ia hararo, en Pest ~i kudrigas
siajn vestajojn k:a'j oni noma,s Estera Sin,, kiun mi
amas...
. · .
·
- Mi konatigis kun si, sed al ~i ueniam mi kuragis kOnfesi mían amori.. Dio. scias kia'I ,
mi estis
malkura~a konJrau la vir.inoj. Alispecaj homoj ili estas,
lmi. ec ne scias, · kiel oni de vas ilin trakti ... Atendu .nur,
an'koraií ne estas fino . . . La historio finigas tie, kie
mia profesora kariero ... Dum tiu lecionhoro mi skrib¡jg.is ekzeroon ~n la III. b. »La karakterizo de la maljuna Benoo de Tóldi « - tío estis la temo. Mi il·isvenís en la eambro kaj ee la tria benko de la meza
!wlono mi Jml:t¡is. Kun flankerik.Iinita kapo I'Íga¡I'dis
sur mi.n la malgr,anda Goller. En liaü longtaj~t.atj·,
ldaraj, brunqril.¡¡.j infanokuloj mi vidis la saman fosforeskadon, kiel en tiuj de Estera. La linio de lia
hP,So, Jes, pri ti.o e~ hodiaií mi kuragus juri!, estis
preci1.e la sama, kiel tiu de lía fraítino .·.. Mí nc sci:as,
k:io tio estis, ·s ed ia stra¡1gu, faj.ra dezÍl'o direktis mían
movon kaj mi devi¡¡ obei. Subite tute proksiul!6 mi vii(lis
la brunajn okulojn de Estera, mi kisis la mola111, ektimintan bu8on de Estera . . . Samtempe mi audis, kc
Keleti, la lentuga, denunoema Keleti, 'kiun jam pa~inltjare mi estus devinta faligi en la hungara lingvo, car
ec ideon li .ne havis pri la ortografio, ridaCa;nte flustms
al Prager, al la plej borta gimnast.ilkanto: »He, Náray
kisis la malgrandan Goller. «
·
- Poste mi staris .en la direk:tora kontoro kaj
aiískultis la riproeaj'ú vortojn de Bara¡oics. La ole¡penh-.i·ta bildo de la lernejd:i.stcikta Ol!fdirektoro, A:Honzó
Wizmanovits gapis sur min de sur la .muro kaj mi
sciis, ke eefe pro tío mi forlasas la profesaran karieron ,
ear naiíz.as ·min La na,zumo k:aj nizeca nazo de Wizmanovits. . . kaj ciam mi abO'menis ankaií la rancan
simodoron sur 1a koridoroj .. .
- Mi kredas, ke por mi pleje la mastrumado
estus konveninta . .Mi amas la teron, la; majaj:n, asterajn
k.ampojn, la brunig-antajn a,iíttmajn -arboj:ri, kiam ili
foiperdigas enla velkado. Mi .am.as la dra.Sadon, la,
odoron de la polvo kaj de la ma§in-oleo. La nudpiedajn
knabinojn antaií 1a paj•loskuilo. La grandaj junulmanoj pineas en il.in kaj tiel petoleme ili scias ekkrieti,
ke tio auditas tra la grumbl3Po kaj bruo de la ~
sino ... Foje .mi tenis miajn manplatojn tie, kie la
tritiko ver~itas el la maÁino. Tíam mi sentís mm tre
proksime al Dio, kiu donas la pá.non •..
~ Cu surprizas vin, ke mi estas . religiema? Mi
ha vas kelkajn p~opi, kiuj estas mía plej granda sekreto.. Per simplaj, mi povus diri naivaj; iniana:j vortoj
mi parolas ~- Dio · ~j mi peta'S . ~, ke Ji tnin gard'u ...
&daürinde, J;Dr· nur. tiOm -povas peti. . Por iu alía mi
ne povas p~; mi_havas nepiun, kiujQ: mi iam ha vis.
tiuj ripozas en Ji. tero. Miaj gepatroj, miaj du fratetoj ... Mi j¡a!m estas post ü:ia perdo kaj tiel estas pli
bc;me al .llli Neniam mi ha trankviloo. Mi sidis en
k'afejo, .sola 'mi sidis, oo sola tablo, mi skribis lévirr;
belajn -versliniojn, mi rigardadis bildojn en L'JtluS(ra·tion, do mi -~ hone, Jrun ioma troigo mi povus
· dlri. ke mi esf.is feJICa, sed tiam venís ·e-n . mían kapon :
(oje mi rioevoe de~: JI . • • mortis, . liá enterigo.
.mar-de, ~m~ la,tria~t . v~ mi ;riceVís' t:ri ti«jkl
dé~jy ' , · · , r.tft~t~d;;uati .mo~, e¿, fie;, en P•
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El la postlaso de IJ_

La valo de 1' morto

La fateistoj
-

-

Aleardo Aleardi -

Cu vidas vi tiun senfinan valon,
kiu ~e l' mar' toskana sin etendas,
simile al tapi~', kiun omamas
juveldj brilaj kaj kiu atendas
parfwnajn paSojn de l' feli~aj dioj,
vagantaj tie sur la maro glata?
Qi estas tornb' de forgesitaj urboj,
Pontinaj Mar~oj estas ~i nomata.
Agrabligita per la densa, brila
herbaro, ti sin tiel milde stemas,
ke ~ajnas ti Tempeo senigita
je la feliCa lo~at~tar'; sed ~ermas
en krimaj sulkoj de 1' Saturna Tero
kaj kr.eskas, kreskas tie povo fata,
nomata Morto. Kiam, en somero
malgaje arda, al la sekigata
kampar' la suno sufokante lumas,
pelate de malsat' kruela, venas
al tiu lok' milope la fal~istoj,
dolore ili siajn paSojn trenas
kvazaü irante al ekzila lando.
Larmigas la oktilojn la venena
aero al ci malfelica bando.
Kaj ne konsolas per trilad' serena
amema bird' la korojn, nek mildigas
la naskotera doMa kant' la penon
de ci malféliculoj kortu§antaj.
Por ·nekonataj moAtoj ili grenon
faUadas ; post la fino de 1' laboro
revenas ili en pasado muta;
kelkfoje · nostalgion en la koro
e~ duobligas muzikad' ' sakfluta
per sono hejma. Sed ho ve, ne ciuj
revenas, ofte iu restas · side
sur ter', mortante. Per rigardo lasta
iun parenéon sercas li avide,
ke tiu portu al patrin' mizera
lían per ·vivo pripagitan monon.
Agoniante, pli kaj pli mallaüte
1i "D.üdas paJojn de 1' kunuloj, sonon
de la sakflut', laü kiu ili pasas.
Post kelkaj jaroj, jam en man' de orfo
tremas falCil' ; ·· kaj pens' lin embarasas:
llo; eble kreskis iiu lfÍkor:&l
se.r ostoj de la . patro malféliea.

Orundg.rasigil.o .
-

MertiDi-

Oni a.gronomon pri l' plej bona
Grundgrasigil' fekundo-dona
Demandis. Kaj la demandito.
1\espondis solan vorton: :svito.

Kiam folioj falos·~ .
Kiam ~· tolioj ·.·falos, kaj. aipaSoá
mal~ja tempo de la retnemoroj,
vi seráos mian krucon,. kiu küos
ein en tom~j-angúlo, inter floroj.
DeAiru tiam vi por brust-:dekoro
la florojn, kiujn naskis mia koro; .
· poemoj ili estos, mut-meditaj,
amvortoj l1i ..,. n. ltiritaj.

Ma2~olini
Aleardo Aleardi -

Eó la instil' de l' fora oriento,
kie kvardek vtilkanoj lumol!. pu8as,
Ínter magiaj, ridetantaj valoj
malgranda valo venenita ku.Sas.
(;;.i estas kava, ronda, sen ec sola
herbeto; sur la monto-krest' rigóra
grandegaj Tokoj ~in cirkaüas; funde
sablaJo ku$~ cie, ."iolkolora.
Cirkaüe, sur deklivoj, olivarboj
kaj kokosarboj pro la súno brilas,
cervoj mordetas, gaje ·multkoloraj
birdoj sur carme strangaj floroj trilas;
Ekster la mont' estas natur-~ardéno, ,,
nianao gutas el arbAelo Avita,
bambuaj kanoj mi.lde sin . balancas
en la aer' benzóe parfumita.

Sed supre de la mont', fatala re~o,
la ciam-preta Mort' embQ!!ke staras
kun sag~ sur arko; 1i atendas ·vigle
viktimojn kaj neniam paferaras.
Kaj la hirundoj vice tiapasantaj
al okcidentaj hejmoj, nostalgie,
fatale ektuAinte ec la ·randon ' .
de l' valo, fai~ f.ilinf;apitaj tie.
Kaj mortas tie cervo rapídkura
kaj trafas mort' la v:entpol'tatali semon,
jen, aur la sabio kuAas óstoj blankaj,
mem l~ aero · spiras perfidemon.
Ce 1' ruta lumo de la laf' · arde~,
1' flamo-Jet'~ siblanía dum disfalo,
la mu~ado cde 1' subtera tondro,
ttankvile <tie · paAtas sin bubalo. '
~e
~e

Sed se nur elspireto de l' venena'
aer' ~i'n ' tuAas: luui terura forto
~i mu~as kaj ~skuante la sova~an
kapon, .por · Ciam falas ~i ál modo.
bl teijipo '
- ·:IUearcJo Aleard1 -

13etnjo en la urbo
-

A. Fusinato -

- Betnjó, al vi korsaluton!
Cu la urbo placis viri?
Diru pri la urb' la tuton,
min amuzu, carmulin',
ho, plu ne knabin' kampara,
vi .felica estas, kara!

MoAta viro dum parolo
nomis min »hrilanta astro «,
li asertis: »mia kolo
estas pura alabastro «,
kaj el miaj du pupiloj,
ho, »eliras fulm-ekbriloj «.

Kun mieno »de profundis «
al mi plendis jam sinjoro,
k e mi lin »kruele vundis
en la mezo de la korQ«,
mi, ja ciam ektreminta
ec de trancileto pinta.

-En la urho ciam, cie
(mi vivas en komforto,
pli ol en vila~o, kie
vivo estas preskaií morto,
sed pli fia ol infekto
estas la urb-dialekto.

Mian vocon »liut-sono «
diris urba vir', kun juro.
Kaj mi estas »rozbur~ono « ;
mia ltauto: »silk', veluro «.
»Üro (( estas mía hato,
»perloj« estas la dentaro.

Kaj mi mesto de l' Gracia1 «
·estus »inda je adoro «,
ec, mi estus, laií aliaj,
la »patrino de Amoro«
ho, freneza ci kutimo,
diri al :fraiílin' - patrino 1

Ho, la urb-jargon' sova~a!
Tiun lerni vane penus
ne nur ni, popol' vila~a,
sed ~in tute ne komprenus
ec mem parohestro nia,
tiel klera, multescia.

Ul', simila al simio,
post mi kuris, kaj asertis,
ke mi »peco de glacio «
estas, nur car mi avertis,
ke viza~on de simio
mi ne amos, ne, je Dio.

Rica maljunulo trema
:foje por parol' min kaptis,
kaj li itis ec blasfema,
car :.Diino« li min baptis.
Mi, Diino 1 Diro tia
cu ne estas vere fia?

Kvankam okulvitroj sidas
super Ciu naz' fiere,
en la urb' neniu vidas
senerare, ~uste, vere;
ne pli klara ol Aarado
estas urba parolado.

Jen, mi tiajn spertojn havis,
kaj cerbumas nun en vano,
cu en urbo ciun tra:fis
ia stranga vid-malsmo?
Cu dependas la okazo
de l' du vitroj sur la nazo?

en la hospitalo S.ank'ta Stefapo, mi estis apud li. Ti.am kvindekduan jaron, sed mi konfesas, ke ~ unu tian
mi estus devinta ·depe§i, sed ini ne memoris ee pr:i: tagon mi ne ha vis, kiam m¡i estus dirinta a:ií farinta
unusola adreso, jam neniun mi havis, al kiu mi sciigu: ekskluzive tion, kio konvenis al mia plaóo. Mi ne volas¡
»Gusti .mortis« • . .
lm:irr ekskuzadi, sed tio ne estas malkuraA-o. Mi- estas
· __: Apud kvar tombkavajoj mi staris kaj ec plori poeto, ne tial mi estas poeto, :Ire dekok miaj volumoj
mi ne kuragis, car mi e$tas hontema antaü Ja homoj. aperis, sed tial, ke mi kapablas ensorbi la pensojn de
Tameti, nii scjas treege plori, :inter kvar muroj, sola, mil kaj .mil ·homoj, car ne estas antaü mi fermita
eefe, se el la etaga logejo aüdi~ fortepiano-ludfa; pordo, ear mi vidas en la animojn, Car mí legas Cion
Mó:íart ... . Debussy. . . Kelk'foje !I1Ü kontentigis pri el la animoj, ~ar tratempestas min cíes malgojo, ¿ies
Lehár aü ciganmuziko, kiun la radio peras el la Emke- plezuro. Se malofter mi :iras en restoracion ka.j la
k:afejo.
· ("
·
: ; · ·
kehiero proponas a mi fungitan lumb-rostajon, m¡i
- Mi diras, multfoje mi ·eligas la nom()D de Dio, vidas sur li, ke li volas gin trudi al m!i, •,car Ai mS'I;is
petante, petegante kaj esper.ante cion. Kaj• kiomfdj·a de h:ieraü, sed mi vidas sur li ank'.aü tion, ke 1i tim·a~
mi eldiras· gin, ciam m!i retmlemo-ras pri la §tonokristo la kuirej~stron, eble kostus al li sian J?<>Btenoo, se ~i
en mía nask-vilago, en lvánd, gin mi vidas a¡ntaií :ID!~, ne vendus la h:ieraiían restajon kaj mi ·snnulas, kvazaü
la ostec:lan, ·magran; Ic:apckoloran stonkriston, kiun ocjo ¡mi falus ' en la kaptilon, kvazaii nenion en la mondo
Inhof skulptis kaj kiu pli si:milis sian skulptiston ol ri:ni preferus " al la hieraüa, brulgusta fungo-rostajo.
la bihliajn ..-im:agojn. En nía distrildO eíuj .stonkristoj Foje engoolitas al mi juna pooto ICaj la¡p.tlegas siajn
simi1is ocjon Inhof, kvankam mi estas oerla, ke la. versojn. Malbonaj, aeaj esta$ tiuj versoj, sed mi vidas
drinkema, 1~aza ~tonskttlptisto ee dekfoje .ne ,rigar- nur la atendantajn, ~intajn okulojn, mi scias, ke
magra, fuSila la ·.ver:lcirrto. de la malbo;naj, alCaj versoj promenaci$
dis en s¡)egu!On duni sia >Vivo. En :tiu
Krisfo · aso~as por mi )a D;.o, al li mi pregS~" kaj duo.nho;ron .antaü la pordego, ~s li kurag:is veni supren;
kélkfoje li kutiinas plenumi m;ijn peton. ·
antaü · Ja logejo de gesinjoroj Bartose:k: li roolrontis
. - Mi ne pris:ilenta$, ke trovWs unu-dU virinoj, kamenplir:igiston, li kap:tis sian butonon, Ca:r tiam estas
kíuj min amis. Mi ~kceptis il,in,jtar .anbu .por m;i .estis certe, ke ~Eleiniro Náray estos ravi:ta de la Nigra Songo
de-viga lá·aparta v:ivo ,.(le la korpo, sed malmultan rila- kaj eble telefonos ál la redaktoro de La Garcleno de
ton 'mi haVis al iij.. D:iru, ~u es~. honte, IW mi noo.iam Literaturo, ~ li ~n publikig'u. .D um mo~ntoj mi
ion donacis alili? AÜ, Jte mi ;ak.00ptis de ili dona;cojn? eksCias Cion ¿¡ kaj eu e.stas ID.alkurago, se mi diras :
lu dooi~t al mí mon~jon, la dua hejmiall jakon, la tria »':Ü!,j_ ve,rsoj estas bela:j~ lasu .ll:in & . ~. ni fa'i'os Í9Jl
Iu'kSajn PQAtúl{ójn. '">Estís 'tiel &ele 'de ili; ke" ili el-' prdli. c · .
·
·
';r
.
s~m ~r mi iñan malmúltan monon, kredu, tío plie
- Mi respondas al seri.intere:saj leteroj•, Ca:r mi
emOcij,s min, ·ot.tio, Ice ili .·~enis "hl mi, al mía l<>A"ejo en scias, ke_il~ . skribinto eiutáge .e~-atendas la leterla · Bakisto-slrato, ká:j lur' de la kvina ~is la sésa · ili portisto~ kVankaín min naüzas la: leterskribado kaj
estis la mi11j. Mul~je . ~ tíu :.-horo esl;is longa, tre _. pri nenio . mi estas pli a.vara o1 pri la propra tem~.
ñml:íi. Séd tm:iiéu !m ne elletí.S ilill, mi .estis .afa:bli Ti~ nú. ri~Ia~ kelkfoje. kontraü la malép.ar.a& de la
al ili, mi simillis, kvazau )ni t?jos á:l i1ia eeesto. Car tempo, ,Je kio 'wtigas ~ enra~taj· htimoj. Por
o~ mi ~' Eitas ttis11e-. Mi itanspisis · Jli la..,matena siQ~sto, lavado~ pur Ia v~ra· rila:lvestádb
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tage clu horoj mal~pari~a~. Tio signifas du~ UI1u _tmnato sesdek:, dum unu Jaro sepce~tdudek, dum dek
jaroj' sepmi1duoent horoj'n. Foje mi faris, ke dum
du tagoj' ·mi ne la vis . min, .m¡'i ne penad'is pti la ungr
broso, pri la buétava akvo, ·dentopasto, vespere vestite
mi falis sur la liton kaj mi farliis bone. Mi e.s!tis revoluciulo, mi · fajfjs· je ·l.a sociaj · anta¡iíj~oj; sed aliflanke sciu, ke je Ladányi, la esteto, mi koleras ne
pro tío, loo li ne estis ravita de• mia volumo La Cifél..:.
ati.ngaj Betnloj, sed 6ar ~i r~di~ en miajn okulojn ee
la vesperfesteno de bar<:miino Guth, láani mi ne sciis,
kiun forkon •mi uro por la fissalado.
- AnlÓn'í tion . nur, malmultaj scias pri mi, ke
mi estas malklera. Mi •parolas ja en kvar lihgvoj , sed
mi ne konas la relativisman ·teorión de Einstein, mi
ne kapablas legi la Pilgri:mantan_Kamaniton, pri Housseau mi scias nur tion, k:e li naski~is en Gooevo, Jj¡¡¡·
patro estis horlo~isto; kelkajn pagojn mi legis el la
Corl!trat social; siavice mi konstante konfuzas la arkitekturajn stilojn; el la kemiaj formuloj . mi memora~
nur pri la H 20, la akvo, kaj el la historiaj datoj mi
memoras nur, .ke la malvenkego ce Mohács estis en
xS26 kaj Maria Terezia ' regís de 1740 gis q8o.
Mian unuan poemon mi skribis sub la influo de Verlaine kaj foje-foje ee nun mi ne hontas plagiati iun
penson, pri lk!iu mi ne scias ec ti®, <re kie mi ~l
akiris. Mi tute ne estas honesta. Inf~age, en paper'vendejo, mi Melis kvin ilustritajn postkar.t ojn kaj foje
- tiam mi .estis jam deksesjara - lmii stelis rugstria:n¡
k:ravaton el la Wurm-bazaro. Gi estis belega kravato.
sed kiam mi gin sutmetis, mi ricev1s »nekontentigan «
el . la germana lingvo kaj mi scüs, ke ciufoje trafas
mio akcidento, kiain mi ligas ·gin cirkáií mia kolumo ...
Mia memorkapablo estas malbona. LaSinjorirw Bovary
estis granda evento de ni:ia vivo, sed. mi m.em9ras nur .
pri tio, ke Emma glutas ian blankl$. pulvoron ka¡j
mortas pro tio, siavioe . mi eterne memoros pri tiu
lila-desegnaja ka.tono, el kiu, en mía dujara ago, lrudris al mi antaiítukon n:iia pa!trino. Ankaií tion IlliÍ neniam forgesos, 'Ice iu grandliphara horno, en vi:ntra
vespero, surmetis la mantelon kaj diris: )> Bone, se vi
ne amas min, nun . foriras k:aj neniam mi ·reveno «.
Vere, li foriris, mi ekploris, sed apertig.is la pordo kaj
la grandlipharulo :revenís. La premis min. al sia . vizago,
kiu estis glaci-malvarma, lia barbo pikis kaj U zumetis
en ~an orelon: »Mi ne foúras, k'ia.l mi forlasus mlia:n
solsotan · fiJeton.« Mi ne respOiildis, .ea:r : tiam: anlroffiA
mi. ne scüs paróli . . .
.
¡
- Mi memoras ankaií pri tio, ke mi,a pa;trino
ha~is nigrastrian bluzol(, sur kiu estis pas~en.t-:-arnam
a)o. Mi memoras pri sia malhelblua, _;helikdesegnaj,a¡
an,'ta:iíltukO, en kiu Cirkaií kristnaskfesto si portis al ni
de la grenejo pomon. Anmií ¡prj. tio ~ ne for~,
ke duril, mia vivo unufoje
rioevis bató.n. Je· la ~0.
de la Etaj Senkulpuloj·; 6ar lrun vipo plektita 'Cl saliko
mi iris en la vil~go por vergadi. Somere mi Iruradis

m

~. · Ice hejme, en la ví.nber:..premejo:, níi helpas n:iian
· Jlatron. r.u~bare}oj~ kaj ~e 1~9a~la pas~ al.~
m:ansVlngas. Ce · ffila penSlO.ñeJO Q abomeru.s · 6iim,
ptecipe la oójon, 'k.iu dispecigi$ ·panoil e:n la supon.,
kaj post tagman~ .ekku§is sux: la :dJ.vau(,: kafmi oovis
premadi lia"n gras-palrian frun1on, ear &m li liiJ.vis
ltapd:Qloron. Marinjo ~stis. Ia~omo de ~ $ervistioo,
' foje si Noj.affis hejmen, -eat mortis !ia ónjo Gizela.~ En
nigra :tobo Al .reVenís., ~~ , en la lruii».jo . sur la. ·~
purigila kest<> kaj -éiaj ·;t~j ~ sur ;ja cir-~tolott
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. Jen, herboplena Cáro preJ:erpasis,· ,, __ -- ...-kaj post si placan' honodo:Fon lasis.
.Faru, anim', en sama maniero;
kaj post kiam vi. iros for de 1'.Tero,
en Ciu bona horno, bona .koro
postvivu ·pri vi kar~ rememoro.

Plimulto kaf malplir;nulto
-J. Giusti-

Ke venkas la plimulto, estas:"v.ero ,
Valida nur kondice, ke prudent' .
Estas en kapoj kaj komuna sent',
Kaj ne a.Zena stulto kaj tnaJk:lero.
Se de l' .popolo, kiel help-ofero, ..
Nur vortoj venas al vi cent kaj cent,
Ec eta blovo de fripona veht'
Faligos vin; ne duhu pri l' afero.

