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TRIA PERIODO 
Goj(• ni anonca, ke LITERriTUR,\ MONDO. 

la be letra rC\ u o de Esperanto, revivi¿as por ree 
plenumi ian laskon · la kulturaclon de nia literatura. 

En la momento de la ekiro, !amen, okupas nin 
-;ento de funebro· Vilmos Bleier, la Ciofara, bo
moya spirito igi~ 'ik limo de la mondplaga frenezo. 
l.ia memoro Yivas plu en nia memoro kaj en tiu 
~rancla ttmaso de libroj, kiujn al lia nelacigebla 
fcnoro, grandioza eldona kuraAo kaj lar~anima 
kompreno pri reraj ,aloroj dnnkas la Esperanta 
mondo. La Encik'opedio, la Antologioj, la dikaj 
romamolumoj, la rica disfloro de poeziaj verkoi 
- enlute okdek ,olumoj - 6o Ci laudas lian ad
mirinde ageman in di' iduecon kaj gardas lían me
moran pli ol pia sento de mortemaj koroj. Li here
cli.!:i al ni la malfacilan taskon: efektivigi liajn 
,a tajn projektojn, al kiuj la \Ojon baris milito kai 
111orto. \ere, en la nuna momento nin premas mal
kuragigo: kiel ni poros, kaj cu enlute estos eble 
!ion fari sen lia granda agemo, kapablo kuj entu
z¡a mo. :\i promesas tamen, ke ni klopodos esti 
indaj al la heredita tasko kaj portos plu la stan
darclon de L. M., tiel kara al la koro de la kar

memora morlinto. 
., l'\ia L. "J. eniras siun trian periodon. La unua 
periodo e tis plie prO\ado kaj restis nur ia veg-etado, 
nur en la dua la remo fortikigis je tia gravo kaj 
i~mifo: ke fp farigis \ere la lil<lratura centro de 

nia mmado kun pli kaj pli vasta internacia kunlabor
unlaro. Gi naskis ankai:í. esperplenajn idojn (I3iblio
¡.rrafia Gazelo, Lingyo-Libro, Hevuo de l 'Mondo 
La \ ipo), kn•is la cldonejon L. i\1. kaj la asocion 
\EL\, di. ~ohio eldonagaclon gis liam senekzem
plan en E perantujo - ni raj tc huvis la plei be
lajn f• perojn pri antaúe neimagebla pro pero por 

la IJ, m o de ni a litera tu ro. 

ed liam la Tigro (laú Esperanto Jnternacia ), 
pli A"u'>Li' la Salwlo komenci fari siajn saltojnL 
Kaj püsl ciu ,aJto maha. tigi, la Esperanta mondo. 

lo111 da tl'lll!JO la granda kapahlo, kaj ch•ntg-rinca 
k lo podo de Vi/mol f3l e¡pr PO\ is ankoraú pre5kaú 
mirakl1• , idc111 la e!donejon -.erl fine lamen van
¡~, tÍtJ. L. \1., la t•ldonrjo ni a literalnra viw 

lÜ rmi Pn la rualpuraj ondoj de la nacismo k une 

kun {Íu IJ4•1a, nobla ~aj humana. 

un, ptJ. 1 la forflun df' J' ondoj, post la 

dentklaka 1 elu i~ú ka.i kre\O de la Sakalo la mondo 
n~\iviha:. kaJ· 1 f'ua kirras malfarilc ka i malrapide, f5 o , . 

secl certe kaj nereteneble. Kaj revivi¿as ankau ni 
por liberspire daúrigi tie, kie ni delasis. 

Ne tute tie, tamen. En la duonfa§ista hungara 
mondo ni cslis kvazaú cenitaj: ni devis zorge rel!
pckti certajn limojn, ki~s transpason estus nepre 
sekvinta la neniigo de la revuo. La limoj eatis ne 
tre vaetaj, et per tiaj artikoloj, kiuj nun ~ajnu 
pre kall neiílralaj, ni jam dan¿ere tu~ie tiujn li
mojn. Pro tio ni ofte farie la impreson de ia sterila 
csotereco. un ni es tal! liberaj 1 Ni ne deva.s plu 
retiri nin en cburan turon, kie ni estis malliber
uloj. Ni firme kredas, k e ti u ci libero estos la fonto 
de pli intensa, pli vivo-proksima, pli vasthorizonta 
literatura rioo. 

Car temal! pri L. M., oni devas tuéi ankau la 
demandan de la neologismoj, Kiel multaj memoras, 
en tiu punkto trafis nin atakoj amase, ofte ne tute 
moliYitaj atakoj. Permesu, k e mi skribu ci ti e m jan 
poemon el la jaro 1 934, .1us venintan inter miajn 
manOJD: 

Ho Esperanto, mía temo 
amata, kiam la kantemo 
min kaptas, vidu, lastatempe 
min jam minacas anatemo, 

car m; kura¿is 'in tre ami. 
Jes, oni volas rnin proklami 
hereza, car per nova belo 
kaj ric' mi volis vin ornami. 

Nu, mi toleras sen lamento, 
defendas min la argumento: 
palacon pompan alpostulas 
la pompe firma fundamento. 

i do konstruu sen §ancelo 

· ti un palacon de la Belo; 
por kiuj fundamenl' sufitas, 
nu, Liuj - lo~u en la kelo. 

Tamen, L. M. ne volas nun aran¿i ci tiun afe
ron latt la amara provokemo de la supra poemeto. 
Ni kredas, ke en la inlermilita tempo okazis granda, 
eble tro granel a ricigo, nun de' as sekvi paiízo. Kaj 
ti u pauzo krrdeble tranhilig-os la ortodoksulojn: 
se ili ,ido·, kc ne minaca~ senfu1a kaj ooninter
rompa veligo de nia vorlaro, ili cble estos pli toler
üllUl] rilato la jam uzitajn neologismojn. h..ompro-
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El infanago de la fabelau kullado kiziga 
anlal1 mi fic.uro de maljunulo, khm mi altabli~a 
por diri kelkajn \Orlojn al \Í, Facile imarrebla esta 

mia maljunulo, car Ciu ja renkonti" iun imilan al!¡. 

Tempokurbi¡zita, u .urpa a en i.sto kaduka. kiu 
iga utila in per fabelado ce la domo. kie Ji pa igi 

la 'aJoran duonon de ia Yim. kaj kie nnn pli la 

huma ni ·mo ol la plenumata laboro dona r:fu~ejon 
al li. PartP por danki, parte por kontentigi la vant

econ de ia perturico, li ·ilenti~is la vj~lan . tro 

bruan llcnerarion dl' la familio. 'incere konfe.ante 

mi ne rememora pri liaj faheloj, ed dum h la"tai 
tri jardekoj lia fi~uro, jam drlon;,!e p h-iginta . nfte 
re\Í\i~i · anlatyl mi kaj mi 'id¡, lin l•,auta ian fin;t

ron, dl'formitrintan pro la laboro kaj mi auda lian 

,oeon aügurlonan: Foje la boma Hidern faro 
tian militon kontrau la malriculoj, k po t gi "e
majnujn oni pO\o erCi p()r rrnkouti homnn, kiu 

etendo sian manon por amika manpn•mo kaj kiu 

malf!'fmus ian bu·on por paroli homan ]ÍJJ!!\'011. 

Efl'klivr, dum la la taj jaruj nc unufojc mi 
ekiri p01 renkonti homou al kiu mi "enti111e ·--tu 
pO\Ínta tendí la manon kaJ kiu ¡.,oji<!lJ min ¡wr al

paroln l'n homa lin~\0. Mald!'nsigi l1 \Ícoi dt la 
homoj kaj por citi la \Orlojn di' lllÍ'I m.djnnulo 

- ili Jaritrj" maloftaj birdoj, \1 mia animo hiuwr 

p zigi · la pen o, ke la homo ' rfi;i , kai Ji " la t•k 
zilita l'l la milionoj dt• la clupirduloj, Jl(lllllllltai . iu 
- homc,j. Mi rig:arda miajn kunulojn, \arme kai 
!4ret!c turnultantaj en la ,¡m kaj llli ob-., na iliaill 

agojn, au ·kulta iliajn parolojn. Ufte -.ajna al nn, 
kc ni samt mpuloj forma~ kunc gan.,.alon, t'Jl kiu 

pcrdi~i · la - homo. tulle morna hinwrol 
Pul' rif ugi de la p ·n ... o, mi kmnenri re t'di 

tiujn, kiuj imilis al la homo ti •1 kortu'e noblaJ. 

mi on ni propona , kaj. lar ni \1\a la tempon de 
la politikaj kompromil;oj, ni ·ble pO\a e peri la 
aman kompromi ClllOn CC Cll J..ampo ~ajnc ankorau 

pli :,0\agbatala: en la kampo de lin!!Vi tiko. Cetcre, 
e~ tiuj malno,aj ncolon-i moj apl'ro. precipr en 
poemoj, en prozo ni e to pre kau puritane ·par

emaj pri ili. 
l\i pela niajn samideanojn pri abono, ub-

2 

rclha, aj. .\nimfro-tiga kaj I unebro~tona c-.ti 

wjo. jen ti u morti en la karrrro, ti.m mortpafi!:i, 
Ir m da polcnco, l1e~ '¡,o estingit.i · en fundo de k el o 

ka,i tic koro ce.~i batadi en gaskamero kaj tiu 
k, ina . . . kaj ti u e a . . . la ura!!ano de la milito 
forblO\is ilin icn.. kaj kiuj re ti~, liui pcrcli Ja 
10con por akiri peceton da nutra.Jo .. Laca entu 
zia,;mo, inerta celmen og-o rt licfi!~a en i!ia paroln. 
h.ibn fari:J -\nkau mi <•kiri la 10jon de la '~'ll· 
kunulaj silentuloj. 

1 un tagun homa 'oco rekon,cii ,.( i mi u: llllll 

•1 miaj pL tofratoj 1iziti min (H'r l•IPro kai d ma 1 j, 
al mi ";an nman ,erkon .•. Ci <' tj, in truo b •la k.q 
n·fre i:..ra por la 1eninta ani111o \fi ,tia, jam 
kiu lllallki al mi kaj je J...io upir¡¡., lllulla¡ t'l ni.ti 

mutuluj : jt• audo de la 10rtoj de miaj put•to- k·1i 
1erki lufratoj, ]j]){'¡j~intaj t'l la kal noj de la milita 

pr mo. Po t la dptrua (lt•rillllo, (Hhlla,inta ruhojn 
t•n la ani111oj, ,fa-. jam lt>mpn p r konwnri re· 
koutruan 1 ah01 on: la n•kn•un de la !lomo <'11 la 

luHlloJ lal la ataku t>-.ti orl-!anitata kaj gu te tial 
JH•nii¡.;a ti.tl la n•kn·a a¡rado de1a t• ti ~anw orga
nillta por 1enki la harujn kaj I<H:·<·,j~j la pa intun, 
l,a llodiauo p<• lula , kt' 11Í, po•loj kaj \t't'ki,tuj 
lu11 u t endt>1 IH'j< n por arnika Jll.tll(ll emo, pu1 audiz 
di' \t'f'l' hunta \<<o kaj Jh• la ... lkau¡c tia!, < ar ni riut 
rt ttt• h.11a i 111 po1 clrri al tiuj, ki • n•korhrii~o 

nwlt•• d''l"'nda "" ni,t akt'11•co. 
J .. n kiu nktualirra-. la rrlojan t•lclonon el<· 

Utcru/11/a lfnnclu , ki tria prriodo ha1a~ samc 

"ra1an la knn kit·l ha1i In jarkolektoj eh• la unua 
kaj du:1 pe1 iodoj 1 priwr '11 la plllt'ron kaj uhund
t'<Oll de la komuna kulturlonto, por ke gi flO\U 

"r.n i al la ~oifanloj pri he lo, bono, kaj nohlo. 
J tdto Baylt.v 

teno, propaoando, kunlaboro, por kP ni 1 tria pe· 
riodo plenumu la e pcrojn, kiujn ne p01i.; plcnumi 
la dua: krci valoran, in'ere,an, alllplPk an r1 vuon 
kiu iom po t iorn <'llukto por si intlan lokon ce 
m ter la re1 uoj de la ¡:rrandaj naciaj literaturoj 
, i kreda , ke tio ha\U nctak eblan signifon ankau 
en la triumfigo de nia afero. 

Bonan e peron! K. Raloc!ay 



MEDITADO DE VERKISTO 
JóN D./lN ('Reykjavik) 

Iuter la papcroj de la ju · mortinta fam
l.:onata 'crJ..isto Da~ur :\xturson, mi tr01 i~ kcl
kajn fla1ajn foliojn kun malfarilc lcgcbla skriho. 
Car la enh<11o, intere:-a gcncralc. 1 rome jeta-; 
lumon ur la 1 erkmanicron de h "randa , erk
j,.to, mi, kid amiko de la ju mortinto, kuragas 
puhlikizi tiujn foliojn, 1\.vankam la manu kripto 
.. ajne ne esta finita kaj tute ne ordigita, m' 
nenion 'angi ·, ed montra la foliojn, kicl mi 
ilin troú . Tiel ili ankau plej multe valoras, Ci 
ti e ni k, az11u vida la materialon el la fabriko 
de la 'erkisto, nenio esta polurita a u en formojn 
zi ·ita, tute nudaj kaj tial ankaií fre~aj kaj naturaj 
ao;;pekta la pensoj de la famulo Dagur -xturson. 

len lia manusl.-ripto. 

. ame kiel pri la radio, kiu havas almenaü 
iiun bonan ccon, ke oni povas gin malfunkciig:1 , 
mi riam dum mia kribado memora tion, Ice 
la jam kribita esta forigebla. Se mi po te nc 
·ato mian 1erkajon, mi nur forstrekos Cion 
ci tic eble e la parto, kiu ne konvenas, ci tic 
frazo, CÍ lie \Orlo -, ne presita vorto estas mÍa 
propra po edajo, kaj pri (Si mi lauvole kaj tute 
libere di pona . T¡o hava. tian allogan econ kaj 
dona al mi tian ccrlecon, kc unuc mi kribas 
LÍon, kion mi pen~a . po~tc mi elekta · l.aj en
' ici!!U'> la -.kribi lajon kaj foriga ljon, J.io laü 
mia opinio nc tauga . Cu la iw,lJÍro 1 ena de ia 
1 >iiJ a u d1• mía interna anirm iro, lion mi ne cia , 
,,•d oflt· ccriJilmadi pri ti u ele mando kaj peni · 
t10\Í la ohon, kiu al mi sajna tute ne tic! prok
,iuw l.aj facilc tro,eltla, kiPl l.rccla, tmu (•\ rniaj 
amikoj. P1·n u nur ¡ni llalzac, li dira , cu vi 
u e rrJCIIIOI a , kc Ji tia m el u m ~i.t 1 crl.ado lrinki 
kaj 1 f•lt inl i l aftJll, ¡>(JI kc la m,piro ven u. Crt 
liaJ ~t•rl·uj ne porta la ,jgnon de la in,piro? 
1 a1u 1 a alllfJII el 1 u lin a u m in , e n 10\a-;: . 
1111 l11nl , l.altJll ' ' awl kalt· l.aj pri la re¡ulto 
alP La miaj ,,.,¡ oj. \lia kolP"O H·rJ.a, clum 
kun lantu luHwrlu t¡Í¡¡ l apabla 1erki nur ¡w l 
·nlih o k 1j la 1 HJI J nu1 1 ,, m Ji bana:-. sin. 

l.ntut1 t111 1111.1 ktJit'"IJ kiu ll'l !.a nu1 dum 
ba11 • Hit f 1.1 la ph•j U1lCI e a t'l miaj amikoj. 
1 1 m plu e t,, JUI1,1 1, J li,,J \l'rl oj jam ;uupll'l. 
a dt clu d1 DJII \IJiulllojll, f'd \1 ne :sukce 11. 

tro 1 uuu )¡!J10n, u m1 JH kau lu1a~a di1i 

ec pa¿on, en kiu li ne pli au malpli oíte nomas 
ian formon de akvo, au ian aferon aü objeklon, 
kiuj rilala al ak1o. Tío estas sekvo de lía kon-
tanta banado, mi diras al li. dum Ji kontraúc 

a ·erlas, ke Iia konstanta banaflo kaj al tiu ligita 
1 erkado ~uste estas sekvo de lía amo aú pusio 
al la akvo. Same kiel la fiso , li ne estas en sia 
gu ta elemento antal'1 ol li scnlas la akvon ~irkalli 
lian korpon, kaj kiel la fiso 1 i mirige bone tole
ras maharman akvon, en kiu li ec dum horoj 
po1 as &idi sen ia ajn korpa detruo . .Mi1 opinio e!
tas ke li haras rnalvarman sangon. 

Komprencblc li ~alas ankaü trinkadon. Por 
sin senkulpigi, Ji diras, ke ja e tus tute nenor
male, sr li 'a!u, senti la fluajon nur sur sia 
korpo, dum lia interna horno rcstus seka kiel 
knaranla fojno. Por starigi la ekvilibron, li kom
preneble de1as trinki vjnon, car alie la rezulto 
eslus slranga, Ji diras. 

Car mi nun komencis priskribi t¡un mian 
strangan amikon, mi ankau finu la priskribon 
kaj diru iom pri lia aspekto. Kiel sekvo de lia 
konstanta banado, aü pli guste, vivado en la akvo, 
Jia hauto e ta fendeta kaj preskau kiel spongo. 
Tamen mi nun lastatcmpe ne bone scias, cu lia 
s1·eligin la, jom 1 uga nazo kaj ce te re la ajne 
karnoricaj tamen fla~ aj rangoj e~ las ek1 o de 
lía ekstera aií. interna banaclo. Li ne plu ha1 a 
harojn sur la kapo, kaj barbo tute ne plu l.reskas 
sur lia rizago. _\1 mi Ji iam en ebrio diri , ke 
Ji neniam havis harojn ur la kapo, ),ion mi la
men nc kredas, car maln01 aj bildoj prmas ion 
alian. ctl sian mankon !le haroj li uzas en ori
<>inala manicro car li 1-lopodas ccrtio-i nin, ·iaJ·Il 
~ ' 
amikoju, kc li nm ),aüzc de eraro esta homo. 
El liu konstalo li formis ian filozofion, kiun 
Ji bonp kaj dclal• klarigas en siaj libroj, 1-il• li 
aserias, ke l>io intenci . k e Ji es tu fi 'o aü noYa 
crenro de li~o 1-aj homo, 1ivanta en bl'la lago 
kaj manganta fmktojn dP la lagbordaj arhoj. 
PPr tiu llio jntencis prm i 1an Danvinisman legon. 
l.aj monlrt, ke <\i tic l' las la mankanta cenero 
''" la e1oluu d(' hso gis homo. h.iam l1 naskig·is, 
Ji dira,, ~k1amo l.oHb lwn l.orpon k,tj pro la 
timo lia palnno tuj mortis, dum la al,usi tino, 
pro maulo dl' scio, froti~ lían ),m·pon, gi., mal 
apcns la ,k~<lfllo. 1 >o Ji es las malfelica kaj mu· 
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pro eraro !tomo, l\aj pcr tiuj fakloj oni cede 
bonc kompreno lian amon al la ak\0 kaj la 
mal eka elemento. 

En iaj libroj li prc kaú nur pr.ilrakta la 
akron kaj prm as gian multspccan a pe k ton kaj 
ekzi Ion -.uh mal-.imilaj cae diferencaj formoj. 
La aho, li dira". " la objekto aü lemento. kiu 
ciam ha\a ian ::,ignifon En pre kaü ciuj okazoj 
de la ,¡,o la ak1o luda ian rolon. kaj kiel rivero 
t(-i e~la ~i~Pk treme uzata en ljtcraluro kaj pa
rolo kiel imbolo. La ri1 ero ja Ciulol.c k o m e na·, 
gi e la kiel la 1 Í\0, kicl la horno, kiel la gojo 
kaj ankaü kiel la pel-o. Giaj formoj e ta multaj 
kaj :,anc}rmaj, granda kaj grandiow gi pu'a' e li 
au malo-randa kaj habilanl¡ kid infano. 1 ur ri
\Cretn. <;rita kaj malpura kiel mal .. incera homo. 
IJlua kaj l-Iara kil·l la okuloj de juna l,nahino. 
dia!ana kaj pura !.id animo de infano. Furjo1.1 
kaj 01aga kiel frencmlo, h·icta kaj milda kiel 
palrino, peze fluan~a kiel ·cmajna IU!.!O, lalanta 
Illal uprcn en profundan abi mon kiel eho de 
farila peko, la1an<>anta kiel kata trufo, forfluanh 
en la necer!ecun kieJ la U\ nlurO, kaj pÍIC rle CÍO 
ciam cnfluanla Cll }a lllUfOll, kicJ la IÍ\0 ciam 
finiga en la morlo kaj ti kuni~'•a · kun ¡,, ka
meneo. Bridita kicl l.Ja,o, libera kaj negt•nata 
kiel la junuloj, glacic maharma J..ill la malanw, 
1arma kaj vivodona kiel la um ro, ·lct•ni!.! 1 aj 
torcnta kicl aD<YO de junulo, mallnr{:;¡ l.iel la 
,·ojo, ur kiu ni de1n iri, larga k¡cl la \Ojo de 
la peko, mallongn J.iel la 1Í10, kiun ni 1j1a , 
long-a kaj enfina kicl la clcmo e nanta l,ieJ la 
anlauju~oj, helpanta ki 1 amiko ktp., ktp. 

>t 

Parolantc tiel multe pri la in -piro, mi an
kaú nomu la ~i.,nojn, 1'1 l.iuj mi -.cia , cu mi 
e¡¡ta inspirita au nt'. h.rorn la ento d pt'la 
~ar~o kaj kapo plenpl na de ideoj, anl,au . ur 
la lu plen kribila pap ro pl j ofl mi 'ida la 
ignojn de mia in piro au d • ,;¡a fore lo. e l:i 

la ta e ·ta · In okazo, mi tuj ce-.i!!a la lnboradon. 
J\.,ankam aliaj ,erl.i Loj ofte ukcc a krei ion 
granrlan kaj alll alo1 a u pilt' al manko de in piro, 
tio nc e ·ta · In okazo rila te min. kiu ul.ce-.a H'l ki 
nur ub tiu mi !cm pul •neo haj Lio ja anl<au 
ne l' la por mi ncet' a, car, ('~ e la in ·piro nc 
Ciam c. la. prcta, gi tnmen tutl' nc e,La a1ara aü 
in retiranta, kaj .. e mi •blc ium lon"c atend' 

la in.:.riron, des pli bona e:.las tío, kjon en la 
ebrio de mia ~ojo pri In re1eninta muzo mi 

yerka:.. 

-'u, krom la s;u·A-eco d<• mÍ.I J-apo kaj dr 
miaJ )H'Ihoj, knJ krom la cc1 la, tult• lidinda in 
tinkto, kiu min konduJ,n · knj certi"as, kinm 1111 

lega , kion mi ju: skrihi ·, mi anl-au tuj dum 111 ,1 
,kribndo pu1a~ 1idi, cu tio t'. lns lt'Iljta "111• in 
-.piro au ne. l\iam nwnl a la din donajo. ai1 t10 

k ion mi nun numu la l'll'mcnlo ali10rte 11- •mit,l 
in-,piro, miaj frnwj nú propozicioj fari<'ra-. mal
lon~raj, mine plu ría l.iammtiere skr¡bi la pelh· 

ajon. h.1ankam 1111 ankoraú memora· la idt'llll 
kaj :,cia- pri la ehll' difinjla irado de ],¡ nferPj, 
mi lamen n · po1a ,.J..rihi, t'ar manl,a-. al 1111 

k, Ha u la karno J.:,j la .. an!_!o 11ur la nudaj u. loj 
t· la-. prl'laj. haj mia inlt•ll 11 e-.la · -.tal i..:-i lll' 
-.kt'll'ton nur k un hlankaj nu fl111 aj o-.toj. kiuj 
nur lt'ka tim1 n l.aj abonwnoll, -.ed 1i1nntan 
l.urpon J..un hniltu l.aj haroj ], aj jcn l,iu l1:1111 

lllanka-.: la frawj fariga m:dlt n..;nj, br lll<lnl 1 

la karm), nenia nu1a ideo H'll<l l.aj IÍll ~ign¡f.l 

la 111 r !un tilo la idl'O. P •rd1ga la ri1 crl'lo, kiu 
flua UJH'r lunua d1 la neo en 'nrmn n•lero, t\ar 
<~Í Jlt•nialll ('11]¡3\a J1u1ajn Cr plajn rÍil'rClüjll, 
kiuj JIOIII doni nu1an 1i1011 al }a cefrÍit'l'll <1\1 

alnll'Jlaü kon en i ~ian la ton, por l.e gi Ill' tull' 
1 aptH i<'q¡ kaj malapl'l u . amt• :ml,au pri alint•oj: 
t' tiuj ub nonualaj J..ondicOJ i 'ra~ !ro prok imnj 

unu .d b .dw, tiu por nti t•,la iuno dl' in~pir

fun· lo. ,i lit• uui IHill• n lll' rni~komprt'!lll, l.iam 
tkzt·mplt• lt•nra p11 lnu1tlrlaj rdl'rcnroj, l,iuj 
ja luukutim• p lula aluu•.,jn por cli-.pariÍ!:i la 
dir•HI dt• in (H'I'-Oihl dt• la .tiro di' alia ltouw. 

tin Il!..Ul,, knn1pr ·nd1l•• ll•' 1al111a. 11111 1
1! :mi ao1 

t•k,i la" ali,tj ,.,Cl·ptoj, l,iuj j.1 p,la I1CI .,¡denlaj, 
kr. prllloj nur ,. lu Iidindajoj. 

l\ollrt•r Ill' m in kaj mian 1erkadun, tiam la 
komenco t la malfaciln. l\\ankam mi •hlc ha1a' 
b in pin n, ofh• ukata kP gi komence e 1:13 

iomete pt•!a kaj k1azau malddi.!!l'Bia, . l'd gi i •a 

pli Jlua kaj n.Ii~anta, kiam Jlll proJ..,jmi~n' :d 
la kt•J no, kiun cloni al mi la in piriln id o. ,ptl 
por atingi ti un e,rnrun, por ha' í okaton krihi 
pri ti '• kion cela-. la ' rknjo r.ntulc oni dc1a' 
pcn tri trn pli :111 malpli lon:p Pnkondul.o l\jant 
oni tinm finP t' In" en In profundo, en la auinw 
a u k oro ele la lclllo, o ni Jibt•n• ltHfa pcr la 1 or
toj kaj pcn oj. Ln idcu k'azaú flua el fa cer!JU, 
cli1er aj Pklt•mpl j kaj pri-.krjbuj ('Tll iciga;; kaj 
alenda A-i oni it¡n uta , manka ncnio. Ci trc 
c-.la la !ando d1· la felico, la landa de la genio, 
la r gnu de la arto, kie rkzi la nck malltclpoj 
nck kontrau taroj. Ci tic e la la laudo de la ludo, 
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Sudo 
6 el pezaj, PÍ"'raj nuboj , el enfunda plumha 

!.uro 

\ er a \ .• . r· , e1. a m en ¡ne mono lona mor na plu1 o, 
e nebulo dt•n-.a g¡·¡'za . l 1 .l r· u) 'l '-llrua lrmamenlo, 
e lremioa vian haiítcn la fro t:ga, pir' de vento, 

e anhela . via pulmo t•n la turm~ de urao-ano 

e la gelo \Ían koron prema per alaci: ma~o, 
turnu 'in al u do 1 

e la unon km ra nuboj ur riel' de üa animo, 
e l' cirkaúo \in 

e 1' flugilojn de 
liga-, 

ufoka ],jcJ la dronanton 'limo, 

1' opiroj ,.u la t'l'n' de teuo 

e 1' olcco karccrmurojn . urdajn t' irkau ri alti"a 

e 1' cnuo jam '"tinn-a, (Íull l'lan 1Í1ofajron, 

e en lÍan cerkon bata la minuloj . ian llajlon, 

turnu vin al u do! 

