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KONGRESA SALUTO
Bern. 1947.
Viv-po.,o n •c

lo fratoj en l:t igno dl• 1' E pero ,
forpnsis do la tempoj de ufero i
Oc kinm cc.,is In homar' tcmpesli
L' ununn fojon povas ni knn "SIJ.
Dck jnrojn po<>t In oro jubileo
Kiaj dek Jnroj! 1\iom da hom-veo,

Ira la tero,

Kaj sur In rcktn vojo de prospero,
EJnste, frese, rice de kulturo
Gi porlis siajn fruktojn de maluro, .\lakis mondon, kun potenc' ekstermu ,
Fasismo, tiu monstro plej moderna:
Pri rasa supereco sonis gurdo
Por muzik-nkompan' de rab' knj murdo.
Ho tempoj de la se-nespera nigrol
Revenís Ja epok' de 1' popohni~ro.
Landon post Jand' invadís novaj gotoj,
Kaj kien ilin tretis per la botoj,
Kien atingis per flugil' vesperta,
~tortis la Jumo de la stt-lo verda.

Kiom da mortoj, kiom da turmento!
Suflcaj i1i cstus por jarcento!
En nin
Dufoje
lJufoje
Oufoje

Ju:.tr~i

historio sesdckjara
nin jam plngis sort' amara.
mutis pri 1' Esper' la kunto,
preska 11 mortis Espernnto.

1' oncipiQinte en animo sola.
kreskis je trezor' interpopoln
tiin vnrti diligcntn kolegaro ,
Kaj - jcn gi mar~is jam sen hall' kaj staro,
Amasojn entuziasmnjn por si gnjni., ,
Sed kinm ~ decide venki sajnis,
Kaj po t la solvo de 1' interna krito
Triumfon voli~ festi en Purizo
Ekbrulis montl ' - knj Qin belpromc<;a
Juncco velkis d<· In flam ' frE>n<'zn

Gi

Kuj kium ~i el c.ia morto sajnu
Hcvivi'l knj kun pli-ol-ium-ajna
t'()zino, kid Insta gentilajo de mi u amo."
Por momento la mieno de lo kapitano rcspe~uli konsternon .
Longe 1i rigurdis lu lw
verton , Ji rignrdis knj sentís. kvnzaú nevid
chla mano peziQu~ nl Jia brusto.
- Ln kuglo penetri~ l'n b bru!>lon inter
lu Iwura knj k, ina ripoj Gia eliru loko esto~
~ur In maldekstru skupolo. Tuja morto
Clrkau la vundo kuj ce In truo sur la cemizo
e~h1s post i~noj dP brul< to . "\1emmortigo
raporti<i la kmucisto ,
- Ln revolvl'ro r~tn., modrlo Stt cr, brnuning- istemn , kun ~ep kugloj Unu mnnka..,
el ili . Ln rljcti{:intnn malplenan kuglotubon
mi trovi'> sur Ju kunnpo - In drlPklivo kom
pletigis la ruportou .
Ln kupituno, kvuzul1 Ji volu'> lorpl·li inn
l!•ntnn penson , ck'>kui~ slall k upon kuj laut ·
voct• udmoni~ ~in : .. Ek :~1 In ln!Joro! " Li
turni
in ~·1 tu pordislo

-

Popoloj venkis - ili venki d ·vis .
La hruna hest ' en sia groto krevb .
Gí krevis, sed ne mortis la fasisrno
~ i revas jam pri non1 katuklismo,
Jí.aj ~¡ infcktus cit• la animojn,
~1ilvol'l' di vastiga dubojn, timojn
\'olanll' ti c•! kun infcru ruzo
ProfUi ree el la mondkonfuzo
Rezistu al ci mondo-nutlamiko'
SC> vi, en embaruso dt' paniko ,
Parolus treme pri milit' venonta ,
Vi helpn'> (;in en gia plan' senhontu.
B(•nvolu komuniki cion, kion vi opinia-.

necc a pri In mortinto: liun nomon , lian profesion, ion pri liaj cirkonstnncoj konataj de vi.
- Pniilo Varsadi, Jurnalisto . De dek~ep
jaroj Ji cstis cefluanto de la lo~ejo. Kiel nova
1·dzo Ji okupi'> ~in kun 'lia juna edzino. Gaja ,
honhumorn , bonmaniern viro li estis Ofte Ji
bubilis kun mi pri tio. Oum la milito kaj
~iego li kondutis trc humane. Li amegis sian
rrlzinon Tion ciu povus konstnti
Cu ;¡ forJa-si., Jin·'
('! lli kun(' vivís. Neninm 1li kvereli .
\'erdirc, mi nc povu.., -;cii, kio oknzis. Eble
lmuncaj zorgoj , car nun nenil1 vivas licl ,
lüel nntnuo. Vrrc, In virinoj satos klnfndi
Ankui1 pri ili t'Siís klu o
Kion o ni diris pri ili '1
Onidirc lu subluonlo "enenis ilion vivon
famman
- Cu -.ubluanton ili havb '/ Dr kiam 'l
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uton de
mortinto. En Uu riprdo nprlmiAis deli ata ompreno, poste li turnia sin d •
nove al la pordi to.
- Dankon pro 1 informoj. Ni peta in,
diru al la policaoo, ke li enlasu la irioon,
kiu ma ovri la memmortigon. Provizore
mi n.e bezon
vin.
La pordi to forla i la ~mbrou. En la
longmiouta
lento nur la tiktakado de la
murhorloto aüdehlil}is. La kapitano riprdi
al la mortinto, kvazaú Ji deziru konati i
kun la ekreto de la mutitinta koro.
- Tipa memmorliga kaüzo - la kurac •
majoro rompí la ilenton. - La neglektata
aj maljunipnm edzo ne povis toleri plu,
kP la Vivo frakasis linn ido;oo kaj iun tasoo
U renkonti fremditinlan animon. Ciutap
hi torieto.
- Jes, Nutaga. La ombra Onnko de la
~nbrilaj martoj kon entis In kapitaoo
kaj lian ,-~on raukigt ia reml'moro. lia
mieno esprimi nunncon de doloro. Cu
vi da , kara doktoro. kl" tiu ~¡ homo ne
nun morti '?
La kuraci lmajoro ~urprizite rigardi. al
la kapitano.
- Mi ne komprt>nns. Apenau pasi boro
dt-po l lia morto.
- Vi esta pra a. Apenaü pnsis boro,
kiam li morligis ian korpon, . ed ni ne
seia , kWn Ji rieevis la mortigan vundoa,
kiun oni faris sur lin animo. Li kribi al
la polico, ke li ne pova.s suferi pJu. La animo
de tiu éi bomo esti unu sola vundo, DMll·
fermita, nezorgala, nebanda~ta kaj en tiun
\'ttndon la i o jctis ~iujn siajn malpurajojo
kaj tiel lin animo infekti~ , pusigi kaj ji
farigi dolora ulcero. nekuracebJa vuodo:
kancero dl" la animo. , ' ur tiam mildi~is la
doloro, kiam la virino men ogi amon al Ji,
kiam -¡ rideti al li. Efemerefikaj morfin·
injektoj e ti tio ~i . ur la incera amo hava
kuracpovon. . . Malfeliéulo, efektive Ji povi
ufm multe, tro multe por rteziri plu la
ivon.
La kuracistmajoro iotn anirt- ri¡tardi al la
parolanto, ed lian re pondon malhelpis la
knaro de la malferm' anta pordo. Sur gia
ojlo aperis virineto, larmokula kaj timomieDa. En sia rigardo t>Sti embara o kaj
atendo.