S~pozu,' k~ min batas har friponoj,
Kaj mil bonuloj venas min kompati,
Kaj .bias: :tNel« - sed heJpas .nur peF sonoj:
Kiel mizere mi ja devas stati,
.
Dnrn ·m in la kvar draAadas per bastonoj, ·
Kaj la mil kria.S: »Ve! Fil Cesu batil«
El la .ítala: A. Mazzolini.

venas, ekbruligas la el.lkttan lumo-n, kaj staras antaií
la speguro. Kompate· mi rigardas min k'aj sur mia
. vi~ag-o-, en miaj okuloj mi sereas,· kio- do disigas mi!n
de <Su: Mi rigardas mi:n en la spegulo- kaj laiíte mi
krias: »Kial ri vivas .sola, Elémiro Novaa:;ek?« Mi
nomas min Novacsek, 6ar a;nkaü la nomo d'e mia patro
esns tia. Sur papero mi rioeVis la Náray-n, sed m'i
s~as, ·ke se mi mortos, tie;, en tiu alia vivo, tiel rn6ru
nomos ia mirinda votlo: »Úu vi estas ci tie, Elemiro
Novacsek?« »Mi eeestas <" - mi diros kaj estas eble,
~ mi staros tie nudpiede; estas eble, ke en tiu malgranda · t.Ol:..trolsono, kiun ín'iá patrino por mi teksis,
enti1,1 mi staros tie, ~- ne kun kalvig-anta kapo, miopaj
okuloj, sed ki.el dekjara k~bo, Ca'r tiam mi estis ]a:
plej bela >..
- Ankaü pri tío mi pensas Ci tie, en ci , tiu
soleca tambro; luel bonc estus, se foje brilus la e!ektr1a
lumo, kiam mi hej!menrenas. Beta, blonda viri,no kaj
dika knabeto sidus apud la tahlo. »Kiuj ili estas? « hU demandus; sed poste mi eklmemorus, ke ili esta!.'
mía familio: m'ia edzino, mia infano. El la po§o de
'mia mantelo m•i prenus eoko1adon por Stecjo, mi
demandus Esteran, - kial mía ed'zino ne noiDlÍ~us
Estera? - per kio s~ pasígis la posttagmezon, cu §i
· ha~s kapdoloron, cu venís vizite .onjo Janka. Si res¡..
pondus pri Cío kaj mi silentus, alion mi ec. ne povus
jam demandi. Anka:ií la balbutado de StecJO ektedus
lnin, mi volonte restus so-la; mi portis de la strato 1ian
penson, kiu ·volus formi.g.i je verso, mi volus silenton,
solecon, kaj mi rekurus al la stralto . . . al la soleco ...
. - Alifoje mi iras sur la strato kaj i.loloras al mi
la soleéo. Multajn párojn mi )'1Ídas, virinon kun virino,
virinon kun. vi\"o, viron kun viro, nur mi vagadas sola;.
Mi renkonti~as kun konato, Ji akompatn.a:s nrin iom,
Cé la adiauo ü dirals: »Morga:ií tre bona ·societo estos
m:i po-r lunCo, mi ~j~,. se .vi venus.« ~ ·~l~iras
mm el la granda solero. Kaj ~ akoeptas la v;tZ'ltom
Mi laudas la nigran .·Jmfoo, lilll rákOilltas, en kia ~~o
mi verkis mian unuan verson . . . poste . . . poste Jaill
apenaü mi diras ion. Keltdoje sida~ apud mi vir.ino:
§i paro1as, tu§as miap brakon per sta brusto, ·poste 81
pliúras kaj mi addas, kiam Ai rakontas al1a sublamp~
grupo¡: »Estas. ":ble, tre ..~u .Náray est~ .taloo.ta, ~ l~
estas terure enu1ga.« Oni ngardas al rm, el la ok'uloJ
de 1a donnÍla'Strino mi.vidlás, k'e si pápentis, ke Si min
invitis, ear si ópinias min 6tJ.'81!:gq.19, ka¡j dOkto~. Fri,edmánn rekte eldiras : »Patología kazo ...,« M1 uas al
la vitrillo, ngardas bellinian .VaZOill 1c:aj ~Ume JP.Í pensa~
pri tio, ~ bone e_,stus. ~ ·'ini estu~ jam hej~ ... _~
antaiíe ml. devas a'iiskul:ti, la' fortepianludon rdkl fraülino
Piroska, kaj ini devasJegi la verson, kiun s~ibiS la
"' naüjara. Pétel'l&. ~Xibn vi diraa pri liaj rimoj? « '· demandas ' lia ' patrin(); ICaj mi nur kapbalancad'as, ke
ili
bonega.j, Wíre bonegaj rimoj. Kaj sinjqro Elelil
demandás miri, kian prog,raiiDkJn mi bavas por. la ~dtu:
obl&j festotagoj? Mi 1m bavas prop:non, ..n~ In'1
li&m programon: · Sed tion ~ n~ · tcurag~ .diri. Ge-
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estas

s!gjo:roj ~as. Jl"OS ..al la S~Jth--'ro()nto; ~l~~ ~lekf
biD kvar ~miKoJ &rankas ~üto-ekskurson 4J. GodODo. · ·
.Ciu planas ion, 6iu iras ien lrun iu, nur ,mi·~ _.oo.niiDl nur. mi ,m haYas programoo. »Cerfe Ii . atenda&.
lun belan viribewn· ál la .l.jó« ·".:!:.. opiniá~ la i:naJ.kaA, buAa latua .kaj mi neas Jrun ~iíd-:Ifava.lirero: )) ~·
' kóntráiíe, lutie ne temas pri io tia_~ · Kompreo.ebJe,. ~~
· ·ruantere, ~e tSu wvu k~pi-eni; ' »Gérte, , be!án vmn~
e.t ófi mi atendás. Te~ ljOne ni f.artQ.s.c ·
,
·
- . ~ La vero .estas/ ki"~tempe jaiñ mi ~itenda&
~~~ ~,je e,!m la .Pl'6!81> ·ooi_ sendas lf Prcesp.rov-

A. Farkas
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ajojn, kelldoje de mia revuo oni averta¡s, ke mi liveru

la dimancan poemon, kelkfoje vizita.s m1n la redaktoro
k'áj samtempe eldonisto de La Gardeno de Literatur-o,
li laudas mian plej novan poemon, li certigas, lée mi
estas la plej gt·anda hungara verkisto, li plendas, ke
ciam mafpli da im.oncoj ü havas, kaj tuj post tj.o li
sciigas min, ke li estas devigata redukti miau honorarion .al dekkvin pengoj ...
- Mi verkas la dinúinean poemon por mia revuo, rni scias, ke gi ne estas bon.a, ke ne fio:n mi volis
verki, sed ja :iam, fojie . . . foje mi Yerkos ankaü tion¡,
finfine nú ja estas nur k'vindekduj~a. ·Verdire, plelj
ofte mi skri.bas sen humo.ro, mi ne amas labori. M.aksimume ses-sep poemojn mi d evus verki jar'.e, sed ja
pri tío ne konsentus mi.a domposedanto, mia §uisto,
mia tajloro ... Do por ili mi verkas la dimanean poemon. Mi gojas, kiam mi estas pri ~ preta, poste 'povas
veni la promenado. En la montrofenestroj de la maga~
zenoj- mi rigardasla m.odajn varojn, la novtipajn radioaparatojn kaj .en 1a ·voj~..:ofioejo la belajn, palm;ajn'
aíiSojn, la bluan maron . kaj ~ la piramidOn, ·kiun mi
jam vidis en la kino... Sur la ··t eraso de la kafejo
oni ma~as glaciajon, tra la helaj, malpezaj· roboj de
la ñcinoj mi trasentas ilian odoron, mi ekfmlemoras
pri Milike, dé kiu mi ~ rioe.v:is la tahak- koloran hejm3n
jakon. La jako jam diseri~ kaj Milike i~ j.am avino,
je Pas'ko mi vidis . ain sur la Mar~t-insulo: en ele-·
ganta, hlanka veturilo si aoviS sian nepon ; . . Mi ir.aS
sur la strato kaj iu min prete:rpromenas, kun halancitanta :iro kaj mi ~. kiel '§i dira:s: »A.ndo.r malper:..
!JneSis, ke mi cigared'l:l. « Kiel 'bone, ke ~n ntían vivon
neniu
1ltltrudas, e¿ la cigaredon oni n e povas a1 llÚI
:malpenn~ ... Mi ne pdsilentas, . ke i.loloras iom, ke
W,l aola mi -va:gadas sur la bulvardo, sed' ja . ankaií al
olí oni p.t:~nas ;_ si~ilron,c ~non, . ~u.-laeon, káj la
al~mlo .diras ankau al tm sur la angulo de la We~P
selény.i-strato~ t '&nu vin Dio'¡roúo, sinjora Il'ioéto •• c
Ankaií tio. es~t> v.era, ~ neniu estas tiel íreiWza, ke Ji
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venu kun mi ~sur la Danubobordon .por ·g~pi sur. la¡
akvon dum longaj horoj. Ankau la Aipojn ·mi amiaS
rigardadi, venas en mia,n kapon la palmarba afi§o .. ~
Foje estus bone aeeti bileton ien, malproksime.n .•.
- Ridu pri mi, mi ankoraií ne · éstis en bar. Mi
ne scias, ~u · ~e la eniro oni devas doni trinkmonon en
la vestejo, kaj ankaií tion mi ne sc.ias, kion oni mendas, kian mangajon au ltrinkajon, se. oni sidas apud
tahlo. Mi hontas demandi Í!un, do mi ne irll¡S. Mi ekir.as
en la direkto de mia hejmo, ·mi rigardas la stelaran
tielon kaj •mi fieras: jen mi scias, ke aluiliirnu 2.700
gradoj da vanno estas bezonataj por tio, ke ni povu
ViidJi 1i:l brilon, ke la stelo igu stelo . ..
- Kiel multaj estas, kiuj- tion ne scias, kiel multaj, kiuj nen.iam skribis unurnuran tiel oolan, ver~
verson, kiaj vicigas en la CiJelatÍIIJgaj BeiJulo'j kaj tamen ... tamen tio estus bona, - mi pensas, - se nun
mi brakplektus kun .~ tiu krodsilkroba virino kaj
flustrus en aian orelon: »Kara ... «
- IGel .orfa mi estas, mia Dio, Írlel oda - mi•
diras al mi, kaj kiam temJas pri mi mero', en pliiglita
me.,:uro mi inklinas al la sentimentaleoo. Ántaií La Ritzpalaoo preskaií mi jani karesas la propraj:n vang<)jn,
feli6e mi ekvidas la dramVIerkiston en lía auto kaj el
la molito mi reglacü~as. Mi envías la dr.aroverkiiston,
~r li estas ri~a, car per sia senk:apableoo li gajnas.
multan monon; kaj tuj mi riprocas miin: »Ülda azeno,
lemu de li! T~on, tiel oni devas fari. Sur ciu af:i.So
estas lia nomo, lumreklamoj projekcias la titolon de
liaj t_eatrajoj, liajn amalinojn registras la te.a:tra gazeto,
li fumas dikan cigaron, li komforte fleksas ~in dorsen
en sia auto aóetita por deiOOkmil; li sentas si:n hejmeoo
en la bar ikaj ne sur afi~o li gapas la bluan maron ... «
- Mi malestimas la rican dramveduston, üar
tiom li komprenas la lingVIOn de la amaso, sed lD!Í
ankaií emias lin. Kiaro miaj gepatroj· .ank-orau vivís,
multe mi lamentadis, kial mi estas poeto? Kion el tio
komprenas mia patro, mia patrino? Kion valoras por
ili, ke oni ltradukas miaj n po Jmojn franoou, kion valoras por ili, ke mi estas mron'bro de la Perofi-soCieto;
valorus pli multe, estUs pli palpebla, pli ·evid:enta SUK:ooso, se antau iu kurteno mi klin.ad!us min ka¡j plcnplena auskultantaro min aplaudus . . Kun ~a vibranta
~jo dirus tiamtn:a patdno: »Mía filo ... la m:ia ... <1
Pleje tíal mi volis esti fortepianvirtuozo, aií violonartisto, :aií nur trapez-ginmasto en iu granda cirk:o,
ke antaií ili oni solenu min foje, lauro, entuzia;sme~
ke ili vidu .per siaj du maljunaj okuloj, ke ili vid'u,
kia famu1o igis ilia filo ...
- Tiom mi amis miajn gepatrojn' k'aj des pli
al mi doloras, ke mi hontis 'mian pa(tron, , hontis mian,
patrlnon. Malhela, rutnaza, 111~vi1.a~a, hirtbrova, ~~md
liphara horno estis mia patro. Akvo-muelisto .en .Ivándi,
apud Csurgó; IIejme, en sia farunita . ~stajo; · klun siaj
1~lrapdaj hot()J Ji '·pli bone aspektis, ol' .e n la, nigra,
mah•~sta f.esh~estajo,. en ~u li venis ,· a¡ ..Csqxg:ó, ~
la gtmnau.on> car ·kiel 1pmaklasUlon om, kond:amms
min pro mia k{)nduto. Tiu:matene mi flankUmis sur
la koridoro~ mi ~tel-arendis mian patron; por ke li ne
elveriu sur la korton en la deklni.riuta pa.uzo, · kaj la
knaboj ne povu lin vidi. Tie li staris, la povrulo, Jnm
deprenita 'Capelo, antaií la :Profesora t,amhro, adiallUt
min, ·rapidls al la sta.cidomo, kisis mlin per sia g.randliphara huSo, "donis unu Ja-onon kaj mi ~e tiam hont-:.
-eme ~rkaiírigatdis,
iu ne yidas mllW ;pez-movan,
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Mi aperti.s ~ .JW>rdon. mi ..rigar~
post li, kaj ·Jdam.· por ~to
Pllt vidis 'ankói'au 'lian'
.,,
melii~éan ~tron.

~

Jrurbi~ntan

dorson en 'la festa :nigra. jako, mi ~
volinta Krii, ke .mi volas preni lían manon . kaj konduk'i
lin ~en la korton, ke la lmaboj vidu: li esta;s .mia patro .. 1
- Mia patrino portis elpend:antan bluzon k:aj
1igis tukon sur la · ka pon. Tra la saten-tuko trapinti~1
sia fama, granda . har-nodo, kiom múlltfoje sufokad'as
io miau gorg~>n, se mi vidas sur la strato tian •t!J.k'- ·
hayan, grand-hamodan virjnon! . Kaj ~tamen . . . tamen,
kiam e.nflamig¡is la furunko sur sia .firigro kaj si envenís al doktoro Baumholczer pór gin tr.anmgi, nii ne
iris kun si sur la Oef-strato, sed mi multe devojligis
kaj tra la Kápolnási-strato lni kondulcis sin al Baumholczer. Ec tiel mi rcnkonti~is kun Edit Ro~berg,
kiu tiame tre pla«Ss al mi kaj In:ia vango estis Tug-a,
kiam mi Ain salutis. Sia patrino portis strutplulmi'ln
tapelon; la selivan ta:gon, Jriam Ai dema:nd;is: » Ki u
estis tiu onjo sur la Kápolnásí-stra:to? « -:-::- tute mallaute nú respondis: >> Mia patrino.«
- Ili ne plu vivas, ;ili mortis, kaj támen~ oorte
mi sentas, foje mi diros al mlia pa¡tro, kiel ja okazis
'l::io en la lern~jo, ear ne vere mi hontis lin, 1i já po;vas
sc:ii . ·• . Al m'ia patrino &m doloris · ~a du brakbj.
N un mi jam scias;· ke pro m1eriosklerozo, nelong-e mi
aUdis de kuracista konato; ke oni kuracas gin per joda
preparajo. Mia patrino kun la granda har-riodo kuS.as
sub la acet-arboj de la tombejo en Ivánd ka.j tmnen
lmi pensas, ·ke tio ne estas definitiva , ke mi vekig~
foje kaj denove vidos ~in en aia malhelblua ántautuko
kun la hlankaj helikdesegn~·joj, kiam .Si vencas de la
~ren-ejo, diSiclonas al ni la ruga~!ll pomoljn, sidíA-.as
apud la fajrujo, preroodas sian brakon ki;~j diras: »Ve,
Virgulino ,Maria, . f'()rigu 'de 'mi l,a dolóro:.o. « 'iMi · mangas
la rugan pomon · lúine kun miaj du fratetoj; mi ridás
laüte, ear mi . scias, kle .la jod'a pr-ep*ajo belpos ka}
mia patririo neniam plu veados.
.
.
.
- »Kio estas la morto? « _: mi d<JmárÍdas multfoje, lCuSa.nte en la lito, kaj· kelkfoj-e mi sentas, ke ~i
estas silenta, senkriza, senemocia trankvi!ig-o de animo
kaj korpo. Tiam mi ne ti:ni!as, ec preskau ~deziras gini¡
ja estus tiel bone envolvigi en la molan omhron. AJ:ifoje mi pensas pri gi kun panika tim_o, kva"Zaú _pri ~
erupto d~ l'Vezuvo, ~vazaií pri tondml!ta tertremo,·
mi imagas}.ramajn luktadojn kaj tiafoj~ ~ ekbro1igas
la elcktran lUm.on; -pef la dék~tra mano :ril;j serras mián .
koron por ekpalpi, cli gi 'batas ankoraií. Mi pensas pri
la Kristo de o.cjo Inhof, mi petas lin, .~ .Ji konsideru
mían pieoon, ·üefe tion, ke ankau por la mórtintoj mi
kutimas pregi ; ..
·: • ·
Elémiro Náray subite eks:ilentis: Li_nur rigardis
per siaj grandaj, bluaj okuloj, ka.j posté iliris.. ankorl)u:

La ~orto de la cefk.o.na.ndanto
- Borls Pllnfák »La morto de la ~efkomandanto« - originala de gi - revolverujo kun leda ri'llleno serpentforma.
· titolo »Rakonto de la neestingi~anta , luno« havas Sur la flanko de la tablo · staris mal§topitaj boteloj.
krom la literatura valoro ankaií sian historian. Tri militistoj kun romibinsignoj sur la matn:ikoj sidis
(ri aperis · en la- moskva jurnalo »Novi mir«, sed en ledaj segoj apud la muro, ili sid!is tre trank'vile,
jam antaií ~ia presigo ne estis sekreto en la lit«t- modeste - kun paperujoj en la manoj. Popov aliris
raturaj ·rondoj de Moskvo, ke Boris Pilnjak en al la ta?Io, senv~stiAis, la man~lon ~aj eapon l.i mel~s
sia rakonto · tu8is kelkajn detalojn ligitajn kun arpud sm, prems Ia m:alfernutan hbron, ennga-rduL
la morto de la komisaro por milit-aferoj Frunze, Alvenis la indiferenta konduktoro kaj ordígis la tablon :
mortinta en 1926.
la 'botelojn li metis ien en angulon; ko~ektis sur pletLa apero de la rakonto elvokis grandan bruon eto fruktrestajojn; poste li kovris la tablon, metis sur
kaj, fine, laií la decido de GPU estis konfiskita ~in solan glason, teleron JCun nefre§a pano, oving.on;
la koncerna numero de la jurnalo kun la verko poste alportis sur telereto du ovojn, salon, boteletojn
de Pilnjak, malgraií ke la jurnalon redaktis Luna- kun medikamentoj; la konduktoro de§ovis la pordbcarskij, la komisaro yor popola klerigado.
kurtenon, alrigardis la matenon, - dis§ovis la kurtenojn sur la feuestroj - la ~uroj mal~oje, sopire elCLa tradukinto.
~emis - kaj estingis la e1ektran lumon. En la salonon
l.
enrampis griza, fros~ta, aütuna mateno. En la malTagi¿-as. Super la urbo eksonas fabrikaj sirenoj. densa, avara matenlumo Cíes vizagoj §ajnis flavaj . E1n
La stratetoj estas kovritaj de griza nokta n~bulo, mal- la pord?, .apud. l.a kond~ro, el~staris servoSIOldato:
varmo. La nebulo disi~anta sub la infiuo de la taga en la ofioeJO om 1am labons, sonons ttelefono.
El la kupeo-dormejo eniris l,a salonon la eeflurno estas heroldo de malgaja, griza, frostiga mateno.
En 1tiu ci horo, en presejoj de taggazetoj, la rotaciaj komandanto. Tío ~stis malalta, lar~~ultra ·homo, kies
maSinoj e ljetadis la lastajn represajojn de la gazetoj, blondaj haroj- esti.s kombitaj dorsen. La militista bluzo,
kaj baldaü, el kortoj de l~ ekspedejoj, en la stratojn sur kíes manikoj estis kvar rombinsignoj, ~ifita, farita.
el la simpla verda solda:ta tolo, ku~is mallerte. La irdisirnri~ knaboj kun gazetpakajoj; jen un.u aü alia
el ili ee la stratkru~oj ekklriis, purigante la gor~n, difektitaj kalkanumoj de la bone cirumitaj botoj kun
. spronoj atesti:s pri faritaj laboroj. Tío estis horno, 'kíes
jene, kriante dum la tuta tago:
- Revolucio en amujo! Alveno dé la eefkbmand- nomo parolis pri beroeooj de la •tuta civitana milito,
pri miloj, dekrniloj kaj oentmiloj' da hoDJ.oj, starantaj
anto Gavrilov. .Malsa:OO de lá eefko'Q1andantO!
post liaj ~ultroj. Tiu ~i nomo memórigis pri miloj,
Kaj, je la sama horo, al la stacioomo, kien al- dekmiloj kaj oentmiloj da mortoj, suferoj, kripligoj:,
venas vagonaroj el la sudo, alveturis vagonaro. Tío estis - pri infero de malsato kaj turmentoj de mar§oj,
speciala vagonaro, en kies fino brilis la blua salon- pri ~u~o de .kan~noj.' fajf~do de ku~loj kaj· n~kta~'
vagon:o, silenta, lrun gardatntoj sur la ~tupetoj kaj mal- veritoJ, - pn faJrolignaro] dum noldo, venkOJ ltaJ
levítaj rulkurtenoj post la res,FC<ooulantaj fenestroj'. La¡ forlruroj, ree pri lá morto. Tiu ~i homo estris armeojn,
vagonaro venís el la nigra nok!to, de kampoj, mal- homojn, venkoja, morton, pulvon kaj fumon, romp§parmtaj la trerol"()jn de 1' somero por .grizigi per ne~. itajn ostojn, homan lmrnon dis~iratan je _peoetoj. Li
La vagonaro .malrapide erirampis sub la tegmenton de famí~is per venkoj, kiuj estis honorataj per susuro de
la stacioomo kaj sen bruo lraltis sur fla¡nkaj nlloj. La centoj da ru~aj standardoj kaj grandegaj manifestacioj,
perono estis malplena. Ce la pordoj, eble hazaxde, pli pri lOuj radio rakontis al la tuta mondo, post kiuj sur
multnombre staris milica.noj kun la verdaj alkudrajoj la vastegaj sablaj kampoj rusaj· estis fositaj profunda.j
sur la ma~koj. Tri militistoj, kun rombfo~j signoj' k'avoj; en kiujn iel oni jetaCis milojn da homaj· korpoj'.
sur la manikoj, aliris al la salonvagono. La gardanto) Tio e stis horno, kies nomo estis superombrumita de
eksalutis, la militistoj ekatendís ee la §tupeto, unu el priwmk'aj 'militlegendoj, aüdaca sentimo, fera persistla gardantoj enmurmuris ion en la vago~on, - post emo. L:i plenrajtis ordoni al la homoj .mortigi . la
mo~nto tiuj ti tri IeYÍoais ~ur la §tupetojn kaj ~ aliajn kaj morfi.
.·
apens post la pordkurtenoJ. En la ·vagono ekllliDlS
& la salonon li eniris k'un bonkora, lacigita
e1ektra lumo. Du militistaj muntistoj ekklopodis O& la viza~esprimo. La irmaniero estis peza, simila al ties
va~no, ligante ; ~ telefOQajn kondukilojn kun la tegde kava1eriano kaj samtempe ·- proprla 181 horno havanta
mento de la stacidomo. AlY:enis an'korau unu .horno en nenion .komunan kun militistaro. Tri staboficiroj streémalnova nuintei6: kaj, ne laüsezona, pelta .t apo ~ i~s Lldiel kordoj kaj eksalutis. La eefkomandanto haltis
o~oVriloj .. Tiu- ~ ho1p0. ?Cnimí salutis, ankaií al li antaü. ili kaj, ne donante la mianon, faris la movon
oru ~ sahitis, ..,- li nur diris :
.
rmesantan stari libere. Kaj kop:tencitis , akcepto d'e
-;- Ditu al Nikolaolv~vi~, ke venís Popov.
, · a ntpOrtOj : &i el la tri antílliíenmo~, stretStis k:aj
t8 NtanÜeano esp1ore lin · ekrigard:is, ekstrabis raportis: - »en mia fako ... - servo por la revo.al. la irdifekti:taj hotoj k:aj .· .rapide ~ndis:
lucio«. Al ~u raportinro la 6efk'omandmto premis la
.::..<La íammrado- e:6fkomand:anio anlmraü ne . el-;: . mano~, . laiív.ioe~ veriajJ;te ·ne aUstmltinro la llapor.t ojn . .
li .. ·
.-.~... ··
.,,
·'
Kiam~$ firi.is, 1i eksidis antau la sola gtaSo- kaj.:_la kontitüPopov'
li kaj
ámike: ,
duktoro, elkre-skinta 6e 1ia flanko, komencis verii teon
Iru, b-a:telo, iru. kaj dirú ál li, ke venís 'Popov. el brila tekl-ueo. Li 6efkOIIWldanto prenis 1-a ovoo.
.
.La ~ano iris, :revenis.l'iam, Po~v·env~
'·~ Kiaj npvajQj?,. ---. demanilis la &ifkbmand:anto
<
J }
1
~-En la~. ~ eírtis· malle~ta: ' la kuffenoj káj tute simpJege.
ne est,is estmgita ':la elek!tí'a·lumo, ..
anko.raü nokto• .
Unu e 1 la tri 1mmen.cis pa:roli, rakantia la nov~
Sur Ja tablo, :apúil _lampo, koAi.8 ·hWfetmi1a libro bj ajojn~ bj sia:v.ioe demandis: , .
.. .
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Poemo; de Brian-Brice lieyrvood
Krokusoj sur alpo
Vaksoblanke, srivoleme,
Apud ne~o fruaprila
Pusas sin el grund' azila
Simplanime, flank-al-flanke,
L1 krokusa p okalaro.
Kiu inter ili sidas
Stre ~okule , nepre ddas :
Duonjara dormo jusa
~'re ~on donis l Kvaz' an~doj
Senpasie staras ili ;
Nek aiískultis· fringon trili
El terkeloj , kie dronis
Ili varme sub ne~aro.
Blankas ili jen senmovaj,
Post la doMa dórm' tutnovaj,
Sen amaro, kaj senlarme
En silento ili miras
Pro la travidepla lumo:
Ve, maloftas abelzumo,
:!\ek aliras ia vento.

Llngvajo
Lingvajo ligas nin al tero.
La menso devus alten flugi
Alaude preter korpa sfeto ...
Sed povas ni nur kampon plugi.
P e1· krudaj §tonepokaj iloj
Hommiloj sarkis ~isenue,
Kaj niaj novAprucantaj niloj
Tra st:rat-kanaloj devas fluí.
, ~u ni ne jam sufi6e 1uktis
Por liheri~i ~Jl la j~go?
"
Post ntil mil jaroj l' arbo f rQktis,
Rezulto estas . . . sukerkuko..

Sopiras ne al hal' marmora.,
Sopiras ne al lando fora:
Aliaj iru se volate
De lok' al lok' ~issate.
Ni rtÍ8tos tie 6i feli~,
Siniile jc sanktuloj nioe,
Jen nia ej', fenestro tiu,
Cu nc belda, diru?
Tra ~¡ nc Avebas montoj pintaj;
Neniaj maroj hiacintaj
Sveladas sub radi' tropika;
Sed ~ardenet' amika
Disfloras de april' ~is vinti:o ~ .
Viol-Iatiroj ée la centro,
Káj krisantemoj ambaiíflanke.
Al Di' ni prcgu danke,
Car 6ion ci ni tri p~sedas;
Vi diris; _ta.grutino tedas ;
Kaj ~iu horno ambicia;,
Najbarojn suhenvias.
Ne ni, ne ni: tre etaj vibroj

· A~ · ni sufie~s; bildoj:, librqj •
Ne sopirigas nin; kaj veo
Nu:t. ta~g-rui en kinejo.
Ne logas pompo, lukso, grande;
Ne logas fremda alilando.
Ni ~uas nian vivon plene,
Sen bril', sed senkatene.

'
Kaprompa
politik', financo, . ·•'
Rilatoj inter Poi' kaj. Fr~~. , ·
Aerr:ekor<ioj, kaj eltrov9 ,.
Pe ~so en kokovo
Ne -tro ntaltrankviligas .nin;
sor~a vin' ·
·Por forportadi niajn cerbojn;'· -~
Nek drog' por luli nervojn.

Ce ni ne -fluas

Dankkanto de Ordlnarulo
Ci ti u e.t a dom ' tri6ambra
Ne estas ja la ' hal' Alhambra;
Sed ~íu aambro estas ni a:
. uriu.a, dua, b:ia.
,-- -:_

_',¡:

~·

t

Ci .tiu kuirej' malalta,
K un , murpapero dube uta, ·
Kun iajrujego nigra, - káj la
Od~ro mento-ajla:

Saklajtnoj
..ÍGo

esta~ en ia sakfajfilmuziko,
Ké ti ekholigas mian sangon?
Ec en mezo de londona bruo
Veka~ min· el revo, el enuo,
Kaj pro ~oj' ru~igas mian vangon?

Daiíre ululádas Ía fajfilo] , . ,
le en la Nordo ventoj kantas¡
Kaj maljunulino ,en nuntelo
Lul-murmuretante óe lulilo
Kaiíras apud torfo brul-fumanta.

Ah, .sovaga la fajfila kanto !
Plenda melodi' sur basa zumo ...
Qi venigas tuj antaií 1' okúlon
Tiujn feinsulojn de nebulo
Blue grizajn sub. aiítuna luno.

Ne~ofloke Aaiímas la marondoj
En la duonlumo de 1' k'repusko;
FaJas kvazaií tuko la malseko ;
Longajn mejlojn kovras la marcego
Surkrrskata de flav verda musko.

Feinsuloj trans la senripoza maro,
Vi min vidas, vin sopiras ciam,
Kvankam mi ne tuAis vian teron,
Ne enapiris vian salaeron,
Mi vin konaa,. kaj la genton vian.

Laü montflankoj pro la vento nudaj
Longe la vojeto serpentumas,
Perdas sin en sov~ej' obskura,
Transas pluvtorentojn . . . fine h.ural
En kaban' olea lampo lumas ...

Sakfajfilmuzik<>, nun mi acias,
Kian sorcon vi kapablas ~ovi
Super mian menaon. Pli ol fluto,
Pli ol milda tono de liü.to,
Vi min helpa~ Paradizon trovi.

La v i . de la refkomandanto por momento
Ji diris malkontente:
~ Mi estis en Ka~zo, kuraCigis nrin. N un .e stas
pli .b one .•. -· li ebilentis - nun mi resani~jg . .. .ree eksilentis. . - Bonvólu or&;mi, ke ne estu iaj honOraj gardantaroj, ~n~rale ... - li ree interrompis. Vi ' povas forir~ kamaradioj.
·
.
La s1abanoj levWs por adiaUi. . Ne Ie~~te, la
eefkomandanto donis al ciu el ili la manon. Ili forirU;
senbrue.
..
Kiam en la . salonon .'eniris la_ eefkbmand.ant.o,
~opov ne salutis lin, _ li prenis la libron ~j tuminte
illll de la eefkomandanto komencis gin trlú:i.¡sardi. La
refkoll).ilndan~ -ekrigardis lin unuokule ka)'.' ankaií ne
fremdi~is,

1 ·

· · ·

b li ·

sa ~t~s, . 8aJ:Dig~te, .
. lin ne .~das. Kia-m la stabánoj
fonns - la ~fkomand'anto diris al Popov, ne salutante, kvuaü adiaillnta 1in riur hieraii:
-'- · Kion vi vol~, Aleskia, teon ~ií vinon?
.

Sed Popov ne súk~sis re~pondi, tar antaiieniris
· .la servosoldato '.kaJ· rápo.r_tis . al Ia ka'nlarado óefkomand!.:.
anto, ke la atitomobilo estas deprenita de platv8z,UOD01
, ke en la ofioejon alvenis ~:peroj, - unu, 'SeVere kon,'•fidencan alnnrtis J.a .seló-etaiio 'iel la dOmo n-ro unua,
r-

- ekzilo, forkuro, elmigro, neleta ekzistado. diversaj
malliherejoj, ' ekzilo, forkuro, elmigro, Parizo, VienOI,
Cik'ago; - kaj tiam la nuboj die l' jaro mil naiíoont
dekkvara, Brindisi, Saloniki, Rumanujo, Kievo, Moskvo,
Peterburgo, subite uragano de la deksepa jaro, instillut.o
Smolnij, Oldobro, kanontondro super la Moskv.a
Kremlo ... Kaj, :-- unu: stabestro de la ru~a armeo
en Rostov ee Don, kaj la alia: en Tula, ~te de
prolebi nobelaro, kiel jam Aeroo diris Rikov. Por unu
estis _.::_ la militoj, venkoj, ~treoo je kanonoji, homOj ,
mortcj, - po,r la alía - !kbmitatoj, lronferenooj, kunvenoj · kaj referajoj : .por a'rnbaií - Cio, la tuta vivo,
Ciuj pensoj - par la plej gran~a en la mondo: ,revolucio, po~· ~a plej gran(da e~ la IDOlldo: justeoo 1Ca¡j
vero. .SeH Ciam unu ál la aha - Alek'seo, AJelca, por Ciam kamaraidoJ'-teks.isf.oJ·, sen rango)· , sen 1:onoro.J·,
~ Rakontu al mi, NíkoW.a, pri via sano? dem'andis Popov.
- Jen, mi haV:is, aií eble havas,. vundet.on en la
k' E · d 1 ·
st.oma o. stis · 0 OI'OJ , sangvomajoj, ahomenaj naiizoj, -' io tema ~ diris mallaiíte la eefliomandanto,
sin ~klininte al Aieksoo. - Oni stmdis min Kaiikazon,
kur · 1 d • ·
·
·
' :aaá, a O~Ol'O) tesli.S! nn kómenci:s labori, po3t duonjaro, ree naiizoj kaj do:1oroj,, .r ee mi .veturis Kaiíkawn.
Non la dOloroj ree resis, mi e~ e~trin1ás por kontrok,lo
Qoreioa. 'da. vino •.. - La· oofkomand:anto interrornlnis
·
'H
~~~
·
1'
1
810
meltl. - íue~-. ehle vi volas vinóri, tie sub Ja
benko tuta kesto staras, por vi, senlwrkigul
Popov sídis, apogante la k:apon per manplato.
- Ne, mi mateDe ne trink'as. P.arolu..
·
~Do,~ mía sano estas ,nun en .ord.b. _, La
6efkó'mlmd8nto' e_ksilentis. - Diru., .A 1e",--, - t..:_, ......;