Tie 10ka vio koloroj, 

rid-okula blua maro, 

hcrhme taj promonloroj, 

•a t.alloga in ularo, 

ti \Oka 1Ín un-klaro. 

Tic lernploj upr • t1e monloj 

pri antik1 a kulto UH'lll<lt a , 

tie J,ampo rica de fontoj 

de pa'li la flulo onora , 

ti' 1iva praaj rakonloj, 

la marmoro lumpa en Irondoj 

pri enmorla mito pa10la , 

de najadoj varmn la on,loj 

kaj nudkorpaj dioj petola~. 

multimpre nj vorloj "'la la adjekti10j, ni ankaü 
konfirmi~u, ke tiu Ci IOJt. peco 'ta uzind.1 
J,aj tute nc grancl~l,ale fo_rla ebla. Ccterc oni 
ab. olule ne UPia t' ti 1irino por "alj la uzadon 
Je adjeldi10j, mi nur ticl klariga la afcron, car 
la adjekli10j la' 1nrtoj 1armaj kaj kolorricaj, 
kaj el la du el, oj la ino lamen e ta tiu, kiu 
pli .:.ata 1annon kaj kolotOn, - tiu ek.o, kiu 
pli t' la' 1armo kaj koluro, dum la 1iroj e la 
pli maharnwj, pli :,t•ukoloraj kaj grizaj. Pri 
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Til' fanditta la glacio 

de 1 ia !ro lri"idn kor' 

rer;i,~a ' sur 1in fluida or', 

la '-ang' r flagra~ por pasio. 

J,aj Jcbrc '1 el a en la 1 rj n', 

aL pira' \in la al-aern 

man •nto h.aj ub la libera 

cielo e la \ ia hejm'! 

Tic cbrioj ardaj voka , 

kaj dan aj nimio j J,aj al ir', 

kaj fajra · ti' la ~opir ' 

kaj ki~on ki~o rcciprol..a 

k.tj dona --en agaca cru -t' 

rcc felicon al la bru t', 

'l ie narh.olo mandragoroj 

kaj plenaj, pr1aj l •rodoroj 

l.aj tug-a 1in' de dcn-,a arom', 

Jc 1' hranl-oj loga rida p m'. 

l'ie 1' a •ro 1irgl' pura , 

prof unde blun~ la lawr' 
' 

la mula in' Uf' 1' mat' 1elura , 

la kurpojn lula la pi 1ur'. 

\e pcre ci¡Haj olllbroj 1ela , 

ll'fi•·' 1in ln"a pct hallan•', 

1 uj bu on al la bu.:.u ¡ll'la 

po1 kuna lnul' In am'. 

Tic ur in' de onff profunda 
1101 J.. ola on'a -.enl', 
tie la 10jon al 1Í rnonlras 
a troj el arda ar•;enl', 
lil' cnmu1a la lempo, 
l'lcrna In mollll'Dt'. 

la ncuw au ah olula maluLO de la adjcklivoj 
mi lliPII ia nur, ke gi sajua al mi nenatura, 
kaj . e iu 1crki lo ,¡el ble e1ita iun 10rtspcwn 
kaj po1 alin<~i la cclon forJa a au aliformi"<l 
tutajn frnwjn, tio e la por mi nur igno ele 
ranla)o, klopodaclo por farig-i orjginaln, kauzila 
dP nni,eco au lulleco. 

Ke ankaü la kontraúa flanko de la afcro 
ha1a . iajn bonajn ecojn, tio e las okulfrapa 

r oni pli aú malpli !orla a la adjekti10jn, t·ntul 



Oriento 
Azio! Oriento! 
Praa, mistera, sankta kontinento! 
Kiom da rasoj de popolo 
elJetis da interna bolo 
kiel kratero! 
Kiom da gentoj naskitaj de vía patrjn-utero 
sucas el via mamo abunda, 
ho ujo de gentoj senfunda, 
ho giganta, fabela praterol 

Se mi la pensojn al vi turnas, 
tumultaj bildoj m in sturmas: 
cmergas antaü mi en buntaj amasoj 
riaj dormekzistaj_ 1 nebulkonsciaj, pretervi1aj 

homrasoj: 
Cinaj kulioj sub larga pajloeapelo, 
Libctaj lamaoj kun sia prego-muelo, 
bindaj perlosercantoj kun hai:í.to oleebrila, 
hongkongaj komercisloj kun Iango multbabila, 
remantaj sur lravadi brunfla, aj malajoj. 
sm a~aj gentoj piede de llimalajoj, 
en siberiaj praarbaroj casistoj solecaj, 
bazaroj srarmanlaj kun 1aroj milspecaj, 
antaü la sankta Fujijama piaj japanaj 

pentristoj, 
lcrtmoraj insulnnoj intcr brancoj de tamarindoj, 
mongolaj rajdantoj sur slcpoj de dezertaj distoj, 
en la akro de Ganges mortintaj hindoj, 
ho pcrsoj, araboj, Cínoj, singalezoj, japanoj, 
ho anamoj, hindoj, malajoj, tibetanoj, 
ho kurdoj, afganoj, mongoloj 
l•aj bunlaj indigenpopoloj 
dissemitaj sur insuloj de spicoj 
kaJ sur la scnfinaj 1icoj 
de la atoloj! 
Yi, cenl- k aj centmiliona armeo duonsvcna, 
kiujn ne t u.Sis ankoraü la tumulto mond-arcna, 
aií kiujn g i jam vizilas, 

forgc!jas pri ilia ekzi tado, oni ekhavas stilon 
scnpartian, grizun kaj malmolan. Tia verkad
maniero portas absolu tajn 'irajn s.ignojn, kaj 
forla ~¡ estas kicl roko kaj sen .ia ajn ornamo, 
ra\ anta nin uur pcr la pote neo de la arlo kaj 
la okazoj. 

Samc kicl oni vole-ncvole ligas ideojn pri 
koloroj al muziko aü ccrtaj tonoj, t.iel an.kaií. 
Ciu bona, karakter.iza stjlo hava!j sian propran 

kaj kiuj pro gi jam ~vitas 
en barakto senkomprena -
mi vidas vizie, kiel vin vekas la krio 
de la h islorio 
el la obskuro dorma 
de v ia ekzisto senforma, 
mi 'idas, kiel ,¡ vi~a la okulojn 
por forigi la songonebulojn, 
kaj kicl 'i kun jubilo 
triumfe muga 
elendas la brakojn al la hrilo 
de l' sunlevi~o m~ a! 

Nardo 
Ho ~ordo! Fora, blanka 1izio 
de mía knaha fantazio 1 

Spirrctcnc, plenc de soifa sciv-olo 
legante kun aYida devoro 
de literoj, 
kun rugaj oreloj, 
kun brilantaj okuloj 
mi dronis en 10jagpriskrjboj dikaj, 
en Jules Verne-romanoj arktikaj, 
kaj tra viaj ncbulaj in uloj, 
tra morne mutaj, frostaj fjordoj, 
preter la ~ip-embuskaj murdaj bordoj, 
prcter enormaj 

nagantaj glaci-rokoj, 
balenoj vaporkornaj, 
petola popolo de fokoj, 
blankaj ursoj mornaj, 

tra \Íaj glaciaj, dezertaj oceanoj, 
tra la negkampoj scnfundaj 

kie en stormo baraktas kara\anoj 
de veturiloj hundaj, 

mi sehis la heroan spuron de l' grandaj 

kapitanoj. 

koloron ~e la \Ortoj estas, kiuj donas tiun 
koloron, sed la humoro malantaü la mrtoj, 
la 'ivo kas.ita. Pri stilo en tute mi multe meditadis 
kaj mia konkludo t•stas, ke la tilo estas kvazaü 
malo, kiu nur konas Cion t.ion, kion ni v-erkas. 
Tion 'ualon on.i ... 

* 
Jen fini~as la manuskripto de Dagur . ae-

turson. 
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La donaco de la rna.goJ 
-O. Henry'-

l'nu dolaro kaj oh.dek- ep cendoj. Tio e· lb 
<'io. Kaj . epdek cendnj el ili e lis h.upraj - kup
raJ moneroj sparitaj po unu h.aj po Ju de lempo 
al tempo, pci marcando Ct' Ja ~pici to kaj Ja Je
gomi to kaj la 1iandj~to. ¿-i · la 1angoj ekbrul's jc 
la ilcnla memh.-ulpiga enlo de a1arcco. kiun su-

e tis tia tro 'parema aceta do. Trif(ljc U e la kal
kuli la monon. Cnu do] a, o b.aj okdek- t'p cendoj. 
h.aJ la ck1anta lago e to h.ri. lona.,h.o. 

I !are ncnion 'i pm i fari. krom in faligi 
ur la eluzitan kanapclon 1-aj ... kaj plorgemi. 

Ci Lion Del a fari 1-io eh o ka· la filowfian 
idPon, kc la 1i1o kon i~la, PI gcmoj. plor~in<Tultoj 
1-aj ridcloj, el 1-iuj plej oflc r<'!.!a" la cluaj. 

J)um lama trino <le la hl'jmn pa-a iom pu t 
io111 dt• la uuua sladio al la dua, ri!.!'anlu la hcj
mon. '[ blita aparlailll'IIln ok-dolara cmajnr. 
Ci ne c<..li · tule Lran la limo de pri kriho, ~t'J 

ccrlt• la1i~ apud la J,orrlo t!r \.lmozulujo. 
Ln la H'. Lihlo .,ur la mal.,upra l'la•ro t·~Li 

lelrrke lo, en 1-mn lll'Hia lelcru 10li., eniri, kaj 
l'lt·klra pu.:.bulono, d kiu "· la plt·j flall>rna homa 
fiugru ne p01 i ehuki ouonm. \ parlcnJnh <' Li 
al liu loko ankaü 'harto k un la uoliio. ·ro .la-
m 

Kaj kun !orlo magncta 
min altiri , 
kun ·orco ckrela 
miajn vaganlajn n vojn in. p111 
la mi. ten uala, fink:-c nnu d,1 hlanl,a rchu'O · 
la pnltL o. 

Ho \oruo! di. ~iri•'>-i jam dr. super iaj Dl'{)hril.tj 
teroj 

la 1 •endoj kaj mi leroj, 
1iajn ckrctojn pcrforli.., 
audacaj konkeroj, 
pri la majc-.Laj beloj dP 1i,1j ¡wjw~nj rap()) ti. 
prc('izaj 10rloj kaj bildoj. 1 
~un, so miaj pewoj, ri grilflu"ilnj binloj, 
cldluc-a al viaj rcgionoj foraj, 
pri ],io :;ci,ola · ¡lia avitla rigardu! 
.J a m nc plu pri noYoj dl' lit k o na la mondp:ttlo, 
jam nc plu pri puroj de 1oja~oj t:~ploraj, 

. etl pri la horno, 
tiu ó heroo en loro knj -tn nomo, 
kiu ur ¡¡enfrul.-:taj, a1araj grundoj, 

La 1orlo Dillin"ham fierc Ilirt: iam dum 
pro,pera q)()J-c, anlaua, en kiu gia po t•tlnnto 
rÍCCI a di tridck-doJaran !-oaJaj 1'011 cju:-.cma jnc. \ llll, 

kiam la cnspcw malalligi., ''r' tludel- dolarOJ, la 
litcroj en la 10rto l>illin"ham a~pckti' cnnuh
i6laj. k1 a1aú il¡ scrioze 1-on~idt'Ill malh.rr kt .1! 
modesta l-.aj humila D. ~etl. 1-i~wl ajn ~-rn 

Janll'' Dillingham ) o un~ re1 t•ni hPjnwn k.q 
alingi., la aparlamcnton -,upran, Ji ~t¡., ahoJ..ata 

Gim 3 1-aj multe cirl-aítpn•mata de ~-¡no Janw 
Dillin!.('ham Young, l-.iu r,l¡h jam prczrnljla al 
,¡ 1-iel DeJa. Cio l'i tio t•ta~ lrc hona. 

Del a l't•;,j., plnri 1-aj "en i~ jajn 1 angojn per 
la pudrolul-o .. i -.,lari ... apud la fcnestro h.aj lact• 
t'lri!!ardi al ••riza kalo pa-anla ~ur in griza har
ilo l'n iu !!riza korlo malfronla. ' Ior""au t•,ltl. 
h n"lona .. J-a Ta!!O, 1-aj ~¡ k11 i 11111 un u dolaron 
haJ oJ-dt>h. t•p cendojn por acclJ i:m dnnacnn nJ 
Gim :--¡ parad¡-. tlum munaloj ciun C<'IHlon spar 
pblan, k tj .1 •n 1 t lt'JIIIlo. Dlllh•l- dolaroJ .,emajnaj 
lit' d.turi lon!!'l', l~l .. pt•toj t• ti, pli graJH.Ltj ol .;¡ 
anlaukalkuli . Ili t'iam t.,¡¡¡ ur 1. 7 dolarnj 
por acl'li don.u on al Giut. ::-;ir~ Gim. ' ful tujn ft• 
licajn hornjn ·¡ pa-.J!!J" faranlt> planon pri i:t 
t'ar 11.1 !hlltaw al Cim. 1,, hdt>L!"a kaj lllalofla Lj 

ur fro.,(l c11laj tundroj. 
ur fragilaj 1 ipoj 

de la irompnj ~ipoj, 

en el •zrrta oln de mcteorolngiaj ;.l,triuj, 
en ht•jmo dt• n huloj, IPHloj kaj larioj 

r la en elcma, 1 nintlulga luklo kun la cluro 
de la nn lmo. 
'i, forthrakt~j f:di!.!antnj eh• pinnrharnj krut-

monla j, 
firmplandaj fi~anloj dt• profuutloj tt•mpu;tontlnj. 
mu kol.tj m;n,1ntoj clt• !ero, 
fdicaj filoj tlt> la laboro kaj libero, 
,.¡ homoj, 
loganloj en ¡mraj, helaj mhoj att t'II olecaj 

tlomoj. 
-.i, labor maj, mildaj milnj: 
el yja knro, ci fckunda, varma humo 
trn 'i:tj pmaj pupiloj 
la hono kaj amo inundas kun mulaj hriloj 
l,id ha nc•\aj noktoj le fcc fo fore ka btakumo 
tlr la • 'nrcla Lumo! 
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malfaha io, kio almenaü proksimume merfta 
la honoron esti po,-cdata de Cim. 

E tis trumo4 in ter la fene troj de la cambro. 
Eble ,¡ iam Yidis lrumon en okdolara aparta
mento. l'cr ·ono trc maldika kaj tre , igla pova , 

ob ~nan~e si~~ reflckton laú rapidaj ck,oj ele 
ve~·t1~alaJ stnOJ, akiri mficc prccizan konccplon 
,pn &ta aspckto. Dela, estante rna!gra-a. jam e ¡¡, 

rnajstro de tiu arto. 

Subite Si lurni!'> ¡n de la fenc lro b:aj ek
slari antaú la pegulo. iaj okuloj hclc brili · 
sed ilia 'izago perdis la koloron jam dum la la,

taj. du sekundoj. Rapidc i malaranJi · la harojn 
kaJ la is ilin pendí libere. 

Nu, la familio da Jame Dillingham Youncr 

posedis du objektojn, pri kiuj la geedzoj mult~ 
fieris. Unu estjs la ora horlo<'ro de Cim, kiun 
liaj palro kaj avo anlaue U7Í,. La alía e t¡, la 

haroj de Dela. Se la Regino de Saba c,lu lag
anta en la apartamento tran . la aersakto5, iun 

tagon Dela >it'l,igus la harojn pendigante il¡n 
de la fenestro, nur por emalorigi la jmelojn kaj 

donacaJojn de in :\!aje to. e Rego ..:alamono 
estu;; la clomzorgi lo kon enanta Ciun ·ian !rezo

ron unu sur la alia en la kelo, Cim cligu::. la 

horlogon, kiam ajn li lin preterpasus, nur por 
'idi lin talízi la barbon pro envio. 

1\u, la belaj haroj de Dt-la nun pendí, Cir

kau i, onoetantaj kaj brilanlaj kiel kaskatlo el 
brunaj ahoj. lli atingis gis siaj genuoj kaj pres

kau faris el ~¡ veslajon por ~i. 1\.aj tiam ~i de

no' e arangis ilin nerve kaj rapitle. 'lomen ton 'i 
heziti · kaj staris enmove, dnm unu aú du ~utoj 

da !armo cli;;spruci-> ur la duzitan rugan tapi~on 

Suriris sur §jn sia malnm a bruna jaketo. 

urmetigis ,ur ~in sja malnma bnma capelo. Kun 

jupoj rapide lurnigantaj , kaj la brilaj ro~oj an

l.oraü en la okuloj, si flirte elflu cri' tra la pordo. 

ndsupren ur la Stuparo al la strato. 

1\ ie si hallis, ti e anonctahulo diris: \la

tlamo Sofroni.G IIarajoj Ciuspecnj. Cnu stupa

ron ::.upr('ll Dcla kuris, kaj penis sin tranhiligi 

dum la koro batís .. "\1 la madarno, granda. tro 

!Jlanka, nwbarrna . apenal1 lat1gis la laümocla 

nomo Sofroni . 
Cu , i acctos miajn harojn ·? d~manclis 

Del a 
Ct.'rlt> mi a('t.'la,.. harojn, tliris la maLlamo. 

Formt>lu la capeh,ton, kara. kaj ni ilin rjgarLl

etu por nlPrnenlelo. 
.\I a bu pren ondeti::. la brunü b.a,katlo. 

Balado pri la atombombo 

Hip, hura, jen la atombomLo 
La morligilo s . n ri,al'l ' 

La kompalinda packolombo 
Darakta~ en dan•'er' de fal' . 
Jen, ebla por la mondhatal' 
Disliberi"'i la fantomojn, 
Gis plcnumigo la fatal': 
La Ter' olvi~( s en atomojn. 

Jam mortc putra .. , ~ed al tombo 
. "e \Olas fali Kapital' . 

Ci viyon ma ka kun aplombo 
En mortodanca bakhanal'. 
Jen, homoj. al vi _angpokal', 
El orbu d gi la aromojn, 
Oi · la fe ·lenon fino knal '. 

La Ter' ohigo· en atomojn. 

Cu helpu du la hekatombo, 

La plm' de fajro kaj de ~tal', 

La nranda landbalaa trombo 
\l e troj dt• la mon-¡<an~al'? 

.~. e~ ed por s~ni de skandal ' 
La bankrotkapajn konomojn, 
.. ece a io! -ur d~tal' : 

e l' Ter' oh i<ros en alomojn. 

Princoj de 1' :\Iono! Ci regal' 
Xe logo al,¡ plu la homojn, 

'ed sub vi Yere, jen final': 
La Ter' olvigo' en atomojn. 

K. Kalocsay 

lJudck do1aroj , diri la madamo, leYante 

la hararon per sperta mano. 
Uonu ilin tuj al mi, diri Oda. 

O. la sek\antaj du horoj -altc kuri- per 

roLkoloraj Jlugiloj. Setl ... for~e-u la fimi ~¡tan 
mctafuron. 'i e ti, tra~ert'anta en la butikoj do

nacon al G im. 
i tru'i" gin f¡nfine. Ci certe c~tic farita 

por Cim. por neniu alia. Esti~ JWnio tia. kia 
en iuj ajn aliaj butikuj. k1uJn .:,¡ l11ll' remer,i~. 
Ci Psti~ platina ceneto. J..un impla rafinita da

r.egno, praH' deklaranla ~ian ,aloron ole per 

materialo "''J per ,.,upraja ornamo kiel ciuj 
bonaj ohjl'ktoj de\a,., fari. ,¡ ce merili::- :lparteni 

al La II(lrlogo l\Wlll s1 gin e],,itli,.,, ~¡ jam ci~ • 
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kP ~i e<~lo po edaJo ele Gim. Gi e ti 1 iel li. 
.._ er na mode-.teco ),aj alta 'aloro la Yorl j 
apliki<'ri '-ame al 1¡ l,ip) al gi. Dudck-unu dolarojn 

el • ·¡ oui forpreni-. por ~i. kaj ~i rapidi-. lwjmen 
kun b rc-.lantaj oktlek- cp eendoj. Portante tiun 
cenon el' la hurlofro. Gim pu,o· rajte 1oná pn 
la horo en ie ajn kune.;lo. \dmirinda e ti la 
horlo~o; lamen de temp' al lempo ~i si ele gm 

1 igarcli pro la mal nO\ a rjmeno. kiun Ji uzi. 
anstata\1 eno. 

h.iam Dela atinni-. la hcjmon. '¡a gojebri
ero iomele ccdi..; la Yojon al prudcnteco kaj re

zuno. ..1 elpreni harf!ladilon kaj lumi!Ú la <>a
"011, kaj cklabori:> por 1 ipan la difckton farilan 
de la mala\areco oferila al la amo; - kio ciam 
e las k o lo a ta-.kego, karaj geamikoj. 'ere ma
mula la ·J,o. 

Po. t bardek minutoj .:.ja kapo fa1i!i l,o\
rila de taj, lirmP ku'antaj bukloj. kiuj a·pckl
ini-. ... ¡n tute mirindc kiel malclili:,rPntan tudenl
clun. Si rigardi · jan figuron rcflektitan en la 
peQ"ulo. longe, zor!.'cme, kaj kritikcme. 

..'r Gim ne mortiga min, si murmuri-.. 
anlaü ol li duafojt• min rig-arda , cnduhc li 

diro , kc mi a ... prkta kiPI clanri tino de h.oni
In..,ulo.7 'ccl kion mi (lO\Í-. fari ... ho 1 1\.ion mi 
)lO\¡.., fa1 i ptr un u clolaro kaj ukch·k- cp rcncloJ? 

.h' la dPknaiía horo la kafo prP¡>arigi-. kaj 
la fritb croln ku'i.., malnnlau la forno. \arma kaj 

prcla por kui1 i la J,otlctojn. 
,jrn npniam malfrui.... J:u In mano Oda 

lf:dclis la c('nelun kaj icli ur anQ"ulo ele la tnldo 
apucl la pon lo, Ira kiu Ji c'iam f'llir i . B • .! da u ~¡ 
nütli, lian ¡w~on Cl' la •tupa ro 111alpr 1 .k ... inH· 11r 
la !rrC'la~o. kaj :i por mulliC'Jilo pali~i .. 1 h;ni 
la kutirnon ..,j]Pnk pre!!Pli pri iruplnj n11la!!aj 
nferoj, kaj llllll ,¡ flu,.,tri...: Bomolr, l>in, Í!!ll 
lin prn i, kr mi ankoraü t' tao; lwlt'!a. 

La pc11·rlo ma)fprmi¡,:i kaj ,jm Pnpa~j ... kaj 
gin frrmi~. Li a ... prkt¡~ malu-ra..,a 1-aj In• NÍo1a. 
KompalindHln, Ji e· ti..; Illll' dtulPk-clHjara kaj 
rJr,i porli ... nr la 'tdtroj la ~arg-nn ele familio! Li 
hczoni nman palton kaj li r f ·en rranloj. 

(;im halti ... inll'r 111' dP ln porclo, --r.nmm1• 

kid ¿'a ... hundo flaranta 1-oltnHnn l.iaj ol,ul j e• •j 

tik-.itaj al J)PJa. kaj t•n il¡ p ... ti ra <'"prinw. ki11n 
.:,¡ nP pm ¡, ~·lh·u-i kaj kili ll'ruri .:.:n. ,¡ 111' t' ti 
kolcro. llt'k -.11rprizi~o. nek ma 1aproho. nl'k tim
c·uo, nd, i11 ajn el tiuj -.cntimenloj. kunlrau kiuj 
..,¡ e~ti preta. Li -¡mplr ri•rardi 'in fiks • kun tiu 

stranga t' primo sur la Yiza~o. 