-La pordl lo cUria, kc vi, lnjo
kapl·
tano, deziras pridemandi min.
- J , iojorino. Cu vi ta liu, kiu aúdi
la pafon kaj malkovri la memmortip?
- Jes, mi. Ec mia korbatado bütJ por
momento, kiam mi aüdi la
plocktn. Tuj
mi divenis, ke okazi.s malfeli~o. Ofte mi
pen 's pri tio dum la la taj monatoj. ke foje
lragedio okuo en tiu ci lotejo.
- Pro Ido ,.¡ upozi lion ?
- Ho Dio mia. orú ja antaüsenla tion.
Dek jarojn mi lotas en la najbara lotejo.
111 ambafa
• gajaj, ciam babilemlj, kaj
iun
kelkajn monatojn post la sieto
la éiama rideto forveJki ur la lipoj de la
viro. Li kvazaü senanime iri , reveni , di l·
rile rigardis antaü sin, forgesi saluti kaj kun
videbla embarnso inleresiti ~ mi, 1dam Ji
ne trovi sian edzinon en la hejmo, ~u mi
ne scla , kien -¡ foririo; ? Ln virino S&ntiti .
~¡ volis treo juniti. Kial In virino vol
esti
pli be ? Por esti plaea nnkaú ul alía, ne
sole al la edzo. ·ne~ komeod~n • Ciam tiel.
i estis ja behl kaj ofte mi aüdis de sia edzo,
ke en la tuta mondo ne estas pli bela, pli
bona, pli nobla ol lia edzino. La malfeliculo
preskaü adori sian edzinon. Lia mieno pt>a··
fldb, ke tío lia penso estas por - i. Ho, ni,
viriooj, entas lion ee ce fl'l'Didaj viroj. Por
tia viro ni seotas lr.ontraüvolan timon, simpation kaj . . . nu, iomete eovion ni hava
pro li.
- Kaj ·Jüon vi fnris, kiam In pafon vi
ti aüdaota'?
- Tuj mi kuris al · ·a pordo. Gi e lis · lo..
ita. Mi frapis sur ti. poste per la pugnoj
mi balis tm. Vanel M' provi pioni tra la
fenestro, sed pro la kurteno mi po,•i vidi
nt.>nion. Fine mi rapidis al 1:. pordi to dt> la
domo, kaj ...
Ekstere ur la koridoro virina V()(' O enerf{ie
postulis: ,Mi petas, }a u nún eniri! Mia loQ·
cjo e las tiu NI Kio okazi '! Pro Oio, kial
In polico?"
_ -- La voco de In ,·irino. injoro kapitano ...
·¡ nun reveni el la kinejo. Almenaü ·¡ diri
tion al nú, k in m Ji foriri . Cea·te ~ i e lis k un
ht ubluanto. TWI ili kutiml' fari - klarigis
la lllestantino.
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La policano pa ' i

en la l-lunbron bj ra-
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irinto.
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MALNOVAJ SONETOJ
L. T.\Rl\0\Y

LIBERIGO

SOPIRO

·ur mi mem e~ ti al mi la celo ununura;
mi, sklavo mía propra, sole min mem adori~.
en mondspegul' la propran vizagon mi
csploris
kiel Narris' revanta en nenifaro lula.

:\Ji volus 'in forporti el ci mem-murda N ordo
al flama Sudo. kie plibluas la lazuro,
pliardas sun' kaj estas la vh•o nur plezuro
'kaj la FelW man'i\Íngas el fpa insulbordo.

1

En éiu am' mi creis ¡1ri nova hild' spPgula,
ed hlindis la speguiOJ ja éiu am' forflori~.
Kaj sentís mi, ke 1' solo min preskaií
ekstrangoli'>
kaj ke opirojn miajn forglutb sabio kura.
Kaj ~jni jam kc cío e!>las forperdiginta.
ke mia vort' ~eneha. mía rigardo blinda
drona¡, en sian ~olon. Kaj tiam, malespere,

Foren de ci frcnezo, mizero kaj mis-ordo
ni fugus, par' felil:a, kaj en beata apudo
ni mar~us brakoplekte, en hont-ncl..ona nudo
kaj ludus nian amon sur gemel-ritma kordo
nr rokopinl' ni ku~us i-e rand ' de golf'
lazura.
\Ía.jn genuojn helajn per muta kis' mi tu~us,
kaj amus ''in kaj kisus kaj longe·longe kusus,
Dum la

~ubira

suno kun vang' violpurpura
In akvon kaj en la nokt'
sinstema
al niaj koroj kanlll'\ la oc!'an' elt·rna

ckdronu~ en

falonta en abismon, spegule mi elekhs
mian animon propran. kaj jen gi vm reflektis
kaj Ira vi min mi tro"is, sed savitt', libere!