ke en la stabejo estas prepacita logejo, ke alvenis tuta
amaS? ,da B'!atu~telegrarnoj. -:- .La. üefkO~dant.o resp<;~ndis, ke ti 1<>gos en la vagono kaJ ordoo:is al.la servosoldato \fo:riri. La kondukt.oro,:. ne atend'ante la responiion de .Popov,, metis sur .la 1ahlon g1a.sop por too \Caj
~nghl~ton. Popov pliproksinügis -al la Oéfkomandairro.
_
- Kiel . la sansfato, 'Nik0la.4a.? _ dremandis Po:W
... kore.•...f.Or~me, t;iei, . ~l. demanda
. s Ira.,ló.
.
.
··
- La sano es~ en -or<JO, mi jam . ~ ~i
<JU ~~IUiiU ..,_,.
farta~ . bóne, Sed, inalgtau •& ,J ebi; vi litatOs 'hbnOr- min
g¡sMi·. ~. ~: ru
·' vi nei'. SCUl
. • 8?
, . P!>.Stene;~ IPÍ'! 6erkó - .resJ)Qndis Gávrllbv . . du~
A'-"- .
..
ánte, duonserioze: - :sed ~uokaze - per negaja. .aeroo.
. - AlvenÍs la.' ~pero : - alveturi rek!te el ·Kaií··
lli .~u;. Popt9v bj Ga~v, " estis ~t.a:j ·kazo- et la Mzinoti mine vizitis.- La .üefkotnand"~ ,IDálíiova ' ~• -~ !'partil.ilhOro, : lwm'Uli4 la- . anto e~li$! ·.- :- Diablo ~. mi ne. poVas e6 .Jton- · ·
oorad«i. en f.abtiko, rilalproiiime en. la. j~. ~ je\ti, pri kiQ temas. ~ En 1a armeó 00 esta& eJL ordo,
ili ldel~.fe~j kOJD!ñtcadiS . v.ivi. ''Poste .estis komuna ~· kljpfel'fJbooj, tienio . ; .
·
.
'
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Sur la stratkru~o de
du óefaj stratoj de la
urbo, kie kvazaü senfina torento. 'f luís . ·automobiloj
homoj , sar~veturiloj - staris opo'st palisáW domo kun
k'olonoj. Sur la domo tute mankis .sildo. Ce la pordlego
.d:e tiu ci domo staris gardantoj en· k~skoj. Preter tiu
ci domo fluadis homoj , aiítornobilsignaloj , homama~,
homa temp9, fluís gri~ , tago, g~et~ndistoj, homój
kun paperujoj, virinoj kun jupoj ~is g;e.nuoj kaj ~n
strumpoj, 8ajnigantaj· al la okuloj nudec;on de la pieldofj : - post la .ornámajo d~ 1a. pordego la tempo
silentis kaj halti~is.
·
·
.
Sur la alía flank6 de la urbo staris alía ·domo,
ankau de klasika arkitekturo, post palisaro kun ~olonoj
k'aj diverSáj mitologiaj ornamajoj sur, bareliefoj. S~r
du pordegoj grimacis faünoj; 6e la pordegoj· ·estis
lokitaj malgrandaj ,gardistejoj, ~puil . kiuj sidis gardistoj kun la k'!J-ptaj · ladpeooj ~úr~ an~iítuk?j kaj _ en
feltbotoj. Apud 1a pordego sta.ris ferm'lta rugra au~
niohilo. ~un. l]l~aj kruooj kaj· la surskribo - »rapidhelpo «:
. :
.
.
. ..
,
En la sama tago la pleJ granda g.azeto sk:riliiS en
la óefaiíti~olo, pri »la trijaro de
6ervoncovaluto «, .e~
}W.u . la ~ütoro pruvis »ke firma valuto povas .ekzisti;
nur iliam, se .la tuta mastrumado estas konst:rwta sur
for.taj ekonomiaj bazo kaj kallru1oj. La popola mastrumado -.ne konforma· .al sia · bud~etq r det~as la firmaJi
finimcsistemon «. Frapis en la olrulojií la _titolo - »_
!l_atalo de B.inujo .kontraií w imperiíJl.isrno~<. - En .la
eksterlanda _ f~o estiS telegramoj e! AngluJO, Fr~CUJ~,
Germa:nujC?,, Cehos.lóvakujo, La~VUJ.o, Usono. F~lietooo
estis .pre~?~ta. .g:J;apda , a~tikolo: -: »f?_emand?, ~l la retJolilcia perforto{( - Ankaü ~s?s _d:U, pa~OJ. ~. oooq.ooj, Jcie grand~teré . yidi~s:: -;:- .»Vero del' VIVO ~-:
sifiliso «; - nova Uhro ae ··•s. .B.rQjae »En: la fre~ezulejo «. ··
. .
.
.- . ' '
.Tagme_ze al la dorno n-ro unua, al itiu, kiu· haltigis _-~ . ~~pon,. alve:m,ns · fermita. Rolls_-R~yce. ~a
gar04nto ·ma.lferm1s 'la-: porde!On, kaJ el Ja automotnlo
'
.
eliris· -la óefkomandanto.
·
En ' la kabineto, loklta .ep. la fianka ~ d~ ~a ~
dOmo; la fehestroj· esti.s duorlkbVI'!itaj pédrurtenoj. P<1st
la fenestroj _vi vi¡>; ~a :Str:ato; ;~n ~a kalhineto · !Jr.ulis en
kameno; sur .la tablo en' la ; kalbmeto -~ 'Sur la tu~a
drapo- :Statis tri teleforu1j apa¡r.atoj, 'por fik!si -la silenton kune kun la iroáretantaj•brul§tipoj en la _k ameno;
tri telefonaj apa;ra~oj - tri Urbaj {lr:rerioj . kondukis
en la kabineton, po,r ella silento ordonadi al la .uroo,·
informi~i p.ri gi, pri Ci'?j . oka?ntajoj. ·En la k~to,
sur la s'k'ribotablo, s:tans . mrunva el· broazo skribilaf9
kaj en !,ljOll por plrimoj esti&. -ensovita dekdu? da t.ugaj
kaj bluaj krajonoj. Sur la muro -en la kabineto, ~
»hodiaü alveru1s la. óefk()fun:rid.anto Gavi'Í'- ·. la skriBo:tabli>, tro~is radio,¡koopf.ilo kuri du paroj aa.
loy, provi.zor~t- forlasinta. sian armeon, (191" orelaiíSkUlti.loj .kaj tacmente vi~&is elek:traj· so,norig1operaciigi uloeron e:t1 ~ .sto:rnaléo. « •
-~ · 1()j, ,de la ~IiQril~}~n a~de~ - ~s la ,al~~
' En la sama notajo oni komunikis; 'ke . _
. . _ · Kontraü la · skriOOthl>Io starls a:pogse~. - Post ·:_1a
»la sansta1o de la,.l&'in.arado Gavrilov estás skribotabio sw.: la ligna ~~ sidis rektstatura hpma; ~ .
suñüe .&n~era, Sed la . profe59roj garantías' . lfurtenoj Sur }a feJteStrOj estls doonlevitaj· Jtaj SUb venia
' . la sukoesau . rezulton ~ la operac:io. «. -~' ' abajuro ..b~li$ e1e~ra 1~; _la ~o ~- ti.,u hoiño ~
1
estis ·videbut cen la ollih~. • .
. . . . . "'• ,
L8 maliiova 8oia;atd 'de' l' revQlucio, " ~ee~W, · ·.- · La &fkoDÍ.an&ntcf trairitd aií la" f!piéo ' 'k_áL~sendinta milojn da holll()j al morto; la enkbtp~ de Sl.dis ep
, }.a ·,a~e~on.
. r ......:ii..A , .
•
. '. ""·
..• t .. , ..
·· '
-~ .. mifi~§ino, . des_lini~ m~gi; ,_,mo~ -;Itaj. ~enki ~r '.:<: "' t.}l Uríúa, ia' ne~anta hon:lo: ·
.
lá ·. san~!- apog'J.s Súl kontr.au:.la· ~~'~ fm:~Sis· _per la ·. ·: ·. .:...:.. Glivrl'ov, mi · o~, ~ ;ui ile 6evu paréli
mano .§,VIton de.. la fnmro, -fikse- alrigar4iS .Popov:~ tni ]a-~-jo - ola revúlÚCl()..· I:.a _Jústó,ria ·. ~· -~
káj-.diri:s: '; '- . ":. ' .
. .
•J • :_ ...:
bedaiír.Wdé~ · mi· ~s, grandpiúi& ;IDO~ - pe,r
~ Ale§'ü, e.u vi .audas?" Ió es~s'l 'j.:.:j,;es .••- ·kion mmw ·~ k.aJ; ":sarion __:: -nreciN> la. Rido ~'df, -. rie;oluoo.
fati? Sé"rVOSdldato, l a n:i.antelon ! " , · ·' ', · ;· '!
<Nu~·ml, riel( 'vl~~~* ~li pn· ~ ~~r_,.

1i eesis esti teksisto kaj

fari~s armees tro, la ru~a ge--

neralo de l' r~a .armoo; kaj rememorante la pa.sintajn
tempojn, ne rimarkis, eble, la cefkom:andanto, ke roo
li est~as teksisto, kiu, laborante 'en fabr.iko, eka!mis
la vila~an instruistinon , pro lciu li ciruÍnis botojn kaj
iris nudpiede ~is la 1emejo, pot· k'e ne polvkovri~;u la.
botoj, surmetante i lin nur en la arhareto apud la lern:ejo ; wmfoje li aóetis ec 'baukravaton kaj laiímodan
eapelon. F~ cío je babiladoj . pri libretoj, ne okazis
la romano, la instruistino rifuzis lin. · La a;rmeestf()..
teksisto estas trankvila, bona horno, scipovante 8erci kaj
vidi ridindajojn, - kaj li sercis inrterparolante kun la
amiko. Nur foje rekonscügis la óefkomoodianto, fari~s maltrank;vi.la ; li rememoradis pri la nekomprenebla
venigo, mal1ente movigis kaj parolis kiel la sana teksisto pri la malsana a:rmeest ro: - g.randsinjoro, rna:rsalo, mosto, - - jesl - sed la poligonan _gr.iajo.n , ta~
men, mi ne povas mang,i .. . jes, fraw , la C. K. ludas
k:un la homo , - »el la kanto vorbon o.ni ne I}>OVas forjeti.« - kaj Ji silentis.
· . · · ,·
- Nikola8a, diru sinoere, kion vi suspektas? .:.._ ·
diris Popov. - - Kion vi bab;.lis pri la honO'I'II( posteoo
6e la óerko?
. · ·
La óefkoman<Umto respondis ne ~j~ ·post . pri.::::
penso. ·
·
·
'
. - En Rostov mi renkootis , P.otaPj)D (li nomis
~r partía ' pseiídonómo unu el la plej kónataj revoluci!lloj de la .dekoka jarg), kiu konvinkadis min fari la
operaeion, eltranti. 'la. Jloeron aü kun.lrudíi .la vundeton,
kiu ·estas tie, - su spekteme ·Ji persvadis. - La óef"omandarito eksileniis. ·..,.- Mi ilentas nWí sana, la operacion kontraüstaras mia tuta. estajo, ini -:ne vola.s, ni.i t~sa~~os'.. ~ La· doloroj ja folJl&Sis, mi e'e . di.kigiS~
k:aj diablo prenu, :...:..... 'l'Di rigarda:s ~n>Ia ventr~, kiel
ia .grandsinjoro> dorlotanta sián lror_poon. Honto! - li
prenis "eri 1a manojn la. malfermita¡n ' Iibroo. - Mi
legas de ma1júnul0 Tolstoj »lnfaneoo l(aj j'UIIllllla~ « ,
·- ,boue s.kri.b,is la maljtinulo, li komprenis la vivon,
sangpotenoon . . . Multan sangon mi vidiS, sed . . . sed
la operacion nii tfulas, :kiel mfano• . Mi ll)e volas, oni
buóOS .·miii! .. : .Bone ·komprenis la . nmljunU!o. ' ') {io estas
.
. '
la noma sango.. .
Eniris la servosoldato, stre6i~s J4eÍ " kordo, ek~
raportis - pr! tio, ke ella stabo alveturis la .referantó,
ke el la dorno n-ro unua o.ni sendis aií'tornbhilón, petante pri la bonvofa alveno, ·- 3Ce estas ricevitítj novaj
telegramoj. Fininbe, li metis sur la tablon gazetoj[n.
La' eefkoma,ndanto , ·o:rdonitnte alporti al si mantelon";"
malferrriis la ' gazeton. Sur la unua pa~ó - inter . la plej
gravaj novajoj estis skrih.ilte; »Alveno de la óefkomalnQ',.
·anto Gavrilov«, kaj 'sur la tria estis presi:~, ke

b

w

ki.el ni kune kondú~is la ~!l"e.§íajn • St!t' la m1il'(_) SOI}.!)rÍlbutonon, eÍc'soQ~rigis - senhrue
al Ek.a:terinov. ·· Ni ambaií estis armitaj. eniris sekretario. · La un.Ua demandis: cu iu aiJ;endas
Grenado dissiris sub vi la · eev.alon·· kaj vi iris a.ntaiíen an:koraií la vicon? - 1a sek,:retario respon'dis jese. La
¡>er piedoj. La ruA-armeanoj ekkp.ris teturne kaj vi unua nenion respond'is kaj liberigis la sekretarion.
per re'volvero mortpafis unu, por ke ne kuru ciuj.
La unua:
C.'efkomandanto, vi mortp.afus ank.t!ií min, se mi estus
- Kamarado eefkomandanto, vi memoras, kiel
ektiminta, kaj, mi opÍ!lÚ\S, ke vi · pravus.
ui meditis, cu sendi al la c€rta morto k'var mil homLa a!ia, la cefkomlandanto: ·
ojn? Vi ordonis sen di. Kaj vi g-us·te a gis. - Post tri
- Sed ·vi ci tie kiel mirlistro arangigis. Cu esta.:; semajnoj vi plene resa.nigos. - Pardonu min, sed mi
permesate fumi? Mi ne vidas cindrujon.
jam ordonis.
La unua:
Eksonoris telefono, ne la urba, sed interna, tiu,
- Ne fumu, oni ne devas. Al ·vi la sanstato ne por tridek'-kvardek kunligoj. La unua demetis la telepermesas. Mi mem ne fumas.
fontubon, aiídis, rederoa.ndis, diris: - » Cu noton al
La alía, - severe, rapide:
Francujo? Kompreneble, oficiale, kiel ni decidís hier- Diru sen antaiíparo~oj,
pro kio VI venigis? aií. - Cu vi memoras, kiel ni kaptadís trutojn? sen la diplomatajoj. Parolu!
La francoj estas tre artifikem.aj ... Kion? - JCS, jtls,
akre! - - Gis. «
La unu•1:
- Mi v:ili venigis; car oni bezonas fari al vi la;
La unua:
operacion. Vi estas neooB.a por la revolucio. Mi venigis
- Pardonu min, sed ne estas pri kio paroli, kaprofesorojn, ili diris, ke. post monato vi tute resani~us. maradó Gavrilov.
Tion postulas la revolucio. La profesoroj vin atendas,
La eefkomandanto gisfumis la cigaredon, en~vis
ili vin esploros, cio!l komprenos. .Mi . jaro ordoni.s. la cigaredrestajon ínter la bluaj kaj J,'U~aj· krajonoj
Unu ec el Germanujo alvetnri\;.
kaj levigis a:e la apogsego.
.
La eefkomanclxmto:
La ali.a:
- Adiaií.
- Tamen, mi· ek'fumo~ Miaj , kuracistoj diris al
La unu·J:
mi, ike la operacio ne es1las neoesa, sen a-i Cío cikatri~s.
- Gis.
Mi fartas sana kaj la ~per.acic:m oni ne bezonas, mi
La eefkomandanto eliris laií rugaj tapi.Soj vesne volas.
La unua ~ ma~aritaiíenígis; ta inanon, ek'palpis tiblaj , post momento la automobilo forportis lin en la
Vi

memór.as,

rug~umeanojn

Poemoj de Hendrik ·Ademson
Vespere
Sun<> dronas ru~ok'ule,
ardas nubo kiel vang',
lag' ne laktas nun nebule ,
plenas de vapora sang'.
Vetflugadas mev<>j alte,
malproksime kuras vel',
éaümaj <Ondoj fu~as salte
en .kreskanta vento-pel'.
Kun kreskanta nostalgia
gapas al la ondo-rul' ·
juna hom' - sopiras ion
nekonatan la stultul'.
V<>las flugi birde, vele,
subakvi~i al najad'
vento pelas, <>ndoj §vel~ .
fore ·eonas ~embojad' ...

Al blrdo
Sun' ektiris <>ran ~arop ,
trilu, birdo ~ojfanfaron ,
metu vi¡m kor-oferon
sur la am-altaron.
Blankas nub' en alt' lazura,
flustras foliar' susura,
gluglas font' · k un akvo pura
en la herb' veluta.
Ec idetoj viaj pepas,
per la flugiletoj Avebu ;
ili, la 6armuloj etaj
jam mem kanti streb&s.
Kantu do . per voc-ar~ento..
ke ~in aüdu. 'ciu gento,
blovi,. pro la rava sento,
cesu ea la vento!

Al la amatlno
Junulin' ,
brunulin')
.
mia kara kunulin',
kantu pti
la ebri'~
,
kiel vi ekamis min.

bruon, de l' :urbo. - La' rek'tstaturo nomo .restis en
la kabineto. Neniu . plu ~ li venis. Ne lrurbiA'ante li
sidis s.u~r paperoj, kun ~a. dika krajono en :Ll mano.

Li eksonorigis - eniris la sekretario, ~ li diris: --:
:»ordónu fo.rpreni la oigareilres:tájon, ·tie, el tiu ti
ujeto « ---:- ; kaj rile li ;eksi~ntis super la pape:ro}, kUn
la ~ k'rajcmp en la iliano. Forpasis utru ·boro, la
alia, la hoiD() &am sid'is 5uper. .la· paperoj, Ji blboradís.
Ebonoris reJefono, Ji '4iísktJ.l~us Kaj J:e.S_pcl9clis'~ - li ÚU

Ho ve,
.mi ne ·memoras plu.
Cune, ·
' ni ciirm estis du, .
kaj kantis kaj · dancis
k'a j sidis kaj ridis.
Batadis la koroj
kaj flugis la: horoj
la m,iaj kaj viaj.
~is tiuj enviaj
disigaj aiíroroj.

Laste
Ronkas malsanaj bronkoj ,
svitoplena la lit',
.zumas la miloj da konkoj
la airenoj de mit'.
. Baldaü mi ekvoja.~
al la land' de 1' Silént'
kun la papago en ka,to
kaj aendenta serpent'.
Jam la papag' estas muta,
plu ;ne mordas .serpent'.
Jen mia vivo tuta .
· aen fanfáro~oj, sen pleno'.

Pr1 propraJ alero)
. IGal vi
verkas plu, - ·
' ~i oemand' insistís. . .

ne .

Oni min ne 'eterkaa plu,
.mían koron p~. - ·
Xaníp' .aen sterko- ve kaj fil
Kor' sen amo ...:.. -orfo!
E~ la marc' :valoras pli
kun la Alim' kaj torfo.