De la for_ kuis m de ur la tahlo kaj rk
parolis rapicle, ek..;citc. 

Gím, karulo. ·¡ kriis. • e ri<rardu min 
liamanicn•. \li tuncligis la harojn kaj \endt ilin, 
car mi tute ne pm a..; tra\ Í\1 luj-.tona kon donante 
nt•nion al 'i. lti kreskos cienO\ e - tjo nt• c'rena ... 
Yin, cu? 'IIi implt• tbi ... lion fari. 'IIiaj haroj 
kre-.ka- lre, tre rapidc. O ir u Gnjan h.r' ·tona ... kon, 
'Gim. kaj ni e tu felicaj. \ i tute ne cia ... kiel 
boneaan - kicl bele"nn, bonegan donncon mi 
prcpari- por 'i. 

\ i fortondi ... la harojn? dcmanclis ,¡m 

penegr, ),,azaú li ankoraú nc komprcnu..; la ne
clubdJlan faJ..ton CC pü-l Ja pJcj forla llll'lh:l la
boro. 

Tondis ilin knj wndi-. ilin, dir: Dela 
Cu vi nc ~ata. min, ciuokaze .... ame kid antaúe? 

\L • -.'a mi. Ct\ en har, j. C:u nc. 
Gim cirkalll i~rardi la t\unhron ;,CÍ\Oit•me. 

\ i dira .• ke ,¡aj haroj e la ror:) Ji 
diri-., kun mirno pr ,..kaú idiota. 

\ i nP llt'zona "Creí ilin. diri · DeJa. .Jam 
ili t•..,ta ... 'Pntlitaj j '• jam - kaj forir intnj 1 E~ta~ 
h.Ji ... tona-'ka \ntaunokto, kara. ¡· tu a:11cnw al mi. 
i·ar por 'i la h.uuj iri-.. Ehlc la nombro de miaj 
kapluuoj t•-.t' J,nlkulit.t, •¡ daurj.,.¡ ubilt' ~ang
i•>antc al ""ti 111 dolt'!'co, t•d, ed ll!'llÍU. ll!'lljam 
JH"'"' 1111'/IIIÍ nrian antoll al 'i. ,tt mi ··kkuinr 
la kollt•tojn, ,inl! 

El la ll'l:tr!!io dlll ~ajni.., rapidt• '~'kigi l.r 
cirlauprPrti... ian 1 )P]njon. 1 l11111 dPk -.c·kuncloj 
111 r i~ar dn k un di-.kr !'la pn'l jt!'1·o inn ... enr ilatan 
ha.,.atclajon en la a'ia di t• 1,to. ( lk dolaroj •t•rnajrll' 
a11 milio11o da dolaruj jan• kio e• la-. la d¡f,._ 
rt'nco? \lall'nratiki lo au "Jlritnlo malpral!' re-
pondo al 'i. La manoj alporti ... \alorajn clon·t 
t •jll, ..,,.¡J la n• pondo al 11ia dernawlo IH' e-ti· 
inll'r' ili. Tiu t\i mallurna a ... nto l11rnigo, JHhll'. 

,im d¡m·11i, pakaJon p( la pnlla po:o kaj 

Jl'li-. gin ur la tahlon. 
,. Prarll, Uela, Ji cliri.... pri mi. \li 11' 

krPda ... , kc· l'],,j ... ta i • pri hartcmdo aü r:vo <IIÍ 

~ampuo, kio po~<h nralplii!!i la t\aniWll dt• mi:t 
k:nulino al ni .·t·d. '" ,¡ ntalfrrnto.., tjun pak
ajon, 'i kom¡m·no , kial mj unur e· ... ti· muti¡{ita. 

Hapidt• bfankaj LcilmtJ\aj Jinrrroj t•k-'jri:> fa 
.:.nurC'lon k<•j paprron. l\ aj tiam, Ph laza Pkkrio 
el•· u-ojw kaj ti un. :th 1 rapicla \jrÍIIPCa .:.an!{igo 
al ltislei iaj lannoj kaj gemoj, kiuj llecc ... jori-, la 
tujan aplik n di' ciaj kun ... o1aj fortoj pu.;edalaj de 
la injoro de la apartamento. 
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IAM 
Teo Juno 

la m 
\li migri tra la "''-la mondpalaro 
l\.un komprencma ko1' kaj gu-rnal ato, 
1\.aj cie min alridi~ dia paco, 
1\.aj cio renkontíta e lis fralo. 

Frato: 
Viol' ce Yojo dulce odoranta; 
Frato: tili' - gardi lo apud domo, 
La papili' kun 'e lo briljmla, 
Kan tul' alaudo. Frato: ec la Ilomo! 

la m 
lmagi mi la tutan Teron bonn, 
Pompadj.., "i - enmanka Paradizo ; 
Feslrobo ~ajni-, ce la frak' iifona, 
J\aj goj.l..ol01 o la ('agrcna g1 izo. 

In m 
'Iin ra'i" ri(''. abundo. famo ~loro, 

Entuzin me mi 1' ek1i ton <hti . 
En bru lo 'igle ha lis arda h:oro. 
Kaj YCna ango tra la 'cjnoj fluís. 

Car tic k u 'i La ~ombiloj - la "rupo da 
kombiloj, flankaj kaj malantaüaj. kiujn Dela 
adoradi. dum longa lempo ce un u fcnc,lro 'ur 
Broduaj.S Belaj kombiloj, el pura te tudajo . !..un 
jmelumilaj randoj: - gu-;te la nuanco por la 
lakitaj haroj, kiuj e tis for. Il¡ e lis multe.l..o taj 
kombilvj, ~i cii, kaj 'ia kuru nur imple .opir
adis kaj nspiradi al ili, k, anl,am .:.¡ haYi" m•nian 
•,·spcron p1) cdi ilin. l\.aj mm ¡ti e·tis siaj. -.ed la 
llarbukloj, kiuj de\ as ornami la clezireajlajn or
namajojn, e lis for. 

'(•d ~i kare:,is il¡n al la hru · lo. kaj fin fine 
i pm i ·uprrnrigarcli per malhelaj okuloj kaj 

rideti kaj diri · \[iaj haruj kre-,ka tre. tn• ra
pide, Cim! 

Kaj tiam De la , uprcn~altis kiel bruh undita 
kat(•to kaj krii: O, o~ . 

Cim ankuraú 1w , idi, sian bclan donaron. 
Si dmontris gin al J¡ a\i(Jt. -,ur ::,ia manplalo. La 
.malhPla, al ha lora nwtalo -"aJ nis ekb1 ili ¡wr la 
rl'flt•kto dt> sia hrila ),aj anla animo. 

Cu ~i IH' e la:, belega, rim? ~Ti trakuris 

In m 
Tilanajn planojn mi n r rho ruli . 
\famulajn url ojn on:i -ur mnlpl nojn· 
l~l crrumlo, ki 1 deL r 1 hruli , 
l~l!o"i dolcparfumnjn florr\urdenojn. 

la m 
~li ~tormalakc ,o'i montojn br ci, 
Elce1 pi m, 10jn, ... unon llug--a'iri, 
D·· mond' al mond' gi • nlnjn pontojn In 1, 
'leldiamanlojn el del ,iri. 

In m 

~li re' i-. rajdi me1e Ir •eh n j, 
Flumt ju, 'enen n hrul1n hr \e .pili 
'lnlicajn m 11slruj11 kupli en kn!Pnoj, 
Diahlon llll'lll ... cntimc alruiliti, 

I.un 
\h "onuj-, "a' i 1'1 lurmenlknwlaj 
1 >rakL'irkau preuoj la hlindi!!c-hlankajn 
l\urpLllniraklojn tlt• 'ir,.inuj h •laj, 
1\.ompcns-rikulti ardajn ki ... ojn d, nkajn. 

la tu tan urhon por tro' i f>.in. De mm 'i de \O 

'idi la horun cf'.nt fojojn ~iutagL'. Donu al mi 
la horlogon. ~li ,ola· Iigardi, kicl ~¡ a pekta · 
Ce Bi ... 

\n-.tataú ohei, Gim falin-¡ . in en la J..ana
pun kaj !lll'li, la manojn malantaü la J..apon kaj 
rideti . 

T>dnjo. Ji diri", n¡ formclu la Kri to
na~kajn dunacojn kaj konscnu ilin dum iom da 
tL•mpo. Ili e ta-. lro bonaj ankoraü por nia lllu. 

~Ii 'en di., la horlo<'•on por akiri monon por a~eti 
la komhilojn. haj nun, eble kuiru la kotletojn. 

La magoj, kiel ,¡ :-;cías, e li a~aj homoj 
- · mirind(• ,agaj homoj - kiuj alport¡, dona
cojn al la lnfanu en la talro<>o. IIi im en ti la 
arlon de 1\ri tona::-ka donacado. Car ili e !1" a;;aj, 
l'nclubc i1iaj donacoj e lb , agaj ehle portantaj 

en -, la priYilezjon de mter~ango, e du amaj ob
jektoj donacif6 . haj ct til mi lame rakonti-, al 
, i la banalan hi::-torion de du mal,.,agaj infanoj en 
iu apartamento, kiuj plej malsag foroferi unu 
.por la a1i.1 la p!Pj grandajn trezorojn de la 
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la m 

.\ pi1 i, tigron mi, le non ligi, 
0\agan be-ton de 1' milita plago: 

E~peri_ mi ll<llnaron Ji erjcri 
De kur{!' terura de l' \ntr~pofago. 
Iam ... 
lnfana kredo, l.nahaj fanlat.iuj. 
Junula lromemfido, nuhka ... ieluj 
Di fluí~ \,iel fanla-mngorioj. 
For2wbi kiel mi--lerplenaj Yeloj. 

I amen 
• e tute po1 i~ mi la re1 ojn la i. 
La foro, la n eblo m in imprl':>a"': 
Gi- nun mi ama- idealujn l:a i, 
.__ed dume la rcalon n forge ·as. 

Jen do 
Declici, p!Ofe,ion mi kaj nomo,J, 
Ec koron al he!raa Ll \feru; 
La brn Ion mi del.ori l.aj la clomon 
Per la imbolo -ankta de l' E pero. 

lam ... 
Ec tiun lummomenton jam pctliga 
La jaruj ·e 1' fu~anta hrliÍ/Onto, 
Dum --enripoze la:.!' \,aj lt•mp' nn1i!!a 
Renkonte al eonoj de l' Eo;tonto. 

domo . .L'd kiel la la \Orlo al la a~uloj de la 
hodiauaj lll"Oj, t·~lu dirilr. ht' el l iuj, kiuj dona
ci,., donacojn, ci tiuj du e ... t¡ ... la pi J -a~aj. l'lt'·iuj. 
kiuj donaci, \,nj ricc1i donacojn , ili, liaj, kiaj 
ili esli , e las la plej agaj. Cit' ili t•..,ta,., la plei 
saA-aj. J\¡ e la la ma"uj. 

El la an"'Ia auo Ol.u 

1 O Tft-n, y líe 'rra noruo t. ti ll i 1lwm "'' 
ney Portf'r, na.,kigi' rn la urbrtn c;rinthoro Pll h 
pro,inco \orda h.arolino, IHior:rnl<t part 1 o•• { •ono, 
~n la jaro ¡,'(i• J>, t multja1a u~·ulo rn ol..rilenl<t 

ono kaj _uJa bj ri'n(r;¡ \111(•rikoj, li 1crl..i- -i,rn 
unuan rakonton r•n 1 qq, ki:un Ji ,.,¡¡ rn la n¡al
libercjo rn la pro,inl'n 'ó;,,,jo, •·n ki11n Ir l'lllr., prn 
malft•li¡'·aj tirkon-lanC"oj. Jlo•tl' ]¡ \l'lli- 1 o'jorko 
laj duw dl'k j<~roj gi, li.1 mnrtn l'n 1 ~JI n Ir \t"rJ.:i, 
pli o! ducrnt r.lkontojn ~·1 kiuj llllkorau riu lrma
milionojn dJ adlllil<tnluj Ira ¡, 11111 an:!l' linl!\0-
teritol io. Li.t terno ciam l' ti- la >ojoj k.1j -n ft•roJ dr 
ordirwraj honwj lo~anlaj ;oCr en la !!randa 11rbo au 
~·n la \:htaj el ~·najoj dt• h \lllerikoj. ¡_ 1 nonlro de 
la Hayo¡ e-ta• unu el la ¡>ll'j Lc111C kunat:tj 1:1kuntoj 
rlc li \Crl..itaj. La traJulo c,ti, farila kun 'IH'ci.tla 
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la m! 

Ilo h•la re10 de pirit' "enia: 
1 t· l iu ti un en la lll 1111d' komprenu ~ 
I le' maje.;la, pen ' re1o!ucia, 
'alma. 1ere~. ke por <'ri ni penu. 

Iam~ 

... e l li. puta c~oju Ja balalo. 
:\t'k ciam dallhJ. lallllll mi ne plentla ... : 
• eniu d nn sin al idealo. 

e rangon, riron, laürojn li atendn-. 

Iam ... 

rklumi ... he roj d~ rlezurpleno, 
'olonle re1 okalaj dl• l' memoro: 
~etl ekyj, jaroj pezaj el,, ca"'reno . 
lhmemorante k'ujn plora koro. 

1\ i ... ;ll 
'Ien-o"-er¡ll'nloj. kaluntniodrako 

'CIH nkracanla la oh,.,J.ura gildu 
ll ... ·a nt•,t' aJ,ib)j, por alako 
\J'o¡Jtc konlrau nia pura .:.ildo. 

h.iam 
1..1 k ,nlr au,l.tro dt• JIOI neo !ruda, 
'fal ie.t 10lu dt• re.!im' tirana 
Per ¡>t'IO pugno dt• ¡>l'rfll!'to krlltla 
1 aboron d1• jardl'koj fan~ 1ana. 

prtnu•·o rlt• 1~ po·l'd:tllloj dl' 1 1 fll'l rajluj J)onbh·
da\ Dor~n h.IJIII!';¡nÍn , k.tj lun l1 bnnk'lr:tj kon-iloj 
dl' d-ro 1 lurwn \\'""'JI, l.nn.1 E-p r tnla li'rki,t 
u·ona. Ttlll!lll,l/r/1!. 

El¡nrol11: L••jn11 l>ilinu""' .!:111'. 
' \n ~h k •n·-non1o por .l.ln,r< (hc~o .. lako! o). 
' ' 01 lo propou.rt.r di' h tr.ulukinlo. \11 .•, Jllal
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Ce la transportistoj 
Andor Endre Gelléri -

l\Ii esta sen laboro; mi jclis mjn en iun 
parkon, kic dormeme mi ob 'Cf\ i la ludon de la 
verda koloro ~ur la gazono kaj arhoj. l\iam oni 
sonorilij la ddwnuan, tre earma fraúlino trajris 
la promenejon, k un milrle vibranl:•j lnu~loj: tu k 
cbrie mi sin po:slrjganli . . . :;ed ~lll la lran-;:• 
bordo de l' parko la virino ubiri J..iel la .;;uno; 
kaj en mi rce mallumigis cio. El tiu l:1 mclan

l,olio ,cki~ min lrolante prok jmi~anla ~arBvclul
ilo; ce gia ti mono brilanta orbruna CCI al o frapi 
:;iajn hufojn al la p:nimo; la \CiurÍ!:)i,lo, en 
<\cm izo, cncesc ihligis sian \ ipon, J.. 1(\L:\ll ¡¡ 
fujl'us pcr gi; Cid,aú li, krot\i~aute al la ~idcju, 

staris lransporti loj kriantaj, mokadanluj unu 1;. 

alían, amumanlt~j !,un \Íno knj hiero. 

I li lrotis al In arboj, po,.,ll' ili ghtigi L• 
vclurilon apud la lroluaron kaj un u el ili cbttu i, 
SUr la li!Jl'O de l' iloj, lornc leli~ la lllanujn -II!'CI 

la ol.ulojn, k1azaü Ji rigardus la manon ... 
h,iu 1ola , gajni du pcngojn:) li krjis k.tj mi 
sulti, el la parko, k1azaií el ia 1crda malliberejo 
l,aj sa lli:s sur la \elurilon .. \pcnau mi rekli[;is, 
ti u, l,iu krii -, 'eni::. al mi kaj gaje al mi ridi.-: 

Kiam 
\ flikli:s jncrteco de l' ama~o, 
Yanleco de kleruloj plcnbl01ita, 
Anlaüjugcmo de popol' 1-aj raso, 
Dispul' de propra rondo ebpirita ... 

Cu do 
Senfrukte prnis mi, laboris, lukt¡-, 

Pelantc mian pason sen kompato? 
Cu \ane pensis, prO\Í ' kaj produkti:.? 
'eniel! Ja ne mankas rezultato. 

Jcs ja: 
Frrsigaj la raporloj pri progreso, 
Instigaj \Ortoj de amiko kara, 
Fralaj kunn:•noj - festoj sen forgcso ... 

Jen dolcaj guloj en kalik' amara. 

Kaj jrn: 
Bch ice sur hrelaro la tacmentoj 

De halalantoj por montidealoj: 
Fibitaj pcnsoj de k\in konlinenloj , 
Centmil' da pagoj - libroj kaj jurnaloj. 

- Jen, glutu ... unue man~u, kc \Í nc 1cnu •.. 
po le 1 i ricc1os du pengojn ... tlu hora ... trcnts
[lOI tntlo ... 

Jnm dclongl' ,¡ -.piras la ae10n? -
tbnantli ~ujc la alia kaj lian \OCon nme th • 
run1pi In •apidanla 1elurilo, kil'l liun tlc Ji:• 
1 unulo. l\aj for~l'--antc miaju ama1ajn em·•J· 
uujn, pll'nhu 'e, kun -.macanla }¡tll"o mi re p •n· 

di-.: 1 )P c-. ••. ::.emajnoj ... 

l·.n mar mur. tnpa1" domo mi dt•l i por ti h 
mun;rnnkon al la un u a l'la•'o; h1 anknm llli 
iliJH!ri · min -.a"a, ankau mi mem mj1 i ... , kiam In 
pt·za ;mnl,o hclt• de!.{lili-. tlc :-ur . in ... okl0, bj 
po,ll', k1.11aú gi pew nur <ll'k kilo"ramojn, flugc 
uui ticn-n•Pn ndi ... •'in ... ur tln fe• aj reloj, tul.! 
~i l.t ;ru¡ :u u. \penan k1iO minnlt•jn lio tlaulÍ . 
h ·•J pn·-.1 .. 111 loda:-i min la lula fol'lu, kiam 111· 
la llindigc hlankaj .'tupoj, kid !tum\t•laluj, jung
itnj ;miau la dih.a lignn-.kio, kun pulcnca llo 
1 u k! ni e kit i .uprcn !.un la mon"• anl.o. ~ur In 
flitnl o dc la Ji .. nu::-kio la fpraj rin~OJ amare 
l.nnri, pro la tiro dt• la ;ntJro piel lita tra ili: la 
~11\laue ankorau gaja bando :-p1n'¡;J~, 'rili · J,nj 

cd ho~ 
Tre multe, tro postre~tas nefarila. 
haj bankam la fidcla kor' ~enlacas, 

La sang' ankor' sin pelas 1 erva, pita, 
Tamen la hor' nc hallas ... kaj minaca 

JI o 'e~ 
1\ iom deziras mi ankoraú fari, 
Ec se la !-ara mondo gin ne dan ka-. ! 
1\ iom ankoraú plani kaj prrpari! 

ed lempo urga , kaj la jaroj mankas. 

Tamen 
Cu g-rare, e ne mi kaj vi plenumos 
De 1' maj tro-\ erkon kaj la bclan reyon? 

:\Ialpraye pri 1' destino ni cerbumos · 
Suficas, e ni fara nian de\On. 

Car ec 
Se ,¡ kaj mi ne plu al celo yenos, 

e la Brni tan Te ron ni ne vid o·: 

Pli junaj de ni la tanclardon preno 

Kaj la .\fcron al triumfo S' i1lo . 
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lune l,un mi rlum momento;· ¡.-.¡ "an•Tontt•a 5 t" o 
ed supr , l ie ki,inda .,amhrokatino pepeti ·, po te 

barbhara, franc-ac;pekta "ekretario montri · la 
1ojon ... 1-aj, dum dande ni rnlis la -'nml,on iu
teruen: :mnlumkolora mo'tino niu akrepti-; lwj 
•oblenoj. facetitaj peg-uloj. J,iuj rehril1..; I1Ia11 

fieran pa 'adtm kaj la 1-omf orle pluruli~antan 

mon'rankon - tic upre mi ticl ekami"' Ci tiun 
mchon, ),ú mi prenis la manon de la grandljp
bara o(·jo Jocjo, kiam ni retrotatlc, al ¡lia 1-utinw 
lrinkcjo. 

Cu mi po\U ... rú,:,ti:) 1-aj mi ri•Y¡trdi 

en liajn okulojn. 
\nkau la cetcraj autli-. tion kaj ili !.!Upi · 

en la aeron, b azau tic c. tu kribita la respondo. 
po te lipkurbigante ili ekliratlis iajn karns1clajn 
;ultrojn, dirante. ke la aft•ro ne pro-.pera . ankatt 
ili apena u ha1 a. ion por nl<m~i ... kaj -.uhite ili 
iútpi en mian manon ... 

DL tiam mi !'-.!a. in ter ¡Ji: !-t' Ill' c-.ta l.t

buro, mi ..,jJas po-t .:.aum-nubo tic k ruco d.t hiero; 
uu mi ricrarda-., kiel ek- J,aj malapera~ la ... en 
korpe parolantaj kapoj en la alt J-u:anta fc-
lll'::.lro. ~e ta..; laboro: mi mu::.kobtre(a , u Cl' 

da", uprcngrimpa ... la 1 l'lurilon. k un lli :ulla ficr
at\o mi fajfas tra lu sl1 atoj kaj -..kui¡:a mian tlik
igintan km·pon kiel ib. \1 la 1 nabinoj ui alkria-, 
potkajojn ),aj p'ufln!!a- p !ante la pol on. ~epi 
l'::ola ):¡ plt•j forta in ter ni. ciu llall'Jll' )¡ le\ 'llla 
h<~lterojn, kaj ni ~c-..o¡ll' , tll kontrat taro ha fu, 

ce tridekon da .tudentcapuluj. 
... r ni preterrajdas p:u k 11 mi ek ... tara. ut 

la iloj kaj krias al la st'nlahoruloj: Yenn ... 
kaj sl' aprra iu, J,iu l'~la tn• 111 d,.;rn-.a au mal 
~an-a-.pekta, mi rifu1a~ lin: • k:uhn rojn 11i 

betoiHt..., frarjo.. . k.tJ du l1 n kuras kuu nia 
orlHunn, diki~inla t\•Ht1o , ara, mj 1ida , kiel el
kurbit•a ·, kiun mi furia-..¡ . kil'l malrapitle Ji me

lada-. la piedojn, ebk Ji ec plorn.; 
haj t\i tiuj rcktc min 1-om¡ ... ia per tiujo; 

ili me m ri¡.:a mjn pri la nt'aj tempoj. 
( lftc ni drinb:a. : anbü hieraü n• ... pcre. la 

tlu tratkukinoj, la fladtaru Tt•rei 1-aj la prc-kau 
'U~hara Giza e ti kun ni. E·t¡s varmrga 1e pro: 
ni tr ink1 multan bjaon, kaj po te paprikan 1 i
non. OcJO Jorjo perforte sendi · la grandpo tajan 
harmonikanton ub In tablon, tic h igt lin mu
ziki, k<tj Ji kapti · t:C t.tlio la 1 ugharan putinon 
kaj Ji danri ur la tabla, k1azau li ankorau nc 

e,. tu k' intlekjarulo. 
fiuj ci Ju 'irjnuj po te cgc malfortigis nin 

en In hotrlo; hodiau mnt no ni ~idi · k un plumba 
1 ita~o kaj •Tlutadis In .odun, 1 aj In fmtan pnpri 
1 un. \ur oc jo Jocjo ri!{arrladi, fiu (' la tahlon 
li l't' knresadi la lokon de la danco. 

F~ti-, 'i0lll<'r11j lal'llH'goj; t\io plentg¡ JH'l' 

g1 andaj l urdo;. t' lis agrabl , k e sub miaj p1cdoJ 
la al-, u mita planl-o sendas mah arnH'ton k·tj kt' Lt 
hundo Bodri <le la trin. rjr:-.lro ICJHh de mano 
ni litan o por mordetadi la fin un de ntaJ pigt <tj 
fingroj. 

~ept t'kdormi ~idanll' kaj ron!,¡ al ].1 

~uno: ankaü ni jrn mnlfermi·. jen fermi~ la 
okulojn. 

b1 la rrrancla ~iknto eLonori la telefonu. 
La trinkejt• tro ,iO'na al mi per ia lon•Ta pipo, 
ciam min ¡¡ \ oka", br mi h<ll a~ pli sa~an \ iza~llll 
1-aj hu;on ol la celernj. 'li ira kun ne tro "tand.t 
t•mo 1-aj ''emante-spirantc mi pt e na.; In autlilon 
ni burdo: 

llalo, - mi murmura . - mi ki a la 
mnnon sinjorino... onlonu. . . ),ian numcrun 
,¡ htlll\Oli., thri? ... La mon:ranko C;:,la~ cpnu 
nwra ... l'rl'furt trato 7, tlua cta••o. logcjponlo 
J ... tui jam noii . . en unu horo ni e. lo lil'. . 
Jl!"', t•n un u boro ni e tu-. pretaj.. . ' 1 i lte 10la~ 
tuarl'antli, la ];¡ ta pn'ZP: ¡_, ind 'k pengoj ... e la 
ja ••rantla Iahoro... k un pkna n ponde o. 
jt•-., ni t' lo. tic ... mi l,i ·a· la manon. 