RENKONTO

SEKRETO
Beatc sur la kampo m1 kusas Iongajn horojn.
kun milda, mola mano la karesaota uno
tikl11das mían haüton, kaj la printempa humo
al mia nazo sendas fresajn, virgajn odorojn.

Sur kaj'. kie mi vagas en revado dolora,
la nokto jam desrendas de l'nigrigantaj mon toj.
brakumaj paroj iras al stelaj am-reukontoj,
dum vibrajn lampojn lulas riverspegulo mola.

Tnter ci tiuj briloj. parfumoj kaj koloroj
pri vi mi pensas, kara, pri vía bel' kaj juno.
pri nía am' mi volu rakonti al la Iumo,
al herboj, al la ,·ento kaj al la huntaj floroj .

Por fugi ilian svarmon sur horda hlok' izola
sídigas mi kaj gapas al la kurantaj ondoj.
en foro feas pompo de l'fosforeslkaj ponloj,
en kor' solffo kavas kaj tri<;to senkonsola.

Sed C!>las uahilemaj la floro, herb' kaj vento:
do pri nía sekreto mi resta¡, en silento,
gard~ntP ~in en fundo d mia koro ama.

Ehle en sama boro vi same sola ira~
sur fora riverbordo, ínter ;ancelaj heloj
kaj e'k-ekhallas revc kaj foje cksu piras,

Kaj duro mi Líe! volus ~in kasi anta\1 l'mundo:
Gí tra l'okuloj bruJas kun tia ardo flama,
kc i-io prí gi klacas en valo kaj sur monto!

kaj batas ninj koroj. ci samritmaj gemeloj,
dum supre, en lu alto, gardante nin albrila~
la samaj mutaj, mildaj kaj kompalemaj
stcloj .

la plej kmelaj tempoj de In milito. Ciu en\lÍ'> lin pro mi knj min pro li. Li esli fiera
pri mi, car mi estis la perfekla edz.ino por li,
la didonita vívkunulino kaj.
Cu estis inde
al Ji tiel p1mi m in, tiel lerure puní 1 !\e~! Ne!
~einde, nehome li frapis min .
Kaj Idon

lari nun? . Mi amís !in, je la sankla krm.o
mi juras, ke mi ne cesis ami lin
- Ne jum, sinjorino! Malfrua pento, ec
jure firmigita, ne povas reVJVJgl lin
'':u
,.í pennesas. sinjorino, ke mi Iegu lian
leteron?
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in ... ulo d
dol.toro
tnrokndom ki, tcrkapo
lloktoro l. nrenko.
ur ln in ulo Dhon
LÍU montro. al 'i ln tombon de la flegi to
Vlnclimirov, modcstn heroo de ln 1 'ordo, kaj
'i klino \'in res~ kt anta u lin tombo PI
g1 izn lnfa roko.
el ergcj • tatvcic
ti ticl malmultc romnntika, ke tio esli · mal pcrign. Ordinarn
proza mcdicini lo. • · cniom li . imili~ nn ka u
al ln br vnj ipmcdicini toj, kutimigiutnj al
fro lo, nl tempestoj, al tangado knj rubdo de
'ipo, al la kon erv-nutra)o knj al In ~nln nero
el ln oceano. Cu li t ti eb1 m ·dicin-e'!piOl·
i lo, cienculo
De krlk tempo h m dicinisll)j in dedi~
intnj al ciencaj e ploroj Yolonte irao; al b
.\rkto. Biolo••oj, iom zoologoj kaj hotnni toj,
In unuj kol kta' t'l jn kru~tulojn, trnng, jn
nmllbiojn, lnc rtojn, k j port
ur la J·ontim u ton ti un k ptajon konscn itan en
lko
holo;; ln nlinj . t r11 ~ sur folio de in herbario likon nnnnn, h1u kun si j rndikoj kaj
kun in , brnnckrono" tn ltn bla tu mnn
pinto: la aliaj tudu · la mal nnojn, kiujn e 1·
ign la polu. nj kondicoj la konduton de In
homoj, ilian p iknn tuto11, In ir.rluon di." la
klimato, la blnjn m. 1 • nojn infektajn, la
iufuon de 1' n ktoj knj tagoj polu nj al 11
homoj.
tl rrg j 1 t ti lll' brogi.., tujn kru 1·
ulojn en nlkoh()lo, nek s ki ·.., likenojn, k j
mi krcdn
ko li r · lll' notis t•n in taglibro
,In elajn kurio1njn tnklojn dr si 1 medicina
pr ktiko". 'dtiC, tion li proü, s~rlla templl
nl li mnnki L1 j mal nnuloj. La zorgoj. Ln
hospilalo. E tn ·) rl\ ke la den o ne e tos
li f ritnj dum lb
iu lin portb en la tt.kt. jll

In polus j noktoj kuj po le. Kaj flne vi
skribos pri tio o;ciencan verkon'l Jen la nfero,
l'\1 ne? 1i e In lre feli~a, doktoro, serví nl
vi kicl kobnjo.
Serg j • Intveic, in vice, jeti teruritan rignrdon. cmbl\rn igi , knj r ·pondi , ke fakte
li entrepreni ion tinspecan; nmtempe ll
furi ge ton tirl m.nlccrtan, klakantl" per la
flngroj, ke .todoro kaj Ciuj alinj .,kobnjoj"
ue ri lU plu dernandi lin pri liaj ciencaj
lnboroj . Oni jurus, ke Ji iri tien malproksi·
mcn kun In uniku celo, zorgi pri la homoj,
'l' tiuj malsaui~o . akusigi virinojn, eltiri
tlrntoin knj operncii npendicitojn.
Cio N postulis hospitalon, car medicinisto
,en hospitalo .,tio e las, mia knabo, kiel Ko ·
lumbo en ~ipo"
Kaj la hospitalo, kiun li
, oli hnvi, devis e ti nl" in ujn, ~¡ devi esti
bonr in talita, car. cu tio okazas en la eks·
trem nordo, cu alilokt-, se iu mal ani~s.
liu devas e ti bone flegutn. Jen kinl durn
In mals rgado de la sipo li porti mem ur
in dor o la kestojn de l'inslal jo, knj ·iam
oni voli al li doni helpon. li ekkriis grumble:
- Atentonl ntentonl "\enion rompul Gi
e¡;tns rompi~ernn.