Nu) kaj am' . similu al
la J'idarita SUDO, .
malfidelon de 1'.· vasal'
ventis ~i pe,r puno:
Fol'Jekiéis mia i ont'
kiellag' en .ablo, ·
, kaj mi iras lfor kun hont'
de P Olimp~ tablo. •

Clliciro.adjutaitto kúl1 du ordlenój de la 1\uta ~·taa

darilo;

belSt&mra bj gracia

Jiiei k.ano ~ kun d'u rué..
~s -en la atendejail; La oficiron kuD

arnlWlÓj" la ·rn~arJllealloj renkontis homo en blanka k.itelo. -

»Jes, jes, mi scias.« La eambro estis gran& kaj malplena. En
mezo staris tablo ·~vrit.a. ~r ~lanka v~
tolo kaj rukaií la tablo - altaJ se~J. k_iel en s~
domoj. Ce l9: ~u~ trovigis kanapo Irovnta per litotuko, apud ~~ ligna tabureto.. En la angulo, super la
akvodefluilo, sur la ligná ' breto,· .estis boteloj kun di~
'versaj medikamentoj, botelt\,ooj kun sublimato, sapo,
ap~de pendis f~vaj, vi§i~oj .. - ~er la. unua aütomobilo
vem~ profesoroJ, léuramsfoJ, hirurgoJ.
.:
La homoj eniris, salutis, ilin renmntis kvaaaü
mastro la alta, kalva barbulo, bonaspekta.
. . . Al. li, aliris r.rofesql'9 Lowvskij, homo ~rkaiíe
tndel&VlDJará, raz1ta, en surtuto:, lrun n821umo, kun
okuloj sin en8ov~j en la a:n¡gulojn de la okulkaroij.
- Jes, jes, Vi scias . ..
La razito <lon:i.s al la bathulo dis§iritan koverton
klin lakumita sigeh La barbulo elprenis paperfolion,
ordigis la okulvitrojn, tralegis, - roo ordi.gis la okulvitrojn kaj mirante trMS<l:on.is 14 fo1ion al la tria.
La razito, solene :
- Kiel vi vidas, sekreta papero, preskaü ordono.
Gin oni sendis al mi matene. Cu vi kontpren~?
- La unua, la aua, la tria - fr.a:gmentoj de la
interpamladoj, mallaute', rapide:
-- Kiacele, do, konsultantaro?
- Min ven.igis speciala invito. La 1elegramo estis
sendita en la nómo de la rektoro del' unixersitato.
- La oofkomandanto Gavrilov, tiu, kiu •..
- Jes, jes, revolucio, la üefkomandanto, formulo...
·
- Konsriltantáro.
La elektra lumo· jetadis akrajn ombrojn. - Unu
llum la interparo1ado tenis buto.oon ' a~ blanka kitelo
de_la alia. Kelkaj ekpromienis ~ ~a ~b~...
.·
Tiam: - post la p¡ordo 'elrtintis pafiloJ, ekfrapts
kalkanumoj, ---: la ru~armeanoj eksvenis en senm.10veco;
en la pordo aperis ,Ja, alta junulo, gracia k'iel kano:
lCun ordenoj .de la Ru~a Stan~dO ~r la brus~ kaJ
kOrde stre&~s. En la akoep1eJ9D rap1dpaae enms la
üefko~andanto, Ji 8evis per la mano la haro.i n dorsen,
on1i!ris
la kolumon de la militista bluw kaj -diris:
0
. ·
- n &nan tág<)n, lka:mara&j! Cu vi ordonas senvestí~?
'
· .
Tiam: -'- , ~ . profesoroj . malrapide ekokúpis lCJ
, vakstolajn ségojn; ili metis h kub.utojn. sur .la tabJon,
.o.rdi!ris la. ol!nlvitrojn kaj .nazumoJ:ri kaJ ~tis la. malsaó'tikn sidigi. La tranSd~~ ~e la ya~ro •. k:un la
okuloj sub nazumo enprenuntaJ s:n en anguloJn . de la
dkúlkavoj, di:ris al Ia· bar~ulo: .
., .
· ,
· - .Paülo Ivanovi~, vi~ kiel primus ínter . pares,
."
.
..
mi o,pinias;. ne rifuzos pr:ezidi.
· - ·Cu . vi o.rdonas ·< ~oves~?;; - demandis ld
t-efkoma.Í:Idanto kaj ektuAü pe~ la n;u*l'O· la. kol~.
La prezidantó de.. la ]['onsultáríWrJo, . Paiílo Ivanovt~,
Aa • .• • b li ne aü<lis la demandon de la tefkolllanr-

!a

,c)ar:StiJj ll*d~ide diriS;: sdJk$te ~sur ~a· pJ:ezldiihún
IOiton·

·
la malsaD-qJori_,
li ekSéntis 'la mmptomojn Je ~ 'mabvíno' kij kia:jó
~~.~j~ ,li ~~.1! "PO&!-' m ',~plo¡os ~- mal-

' ~ .:._'!Mi 'o~. ~. m dé'man~

ll:ik

~ tiu .~ inferkOn:SWtitó restis nur "paperfoliO,
•.~ta ~·. ~ ·f'»felctta ~ · . '

Protokolo de la ínterkon5ult4,~ kun partopreno
<{e la profe!iOroj (sekvas sep nomoj):
paciento, civitano Nik'olao lvanovi~ Gavrilov plendas pri d~lo~j en 1? ~ir.k:a.üaj~ de ~
stomako, vomado kaJ puozo_. L1 ekmJalsams antau
du jaroj nerimarkehJe por si. Duro la tuta tem)J?
li kuracis sin hejme kaj veturis al kuraclokoJ,
sed nenio helpis. Laü la peto de la malsatnulo
estas kunvokita la interkonsultantaro el la supte~
menciitaj personoj.
Status praesens. La ~enerala stato de la
malsanulo kontentiga. La pulmoj - N. En la
eirkauajoj de l' koro negranda plilar~o,
pulso plifortigita. Malforta .neií.rastenio. En la
oeteraj oJ"ganoj - nenio atentinda. Konsta.tite,
ke ee la malsanulo, vedajne, trovia-as ulcms ven•triculi kaj estas neoose ~in operacii.
La konsultantaro proponas operacii la malsanulon fa re de profesoro Anatolo Kozmi~ Lozm-skij. Profesoro Paülo lvanoVJic Kokosov konsentis asistí dum la operacio.
La urbo, la dato, la sep subsJCriboj de l'
.profesoroj.
1
•

La

Poste, post la operacio, laií la privataj interparoladoj, estis konstatite, ke neniu. p~fesoro opi~is
operacion necesa, sed ?um la mterkbnsul~ .Pn tio
oni ne parolis. Sole la silentan~ .&ll'lll:a!DO oplDllS ~al:
necesa la operacion, ootere ne ms1stante post la r~diroJ
de la kOlegoj. Ankoraií oni ra~tis, ke post .la mt;er:
konS'Illto, profeóoro Kokorov (tíu kun la har-prikreskt,ta)
oku1oj), sidigante en auto'mobilo, diris al profeB?ro
Lozovskij: - »cu vi scias, se '1'9ia frato havus tían
malsa.non, mi ne farus la operaCJ,oD «, - je kio pi'Qfesoro Lozovslci j respondis: --: >: jes, . kompreneble~
sed, la operacio ne estas Ja dai~ra« • . . ~
automobilo ekmutis, ekrno~is. ·, .
. . , .
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-Kunpoi-ti a1 :vi .roiojn .mr va~s ~i-mitene,
' ... . ·sed · tiom mulie. p1~tiir en .m'~ a :ion' ~atene. .•
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Ke la tro stre~aj· n·odoj ne. povis' ilin 1eni. . e'·
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forflugintªf):!>zof • ,

: Ai vént~ 4j .al mar.o;,'direktís"fm po~ krozój;, .
· , ·Laiíirisc:ili akvon celaxite n~ reveni. '
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flania aspektis la 'ondkre9to:
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El la
Róg¡;r
Bernard.
. ..franca;
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ae

Pri la morto
.. ' ·
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·

junUlirio

:t::w:íriste de Parny ···~,

'ii·

Apenaií ·· flor~ _ éia a~o. ·

S enpeka! , frdá,~, la viza~o · ·
;Spegi:Lli; 'trajtojn de la ·am' . .
Post. ~e1kaj tag~j, ho.roj, jam ·
:' Estís ":fiÓronta s"énto ·nqva ·
En sia pura .kor' rektmova .
.Sed .Aian .'~arm~~- dufa·,s~rt :,
.KondaniJíÍS al tfo frua~ort'.',
:.Aí Sorf·, la . vho?~ Ai redonis . ·
,;J{aj en '::.senfinan dormon dronis, ·
Sen ·plendi pri' la Ief kruela. · .
Ticl fdtpasas U~idet';·~ . .;' ~.
Tiel fo~morta5' e~ ~r~t'
· ...,t., "
.
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A~~ai~ ~~ii~okP:eto hela.

.1,

·· ·

Jen, buaií sur flomj .~u Ai,
melodi' estas éia iro,
gracie movijas la bela tau: •
....,.. mi -vidáll kun rnqtá .ad!Jiiro.
_(
.
Se estos .la liro en ll)Ía , pPICd:
kaj- mía Wento fortoa,
'
sur floroj 'nur -pdOS: ~a p,ied' • .·
kaj ondoj (le ver110j Ain portoal
-~

Vero ..;.. malvero

-Sufieé mi · 'Ser~s · veron ·jam,

vi . eat~ por mi la v:ero,
·
vi gvidu min tage' eri labór'.
d?rmigu min en ve~pero:

V ent9 ·efAiras foliori faéife.
Estas en -valo .ripozt trAiikvile.
'' DÓ$u en valo, · folio.

_Cu vi preferW: 'esti m'vver',
~u tion vL plie Aatua?
Egale, ~u vero, mal~r' -:por ·mi · via • koro batua!

Petolajo de la koro
'·

•

En tombon la koron mi Jetis,
ka:j belan flor-krónon surmétis; ,
la homoj rigaidis !ldmire en ver';
Sed jen: m~ ekvidis . kun . koler' :
La koro mem. tié, gaje, · aplombe
ja s~a~ ~e, ·· x:avifa tetQihbe,_~

-Mt estas .sov~a Indiano .

-~

.

*

~. ja· ;ti.., 'lur
4 aki!¡
kim kamaradó. bonvola · ··
s.u r pretá apw:o, ebena teren' -sed estas pli, 11one kqn stre~o Q,j ·peñ'
tta alta neto mem &ovi ain:
~
kaj spiti l'a nokton sola•.
,<

'

''

:Oele ja glitas •ur

n~o la

'··.

ski',. ·

estas ;kpnata la celo
agrabla ~~Qd~ ~ fiO: .eti estaJ .pli brave laii :blind-. . destt'jj•
·· veturi sur vojoj vuiaj i:le •1: .o~t·
ten ia gvidanta stelo.
'Se

lal héjmo

:-

-,"

~aj bele ja glitas S!ll' n:eSo, la ikt•
en koro ridas

.e tojo

Jr.aj nokton bele lumigu ·r 'esper' sed eblas kurado en granda sufer'.
dum Avitas la fruntó kaj pena la koc'
kaj morto lá vojon- gvi~. ·

Vla rldo
Foriris venk'iñtoj de. 1" sankta lak'.
sea dir;p; legendo: ,en ~¡u aütun'
templan~ ·ekstáras ee l' toinba sur rak'.
Sur. gl~yo re~rilas 1-tie,r adiaj de lun' . .
•.-e~·

•

•

·• '-'

'

·Á.·

Y:ia rido, •ti ,tiel . rava5 min
kiel ·trilo de npktaj merloj
_
kaj .kanro kukola en ora Yesper' ..
Kiel eeno . de helaj petloj
via rido faladas kun vibra tint' ~
V:ia rido sonoras kaj' brilas.
Se oni nur foj~ aü.skultis tin,
ti eiam en koro tri~. ,,

min

Via rido, ti tiet timigas
kiel ak#' :traneilo la 'beston.
Se faje nul' trafis viron la ríd'.í
li sontos, la· vivo-re.ston. . .
Vía · rido karesáS kun turment',
~ donas sufer~m bj tojon,
ti "povas aií :ravi aii peli al mort' . se mi tin reaudu.s .. fojon !_

konduk:is 1in en ' háo&rr:ihron larí~ -Ja. lastan · klisteron.
Forirante tien, Ga.vri~ov diris: ·
·
· ,
.
::- T.r~legü,; ¡\:lés'a, én >>L a ·jút1ago <? d~ "rolstoj pri
il:to, kio és1as »oomme il ·_ fat:tt <<" kaj kio gi ' ne estas.
Bone. la rna.ljunulo seritis ' l,a . ~gon! · :::· Táo .estis la
lnstaJ vortoJ antaií lá rnorto, lti.ujn áiídis Popov de
Gavrilov.
;
AnJtaü la oper.acio .. en la -koridoro, kondukanta
de ~a. ope~a~jo .· ?L }a .:()a{mbro -de Gavrilov, rapidle
mon~1s homoJ,om. :fiustris k:aj .senbrue tumJultis. Vespere,, antaií la 'Opei'acio, , o.ili er\~:vis :al . Gavrilov en
la d~g!El~tkan.alon la· gutaperkán ·sondilon; sifonon per
ikíu ont t>lpu~pa~ la stomak&uko~l k.aj tr.alavas la
s~~akon, - tia 1lo el guta,perko .elxokas ~Í~!'fll naiízon
kaJ t_n_fl~uas la _psiko?, kvázaií ~i estp.s ·k:teit~ nur por

~om~n m~eoon. M:a-tene antaií lá operacio
o~n. fans al ;Ji ld1~téro.n la 1astaiiÍ fojon .. En .la opera'CleJo~ G~vnlov Y¡éni~. e~Q,, )~ . h~spitala · veiStlljo, en la

hu;nntig:1 la

sterilajp · skalpelojJ1,

phl~éto.]n·; · ~~J~.

kuddlojn.

sillúa6enojn; • tuk?jn!'; La _,ar~<>tiili!o .aW, téis · klórofo~- ·
mon. En, ·la .q¡mb.tego -regts ·síJ.ento . •La ·maJ.sanu1o ek;:..
movis la ·~tapo~ .k4i_ekgé~s.: · ..
· . ·C , \' . · ,. . ·
- .Mankas la spirado, "forprenu :J,a: ,· maskon CJ:iris
Gavrilov, grincante per f{ dentOj.
-: : · · ·-- , · '"
- .A1endu ..mo~~n.to;n 7"- · r~s.pendis' Jil ,na:tkQtantQ.
PoS!t J.elkaJ nunutoJ,. la .. ~alsanulo · cekkantis kaj ·.

ek:parQlis.: ::
~ . . ,: ..'
- La '.glacio ja~ ,deg.elis, libéfitis _la · river', 1a
knabino enamigis, - · ekkantis ' la' óefkoniañél:anto. káj
j.

,:;.

.

••

"''''

•• '

·,

.nr

.

. L~ pro~~S?roj. '-~ lJrelld<?jé'· la<Vis )a -manojn ,pet
.subh.1;11ato kaJ · ¡odtmkturo. ·• La a'arkotanto . Irontrolis la
maskonFs.tJktu§is ·la birlo.úe.tón-.· , · ü .•
t
- .:.,..:,lr.a'iñaraao . S.avfiJev; . ·ñ,i: '''~meneas .
·dicis
Lo~OYS~j.'. ·:: ·fio~vO,!u; kúSigi sur da :tjlblo..I .a paiii(F
:flnJn.>dep.r.en\.1. : K t.,_
•
r,
-~· G:avn..ror. e~igaidis :at ·
~.me · ~Melis la óémizo.Jh La ···;Jfl~~~istin<> (alt1.1l1ltrdtS:'
·~bjekton· kaj~ ekri~tis :< tiel l i:.<J.U:U'Ilº·
sur la ita:blo~ .·&nret.is J;¡( p·!íJ
· :rtó:Uóiin
1\>U.t: .lá< .

'.<'

:
. a

~a:~

._fe:rqp:s:Mli~· 9lml~Cl-]ít.'ii~Lá.~,JiJ.éírii

k:a3 ,. ~;err~t$E~;~ ..kun~iW.s:'1a:••t•m~noi11[)
sis

:

•

:-- .ekhmrr'nuri~: :-:- kaj vi dorm~. do~u,_ .~ormu. Li .eksilentis kaj diy s seY~Í'tpne: . . . . .• ·. ·
•
-:- :Ne d,on:u.. phi , al .. ~ la· sórpájqll; ··~i.:te~aS, tío

ne estas ooll}liile il -fa11;t. · - , Ek'silentinte, -li ekkriis
severe, !1:ie1 ~ ~:r§ajne ordonádk dum.' la 'bataloj: ,. Ne ma lan<tauen~~ L E~ ·~un paéon L .~ Il!()tlpatos! .•.
~leska 7 fr~to}.. Ni :ien r~piJ9eg~~~ Ja. .~~ .ñe ~s!8-sjani
VI debla. Mt cton . memoras; Tta.m', .tnu. ..scra,s· .kio estats
'revolucio, .!Di .k.oi}as -~~an ' fof.ton.. :·Kaj'-jni ·ri~·· ·timas ·Iá .
morton. - KaJ ~e li ekkantis:
·
·
·'
- Post Uraio lo~as · iu, · nek'onata. ·blq>entist' 1...
Kara mia, k'ara mia...
..
· · :. ·
·
- Kiel .Y!· faiÍÍas? Cu v1 ne volas ·aonmí> - d'ernandis mallaiíte la naflrotartto~
.·
Oavrilov . respondis par la láltima voeo;. ankaií
mallaute:
·
·.
:. '
- Ne tro maJ,bone .. Sed manl:as la spfrado. · ·
'
- Ankoraií a,tendu .iom, - diris .la narkota:nto
}¿aj alversis kloroformon. - •·
·..
. ·
. . Kokosóv Ínaltrankvile eÍnigardis . hotlo~on, siri
khms super;paperfolion kaj Iegis gin. , ·•. - · .
.
Ekzistás organismoj, kiufsel}tas. id,iosmkrazion al
tmj aií . aliaj nlU'kbtaoóJ. Oni doijnigildis .la .eefko-<
mandanton ·d;u.dek. sep · minú!djii~ ' ·-• . : . . . · ··
Kok:osoy Ai.lvókis la j'l.fuan ·asisÜI!rit.on, / eltiris..
vizagon k'aj 'Mt.is, ke)i relo,ku .la oki:il;vitrc.JIO 8ur la ·'
uazon de la . profesoro:· Lá narkot~ro' zor~IDEÍ e'kffus;td.s al L<>zovs}cij:-' - ;
· .. - h; ;¡. •. . . • •.
.,. _:_ Eble.>-ezigru ~j ~ngi ~k>i-Jfor~n j~ ~~~ro?

hospttalaJ peztolaj 'khlsonó ··· kaj 6emizo · kuh la6etoj
anstatB;ií .butonoj.. Su~ la nud:aj piedoj li SIUrhavis la
uu?WntaJn hospttalaJill pantoflojn. La tolajo sur li
estis jus fre~ sang-ita, sterila. G.avrilov .estis pala maldiki~inta, laca. .
· ·
'
.
~n ~a. antaifu~ra?ejo. 'n1U~is alkoholaj brulm.aA.metoJ, .b~hs .long:aJ mkielaJ skatoloj, si.lentis homoj
e~ blank~J . krteloJ. La .. oper,áoieJO ,e stas tre granda
~?t:?-b~, kies planko, muroJ, ·plafono esfis blanke kolongtlaJ. En la opeiaciejo esti¡¡ nekutime lume Ca.r unu
~uro formis grandarl fenestr~n! .post ikiu 'vidigis la
nvero.. Meze. de .la cambrego stai.ils longa, blanka tablo
operama. C1 .Jtíe . K~1rosi>v: kaj Lorovskij renkontis
1~ _óefko~n:d~mton; m ~mhaií: e.~ti.S e.n :hlankaj kiteloj
~~J surha~~ s~ .J,a kapoiblan kajn <J.rufojn, si:milig.antaj
1lm al kirinstoJ. Kokosov; anko:raií · kovris sian ba:rbon
eks~re l~sinte': la·h_a:kovritajnú~kU.lojn~ Apud la mur~
stans dek~ da , hor~'IOJ en blankaJ kiteloJ: ~
.· . GavnlovJ akompa:nata ·de Jlegistino, enitis traotk";t~e . en .la oombro~; - ~te . sin .kJi?is aL la pro:fusoroj.
a~t~s al.~ tabl0, .kruC1gts la lll1\llOln sur- la dorso ka j¡
ekngardis _tra la fe,nestro )a . malpr(!ksinie fluantan riLozovskiJ
'
,, :..
t';ro.n. Alii{'fJegistinó .enpórtis · s~r íh'9.-k.O ~lantan steri.
.,.._ Ni
h.guJOJ1, 4ongan nikelau ska:tolon>- .orii devos ','PI10IO:'a~tl;t1a '.9Pe~Lcion~ .~ln.al!ópl>i'J;J~!·'.
· I:Joz9vskifllU.stte. <l~nÍ1indis·' a(·Ktikoso~: ·
, - '"bu lConíe¡¡cÓ~ : :· ,. - ·. · : - ·

,. . -7 .Bqne -; :res~fldf~ Kqk~y. ~

:

Ia ·

·

sian manon en ~la. intestojn, . turnis.Ja': storna.kon, ekpalpis gin.
,
·
·
Sur la briLmta karno . de l' stomako, . en tiu
Ioko, kje devus trovigi la uloerp _- estis blanka, · kvazaií
skulptita el-· vaksó, similanta al pupó ~ la rubskarabo
-- cikalro, inofitranta, ke _la vrindó ja·m ·resanigis,
atestanta, ke' la ·oper-acio :estis senoela, superflua.
Sed en tiu ci momento, en la sama ·momentO!,
ki.am la stómakó dé · GaVrllov estis en la ·manoj de
profesora Lozovskij . . .
· ·
-:- ·Pulso! PUlso! - ~k!<:riis. la .narl_wtanoo.
_. .Spírado l - ··sajne mekanike aldonis ·Kokosov.
Kaj tiatn. oni. povis rimarlci, kiel e~ po~t la hal'oj·
kaj okulvi_troj . elrampjs la tré koleraj, ter:ure koleraj
okuloj ·:.de-. Kokosov, ili ·elr:ámpis . _kaj· -flankenigis. La.
okuloj de Lozovskij, sidantaj eh la anguloj de la okulk'.avoj, ankoraií :pli mallav:gigis, ili foriris internen, koucentijgis, kuñflindigis en uilu okulon, terure akr.an.
. . Lá malsanulo ne liavis pulson, la koro
hati s,
Jll8Dkis la spirado, glacügis }a piedoj.
'
·Tio es ti s kora 8oko : la organismo, nea.kcepta~1!4
la kloroformon, est&s venenita de gi. Tío montris
ddinitive, ke la . horno neniam plu levigos al la viv<i
l<e ·la hom,o dlevas morl¡i, ke per la · artati spiradoj,
óksigeno, kámforo, fiziologia solv.a jo oni povas proíkrasti la _certau mortOn je horo, de-k, tridiek, né pli
knulte, ke al la horno ne revenos plu konscio, ke la
horno, fakte, jam mortis. · '
·
Estis klare, ke Gavr:ilov dievas morti sub la tranéilo, sur la operaci.a tablq. · .
: ' P-1"9fesoro N;okosov tur,nis al la flegisti:no sian
vizagon, ', eltiris gin antaiíen, por kle §i reloku la dkulvitrojn. J.Qi j ekkriis:
·' ~ . _;__. Malfermu la fenestronl Kamforonl Prepam
ñii.olpgian . solva3on!
·
. ·
. , . Lá ·si:lenta ,asistan taro estigis ankoraií pli silenta.
'Ko'koiíov, kvazaií nenio estus Okazinta, sin klirlis super
la · instrumentojn sur la tableto, Cirklaií.rigardis 'ilin,
si11'ntis. Loz~vskij ankaií sin klinis apud KokóS<>v. · ·
" . - Paiílo Ivanovic, - diris flustre kaj kolere Lo_
zovskíf
. " .
.
..
.
., ; ·_.:_·. Nu? - respondis Kokosov laute. .
--'-'Paiíio·· Ivanovic? ...· - ankoraií pli . mallai:ite
diris r.Loiovslcij, jam nún
.kolere. · ·· ·
;: : · ~ Nu? - laiíte respondis ·Kqkosov kaj diris: ·daiírigu la operacionl
·
·
·
· ·
·
, .. "'· ~niliaü, profesoroj . rektigis, rigarclis, unu' }a alían;
ooJ'unti; $·"du bk'U;loj ·~fandígis' en .unu; ' ~la -alía, la
otru:loj -.elrampis:. el ínter la ..haroj·.. Lózmskij _por mo.~n(o sin 'degovis-d:e. Kokoáov·; kva~ií pr<i ekl>.<Íto kaj
·kvazaií "'sert.aí:Jte :perspektivon, duigis la okulo; ekvagis
-:- ,'kaj poste ree. kurif8:n'digis ·_pli akre, pli klare. -- ·
·· ·
l.ozovskij: eknrurmuris : ··
-:.. · - P.al.llo 'Iv.anovic·... ·
·
'
· : . J{aj li mallevis 1¡¡.. manojn sur ~ la vund09: lÍ .gin
u e: Jrunkudris, sed nl.IT -s~bis la inf:ernaJn tavolójn, li
.kwiligis laJ.haií1o,n kaj Jibmenci.s fliki_ nur_ ~jn supr111jn
tav~j1f. "L<?wvs'k:ij ordOOis: .
•,
. ·
w'
Libefigu la .manójn, --:;: arlan . sgiradán!
La granlk'ga fenestró en -Li o¡;({rañejo -estis mal~'
~eJ;'JJÚf,a ~j e~t liJ.. ~bregon ~ris la Íl,'OSto , de ilóua
·~o Kamfaro ja:m ~is mje1dita en :ta. homm. Ko-_
JIDSo,v,,, }t'Qiie,,,lqln la Ji.arkotant.Q, dekUibi~ la n$lnojlt,
dé G.ah iJóv ~
kaj lé~adis i.li:il .supnin, aevi""'gªe ,Ji b(;)DJOD ,spir"m. ~Zovskij ~di~ la: .vundóq.

ne

du -dikaj~ ; . kiel qgaredoj, el~pru.CigiloJñ, pór pet ·Ui'
e!1versi en. la · sangon d~. 1'· mortmto· mil k'u betojn· da
.fluida salo, devanta subteni- ·Ja 'sangp~ínon. · La vizaA'Q
de l' hó'mo ·estis set1viva, .blua, la lipoj violkblorigis.
Tiam oni deligis Gavrilov de la tablo, :·on[ ·melis
ljn sui'·la tabl~n kun · radetoj kaj forveturi.gis en Ji~•
caiilaron. Lia koro batadis kaj li spiris, sed. kimscio. ne
r\lv'enis al Ji, !J.<,.aj eble gi n;e revenís gis la Jasta. rno~
inent:O;, kiam eesis pati Ll trokamfoq.unita kaj .artt)
trosa1igita k'oro, l<iam li __: -post fcidíek <Sep • hoio~ -:__.estante forlasita de kuradstoj kaj ka.mforo - mortis.
Eble tial, ke ~Í's la lasta minuto oni ne.niun · a.l1asis al
H, kt'ú.T? dú ~rof~s:oroj ~~). fle~ino, sed antaií l_a
horo, ktam Ont oflClale Sélig.JS pn la IDOrlo de }~ cufkomandanf;o Gavrilov - hauQ"da najba ro en la ápuda
cambro aiídis strangajn sonoj!D, k:va;Zaií frapetis ·la
hbmo, kiel en malliberejoj signalfrap.etas~ · at·ootitd j.
Tie, én la eambro, ku§is dumvive-mortinta .horno, 'trolk amforurnita ti.al, ear en 'la ;lllkldicino ekzisl:as etika
lcutimo ne allasi la morton de l' homio sub operacia
rtrancilo.
·
I;.a operacio komenciA-is je la olro horo tridek
naií minutoj k:aj oni forvetur'ioois Gavrilov el la <;>pet·arciejo sur la tablo kun r.adewj je la dekunua horq
dekunu minutoj. Tiaq¡, servisto en 1\1. koridoro diris,
ke profesaron Lozovskij oni düfoje te1efone postu,lis
el l~ ddmo n-ro unua. La profesoro aliris al la oficejo,
kie trovigis telefono, al fenestro, staris idm, rigardis la
\muan negon, ekímordetis la fingr9jn kaj · revepis al
telefonaparato. Li eni~is en tiun telefona11 reton, : JóU,
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télefontubeto kaj diris, ke la overacio .sukoems, sed kfEI
la malsanulo estas tre malfortiA-mta, lA kuracistoj trovis
~n stato:n daDA-era kaj 1i petis pa.rd()llOll pro neeblA

tuja alveturo.

-

· Naturo estas templo, kie- ofte ..müpke
Kolonoj vivaj vib'ras per konfuzaj paroloj.
La hom' trapasas tie . arbaron qa simboloj.
Kiuj 1in rigardadas intime kaj amjke.