Tondre mi ),unf¡ apa, la llHllHlJll: r. :llll i, 
purtu la 1l'lurilon ... i'i lllCillhro"lr ··a.., ... l,aj ,.,ur 
la 1 cltll ilo heúte, malrapjde ili l..on il.iga-., k~tllll 

da hdpautoj ni prenu d la p;ulo/ 
IJu i!i :-ufico" malanlattt'. 

O ceclaulc ni pa,a tra la stratoj. Fn t"tuj 
lliaJ llH'IIIhroj t' ta-. o randa pi¡.:n•mo. t~ia l..oLu 
L'_la Jll'ltt ~tono:,;¡ 1olas O:irj•>i el ni. In ccnuwn 
ui tul· cllndunuma ... , tic! ITJ<mda ~ta. la 1armego 
1: tu.., plt j !tune tlortlli l..aj nc lahPrl. !:3rd e l 
la k' inth•l.. {'L'nguj ni dono" ),,ar al la ltelpantoj 
lT to ... tiom, kinm uficc al ni e pm du-tri 

tagoj. 
u la mon'ranko e la bclonila? - dc

lltandn :,uhit,. m\jtJ Jofjo kaj mi -.krapas la ka-
pon: '] iun mi for"l' i clenwncli. 

Car s • gi c. la lwtonita, liam ,¡ p ~tJS 
prl'ni :-e~ hclpuntojn an. talatt du, ),aj tiam lt 

lllüno t: ta · f 01 : 
u ni 'idt) ¡, UJ mi lliUll 1 ill'•as, kicl wrn 

uni Ja1i al mi: k1in kuras al ni pire~rantc. l.b 
rilite ¡li pmpona in ... kiun mi clcktu ... 1c11U 
tiu ci lllalgrancla Jikulo, li ha\a furtajn un-
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uojn ... kaj ankoraü J,iun ... tiu t\i longnlo faj 
lllh den•ni el hona loko, sed. Ji e ·las malgrasa ... 
JIU, Ji \ l'llll .•• 

La maJgranda dikulo nomigas PaJi: tuj Ji 
Jll'la, rigarcdon, anlaúpagc, kaj komencas pork
adi kaj blasfemadi. Li tre placas al c·u. Sed tiu 
Ci longulo kun la maldika kolo nur rjrrardadas 
tllllan :;in palpehLUmante kaj l!an hararon dis
hlmas la rento. Li aspektas, k1azafi Ji sidu> sur 
auto kaj guus la karcson de l' vento, bondcrena 
k nabo Ji rslas, mi pensas, li ja rice1 u iom 
cla mono ... sed kiam ni haltas t•n la Trcfort
stralo kaj elpogiginte li surmetas n'kelkadrajn 
okuh itrojn: mi pensa ·, ke la aliaj !in forpelo . 
car Ji a~pektas tro clclikate. Sed ce ahoJ..i oni 
nc ciclas lin, Ji prena~ la pezajn .'nu"ojn, tuj Ji 
l'sla:, ce Ja gJitiJo, faras cjOII miOrle . ne ticJ , 
l.icl la malgranda cliku'o. ~Ji jam goja~. ke lin 
mi prrni ·. 

- Tiuj du restas malantaüe, diras ocjo 
Jocjo kaj klakfrapas la ferfJankon de 1' 'ranko, 

gi rsla betonita, nu vjdu .. \ i, Iza k. a u ],icl 
,¡ nomiga , - li turnas in drnove al ili . 
prcnos la fer::.tangon kaj ne la os rcgliti la ;ran
kon, e(; se ,¡ rompi; u.;. haj ,¡, Palko, 'Oill gin 
flanke, sed ... forte~ 

La sranko estas pczega. Kaj la stuparo estas 
li'C mallarc'ra: el la ferbariloj elstara ec la forc'r_ 

itaj floromamajoj. 1\aj en (·iu etago estas granda 
l,u rbigo. 

:\ i lariga · al la f¡no ele la snuro. Ho ruk ~ 

Gi l'c ne 11101 ig·as. Kompreneme ni okul
¡umas unu al la alia: ni e~tas piaregaj. niaj mus
koloj ankoral1 ne ,·elcigis. 

- Diablon~ ... ho ruk! ... gi jam glilis 
dn ~tnpojn ... kaj nun kriarlantc ho ruk , kon
IU1'iic ni prena, la 'nuron intcr la manplatojn: 
oi tiras, kc nja kolo eksvela . 

ni~·a rdanle tra la sang¡ ugo de l' tirado, mi 

ne 'ida:. Ja malgrandan dikulon, liu mabupn: 
laborfu,fras, sed lra la okuh itroj de la longulo 

flu1s la;,¡ o, lia buso es a; malfermila k'el ponl

.cgo, la J..: nabo !:>piregas lwj pre kaü diskre1 as, 

~.0\ ante pcr la f erstango la 'rankon, supren. 
1 Tio nc estas serco - spiregas Ot\jo 
. Jot\jo ::-kuante sian blankan kapon: klazaü phll

ego falu, de sur lia 1izago, liel clissuligas lia 

~lito. \nkaü mia ccmizo glitis el la pantalono 

kaj de wpre la acrfluo maharme blovas sur miau 

kamon. La \CHlro de Franci estas clkurbiginl,t 

l.aj ::.iaju c!u malbouajn denlojn li elmclas sur 

Duran-dal 
- Freder_ Mlslra_ 

\ i cr·rte a u di;; jam pri ti u l>uran-Dal: 

Pri l' pado de Holancl' multhatalc \Ín"1'la 
o ' 

Kaj en Hr.k' \marlur' ankorau pl'ndicrita. 

Gi faiCis, lau In fam', srp mejlojn rirkaú 1' stal' 

nolancl', 'iclante :-.in en hsta morthalal' 
' 

Pienpugne prrmi- gin .. cianle gin 'endita 

\1 maüro-. ararl'n', kaj prr h kling' hanlitn. 

Por rompí gin. al rok' frapr"i . La metal', 

L' ekfu1mo de l' metal' cJi,jelis tiajn hrilojn, 

J\e la rabbirdoj luj , :,lrcCinte la flugilojn. 

EJ..flugi~ kun tinwg-' rond',ebi en la blu' ... 

Entuzia m o, 'i de kiu mja saDjO 

\re ladas 1' n u do. se ri 0ai\lic'ros lan"o 
J o o ' 

Samc al rahhirclar' radi', plu kaj plu. 

El la pro1 ¡•nra: H Lrrenl 

::.Htn mentonon. Lia nazo trema pro la forto
strrcado. \lifojc mi po1 u; porli dckoble pli, rt1 
tiu ::.tulla noklo el neis mian forton ... kaj tiun 
de la aliaj . haza u ti• u nur niaj o toj, 
kaj miaj muskoloj nur pcndu bala:,le. 

Fclice ni alinc:ras la ripozejon de la unua 
e lago. Tondras J esuol.ristoj. n.i kracada , nian 
Útagon ],uirilan ce1ahianknlora ni \Ísas en nia 

cemizo' la ka tara Sepi sufokige \Olas ekfumi, 
sed ocjo Jocjo dejcla. lian tu'an cigaredfabril,on 

al la teretago: - 1\iam ni e::.to prrtaj -li spir
l'ga , - cu liJm multe la pulmoj ,¡ hara '.> 

La ma!O'randa dil.a Pali apogas sjn al lt 
ba1ilo; mper la 'ranl>o Ji traki·acas al la mmo k<~j 

dira': - Ho, ne Dio ... 

La Jongulo sencese purigas siajn okuh il
rojn: lc1 as gin al la sunlumo, spiras sur g[n kaj 
ce mrlon ne di rus, e mi ne demandus hn : !~s
la ' pezc. cune? Li J..apbalanca : Je , ja . 

'{\i ekiras den01e. Jam ankaü tio e la mal

bona, ke la ripozejo e las l.orrita per linoleumo 

kaj sur gi niaj kalkanumoj gl¡tcma b aLaú sur 

glacio. h.un granda peno ni alinga:, la unuun 
' tupon de la tlua ctago. Ccrte pur tia laboro la 
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1 \ inclek p ngnj e ... ta' malmultaj. r aj e tu pll·j 
hone ripozi pli longe, .1u iri por pliaj homoj. 
l'nu elago tio e·ta" nenio. '-'ctl ur la dua tin 
duobliga · <-ian przon Sed jam nl' dcca retjrig1, 
'e ni okopc komenci . Ec unu el ni nc malfermas 
la lm~Oil. Vira kutimo: tjri. re ~(' ni ne ),apabla ... 
lamen ~uprcn:iri. 

:\h jam tiel kunh.utimigi l,uu tiuj ci ka
maradoj. kr certe mi . na. . e gi t ta~ pez a por 

mi, e mi ne po1 a,. gin po• ti: ankaü ili ne po1 ns. 
1\Uj tia! ih eg-P kon lerni~a~ t\• la ),urhit'ro de h 
du~ elafrn \Ii tira,, pn·-kaü krjante . e1l su1 la 
r~o clP 1' 'tu¡wj ek-ekglita mi·1j pieJoj kaj apc
nau 1111 nce1a:-; no1a11 fundon ·ub mja planrlo. 
,1\aj la sranko halla. oh-.tint• kaj tuj n•n-lita
unn .'tupon. 

Ocjo Jocjo, 1111 "P'r11~, - kaptu 
!!in do. 

:\li ja !.apta "111: l.aj li c-ta-. pmpnr-
1 u~ a l.icl anl,orau uenialll. 

'j iuj acaj dn IÍijlloj kaj (ÍU lllu)(¡¡ IÍI10 itie-
1811 nokll' . .len ui l'~ta-. t•n la . nuco. 

I>o titu gin: Pkb!Pka., anl.au l'r:nwj. 

lfo ruk: loud¡¡¡ la ha-,-1uca epi l.nj 
Pkhauma la giEwnto, li -.tara- prl'ska11 pieclfingn:, 
k1azau li 10lu-. rl;irj in 1 1 11 l1•ro .. ;,cd \rrm
aniP li n•fa)¡¡ , ~t·n tio , kl' la ~Jau!..•• t•kmo'i*ll'. 
1\aj ni,, la- j.t Pll la ~IPhaula dlllmcirklo: la po-t
ajn dl' la ~ranko e In en la :1l'rn, prPia je rc
r;,inC!'i~o. -.e t.¡ refalo, , ~i lrarornpo. h .:.tuparun. 

\1 tara >-<lllf!l ugt', nia piro 1 Cle .:.,ciJa . 
kaj .:.nJna-. J..e la .:.r;1nku malrnpidt• dlc1n niujn 
kok un l,nj hrakojn el ,¡¡¡ loko Ln mia mano la 
nuro J<llll l'kgliti-. ionl k:1j la glrtilo mmii:cl,I 

tiell-fl'l'll. 
\i rPri¡.::arda, 'l11li!!L' nj cl\t'no . La lon~-

ulo lukta~ ~pin•!!alll<· la lr1 lan!!n ku~a ur lia 
Eultro, lia h11.:.o i*i~ nhlik1a, ).;pl).;foje li ekkurh
¡ñoa~ ed pn lt• deno\1' Ji n•Jp, i{:a kuu · ),¡¡n lt 
r) ' 

'mnkn. 
h i • okazo, 

fcrtn(h la nkulojn. 

,,¡ lie? 
llo ruk: 

bn tUk! ... ho ... muj! 

pen-.a mi ),aj 

mi hi·t 

:·ed let ut i!!inl!' mi 1 ida-, k e la dika Pali 
rapidP elrampa dt• -ulw kaj kil'l eta knabo, li 
fala" .. ur la zlilan barilon kaj !!lila mal uprcn. 

]> r úu JH'Il!!oj mi nc m• rtal;u-. 1 li 
rekria_ ... ),aj 1i jam e-la- malapcrinlu. 

'li nP ha1a' ft rlon por po tkrij: a¡~a ka-

najlo. 
etl la blonda kn<Jbu urdiginte pru la lukt-

ado, nur tara~ , nun la ~rnnk,, ubpr~"ma, lin 
kune kun la ferstanD'o, <>rd kicl la dronnntn Ji re 
lc1iga~. riganla~ njn kun \Íireraj okuloj. do 

Ji lcrtora~ do .. 

l\i nc pma" !in la. i. ec si' ni 11101 lo .. Pn 
ft•re mi knas por helpo. 'euu la lula tlomo. -,ct! 

rapidt•. Sed el la granda kl'lo igi · ia ~ufokig 111\a 

1l'!H1jo . J..,azaH i:t bebo :lemu. el mia n-or<\o P1i . ,. ~ . 
tiu. lit• malantauc, e::-lns J¡nill'. ), aj tiuj ti tlutlck 
k1 intaloj trahoro:- la clnA-on kaj ankau ni ku'l
faleg-o~. 

J t'll k1 al¡llt .:., elinla ldanl,a cemrw pa~ada 

::-Upl l'll. granda \ entre~O C]prt'nlU' CÍ ti un blanb11 
Ct'llliWll, llUll mi jam litlnto ankaú Jiajn malloll
gajn pil'dojn, kiujn "piranll' li le1ada~ dt .:.1upn 
al 'lupu. \pud li ekblonda~ la 11zago tle m.J!d¡l.:t 
~en i-.lineto, k un lcgolllplL'tla korh uhhra!..e. Lii 
dikulu palpehrurua al ni, ebtampfa,, an-hlau 
liP, kt• li jam e-.lu., t'·i lil'. \li kria~ al Ji, klat :111 
mi douu~ al li n·nl peug-ujn . Ilelpu , (ar ,\, 

l.!litn ... "lll' 'in ... po~t lqo, ue elfalaute el .si:1 
malra¡)IIIPmt•. Ji dejl'la., s1an jnkon. el-LonJa,.. 
...iaju liplwrujn kaj kid huln, li rulig<h aptul la 
nkuh itrulon. )¡u "CIIIanll' 11 an ... la .. a la fe1 lnn 
gon ~ur la ka1nan ~ullmn kaj nnl,au li l'kku~:l~ 

k un hrak lrt'Ctl \nl,a11 la l.!l <lltdll•nliulo komenca 
r u.:;t~l. pin•g¡ anka11 Ji l'klen¡r,,,, kiam cío el•
halanci~a . ),aj ni, prl'-.lca11 l,u'anle ... ur la ~tupOJ. 

la-.tfojl' Pkli1a la ~rlitilon. 

l\na1anll' BÍ ck11101Í~a-. l\\:1tan tlt·gc'u, !l.• 
-.ur ~i lin 1;1anda pl't.u, ohL'l' :.:i ~l'klih nin tl• 
~IUlHl al ~lup(l. 1\iam ni t•-.ln' "111' h ripozPjt> : 
, iuj ni -.¡tli;.:n~ nr la randon dt• la :1 aulw. f)e 111 

nia 1iza•'ro f.da la ak\o kaj boll,loJC ni rÍQ"anLl; 
niajn manplalojn ~all!_!lllurditajn. \, 1dus kaj 
ni la·u-., kl' li1•l l~;du nin ),, '~'"f"'lU . La [¡¡)¡~ 

... eni tinl'\u m.dfL•rm.t la hahilacan hu'on: 
-.¡ujoru 1'11'' nt• IH•Ipu-, l, o e tu al ,¡ ni,<JIIIlll 
j~· ja .. 

.)¡·-., j" diJa-. Fn·.' :.pin•ganlr, bj 
mmclinlt> -.i;tll jakou li flll'llih el :.¡ lonl.!nn 111-

!.(inia-CÍ!!aron, ,¡ clclu., lt'ni pli nndtP. 
haj ank.nt Fn·) fonnar~a kun grantln 

uplumhn, kun l:t lll dt.!il.:a l'rri \juelo. \l1 nud~ . 
].r fi in•ulle nin Iipro~ada~, bj la knabino n:

prpn flnlnnte. 
Po [1' la 'ranko 1 uli:tn trn pumpaj t\alllbroj 

)(,:~z:Ht l'll ongo ni pu~ada, .~in, ljlllante, k•· su 
hite ni falP<>os. 

l'ine la h\indck ¡>L"ll''"j e,ta en Tliaj m 1 
noj. La -.injorino I0

1i ce mareandi. 
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En 111111 mano mi prem<1 la monon, P"r h 
n'ia lacrgc mi tenas la fe11·¡ngon dP In "titilo. \i 
portas gin malsuprcn k1 azaü grandan ·karabo11. 
La longulo, I.Htzaú du pafilojn, portas ::.11r la 
~ultroj la rlu fcrhaspelojn. 

Tute st•uhoma estas la stralo ekslcre. Cit: 
oni tagmangas. La sola rcganto estas la suno, gi 
l.uiras-baka'i !a domojn, k1azaú gi volus ilin 
mangi vrspcre. Sara cl,hcnas apud la timono hj 
.Picdfrapas en la aerun. 

- Fu, fu! - mi krias lace, - fu, fu. 

La longulo senwrte ~idigas sur la 1Ciurjlu11 
l;aj flankt pc•ndi~a<; IPahupren la piedojn. Sur lia 
~ultra 1idigas hluaj kaj rugaj strioj: la fer 'ango 
premis il¡n Lien. Sara trolas, el la mano de franci 
prr kat'í elfalas la brido. Li ne s1jngadas gin kiel 
alifojr, prefcre li klopotlas ~rumpi kicl chic plcj 
malgranda. ),e anka!t per tio li ripozi<ru siajn la
cajn membroju. :\lin cemizo kaj pantalono e la~ 

nura g, ito kaj en miaj ~uoj e ·fas lageluj. Ti u (;i 
1 e! u rilo skuos el ui la alljlllon, gi ni atiugo la 
d1 inkejon. 

\.nta11 la parl,o ni hnl!:ts. n1i monlw )¡,in
pcngan mout'roll k<tj ili bphalanra~ je~e: Ji 
llll'rÍias gin .. ~ecl la lungulo el: lll' 111lll igas, Tlllr 
pcudigas la !" urojn. Liaj okuloj e~las l'ermjlaj, 
c!Jlc Ji ekclormi~. 

Cu ni po1lu lin gi-; la lrinkeju? llll 
demandas. 

Kaj po~ll': Ocjo Jm\jo. li e~ las hra1;.~ 

knabo kaj sr ni iom lin grasigus ... 

ecl gu,le nun Ji 1ekiga· 1-aj 1idantc la par
kon, Ji jam dl'saltas. Li rigarda.., nin konfu1.i te. 

Sulútr mi dona,;; al 1¡ la monon kaj 1111 

audas: dankon, danl,on... Franci frapas al 
Sara . . ni trotas plu ... 

Kaj rec ni sidas ci ti e, ce lo ~t•rcll;m rilaj 
tabloj . Prrskaú ni gemas pro la la e o. 

La krlnrro Gus'i ~enonlonc porta::. la ;aüm

antaju IHerojn: oCjo Jocjo mendas gu'a'on. 

\rrc~a~ mangaCi - li dira ' aman•. 
neccsas ... 'li trinkas la bjcron; dormeme 1111 
g-apa al gia !-Ullluma suko ... 

Cirkaü mi la kapoj klinig·;.~s iom post iom 
"Ur la laiJion: ih ekdorma. dum hela lago. La 
malp!Pnaj biPrg-Ja..,oj fm Ja,ite dormela~ sur la 
labio. 

En la •UJJI!llll' pendan!;; spc·•rulo rc1 iJiga la 
lula diJI'IIWHla k1111u 1aro: mi iom n•kti!!a min kaj 

larr• mi 1 igarda en gin. 

Ne en írankvll' 
- Zagu~-

Poet' fonniga en tranhil' ilenta, 
Kaj karakler' - en 'tormo (le la moncl'. 

Goethe 

I\c en lrank,il' formiga la pnclo, 
_ e· en ·oler' de mulo monak-rela. 
Ln hom-ama o gaja kaj ribela 
Li fiba . hrjlan tenrlon por di meto. 

J a lia ' ¡, ' p·11 imu, ne pargclo. 
Paletro placoj, strat' de homoj .:,, e la, 
Lí tic prl'na el viv-trjlo bcla, 
r·:l anw-mm. rrl- turma kun Ílllpelo. 

;\el. lriult•l', neJ..: -.tanro. IWk ~on •lo 
La \unr·n ja Pkfr;_¡po kaj ~anrelo,, 

La pc•el de l' ,¡,' - ne !Ja-ikul-e,( •lo 
Healon plenP pcr la k;_¡nl' ri1l'los. 

La vi1 ', (i mar', mihoL·P srja -oni, 
Li chas giajn mclodiojn 1-.:oni. 

El la ul.r1.n' [ llrfwlshz 

nra eld11·nas sut la slralo. oni de1as gin 
Ir inkí!..!i. En la ],uirc·jn mi prunleprenas :,itelon 
kaj. apu~anlt• min al la timono. mi ri!..'arcla · In 
lllalJ'C'I'lllÍ!};infan J ucun clP }¿¡ Cl'\'alo kiajn fla1ajn 
clentujn kaj g'utt-gantun langon. l\ iom gi tr i•1ka ' 

Gusli. mi krjas Ira la fer.e-tro. 
porlu ti tit-n krucon da biPro. haJ mi trink1 
kunc kun la ce,;_¡lu. 

El In bungara: L. Tcírl.ony Totsr:h"r 

h iam ('ll 1 q3¡.. mi tracluki, ci ti un nO\elon, 
1ni nr konjekti~. \ia tr<H!ika ·orto alrnd<b la nol"l•l
i,tun \ndor Endre G /h'ri. Li naskigis rn 1 !)O , en 
Buclapc ,[. En ,ia lukloriea prolel.t jnnago jen kiPl 
lransporli•Ln Ji 1Í1as kaj :mfrras. jrn kiel scrur
isto Ji ,i,lenas sin. 'ed lia talento rompa~ IO

jon. oni c·kalrnla- pt i liaj ,J,.ribajoj kaj 10111 p ,[ 
iotn lia nomo igns kona[a. Lía unua nOil'loyo}uulo 
aprris en 1 u:i 1. En 1 !l't'r la hun!..!araj na1ianoj de
portis lill kaj dP tiam r:cni 111 ·cii¡:on oni hahs pri 
Ji. Lían ~kribarlon, litm ¿¡ br!c;!an l!·bajon dr h 
'ongo kaj rc:do Pk1 i ibri_a, ia cmociiga rila'o ínter 
la modc•ro kaj srnbrido- C:iuj liaj H'rkoj prezenta> 
la lrruran mizeron. lli c,ta' l'laj l1cf1crkoj iaeilc 
,J,.i,it.tj per luclem.1 pt'lolu kaj nm post ili.t lc..:u 
h(llbciigas la le¡¡anlo. k:o111 ili malgojigis lin: br 
la ludema surfaco k01 ri~ pro fundan tr~"eclion. 

1 Tradulmllo.J. 
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M ORTO 
- Lu Sin-

l'nia sono, J..io c~h~ al la inrto? 
1\u!).llallllo \ga Gun!!, tenante en maun ta-;on 
da flaHJrinJ-ajo, bu'o~Ígnj-; al )a najhara (ambm. 
ha] Bluhautulo h1in<"jo la~i :-.ian lhjnl,ajtason, 
1 'ah-, murtfortc al li la do r-on kaj krij-, malklarc · 

'i ... 'i-1 i de nO\ e fantazja ..... 
Oni de1a.., cii. kc l rbeto Lu c-,ta prminca 

lo k o J,aj ankoraú e~ ta~ iometc anlil,, a mora: tuj 
J• ..;[ nukli~o ciuj fcrrna..; la pordon l.aj Jorma.;, 

oklmt•ze nur en du t:amhroj oni ankorau nc 
durmi':l: unu e lis la 'ienhrn"-Urjnkcjo en l.iu 
kclkaj drinkamikoj gojc man<'rj~ kaj trjnk

1

i., cirbü 
la monlrotahlo: la alía e ti ti u de K1ara Bnf
ranjo , an. J..iu. d.;dc ia 1ichin;~o anlaú clu jaroj. 
dt'\ ¡., perlahori la 'i 1 rinwdojn, por si mt•m kaj 
ia trijara filo, 'pinante J,otunfadcnon per w 

paw rla manoj {:i malf1 u •n h noklo. 
(Í tiujn tagojn l'l\•)dÍie le•i'> )a . 01111 de 

spinado. '-'l'll l:ar nok lmcze nur t'll la <lu l'alllb

rnj un1 ankoraú ne Jonni ... , tia! e e-ti uno t•n 
la camhru tle l\' ara llul ranjo ... an, nut },¡ dtlnk
uloj audi", l.aj e ne t' ti• ~uno, ankau Jllll' ili 
t.:lb. 

Halit•· •. \•'a Gun~ ltinki ... , 1 1alau trc g11 · 
plenpgan hu~ 11 <la Jrinkajo kaj u ue l'Uanli..; 
J.antl'!on. 