ergej }.Intvei~ egi , rnboti , 1nbrikante
l'lajn tabulojn, fen:ornnte apud la ligna)istoj:
li ee mem ' miri la emajlofarbon snr la murl'jn, nujlis linolrumon ur la plankon. La
hrnkoj ~-ti ne suficnj. knj In be:wno e- tis
urnndn . 1e m lprok ime de la hospitalo oni
komlruis poslt>jon de rndiotelegruflo. Eks
p1odoj tondri~ en ltl huvcno: lie oni faris
karbo· tacion. Tio ci okn:lis t·n mil-naúcenttridek-kvar, hi loria jaro por la Arkto, kiam
konstruujoj, h, n~noj. lubo1·ejoj, kolonioj,
minoj elkre ki' 'ur la tl zerta bordr 'ono
de la Glacia Oce:mo. kvaznu ub rin o de
or i'to, inter In rokoj ·ulk naj
Kaj ankau ho pitalo e Hs kon tmita. Gi
ti malgrandn sole kvin litoj, ed tio e ti
'u ib. Cti l' ti in talit. kiel la 'naj ho pitnloj
l'n kh1j 'erg j ' o.t' ci~ maljunigi ,
knkiA"i ·, ntmigi per b odoro d fenolo kuj
jodtinlut·o. sti, ln o;amaj muroj kun la bri!C'
hlankn p~ntro, e ti r' lu ·ama fajrerado del' nik lnj in trumentoj en 1 unlumo. e ti
In nma mnlgrnndn vitra 'rnnko kun 1 etik toj ur la folioj. Kaj In ama purecol Knj
in
nu1 odoro de fenolo' tal nuloj alven.i
l'

nl
li kuptis 'i 111 itlt n, jl , p ·rft•kte. ~nj
'ian vidpunklon koncnn u in la It-a ·inlruntojn 'i e ta. t'n vinj okuloj kobnjoj, pri
kiuj \i intencu fnri oh~ n ojn, cu ne? Palpi
ni n pul on untai'1 k, j po. t In ckn1o' i o
d(
rkipajo, ail kulti ni n koron dum
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lun ,. pcron po 1 1 knfo, kiam mildn
'urnw knj ap rln inlimccn rc.:i t'll In mnng.
t'.jo, 1 prcinli,to 11 m t~ncti mo idigi 11
1 1 nnnko d l nll'clil inblo knj diri nl li :
- Mi e p rat , • r~ j M l\'ci , kt' 'i lit'
1•f ndi~o .. li In d zin1
ii, kinl' le \li 'cni
ni l Arklo''
bnhnr . ito,
rg j ¡ {ni\' ic furb nitnn
~r ton pe 1 In 1 1 nknj .
- Ki 1 diri al vi , llll kn L>o - li 1 albuti~ .
Oni ripl'l di., l'irknü mi : ln ,\rklo, In
\rklo .
.1i clil'i ti mi : kaj
mi, nnk. u mi
iru ticn Mi tll' .,tns mnljunn. Kin 'i trovn~
mio : cu n , mi n(' e tn nnkornú m ljunu ·~
Li tordi injn liphnrojn kun .:c~lo ,·in·l'n.
Knj po~tr , ni nin hos¡ ilnlo venís knrar·
i lo, Ji r vcni. 1'1 In IHll do , li poro lb pri ¡.;i
k un ti ~ntuzio nH : 'n..,ln a¡.: dknmp . li
cliri . Knzoj ti 1 inlt r< 11 j ••• Ki 1 11l' iri lit•n,
por lit lohnri . ,\nl.. .llt mi ¡· ¡¡, n la milito ...
Oni 'idi~ nmltt• .
hnj po. 1 • . - li lcvi .
'~~~' Ji n inlt rparolnnlon .... ajn hluajn hon ·s·
1 jn okulojn , t·nj 1ldonis ... implt•.
h j po. 1
In m lt ri .i kontlil'oj t' In Ir '" nnln~nj Poo;l
dn jur j lit' ci pn ~ i~itnj mi r lO\ po dnnto
d1• ' rn knpilnlo, min knnhn. li inkncu~
ll(l'li d mc·ton t' n la ti tl aiwjo dt l\lo ho
\' j
l in :
n gnrtl ·no . . . hnmako . . . n r lt-doj . • . li adorn' In tm¡w·o lojn. 1\ j nknia
1 mirrtorojn ~uh mi fl•tH'Slro.
Po. 1 ti u inltrpt rolo 1 nH dirini. lo II.Jtll
m'korni1 pl i l'llltigu kaj pli prozn al ~iu .
St•d ki l 1jn orclin 1
kn 1 pro m li e ti
kun inj grnndnj riiHIIj 111 noj , kun '>Íll entro
r1 1 1 ntn uh la hh17U , kun In odvr d · lt· ·
nolo knj jntlo, kiu hnl ndti el li, tnmrn ti
l''lis l sola hnmn inh•r la lrn' intrantoj, J..io
IH i
ll\'i l.l 'irinon a ku~a ntnn sur In in uln
., Kukurlo", k' nnkam oni m tro sl'iis, \.ir!
li po\'tl tion r ri .
l. a or •nnizi lo dt• In Pnrtio, kiun oni 111 mi
\' nsJa l_ro':i' • rr¡.:t•jon :'llnl\'l'i 1 n In ho pi
lhlo , knJ tn t·nftrmis kun li n hn nmbro.
111 <lt' '(h ' in hdpi li d~hlnri , h•'.
nnlr In okulojn hwajn -.ur In el ktoron .
Pnrdonon , pnnlono 11 mi knaho
kmm St•rgrj lut ., i ·
\ 1 pnrola' pri 1io
kr oni porlu ni i h lpon \h ••nign , ¡1111 mnl~
"1 nulinon . • :·~nm.' .In' ·olonlt·. ,' r<l mt j 1 IH'
pe \'O nku . 1g1 \'1rmon, kiu Ir \'Í ~
11 .