·

Gavrilov mortis, - tio estas, profesoro Lozovskíj
lia eamhro kun blanka pa¡perfolio kaj, klininte
la kapon, li malA-oje kaj solene sciigis, ke la malsana
t.efkomandanto, civitano Nikolao banovit Gavrilov, je
la pléj granda ~daiíro, finis la vivon je la unua horo
deksep minutoj post la noktmezo.
Post tri kvaronhoroj, kiam fi:niAis la dua horo de
l' nokto, en la korton de la bospitalo eniris taementoj
da ruA-armeanoj 'lcaj en eiuj koridoroj, sur ciuj S.tuparoj, staritis honor¡postenoj. En :tiu ~ horo sur la
eielo rampis nuboj kaj post ili rapidi:s la plena luno
laca rapidi. En tiu ci boro, en la fertnita Rolls-Royoo·,
pro~soro ~ozovs:kij vetux;is; en la . domon n-ro unua;
la automobilo senbrue e:Dll)s en la .porde_
gon, apud la
gardantoj k'.aj baltis te la vestiblo, - . gardanto malfermis la porde1on. LozoV'skij eniris en tiun kabineton,
kie sur }a ru~a drapo staris tri telefonaj aparatoj kaj
post la sk'ribotahlo, sur la muro, tacmente vici~is . la
sorioriloj.
La interparoladb okiazinta en tiu . ci kabineto estas
nekbnata, sed ~i da~ nur tri minutojn; Lozovskiij!
eliris el la ikabineto - el la vestihlo - ~ la korto rapi~pa§e, 'lc_un mantelo kaj eapelo en la manoj, similanta al la herooj de Hofmlalnn. La aiík>mohilo jam
:fo:oostis. Lowvsklj iris balanci~te kvazaií li estos drink!inta ... La stratoj bala,ncigis sub la luno en 1a set1 mova dezerto de r no'kto, kúne kun Lozovskij.
Lozovskij ~ kiel heroo de Hofmann - elitis
el la 'kab:i.neto de la domo n-ro unua. En la ka:bilfleto
® la domo n-ro unua restis la rektstatura horno. Li
longe staris ~ la iablo, forte . apoga¡nte. sin sur gi pe1•
pugnoj. La k:apo de 'la horno estis k1inita. La homon
on.i de!iris de liaj paperoj ka) formuloj. - Kaj subite
la horno ekmo~is. Liaj ;inp,voj estis rektangulaj ka;):
formu1ecaj, kiel la formuloj d1ktitaj de li dum noktoj
al steno~rafistino. Li e~vigis ~~ rap~& . .Li pre~
la sononlbutonon post s1, dep.rerus la teÍefontubon k:aJ
diris al la deloranto: --:- ,.» malfermitan aiítomobilon « !
En la <telefontubón li diris al tiu. lñu ver8ajne jam
oormis kaj estis en la trio de la unuaj, - lía vooo
estis malro.rba: -:::- >> And:reo, kiara! Ankoraü foriris
homo ~ Kola G~tvrilov mortis, forestas jam la batal~
kamarado. Telefo~u al ,po:fapo, Karulo,«
Al la ~oforo la rek!tstafura ho:Íno ordonis: - J>en
la hospitalon! «
.
En la· nigta trairejo staris gardantój. La domo
mutis, lciel decas muti tie, kie estas morto.
La rektsta~ra holrio. .:-... tra· la nigraj koridoroj,
~. voois al la Mmbro. de la óefk:o~da,nto Gavrilov.
La homo eniris en la ~bron -:¡. tie 'Sill' la lit.Q k;wis
la bd'avro' dé la óef~to, too sufoke odoris
kamforo.
•
Ciuj eliris <el -la ~mbro - ~ restis: laJrelitStátura homo ·bj la ka4a,vro de la homó Ga~v. I•
hom<i -dis 6lir la Ji~ IWtid la piedoj -de 11' lll()rtinto. La nianoj de GavriloV' lruAiS sub ]itokovriló . laiílonge de la korpo. La hoimo · lc?nge sidis.; .apud la
~davro, sin kliDinte> enpenSitinte. · ~ilelitO '"'regis eo
la ~ínhro. La hoino p~nis la IIWlOD de Gávrilov, A'iD
,preJ;nis k:aj .diria:
; . .,,
:~
'":?: ·"'
·
e~ris el

-

Adiaii, ka'mlr.ado 1 Adíáu, frato 1

CDarJe_s Baudelalre .:..

Kiel la longaj ehoj,
'Fandite en tenebra
Vasta kiel la nokto
Kolox;oj kaj oooroj

lüuj de fore ond~
kaj profundega kuno..
kaj vasta · kie1 .tumo,
kaj sonoj. •in respond~~;

Estas párfumoj frelaj, kiel kamoj infanaj,
Dolcaj kiel hobojoj, vertlaj kiel pejzatoj,
- Estas aliaj, ricaj, triumfaj kaj satanaj, ·'
Havantaj la. disvaston de la senfjnaj afoj, ,
Kiel la arríhroj, moskoj, benzooj kaj incensoj,
Kantantaj la ebrion de la spirit' kaj sensoj.
· .
. · (K. KaloCJily.)
- Malfermu :fenestron en la óambro, Oui ne ·
pov.as tie spiri! - ~aj iapide li :foriris tr~· la nigra ·
' ·
·
· ~ ·
koridoro.
·

IV.
Vespere, post la e.n t9mbigo de la ~fkOmandanto
Gavrilov, kiam estis fortondrintaj la kupraj• trumpetOj
kaj trombonoj de militis~j orkestroj, kiaip klinitaj
estis en funebro Ja s_tandardoj, trairintaj miloj da en-:- ·
-tombigantoj kaj la kadavro de l' · horno glacii~s en
la tero kuJ?:e lmn · ~i, - ·~.pÍJ9v ~kdormis .ae ·.si en la
hotelea'm bro kaj vekigis apud la taJ>lo en horo pqr
si nekomprenebl.a. En , la hotelaa~bro .. estis mallt1me,
l<aj silente plor.i.s Na:liáSa. Popov_ kli;DiAJ.s' super 11
filiuo, preoi:s sin ·en la brakojn . kaj· iom portis Ain tra
la eambro.
. .
'
_En la fenestron rampis la brila luno, laca rapidi.
Popov a litiS al la fenestro, ekrigardis al la neA'o .. sur
Ja strato, al la silento de 1' nok'oo. :N!itála . deiris de
la manoj de PQpov 'kaj staris en la fe.nestt®ioo. · ·
·
En la poso de Popov :Tru&is J.eterb ·de GaYrilov, tiu
lasta retereto, skribita de li en la nokln antaií :foriro en
la ho~pitalon. Eri A'i estis skribite: .
;
·..
»
AleS.a,
:frato
1
Mi
ja
scüs,
1re
mi
monos,
Pardonu
1
!m¡Ín, ~d . i\i ljam ne . esta.~, ja;, juna. Mi )ulis ·YÍalt·
fil:ineton k'aj pri¡pe:nsis~ - 1\í:tkaií mia edzino estas mal-

!~~;!:k~ ~o~~ atntt~a.i91!~~~::· ~~

La infanojn eduku. Adiau, . í\le§a! «
.
:·
·Nata§á ··staris en lá leriestronito, kaj Jl.o.pov e,kVit- 1h
dis: · Si plenblovadits la vangojn, :tUbetforme ku~la·.. dis la lipojn, ritg-~~di~ la .lunon, celis en ~in k'aj· spi(- .
blovailis al A'i·
·
·
·.
- Kioh vi faras, . NataAa ~ T demand,$ la patro.
::...:_ Mi volas estingi la rumon~ - respon"ttis NatáAá.
" . I.a "ple,n.a, J\14a ~~~la nuboj kaj· l(cis :.

'

'di

.

'

'

'

rapt Tio ~- estis la ol10ro1 kiam~ ve~ . la ~- .
de l' ,uroo,; lciám""mntis -uzlnaj sitenoj. pi ~is ~e·,

.maliápjde, · unu, dó., tri _.,... multaj ~-~ su- , ..
~r ~. Wfjp. ep. la gritan hu~ ERs tute ~ .'
pi-eneble, ·a per tiuj ~ sirena
.
~ Pió.muriü ~ .~ di

La ~túl'a. ~kuibi~anta' b.omo elj~ el 1a .. I' urho, ~ta hodíaii
··
'
'· -:.::~
·. .Qmbr,o, kllointe la kapon k.aj' diriá, neniun ~le:

."'r

~a

Iuoo. . " ,
.
'Elli rusa: ~.

TJI.NJISE
Sk.Atttl
- DuJuu
ZGm(lrescu -

. (Frag.m ento el !)istoria romano)
X.Í.
i~s ~um sinves~ado. La brulanta tor~ro, ñovaj suUnu iiionaidri post la tisnunaj ok:azintajoj·, Mi- pmt~) elstar~n~aJ el la jupo, odoro de incenso, po§.ña~o, kun siaj frat~o kaj bofrato, vojagis denove al tukoJ.,}r,e,m~It~J .en kolonj~. ~vo, tefuri~intaj mienoj
- Tinkuca, sed tiun éi fojon p>r porti sip al la tombejh. de la crrkaUAJ, lOffi malpllig¡s la malvartn~an belecon
DepeSú de Skatiu, aiitau du tagoj, volcis ilin kaj de la morto.
. Sia turmentita vivo estingigis malrapide, longpetis alporti du doktorojn, la plej grandajn el Bukuresto, >> sen léonsidero pri -la ·prew«, alia depeSo sub- daüre, sen lasi en la nunaj formoj alion, ol la gravurskribita »la plej malfeliea horno« sciigis ilin, ke »cio signon de la lastmomenta konscio pri la Ce.sonta sufero.
fini~l«.
.
:
. _
Si mortis kun la klara signo de la felieo, ke sine plu
E&tis en ja,nuaro. La frosto rigidigis la tutan vo- ekzistos.
jpn. La dezertaj stratoj grincis sub la piedoj de malKaj dum tío ci estis legebla sur sia vizago, Taqfta pasanto, foje-foje malplena glitveturilo, kun du
nase opiniis, ke li devas riproci sian morton. Post fuQo.roj srnmpintaj, iris al la harilo.
.
kaürigardo Ce la aretitaj ajoj·, -kie li kalkulis la kan¡.
~eniam vidis Mihaelo _la malg.ajecon de l' aferoj· delaron portitan el la foiro, li enpa¡Sis la sa~onegot\
én pli gusta lumo. Triope -kunp.remitaj en la glitvetur- kaj komencis ~emadi:
ilo de Skatiu, jli silentis. Ciu sentís la pezon d1l la bal- Ah, edzino, kial vi forlasis mio? l
dau aperonta lnorto.
Poste vidante Zocjon kun oku1oj larmoplenaj
·.
Vere oni vidis de malproksirlle la pord'egon de apud Sasa, li instigis sin plori:
Ska~u, y~stita~ IM:r .nigra, . granda. kovrilo. Kelkaj ka- .
--:: Ploru! ploru, k'o~patin.da _o rf!nol. T~n petrleS<>J emns kaj eh~1s .gense.noo, malpl~, .au kun ne- mon, kia la vta, :malmultAJ havts en tiu ót mondo ...
kona1oj.
..
.
. .
. Kaj tie, sam.loke, li turnigis al la virino apud
La unua konatulino estis Sinjorina Mosto Porfira. la kapo de la mortinto kaj d'iri:s al si longe, tirvoee:
Je tinto de l' sonoriletoj, .si elvenis el sia malsupra
- Mario, desiru la meeon de tiu toreo, ~r ~i
ea.mbro kaj komencis veplendi. Si kisis ciujn tri sur rnalpurigos la tapi.Son.
_
ambaü vangoj, plorkantante la saman malgajan meloTiuj du-tri eeestantoj:, kun la animo 9\lr siadion ritman-: >; Tinkuca panjo, Tinkuca panjol «
lo~o, naiíz~s de tiom da nesent1lmo kaj hipokriteoo.
Post ilia supreniro, si vokis Kostea-n al si, la
Li elpromenis en la lahorejon, malf.ermis la kasoo,
manojo metis sur la koksojn kaj komencis !in ekza::.. · elprenis la botelon kun rumo kaj trink.egis, ke pas~
D;leni:
·
la ma~jo.
.
.- Sed tiuj kion sereas?
En la plej granda silento, j1l21 estis audoola la
~ Eble ili venís pro la morto de la Sinjorina voeo de Skatiu, kriante:
Mosto? ·
· ·
·
·
· - Fori~l Ke ~i ne vidu vin, noktuol Forprenu,
- Pro la morto de la Sinjorióa Mosto, ha? Cu el)etu linl
ne estas ,gastejo •enla urbeto? lt:u al la gastejio! Kion
Mateo piedfingre eliris, po~ vidi kio okazas.
· ill volas sur ·la oreloj de mía filo? Cialm 'J,i, bedaurAntau la furioze blekanta Skatiu, maljunulo falindulol
·
·.
·
:iuta surgenue, petegis lasi -!in eniri. Mateo rekon.is la.
La .&ervistam estis olrupata: kaj Tinkuca morta. ciganon Stojka; iamap kalesiston de Sinjora Mo.Ato
Sinjorino Porfira ~metis ~jn IJ18DOijn sur la slosilojn; Dinu .. Li pa§is al Skaf:iu. kaj brakum:is li\1, en;irint,
jene si estis ebria d'um la tUta ta¡go. e
kun li la apudan .~mhroo. .
.
.
.
Kiam Mihaelo kaj &Aa. iris supren. Ska-tiu veiÍÍS
Stojka envenis ne~okovrita, Ji lasis la Ca.pelon 00
_antaií . ilin. RuA-a, kun ~elintaj paipehroJ, la kolumo la por-do, singulte proksimig:is al la mortintino kaj
, de la ; ·cemizo en ._ nigra, li : aspektís pli abomene, ol kisis Aian maoon. Poste li rigard:l$ sin, k~qis•.
· .; kutime: Surkoli~is - al Mateo, kaj ktom longa 'ka'j gro'- Liaj lártnoj fluís en la ba,:-bon. Nur solan ·vorton 1i
teska ]¡ estis, ekveiS ankau li, kiel lia patrino, grand:- pov.is eld!ri: »Mastrineto, mastrineto. « Li retiris sin
voee kaj radible: ·
kaj igis nevidebla.
·.
. . ~ · Mi perdis Ain, létiW Mat~, , mi perdis ~inl
Rilate smjoron Dinu : neniu zorgis pri lL Lasita
Si foriris de ni, ktlzinew S&l Si lasis min sola forje la ':'Olo ' de la sel"Vistitro; sola• senpova, Ji dOrmetadis
'
en sia se~o, kvazau fremda .a,l tio, kio okazh cirkaií lil
lasis min,: ho, mi malfelitülo 1
'K'!~ kun f~~j okulój, la pugno SUT la frunto-,
Nur rimarkanre SaSa-n, li eligis el la ~jna indiferentdentogn\lcanOO, .l.i ms antaiíén, k<mdukante ilin al la eco ka'j ekploris kiel mfaoo.
· .
'
. saloneg~;. k;ie .Ja mo:tffithlo:~lro~is. . '
. .
.
. . u · ~lkrocit1s al siaj ·manoj, j:letante, ke si ,for.- ·
Ekvidfute la figuron de Tinkuca leVItan sur ku..: portu lin kun si:
eeoo, blánb.n, setemm, 'Jrun la majeSteco deJa .morto
- . Ne lasu mio, knabi.nMo oe la,su min, C:ar li
gravurita . ~ ~o . JiniO, Mi.haelO' 88Jl!,is,· ·ke dOlorondo-. morti~ aph.U mio. Ve,:a tentro .kaptis 1in, .ekvidante
· ~_upre~ú -~ la tihlstÓ )4j plorek@loOO ~tras - Tana~-n_, venintáti: .ál li, irui la~ sci.igo pri la morto de
liri. Li. -resti8 ee
pordo kun la okwoj en -p.o&tuko, '.I;inkuca. Liaj temoj, blekoj, blasfemoj pli timigi&
. ~~· ne _
plo povi8 re~ sin. Sda p_renis .aeaon Sinjoron Dinu, ol la alportita nova~.
.• l :~ kon
-la mo
tí.DO, du~ ...~ n~. ~ ·
-~ intencis 1ran1Mligi lin, promesante, ke ti
...,.. .
,
_.
·teveDOSi.. post itelkáj tag()j' k.aj kunpreoos lín .. kun si ·
•
EniriDte 1a iJnper.iOD la ti.airia $ileoto-, -oni. estu. · .en BuJiureAton. '4 mafjuntdo tJJ:&spere ~ardís Ain.:
..; ~ta; _
·ke Tinlmca oe ~. aed nur trap~ en la
-"- Do yi fOrlasas mln . ~ .
. )~ ,mondoa K,l:dl 1 Ja ~· ~titaj - sUrbJ'USte'
Si~provis provi, .lr4 :ne estas '.eblé ·lía flíj ..forporli
·~)ij ~ Nroj ~¡r la .... , ..jí:úa, kt~ IP ..UdO~ ',. ·.t ._ ~ .t. .S bliu, - ~ ~ 1iJ.m,. Siajoto

w

_.:_ Do vi ne · bézo:nas?

- :Ne.

,,,_

1

, ' Tanass oroonis j~ki>-1a -~v"alojn. S.iDjóro_ Dku •
kuñpqrtis -dikan suparon, p~nis .l á-- peltajn jako:n ka!j•
Cápen,. oonis .\utrbrosc:>n kaj ~ visi~jn al vicioo, ké· ~ .
-metu . en la· glltveturilon 'kaj 'tiel helpite de 1a knaoo,
~ •
. . . t-e~
. . .••.·>:
..
.
•
l.1. f onns.
._ ..,_. . ·•.
·, ···-t..
.•
. :Ek 1ong-a ' tempo 'li neoeli~. L-a :DW.vafuía aero
~1igi~ fu?.·. !--~ l'an:~lis.· intere.~ a,} la veturi~~to, p11i: .
óio; kion 1li re~oiltis ·-dumvo:Je, 5eo bi vetlll'!gu¡to ,nur
duonbu8e resp~m~s: lin instruis Skati.u~ . _- _ _. :

Ce -~· por~go .de. ·Ia b:ánejocstaradis kielkaJ vétu- .
riloj. ·La glitvetw·ilo de Sin;>rq Dinu eniris la lrortoo,
li · singarde~ eligis dcaj itis internen.

La

veturilo · tu~

ka j' eka tendis.
·
· _.·
' '
•
·
.
'
'-Sed p6st eta . tempo _lá ma!junulo ma.Uermisc la ,
pot don kaj"\ zokis"ia vetdrigist.on: ., . ·
· = •· · • '"'
· ~ Jeu ·ai).skhltu, .haru la bonvolon, ni 'lpetas ~ "~·
.. Jruru 'h~j~n .~~- a~rtu al mi J~~~r~~Ífll'Orf~ pej;U:~ ~in .
rle Mano, ~J .. tte.:ti _lransdonu . gro 81 -la banvartís~•.
,¡por mi. '
' r ' . :. • ' •
'
.•

·

__ _a
• ~BeU
1tno,

L •
• ¡'
~
'
&tam
·.o:¿• tenJ.S
a nuran semuJon
en t'a ·mano, ofidsto de Ía eekreta poUco vidu ~oo. Oni besono fa
mi subite konsciis pri la strangajo, ke Ai ' cion farís 'per detalojn por la oficiala rapc;>rto.
La názo de la fra.iílino ~ erarigis lin ·jomete:
la maldekstra mano. e
Laií la priskribo lá Jhotelrato« havas ~tumpnazeton, dum
Car mi estas prudenta viro, mi demandis:
,cu vi vere vidis bonc?«
la nazo de fraülino Müller elmontris· sufiee gr.and;i,jn
»Jes, mi vidis bone. Ho, ur~as, ke vi informu la po- dimensiojn. Nu, pensis la oficisto, ni lasu tion . .Ekzistas .'
licestron. Estas jam ekster cía dubo : la hotelStelisto trov- ja apartaj smirajoj kaj gluiloj, per kiuj oni povas laiívole
plidikigi la mizon.
·
i~as en nia honesta hotelo.c
Tamen,
'
la
oficisto
jam
konstatís,
ke
nefacilan
t!}skóJl
La vila!aj policistoj multe ridegis pri niaj naiv;tj
zorgoj. Ili forsendis mio, konsilante, ke ni .~isatendu la li prenis sur sin. Ne estas ja orde, simple suspekti hone!iceteron. Poste mi aüdis, kc ankaií la polioestro estis infekt- tan Yir~non. Ne decas al lertá oficisto, fiaski. per ia stult;_ita de mia fantazipl~na historieto. Post longe interkonsil- ajo. Do ni helpu nin per policistai artifikajoj. .
Efika provo ce alivestitaj homoj estas la ludo per
i~o kun la vilaA'estro li fine en la sama vespcro .ekspedis
porinfana
pilko. En kio konsistas ci tiu policista artifik..:
telegramon al la éefurba polioestro. Revenis telegrama
sciigo, ke oficisto de la sekreta polico ankoraií en la sama ajo?_Nu, pór eltrovi, cu la konoerna persono .estas viro. all
virino, oni proponas al la suspektindulo la ' ludon per
nokto ,prenis la lastan rapidvagonaron.
la porinfana pilko. Se, en sidánta pozo;· la persono la
1
Ni ne bone dormís en ci tiu nokto, mia edzino ec genuojn kunfrapas por kapti la pilkon, temas pri viro.
estis ege eagrena, ke la polico rigardis nian zorgegon kiel Virino ekkaptas la pilkon en sian sinon per disetenditaj
seroon. Ni ja ne sciis, ke la polico intertempc bonege genuoj. Bonege, pensis la oficisto, .ni faru ti9n. ,
laboris.
Posttagmeze fraülino Therese Müller .refoje estia en
Frumaten.hore estis nova gastó en nía hotelo. Polic- la ~ardeno.
iato Neumann metis la fingrojn sur la buAon. Sekret. En certa momento, vilata 'infano, kiu havia pllkqn
miene li diril:
en la ~ mano, enkuregis la ~ardenon.
»SASAtl Neniu en ci tiu domo sciu ion pri mia proLa infano alproksimikis al la fraiílino kaj ~i 8erc~
fesio.c
maniere proponis ,pilkludadon.
.
.
.
Meritplena viro estis la policisto. Li vetis oo forKonsentis tuj la fraülino, car Ai ne sciis, ke la ·FG"
veturo el la oofurbo, ke li oerte senmaskigos .la misteran, licisto kaAikis malantaü proksima arbo.
.
intemacian :tbotelra1(m «.
Pacience la fraülino tie sidis . sur la.. se~o, .te!lante la
Lia enketo komenci~is tuj post la matenmang~. ·
plektitajn manojo sur la ~enuoj.
.
·
Fraiílino Tberese Müller sidis en la ~ardeno.
Hopla! - kriegis la infano. Jen, -alvénis la pilko ...
Neumann - por konatiko - diris .sian nomon. La
Kaj la oficisto ·vidis, ke la persono antau Ji tú~ sporit
fraulino iomete konsterni~is, sed tio ne estis videbla sur · tane agas. Jes, li vidis, ke 0e la ekkaptó de ~la · pilko 'la .
Aia viza~o. Sekvis ia banala babilado, dWÍl kiu la polic- genuoj kunfrapi~is.
·
isto havis okazon, ~isfl,lnde studadi la .virinón antaü li.
SufiCas. Sufieas•.
Cu malaltkr-eska staturo? Jes:
La iniemacia hotelAtelisto Hugo Snajder tiel estis
Laií lasta modo vestita? Jes.
arestita.
~e tre elegante Ai vestís sin. Enpense Neumann notis
·Pro miro ,li« mem :preskaü kolapsis.
la blusilkan pluvmantelon; ce la kolo blankkolora kolLa »hotelratoc certe for~sis pri la · radio, pl'i prukrilpo, peceto da kremkolora bluzo estas videbla. Taüga dentaj gehotelestroj kaj pri lertega: policis1o.

-lble

rilato, kaj alk:ciis, ke ili Yenu al la. »korto«.
Ankaü en sia v:ila~ li haltetis 6e .du-tri domoj
k:aj vokis Ja homojn.
.

en

Vintre la vilat3Jl0j servutas Cirkiaií la domo, jen
riparas ion, jen sidas en la drink'ejo, laií okazo. La
nova3o fulmrapide disvastigis en la ~.o.
Nae Eftinúu kaj Ag1aja cigiditis ri.markante Sinjoron -~u. Ili alkur¡s· ·pc:>r deprenj lin el la glitveturilo, rigardant~ uriu la alilin.
- Kio tio ~. onklo?
La maljnnulo se~re ·rigardis ilin: ,
.
- Kio estu, nepo: jen mi \'-enis .al ·mia hejmo.
Ili portis lin supren, "k<mdukis lin en lían iaman
&mbl'()n, kiu ~ .estis la tambro de. Skai.iu., ·iU ek~
bruligis fajron. Aglaja donis al li dole&.lon, kvazaií ili
e&tus liaj plej ~maj se.rvistoj. ,
· Sinjor{) Dinu r.imarkis la pantoflojn de .SkB:tiu,
~ la :l'aodó ~ la 1;tito. Semo~ li 1evis iliJt , per Ja.
bntOno kaj )etis il.in e.n lá faj-ron.
·
Aglaja .grando'Jrule ng&rdis iio::
.. r
- Sed kion vi faras, 011ldo?
"'·
. .,..... .T,io ~s mia .tel-Q. &lQ bota, _Aao~u ~ 1tta- ..
)In; ~ fo~ la lcoYr.ilon-hj matraoojn; par k1t eljA"~ .
la fiula Odoro, ~u 'Vi ko~ minl? .
,
.,Ag~~lomprenia, ~ ~poda . ~ lari. ~Si ~-~

w ~~~ ~ &atiu _,..~. fila-.~
•"lll: , .