Tiam l\\alil Bnfr.1nju ".Jil ,¡ ¡¡, ~111' h 
litrandu },un Baucjo n• 1' -inu, k,1j !.1 ~pinilo 

tari.., "''Illllolt' ur la IL•ro. t:n In m, lhela lamp
huno la 'i1a~o dt• Bao1~jo a•¡wl ti- bluctc rugn. 
l\1ara Bofr,lllju 'an pripen-i-, J..c i j.un p tj, 
aunuron do• dio Jurprome-i, al dio kaj lllall"i h 

al Baocio l.t dl'll!.!Oil, !.ion du :¡ pn1a furi. -.e li 
ankoi'Hll tll' t r :tllÍ!.!o<> '] i,tol,alr 'i JID'l' Jllll' 
iri nl FL·elo llo por Ji,t ... IIUill. ~ ll eb:c B 'O jo 
In tia• lJOrH' ltl!!L' kaj malhunt• no!-te, 1n01 !!:IU j · 
ta¡ú;.;u eblt> t\l' "' la fchro kaj "P:1. llh>-•piro. 
Tio ja ol tP okaLU al mal auul j. 

l\1ara Bofranjo , an, J,iu c·di- m,dklr1n 
, j¡ inn, nc kmnprcni• la ll'rllroll de la 'orto, ~ '<!' 
banl.am nwlfclico ofiP fa1i~a lelico dan!.' al 
,;.¡ lamen anl.au fdico oft" turni~a~ l'll ma]f,·li-ro , ' 
con ),atJzt• clP gi. urnt·n• la nol.to e-ti- mall111~;¡: 
nclon!.[L' po-t J..iam 1.1 urinl.uloj lf'..,¡.., J..anti, la 
orienta rielo jam kumcnci hlanki"i; J..aj po-t 
momeBto !1 a la fenc tro-fendo cm e ni a u roro 

a1 gentblanka. 
. e c:::IÍ ticl faeilc a] l\lili'U fiofranjo an 

- 18 

aleutli la morgaüon. I.iel al a!Juj; ~i ~rnti , ke 
la lempo pa a tre malrapide. ciu spiro de Baotjn 
estas longa kiel jaro. Fine lagigis: la ta~lu111o 
paligi.; la lamplumun, - si vidi , ],r la na1lulwj 
u e Baocjn jam \el dada·. 

K1ara Bofranjo san -..ciis. ke t;o nr e-,ta · 
hona, cl.kric'i-, .ho 1e'' l.aj pripcn-i : kion far) 
. ur unu 'ojo re:o.ta,: iri al Fl'l'lo JI o por dia!.!'
nozo. l\1anl.am malkh•ra 1irino, ~~ lamen c-..1¡ 
clccidema, kaj ~·¡ tuj tarigis, prcn · el la ~ranko 
del,tri ar~cnta;n moncrelojn };aj ccnt-okdel, l.up
rajn mont'rojn. J,iujn .'i ~parí· lago po l lago, 
ilin t•npo~igi-- . .:.Jo i:; la pordon kaj ],mi:-,, ),un 

Bao(\jo el' 1' sino. al la domo de Feeto IIo. 

E. ti· anl.orait fruc, cd jam I.rar malo.;annluj 
,¡¡J¡ tic . j elpn~i!.!'is J.,ar cenddckojn kaj aceti~ 

regi~tran halllbu .. p'ilon ~ i 'icigi~ la }., ina. Feeto 
llo l'lend1~ du lin!!ro1jn l.aj palpi al Bao,\jo la 
p11lsun, liaj un~oj c. ti-, pli ol unu dccjmctron 
lun!.!'aj. h1ara Bofranjo :-:.an sd.rele miti· pri lío 
],aj pen"i' l'll i llll'll1. Bautjn t•ldt• '¡, ~. Sed ~¡ 

JH• p111 i np malpacipnci kaj d¡•mandi g¡•na tr: 
Doktoro, J,ian mal. annn mia Baotjo ha-

~topi~l) ('ll la llll'l<l o'rao. 1 

u 11c "~'<\\a? Li ... 
{ Jtuo• mangi!!u al li la mcdikanwntojn. 
l.i malf:u ik )'ira•, !,1 nallohnj ja ~~el-

Tit•H J,n111i-. kt· fajm upera mrtalon ' .. 
Ft·l'to llo Il<' fini, ian djrnn l.aj fPrnti'i la 

n],nlujn ~¡ )H'Il-.i~ JH' d co• ph1 dt•tlla!ldi. l\ onlnlll 
F•·l'lo llo -idi, ¡wr-.otlll plí ol lrioll'l. jara. \ un 
li jant fin!'>l.tili ro<rpton l.aj JJIIIJJitanll' l.ell,,ljrt 
1ortojn lll la pa¡ll'rall!!lllo. Ji diri 

J.¡¡ ununn nll'dikamo•nlllll 
IÍI•lt pil Jo' UIIÍ jlOia acl'li lllll 
'lond aHlpnll'ko! 

, in fa n protckt
d , ia-f amilia 

f>rl'nintc la ll'l'I'Jil•ut, ;i i1 Í" pt•n anle. h. van
ka ni malkkra 'irinn. ~i lamen :-,cji , ke la domo 
di' la l lo-fa111ilio. la :\lond aHlpotcko kaj 'ia 
ht•jnt' ,:u ... to• l''la tri pinluj dt• trian ~rulo; kum
prcnchlc pli kom cna.; unuc aceti la me likanll'n
lon knj po le hejmcniri. Do ;¡ J,UJ ¡.., n•l,te al h 
:'I IonJ a1 -apotcko. La komim, ankau ctcnJantr 
siaj n longa j n un!!o j n, m ni rapidt• legis la receptun 
kaj p<~ki~ la medikameHlon. :si atendí kun Bao ·ju 
cr 1' in u; Ji uLitc lc1 i iau lllancton k<Jj forlc 



liri al si faskon da clis'aúzitaj haroj. \ntaiíe li 
n!'niam tion faris. i stultigi · pro timo. 

La uno antaú longe Ic, ¡.;¡ . lran le k un la 
infano ce l' ,.ino kaj la mcdikanwnto-pako f'n 
mono, Si sentí . kc la p!'zeco pli l.:~j pi¡ "l'liJHI

iga ·; kaj la infauo St'nce ·e ua1 akri-;, ke la 1ojo 
sajnis des pli longa .. i p01is nur ,.jdigi sur la 
sojlo de ricula logejo, kaj ;¡ ripuzj dum kclka 
lempo. Jom post iom si sentís la malvarmccon 
dt• sia ,e,.lo kaj nur liam i ck cii.s, k.c .:,¡ lul
korpe s\Íla, kaj Baocjo ],,azau endormigi:s. 
dcno1e larigi kaj malrapidc jrÍ plu, cd an
l.oraü sentís la ncelportchlan J>c•zcron, . uLi e Cl' 
sia orclo Si alídi iun diri: 

• t\mra l3ofranjo .'an, pcrmc. u. l.e n1i 
porlu por vi, he? Sajnis, l.e tio e la la \OCIJ 

d!' Bluhaütulo Kvincjo. 

1\iam .'i lc1is sjau l.apon por 'idi, cfel.-
ti' e tic sin e k' is dormcmc l3luhautulo l\' Íl1l\jo. 

1\' anl.am liam 'i e pcris, },e iu l\iel"l'lleralo 
cle~cendo ... J.aj dono al ·¡ help:nanon, lamen ;¡ 
nl' Yoli!:>, l.c la hclp0 nto l'~lu luincjo. 'cd 1\,incjo 
eslis iom 1.<.1\alira kaj nepre 1oli~ hclpi, tia! po..,l 
iom da gcuLilado finfinc ;¡ doni:; permcson. ~3J 

li elcll(]i sian bral.un, l'npu;¡~ gin rel.lc inlc1 
sian mamon kaj la infauon, l.aj 'g in forpren¡.., <J,. 
;¡, Si luj ~c11lis 1arman slrjon ur ;¡a mamo l.:.1j 
la 1armo l.uris rrkle al la 1ango l,aj la orc'o. 

lli iri~ !.une, kun pli ul o!.. <lccinwlroj 
da ínter paco. 1\\Íncjo ion paroladis, -.ed si p!.·J 
parle ne re pondis. lrintc nc longc, ]\' incjo de
noYc redonis al ~i la infanon, diranlc, ), e jam 
esla· la lempo hicraü 'arangila por lllangi !.un 
amikoj; l.aj si preni al :,i la infanon. Fel1l:t· ja1l1 
ne csli:. malproksimc de l' lll'jmo, l.aj b del lll ~¡ 

'idis .:\auan Onklinon Long, idanlan ur In 
~trato kaj parolanlan al ~i de malprok-.imc: 

h.1ara llofranjo San. kiel farra · la infano '.J 
- cu ,¡ jam 1Ízi1¡, doktoron? 

'li ja ,jzil¡s dokloron - ed .:\aua Onk
lino l ong clufoje balancis, dufoje -,kui la Impon. 

Ej... post iom da ekzameno i\aüa Onl¡
lino l ong dufoje balanci~ kaj dufojc skuis sian 
J. a pon. 

K ialll Baocjo cngluti la medikamcnfon, 
ja111 pa~i~ tagmezo. h. 1 ara llofranjo an wrge lin 
qJ¡ L'ni,, Ji :ajni multe pli trankvila ; malfruc en 
la po flagmezu ubite li malfcrmis la oku lojn I.aj 
\Ul i ,Paujo' l.aj den01e ilin fcrmi k1aLau en
cndorrniganlt•. Po t kiam Ji dormjs dum iom Ja 

lelllpo, s1ilgutoj tro1igi sur la nazp¡nlo, ;¡ ilin 

flhClis knj enli il¡n !:luaj kirl t-umo i r pid 
Pmc palpi lian IJJ u_lou, kaj 11e ¡lOii in d teni 
dr plor··emo. 

J.n . piru d" BaurjrJ pa-.i d tr,mk' ilcco al 
lula CL'~eco kaj la ploru rl· 1 1ara Bofranj<• 11 
pa i tlc ·~emo al J..¡ ie~o. Tiam hurnc•j kolrkli •1 
•·n kell.njn g-rupojn: inlernc de ln pord, , ·i liaj 
kirl \aua Panjo lon!{ kaj Bluhaululo ~\HH\j! • , 
<'l •. lt'fl' L 11-, tiaj, kicl la "i•·lllll'n"-drmkr J' t 10 

l.aj H11~nawlo .\~u (.ung. Lau la ordonu <le Ullc 

J>anjo l un" oni bruligi crnon ¡},¡ papermono ; 
bj per la narnntio de du henknj k:tj k1in H•-toj 
nni plllllli-. por h 1ar;¡ Bofr,mjo an du d(JI.Jrojn, 
per l.i11j oni pn Jl:il u man~on po: la help.llll•j. 

L.• un·•a <lem: nclo t· ti pri t't·llu. l\131 , 
Bofranjo ~<111 ankul!lll h<liÍ paron <la ar •c•nlnj 
orelringoj kaJ unu orilan ar¡::cnlharpill!.:l•m, 1 jujn 
ci oni doni al b jl'lllll'll" ¡}¡ inl.ejt·-.lru J..aj pcli~, 

l.r. li t''-ln ¡:a1 anlwnlo kaj ncelu duonkonlant • J, j 
t!Hon¡nunlt• l'<'rkon. Bluhautulo l\' incjo ank. u 

clti• ¡, ..,jan mmon k11j tn• ,olonll• p11Jponi Jo~u 

:;enon; l'd a u• Onl,lino l on~ !in rifu1i 1 aj 

nur pt'rlllt'-.1", hl' mor~a(J li p•ulu la ter! un. L1 
. al.n· IIOIIIÍ-. O:.in ,maljuna he lo' l.aj l.u11 !'lpu~it.1 

bu;o ... rari mal~aje. La clrinJ..eje lro fori• i , l.aj 
re1eni "' perl' l.aj diri , ke unj d.,¡¡ mm fari 
Ja crrkon kaj .~¡ e~to ... prela lllll po. lnoklmC/C', 

l\iam la 1• ínkf'jP-.lro n'' rni , 1 hclpauloj 
jam anlaü lon~l' 1e pt•rman~i ... · J..aj, pro la io111 
a11likHt n1o10 dt• rl•elo Lu luj po l nnkti'•o tiu· 
ht'jlllrniri. por doffui. ur h.1jncjo ankor.111 <11 in
J.i~ anlau la montrolahlo J" la ir11hcng drin) ·PJo 
kaj \ga Gung u-ue bnli::o. 

Tiam K1ara Bofranjo an idi tu· la lit-
raudo ploranlr, Baocjo ku~i '\11' la lito ),a j la 
'pi ni lo slari Sl·nmo' e .nr la tero. Po t long a 
lempo ~i.cj larllloj cltcrpífrj..,; largt· malfrrmjnte 
la okulojn. ·¡ ri~arJi la cjrl.auajon , f'Jllanlc 
<'rin slran~a: rio e ta neebla. E:sta uur ,onfro, 
·¡ prn• i '• Cío !'.,la onfro, mororau 'cl.i:!inll' ·¡ 
J.irl J..:utimc , ku.:.o, ur la lito kun Baocjo dorm

anla apude. Lí ankau 1cki<ro , 1ol.o ,panjo' J, J 
tigr01igle for~alto-. pot ludí. 

I '
a kantado dr \ ?ra Gung- antau lou"l' tc-i • o ' 

kaj la lampo c]p ··¡Plllll'Tl r-<11 inkl'j() (' lÍn!!i.fri--. 

J~un oJ..uloj large maltctmílaj l\1<tra B ,fr:tnjo 
San t'iam nc ¡w1i l.r!'rli (jon ol.allnfan. - La 
kuko jam J..:okeriki,. · )a orienta (jdu ÍOIII po t ÍIJill 

blankigi , tra la fene._trufcudo e m cni~ ar!'!-cut

blanka aúroro. 
La argentblanka auroru denO\P iom po l 
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AL, MUSO 
ki 

1 
es neston Ji renversis perla plugilo 

'Robert Burns 
\ clura, knura lremul lo 
En b1u·to kia malJ,1ic1~: 
· e ~a !tu f or en la impelo 
DP lim' frcncza! 

\e '-t:ln u-. mi 1'11 mtmlo-pn•lu 
h un 'palo pc1a. 

\e, kc la homa dil.lalnro 
l.n lirron rompi · d•• 1' na toro, 
J>u:anlt• 1i11 t'll ku t.•ntro 
\1 furkurado 

De mi! - milcra lcrkunulo 
Kaj orlofr;do! 

\ i, faktc, 'tela . e 1 t:ll "lllla '1 

Ja kio? mi 1i1i tlc1:.1 . 
~ 1' 1 i el "al b' spikelou !t'l a , 

1 cniom gen u! 
"e la n• lajou mi nena,, 

\1 i dan k•• )Jfl'llll! 

llomclo 1 ia jcu .,jri 1 a! 
J lj:,I:JliZih •~Íll la ll'lllo pil.t 
l\uj t io manko~-, pul rapid¡¡ 
Kon 1111 d" 1101a, 
Uum 1c! ck i!Jla 1Ínlro f1idn 
)\un ukro hlo~:•' 

iom rugigi , kaj po t la -.uno cklumi...,¡ la le~ 

menteA-on. )\\ara Bofranjo C:.an . tult idadi lnn 
malfcrmitaj okuloj nur ki.un i audi,., frapon •111 
la pordo, 'i 1ekigi · urp1 j¡ÍII' kaj •·lkuri-. m.JI 
fcrmi. El. ter la pardo tari.! nc'.on.llo kuu io u• 
la doro malanlau li la1i Xa a Onklino {un.:-

lla, i'i alpo1ti ccrkon. 
Jam e ti po tia •ml'1.o kiam oni fcrrnj la 

~crkon: Car K1ara Bofranjo "an jcn ploradi , 
jcn 1 irarda~: l.aJ loll!rt nr 1oli tlcrjclc ~in fcrmi; 
nur dank' al aüa Onklino l o11g, kiu malpa
cicncig-i , alkurj kaj forliri. ~in de la ccr k o, fiu
fine oni gin fermj- epman-okpiedc.• 

ed K\ara Bofr:mjo "an jam fari tion fai
cblan por ia Baoejo, kaj ncnio manki . llic1au 
oni bruligi cenan da papermono, matene dcn0\0 
l11 uligi k'ardek nai'l , orcojn al Guanjin'5; ,Jum 
la encerkigo oni urmetis al 1¡ la plej no,ajn '• • 

[n fla1a 1clk" 1i ka111poju 1idi ·, 
IJl'CI'Illbro nil-!1 a nlntpidis, 
haj kaurt• ub la kr' 1 i ·idi" 
Knn 1arma fc!o . 
."t•d kri-<~! la knu·la ),Jin!!o splilj, 
Tra 1 ¡,, cc1o 1 

Ci rtlhonc-lon el ltcrl a,¡o 

'Ia" •IIÍ 'i pcr ¡•ella 111aru: 
·un 11 1-!in pcnli , lto doma \o! 

. ·l'niH•jlua. Hlllla, 

\ i l'ln1t'IÍ~a al la dra~o 

lk 1Ínlro kruda! 

\ i. \(u.;t'jo. -¡wrtis nun t'll p!cnu 
l. a l<llloll d" la p1 o jt•k leruu: 
1 11' 11111,· l.aj 11, 111 plt·j h •nn JH no 
.la oft · f.d,t-. 

J..nj lll' pr1 "<•j', •t•d (H'r ,·,1!..11'11(1 

•1 IIÍII fl'!!:ll,t 

1 anH'11, ft•lit a 'i ~ ,11¡, pla!..tJ 

111" do• l.t hodia11il 1,1:'1) 

qJ •31~.1 lllÍII dtllll IÍ\U\,1 (1 

1 • \ • [JJ 111/11; 

1\aj a11k,111 Jll c111rt pc1 imn••o 
1 fonl' limintl,t 

¡;¡ 

tojn, kaj In ludilujn pl~"j 'alit.Jjn ¡J,. Ji Ullll 

a1 •ilpupon, d11 li"nO)H lwjn. du \Íirobotclojn, 
1 tnjn l'i oni 111clj apud la kapku I'IIU. Po t aua 
( lnkl¡no ( ong Zolf.'' k,,ll,uli p ·r la fingroj, cd 
ncnicl poiÍ 11011 J311 m:lllkon. 

(;i tiun tulan la' n BlnltautHl K1incjo nc-
1113111 apcri do la icnlrrn • drjnkeje-tro dungis 
por K1ara Bof1anjo . an du porli: tojn por pa 
du nt dck kupromonrroj, ke ili portu la ccrkon 
al la 1 u'1lika tombt•jo • por gin enlerigi. Kaj 

aua Unldino ( ong hclpi 'in prcpa1 j mangon, 
l:iuj ion dirinlaj au farin.aj , man'is, La uno 
iom po t iom micnj , kl' ;,¡ uhiro ; la man~intoj 
ankau cnkon cic mirni , kc ¡li hcjrncniro , -
k.tj finfinc ili hcjmcniri . 

K1ara llofranjo .. n cntis egan kaplUI n
igon, kiu fa1 igi pli m'lda po l iom da ripozo. 
'cd denO\c i en ti cion tre !ranga: sajni ko 
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Ca sonoriloj 
- E dgar A llan Poe -

,\üdu, sleda -ono1 il' ~ 

Argenl-lril' ~ 
JI o, pri kia gaja mondo melodía Ci babil'! 

Tinte. t;nte. ljnlc lti'a 
Tra l gbcia nokt-obsJ..ur'! 

Dum la teloj al gi brilas 
OJ..u~ume kaj jubila 

Suprc en kt j.,tal-plezur'; 
Takte, lakte, takte p~u. 
I\iel en runa rilmo-flu', 

Ondas tiu tintctado el la !rila, brila blank' 
De 1' argenb lang', lang'. Iang'. 

Lang', lang', lang', 
El la pinta, likle tinta argent-Iang'. 

\ udu, nupta wnmil'! 
Ora lrir'! 

1-.i:m mondan de felico harmonia ci jubil ' ~ 

h iel gi Ira l' nokt' balzama 
luma per plezur' aklama! 

1\: ian flu 'dan oron rula 
Pur-game nun. 

1\.ia l:ha lid' 1 ukula 
.U la !u:·do 1-iu aüskulta~ kaj oJ..ula · 

Al la Lua'! 
El sonora son-gi~and' 

Kia eufonio 1asta 1er~as ;n J..un 1arma skand' 
Gis trans land' 
.U la Iand' 

si renl-ontis ion neniam renkonlilan dum ia lula 
'iro, ion kio Jl(' sajnas ebla, sed efekljl e okazi . 
Ju pli si pensis, de.;; pli stranga Cío a--pckti~. ], :1j 
si scntis unu pluan slrangajon: - en la cambro 
subite fatigi , tro silente. 

Si slarigis, brutigi:> la lampon, kaj m la 
l:ambro des pli silentigis. 'i cluonl,on'cie iri, 
fcrmi la ponlon, re1eni ' ],aj sidi·~i sur la lit 
raudo. La spinilo cnmovc ·taris sur In tero. 
Si pr01i, momcnlc sin bieligi, rigardis cirkaue, 
l,aj senlis sin de~ pli mallranlnjla . l\e nur e lis 
tro silente en la eambro, :-cd gi ankaü (' ti lro 

granda l,aj In ~paco lro malplcna. La !ro gramla 
cambro sin CÍ1kauis J..aj Ja ltO ma]pJena . ¡JaCO 
~in prcmis, J.. e si ne pm j:> facile spiri. 

\un si ~cii:-., ke ~ja Baocjo efek!ii C mortis. 
st ne rolis 1idi ci tiun cambron, estingis la lam
pan l,aj ku;is. Si pluri~ l;:aj pen,;j': liam ;¡ ~pi ni~ 
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))e l' I ulu;-' Ul! korr fand' 
1\.aj de ra\0, kie grand' 
', in•rc cnda , 1 in e etenda 

Ondojn el la ora lan<>' 
El la lang'. lang-', lana', lan!(' , 

Lana', lang-', lang', -
En In 11 iloj kaj juhiloj de J' or-lan3". 

Jen, alarm -anonca lang', 
Bronza lang'. 

h.ian terurajcn al ni dira fu on-laYang'! 
Tra 1' ord' d 1' nold' horora 
Jlurla pcr lelllr ' trabara, 

Por parol' tro hida gi, 
[b]a ,ol• k1i ,· kri' , krj ' 

De ~0\ag', 
En indu'"-peleguj. k;uj al la murda fajr' ekzalta , 
En frenezaj pn•goj. kiuj al la surda faj1' ekzaltas, 

J)um gi alta , kaj pli alta , 
h.un dl'zir' damnila -alta' 
. 'e be, '>lrebc, plcj decide, 

\un, st' iam ~ \un . '"nhridc 
Supren oi, la pala lun-' iw::.'! 
llo, la fcra Jan~·. lang' lan" ~ 

\lugas en ci son-la~tlll"' 

:\Jale per ·' 
1-.iel klaka .. kraka . picudas, 
Per hororo ki1 fend·1 
Tra la hJUe bala hruslo de 1' aer' ~ 

1-otunfnJenon J..aj Baut\jo icJi, ce 'ia flanku man

gante fenJ..olfahujn.' J..un paro da walgrandaj 
ni.,raj ol,uloj, lan~e aperlaj. li ]H'HSi · dum Juu
menlo kaj diri.: ,Panjo pacju \Cndi huntu
nojn,í- kaj kiam mi plenJ..rc,kos. anl,aú mi len
do' huntunojn , gajno multe. multe da mono, 
- ciun mi dono~ al ,¡ ·. Tiam efekti,e el: la ;pin
ita fa(ll'llü ciucole ha\ i. signifon, ciucole '¡, ¡,, 
· Ld l, iel e las nun? P1 i la nuno, lamen, ~i fa k te 

neniun pt'IbÍ . - \li jam antau !unge diri_, kc 
si C'(i.; malklcra IÚinu. kiei .;¡ p01i~ ion pen~i 

fnlktodone? i nur ~enti-.,, kc r..,tas iro ilcn!e 
kaj ]a camhro C::,(a~ lru granda kaj malplella 

Sed k1anl,am malklera, -'i l,Jllllll ~tii .... kc 
animrc1 eno e las nceblaju kaj ::.ian Bat>l\jon ;i 
cfddire ne p01o plu ,it!J. "1 ek!.{emi-. kaj diri, 
k1azau al si mcm, Baucju, ,¡ dc1a" ankurau 
csti ti tie, la,u kc mi ,¡n ,idu L'n ~ungo h.aJ ·¡ 



Oni klare elorela 
Lau l' akcento 
De 1' lamento 

Cu malkre ka plag au ·,ela 
cia la oreloj dank' 

1 la grado 
De 1' 1 urlado 

inkon, ·,elon de 1' flam-lan ' 

Per la inko au re \ingo de 1' horora on-Ja,ang' 
De la lang' 

De la bronza lang', lang', Jan ', 
Lang', lang', lang', 

Per la ondoj de la tondroj de 1' bronz-lang'. 

udu, jen evera lang', 
Fera lang'! 

ia mondo de oleno en la monotona kand'. 
En la nokt- ilent' 1' animo 
Kiel fr ta d la timo 

1' melankoli' minaca de 1' tontrem', 
Car ja ciu \oC1 elflua 
J la ru la fauk' kbrua 

E ta m'. 

Kaj la nto, ha, la gento, 
iu ub la tur-tegmento 

Gi ek trem' 

P la tonon tonon, tonon 
Por la morna rek,iem', 

enla 'ora ru'i tonon 

f rmi la okulojn, \Oli luj ndornu 1 por 
jon, kaj tr la il nto kaj malpl no 

ir' piro, kiun i m m kla udi . 
infin i nebule njri la dormlandon. n 

la lula cambro ti tr il nle. iam R nazul 

incjo tkkapll la ultr 
bri kaj zj zage ridantc 

ndormi ·, 

ur 1 malluma no to 
urad' n 

ur hom-koron por d' prem': 
ek irin~. nrk ir- latura. 

Kaj nek be 1-, nek hom-natura: 
Gnoma hord'! 