knlpi •n min . hm , hm
iulokl'
n },
pat•o
S d on1 lanwn dr' 1 in htlpi , tlokloro
ripl'li oh tinc In nr • nizi lo dt• ln Pnrlitl,
Vi t' tn n>r~ mirindn, fnktc - ckkrii..,
In m dit'ini lo t id ·rl pi• dt'. Li ce kt kis pcr
la lln¡;roj .
Oonn al mi hrnl ojn kun la
longo d mil kilomt tn)j , por kl' mi pm n ilin
tlt•ndi • .. hm . . . •' i In lito dP In m Jsnnul ·
ino . Donu al mi, mi knnho, okulojn tell'·
kopnjn ... hm , hm ... JH r kt• mi vidu Ira
di,lun ·o de milo dn kilomrtroj, knj mi 1' In'
prrtn, j . mi rsi.Jl pn•tn.
. i tlono ni vi In mnnojn knj In nku \ojn kiujn vi clt•7iras
rt pondi ln or{{nll ·
i7i~lo de In Purtio.
Knj tinm . .
~li nc kompn•nn \in , miu knnho Pri
1 ia j mnnl)j k 1j pri kiaj okuloj 'i paro In '
Pri la "l'nfndlnn hlo~ralio J..iu ''" in
formo pri la slnto 11<' la nwlsnnulino knj pn
In pnztnligo tl<' la infaw o, knj vi ,.... l, id tliri
. 'i komando In tnlon !
l. 1 J..onstrrnila 1lohloro lnug • ri~ardis In
t rgnniziston d
In Partio, ''' " di ro d1• ' orto .
Po lt• Ji dt•mntHli., dtwnvoce :
1
11 st't' ÍOZ¡l , kion \'i dirn nun al mi
l\id chh· pkj '<'IÍ••zn . l rk1i In nlia
tintloOO .
Srrg j ~lnl\ t·k lrarigi , surnwti' ian hin ·
zon knj direkh ~in k un dt cidn pn· o 11 In
t•liro.
i irn al In malsanulitw
lt diri, .
l'o h ti hnlti' : - Por kio mi hrzona~ minn
bln zon·• Honc-, nt' grnva . l'ia1 hurioz j nfc·
roj, mi 1 hn ho, knm l'll la mondo. Ln unu.\
kn10 t n mia prnktiko .•. hm ... Aku'o in
11/Jst nlw .
\ktt:o.o cnlndt•nn
Mi imn¡;a'
:ti mi In nnron dt• minj 1 nlq,:oj .• ·t·d lll' ¡::raw.
r t·nn .
La ilhulo 1 ul · ttrho t''-li' \Okita al 1 1pa
rato. La racliolt•l " rafi.,lo drjornnln ll\ crli
t•iujn polmajn po. t nojn · .,Car tiu l'i po. ltno
,.,los t'n s ninlt•rromp;l inlt,rt ilntn k un la
in . ulo 1\ukmh(l, 11 rilnto hun iuj alinj po .
h•noj 1si o., prmi11 rr 11·nn itn gi
. In fino
d' In aku· o:•
l io \,:tjnis morllL , i lento t•k n gi, t' ll la 1 tcro
Hdrnnnte In pirt n, In popolo dt• la Arklo
l'kvi_ In mnr.'on el In akn'o ti fon>, !>llr In
m lprok. imn imulo hul..urho t'rg 1•j IaiH ié
iri 1 1 p roto.

- 110 -

- N u do - li diris, metinte la mauojn en
l:1 zonon de sin bluzo, po te Ji re ti staranta
tic senhelpc.
Li preskai'1 clcmnndi Jau !>ia kulimo: ,.Nu
do, kiel vi fartas, mal anulino'>?", sed li ekkonsciis, ke ti nun ne estas gti!>Le ce l'kapkuseno de la paciento, ke Li estas nenio
krom la malpl no . La clero. Enlute ...
hm . .
la paco.
Estis videble kc Ji nc estas en ia medio .
Tio nc e lis plu la ordinara ago fero, en kiu
li kutimis labori, kaj l•iu al li clonis la nec an trankvilon. Li dcvu 'idi la virinon en
penoj, audi ~iajn gemojn, siajn pelegojn .
lwmpati sin el kutimo pro la ~uferoj, vid•
angon en lavujo, tusi per la manoj la infanon , tiun clan korpon gluecan. scnpovan
Cio ci manki!> nun Li estis kid maljuna
oldalo, 'kvietn ínter la kugloj, ed timanta
la dangcran ilenton, kiu minaca!> per cmbuskado, aü kicl la mudi to, kiu povas senAene ronki ée la bruo de !>Ía muelilo. !>ed
kiun In ilento vekas alarm .
Antaü tiu senfndena stacio li simili-. nl la
he.Jugo !>Ur la hordo. La elektraj piroj disYcr~is mildan lumon. lo krakeli!> en l:l laülparolilo. Poste la silenlo. 1 uj nek malsanulino , nck gcmoj, nek doloroj . . 'ek doloroj?
Tamen si ja sufcri · Lie-forc, en la spaco.
· i suferis luucle, ~¡ nlendi'> helpon. éiuj
atendis cirkaü 1i • ·u do. Scrg"C'j Mahc.>ic, nu
do, el;:!
Li klinigi sur la ·ull ron ele la radiolelegrafisto kaj diris al Ji·
- Hm . . mia knabo
demandu do la
kuraci~Lon, en kia pozicio trovigas ci-momcnle la infano
Li rigardi sci vol<' -.iajn vorlojn, k iuj di!>~uligis kiC'l pizoj en punklojn kaj strckojn
por kuri Lra la clero. La rc.>..,pondo alveni~
po t kel1<aj minutoj.
Sergcj ~fatveié gin I~i-; kaj ulkigis la hro' ojn . Tit•l komencigis ti u ekslerordinara
akuso in ab entia.
- Transver~a pozicio de la feto - medí¡¡., la dokloro laüte. Nu jc-res
Kia
kazol
Li turni<; sin al la radiolrlegrafisto·
Demandu do mian kolegon, cu Ji konas
almenall iomete la version ~ lnu 1:1 mcodo de
Bra. ton-Hick ton?
• versio: turno de !'feto en la otero