Natu:re. Jen nia apelacio!
Sed de kie ci scias, Tudose?
- M'ja vidis lin, knabo:
Oni ne tre volis láedi, ear oni sciis, ke Skatiu lin
tenas kiel gar.anti.ajon en la urbo.
Dum ili interparoladis, eksonoris la tintilaro de
StJ.rvoja glitveturilo: Tanase al venís en galopo.
J'uj kiam Ji enkonti¿is, li komprenis kiel statas la
aferoti. Li estis flaveverda pro kolero. Li starigis kajl
ekrigard.is la vilagoanaron.
- Kion vi deziras, bonaj'homoj'?
J1i deprenis la pelteapoj'n k.aj milde proksimigis
al li. .
·
_
'
- Ve1ero bona, sinjor'.
- Nu, kio?
·
- . ''- Kio do -estu . • . Jen, ni refoje venis al la
-korlo ... ear ni aüdis, ke alvenis la maljuna boero. •
.
- Li alveruis, sed estas malsaneta. Venu pli poste,
Je vespero.
K.aj li desaltis el 1a gliheturilo k.aj supremns.
Enírinte Ja domon, li dejetis la pelton kaj atakis
·
sian bopatron :
- Komplimentegon, boero.
· · Sinjoro Dinu ankorau estis ~ la tablo. Ekvidinte
lin, li rigardis en alian 'direk'ton kaj respondis jp
sama tono:
·
·
- Ni danka.s al vi.
Tanase slosis la por4on. La maJjuriulo ekkriis:
~ Ne slosu la pordon! ne slosu la pordon l
- Ne b1e'lru ·tiel, car ni ambau havas arangotajon!
'
' -¡ .;
!. !
- Ne _slosu la pordon!
- . Vi forkuris de hejme, ha?
- Ne Slosu la pordon!
.La oku1oj . de la maljunulo presk.au elsaltis el la
k:apo. Li kriegis kiom la~ lía bu~, ripetante la samajn vortoj.n: »ne )slosu la pqrdian«.
·
SKatiu devigis malfermi la pordon.
- Kial vi foriris de hejme, boero?
Sinjoro Dfuu ~jnis tr.ankviligi.
- Car mi ti.el volis.
- Tiel vi volis? ~
- Jes.
--; Tiel ?- Do mi instroos vin.
Tiel di:rinte li leV:igis k'aj vokis Nae-n. '
.
- Diru al Kiru, lie li vonu tien ci kun Ilie,
tCaj .• : §anka lá óévalojn.
Nae flank(m'tiris lin, kaj flustris ion al lía orelo.
· ·
, 'Tana~ elrapidis, ' al la homoj, · furioze. .-_
~-:-fratOj~ ~jne vi volas malesperigi min. Kion
vi ser eas en mia· k'Ol1to?! lru al la ministro l
Kelk:áfel Iá' vilaganoj foriris; aliaj ne.
+- Nin vo-lós nía boero:
Sk.atiu "komehcis "blekokrii:
- Vía boero'?! ... Kiru, Die, )etu ilin eksteren !
·eksterenl · ' · ·- ,
'"
,
La gardistój -ellwrtigi$ ilin, jen ~tiÍe, jm uialgentile, · fermante. la P?rdeg,:ljn. S~tiu ~ al sia ·00_mttro, sekvale de 1a duopo.
·
_
.
.<-:; N~ h<!paejo,
ar-angu duope. Ekp~

Herbeja kvinfolio

-

-

r

· He

m_

'·íifiií, he. · •"' ; · -·, . ··; ·
· ··
'
:..• ·
·
La maljunJilo vidis, kiel forlasis lin la k.amparanoj
ijlj estante-'senJ>O:va, .klmis la kapon surla. táblon kaj¡
plpris.. La c1u ·servutúlOj e~renis lin. Skatiu ordonis:
. .--:-- Do~u al }\ la, pe}to~ -. bj tu~~ bastoSiluJ.101l.
·l..a 8el':l'llfillóJ alpot:tts lli pellón kláJ Snufun.
'
-

·•

Ligu )in;

~ .envóliiS

.

. .

'

lin feT· ~· peitó ·bj· ~ lil auuroo

~

Josef Kubelka -

Ser~u,

se vin kor' tormentas, kvinfolion sur herbej',
Cian zorgon ja fotventas kvmfolio de herbej'.
Estas talisman' por tiuj, kiuj sur la kamp' de 1' amo
Al batalo sin prezentas, kvinfolio el herbej';
Forflugintan felicbirdon re-algvidos al vi sor~e ,
Kiam erarvoj' vin tentas, kvinfolio de l' herlx;j'
Ja ec tiam jam f~licon trovis vi, se amatino
Serci kun vi ekkonsentas kvinfolion en herbej'.
El la 6eha: Milo§

Luká~.

Cirk!aüe. Poste ili levis lin por mieti en la glitv,t_lturilon.
Sed la cevaloj ne' estis pretaj. Atendan ~e. ili ciuj
povis vidi, _super. la bacilo, ke la ~ila~anoj ne d¡ü~iriSI:
sed atendad'is. TrL8:Ill Tanase oridlorus al la du semstOJ
alporti la pafilojn.
· Kiam la glitveturilo estis preta, ili jet~s la maljunulon, kiel sakon, en angulon. Skatiu eksidis apude.
Kiru sur la antauo, apud la veturigisto, k'aj llie ~ 'la
dorsa ekstremajo. Jene ili ekiris.
Sed anstatau eliri tra la pordego, la glitveturi:o
iris laü flanka direkto.
La vi1ag-anoj blokintaj la vojon, komprenis Ja planon -de Skati.u kaj jli kuregis en tiu direkoo. La plej·
lertaj alvenis gurstatempe k'aj volis kapti la konduki!on
de la .a ntaiíaj ~valoj, sed la junaj eevaloj timigite fl.ankenigis kaj traglitis inter la homoj. Tiuj blasfemis kaj
ankoraií kuris iom post la glitveturilo, por almenan eligi la kolerfajron el si, - kiam ilí ekvidis de· malptok-'
sime, antaü la forkurinooj , venantajn homojn, el alía
vi lago : estis la kamparanoj el Balta.
·
Skatiu komprenante la dangeroo, ordonis, ke Kiru
pafu en la aeron k'aj la veturigisto lasu pli libere -~
bridojn de la ~valoj. Sed la !timiga pafo, ansta:tau
helpi, havis .malbon.a:n efikon.
La Baltanoj baris la vojon de la óevaloj, Imante.
Skatiu elpremis la korrdukilojn el la mano de la veturigisto kaj . volis veturi tra la kampo, sed unu el la a:ntaüaj oovaloj falis en la vojrandan 'bvon. Tiom estÚ>
sufiea, )(e oni hptu ~· La. eevalo levi!is, trenis unu
junulori tra la nego, sed vane. Oni rapide cirk:au.is la
glitvetl!-rilon de Ciu parto. Sbtin saltis malsupren, prenis la. pafilon de Kiru kaj volis defendí sin.
Bato per bastonego, veninta kvazau el la Cielo,
faligis liarrpafilon kaj li ekku:regis. Oni post li. 'Oni
)(aptis lin kaj kiam .li kuAis surter.e, oni ne sciis, Ou li
sunte:ri@s Sóla, aií oni .lin rénversis.
·
Kio okazis. tiam, neniu konsciis.
D.um m.o~nto, oni díserigislin, sen bruo, Eiln veo.
"La jng.istá ertketo trov.is' en Ha kaCigita ·cerbo Atonojn, najlojn, crfonitan tukon, kiujn la furiozo de la
popolo · alp<~rlis 'kíel superakvego.
, _
,
,
Kiam la homoj ·reirls por prijug-i la servistojn,
du el ili _revenís ~ la kiadavro ~ - Sk.atiu, arde pro _
malaiD.Q, kij ili pied:puais' la Impon. per la kalkanumoj de
la ootoj. Unu estis Lefter, et la_pi'ooeeo de la Baltanoj~
· la allif :Stojka; la cigano et · Ciulnioej.: Unu · v.eútis la
"ipobatojn _survangajn; 1a .aJia la mortOn de Forga.A.
. . -Kaj <Sin.joro Dinu ·viv.adis plue, Wúa kaj~ sola, sed
posedanto, kiel iame, • la tero, tero tidm kara, en kiu
~ estis ripozonta ~terne, 1u~: la kmlo, ke tie -estos, booe .
· al li¡" ke. en tiu ·i.ilinxí 'liwJi!r li trovos ~'l !La pranloj; .
senmi5rteoon,· rekompencon· kaj punon.
·'
'
Elli ' ~: '1.'-. M.ororiu ..

FUMO
....,.

~aria

Konopnlcka -

Kiomfoje éi rigardis tra la fenestro · d~ sia logej~
eto, tiomfoje ·~¡ povis rimar1ci,. kiel el Jfl .granda kam.entubo de la fabriko eüra~ griza kol~mo. ·Ofte si intenoo
forprenas de sia laborajo la maljunulinajn okUlojn por
jeti al la fabriko almenaií unu rigardon. En tiu rigardo
estis . ia stranga beato 'k'aj dorloteoo. · Homoj· preteris
rapidante en diversajn · fl.ankojn, kaj_ preskaií neniu
turnis sian atknton alten al la k'amentubo kaj n'\Jniu
rimarkis speciale la grizbluan s·t rion de fúmo. Nur por
~i tiu ci fumo ·haVis· apartan signifon, kiu kvazaií parolis, §i perfelde ~n k{)'mprenis, ~i estis por §i kvazaií
\iva estalo.
Kiam en ]a frumatena opalá krepusko diverskolori~s la farboj .de .Ja aiíroro, jam vidigis dikegaj kolonoj da fumo, kiuj disportis akran kaj tranean odoron
de . fulgo .. Tia:m ~i sciis, k~ tie stara~ §ia Marojo .Ce/~
faJrO ka] en la kaldroneJO brulhehgas la fJamon, ~1
sciis, k!e tie stáras li, sia filo, alta svelta, vestita ,en
~alhelblua tola bluzo, 'lrun _ le~a · zon? Oitkaií la .Iro~po,
kun ronda ea peto sur la .helaJ haroJ de la kapo, wm
malsupre disbutonumita kolumJ).
'
1
- Ho, hol - si paroletis tian_¡ ~nhumorete Marcjo laboras. . .
.
.
Efektive, li laboris :kun ~ervqrp :de novulo, li ~utis
korbon post ~oJ;h9 da· karbo en. la fajron, farante sian
laboron kaj samtempe ankaií tiun de la fajrigisto,
fiera · pri sia nova plialtranga olrupo de kaldronisto.
T~am ~n ~ .l{oro .~kaií eksplodis .abun?o da kan~j
diversaJ, kiuJ plemg¡s la kalkdroneJOD de mateno ~1s
nokto.
Post nelonge tamen, la nigraj bulvolvoj da fumo
blanki~s. maldensi~is, fa~is pli. malpezaj kaj tra serena lazuro eli~s supren en formo de malpeza relda
lrolono.
Tiu vidalo enver§is en la koron de la vid l'ino ~ojon · kaj serenon.
- · Cio bone . . . - Ai fiustris · - ¿¡o estas bone ;
al Dio Superulo dankoa!
Kaj Ai kuretis en la malriea eambreto la'boreme,
ordis sian liton 'kaj la tabulliton de sia filo, ·purigis per
malnova betula bala,ilo kaj bru'i.gis fajron en la kamen- ·
eto por la tagmeza man~.
Tiam, rekte vid-al-vide al la granda fabrika ka~ntubo, ankaií tie Ci, el super la tegmento :de la 'llmDsardo, kie lo6).s la vid vino, suprenlevi.¿is beltufe maldika
blueta fadenareto da fumo, fadenareto tiel mizera, kiel
la spiro- de maljunulaj brustoj. ·
·
La j:una kaldronisto &am riÚlari<is tiun fadenaooto:i:t. Kaj ne nur rimarkís, sed ridetis al ti. Li bone
sciis, k'~ tie, 6e la kaineneto staras liá patrino·vestita per
blanka kufo sur . la kapo, kolora. kaftano,.. kaj rozk'Ol<>;ra
antautuko, eta, Velka, ~ba, preparante por ' li ian borián
;barOon aií perfe\tan gris:upon. Sajnis e~ · alli iafoje, ke
li evidente sentas la· bongustan od?rQn de tiuj ra~j.
Kun cJuobla ~1Uzi.á.s'mo tiam li jetis··sur la fajroo
<knovan . AoVelilon ·da brbo, kaj dubl la hejtistQ gratis
al si ·¡a ldapoo, li, staran1e per u,;¡u piedo sur la sub.masonisla)o, ..elaste b.j !erre por du ~j lalxlregis.
·
Tiel · ~ a~l) Ilankoj iris .ae~ tiuj· du spiraj(_)j :
de ·la fabrikb liáJ .de la mansái&, malaperante illl .la
diafanaj lazuroj, .ebJe 86 k:wiitan1e lron ,i)J..
'"
"
·
Ta méze la fumo fabrib. mal~ iel; ·Ja k<l-'
loeaj p : j de la rnatioego mililrapi. iom silo Lt-

boron, la ellasitaj vaporoj tr.alrudris multfoje la aeron
per a:fcra kaj grinc:a fajfego kaj la knabo kiel uragano
rapidis en la Ca:mbreton.
· ..
.· - P,atrino, man~on - 1i jam vdlás el la sojlo
J(aj, jetante la kepon sur la tablon, li kuris al La ka~o
de la lnerlp, pendanta en la fenestreto. La merlo, ·!kiam
~i nur ekvidis la knabon, eli,gis longdaiíran fajfon, 'similan al tiu de la (abri'ko, poste komen~ siajn kutirnajn 'kantojn, kiujn instruís al li Marójo. .La knabo
staris ee 1a ka~o. enposigis la manojn kaj fajfis. Gis
la muroj trémis de tiu fajfado.
·
·
La patrino dume stemis sur la tablo belan flav.an
~on broditan per b!uaj cervoj kaj sta?gis p'r()fundan
faJen~n v~zon da gnsupo, baroon, aií I?~zan supon .Imn
fumaj1ta vtando, aií an~ií farunbuletoJIIl laií ~ta liliervolo. Apud.la varo ku~ts .sur la tablo pano grandbula,
la eefa fundamenta nutra]~·
.
.
.
La panbulo malapens post ne longe gis duODO,
k'ia'm
nu:. apefl!lií :Uproksimigis -:u. .~i. Pecon J?<?S~
peoo h tranCls, salís ~m en pladeto l{aJ seneese parohs.
- Bona pano, patrino!
- Bona, filejo - respondis ciufoje la vidvino.Man~ benbeate, man~. Je laudo al ,sinjoro J.esuo kaj
Lia Patrino plej Sankta .•.
La l{nabo ne ate;n~s, ~s oni lin petos, kaj kune
lmn la pano malapens ankaií la enhavo de la piado.
- Bona barOo, patrino - li tiam diris.
La patrino post kelkaj minutoj komencis plin:lhlrapide mangi. Kirletis per la Jrulero .en la te le~. blovis
'SUr ~in, sed- la barco ne malplügis. · Kiam · do ·la · knabo
formangis, kion Ji ha~s antaií si, kaj per la mano deviSis la lipharojn, si demandi's rapideme:
.
- Kaj eble filcjo aiikoraií .. , A1 · mi hodiaií iel
ne tre ...
Si volis komprenigi al li, ke ne ,gustas, Sed tímis
ofendi per evidenta mensogo · Dion, ear la barOo ja
estis perfel{ta. . .
.
·
.
---:- Sed - diris la knabo - kial la . . patrino ne
man~as ... ,
.
.
Si antaiístarigis al li rapidé sián teleron, ~te:
, - Man~, infano, man~,! ~e laudo al Sin19ro
Jesuo .. .

!i
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11• .. ffeine -

vi diamant~j kaj pe~loj Kaj ti~ al via inkllil' .". . ·
Vi havas plej helajn 0kuloj~ - .
Plu liion deziri, k:nahin'?

Al

La knabo tiam denove prenis la kuleron laií sia

;

m~m

'

- Kion la patrino volas de Ci tiu bareo? - li
dema:ndis. - Tio ja estas rega barro l
1 · · - ' Gi estus, estus ·íilcjo si respondis palpeb- ·
rumante - ·sed mánkis al mi por gi laiíra folio... ·
Okazis, ke Ji ne cion elmangis.
·
Tiam §i la reston enver§is en argiLan pelvon kaj
starigis en la kameneto, · ke la filo ne rimarku tion ...
·
Tiun ves·t:on si rigoardis kiel ekskluzive sian pro prajon kaj kiam la knabo _eliris, si mangis tion, almordante la restajajn pecetojn da pano.
. Ci9 Ci okazis tre rapidege. La juna ka1dronisto
estJs anstatauata tagmeze nur por momento kiaj li
d~~s rapidi. Apenaií for'manginta, li ·krucosigtnis sin,
kis1s. la laboreman malgras.an manon de la patrino,
kaphs la kepon kaj, fajfante adiaüon al la merlO', Ji
·forkuris eu tri saltoj, de la mansardo malsupren. La
vidvil}o staris tiam en la .mezo de la Ca:mbreto kun la
deprénita tablotuko en la mano kaj aüskultis lrun tima
kaj bena rideto la tondrosimilan frapadon de la pie do j
de sia filo.
- Sankta Antono - §i diris skuante la kapon tia kurado! Li ja povas la piedojn rompi . .. la Stuparon
rompdifekti .. ;
Si staris tiel ahsorbita per la aiídado, dum krakis
ISube la pordo de la vestihleto kaj dum ehis la sovaga
kanonado de la junaj fortaj piedoj. Tuj poste §i finis
kunmeti la tablotukon forlavis la vazaron, cirkaiíama!Sigis en unu lokon la ardantan cindron, kaj, sidiginte
Mi.a patrino
ee la fenestro, flikis la ve3ton kaj tolajon de la filo. A. Farkas
Somere si povis longe ankoraií vidi la fumon
eliganta el la fabrika kam;,mtubo. Okazis, ke si ticl
Higardís i 1in la vidvino med itoplene. Dum la rerigardabsorhigis al la fumo, ke dume la laborajo elf.alis vado elsirigis fajfo de la merlo, kiu, veki~inte do la
el sia mano...
'
lumo frapiganta ella fabriko en la fenestreton, koTio iafoje .a1prenis groteslcajn formojn. La fumo meneis kanti siajn melodiojn. En la Camn:>reto faria"is
k~el fera ;:afupajo elvolvis .sin metn: ~1 la propraj turpli gaje, la fajro flagris en la kameno kaj l a medo
n~goj Jtordajaj, fevante gin pli alten; tío kiel malpezaj
kantegis gis surdigo. Kaj kiam sur la cielo la luno
§umoj en la aero svingis .seman:te antaií si nubetojn staris .plena, la tuta fajra vidajo glimfandigis en la
rozajn; gi, 'kiel ~1 inoens'l\jO, iris rekte supren ondi- lunaj briloj.
gant~, mole etend:igante en regionoj; gi, kiel plumoMalfrue vespere la filo revenís lrnj el la sojlo
tufo ko1osa, brulis sub la suno el la kamentubo blo- deaove vokis :
·
vante, jen 8angigante en iajn oo!ajn formoju, en iajn
-- Patrino, mangon! ...
lili?avroj~\ netN;ajn , karikaturigante en ~jn viziojn,,
. Kaj kune kun tiu Ci juna forta figuro enpaAis -en
fantornOJll~..
. (
'
' ! ! f : la eambron gajo, rido kiaj íacileca sena"eno. Kun pli
lafoje la vento gin plenblovis k:iel velojn de granda malgranda rapido la knabo nun mangis, rakontis dum
~po, iafoje pelis kíel nigran pul van nubon. Kaj·· en plu- unu minuto al la demandanta patrino tion kaj jenon
veta tago, la JulllO staris .supev la ·· kamentubo nub- pri la pasinta tago, po3té komencis large oscedi, streCi
maniere .kaj pecforme pendis sur la wgmentoJ, kaj la metnhrojn: la lmétlo ec ne interesis lin en tiu :minuto.
batigis sur la teron ·De sciante kie lokigi
lru dormí filcjo, iru. dormi - diris la patrind;
Kiam la vintro alvenis, la vidvino bruligis lam- karesartte lin sur la kapo, ear morgaií vi denove bezopetan ~ la luuneno kaj faris oo gi . dikajn Mrompojn .· nas.··
.
··
·
_:. Mi iros, patrinjo. . . Ji respondis per dorma
' por vendado. · .
Kvankam al la fenestreto· akre blovis kaj la prujno .vooo - · mi 1acigis ege!
·.
'tí¡¡ la Cambreto atingis tra la polvoputraj disfalemaj
- Ka j la pre¿on faro - memorigis lin .la pat,, ;Jiadroj, ·sj tamen alíris al. gi;por rizardi al la fabriko.
rino.
· :._ 'Mi pregos, patrino.
La fabriko ardis vid¡tTvide de la mansardo, per
}onga vico da lumigitaj fenestroj:. 1&alcis la interna la.
Li kisis sian 'manon, genuis .antaií sia ku~jo kaj
_boro per la puhnoj de siaj gig.antój, tintis per la IerajdJ klinante la kapon .al la kunplektitaj manojo, li pret is
;c50nis ¡lu-) cr bat:r~ de la ruarleloj, grincis pe:r la pentoj· rapide duonvoóe la Patro-N.ian, interrompante la pre!on
·de la segilO~, sllilís · :pt)Í' la pil01oj de landitaj meta:loj. ~r .ega. osce?ádo,· po~ frapis sur la ~ruston, k'ru~
La fumo, kiu nun 'SUI' fundo de prof;Unda granito de ~gru~ sll! ·svmgurge KaJ demetan:te rap1de la vestoJn,
'· J.a ~elQ elbatigi.S el sia kamentubo, >Cstis ílama, spi- ~ li jebs Sln sur la 'duran stemajon.
Tre- baldaií li ~enj:)ormitis, klaj ea la t.ambreto oni
.·~~ per fajro, ~tís fasknjtt, ' da fajreroj. kv'~:ií raketóJn..
.
·
·
. aiídis lían ritman profundan spiron. Dume :la patrino
LaTtaj b~j, fajróbriloj iris, el A'i relde al longe a;nkoraií susure flu..<rhis pret etojn antaií la nigri}a~ ~~~~. kaj ~roksime rebrilis ~andaj silentaj· 'gJOta orkolora hildo de la Plej',Sankta Virguli,no. ,_ · ..

auroroJ

'i

. ·

JFine,. la ~peto esti.nS'itis, .Ja . ~rl<? ~ . bafál[ti

.
La knaho trankvili~is kai . kovl'ante ~in, (a lis , sur
en la ka~o, 6io si,le~tí~is por m<>l'gaií ree veki~i je
kusenon.
'
.
tagi~o.
•·
- La patrino povas jam foriri ---- li diris - patPri 'la vekado estis cia:m malbone. La vid vino dormis per dOJ!llO llll8.1]unuleca, m.aUonga, gardema, k'vaz- rino k'usigu .. -. Mi ekdormus ...
Sed li ,. ne ekdormis. Li ku§is dor,soe kun·- larg~
aií ~parantli la horojn dum la vivo PQI' la grnnda do•r nl.alfermitaj
okuloj, gapante estingigantajn stelojn sur
mego en la tombo.
la orienta Cielo.
El la dormo si ''eki~is post la duu lrokokrio, longc
Si jetis sur lin rigardon- unufoje ka:j duan .f<2joll.
antaií la unua fajfo de la fabrik'o, kaj descendaute el
- Kial vi ne dormas, filejo -:- ~i demandis.
la litajo, §i trotadis en la _t.ambreto preparan te supon
- Mi ne povas patrino·. . . Ji respondí; mallaiitc
por 1i filo flustrante pregojn. En la fenestro staris
per plenda vo~o.
tiam granda silenta stelo antaiít.agiga, lmnanta rek'te sur
Si, a1iris kaj sidigis üe li,
la viza~on de la dormanta knabo. La .patrino ciufoje
Ne embarasigu, fil~jo! - Si ekdiris.
k'ondukis siajn okulojn sur tiun viza~on. Volonte si
- ·- Ne C.agre~u! Cu por t:o la kompateina Dio
jam vekus sian solfilon, sed ties profunda dormo diekreis la toridrojn, ke per ili li timigu al vidvino §ian
tenas §in de' tiu faro. - Tiu 1 -- §i ffustris duonvoae '-'- Tiu delik'atu- so~ an fi!eto n?
Ne lasos kaj ne permesos ll:ion Sinjoro · .res~;~.o kaj
leto an'koraií donnu iom ...
Sed kia:m ekaiídi¿-is la grinca fajfo de la eligita la: patrino plej Sa:nkta ...
vaporo, si ·vokis al la knabo:
Kaj mi diras al vi, ke tondro, kiam f raiílo aü
- Marcjo! Marcjo! Levi~u, fi 1eto! Oni f.ajfas ... fraulino pri .gi' son~as, , simbo1as edzigon. .Ten kion
tondro sit,'llifas . . . Mi ja posadas son~olibm.n, do mi
La knabo turnis· la kapon .al la muro.
scias.
- Tio estas la' merlo . . . - li diris duonkonscie
Si diris tion kuo rideto, preskaü gajete, trakonpro dot·mo.
dukante sian .maldikan manon sur lía frunto, kaj
- Ne merlo, ne! En la fabrikO oni fajfas, filcjo, karesante al li la harojn, gis, la knabo iom sere~s
kaj ne la medo!
·
káj same ekridetis.
· ·.
·
Li streeadis ii.Ín , kovris la kapon, murmuris, sed la
·
- Do vi diras, ke edziA-on tio sigffifas - li depatrino ue cedis. Kiam la nokta dejoro jam finigis , mandis.
·
'
la kaldronisto unua <Ievis stari sur sia loko antaü la
- Certe . edzigon, bruegan edzigfes1on ...
apero de la laboristoj. Tio ripe~is dum la tuta seLa knábo enprofundigis kaj post minuto diris:
majno ne kun escepto ee de dimanoo.
D() , 'Q1i jam levigas, . patrino. ~,
.
Sed unufoje, restis ankoraü multe gis mateno, la
- Levigu filtjo, Iev:igu .. ~ Mi -kiuiros la uiatenknabo kun krio vekiA"is el la dormo me.m, kaj eksidis UJangon; kiam vi ma.I\,&os, vi pri tio forgesos. .
sttr la litajo.
Jes, li forgesis. Pli gaje ee estis dum tiu mateno
La pa trino tuj alpa§is.
ol ·ordinare en la Ca.mbreto~ Ca.r la lfua~, · l1avante
- Kio okazis? Kio estas al vi, fileto, kio? si s'ilfiee da tempo, utíu post alia fajfis IIÜlkÍdiojn k'vazaü
demandis zorgoplene.
·
Ji volus vetsuperi la merlon, ~s la biroh raukigi~; kaj
Li ne respondis. Rigariñs ~in per lar~ maUer- ·k iam gi venis al la loko, kie temas pri Sofinjo ekvo- .
mitaj okuloj, la bu§o estis trema; la frunto en mal- lanta bérojn, ·g¡ fájfis tiel me.úmkolie ~iel se iu kántus
varma svito. La disbtítonumita Cemizo movigis leve pro nazvote. Ekri<lis M~rtjo, .ekridis la patrino ka} .,iel
la fortaj laií.ta:j batoj de la koro.
en gajeoo ~li disigis. Kiam li eliris, la vidvino staris 0e
la pordo , kaj aií.skultis la malproksimi~antajn pM<>jn.
. La patrino lin Cirkaiíprenis per la hrakoj.
.
- Kio ·estas al v.i, fileto, , kio estas al vi - de- La p88oj e.stis facilmovaj, lrura~aj', libe:raj :kiel ·kutim4l
mandis la patrino deliKíate alprernante lin al ·si kvazaii de junaj piedoj ... Ec la kurbaj malnovaj ·polvoputraj
-8tupoj ne ·knaris hOdiaií lciel kuti.me- . gis nun. Nur
malgrandan infanon. _
kiam la knábo brufermis -post :si la PQhion, sia koro
Long-e Ji ne povis tran~.
k'o'rnencis hati kun rapíd:a .timo, la krak:o estis ;ohttiza,
- Nenio, pattinó ~ li d'iris fine kun rimarkebla subtera, kaj resonis per temra eho en la malplena
fortostreja peno - kaj Dellio. . .
·
vestihlo. Si ekkuris .al la fenestro, poi rigardi post
- Mi nur son~is . . . ke .'. . tondro ·b atis en min. la filo.
,
"
·
Li .iriS . facilmo~, rapidemé; lfun: -alteo levit.íl 'kapo,
La vidvino rigidiA-is, .sed ne lasis tion rimariO al
la filo. Si estis ek'parolonta, sed la voeo: haltis en si~ k:Sj kiam li -es'tis traironta ~ ·pordeton de. la · f&brika
muro, li .returnigis kaj rigarOis supren . .PQvas esti, ke
brusto.
. ,:
.. · ·
La 'knabo sidis .sur 911 tabula li~jo, ~tonigit., al la Ienestreto, ai1 senocle ... ._·
·
.
Post
®nuto
deñsá,
nigra·
:fUmo
'11va:anire
e~
el
se.nmove, g'apante antai1 sin per teruriga rigardo.
la kamentubo. •
'
·
,.
- Tondro, patr.ino - 1i diris per- mallaiíta inFo~s ®roj. En la ·pura ordigita tambrelo
terrompa voeo - tia roA-a_, terura kiel drako, sur la
fariA"is si enté; ·la· mf:tlnova .. bódotO, kml la ro~ .k onbruston ~ falis, patri!Io... tj.el timi_ga·. ~ . ru~a. , >,
~ Veksa -~ ~- .navWD~- _cifer¡tlat(), tikf.íll5s sur · ~uro
Li -silen:tikis kaj.. spiregü¡ Iau1e. · .
·.
.dtonotQne, -la merlO .p nwis plej gajajn · ~jn,
.L a vidvino penis iel lin tra.nkviligi. ·
bar.aktante lwn sia mUka Yo&>; kaj la rid\ino, kun la
~ Ne~io grava,, filetol --:- .§i diris,, !lmresante lian
petJSO pri ·!iu son~ ·. _ de. ~ filo, ain:lbohmta -~
va~:megan . v:angon. _ , Kio grava!.. • SonA-o ~ il,tizio
k-ó.ntrolis sian festari N'é'ston.'. ,y
l
·
·
lcredu je lOO. Nenio. grava, ñltjo! .. .
..
.
Subite. ,.-audiAis ~rura k'rako: Eldremis la .muroj,
· · ' Kaj ki.am la knllbo laiíte ekklakis :per la debtoj, la gruzo el _la kameno komencis Au~ _La fenes~to
~ .sidip >apud li, alpremis lian · bpon .al siaj mizerai ltlu\ bruo ,'61falis. Granda
kPkmó , da . •fUmó
hrimlojf _lulajite iin iiioiile ·JDe1. in~~ · .
~· ·í:' ~ éñ la · ~ küne ·;
di 1frimj

ra

.fai:Jm foiltaDo

OBSfR·UO
':