Re ' ilia la herold'! 
Tira Ji per huda tord' 

Kruda lord' 

P a non el la fera lang'. 
Gaje \ela lia flank' 
K un la pean' de 1' fera lang', 
Hurte danca ur la p~ank', 
Takte, takte, taklt' p1u 
Kiel en runa ritmo-flu' 

' Laü la prano de la Jan ' 
Fera lang'; 

Takte, takte. takte p'u 
Kiel en runa ritmo-flu' 
Lau profund m' de l'J ang' 
D la Jan ', lan ', Jan ' 
l.al\ r\Unda tr m' d 1' 1 ng' 
Ta t , takt , t kl 

un rikan ' n ' \an ', ' ng', 
Ki 1 en JUna ritmo flu' 
Lau lumulta ,¡n ' dt' 1' Jan ' 
De la 1 ng', lan~ , Jan '. 
Lau ingu!t ink' de 1' Jan ', 

De la lan ' Jan ', Jan ', lan ', 

1 plorpl nd k j k 

ilt>nt 

fera 1 ng'. 

ngla: K. Raloc ay. 

j hundoj in ka ni n 
El la ina: ~nlo Fon. 



Pri la Svisa Aníologio 
Gu le antaú la I'J..,plodo de la monrlkata"

trufo apcri ri tju pura dokunwnto de la nuhh• 
kompn•nata humani-mo. La malpuraj ondoj de
fluí~ kaj J..un renaskiganla e pero ni J..umenci 
rekonslrui nian 1ivon kaj konstrui gin pli bona. 
Por liu f!iganla lash.u ni dP1a uzi ciun 1aloron. 
kiun ni trova neclclrujla ínter la ruhajoj. ur 
la te reno de la E"p-a pirita 'i1 o tia 'alon•"'a 
po ·tre tajo e las la nedifektilaj rk1empleroj dl' 
la s, isa \ntologio. 

e po t traleao ni demeta. la dikan \ulu
mon, justa fiero kaj mcmcerlo plenign njan 
csp-an kon~cion: ja kiu na ia literatura po1u~ 
prezenti al ni lían amplcban, tian klaran tra-
1 igardon de pli ol harcentjara ljteraluro de 
k1ar:ing'a popolo? haj en licl pprfekta re .erko, 
ke preskau nenic oni rimarkas. ke oni le•ga::. tra
dukojn, la fre:o kaj ,i,eco de la ori~rjnalaj 1er
koj spira. de ur giaj pagoj. \nlologioj, rice br!
laj kalejdo~kopoj el' ne lro honalaj literaluroj , 
gu.;te eleklitaj 1erJ..oj, honcrraj traelukoj. piara 
kaj olida eksteraJo: e ti u erio Ita 1 u" "ian 
daurigon, en !roigo. kun hona kon. rjt•nco ni 
p01as a ·erli, l-e• tiu serio e los unu el niaj plej 
efikaj propagandiloj, car nur por ekkoni tiujn 
'erkojn, jam indas lerni Esperan ton! 

l\.1ar lin~ryoj ena ilc al la "'i a lil·-
raluro: la alemana ( 1isgermana) , la 1el~a -.11 

franca). la tirina s,¡..,itala) kaj In rumanc\1. Tn 
el ili esta amlempe lmg10 de aliaj grandaj 
lileraturqj. Kaj aúlcllnale doniga ... la unua prob
lema al la leganto, e li dedica" sjn al la ludo 
de s1isa litera'uro: cu nj enlute p01as paroli pri 
pecifa s1i a ljlcraluro? u la alemana, \el~a 

kaj tirina ljtera!uroj ne e:la nur speriala re: 
<>iona branco de la germana, franca kaj itala 
lileraturoj? Cn la ,¡,aj 1erkoj ha1a · konmnajn 
harakterizilojn, kiuj dislin<>a ilin de la upre 
nomitaj literaluroj? e la leganto, po-.t tralego 
dt• la 1erko, demeta la libran kaj ),oJel,tas iajn 
ll!'nsojn, Ji nepre respondo j s tiun dcmandon . 
.Je·, ekzi.;las aparta s.isa ljteraluro. hone di ting
l'bla kolornuanco en la bun ta kah•jdoskopo de b 
mondli!era!uro. h.iuj esta:, do la karaklcriLiloj de 
liu ci aparta ,¡.,a litcraluro? La respondan ph·j 
he)]Je mi cerpas el la kJar liJa kaj l,larpen ' a rl' 

IJCI'ala Enkunduko de la reclaktinlo \rthur Baur . 
La el' fa literatura lendenco de la . 'isoj esta 

la 1 eali-mu kaj la el' fa lill'ralunl --peco l'"l' la 

pr ,¡¡¡ ~']Hl'O. L.t arlo konform 1 1 "H nimo 
e l.t rc,tli ma J..nj la in! r o por 1 hi torio k j 
la faJ..to, ) . .¡• la lit raluro J..1e,J..i 1 H'rk do por 
praJ..Iikaj cPloj, ncprc k nduJ..a 1 l. prow p , . 

mj kla ikaj 1j a; 1erki~toj c,.,ta JHkonli l•Jj, 
k.tj Pn la epo~a ~peco la 'i ., lit('rnluro pr cjp 
la all'nl:lna, po~cda~ 1rrkojn, kiuj nc nur t"•nl , 

Pcl •upPra la P)l ajn ICtkojn tic la amlinZ~n 

nnjhara ¡•npolo. Jc~, t'u lt•!!'nnlo P"'a r· koni 
la !!u~ton clt• la upra karnktrrizado . ('.( e la 
.tnkr¡ra•l unu plua impre-o, kiu dum le.:-u e¡am 
pli kaj pli lorli••a : jt· . pr01a epo u e ln la 
tl'fkampu <IP la ..,,¡~a literaluro, ,pcJ tiu d cp ) 
luna.., nenian emon al malrapi<la, rli~fal ma k 1j 
di..,fluema amph·k~emo, kunt1auc: .!.!i e~tn forl
nlalll' kunl nita kaj 1hamt·r • r ninila. ''re, la 
"'i~aj H•rki..,toj ka : iajn dnunojn t•n . iajn epo-
ajn 1e1 kojnl 

La lihro komprcnrhle di1 idi~a jl' k~;u par
loj, l iu d ili h:n:~-> ian apartan enknnduk.111 
-.tutlun. Tiujn dt• la :tlt•Jnana knJ roma m a ¡nrtoj 
krom la ol'lll'rala J:nkonduko lerki" \lllun 

Bam, tiun tk la '' 1:a Ilt·nr; B'. -er, knj t'u J' 
la licina p..,¡¡, !rae uk,! 1 PI ,,.r:..o dt• <:iu l'PP~' 

Zoppi. 1:1 la ;l 1 () pa~oj cl1· la lilH o la alt•nwn 
p:ulu illll)llek"a pn•,kau :~;¡() p·t!.!ojn, la \l'l'a 
1 1 (¡ 11 litina :lo kaj la ronwnra :w pa!!ojn. 

h.<IJ nun , kar aj lt•!.!anloj. mi 10lu al 11 iom 
1\ll..onlt )111 Ja PniHtll ele t'u CÍ ek,lerorcJin,tra 
libro . ...,l'd mi ll'l'l' e~ta en t'll1har a 11, 1 tiom cl:t 
1 it' o t lt'klt JHII koni!!'u:) :\!1 prell' , U• koh•kti 1in 
tiujn t'il kau min kaj mi laüllt·!!'u al 11 1,1 
tulan lihron kaj dun11• ni priparnlu" la aparlajn 
hl'lajoj n di' la no' ploj kaj ll'hOJ .' P<l uu 1 io nc 
p-.la-. ehla, mi klupoclo nun al10k1 \ia11 aiPnlon 
pri la ph•j el~taraj pcrnJ haj TIP mini e an-
lalaü J..riliko kaj analizado ofiL• ,¡ lnno- rit

aJojn: l u la Lt'lon Jlf' e,[a, plej imple al in per 
la hllo llll'll1·.) 

La alemana parlo komenri¡:a" kun parlo el 
la lll'h l'la h.roniku de ['..,rJm li , amplPk-.anl.t 
la lti lorion de Tell. Legante liun Ci rakonlon 
\t'Ikilan tn -,impla. "l'd lwrua ,filo , uni nur po
l<h pra1i~i la ju ·~on de Srhiller k'u utili/ . la 
krunikon de '1\chu li por ,¡a clramo \\ ilhelm 
Tl'll : 'J:.iu ~t• rh.i,lu hallL tiel -.ulceran llt•ro
tl(llan, pr6kau llomeran li 1on ke li ka¡whl.t.
tloni al oni pol'lan impul-.on. La int 1 C•Ull e
ka la parloj de la aütul io!!'rafioj de ThonHb 
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kaj Fdi Plath~•· 16-a jarTt•ntol. ThonHl ra
konta · "ian a\rdaran a!!on. kiam li utiliga' ht>jtile 
ikonon el prefrrjn. kiam liu ngn dum la 'igilio 
de In rcformalitt nkazp dt• mal km rn km. tu· al 
lila ,¡,on. l un H'ra guo oni lrgas la raknnlon de 
Felix pri la humora hi torio clr -,ia doklorig11. 
Carmaj l' la la du idilioj dt> ~alomono (,t• nrr 

kaj nun ni 'id u, kiel riganla L II·id1 Brakt•r. ri, · 
inta en la dt>koka jarrenlo la piU,ojn, krujn Ji 
ha'i' okazon ('hkoni, l'ar li e ti \arbito l'll h 
pJU,a armr.o ce la t>pjara milito llc Freclcriko 11. 

Pre kaü (iu emajnp ni a\rdi,., norajn maltrank

'iligajn rakontojn pri rekapti aj diler tu1oj, k:uj. 
malgraú ciu ruzo. ali,e ti-, in kiel ·¡p;stoj aü 

aliaj metii~toj aü ec kiel 'i1 inoj, ka'itaj en ha re
loj al! ke ·toj, ktp. kaj lamen es ti surprizitaj. 
Jen ni de,¡ rigartli, kiel o\..:foje oni peli" ilin. 
upren kaj mal upren, Ira lon,.aj 'icoj dr Yip

antoj, gi, kiam ili l'll pin• I'CIIH'I 1"1'> kaj 11 
morgaüan tagon Je'i" ul't>ri la 'amon: k1d on1 
for iri h ,c,tojn de iliaj hakitaj dor oj kaj ch•
UO\f' 'ipadi". ((i kiam ¡weoj el koagli11la ~a11go 
pendi::. •ur iliaj pantalonoj. 1'iam Srharcr kaj mi. 
tn'mrgantp kaj mortpale. Ji •arcJi._ un11 la al1a11 
kaj flu,ti i~ en la orl'lojn: La malhenitaj har
haroj ~ hin kronll' okazj, ,ur la t>kzt'ICt•jo, lio 
dt·,i¡ó-, nin al imilaj Hu·diluj. \nkan t'i lit• la 
hla,.,femado knj tunut>nlado dt> hal\>lllt'!!aj junk
rl'loj, kaj alillankc la lament¡¡do dt> la halt•g¡¡loj 
llt•niam l p..,j..,_ i nun ja l'iam ,.,ti. inkr la 111111aj 
,ur la placo kaj lml\ t• nin 111m i .... ~t·d Jlt' mal pi! 
ni •ufrri ... rn la animo, ,jdanlt•. kt• ahtj pro ci11 
hagalelu t•sla" sl'nkon• trakl:tlaj, k.tj ni lllt'lll kon
~t.wt: llllllli'Olalaj. <Hit> plt•najn k' in h ,n,jn 111 
tlt•,j,., laradi t'JI 11ia unif,,rmo, prt>ndi!!il.tj k j 
,raubilaj. zi~z:t!.!l' kaj n·klt' 111ar~adi kaj "'''IH ''"'" 
Plt·kti, i!.!i fuiJJIIII'apid jn JJI:lliiJllll"jn kaj t ion 1 i 
lau In ordollo dt• oliriro. kiu ... t.tri nnla11 ni kun 
furiow , itago kaj 'll)'lt'nlt•, i'a ll'l,lono kuj mina 
ri" 1 a~P!!Í (ÍUIIIOII.t'Illt• k"11a11 inl r b1a,ikkapl1j. 
Prll ti 1 traktado P la plPj forl11t>na hor11o c],.,¡._ 
faiÍ ~¡ lan•f!a, k.tj f11rioligi la plt•j pacit•nt'.t. ":IJ 
kia1~ ni llltll llart• 1 ,., t•IIi t•JI h ). :1/t'l'l.oll. n•t> ),o~ 
Jlll'llti!.!"i' la \Ípado: prelit.:i l1 lnb1j1 11 kaj fotÍ!!Í 
tiun mak 11 lt'lon. (.ar krolll la hl11a kilt>!o u:a l11la 
uJlif01·n 11 , t "ti hlanka. P.d'ilo, k<~rlo.\ujo. lt·dajo, 

1 ' 1' 1 '1 ·,..·I•J. . III·,llll'l·!!¡, 
1 iu hulouo '"'1' t•, 1 11'1 t• p11n,..1 : . · · ~ 

,ur iu ohjt>k lt, la p!Pj t>la 111a lp11rajo. <1 11 t' i u 

haro pJI la lriJ.tjo lit' lult 1.111"1! ,l:ui ... , kiam oni 
n'\l'llÍ..; -ur la piaron, la llllll3 -.al11lo rPrk t. ti" 
1>

1 
ula ba ... tonadu. Ft dilll.lllr ni Jll' ,.,,¡, liher.•j. 

lar ti·un ni dt>' ¡.., fari la plt•j uk1 an prt·frrjan pa
ra don. Ttun kla ·ikan p1C1 nlon dr lt •enmezura 
k1uelcco knj slultrco dt> la pru-a militari ... mo mi 
l'l'hO!ll<'llda" ('ll la alcnlon de ciuj, kiuj ehlt• t•mas 
kn•di la IP(tt>IHh n. ke In hitleri,mo c.., ti.~ i·t 11\..:·tzn 
infekta maktno atakinla la rl'lt•re -;anan orga
ni ... mon dt> la g-Prlllana popo lo kaj k iuj ne \tiJa, 
1 inwrki la pro fundan radikii:on dP la pru~a 

mi'ita1 ismn Pll la popolu mem. Posl t'u mal
lu1l!a bildn kirl 1 dre;igo efiki la l\arma 'ila~a 

idilio dP Jen•mias Golllwlf: l\.iel .lm\jo t>n'a,. 
e<hinon. La g-lata falwlupleklo kaJ npre'i"tehla 
hu.nuro raHl la kga11lt n. Ebtilc intpresa l ·ta. 
ca¡ itro ll la li1

lfl) La h.ulluro de h Hent•-,:lllro 
de Jakoh ru ckhardl J.a rltrO\o dl' la mundo 
kaj tll' la humo. TPma' ¡u i tio, ki<•l malfermi•'a' 
la uku1oj por pJ..:,idi la helajojn dt> la naturo. 

haj nun ni ahPll<t-- al lri ~rraudnj nornoj: 
(;"tllriL•tl 1\eller. Conr:ul Ft•nlinand \lt'\t•r, Carl 
~pillt>lrr: t•n iliaj H•rkoj kulminas la proza parltl 
dt· la :wlul !!'Ío. 1 h• "ell1•r ni lm\:t-- du pt•eojn 

l.a lo1 ~j._(t, dP ... ia fl'lil\1 . t•ll k'u ni admira' la 
mildan irnniun kaj lnunumn dt• la anloro. kiu 
rakonta' .ti ni. kit•l r.l \:tilla dandulo furig-a, 
homu lahort>llla kaj labmama \ ir¡.!ÍIIo kaj mu

n.thino lt•nta' 1" i 111:dnma ¡,. 'l'lldo prilahorit11 
o•n 01 i únala kaj lllodt'rlla k1lllrt>plo dt> la aulow. 
1 )o• ~(P\ o•r ni lro\ a' 111111 d lt pl1•j ntaj,ll aj no
\t'loj dt> l.t lii<IIHilitt>raluro: Plautn t•ll la lllollU-
IÍIIa klau lro Trm.1 pri la malko\rn dt• la kn 

111t'di"j dt la kit ika lnlina animo Plautu-, t n iu 
nh,kur. lllllll:llrint>jn kaj ilian for<lt> 1on inler ln• 

kolllliknj t it kon l.lllroj, t 11 kouj la r111a ahalino) 
,. l:h UJI'IIIIIÍia. la '¡,:tlo d · fa 0

b 1 111iraklo dt>-ir 
¡l,l, k.1j ti 1ranla knaloino, k'u jant p1'~' ka11 Í'...Í' 
llltlll,o 1111,, 1 t d11nila al "'a anlaln. 

,1\t'l Z Cil~t·n, la ltt>roO do• la """''" clt• 
. 'pillel1 1, , 11, lliÍit'nl hoali ... 1o 1•11 lhllllllt•ll apuol 
.·..¡"'"· 1:11 i.1 ltitkka j.1m li ekkonis bj t>olz 
1111!:1 1:'1''1" -11 l'!!'!' mallitllll, t>rl honkoran 
1 uj ht~nlniiiHH.III kn:dnno11 1•l r¡,··ino. ""J liam 
konltllti!!i l.t k.thatio d .. \ ,1\0'1' z·<;ilw·n. (lil 

li11j ... andalldalloj Jll' panloui al l1, kt· J, t>d1i11i"i' 
1 ro·ntdu 1inon kaj t't' iun ,.¡ la tra!I-.IIIOI la •t•r 

\Uilando, du111 li po\11'> l'lckli inlpr In pll'll'all¡!:tj 
k na hin ,j dt· . · ""' "· < lf1·ndo al lt in jo a ft>dN
JI.t l...tnluno: u, po'l ft>licnj jaroj d1• ~~·t•,lzl•ro. 
[..,pt'l'll iu11 "''perun, ·¡ 'o1a IH'jllll'llll'lli". t•,li.~ 
h.dli!!il:t dl' ::aj:tj noklpdo 1u1oj ,.¡ Zu!.! . kaj 
rar .¡ l..onlt.ll ,fari', ,i 1, t:" 11101 ligit.1 1'1'0 pe 
111 11.1110 k.1j .111 u " , kit>l d11.1' la ju~i laj rloku-
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nwntoj. De tiu lago Xa,cr ,¡,adi malkri tan!'. 

KomcnC(' Ji prmi ian ficracon ticl, kc li muJt.., 
hrui pri la morligo, hankam tiu ci ~tis amuze 

far ita nur de cbriaj noklpetoluloj al allo¡:óla 

transmonta knahino. Spitc al ciuj prudentaj ad
monoj, Ji ce ledi!:i la l>injorajn mo'tojn kaj la 

korporaciou per la konstantaj po luloj, ke ni 

pro tiu bagatelo oficialr proce u kontraú la kara , 
kunfeder ita, amike najhara kaj katolika kan tono 

Zug. al! e~cntuale ckmilitu kontrau gi. En la 

korporacio oni di,crsfoje en tiu Ci afcro mokc 

kaj honle balotis kontrau li, tic] li ubite izoli 

~in de la homoj, m zorgi pri ia laboro kaj s ia 
,e!:ilajo, ne plu iri · al la ~akram •ntoj, kaj al la 
kapclano, kiu tion ri proci al Ji , li re. ponci:s . k e 

Di> montru allí miraklon 1-aj n•\Í\Í"u l'an karan 

E~¡><•ro-n kaj poste li lat1dos lían bonecon haj 

Ciopo,on. La ,icho ciarn pli aparligi de ia 

tirkauaJo kaj sin dedicis sole al la ecluko kaj pri
zorgo de l>ia 1-nahint'lo, J,iun Ji idoladOJ. · kaj 

tute ne balis kaj \ergis, kid e-,t: hutimc fari pri 

la aliaj infanoj de 'clm~ " · Sed la sorlo eni"i 
la ,jJ\On de sia amata infano. Tiam la nl'lle per

iginta pairo , 1-omencis ek"pn"•C eli<>i ahomenajn 

hcrezaJojn, k\azaü la mondo JH' e tu krcila en 

honeco de la !.ara Dio , sed en kmcla malico de 

la diablo, por k<' li pO\U amuzi<ri pri la suferoj 

kaj lorturoj de la , enkulpaj homoj kaj Jw..,toj . 

... kaj et' ·unoje al la ckzekulcjo Ji ne rqm·nj.., 

sian malpenlemon. nr po,tuli · la ...:anrlam \h ,,_ 

lutionem, ccl daürigi akuzi per leruraj paroloj 

la anktan Triunuon kaj Prmidenc n kaj munJ

OI'don, ee sub la pcrforlaj ekprcnoj de la <>kze

kutisto li neniel malkonfesis sian abomenan he

rezaJon, sed kricge persist;s, pite al la ·ankla 

e\allgelio, kc la tuta mondkreaclo esta.;; clpen:ila 

kaj efckti,igila de la diablo pro 11ura malico. 

Jcn la enhaYo de tiu ci giganta Jokumenlo, kiu 

potence protestas kontrai:í la inlero-cnla malamo 

kaj m en a m ah a!:ilcco ka j pleda , por la e gala 

rangeco de la gentoj kaj por la libcreco de la 

homa kon cic•nco. Jen noYelo, kiu dt•Yu okupi 

cminentan placon en ciu Esp-a lcgolibro kaj 

. u pera lcrnolibro, kiu ankaü cnha\ e 'olas sen i 
la afcron de la homa progreso! 

Jntcr la altaj montoj la homoj YiYa pli el

mclitaj al la ktucloj 1-aj dangeroj de la nalmo. 

i lrmas tri tre belajn, dramc ajn pecojn. kiuj 

pentra~ tiun {'icman 1ukton intcr la homo kaj la 

naluru: Jakuh Cristoph Hecr: La rokfalo de 

E!m Em~t Zahn : lli, Gu ta~ Rt•nker: La la-
' 

\anf.'n. Por la litcraturamantoj 1111 m liCl 

ankorau du f randajojn: la r konton d Hobcrt 
Fu,. i ¡ni In n·nkonlo el Klop lock k j Bo lm r 
1'11 Ziirich kaj la mr teran rakontfm d .Tohn h.nit
tt•l Z. pri La llin1h .·a.,ulo. 

La pot>zia parto de la aletiiWIIt lit •raturo 
Jau mi 1 opinio rimarkehh· po trc la al la 
prozo. Tanwn anl.;uií t·n •i oni lrO\a hdajn r..._,_ 
cojn, jt·n mi prezeuta tri el ili, en la lraclu1 o 
de llilda Dre en: 

Gollfri('(l 1\ rll r: \lmnztllo 

La \in' h lll'~i t n t'i tiu jar': 
Jcn 'anc ·1-iri for ¡,, alrno!UI', 

La \<Ill!.{oj ron pro ardant.t brul', 
\r{!rntoiHilc flirti la lwra•·'. 

Br u••rri hakana1 infauar', 

1 ur<~nlc Cirkau Ji kuu knr-plcw•', 
P.t<Irli t·n la uw!' la heatul' , 

JI ..!UJj, lin IIU!l GÍC okuJ-par'. 

1 lum tiu inf'and' t'll lito '-ia 

, in dolcP luli en la -.onso ~r .. r·, 
\rhawjn argcnlumi :-pir' •lacia. 

Pro nokl.t pmjno llf'li lula l!'r' 

1 ro trnorti 1'11 arl u~to Ji d11 i.t, 
'tl,i!!i dl' l't·hri' nur <·n til'l'. 

r:unnul FndiTJII/1,¡ .li ~>Yer: Lrz /ifl/tlQ f()n[ono 

LC\igl' Jala-, ak\o tri' 

al la marmora 1wha fun11', 

<'n duan rondan pehon gi 

la dua nun. luj po. t t•l.;plcn', 

. ur~utas trian en mczur' , 

samt<'mpa don', ... amtcn p 1 pr. n', 

ripoL' kaj kur' .. . 

l/n.r {;filinycr: \riluno ée la Grnev11 Lw¡o 

Dt k imj muntaj jcn flugtbirrulc 

\1 la plrj hlua lago 'in"a sin, 

Ricon aütunan n•spc~la brile 

hune kc!ll fora neg-' la la('fa in' 

:opiro milcla bj malam' tP ura 

~Iuti&a pro ci grall(lioz'. 

Blankantct bdo upcr la«' lawra, 

.\1 kiu treme sin ckklin<~:. ro.:'. 
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La proza parlo de la 1elsa Ji t•raturo amp!ek 
sa la ' 1 ajn 'er i-.tojn ele la moJHlfnme konataj 
.T an-.Ta que.;; kaj \!adame dt• .._'tael !.!"¡., la " me 

mondfamaj Rob rt dr Ttaz knj C. F. Ramuz. 