.,Eh! De kie li povus ~in koni 'l Juna homol
Ktlj ce intemic,to krom kaj uper llo!
Intern-medicini~tol Kiel ciuj kirurgoj, Ji
havis ccrtan malkonlldon al la profe iuloj de
liu fako.
La respondo e tis tia, kian atendis Sergej
Matveic· ,Mi konas gin laií audo, petas min
direkli en cio c,en la plej malgranda geno.
- Lavu viajn m.anojn pcr alkoholo kaj
prr jodo. Smiru Ciujn fingrojn pcr jodo. Lavu
ilin, mia knabo, almenaií d k minutojn dil;.tis la doktoro. La radiotclrgrafislo obr cme tran melis éion, ne ellasanta la , miu
knabo' ' Kiu cías, liu ,miu knaho" cblc
ha' as !>ian medicinan sencon'l
La kuracislo d e la in ulo h.ukurho raporti,
rcspelde kc li jum lavi la manojn.
- Bone! - diris la dokl01o kun 1-onlcnta
kap igno . un, asepso de la virino. - Li
kribis detale ciujn in trukciojn sur pnpcron
kaj gin transdouis al la radiotelcgrafisto.
Scivole kaj mire Ji riga.rdis iajn ,·ortojn,
~iajn pensojn. t k lo intajn an!aü minuto en
lia cerbo, transmelilajn per mirakla forto
tra miloj de kilomctroj . La unuan fojon Ji
1 igardi
la radiolelegraftslon k un re peklo.
Tiu ci, konscience pri la gravo de la momento, slrecis ian lutan alenton. Ruga cll'
forto treco, li frapi lre nete ciun literon,
!imante fari eraron. Riccvinlc la r pondon.
kiun l. in u lo. Kukurbo ~endi , li lrans kribi'i
gin malrapidc, sen tiu telegrafhla . decidcco,
pri kiu li ciam fanfaronis. Li avertis la alían
tc-legrafi ton .
- Faru malravidct Unu sangila litero,
l,aj povas okazi malfelico al la infano kaj
¡wtrino.
un
daürigis Sergej Matvcic - . faru
internan ekzumcnadon. Enkonduku la maldekstran manon .
.Ten proksimigi~ la decida momento.
.,1\aj se la kolo de la utero ne e!>ta ufic ·
dilalita' - dcmandi . in la doh.loro zorgoprcmilc.
lla, kial mi ne e las tic! Ni vidu ...
mi Lamen nc povas re pon i pri tio, kion mi
ne vida · mem. ''
Mulkvieta kontraü . ia kulimo, por trompi
sian alendon je la re pondo, li iri=> al la fcneslro. rigardis al la slrato. La strato? Cu
estis tic ce unu strato'? Amascgoj da ncgo uh
la fcnc ·tro. Pli malproksimc, un u tenejo, la
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~olfo