1

~

SVEDA PIONJRO
' EN LA PORBLINDULA LABORO
-- S~eda pioniro en la porblindula laboro, s-ro Harald
Thilander, mem blinda de sia 7-a jaro, dum sia 6o-a
naskigotago antaií nelon~e estis tre honorata de sia propra
landa _kaj aliaj. La pleJ altaj signoj de estimo, kiujn li
ricevis,- estis la sveda Vasa-ordeno kaj la pala ordeno
PolOI~ia Restituta,, la, plej alta distingo, kiun :Polujo pavas
doni al privata persono.
Harald Thilander estis filo de kampara instruisto.
Post severa atako de skarlatino, kiam li estis nur sepjara,
li tute perdis vidpovon kaj aiídopovon kaj parte movpovon -de la manoJ.
·
· Oni sendis lin al instituto, kaj tie li eksciis pri speciala _presmaniero, kiu ebligas legadon al blinduloj. :Por
povi legi la brajlajn librojn, tiam haveblajn nur en la
franca, li devis unue lerni la gramatikon de sia propra
lingvo. Tion li facis kun granda klopodo kaj daiíngis
por majstri lá Úa):lcan, la anglan kaj la germanan. Poste
.li leqlis ankaií la italán, la ·hispanan kaj la finnan.
· .Fine li povis forlasi la instituton, kaj per kuragigo
k'aj §ubteno de blinda muzikgvidantino, kiu poste farigis
lia edzino, kaj de aliaj, li sukcesis akiri necesan ekipon
por hrajla presado kaj komencis aperigi verkojn por hlind'uloj.E
.
·;.· pr1. Esr,eranto. L'1 tuJ.
· -n 1901 . Th'l
1 an d er mteres1"'1s
komprenis gian valoran por internacia pubhkigo por hlinduloj, ; kaj 1i utiligis siajn multajn eksterlandajn inter;rilatojn por fervore propagandi Esperanton ínter la hlindúloj. En Igoft li kaj la franca profesora Th. Cart komencis éldoni Esperanto-gazeton r.or blinduloj, »Esperanta
Ligilo«, kies aperigon s-ro Thilander tute prizorgis post
Igx3.
· · ,;; Ciamaniere li lahoris por siaj sortofratoj en la tuta
mon~o. En sia presejo en Stocksrind, apud Stokholmo,
kie li ankaií logas, li pretigis brajlajn publikajojn kaj eldonis je produktadkosto por hlinduloj en aliaj landoj,
kiuj ankoraií ne povis starigi proprajn presejojn. Nunte-~Upe estas presata _en la presejo de ThilandeF granda
_nombro da pu:blikajoj por blinduioj, la plej grava .la mentüta »Esperanta Ligilo«, kiu estas distribuata al cirkaií
-3o' iandoj, kaj la 'popularscienca »Nia: ·Mondo«. (Sveda
lnternacil(l Gazetservo:)
" KRISTINA; - S VEDA REóiNO. -Si parolis dek, aú
dekunu l:ingvojn, ..d'onis ..okupon al -la amaso de .sekretarioj, skrihadis le~rojn de mateno gis vespero al regoj'
scieneil:loj, generaloj1 di¡)lomatoj kaj. artistoj, siaj konatoj
kaj -amikoj estas 1rovehfaj en ciu kulturcentro de .Eiíropo
- ~eii tiel skrihas la samepokano pri la ñlino de Gustavo
Adolfo. Kristina Jati Keyserling, eStas unu el la plej interesaj figuroj .de la mondhistoFio. Pli ol trioent jaroj
ifell~is tra - EiírpJ'9 , de tiam, ke tiu .ci viranima' : viri~o
terúlu perc·siaj Kurigaj kaj neatenC!itaj , ideoj la diversaj:n.
.registarojn. Dum . tiuj tri jaréentoj multaj 'kronikis pri la

áleroj de kristina, Ido ne ~iam .aparienas al la ~komen
deb.laj rakontoj eo.r 1~ junular?· Sed, fakte, la .kro~~toj,
pleJparte ne aphkis ·s1ru1 kromkon al la, faktoJ kaJ historia realo.
·
'
Komence la akuzoj sekvis nnu la alían. Kio povis
esti home misfarniga, kio povis esti morale •malhonestiga,
cion malbonan, kion la homa cerbo povis elfantaziigi,
oni smiris .sur la figuran de la malfeliea re~idino, tiel
ke mem la figuro fine tute malaperis en la kotmarco
de tiuj r.tfablaj smirajoj. Tamen, s~ estis kulture.stajo kaj
ofte boninstinkta kaj akrevida politikisto. Poste venis
uovaj historiistoj, kiuj nun vo!is per si a patenta maniera
ne~biankigi la figuran de Kristina. Laií ili cío estis kalumnio kaj tiuj ·ci pur-industriistoj de la literatura ec
klopodis normaligi la sendube ne ciutagan moralan vivan
de la re~ino.
Estas klare, ke post la diversaj ekstremoj devos naskigi la vera biografio pú Kristina. L a libro de Margaret
Goldsmith plenigas nun tiun ci jam delonge sentatan
mankon. Si desegnas kun egala atento ciujn trajt9jn de
tiu signifa kaj stranga persono. Si prezentas la fonton de
la implikajoj, la konfuzojn, kiuj sekvis la naski¡ion de
Kristina; kici oni kredis pri la novnaskito, ke si estas
knabo kaj kiel oni klopodis resti konsekvencaj al tiu eraro.
Kristina ricevis knab-edukadon, oni edukis 1in kvazaií estontan soldaton. Kio poste okazis en la vivo de Kristina,
estis la konsekvenco de tiu eduko kaj de tiu akcidento,
pro kiu sia éultro ohlikvigis kaj neniam si povis liberi~
de cer~a malsuperec-komplekso.
La a·útorino atentigas nin ankaií pri tío, ke Kristina
nur teorie havis infanagon. Oni ednkis sin kiel viron kaj
atendis, ke Ai estu virine subtila; - cu tia espero povis
plenumi~i? . . . Kaj kiarn si plenkreskis kaj antaií la tuta
mondo klari~is, ke si neniam edzini~os, Aia sorto i~is tute
definitiva. Se si estus edziniginta, si neniam estus abdikinta. Tiaokaz ~ la historio de Svedlando nun estus pli
rica per granda regnestro kaj malpli rica per .g randa
aventuristo- aií per unu malfelica horno.
Tiu ci Kristina-biografio, per sia drameca pleno,
pe!' sia krediga, profunda psikologio efikas kiel esoepte
sukcesa, literaturmvela detektivromano, kiun ni sekvas kun
ne malvigli~anta intereso de la kornenco ~is la ruíni~o
de Kristina. Sia granda konflikto ínter la paragrafoj,
moralaj legoj, tradicioj,. kontraü kiuj si ekrnititis kaj la
individuo, km estis produktajo de tiuj faktoroj, estas
psike tiom subtile motivita, ke ni sentas sian tragedion
preskaú kiel nian propran.
"ANTA U CENT JAROJ MOR'fiS TALLE:YHAND. Sur
la mortlito li ricevis punan por la · malicajoj de ]ía tuta
vivo en la fonno de malagrahla, malica spritajo. Ludoviko FiJipo, la rego vizitis la mortantori, al kiu talleyrand
jeoe plendis:
- Mi suferas, Rega Mosto, kvazaií la flamoj de la
infero min hruligw.
_
'
Kaj tiam la rego diris nur tiom :
- Kio? Cu jam?
·.Sed tiun scenon antaiíis multe da aliaj, en kiuj
Talle~Tand ne havis tiel pasivan . rolon.
falleyrand estis unuenaskito en sia familia kaj se li,
pro infru;1~a akcidento, ne estus lama, li eble vivus en
la histol'io, kiel sen-er,alo. Sed post la akcidento la patro
ne plú volis lin toleri en sia domo, kaj, kiel kutinie ee
la francaj aristokratoj tiutempe, Talleyrand, kiel ne taüga

treto, 'rigar~te per Staj melánkoliaj okuloj al la
.fabrika kamentubo, el kiu iris ..sup:ren bluaj - koloooj
.de fu.rrio.
' .
. ,
t
. -_- 'Nw.r tiu~ fumo né · ~dís la antaiíajn belajn formoju, sed. konstan.te ~ en nebulan figuran de tia
karmemora Jmabo. -Tiam Ai 1ev~, eltiris la tremajn
elsekiii.ntajn lllaJlQjn. Sed la nebulm iiguroo la- vento
:levis, -fof,blovante ~. :ien.en la - la~u~jn . . .
_

.

.
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· eiti ¡;nilltisto, i~is pastro. lía kariero estis "bnla: Estante
26-jara, li i~VX• ·estis revizoro de ciuj francaj ekleziaj . fon~
dajoj, kiam li estis 3r-jara, li estis konsekrita episkopo de
Autún. Sed tiu ci nobela kaj ekonomie profihga pozicio
ne eínbarasis lin. Post la revolucio li i~is pli ribelema
ol la denaskrt:j ribeluloj, poste kun granda entuziasmo· li
ali~is al Napoleono, kaj kíam Napoleono ne akoeptis
liaJn konsilojn, ·Ji komplotis kun la Bourbonoj por la
forpuso de Napoleono. Dum la tempo de la reakcio li
estas jam la rivalo de Metternich kaj lian karieron de
tempo al tempo ma.rkas la direktosan~oj. Ne li, sed
Bismarck estis tiu, kiu djris: - Nur der Ochs ist konsequent. Nur la bovo estas konsekvenca, - sed ankaií
Talleyrand povus e~ti la patro de ti u ci . spritajo.
Malantaií la .v1vo de Talleyrand om ne sercu nur
. tiujn ci politikaju turni~ojn. La politiko ce Talleyrand
estas nur rimedo, nur esprimformo de la sprito. Lían
karieron desegnas, lian individuan revivigas la majst11a
biografío de Duff Cooper.
La artifikajoj, kiujn li uzis en la diplomatia vivo,
kaj lía negocemo malaperos en la ombro de la bone
meritita forgeso, kiam lía ,brila individuo, lia ironía genio
restos a~koraií la tipa ekzemplo de la franca sprito.
Cirkaií tiu flamanta vivemo la virinoj kirli~s kiel
ebriaj papilioj kaj Talleyrand estis unuaranga psikol:ogo.
Kvankam li ~enerale ne estis en bona rilato kun· la Kurio
en Romo, tamen kelkfoje li faris al ~i utilajn servojn
kaj ~ro t!a sérv~ oni lin. :Wsolvis .de. la pastra fraiíle~o
kaJ h povlS ec laüle~e edzl~l al la ndvmo Grant, kun kiU
li jam delonge kunvivis. &d tío ja ne malhelpis lin . en
1i~j virin-aferoj. Ankaií la granda pentristo Eügeno Delacroix estis lia filo, kvankam ~ismorte li ne sciis, ké lia
patro en estas Delacroix, la antaiíulo de Talleyrand en
la eksterafera ministreco.
·
Li estas ankoraií junulo, kiam la fama madame Tal~ien volas lin e~retigi. Si akoeptas .e.n . raya negliM .la
Junan pastron, kiu post la unua ekscit1~0 r1markas ·la mtencan ruzon de la mankoplenaj vestoj kaj reakiras sian
;~plombon. Post unu tago li sendis al la sinjorino grandan pakajon kun la surskribo: »Vestajo por s-ino Tallíen «. La sinjorino, la eterna virino, kun volupta plezuro
kaptis la okazon por krevigi siajn gast-amikinojn kaj fiere
enportigis la paka¡'on _kaj malfe~mis ~in. · .P ost . amaso da
paper~j elvolVIgis . a nova tualeto, ne tro multe, nur unu
figfolio. Oni povas imagi la furiozon de la sinjorino~ kiu
certe sciis, kiu estas la sendinto.
Li konis bonege ne nur la virinojn, sed akre li 'konis
ciujn, kiujn li renkontis. Lia tuta vivo estis aran~ita laií
tiu 6 kono. Se li ekzemple havis gastojn, li havis ce;rtan
riton de la man~propono. La plej gravajn, proksime sidantajn gastojn li instigis jene:
..
.
- Cu vi honorus min per akcepto de tiu Ci pec~ da
bovoviando?
Al tiuj, kiuj sidis cirkaü la me~o d_e 'la taolo, li parolis jene:
.
- - Cu vi deziras iom da 6ovoviando?
Ce la ekstremo de la tablo oni aiídis nur lakonajn
vort()jn:
- Bovol Prenul
Kun la Vatikano li havis variájn rilatojn. Kelkfojle
1i repacigis kun la eklezio, kelkfoje li estis ckskomunikita,
fine, kiam li kusis sur ,}a mortlito; la, Eklezio','emis pardoni lin nur, se li laüforme, skribe neniigas ~iujn siajn
kontrauekleziajn agojn. Precipe lia nevino ur~is la sub·skribon de tiu skribajo,· pór ke lj povu ricevi la absoivon.
Sed Talleyrand persiste :konttalistaris, superfluan konfeson
li ne volis. dl'l.ni. , : · · l ,
·
,.
- Morgaií matene; je la sesa mi subskribos ~ Ji
.~emetis,
.
:- Sed se . til1m vi :rie plu pavos ~in :subskribi? :__ Ai

peteg1s.

.

.
- En ,.1nia t~ta vivo mi. ne malfruis pri la plen.umo
de mia"'promeso, i- diris .la malsana epiSiopo: Kaj yere, ·
la sekvan tagon je la sesa boro matene li subskrihis la dokumel)ton, BOr kio 1i fin~- ricel'is la .lastan k omun1on,
•·
Cent jaroj · puis d'e ti un . kaj se neoio rett~ d

implikajoj de la diplomaia ruzo, 1a gen{a sprito de Talleyrancl ne pali~is én la Aan~i~oj de la tempo.
"
LA BULGARA LITERATURO
La mezurilo .kaj seizm~grafo de la · naciaj kult~rOJ
estas la literatura. En la universala konoerto ,de Eiíropo
anoncas sin pli kaj pli kurall;e la originala, interesa kaj
speciala tono de la literatura ]migara.
.
Nur de kelkaj jardekoj Eúropo atentas tiun ci tonon,
kvankam ~i pli ol i:nil jarojn antaü nía epoko aperis ·unue:
en la naiía jarcento du monahoj, Kyril kaj Methodus,
kiuj en Bizantio ·akiris siañ kulturon, kreis la unuan ciril- ·
literan alfabeton. Samtempe la bulgara c,aro, Boris la 1-a,
kristani~is kun sia lando kaj baldaü· cirilliteraj psalmoj
kaj ekleziaj notoj dokúmentas la fruan killturiui evoluon
de Bulgarujo. Se la evoluo de la bulgara kulturú eshus
ne~enita, ~¡ starus post tiu ¿¡ .fruá komenco 'unualoke en
Europa. Sed preskaft dúm. la tuta historio la . !ando . ·estis
batalejo de la dinastiaj kaj imperialistaj militoj. lnter
arm<Z silenkMasae.
·
'
Post la Xlii-a jarcento Bulgario vivis en turka subpremo, la naciaj klopodoj premi~is malahtaü ~a murojn
de la monah1Jjoj kaj ekleziaj lernejoj, kaj ínter tiaj .cirkonstancoj ne povis evolui la nacía literaturo. El tiu epoko
nur malkompletaj psalmoj kaj kelkaj cirilliteraj · surskr.iboj
markas, ke ne tute malaperis la bulgara nacía konscio.
Ois la fino de la ~VIII-a ~areent9 . apatiis Bulgarujo. su.~.
la. turka r~~ado. T1.am okazis, ke denov~ monaho, .P~~.SIJ
H1ldenarskiJ, ekskúis la dormantan nacmn. En pnmibve
malfacila, nun preskaií . n.e komprenebla . lingvo. skribis la
monaho sian alvokon al la .bulgara nacio'. Kaj la bul,g~oj
komencas decidan batalon por la . valorigo de .siaj naciaj
rajtoj. En la komenco ,de la pasinta jaroento e~sonas la
literatura; en I838 oni establas la unuan bulgaran presejon en Saloniki. Kaj per tío oni kreas la e_blon .de la.
literatura evoluo..
.
.
La rolon de Hildenarskij heredis · Petko Slawejk~v.
Li estas la fondañto de la .nuna bulgara Iiteraturo. 'Vila~a
instruisto, mallibetulú' kaj fine ministro li estis.
·.
Luben Karaweloff estas ]am la poeto de la revolucio, Kristo Boteff, la poeto de la -liberan1o, .kiel junulo
niortis sur la batalejo por · la libero. Li postlasis nur
24 poemojn, sed ciu liá poemo estas valora perlo" dl,l la
bulgara literatura.
Vazov estas ankaü 'la poeto de
la libermovadoj, s-ed li jam .laboras sur ciu teritol'ÍÓ de
la literatura. Li .estis la unua bulg:ua verkisto; kies verJ" ·
kojñ ankaií la okcidento ekkonis. (Unu ·el liaj novelvolu-.
moj aperjs ankaü en Esperanto.) Aleko Konstántin9v re- .
pretentas la bulgaran húmoron, tiun amaran memironion,
.kiu vekas larmau rideton. Tiuj kvin estis la pioniroj.
. Qnu el l¡~. plej eminentaj reprezentantpj . ~e )a .nun11.
b.ulgará literatura estas Pej'n Jaworoff, lúes tí:agedia vivo
lasis malhelan impresor¡. enliaj verkoj. En- eta, ka§ita bulgara vila~Q, li 'komenoís sian vivon., telegrafista li esti.s,
plena de sopiro .al la mondo. Lia talento, temperamento : ·
~aj ;persist~ Aajne suk?CSipis lin, ~d fak~ ~uste tio ~il~iB
· I~an t~a~e~han. ~alon. Om ;k~menc1s .kom 1~, ak~am71· .lin.
b edz1mgis f¡Jmoli de InlWStro kaJ anka11 SOCie Ji · Jaffi
havis 'l'olon. Sed -la ed,zino ne~ povis toleri la) )aluzop .de_
la edzo kaj mor6gis sin. :Orii -akuzis lin pri murdo. Jawo.. roff prm-is .sin mortigi, tamep li restis vivanta, _.sed blind. ':i~is. La PJ70ceso kontJ;aií .lip la memalq.izn .kaj la 'SOCia·"
bojko:J,o, per kio oni j>ersekutis lin . post ~a ju~eja mal'. kondámno, fine pelis lin deno:e al la jam JlUD pleorezult;t
. sinmortigo. Lia . plej reprezenta dramo e8taS la »Tem~ ,
.pesto«.
·
·
.. , La . ánkoraií ne. ~leniorta, sed ,plene .e.volukapahla -voco de la f>ulgara literaturo .estas survoje ál Já plej . inda
loko .en la kulturuniio de Eiíropo.' - Estas agrab~ ' noti ·
•Ci , ti~ ankáií la eltzist011 de la esperan11Íng:!,a: .-Bírlgara
Anto1ogio ~ .
· ·~
·
D. T.
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diris tion Georges Duhomel. Oni diskutis pri do, ~u la
malprospero .de la , fr~ca granda ~omano kaj la progreso
d~ la detektivromanOJ estas provlZora, aií pli · konstanta
·
fenomeno?
Lau Duhamel - kaj li ja havis multe da kontraií·
ulof- la heletristiko estas nur speco de la amuzoj,
kvankam la plej hela kaj nohla amuzo. La kulturnivelon
de la angla publiko markas la granda nombro de la
scieneaj verkoj. La populareeo de la detektivrorilano estas
la natura konsekvenco de tiu alta kulturnivelo. Car tiu,
kiu estingis sian . soifon el la plej bona kaj p}ej pura
kulturfonto, ne plu sopiras la grandajn romanojn. Tia
menso bezonas ~uste la detektivromanojn, laií Duhamel.
Tiuj -distras, tiuj forigas la lacigajn pensojn pri la diversa:j problemoj kaj ripozigas la cerbon. La serioza,
altn.ivela »gr~da, ~ro~an.o « Aajnas. ?aiva al ti~ hom.o ~aj
ne mteresas lm, car h. ncevas en ih problemoJn, pn kmJ
koncíze kaj mallonge, ne miskompreneb]e parolas seriozaj
sciencaj verkoj.
.
Duhamel atendas, ke ankaií en Francujo konstanti~os
tiu ci simptomo. Povas esti, ke en Francujo ne la detektivromano okupos la lokon de la granda romano, sed io
alía, iu alía dístrilo. Sed, oni ne povas kontesti, ke tiu
»ÍO« jam estas survoje.
·