Pre kau ciuj pecoj -.tara" tu· la .. ama alh ni
,rJol kil'l la al mana prOlo. \li :1hnka- ,ian alt•n
ton pri la brilhumon• 1crkita 1 ontrahanclisla )¡j.,_ 

torio <],. Rodolph•• Toepfft r pri la 1 rihajoj eh• 
Philip¡ll' \fonnier Fraulino kaj la carnw hu
mora Opinio de Griolrt pri h knahinoj . pri 
la intrrr .. a l apitro el la 1 o mano de n. njamin 'al-
1otlon La familio Profit 

1 
pri ]a kalerna hi .. -

torio cl1• Hohert de Tra1, pri la fantazia rakonto 
nr. Ot'llt• Ho~er knj pri 11 knn .. t!'fll(' impn' .. aj 
pagoj clr Hamuz pri In pr1a \Í\0 ck la IÍikultu
ri toj . .Jcrr kirl parola la pairo eh• la vitknlturi .. tn 
al la filo, kiu jnrn t·tnn · f11gi 1-aj .. crt'i n!ian uku
pon enlaurho: Oui m• pmas diri,kr lío llt'l' 11 .. 
JWlln, kaj oni rte pma .. diri, h• tio n c· .. [a, leda. 
kiel ,¡ dit'<l, kaj na111a por ,idi mi cia .. tion 
hone, kil'l \Í, .·l'cl ni snrne h<,ur ci:>. ke In lt•ro 
(\j .. tn malalta. E<\ ke ~¡ f'.,la. pli alta. • 1 ali
lok , nr <'i lit• [!i upr nifr.t rrnk• nll' al 'i l..aj 
alilok · ru•. Ir u Ira In mondo por 1 idi, kiel cin tic 
<1kaza 

1 
~1' 'i 'ola,, 1 i honP 1 id< , k • cit• t•,(a, la 

ama :1ft'ro. i t' la .larinitnj ur clu pi•· lujn, 
clt• pli lllt~lboru· pm ui, 111 dc1a .. klmi nin 
rwniu Jll'' a .. ,m~i ion p• i ti o. \ lrJHI,uilt' prv111 
nur lwlpi al ni, kt• la 1ÍI j pm peru pli hmu•; 

o ni lK'zona .. 'in, uu· ili m• pr p •ra .. 1 • e e lni 
IH' k<JIIi tiujn ulfai,Hit)jn i lemp ·. 1.1 tío, 
kio 1in t da kaj tri ef klÍil' · In teda 1~ llio 
.l'ia ? ni lanwn pr(IIU, ni ir·u 1• In nt'l'e .. e c•-ti 
oh!'IIÍnu! )~ .. ta. net l' t' ti .mkowu p'i nh•IÍn.l ol 
la m,d ,1110! 11 u l;llll<•n, mía filo faru 'ian an 
con, kurng<'! pi ·nÍ!-'11 'ian finon mi rltra al 'i: 
hu! kr.Jtu H'rd(', tu .. u <••ti nazpuri:.:-11 ' 'J'd(• 

iru! mi dira nl 'i, ti llf' ''Jlll .... ( 11 lll' r 11 ' 

"ra'•'" firl('? J. t:t•fajo nur t la ke ni 1 '11 l 
pli fortaj jen t io kaj tar la ankorn11 ehll' 
IH ne, d ,jcJo, k.j ti,un ni po10" cliri al ni: 

\)k timon por ni. i e .. to la pli fnrtaj, ni 
f' tv eltenintoj gi la fino. ni • 1 ,., 1rnkintaj la 
\Íian malsanon. 'lniJ ura mctio, ,¡ dira : malpun 
m tio iel · ol d t o kio ta 1 la en · 

1 1 ola batalo n cü iu 
ni kJUj de perei au la 

d oni lamen ir 
o te anlauen .•. 

de la velia literaturo ni 

reprc•U l i tic la jt'nnn pocmon clr Jule~ Cou"
narJ (traduko dll .\lad :\le10): 

La Bctulo 

Pl'rl'a~ 'w montn•zor', 
Be tul', kiel dum luclo pt'rcla: 
.Ten oro •ur lapiso 1crcla. 
Folioj 'iaj faJa~ for. 

En arocranta memrier', 
, l'llzon:~·e, kun indift•n•nto, 
\i ,jJa.; ilin - rt•nt' po"l rento 
Tapise kusi sur In ter'. 

\t•. par'. neparo. pa.-' kaj manko, 
\ i ig-n~ nuda halail'! 
h.ompat' nenia. rwk g-l'ntil 1

: 

l.a \ intro t':la" k ruda hanko. 

,.r"r!!t' .. t'l'l" po•t..,ona t'll la memoro la so
lh'lu dl' lll'nn \Yarnt·r~. jen •"i·1j lt'rcinoj tradu
ki :\lar e ·1 .larra ni): 

• l'llhrida dt•zir('gn al malprvk:-;ima .;tl'lo, 
\lid' JI(' ati .. l'hla jt• rll'konata roro! ... 
.'t•cl ).¡jl' 1"1 kolll¡H•ll('O Jli'O liU t'Í rt'J"\01'0:).,, 

. ,. 1-;1111a ju: rui kur11 al nclrafehla celo! 

.'licnulu nin la ri..,J.:oj, Jllt•r·iton procluktanll'! 
\ eukalt• mo1 ti pli inda-. ol Yi\Í neluklanlr. 

h]a .. ikn hdo llank,ila t•n la fina slroro dt• 
\c• pro t'll ,iln~o tl \)ice dt• Chamhrier ~trad. 

\lad :\1~"' ) : 

h.u~¡rntaj en 1.1 tnlo la hmoj pae-.l'renaj 
H<'rna '1 t•n 1.:\i lo, ~'" 111010 kaj sen anl' 
1 lum la okuloj rcll'daj kaj rnil!lc rclo-pl!•naj 
Br ilela t n la omltro k:rj \aga · ·rn rigard'. 
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E•ta• ~nata, injo1', via 'intro, \Cn~nl.t d~ 1' kr11 aj 
monloj, por ~iriln la lnjn fla\i1jn folinjn <)¡, 1 ho-l..r¡; 

por l..e ripow rn la morl' jam la njoj morta ,l,.aj [lO\ll 

tri. lo nmia malhrlpi na-kon de ajoj pli no,aj. 
E,ta lx·nata la \Oj' lra drzerloj kaj rokoj. \li~ranl u 

tiel kun plia rapido vrna al 'ia \Ojcclo. 
E. la bcnata l' mal-at'. hon<>usliga por pano maln1ola. 

Estas benataj la larmoj, e lns henal a ['mal ano 
til'l dolc;1 je l' ta!!' de sani•~o: )¡enala la paco, 

kiun reama. la homoj, l..iam finiga · milito. 
E.ta' bcnala la mort', kiu la a libera el pli juuaj 

kaj pli valoraj \en:mtoj \Ojon malni;J[an de l'mondo. 

Ci tiuj \Cr. oj, pn.n antaj la kulminanlan 
tradukforlon c1 K aloe a~ , enha\a inlerc-,an no,
igon, nome la cezuro de la peulanwtro n e,ta 
,ira, sed. ina. "-l ti u intere.-a k pet im •nto r riP 
kuragigis h.aloc a~n la fakto Kl' 'iraj n·turoj 
(kicl \Íraj rimoj) nc konformas al la trukturo 
de nía ling,o, kaj ke ankaú la tlalaj pentonwtroj 
c·tas malregu'aj. \!la moder~~aj kaj mulaj \l'l 
r;oj de Chiesa honc !rafas liu ll0\Í 00o, ·t•d mi ne 

kreda:;, kc oni de'u' gin oeneraligi. 
Eblr neniam mi en ti-, tiel la . enlemp ·con, 

la etcrnccon de ]' momen lo, kicl dum Jecrn dt> 
la jena pocmo de Giu ppe Zoppi : 

.lfevoj 

Hal ti, lacrga, 11ll'Ll' dl' la ponto 
de 1' fremda urh', clemandi per oh.uloj 
al la 1 ÍH'r', trans,alti al la krio 
kaj ra~pa Ilugo de la hlanh.aj mevoj . 
Coj' de flugiloj in ter domoj pezaj ~ 

Miro de ondoj, mir' dt' horizontoj. 
Su-.;ur' de spacoj kaj trapa~' de \l'llloj. 
De cendi. ter en la cid' 'or·tice. 

Fine brilanla emo de \'alrrio \bhondio : 

llagnolia arúo 

Dum Cirkau 'i la plantoj en florado 
brilegis kiel nuboj de la gojo. 
el malhelverda dorm' 'i ne 'ekigis. 

cd se 1' unua arel' hruliga rozojn, 
malfermas 'i en brila kaj dcns-omhra 
foliar' l:urgonojn blankajn kaj solccajn, 
kaj igas pensi pri parfuma noJ,to. 
kiu de dolcaj O'randaj steloj puba-,. 

En la romanea parto ni trma:; la poemon 
de G. C. 'Iuolh : La tt ibunalo de \ alendau. G i 
tema pn tw, ke barono Gieri perfidis la aferon 

de la popollinoo, la pop ltril unalo kond 
j · morto, e<l anlau la ekt kuto lia nll 
n lia nomo Q"a linoa-. la ju •i tojn k j la pop 1 n, 

mungina kaj Ir inki~a ilin knj r tio , kir 
indul!!ull por la barono knj la 1 rfi ínta harono 
kaj la parJonanta popolo kuu fe-l 1 reir von 
de la unm·co. u, mi mirn", ke tiel tullan kaj 
f1 j,olan hi. loi.Oll oni \ro\ tradukiml.\ kaj pt 
intla. 

Briln peco e tu !.1 . 1. rl d d 
Bell.oln. Tiu t'i !.!lljrilm:t ' rm prip 
granda, kumuna 1 <hl'lurarlu upar! n 
plcj luma j par'•oj <lt• la lihr l, jen 1 rof 

P•J t clancado !r.t 1' ·dono 
La ,Jt•dnntoj re\ •lura , 
Ll uajel'' ne . ' ·r~tt ono. 
1\apo d1• .jOill'\ ' IIIUII!IIIltl , 

Jhra Ji en t tl malklara: 
L-.tu mía t 1 a knr.t. 
1 r•' p nda nur: t'll ·mol 

Pr i 1' ,jnh.auza nupt-int m 

\ i mor •au 1e p nl '· 

* 

Lduan1 
ntro <1 

al h 

La lraduknrlo -.imila-, ni ],, \Írto d b ],, 
\LJinu: ju pli malr11ult' .,ni p.trula-- pri :!i, de pli 
t:i e ta-- pli finn1 u :~ukau mi nPmul!c pato 
].,, ¡ni la traduko, la alnnulaj ciloj ja 11 1! • 

<lll',[a, pri !!;ia honero. \l i lllCIIria HUI, h.iel 
,urprir.a t•-,la la !'Zala. konforma niH•Io 1 aj tilo> 
tll' la pro1aj lradukoj, J..,atan unu lttuluJ..i~to 

-,tu tradukinta t iujn prnzajojn ~ 
~c(l >i nun mi t\iam nur· l,nuli , t'l\ lawl 

('"Í", la ll'ganloj rajtt> po,tulu ·, kt> la hl itiko 1'1\

ha' u ankaü ian riprocon. Je .. , ankan mi ,ola 
fari riprocon, lamen mi e--ta-. en emhara-.o. car 
ulÍ !lt' :;rias, al kiu mi U; in adrl'--u: l:u al la ,-i-.a 
líteraluro aü al la n·daktinto dl' la antulo,...íu. 

' ::\omc. pre~kau la !u a antoJo .. io tic! prezenta ... 
la \i,an ,¡,on, bazau rn .~¡ ne ch.zi tu uciaj 
kla:;oj : unuopaj indi' i<.luoj !ara un u kontrau 
la alía, aü kontrau la na!uro. pn• kau nenie 'id
i•'a' ]a cefri-ortoj, kuj lllO\a Ja homan S cion. 

ur en la \erko de Jakob Bos--har!: La dumo de 

cenl animnj malklJ\ riga,.,, ke la '1"a ocio Ilt 
diferenca.;; en ti o de alia j homaj h.omune oj. l:nu 
male::-pera ehkrio de unu el la rolantoj de lt ro
mano Ion <Te post onuris t'D mi: Iam lamen un u 
homitlo de\a farigi feliL\a. Jt' ja, Au te ni e t~ 
lahorantaj pri la kon tJ uo de tia mondo, en km 
eiuj homi<.loj i•'o felicaj l L. Tárl.·orzj 
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C,INGVO 
Pri la titolo de la 

,Strato de Fisanta Kato" 
Tiu titolo, l ú mia opimo, c'ta 

tute mal~usta: tiu li'antac ("'la;; 
1 u~mta «, pli gu-tc: fu,itac. 

F ion el o -ignifa, la 'orlo , fi~.1n 
ta ::> C:u » fi'bptanla ~~~ Ii'
man~anla , aü cble gia '!'neo · -
la-: ka¡.ti f'i~on, po•lf' ¿in kuiri 
(ro,ti au friti, latí la :::u•lo), kaj 
fin!' ntart~i? L·t ddoninto kompa
ra· ti un 'orlon al C;hr \·d k ion 
. i:::nifa, »ca~i - ,erbol L tü la 
Plt>na Yorlaro: •p•r-ek11ti be tojn 
por ilin kapti aü morti~i ; kaj 
fiso: H·rh'bra br-tu kun 1 rankoj 
kaj n:~~iloj, vi,anla en ak,o . Cu 
clo ciun nb:;tanlivnn oni p~vas 

:.an~i j•• H'rho? C:u lt:l\a' ian ltt:::i
kan 'l nron la vrrl•o tahli ') G,•rtc 
nr, c.l alt<~bli!!i - je-! \n.tlo
:::ir ;,} ,fi,j oni p01u uzi l<'nl 

k.tj re<', kion ,i:mifu, tiu \orto: 
rnan~i. p<~r,~kuli, c~i. rajdi klp. 
r<'nnn, ai'i wturi ¡~r reno, al1 
finf' !' ti rapi:la ki..l C•'rnJ? Tia
manie"' form:tnll) la vnrtojn 11Í 

nk nduka, ,·n E·pcr:tntnn mul
tajn :•h nnlajn C•Jll imojn, kio ncp
n· •·.la •·vitin.Ia. Kaj fin1• la ),,,la 
rilll:nko: l cMoninto opiuia-, k 

fi knpl:mta la lro !onza \Or-
lo .• 'u, uui mallon:::i:::u t!in ~¡, 

finnla , ka j ti o lo ~n urdo 
·¡ 1or:::n. ke E·¡ Nanto r stu 

,ere lo •ika kaj ,¡,;¡ lin!!'"• 11 t:t 

gimna- likajo por In r¡o.J)(Jj! 
l. n,alu; r 

l'm.a,itl -ro Dr:\l\\ r jn.l• 
pra'''• t r d kti, t- ,fj,¡ lH' \:t

lida- la p1cj kutirnaj 'ncoj <le la 
t'IIJ •n• nrhi:::itaj -uh-tanti1oj: (!(JI 

kiel .. (n·~i, a~cnti) kaj agi p!'r • 
(1uartrli, ~1 iri, bro·i). T.tm •n, mi 
111' r~lll' tiel "'era konlr. í1 » fi i 
1'1 .!u km1toj: 

I. En r.~¡ rauto, malofl<'. la 
• n¡ re \Orl i i•ai uh-t,nlÍH1j ha
'"' :mkal1 tul<' cla-tnn •·ncon, n•• 
L:la1Í'!eh1a;n ¡ r h du 1pr.1j n~ 
~uloj. Eb-c: formi, s'{tlbi, nC31i, 
(/ami, onrli fumi, a11gi l>lp. Tit• 
l:i la radika neo nnr i 1 kar k
lcriza la ·primitan a~on," J ... tu
malfa .. ilc tion primi pcr difinita 
re:::-nlo. La uzo de » fi:i do ~ra-

m tike ne e-ta< mpn.• m.tl~usln. 
En tiaj obzoj la .en con tik~a · 
kmlH'ncio. JYc ti l'kz-r nc .i"nifas 
f1ri n1 slon, 1 logi en neslo. 

a'' i nc ,¡!..'TIÍ ra~ eli>;:i -an!,!on el 
1u :l'1l ellao;i sangon el ,¡ ~mem. 
Do ;mkaú fi'i por~s ~ignifi: kap:i 
fi:.ojn: ti u 'l'IlCO e<ta ja }n plPj 
prok,ima. 

2. En 1<1 devrrlin"'IOj c.le Espe
ranto. en la r;cnnanaj bj latin
idaj l:n_,oj. fi'i ~ame C'ta< sen
pcr<' dcri1ita rl fiso . .Ten: gPrmana 
fi>th' n el fisc;1. an!?la lo fi.~'t d 
fi. h. Ítala ¡w~curc el p<>rr, latina 
pi.cart el pi c's La hun~ara h 1-

[a,:-ni drH•na' el h·d11s:: (l'i:.i<lo). 
do la111ortc ~¡ rla· » fisi-ti e 
til'l lltllltaj lim:,nj, kaj ;tnkalt 
tiuj, kinj doni al Esp •ranto la 
radiknn ji;, n1• trma ah,urda 
tiun fornwn, kaj In'<' nnture kom
pr u a< la 'orlo u la u la :-t'nco 

fi,J..:apti , mi kredn , kl' ank.tlt 
E-pr.ranlo pma< lllÍ titm mal-
• . 
.,\)Jl!!'l!!Ufl. 

1\r-nm fj, nt:t. ,.,¡¡¡ ut.olltm:,:
J!!o nr timu ,,h,urda ki1 gin 
opinias -in joro Dral\11 r h .. tj nti 
kn•.Ja,, kt• ••n liuj uf, roj nui 
dt•'· ... ue •• .. ti tro ri ~orn. t,'\r J~t.lll• 
E-p<'rantu l'·lll' (.¡,¡,. ling1 n lo
~ik~ , o•d n•' \ Í1a . (Tiuj dn 
kon ploj oftc konlraudir ' 111111 

h nlian) {·)') 

Gramatika simplismo 
lnl. :3 rt'IIOilll'll() tÍII •¡aiJla

tika impli-onn T..a-lah•fiiJll' oni 
pli k oj pli 1r-nkonta, gi.tjn uwni
f,.,, i ... 1111, 

< .i kou-i la• Cll tÍ•J, k oni 
deklara-: la E-1 ranta •nun.tl iko 
d<'\3 r.-ti im¡l na: o•ti dm:J !tal i 
ki••l chic m.olpl j da rc,.!uloj kiel 
thlo• plej -impl.tj. 11 horH', tio 
j.o P•tn- 11 m.tlhona pr'ncipo, kinn 
(·iu p va- plcr e kon u ti ~ cd l:t 
impli-toj l!t' oh••a- ,¡, n 1' npl'nn 

prirll'ipon, ili ne l..on•idcrJ" la 
\nrtojn kil'l <blr•c k.•j ,ola, -im
pli.:i 1 ra11 la rblo. 

"u, kid tio P-ta- o•hla J)j,r.r·
manirr<'. 

L1 111111:t Pl•l1jo t'sta-: pri ilPnti 
re::nlon, <r. tiu e tu iom pli kom
plikita Eh mple: e· In• \Cre, kc 
<rn l a !!ramatik:t kmaktrro do· la 
radikoj r: r ra.nlo •111 tute alía 
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ol ~i efcktiw r.ta< (cb-e oni 
dC\lb dil'i: martdilo, lrro:-ilo 
agmli. lo, nobelulo, he '¡mcJ' o .,¡_' • • t> 

¡::anlulo klp.) - l:uncn, o ni no 
drklaru la 1cgulon, br tin estus 
ma],impligo. Prrferc la ']o•rnnnlo 
craru, gis Ji ll'rnos per longa 
sludo kaj praktiko nferon, kiun 
oni po1u al li klarigi dum k,a. 
ronhoro. 

La clua rblajo e las: fari rcgu
lon pli . impbn ol la vaJi,Ja. 
Ek1-r: •kunn1clnjo -la· mallon
igo dr e'prinw . L·t lemanlo fine 
ja lemo, el p1akliko. kiajn e"pri
mojn li ]0\a~ lÍPI mallon¡::i~i. kaj 
kiajn nr. Detnla re,::ularo ja ~pa
rus al li lPmpon, <col ~¡ - aspck
tus komplikita . 

E. las inler'C'l', h kelkfoje o ni 
fol'jl'\a, regulan "implt• prn tio, 
k" gi c ·tas regulo. t•c.l. car oni 
l:tra< antaü rw fornré!chla faklo, 

oni l,ll\lt 11 rara fC¡!Ulon alÍan 
Tiu rl'~uln I'C nc rsla malpli 
intpla (krom kl' fl.j estas erara), 

q•¡J la auloro !ion m• rimarka<, 
br tcmn- pri lia propra infano. 

Ekll•mplr. en la ;;ramatil...o eh~ 
'••ppik oni ll'g;h tamrn kPika.i 

J)I'<'JliiiÍeioj, nomr. ans ataií, krnm. 
¡wt. aulali (ktiiH' J..un ol), kaj 
:mka,-t knn infiniliYn. .Te tio ln 
IPmanlo d1'111:1ndas: kiaP 1'11 ar
hilra 11w~ (<lu 1'!.1·• en nia lin<¡\(1'1) 
:tÍI - 'l:tl't do•ktl'lo') ·, •. siutplo• 
1\11 ili, :tnlntí infinili1o, fruJ!.-. 
cía. 1.-wl l.onj1111hcinj, l...aj <'n lin 
<Jkam la tlfado clt• suh ·tanl ivn 
:¡Jllltl ili • sl;ts r!C' l'hia.« 

luj 1'11 la l'nknnclul...o 1lc tiu 
IIJ'I'O!'tl la ktitikanlo mall:uiclns 
la nt<~lnprt~llind:ojn ,¡,ll'mojn de 
1 iu j :::raonaliki loj, k inj 1•lnwLas 
n·::ulojn ki<>l slalajn clt'l...rl'lnjn, 
kinjn ni ru• r:~jta · cJi,k11lÍ atl 
kompro•r1i ¡wr rpzonaclo . (Bhlr 
ti11 loalo ':;l:t'i cli!ektila konlrati la 
Plo•na Gra111alikn ~ r<'lrrc luto 
rnalp1mr, C:tr la rnultfojo kon
sl<•rn•· IIH'orÍ;dan amplrk on tiu 
'rrko ha\Oos ~nslc' pro la v:tstnj rr
/O!Iacloj bj moti,adoj, n kiuj ~¡ 
:tp<>nai• <'slus duone tiom dika .) 

:\nn ni ,¡¡JII tiun n•zonaclon el<' 
],, k• itik.11tto , tino puran rezona
don, kiu nr• (' la< » tala dc•kr<'lo · 

• u, oni povn- rlemandi: kial 
tiuj prcpozieioj po1a funkcii kiel 
konjunJ..cioj antaü inlinit'v 1, dum 



OBSERVO 
L 1 1 11 /\.\PABLO 

DE ESPrn 1 \TU 
Kun kolero kaj rnalgaj l'co n i 

de\i , ob cni dum b t cnlt•ga j ja
)()j :mlau la milito, J..i el la Espc
ranta mova<.lo rs tis lin Jiga l:t al pl i 
bj pli malrnultaj lancloj . Pli kaj 
pli da \ Ocoj il entigi,, J.. aj Espe
ranto perdis unu el sia j J.. araJ..te
rizaj lrajloj: la, uni\cr alccon . Ci 
fari~i s kvazau dialekto, J..iun 0111 
nur en parlo dt' la mond,J anl.: o
raü ko11lprenis. L~ milito po, lc 
preskau tute c'> tingi · l a lumon dl' 
uia lingYo , nia tercia popolo e, tis 
di igata kaj l a unuopaj ¡H·rocmoj 
kaj grupoj sentís sin ki cl siparo. 
l,ics radiote'egrafa aparato dif~kt 
igis. Hrstis al ili nenio ol la e;
pcro. L1 batoj de Liu mili to e, tis 

ali aj (ekz-c pro /un pri d1• 'al 
nwlyraü ktp.) r;c p o ~ a ,;,\\ i . t i·1~ 
funkcion ? h.a j se oni diras: <\i tiuj 
prepozicioj ]JOYas tiel f unJ..cii, ~ed 
la celeraj nc, en tio nc t' la,; slala 
dekrelo «? Alia d emando: h.i al t iuj 
prcpozicioj po\ as funkcii J.: on 
jukcic nur antaü in f init i\0, J.. ial 
ili nc povas li <>i anbü prrpozi
ciojn: ki al do anstat"t ü iri ti en . 
mi cnlit igis e t as bona , dum au
stataü mi iris tien , mi nlitigi, 
e la era ra? J en , J..iel n i impl ikigi 
en m alagi ablajn demandojn , h.iam 
n i f orlasis la simplan r egulan : kcl
kaj prcpozicioj povas tari ankaü 
h.un infinitivo. 

Se oni konsidera~, kion ni gis 
nun diris, oni poyas f acilc re • 
pondi la clemandon de la J.. r itih.
anlo : ,, Kiam niaj o-vidant o j don os 
al ni ian regularon pri la li ·1g\ o'.) 
Jan ofi cial an gr ama tih.on? 

La r e pondo e~ t as: Krn iaml e 
la Akad<·mio entreprenus t ian ta -
kon, tiun gi dcv us f ari kolekti\ c. 
Kaj tuj Yenus la sim plis toj . kaj 
pruvus pri ciu r egu lo, ke gi es ta,; 
superflua, car mem komprenrb1a; 
aú dangera, ca r lrJ komplikita; 
aú hereza, ear ne-Zamenhofa; nC1 
tro Írua, éar eble oni i ,tm faro · 
pli bonan ; af¡ arbitra, car ~i e las 

stata drkreto « Pri sola af'ero oni 
ne diskulos, nome, cu la regulo 
e~ta ye¡a ar1 ne Akc [(ay 

~ie l lcruraj, ke neníu po i j 1 
t.:.u ~ ~ ne ilukau E-pcranton lla!os 
l1cl iorte, kc nía l in"vo ne plu 
po \ os re larigi . 

Kion nun prU\Í la post.milita 
lempo? Goji:;an ccrti .. on, J..c la 
csperantoj prayj , kc J::,per:Jnlo 
m onlrigi pl i furta ul l J.ira ita 
1 ~ 1 an ? de . .\Iar,o. J a la E peran
tJstoJ U t: VI S m ulte sufcri n i ce :m
J.. o~·a u n c .cia. , kiom d :.t' i li pcrei , 
kaJ lsto nía nkta dcvo kolckt1 
l ~ ~1omo~n de tiuj, kiuj n • po t
\1.\ l>,_ kaJ honori ~ i il in c·l j m 
lll ~c 1 a , kc la lumo de L-p· ranto 
nu r malh¡•ligi,, bj n - tin~i '>i . 
L. t f aj rejoj r e ti -ub la truk J-
ajoj <.le la milito, J..a j pm i li úc
IlOVe (•J.. Lrula . 