kaj pli fore la nego la IH:go, nenio
hrom nego. ur la tegnwntoj de la magarcnoj: la ncgo. en la golfo· la nei;o, m la
tundro la nego. io t.: la \Crdeta. La !uno'>
.. Ho, ke ,.¡ ek pedi, YÍIJ tiel malproksimeu.
SPrgcj :'llatveic!'' li diri~ al i ubitc. mirigitc.
kc Ji trovi~as verc tiel malprok im", hazaú
tiu pcnso eslus al Ji \' ninta la unuan fojon,
kvaZ'tu li estus tic la unuan tagon kaj nc dt•
pli ol unu jaro.
Ju interdiri mallaulvocl• :
- Serg j ~latwic:
Li tumi '-in. Du pcr onoj eniri .. : la <:dZÍJ\11
el la raruotclegrafisln kaj tiu de la •eolilikisto.
1 u, kio do,
kara Ser¡;ej Mahe1c?
dcmandis tute emoriitr la pli kura~a, la rdz
ino de la radiislo.
- Kion, nu kio do !
re pondis la duktoro grumble. Demandu vian edzon, Maria
lljinicna . Esta Ji , kiu artifika ce in aparato!
-'li mcm, mi vida. nenion ... abs•Jlute nenion . . . La negon .
- 1'\i ' volu nur ... - komenl'is time 1~
¡•cJzino d<' la gl•nfiziki In. !\Ji haYi amikinnu.
Si akusi . e~tis kazo di' la sama ~peco. 7\li
konb ciujn detalojn ... ¡•hle tiuj pon1~ ¡•~ti
utilaj al Yi? ~Ii rakonto~ al vi ilin
Ho, mia kolomholo
diris la doktor•>
kuntjriginte.
Kiel ,¡n lio konrernas? Ja
nr via amikino aku~a nun
Kiel lio poqp,
'in koncrrni?
- · Sed kicl - kon ternigis la \Írino.
Esta ja ofenda, k ion 'i dirns, Sergej l\Iatveic.
En la sama momPnlo la rndiotele¡;rafi lo
rapl'rti la re pondon de la insulo Kuhurbo .
Cu bona au malbona, li nc scüs. ear li nc
konis la medicinan lingvon , tam 1 li ciam
ngiti~is jam anta\Je, kvazaií Ji ~cius. kl' la
1e pondo rstas malhona
Ha , ha'
\'O~i la dnkloro, ¿i n Jegaule,
kaj Ji ridelis .
Dilatigo de la kolo je du
fingroj kaj duono .. ·u do, mia kolombo! Oni
faro'> la '1 rsion laít la nH Indo dl' Br:>xton
Hickston '1
Li iri al la aparato. lu alpusis por ti imprte segon . Ciuj konscii!. prr unu fojo, ke
la decida horo fine ahcnis. La radioleleg.rafi~lo eslis pala . La organizist0 de la Partio
I<OillUildÍS l'aUk\'OCe: , iJI'IlfOil! " kYankam tÍO
'!~1i~ perfekte ~uperflua , car la ilenlo cstis
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grandimpre a en tiu éambro, ktc 5in intcrpremis tiom cla homoj. Ciu staris retenanh•
la spiron. La alarmitaj, malhietaj rigardoj
estis fiksitaj kun espero sur la mediciniston.
Unu pcnso trakuris la crrbon de Sergt'j
:\latveic : .. Dr kie al mi \'Cnas liu i·i cerlecú'~
Kaj ankail tiu ci aütoritato. Mi donas al ili
1•rdonojn ci-momrntc, kaj tiu forc ilin plen umos. Kaj e la el:lc, kl' (·io Ci flnil{os bone.
l,aj tio esto., mi
mi ... "
Li diric;.
- T:nkonduku f!u f1nbrrojn de la dekstra
mano knj pro' u kapli la picrlon de la infano .
La aparato klakb ; punktoj , 'lrl'koj flugi'>
t•n la Plcro; nenia penso frcmcla al tio, kio
plenumigis Ci-momenle, alaki plu la f'Crbon
tic la doktoro . Li vidi~ la a k u~an!Jnon. E!.lis
Ji mrm, kiu cnkonduki~ la fingrojn . Li aí1dic;
In gemojn. Li ·-enti~ la molon di' piefki<J de
infano tiel malforla , ti el ...
- 1\aj po lt• ,·in gardu, k e \ i nc erar u: li ekkni . 1La radii<.t o obeemc funkciigis la
manipulilon .) - Ne konfuzu la piedon kun
la maneto. Tront la knlkanun . L,t kalkaneton, mi a knaho . Poste {;in fik '11. E:.lu ~in
garda, vi povu~ tiri la Lrakon . Tio okazas .
Sur la in~ulu Kukurbo la malk\'ietaj homoj <,in interpremi cirkau la radiotelegrafi~lo .
l.a cdzo de la drino akusanta. tute
kovrile de ~vito. kun haroj hirtaj. kuris di!
r aparato al la lito de r pacienlino kaj rclurnc,
lrunsrlonis la radiogramojn al In kuracisto,
n•porlis luj la respondojn al la rndiisto. ripdanle mcme la Yorlojn de la kuracisto rn
~ia 1imn. ke Ji ion forgeso~ aií konfuzos .
La k uracislo, siavice, es lis ekstreme emo tiita, ~ed la hclpo de Sergej .Matveii- lin re
kuragi¡.:is . Li sentís sur si fiksitaj la okulojn
de la akusanlino . plcnajn fl c 1armoj ka i dt•
sufPTo.
- Iom dn pa c1t>ncn, iom da pac1enco
li mul'ti...
Sergej Matwic kaj mi, ni vin
hclpo.. . . . Iom da parieneo . Bonc, jcn In
hnlkano ... llo. k1d graeila ...
.. ~ti tena~ la pi edon "
.icn e tis la radio
gramo. k iun Sergej i\lah cic jus ,;ce,·is.
- lla . lre bone - Ji paroli . - Li tena ·
la piedon. Rravc, kuraci lo!
Kaj munnuro surda, goja kuris Ira la
cambro: ,.Li tena~ la piedon . Ji tenas b piedon! " Ciuj agiti~ , rideti , prctaj in gratuli
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tJej
nli ubite kordoni pri n nio

(" li m m ti tiu kiu hieraü revi.
pri pa 11 molju to, prl d
o, J j , mio
knabo,
kun tropcoloj kaj mirfloroj ub la
ren troj?

1 lu ru

: K.

telor,,

-

li diris.

Dllr UDU afero aakoraú maokha
porti
oja banaoaaantaja kun
domo
j meblaro. . vi
orieotlapa
fnkoa, kan te¡olo loki en la dorsajo.
tío per" ÜDIDJD. i lío iatenompis.
~·nntaa esperon aú
ptis mían fajr J.ftranon kaj reo
· • ·an stanDamero
dorsautaúea. ur la malaalaüa flanko
· malpleaa paco kaj
r "n - uzan
pmikoa
j nipan kolorilon, antaüe uzitaja
la edzino por pentri eikooioja sur
J
kuriozformaj ~mikajoj el ruta arplo
mi pen · la jenajn liniojn el la .. lnfero''
Dant

taro hnichezza poldo vint'l'
GIMo icce uua sil
aludlieho maua churi
ProYeaza ucci - y gü "
i m

• f: •

· kr la linioj · nifu:

ial bo kiaJ mi pren· en manojo
Kaj forjeti
url.er3D komforton,
K j ma preniri en malno,modan inferon'!' ·
d t.V mi nc komprena la itaJan lingon
kredeble, ke ec kelkaj el la
ortoj pra
tam a tío ae estas gra a, •. r
tan mabnultaj homoJ komprenas tiun lin .
on.
j mi dam povas rakonti al miaj kuainten~o la sunkribo
homoJ lúon 1 ü
d~
ipúfi. 1 a ,
aj la . gli" t nre

la iD·

Do Di bejmadas nao en la domo de T~jo.
kaj du pli felitajn geWOJD oni ne facil
tronu. TIJCjo deziris. e mi endu al Ji mían
r oastruitan domon; sed tiou mi ae OD·
~ li
OIDeDCU5 retroa)ifOJ'IDip la
araotojn. · nur luigi P. al ti, j li de'
tie
• ear li ne po us trO\i por luado alían
clomon en la najbarejo.
Tocjo ne
DUO ti
li ti;
lia edzino
ninl
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El la