rican nevlnon, 11 seneeremonle sfn ptoponas at §{ Ollvia
estas inteligenta knabino, melankolia, hardita de la sorto,
kiu seke . lin forpelas. »Amindumu mían onklinon« §i
ironie konsilas al tiu stratfripono. »Kial ne?« li rebatas.
lli vetas. Kaj Dan cinike komencas sub niaj okuloj la
sie~on al la terura Mrs. Bramson.
Kiam la kurteno Ievi~as ce la dua akto, la sie~o jam
mirinde prosperis. Mrs. Bramson, animtusita de la afablajoj
de Dan, Un dungis servisto. Li cirkatias per mil komplezoj
tiun megeron, kiu ciam sentis sin abomenata, kaj kies koro subite fandig-as. Dan kelkfoje suferas atakojn de meIankolio. Ankaü lin neniu amis. La patron Ji neniam konis;
la patrino mortis, kiam Ji estis sesjara. Li nomas Mrs.
Bramson panjo; si plu ne povas viví sen li. Je la gusta
boro li alportas al si la viskion kaj la pastilojn alterne.
Sian fotelon li pusas. Li legas al si. Li estas la diablo.
Olivia rigardas kun silenta terurigo tiun komedion. Kaj en
sia spirito formigas la unua ideo pri la vera personeco de
Dan. Li ludas la komedion al si mem. Li estas mitomainiulo, kiun tre distras la propraj fabeloj.
Dume, el la hotelo, kie Dan .iam dejoris, malaperis
virino: blonda, eleganta, tiel »purrasa« kaj nereala kiel la
aliaj figuroj. Si estis elirinta por promeni en la arbaro kaj
sin oni ne revidis. Ciu parolas pri tiu malapero. Enketas
(V.) L'HOMME QUI SE DONNAIT LA COMEDIE la polico. Mrs. Bramson parte furiozas pro la nediskreteco
de 1' detektivoj, parte ~ojas esti menciita en la gazetoj.
(La viro, kiu ludis al si komedion). Kiel ofte okazas kun
fine oni retrovas la korpon nuda kaj senkapa, rapide en.la vere bonaj aferoj, oni nekredeble facile forgesas ties
fosita en la rubejo ce la gardeno de Mrs. Bramson!
aiítorojn. Ekzemple mi neniam povis memori la nomon de
Cu detektiv-romanon oni prezentas al ni? Kaj ni jam
tiu. sprita hungaro, kiu bonvolis doni al si la penon komponi por mia plej granda ravi~o la mirindan baleton: A scivolas kun angoro, cu la kulpulo estas Dan, au Olivia,
G é pe m be r (La Masin-homo). Same pri tiu bravulo, ati sia sopiranto, alí, kiu scias, Mrs. Bramson mem, la falsa
paralizulino? Verdire la a ti toro momente lasas nin en tiu
kiu foje elpensis la alumetojn.
Kompreneble jam delonge eliris el mía kapo la nomo problemo tute senhelpaj kaj ni molpase kaj senkonvinke
de la angla dramverkisto, kies lastan verkon riti ~is antaií sekvas !in en la labirinto de la hipotezoj Ari~as tro da
faktoj por pruvi, ke Dan estas la murdinto. La krimulo
monato en franca traduko. Felice mi iom memoras tiujn
fajfis kanzonon, kiun ankalí Dan fajfas. En la pospaperujo
de la .c.efaj rolantoj, tiel ke mi povos rakonti al vi pri kio
de Dan kuSa:s foto de la viktimo. Inter la pakajoj de Da~
temas:
staras capelkesto tre peza kaj slosita: oni senhezite sugesMrs. Bramson - jes, tiel si nomi~as - estas simpla
tas al ni, ke ~¡ entenas la kapon de la murditino. Sume
monsfro. Eta virino, abomene sminkita, erinace hirta, kun
aperas tiom da pruvoj kontralí Dan, ke ni fine supozas
misatigura okulo. Si .sajnigas sin paraliza kaj vivas en puske la atitoro ilin amasigis por nin erarigi. Sajnás, Ke
fótelo! Riéega kaj avara, ~emplena . kaj frandema, sekrete
horno tiel forte suspekta estas nepre senkulpa. Sed Dan
, inklina al ddnkado kaj senkompafe .malica. Sian nevinon,
estas efektive la murdinto.
Oliviá, kiu kun si vivas, si traktas kiel. servistinon.
Sed neordinara murdinto! Ciumomente 11 elpensas noKaj ldon plian ni vidis? Grandan knabon, ne tro vigvajn fabeloj;n, ilin ~uas kaj duone kredas. Lia kazo aparlan, l<iu enamí~is al O ivia. Krude senbridan kuiristinon~ tenas al la psiko-scienco. Kaj ankati al la romantismo,
junetan cambristinon, ·duone naivan~ duone senhontlJ,Il, kiu
car ni subite vidas lin plendi amare pri sia senama . infanbele rompas la ·porce.anajn tasojn.
ago kaj malbenita. sorto, kaj postuli »sian Iokon ce la
. Óe la tradicia silppleto de tiuj karakteroj oni rekonas, suno«. Samtemp_e li tre sobre preparas novan murdon :
tiu.n de Mrs. Bramson.
ke la verko estas . angla. Tion oni rekonus anka,lí ce la
Li do atendas vesperon, kiam li estos sola kun Mrs.
malmulta zorgo, kiun la alítoro prenas por pravigi la alBramson. La aütoro ~entile fo~permesas ciujn a1iajn figuvenon kaj eürori de la figuroj. Duín la tri aktoj, tiuj aperojn. En sia fot~lo sidas Mrs. Bramson plí abomena ol
ras a ti malaperás tute senkatize. Same kiel anglo ·. neniam
iam kaj tute freneze enami~inta . Malantalí si staras Dan
fermas pordon, la angla teatro estas linera trafikejo, ka,j
ret:rc;>faldante la manikojn. Li sajnas mezuri la kolon, kiun
la brltaj dramoj. estas, ..kiel la do.moj, plenaj de trablovoj.
Ji tuj premsufokos. Per unu mano, li levas kusenon. »Pe.Male }a; francoj, tro . zorgemaj kaj etbur~a-j, sin .vindas en
agrabla ·komforto, kaj . la duono de ilia dramarto konsistas tola . bubo!« kluke ridas Mrs. Bramson. Estas :Siaj lastaj
el tiQ: ne malfermi pordon senkaüze:
vortoj .. La kuseno alpremi~as sovage al si. La kurteno
Mrs. Bramson vlvas en domo dangere izolita: meze de faJas. ·
La lasta sceno montras Dan, kíu malfermas 1a sekrearbaro. La najbara ·urbo, kiu sajnas brila kaj tre vizitata
de turjgtoj, situas je duküometra diSfunco. Kio tamen ne tan sranketon, kit:. ·kuSas la tuta monhavo de la viktimo.
Sed apenaü li ensovis sian akira}q.n en .la poson, aperas
malh~1pas ., ke Dora; la cambristino renkontu sur vojmeza
fojnamaso la servliub.on, de hotelq, .Dan. Kiam §i hipokrite !UDU ' post la alía la figuroj, kiujn la ·aütoro forigis duro
konfesas sian gravedecon íil Mrs. , Bramson, tiu ne Hel imu a'kto. Venas unue Olivia, kiu amas la murdinton.
Poste la servistinoj kun la polico. Kaj cío fini¡las.
indign~as kiel oni .pé>vus aten di.. Si paro los al la ·deloganto
kaj devigos lin edzinigi . Dora. C'u vi rimar kas· la 'artifikon
(V.) LA MEDlCINO · CE LA TEATRO de Shakespeare
ae la aptoro? l:iei~an . eniros en la: domon de Mrs., Br.am~ . ~is." Brienx.
La teatto, kiam · A'i celas esti io alía ol nura
son :Ja.Íj ee sur la scenejon.
. ,
·
s~ktªklo, kutime ,f espegulas la 1~ lej sekr.etajn angorojn
,. J.l do :venas por .r.aporti pri sia kondÚto rilate al Dora. de Ja ñomo. Timo pri la sufero, l'ri la tnorto, pti la mil.
Li eSfá.S unu: ·el tiüj lalaboj maldíkaj, krispaj, flatokuJ.aj, kadukigoj kaj degener~oj, kies senkompata minaco konsmgkbu§aj, kies aspekio nenion borran afiguras. Cetere ~en tante svebas super .niaj kapoj. La ambicio, la . pasio, la
tilá/ .afabla, servema, tute ne ofcen.digema, kaj cion akcept- . malamo, la posedav:ido reprezentas ofte malmulton koman,ta kun sprita · ridét,o.
.
pare .Jrun la zorg.o al nia korpa per,sono.
· · ·
Kaj taJJren p.asis jaroj .kaj jarcentQj antai1 ol OtiUj zor.-aúsP,ekt& . k.ill inaida f~o: :baldai1 i¡os la kemo
a teatraJO~ . T~l kiain li rmsarlw Olivia,. .... mal- ioJ ·-pcrú tur la .• cen~¡o, · a.Jtall ~l ' dr~matur¡-o .a~dac:íi ilin
·~
.
.. . . . . ;
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pfezenti. Verdire · oni trovas en ta grekaj tragedioj • pli ol
figuron, kiu suferas rnalsanan staton: Ores tes, se .cid nur
Hn, estas maniulo, haiucinito, kiu nt¡ntempe bezonus la prizorgon de frenezulisto . Sed ni ne forgesu, ke ce la helenoj la frenezo estis puno sendita de la dioj, kiuj solaí
povis gin kuraci. Ni do ne povas paroli pri medicina probIemo. Nur el la religia vidpunkto Ajsliilo kaj al aliaj tragediistoj studis la aferon. Same, en la »Philoktetes« de
Sofokles, la ulcero rodanta la piedon de la kunulo de
AkíJ.es, estas la efiko de dia vengo. En la tuta antikva
teatrajo, la dioj - - videblaj aü ne - montrigas la solaj
potencoj, kiuj influas nian sorton.
Forflugas la jarcentoj kaj jen venas Shakespeare, k~es
neordinara genio, tiom antaü de la samtempanoj, sin klinis
super la mizeroj mensaj kaj korpaj de la horno kaj ilin
esploris kun certeco de klinikisto. La kadukeco de Lear,
la epilepsia de Othello, la neurozo de Lady Macbeth (la
-ekzakteco de ties simptomoj impresis Charcot) estas priskribitaj de Shakespeare kun mirinda precizeco. Tamen
tiuj ne estas la agrisortoj. »La Rego Lean< estas la dramo
de la orgojlo kaj blinda pasio; »Othello«, la dramo de la
volupta jaluzo; »Macbeth«, la tragedio de k rima ambicio
kaj rimorso. Forigu la korpajn mankojn de la figuroj: la
konflikto r-estos netusita. Shakespeare iliri notis iel »krome«
car lia fulma intuo ilin kaptis pretere.
Poste oni inklinus citi Moliere kun »La Amo kuracanto«, »La Kuracisto kontraüvola« kaj pr-ecipe »La Malsanulo pro imago«. Sed aten tu! Tiuj ne estas m e di e in a j
teatrajoj, sed verkoj k o n t r a i1 1a m e di e in o, aü pli
guste: kontraií certaj tiamaj kuracistoj, al kiuj Moliere
riprocis ilian carlatanecon ka! senpovecon. Tio vldeblas
tute bone en la »Malsanulo pro imago«, super kies kvin
aktoj svebas la ombro de Diafoirus, kiel rabobirdo super
sia predo. Elcerpita per jaroj da bataloj kaj senripoza
laboro, konsumata de nekuracebla malsano, torturita de
la kancero de malfelica amo, Moliere sentís sin perdita
kaj riprocis al la Medicino - tia m en infanago! - ne savi
Iin per miraklo. En tio kusas la vera dramo de la »Malsanulo pro imago«.
La evoluo de la medicino baldaü sentigas ankaü en
la literaturo. Sed efektive nur dum la lastaj jaroj de la
19-a jarcento la dramaturgo¡ kuragas prezenti medicinajn
problemojn. lbsen, ekzemple studis kun tute scienea rigoreco difinitajn patologiajn difektojn . Oni povas facile diagnozi la malsanojn de liaj herooj. Brand, Gregorio, Werle,
Rebel<a West suferas de »mensa degenero kun histerio«;
~Jedda Gabler, de Morala idioteeo; Borkmartn, de daüra
deliro. Same la alkoholulojn de lbsen oni povas klasi en
kvar kategorioj: la obstinaj, la nekuraceblaj, la kuracitaj,
sed repekemaj, kaj la denaskaj. Laü tiuj difinoj oni jugu
ki-el progresis la medicina teatro depost Moliere. Sed restis al gi ani<oraü farota paso. La verko de lbrea
ne montras edukan tendencon. Ibsen i<onstatas, sed ne plibonigas. Aliaj tion klopodis kaj precipe Brie4x kun »Les
Avariés« (La sifi!isuloj), kura~a kaj utila verko, kiu sovas
la demandan sur la socian grundon. »L'Evasion« {La forkuro) kaj »Maternité« (Patrineco) de la sama aütoro estas
fortike earpentitaj dramoj, animitaj de arda fido en la
estonto, kaj kun eduka tendenco, kiun oni neniam tro
laUdos. Nuntempe oni povas dti dekope el la verkoj de la
1noderna reperaturo en kiuj la Teatro kaj Ia Medicino harmonie kaj utile kunlaboras.
(V.) DE RIDSU FOKIOO óiS LARMTORENTO. La
>>usonaj beboj«, kiel ni satas nomi iom superece tiun junan
nacion, ciam sukcesas inside trudi fortajn emociojn al nía
maljuna kontinento rigidiginta en sia tradicio. »College
·Holiday« estas ekzemple tia filmo, ki.an Eiiro:po poVU$ .neniam koncepti. Ni fari~is tro intelektaj por_ konvene respondí al tiu »alvoko de l' malsaka«. Oni apenaü sercu _en
tiu verko ian gvidfadenon, ian logikan sekvon, ian versajnan situacion; -g-¡ montrikas . la trh.tmfo de 1' absurdo . . La
eefa rolantino, Grade Al!Cm, estas specialistino de la rid~
malsano ce la Nov-Jorka radio.
La kern-ideo; se entute tia ekzistas en la filmo, kuSas
-en la ~rovo pari¡i jqn~n vlrp,jlt , ka¡ :vi,ripojn, kqn la ~lo

·p1ibonigi la Tason. l.:a molc-erba· prolesol'O' Herkuies Oove
kaj ricega >~e kstravaganculino«, ambaü aütunag-aj, inyitas
en luksegan hotelpalacon de Kalifornio gejurnilojn' ef· Ciuj
usonaj universitatoj. La gastigantoj surhavas gre.kajn vestojn kaj klopodas vivi la u· la hel'ena kodo.' La filino de
H·erkules, Kalliopa, trovas por f:iu junu!ino la perfektan
Apolonon laü sekreta maniera. Dum nokt-festo en la parko
pruvigas, ke la paroj estis malbone elektitaj . . . kaj ciu
kirlas sian buf.eron i<iel al li placas. De tiam la rido katenas la publikon gis la fino kaj farigas rip-torda konvulsio
ce la prezento de la fama menueto de Paderewsky, en
kies interpreto la plej groteska histrio!Jajo kunigas kun
la pJ.ej delikata rokoko.
Ce »Stella Dalias«, male, estas afero de naztuko! Se
vi antaüzorgis viziti la kinejon kun sufice vasta tolpeco en
la poso, vi certe pasigos agrablan kaj ec memor indan vesperon. Kun la kutima eta postuko, la afero estas jam
antaü-e perdita. Oi plu ne estus uzebla post dudek minutoj,
kaj la filmo daüras pr·eskaü du horojn . Oni ja inulte ploris
cijare ce la kinejo. Pluraj Usonaj filmoj perforte patosis.
Oni ploris ce la »Kuragaf Kapitanoj«, ce la »Eta Lord<?
FauntJ.eroy«, ce »La Romano de Marguerite Gautier« kun
la ciela Garbo. Sed la rekordon nekontesteble tenas
»Stella Dalias«.
·
.
La virinoj, ciam u rgemaj por ripari la difektojn, kiujn
la te mocio kaüzas al ilia beleco, ee forgesas pudrí sin ce
la eliro. Ili kun fatalismo akceptas rugajn okulojn kaj et
rugan nazon. 'La viroj evitas unu la alían kun plugit&j
vizagoj; la larmoj estingis la cigaron, kies stumpon ili
nervoze macas.
Stella, por tamen iom paroli pri si, montrigas perfekta
patrino. Sed si estas tia speco de patrino pri kiuj oni
hontas. Bela si aspektas, sed kvazaü intenee sin aeigas
per nepriskribeblaj roboj kaj kombmanieroj. Noblajn sentojn si havas, sed tiujn esprimas per kruda voco kaj
stalista vortprovizo. Si estas diamanto, kies gangon oni
sole vidas. La plej dolca koro ne sufiCas por doni noblecon al la tro petolaj okuloj, al la tro -sminke dikaj Hpoj .
Kiam si klopodas altigi, si tion faras kun la maUerto de
ansero; neniam kun la grado de birdo.
Kaj tiu kompatinda virino havas filinon, kiu estas
guste kio si aspiras esti: la plej delikata carmo, la plej
poeziaj okuloj, la plej etera gracio. Tiuj du estajoj amas
unu la alían, tra la etaj, doloraj, ciutagaj dram!Jj. Nenhl
malamas ilin, neniu intencas ilin cagreni. Kaj tamen ciutage, m estas kruele vunditaj en sia amo kaj fiero. 11~
rilatas nur kun abomenaj honestuloj, ki1;1j nevole krucumas
ilin. La patrino oferas sin pro la 'feliéo de la filino. : .
La tagon de la edzigo, si staros iom fore, sub la
pluvo, kaj r-eíros radianta al la absurda vivo, kiun si trudis
-al si por liberigi de si la filinon;
·
-.
J-en tre simpla rakonto, el kiu King Vídor faris cefverkon, elminante por ni la· poezion' de la -vulg.areco. La
miraklo de la filmo estas Barbara Stanwyck!
(V) FUNEBRA KERMESO. Mi kredas, ke neniu po~
polo rilatas al la morto tiel familiare ki.el la meksikanoj.
Oni nun motitras filmoll pri la ceremonioj, -kiuj okazas la
tagon de la Mortintoj en Mekslko. Tiun fihnon oni eltiris
el la fama TONDRO SUPER MEKSlKO, kiun Eisenstein
realigis dum sia restado en,· Ameriko.
T-emas pri junebra foiro, kie la katolikaj kutimoj miksigas kun .la azt-ekaj ritoj; -pri Freligia máskarado, kio otti
. ludas kun skeletoj. Tiun ci tagon oni eie vidas ostojn,
skeletojn, k'raniojn, kaj funebrajn · maskojrt. Ec' lá :bon·
bonoj, kiujn oni donas al la infanoj, reprezentas kapojn
de mortin:toj.
Vespere citt_ alives~s ·sin je skeleto, · kaj sajnas, 'k e 1a ,
popolo tion konsideras tre gaja spektaklo, car ~¡ ridas
kaj dancas .senbride ~is la _mateno. Kelkie trovj~as homoj,
kiuj . sint-ere funebras siajn mortintojn, sed la plitnulto
de la logantoj interiompas sian ter.uran · feston ttlit por
trinki la »pulque~, la nadan brandon. _. --.
Tiu strange kaj goje funebra fumo; ·kiun oni rigardas
ne .sen· kelka konsternáto,. las.áS tre specialan :. impreson
en 1a· .anlJno.
·
'
· ·-~

Tutmonda Ddresaro de la Esperanlisloj 1938 aperis!
T AE estas bona helpilo en progagando kaj k o•
reapondadol C·u havigu al si la 128 pagan [15 X 22
cm.] libran kun adresoj el 106 landoj kontraií pago de
2 anglaj Ail. aii duondolaro aii 4 intern. resp. kup. al

Tutmonda Ad,.esaro (Bisamberg)
leteradreso; Wien, l. Neue Burg, EsperantoMuzeo, Austrio.
Cekoj nur akceptotaj, se i1i estas pageblaj en Wien.
Libropremioj al tiuj, kiuj varbos aeetantojn 1

Ni ne sendas dum 4 aii 6 monatoj senpage nian
gazeton ,Austria Esperantisto" al vi, se vi ne abonos
gin, ~ar tiu varbad-maniero estas laii niaj aiistriaj legoj
mal permesata.
Mendu senpagan provnumeron de .,Atlstria Esperantista", Korneuburg, {Leteradreso: Wien, l. Neue Burg)
kaj vi estos kontenta pri la literatura, E-movada, amuza
kaj krome interesa enhavo de la S-pata gazeto en
grandkvarto-formato kun 4 pa~a aldono ,La dua lingvo
por eiu", kiu estas bele kuj muttspece ilustrita, sur bela
papero- kaj abonos gin. jarabono nur 9 intern. poAtresp .-kup. atl 4 ang1aj Ailingoj. Abono komencebla etun
Ctu abonanto ricevas po 2 du-Uniajn anon1monaton.
cojn en la interAang- kaj Jcoresp.-fako en 1938 sen kroma alpago, ~ar jam enhavata en fa abonprezo !
La eldonanto; STEUJER, (eldonanto ·de Tut•
monda Adreaaro).

GLUMil.BK·KONKIJBSO
La ,Revue Moderne" kaj la ,Universala Art- Ligo" anoncas konkurson pri glumark-planoj por pacpropagando.
La glumarkoj devas simboli la pacon kaj samtempe Es·
peranton. Le aperonta serio enhavas 10 diversajn desegnaJojn. La desegnaJoj estas farendaj en du _koloroj per
linia tekniko, en la grandeco de 9X10.5 cm. Teksto:
~ Esperanto por la paco!" au . Paconl", ,Esperanto". aii
simile. Limtempo: la 20-a de marto 1938. Unu arttsto
rajtas sendi p!urajn konkursajojn. Unua premio; arta argenta medalo; dua premio; bronzmedalo. - Adreso ;
,.Revue Moderneu red . Ervin Preia 11 Hungarujo,
Budapest, VIL Szovetség-u. 28/b.

!Vorvega kantareto
35 kanto-tekstojn. Sendu 2 intern. poAtajn
respondkuponojn al:
NORVEGA ESPERANTISTA LIGO,
Librofako, Skappelsgt. 3. Hamar, Norvegujo.

RADIESTEZA GAZETO
estas internacia monata esperantlingva gazeto de Radieatezo. - Petu provekzempleron de la dir. a•ro Pi·
erre Delaire, Esperanto Oficejo, 63 rue du Patay,
Orleans 11 (Loiret) Francujo. - Por la poAtelspezoj aldonu 1 internacian resdondkuponon.
La Scienca Kampo estas tre grava por fina venko de
nia kara lingvo Do eiu vera Esperantista devas helpi la
disvastigon de ESPERANTO en la sciencajn rondojn,
igante membro de la
lnternacla Scienca Aaocio Esperantiata.
Petu senpagan ekzempleron de la be1a ilustrita Bulteno
al la generala Sekretario, M. D. Dupuis, 56 strato de
Larochefoucau 'd. Paris 9', Franclando.

Trezoroj de la sveda literatura
Vi trovoa ilin en la grandioza verko

SVEDD DNTOLOGIO

Parto 1-a (1880-1920)
50 kunlaborantoj.
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pa~oj.

Mu1tajn latldojn ricevis Sveda Antologio.
Tie Ci nur kelkaj speciemoj:
La kontrollsto de la Akademlo, s-ro
Boucon, raportas jene : , ... Sen erare
presira sur luksa papero kaj elegante redaktita en pura Zamenhofa stilo, la Sveda
Anto1ogio bri 'os en la unua vico de nía
Esperanta librara ... "
, ...~i tiu be 1a libro devas esti en la ma·
noj de eiu samideano, kiu deziras koni
la vivan en la nordo, kaj ankau en la
manoj de eiu propagandista, kiu votas
pruvi al la publiko, ke Esperanto estas
utila kaj grava lingvo." (La Praktlko.)
Prez o 2•30 do l. ·_ Broa. 2•8 O do l. Be le bindita.
(afrankite).
Pagu per bankeeko, aii al ni a poateeka konto;
Stockholm 578.

ELDONA SOCIETO ESPERANTO,
Fako 698, Stockholm 1, Svedujo.
(atl mendebla ee Literatura Mondo, Budapeat,
IX , Soroksári~str. 38.)

La Internada Foiro de LYON eldonis novan afiAon kun
teksto en esperanto. Úi estas plurkulora, 1 metron alta
kaj 60 cm, lar~a. Úi prezentas la saman bi'don kie1 la
antaua; nur la datoj Aa r ~i~is, ~ar la Lyona Foiro okazos
en 1938 de la 12. gis la 22. de marto.
La Esperanto Fako del a Lyon'a Foiro plezure sendos
ekzempleron de tiu afiAo al la grupoj, kiuj deziros gin
utiligi por pub1ika elmontrado.
Sin turni: FOIRE DE LYON Eeperanto•Fako, Rue
Ménestrier LYOW (Francujo).

La Tutmonda Asocio de Geinstruistoj Esperantistaj (T. A. G. E.)
stangis Ioternaclan Kore pond .n doflcejon
por GelnstrutstoJ kaj gelernantoj.
·
Ciuj, kiuj deziras interkorespondadi kun ali
landaj gekolegoi atl ge1ernantoj, sendu siajn
adresojn al la sekretario de TAGE. - Oni senpage presigos la adresojn en l. P. R. kun la
ordinaraj mallonglgej. Se oni deziras tujan respondan aii specimenan ekzempleron de 1. P. R.,
sendu unu respondkuponon. La adresoj estos
a1menatl presigataj sesfoje jare. Petu pluajn informojn de la sekretario;

K. H. SPORTEL Nieuw~Scheemda (Gr.)
Nederlando. Poa•eekkonto 100053

Mi deziras korespondi kun la tuta mondo pri literaturo,
prefere koncize sur poAtkartoj ilustr. Resp. certe eiam.

S. Guterman, PLOCK, ul Kwiatka 47. Polujo.
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KARA SAMIDEANO!
La esperaatistaj poetoj jaro de longa tempo povas
paroli nur sur la kolonoj de »Literatura Mondo«. La
legantaro d~ la poemoj estas tiom malgranda, kie ekzemple el la originala libro de K. Kalocsay, sendübe
unu el niaj plej grandaj poetoj, ni povis vendí dum
kvin jaroj ne pli ol 6oo ekzemplerojn, kiu nombro
óe la kutimaj prezoj apenaií sufiaas por kovro de la
preskostoj.
Tamen, ni opinias, ke doni ebleoon al niaj poetoj
, paroli ankaií ekster 1a kolonoj de »Literatura Mondo«,
estas nepra bezono de nia literaturo. Niaj poetoj ne
rioevas monon por sia laboro. Kaj ili ne ricevas an'klaií
·gloron por tio. Cu ni rajtas deziri, ke ili entuziasme
donu siajn kap.ablojn al lingvo, en kiu ilia'j verkoj ne
povas aperi, ec kiam ili ne pretendas monon?! Ne, se
·ni deziras havi poezion, ni devas doni la e.bleoon de
parolo al niaj poetoj. Pro tio ni decidís akcepti kaj eldoni poemvoliamojn de rtri novaj poetoj :

EMBA
Nikolajs Kurzens
A. Maura
.krome novan poemkolekrton de

K. Kalocsay
kaj fine malgrandan antologion el la poetoj: Saint
Jules Zee, K. Falkonbrig, k. a.
La libroj estos unuformaj, kun hela dukolora
preso, en formaro de 1 I.5X I 5 cm., 64 pagoj sur tre
bona papero. La ordinara vendoprezo de la volummoj
estos brosurita sv. fr. I.3o, bindita 2.- , plus Ioo;o por
sendokostoj. Ni tamen povas eldoni tiujn rolumojn nur
se vi kaj cento da aliaj samideanoj ofero por ili iom
pli da mono kaj acetos el la volumoj el-czemplerojln
b.ibliofilajn.
Ciun bibliofilan ekzempleron ni numerigos kaj
presigos en gi la nomon de la helpanto, kiu ebligis la
eldonon de •tiuj volumetoj. La prezo de tia bibliofila
e1dono estos por rmu volumeto
sv. fr. 2.5o brosurita;
sv. fr. 3.5o en bela tolo bindita orumita.
Plus 1oo¡o por sendko toj.
La koloron de la bindo vi rajtas elekti.
Ciujn k:vin volumetojn ni presos unu post la alia,
tiel ke ni komenoo ~ la pre adon en marto kaj finos
en aprilo. Ni do devos ricevi vian mendoo kiel eble tre
baldaií. l ompreneble. ni volonte rioevos anlmií la pagon
samtempe sed vi kiel malnov.a kliento ne devas tion
nepre fa~. Ni volonte li eros al vi la volumetojn post
apero ~aj se vi deziras, vi pagos ilin same post la apero.
Ni esperas, ke niaj poetoj trovos vian subtenoo
por la aperiro de ilia laboro. Se jes, rtiam ni .zorgos
daiírigi tiun laboron kaj ciujare eldoni serieton da tiaj
poem olumoj. Tio ebligos la daürio-on de la evoluo
de nia literatura lingvo ·malkovron de nov.aj liter.aturaj•
talentoj, al vi a!rrahlajn horojn k'aj al Esperarnto nov.aj•
venkojn.
Viaj

Literatura Mondo
Feleloa azerkenlo és kiadó: Bleier Vilmoa -

IV

Peahidéki Nyomda Vácon -

A nyomdáért Bénik Gyula feleloa

_..

____

......__