El ci uj lantloj vena la 
.: ~asmiga j inforlllo j pr i l.t 
Y 1\ 0 dt• uia IIIUHdo. Cic 1 "111· 
puj, ki uj dum la milito n uid 
au nu r kn't> p<ni eJ...ri ti, Il'Íonn
i~.¡ , kur,oj rec malíenui~a , J..aj 
ligiloj intcr la <hver Jandaj E-pc
ranti toj reple J.. tiga_ J ell'l'oj flu~a 
lrans la l andlimoj, vizitoj ok.Jzao, 
J..a j la \ enonla Oilll'ro \ Ído nian 
unuan grandan E poranti,t m 11 11-

kont igou en la univcr::-al a kon~rc
so de Bcrn. La ciu luka akti \C o 
. pcguligas au kaü en ekfloran ta Es
peran la gazelaro. l mpona nombro 
da ga.:eloj jam den01 e aprra . 
\Iultaj rsla pre~itaj ur m.dbona 
papero, ki u malkJsa la mizL'ron, 
kiu ankorau ekzista en la prakt ikt 
YÍ I O de mul taj }andoj . CU cic re
gas Yigla bpirito, la .firmt intenco 
rel. on trui kaj plikoustrui. 

Unu el la plej goji •aj -ciióoj 
al veni en la Ja-.ta aütuno , J..i.uu 
ni d ciis, kc nia pi j "ramla el
donejo Literatura :\Jondo kicl 
fcnik~o in ten ca · levigi el b ciml
ro, direktata de la . impati,t fralo 
de nia meri tplcna amiko \ ilnos 
Blcier . En jant11ro I()'t.Í J..iam 
alwnis la korsiraj n01ajoj pri la 
. iego kaj detruo de Budap · ~t, mi 
' erkis artikolon por ,¡ a gazeto, 
al kiu mi doni la titolon \ diauo 
al Budnp t' SI . De tiam pa,is clu 
jaroj, h.aj jam kominka, nin aliaj 
no\ajoj el Budapesl, kc tiu urbo 
tamen viYas, ke giaj enlogantoj 
ne lasi sin senkuragigi ka~ denovc 
eklaboras. Mi upozas almenaü , 
kc el la kurago kaj cliligenleco 
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de niaj ~míd noJ 
ni rajtas konklu li pn la n r 
st to tic liu uruo un mi p i 
durn la mi11to kaj ¡re ipe dum la 
m lfclica j la oj d llud p<' l pri 
la malccJ ta •rto d niaj midc
anoj, pri J..iuj ni tit>l lon"C nL
nio~t a.üd~-. ~~~ul1¡ ·1 k ~j ni j l oj 
anukoJ . umf1 1 la L-p •ranti-tt 
nJond? ion pli ol iu aJn .tlia tabú, 
''' e 11 \ rda m el ro polo , la o•f. 
urho de ni lit raturo L. .:oji!a 
r J..to , J..r maj pll'j kompelentaj 
hrki.toj po•l\i\1 la k l.t•lwfon , 
k la ldoncjo r :tkti \ igi 1.: j k' 
nia litcr lur 1 HIO d n01e pe
ra,, ¡ ru'"' al ni , J..· Butl 1"' l ut' 

\ola p r li J,JJJ i •nifon , kc 
ne <.la- n·donta Jan rolon en 
ni 1 litci.o luro al ,di :t l"ku t' n ni 1 

\ , s[,¡ e-pcJantolando. ,\ ro k 11 tio 
e-ta 111111 1 1 h p'•·j i!ni r j el! -
111cntoj, kittj pruv la \¡,¡, pah
lon u· E r ranto. 

,\r t llll! 11 JUI ' 

L 1 Jli(O (!J. llaluz ). l i tiu 
filn10 1 la t•pop o, Iuonlr Itla al 
11Í la titanajn luJ..tojn d · la . •n
jt·lpopoloj t•kde 1.1 uwrto de Lr
uiu, t•kdc la ClliiiOrta Juro de 
'tal in ce !1 l.:nt IalJ..:o tic lia r. n

Úl antaúulo gi niaj l tnoj, gi> la 
h.reml-a triumfo-íe lo en 1·.1 t1go 
dt• la tenJ..a fino d 1' lib ri¿a mi
lito, ekuc q¡:¡'1 gi I()'t5 L. 
unuan capitron de la •rand.. ta
lina EpoJ..o . 

1 li loria epopl'o de popo! o e-
la-< tiu ci filmo, al kiu ~imilan 

oc k real o nek poezio 'itli iam 
gi- mm. cniam tiom da hcroa 
volo, da fl::nnan ta cntuziasmo, 
tiom da barakto, lukto balnlo, 
ofero kaj lriumfo '\eniam ti01u 
da for lostrcco, tiom el 1 .an0o, 
lÍ0111 da !armo t .om da ncnwzur
t bla >UÍero Pd ueni m ankor:.tu 
ti :1. triumía rekompenco! Cilr la 
Lata! o de h sovjt:tpopolo ·e1 \ i la 
bonon de h lula homaro, J.. aj b 
lula u homaron gi s 1vi . 

Kaj ci tiu gi'!anta cpopeo lud
iga> en la vi, o de ,;impl1 pro\ inca 
íamilio En sorto de patrinu •pe
guligas tic (:j la >Orlo de lula po
polo. C1r Yanara Pctro,na , J.. aj 
sia cdzo kaj ¡aj infanoj tr luk
tas tie ci la mondhi torlan batal
adon de ilia popolo, l..iam kon-



.truant la landon kaj en gi <~n
kau la ocian ordon de la u o' a 
homo, ili ankaú ddenda~ tiujn 
l..ontrau la int rna J..aj ('k·l 1 a mal
ami ka 

nu iamilio • n l• ura"'ano de 
la mondhí~torio. 1 1 'id J.• la pie j 
intimajn -entOJn, kou-lemigujn, 
\ujojn kaj J.olorojn kaJ h~ru.1n 
>ÍnoiciOn de ,implaj hnrnoj. Setl 
~amlem¡ • ni \ÍJ.a,, ke ce l.uj ha
ll oj m·nia J.iferenco ekzi,ta · inll'r 
indi1ÍJua kaj fOpola ~orto, car ili 
tra1Í1 la lti,-torion de ~i.t n ciu 
k.i ·1 iajn plej intime pri1at1jn 
aferujn. fial ilia amilia dramu 
c-ta~ hi toria <lramo. 

haj lial po1a~ en ti liu lilnl
pocmu unu ¡ la du plej ekslre
maj c<>prim~blajoj de la arlo: 
1.. plcj mtima enlo kaj la plc.i 
gr:md;t hi lori,t perspcktiw, l.t 
plej delikata st•nt'lllcnlu k j la ::i
ganla rnonum\'ntal co .. 1 u 1 no1 a 
-..pecja.lajo d • la nova >O\ jetfilrno, 
kaj j n la •pccialajo de l1 nova 
-ovjdhomo. El uo1a rcalajo u sk
i •i no1a arto. 

Hcvi1i•~a antau ni.1j ol..uloj b o . . . 
lllolHlo-tralhfOllllaj gr<~HdaJ 'Ol'l.IJ 
b taloj d • la stalina ·pol..o la dt•
' rlo r tint po•t la ci1ila milito, 
l..aj la per ista, 1 1a, inuft ra h •
talo por la kon truo d la n jet 
i-t mo L .. dzo d \ an ara 1' t

roma fala n la batalo por h 
kolhoz1 •o. 'ia ii.iuo i ~ YJI..
tiu,o de la ,, hot-atencoj 1olautaj 
l!lalhclpi 1 l..onstrnou ele h 1 

jl'l indu.trio. En 1.1 J.;,,lalo l..uu
llau la lantomoj de la P· iuln, 
kontr;u1 trocki nw k tj lmh rin
i-mo flud la an o dt la prolf'luj 

ed 1 r IH'rnallulp hla laLuro kon
ll ui la iali-mo, 11 n•l• nehl· 

1 Ja111 fuma jam l1 k rnenoj ti • 
la gi anta indu-trio d l' kdr~jar.•j 
planoj, kaj flora• la l.. lhozaJ ~ lr-
1¡,¡10 j la a k ridaro d la f m" 
ataka- la l•rcpat igan an tn. n pa
udflon, k3j 111 J,, h••u'a Lal.lJ 
de vi\ u au mor to f,da- 1 1 -hn-
1 1j clu filoj d • \ an ra l'••lr o,lll. 
¡;11 la tlt>fendo de l1 infatwj de 
aliaj in l la h maljunulino kon
trilu )a malamikojn en la fumanta 
Ir to ele t.olin!!ratlo. 

'I anll'n, \ an ara l'etrO\ na nc 
TI tu,; ola L triumf Hu' \r
lll 0 klina- •iajn -t ndardoju au
tau la 1jeta patriuo, kaj m 1-

fenui~a- anl u '1 la pon! 
l reml, 1.ie 'in al..cepta, 
~ia g,iJanto kaj heroo. 

_oj de 
• t .di 11, 

L·1 lwroino <.le ti tiu l..ortrem
Í!!a epopeo esta: unu patrino, _ed 
kiu elkreskas je l.t ~imbulo Jc la 
lula so1 jelpopulo. k;tj la hcruo 
de !1 epopco l' la' ~ talm, la g1 iJ
anto dl' la popolo. h.iam b tiu 
,irino tn la lerUta milito jam 
¡·erdi .ian edzon ka j ciujn -iajn 
infanojn, tiam an.tal ú 'j¡ uftr
ita familia ig ia f.mlilio la lula 
popolo. En la brilanta triurnlo
hsto d • l.t Krcml. \ an ara Pet
rovna :tara-. :mt.•ú L .a'in l,.,az.1ú 
lulmofrapi,a, lol.o~n p 1di.1ta ar
bo, kaJ tanll'n fine. k un le1 ita 
kapo. 1 1 H·nki·l 

Ci ti u 1'}!01 co en hi torio de 
unu patrino montra. al ni: hwm 
J.-o {ÍS l in ci Hlli..U alin Tl' ·pckl-
(' klina ,¡n :\ilt. u 1 kaj ki-a 
~ian m a non antaü h tuta popolo: 

Ci tiun nnkon !lÍ danka, al ,·i, 
Vanara Pctro\lla., L·t pupolo l..aj 
~~ ~ •1iJanto, la heroino k.lj huoo 
~t,,r,, - kit·! l'll la praaJ ''IW-
pt·oj ,i lahide, m•clisigrlt!P. 

I.lll:U.11 UU /1/IU\ l \ J',l 
E\ J. 1 \PdO. tlJ. t•, ' ) La 
fr:IIIC· filow!o I..:IJ peda_o •o 
/)w/,h 1111 kribi ·n l. un u a J j;¡,
roj d !.1 20-,1 jan nto: l. kl -
-iL1 humani-ruu lran ,¡" lll 

lllllll, <:d in .n t !:tui ¡u•ni no1a 
krt do Tit· .1·kvo 1' la ~krptak
i mu, '(!flll'l igu, J,mgl'r.l arriul· 
doluro 

L 1 id •un dt• •H i.tli-1110 l )urk
h im <:\id nll' n • kon id e u •d 
1 1 pl<'j houaj m lno1aj hum~nr -
IOJ, dllurllilfl l • in d1· la i..Ja,lk te 
(pli •u tnome hur'•ac) hu111 n

i mo, •erci- 1 ' ojon al uJOH 

l..r do 1'11 la prok imigo al la po
polo kaj nl tiuj s ,cialaj .k~j. mo
rala. j id "aloj, kiuj dPk\lu •1. rn 
1 '-'m jctunio, \'11 la !ando k te la 
popolo akiri> por -i la putt•ncon: 

l';in i<lt oiU'•io. l..iu c11 !1 la taj 
j rdekoj l..olltraií•tari ,¡ al.~¡ ti u 
pro.:rcsa m01ado, ruO\a: sm <:n 
~u!Jira linio, ha1a• anllhumarw
man J..arakteron .\nt. ú :io jaroj, 
liam la drkad nro aukoraü e ti 
cerla:!'rade ribela, •i pm ¡, •t·n i, 
1 ü G rk.ij, kiel 3kur~o • r~~·r kiu 
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1 1 lti~torio ha ti< la bur~ 111 ocÍon 
pro tics : nhomcco, sed po le la 
dekaucnco 'arr~i~i el sl..ur~o l'n 
Ilorkronon, bj alprenis hrakte-
1 on de 'irmilo. 

H all<ll mé po1 Í; anl..oraií 'hribi: 
,En ocio ne ha,anta chilibron, 
la artista c't 1s deli¿ita in aparl
igi, .rd tarantc aparte Ji pavas 
konstrui nur .;ian pr •pr:m tonr
bon. Tia arti lo lril..a, konlruil 
]u socio. K \Ínclck jarojn po ·te 
Paul ralcrJ jam entmia-mis pri 
la manko de t•k' ilibro en la ~ubir
anta ~ocio, ki\'1 pri la plej bona 
fono por la arti,la t•l..zi-tado. Li 
skribi> en I!)30: La individuo 
seréa rpukon aarablan, en kiu li 
gua.:; la nt<•k-imumon de 1 bcre~o. 
ci ti un epokon Ji tr01 a ce b l..o
llll'IICO de 1' lino de 1' mm a ·ociala 
ordo. Tiam, inter la ordo k.tj mal
ca do, e k' a la momento de 1' 
p:cwro La i-..t¡•mo in lénas an
koraú ,¡,a , t•d ~ia futuro jam 
¡· ta · ~!'k rcll' c)c''(•rpita. La -ocia 
orgaui-mo ' nrimarkc perdns iajn 
pcqwkti10jn 1 nj tio c~tas la 
horo de la gaje"o kaj tic la ~~·ne-
1 ala plclllra.do. La fino k u time 
1 ta, p'cna de brilo kaj voluplo., 
Por la »iluminado de la falonta 
l..on:lruajo Joni llllll furtuas cion, 
kion untaú • oni tloma~:s el pezi ... 
'orce brila fa.jro pnluma fan
l:,·lc la. dancon de la principoj 
kaj valo1oj. ~loioj, moralordunoj 
Ior!lu"as. t'ki toj l..aj trczOlOJ 
!:u1~i~ s en v.tporon.c . 

livortl': b oocio pcrda · s1an 
historian rajton de dui lo; la 
idt·oj, kiuj ·~in ~irmis. perua · sian 
kominl..o-kapablon, 'ed re ·ta, la 

iluminado•, ti u t~la l .t :1rlo de 
la omamado kaj yuabdu d•• l' ka
duki¡fnla , ocia J..on lruajo - ~rto, 

por ~ÍJ OLÍ vo'onll' » foruz:.s c:on 
- por p1lcwro tl1· !.1 01rtJ lOJ de 
la Ul'k.od neo. 

t.i tiu dckadcuca ~pol..alip o es
ti l..:traktl·riza por !:1 » pactempoj • 
anlaü kaj po,l la. unu<1 mondmi. 
lito. La danco d1• la principoj kaJ 
1a!oroj tiarn tsli jam sulict• kap
lurn;¡ , por plczurigi 1<~ e tcloJn 
- ~ed la fajro :mkoraü nc tutu 
perdis <Ían s ·nkulpe ~ortbrilan ka
rakl('fon. En la pncaj, t . n. kon
~1 rua j periodo j de la k pitali .m o, 
la dekad<'nculoj ankorau p<»H la 



kapítali roan sistcmon ahsolvi je 
la re ponJeco pri la .ocia.la kaj 
11pi• ita degencratlo E~ pli, ili, kicl 
l'aléry, gloris ~¡ tiun d1·gcncraduu, 
kicl kultur-ahelan. Ci tiu ;inu
anta-ekskuza tcndenco i~i dt~ pli 
tlangera, ju pli malbonajn fur
lllUJn la degenerado alprcni,. h.aj 
kiam la duba arlfajrajo de la la
bilizaj jaroj di,furTllgi , 1-.aj la 
kreskanta inkubo de la Hillcra 
alakemo kaj de 1' "lúnchcna mal
uoblo igi~ Pnlcbla en sia lula 
¡¡!Jomcnccu, oni dl vi~ me• ti en 
plena akro la demandan de la res
pondcco . ..\u, tia m o ni doni ti un 
re,pondon, 1-.iun . ·( hlumbergerjene 
prczenli:;: »Tia gi do C'ta ·, vi a 
lwmaru. • O ni do kondamni la 
naturon d1 lu horno, por [d'<JLl!JL 

la naturon d1• la Jwp1t ¡{¡,m•¡ SIS
tema. Jam por la unuaj krimoj 
de la fa.Sismo dcvis pa¿i la okri
dcnla Eüropo pcr la na>-kigo de 
la alakema antdJUmani n.o. 

V.1. provizouj milit-,ukcl! oj d 
lliller, J.iu, cctcre, vcnki ne nur 
per kruclo kaj lr ;mpo, sed <tnk<~ü 

pcr la helpo de la pcrlido de l' 
»duccnt familioj •, e ti · ulataj de 
la antihumanisloj por di va,li¿i 
panikon. Ili gloris Ja vcukon • de 
~ia »akra rigardo , kaj vidis en lu 
~enbridaj eksce oj de la fa~isla 

kanajlo argumentan p or la kou 
Jirmo de l' pen o: '1 iel profun
dcn do fa lis la humo 1 

En la franca literatura po-t 
1 g11o k! are esprimiga:, Ci ti u ten· 
Jenco. En arlikolo titolit:~ • La 
ü·anca literatura ekdc 1 g 110 l a 
kritikisto Jcan-.llar e outou kri
bas: Antaü la milito ekzistis.»lile
raturo, kiu klopodis glori la ho
mon «. d\.iam ci tiu klopodo al
portis .enrev i~on . . la humani -
mo, almenau de lempo al tcmpo , 
§angigis en antihumani:;mon. • 
, askigis la tendrnco »rÍgardi la 
homon zoología objckto, besto in
ter Lestoj « ,, La ~tatuo 11om o es
ti; depusila clc sia piedeslalo, kaj 
sendita kun aliaj antaiímilitaj sta
tuoj, al f01·nejo por tran fando.c 

La verkistoj de ci tiu dircklo 
- .Uaurice Blunchot1 Geo1 gtS IJa
taillP CamuzP kaj aliaj - faris I:J 

krul'lan liter<tturon , kies heroo, 
el: SI' li »la homon ne malamas, 
povus e-ti malamalar. L'l horno 
ce ili (' la" plejofle akomp:mnta 

de ~a~tihomaj t•pit tojc. Ili hava 
apnone la d zi1 on .ri!un al cio 
kw esta luJma, ;;{ n metafi¡jk;¡~ 
kaj • ~lctikun pri,il "'Íon (?). La 
homan ekziston ili ri •arda w
bCnca, ab urda. 

Ci tiuj vcrkistoj cetcrc 11e mc
l·itus iau specialan <ttcnlon, se 
la sama tentlenco r•C h:nu' re
prezcnlanton en 1 p r~ono de la 
populara fl.uJca verki lo Jeu11 
Paul Sartre. Li esti, koual<t j tlll 
antaú la milito per ~aj mornaj 
runtanoj, en kiuJ 1 prim •t i 
• abomcnu <~nlau la nkondic eu 
de la ckzi lo . Li;tj p-,ikolo"i. j 
luhirinloj mcmori,.,a pcr ia m.tl
puru al klu ko r rom iaj be! ·t
raj vt rkoj ar re o' upi~a ank 11 

per 1 ilow[w 1-.io J(Jnll' nl }¡ cu 
t:t•Jlnj ronduj 'Jil'ual n lllluril 
luu, .mi..orau krc·k tulan po l l 
lilozofi.t \trko : •L• C to k j l1 
\eniu . L 1-.ritil-.n j 111 t~ 
la t·spriutou »In i [('JTt > de 
l1e. En b. lit•·raturo 11 ti 1 

,jrl IIOlll:l" ('/;;:: l 1110 (t.C ~{1'111~ -

li~m' J. 1-.io indika pri ri iutcr
li · o kun la ant uf a tSillil •t lllta!l.l 
ckti l-filozofio . L·t ct>fpen'mt J • 
Sa11r1• uni poY t jtnc C·)ll itali · 1.1 
hom 1 tbisto k'el fe om no e 1:1 
<burda, M pra,igita, 1-.r ndicita (le 
nl'nio Tial gi <'S a' r:e 1 i.rbla do 
>Cnlo d!' ,thomrno. Ci tiun pen on 
. artre klolxul.t. di-1ohi e 1 -i. j 
libroj · »L't \Iuru 1-.nj . 1 a , au· 
zo . Lnu rl la popularaj afori -
moj de "ar/1 e e-la': \1 i e k ti la 
la mondo c·kLi la , kaj mi <.:ia,, 
k t• Lt lllOlldO (•kzÍ ( jPn CÍO. 

Sl'd gi <' la' al mi ÍlHiiferl'nl.t 
Lau la opinio de unu kriti•,i,t••, 
la ori •ina!ew de ar r kon'Í>l'l 
en lÍO , k<• ci titm ;;t'll'C'n cenn, '+'11-
neee,econ li al1 ilnt.t: r.e sol· al la 
!tomo, seJ al la lut 1 cirbiunondo. 
,t,i tiuj t atnl enkoj aü arbradikoj 

la en i bj por i nckontpren
cblaj. r lli e]:;pira la ~en ton de 
naüzo k.tj t•nocnceco. »La arbo j 
volas kaj p01a, nek <·kzi ti, nck 
oc ckz¡sti. kaj ankaü la hu111o 1· ·-
1a io uper llua en la mondo.« 

pt'cialan <tbomcnon ce b J¡p. 

rooj de Sar,re kaj ce li mem d
voka la ekzisto de lt aliaj homoj. 
»La infero e ta la aliaj « - jcn 
la temo de Ji:~ tea trajo: • Po't 
~]o,ita pordo . 

La §atantoj cle a1lre opinia9, 

31 

ke li uk elmontri 1 

n 

k un 

animo 1-.iu fia 1-.i antau l1 terur-
3JOj kaJ momtrajoj, kiuJn la f -
i mu portis en uian monJon 

• aJ/r mcm, sajna nc e t1 
maltrank,ili_it de la fi o, kiun 
lia i kmo 1 o, a~ dj_,ohi 

Dum l laml-okupado . artrc 
' rki, !t•alr.tjon »L'l rnu oj•, kiu 
trakta la ruiton d Ü1 lo. { re lo 
rciC.Il~ h jmcn knj k'cia , k lia 
pairo \ am< m nono e:; ti ntnnlila 
tlc E_,i lo, 1 uw1a r "anlo, k" li.t 
pahino m m partopreni t·n la 
!-.rimo, kaj ke Ji fratino El ktra 
t~la t nat.1 de l1 p1triuo k j de 
!1 d uon pairo en mallib ro. 

L 1 g•·uerala impu o d 1 tcalr
aJO ~la- urho kaj S tal> t-·l 
,an •itaj pcr la krimo ¡·n '<lliZ

Iac-on. La bildu de la mu;oj ,1 iuj 
.rnc<·-c ,\arma- up< r ti u urho, 
<•e plil orti~a' ti un impreson. L~ 
polC'nCD dt- l.t n•gu-krimulo kon
si~la~ en tio, k!' en sian krimon 
li entrena kun i ta tutan popo
Jan kaj !?in kutimi~as al la o; fi:!O. 

Tar;tcn, ~r· h popolo lin f~li:!a5, 
:'t'rl nnumu a !te roo, O re-to ( ti! iz
ita e_e laü la lrilrlo de ÍrJnca in
tclcktnlo). La Hngo dona al 
On·slo nenian g 1jon. Li e-ta· nc 
Itero 1, ed •viktimu de l' ta-ko sur
;art.itn al li d!' la Fato. 

L t ll'atrajo prilraktas okulvid
cblc la te1110n d,, la fa~i,mo, kaj 
('Sta- {'C ne • nrclif , pre ip car ~j 
prezenla- la potcnc n de Ezi,to 
kiel la fm iozadon de krima de--



,¡ Jr nwjtn 
pma- auk u 1 

f¡¡mcajn 1 rki loju ·:11 i dt• la prc-
mo d J m lnmaj Ir dic-ioj d 
1' tradicioj dt n .!• o kaj indi
ft rl'ulf! o anta u la homo~ .orlo 
Tion dl'l' kompreni ankau b 
1erki toj PI la tipo de J' PkJÍ•lPn
ciali toj lil', ilia ht raturo dro
no u1 ti un n nion, al kiu ili -in 
euta t el altirataj. 

J. 1 rula hruna urazan kiu tr, furi-

ou la m ndon, forra! i- •1 nj ronclo 1 u 

lllaJ lrj_nunaJ infom1<1j la ,, h.wt, jn dolor-

t '" h (laüratajn midean >jn, ni jn tri' at-

atajn kunlaL rautojn: 

IIE f)fUJ, W 111. U\ 

U.O HI.L 1/( J \ T 

lfi:Lifl IJ[(f.. F\ 

1/.Ff lU. U.J/.UNJI/(1 

J • 1/'t/I(J 

l./JI l/f/I(J 11/EI\FUJJ 

U!JJ\1.\,fi.\I/Uf' 

Ilian nu mor n :une m •anla- en nia 

koru. l.n IIWJ - k1, niJij nw¡1croj ¡m 1'iu ,.¡ 

ili ankau <~JJarl • nj 1 rn IIIOfll • 

tiu IIIJlll ·ro •randp.1rle kon i l.1 

el J¡¡ malcrialo kompo tit:1 ·••d jam nc aper-

Í)!ehb la~ta antaumiljla nunu•w. P•·r tio m 

hazuu garifa, nian kflnlinul'eon imhole 

foni-anle la harh:uan intcrh·mpon. 
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