ngla: F.rnr t Dodg~

La tri detruuloj dan ci
ur la al..' o. Pasi
tempet . Pli brilaj ol iam esti la trandolumoj. Tie-f re, en iu goJfeto. avizile per mi~ 
tera m a io, ~trupo · aten di la el' ipigon de
la kontraiileguloj. .\liaj 1gnori . Oni ludís
.. Rego Edipo·• en la , llabim.lh T ntro' dl·
Tel- viv, kaj ., \Vhere do '" go from hcre"
Pll la . Reg nt" de Jeru alem (kolorfilmo).
La detruuloj in prepari por la alako. La
unua re coi al ni, malrapid le. entantP in
sekura : gia anlaitkilo e ti kelkajn melrojn
anlaií nia flank o Reaúdigi la v~o :
- J wam you thal you are about lo enlcr
lhc lcrritorial water of PaJe tine. [ warn
you if you l'nter, it will be my dut to board
yu, arre t :ou and takc you lo Haifa. What
is your an w r ?
(l\fi a,· •rla ,·in, kl" ,; luj veno~ ur la
ritoriajn akvojn de Palestino. ~fi averlas
vin. , e ; enveturos, mia de o e lo. vin
ataki, aresli kaj konduki al Haifa. Kio esta
via re pondo '1 '
• ' cnia e ti re pondo. • ' ur alsuprigi la
·anto Halik wah potenc<', mirinde malrapidc.
~i le i 'i ·1 la fundo dl' la holdoj. Mi gin
aiidi jaro · maloftaj oka1.oj, kaj neniam
lorgeso ian laklon antau la hataJo. \;dal' id e al T cl--h;v.
Tiam ., nptain John " nnkoraií tari , ur
1-ia postcno: mi idi lin la tfojc.
K aj t-ao farigL ilt>nfn .

ranle la bronkojn . hruligante la okulojn.
\' irinoj ulula . Viroj, kunfleksigintaj, di
lauza
ian cemizon, ni' t\e a lamen forbalanci iajn j tajojn .
La .\nglo iom relrona is. ur itia antaño
apera ' ' ÍCO de homoj porkobu ·e ma kitaJ,
hlanke ka kitaj . La alflankigo aJna tuja .
Plioftiga la ck, plodoj Ili crla la aertubojn
ele la rua sinoj .
(Po te o ni diri al mi, !.e la cefma · inist o
prome. i ell ni. 1 o t la batalo oni retrovi
lin vcninta , kun ka po t·irkaúvolvita per lil ·
kovriloj, apud li aj ma nometroj.)
La hokegoj fajfadus el unu fcrdeko al la
alia . La antaiíkilo proksimiga . Komen ciga
abrupta ' irado. Th eodor Herzl bJeka pe r
ciuj iaj memhroj, kon !ante frostotremas.
La .,chardburn·· onora : •. Hall' " m OUll
altu "i nin malanlaú . ce la ni"clo dr la
mal auuJ jo. nia pru o eunaJli ' ~ en nia
mald · Ira flanko. La randoj di flugas en
morligajn plitojn. La po tma to fraka i ·!3~,
In ' nun•goj dl' la barkoj e la tra ncalaj. La
' ipo :nnceliga,, preta por falego, lamen. in
lena . Theudur Herzl am e ki el la maljuna
• olleiro, kiu gi iam e lis, ,sin defendí , pelatc
ele honra nj b toj en ian aprejon. takate,
~.¡ rezi ti
in liberigis per direktilmoYoj,
kaj ankoraü balanci i . La ho ·egoj rompí;.¡ , la detruulo rctroiris. Tro forta
ti la
onrl go.

Bomboj
,·in morUnloj tridek nmdilo ·
Rapid la detruulo iom malprok imi ·a..
Cet re, ur la frrdeko jnm komencigi la
Gia lumjetilo turni~as. Plem:apore · ¡ rena· luklado. Ce la inlertu ' i o tran alti al ni
ga al la babordo, al la nanko. ce kiu ni jaro blauke ka kitaj ,.marine .. kun ba lonarmilo
clklinigi
pre kail tuS:lnle la akvon.
e- t>n la pugno. ma ' inpi tolo kaj ponardo trn prokra teble e ti batali. Homoj, nigraj om· : uJt . Kiom da tempo daiíri la luto '! Ou
hroj. tari · col la barkoj.
horojn - oni diri al ni .. post !
Flanko kontrnii Oanko.
Obtuza tretado kui la ferdekon. :\li esti
Oni ekjeti
kousen· katolelojn kaj liuj
Jjetita duon ufokite el la dua pontelo. k ..iu
faladi ur 1 runa oo de mari toj ur la fer· mctroju mal upren. antaii la kajuton. Boteloj
d ·-anlllito de la Anglo. La maro nde i .
dLpremi !i . Ou kaj tri defcnd::mtoj fali k un
Ek plodoj, obtuzaj kaj in ek -nj. mm k · snnganla kranio. La ,.marin ·• ' ovigi ankraku . Larnúgaj bomboj rulfala
ur la lañen. El la antaúa holdo la ' 'irinoj pasigi
ferdekon . Poten j a ·yojetoj balan la pont- la boteloju laiícen e. La snure..oj r mpiimdi .
ct .n. uh tiu mortpnla kJumo. taügn por La bomboj dañr • klaki .
ant üfi!!Uroj de kino, nú vida h mojn ku- • Ili alve.ni •!i nia nh•clo. . {i vidi unu .
rantajn, ma kitajn, fantomajn . Boteloj kirli- kiu pafi mortpala, kun nazo trancita de
a . Ooi el'ira tabulojn. La ~o Je,i••a
,;rt plitoj. ·¡
esd • ama i · Laj en
In upra ferdcko. Gi knpt:a nin ubile. ·¡. tiu kajuto : nspiraj kaj plorantaj. B tono
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ERVO
Alllllt: . 1 A \'E1 Kl ' 10.1

Sur In 'e nejoJ el la l·.urop
te troj rli knj pli nftt npera
tentr.1 joj de . urln, In •rnft l•t
dt la rkli!-lbmn. un mi T:J)l!ll
pri unu ti ili, pri In tri ·
nktn jo titolitu .. La nnkintoj'
1,¡ ne c•,tn' dmntn, ~ti t•.ln\ t•rio
dt• hlldoj, rkn dt• n•ulismnj dt• ·
1 loj . l.n l..rudt• \t•kciem 1 drtul·
l'l'O. In monnnu1n1a ob tinrmo ct•
in drtnlo an iu prmo 1' tn fun·
d 1mr.ntu trajtn ,¡,. In \·rrki la
l..1j hom:l
intrnn dt .·:lrtrc•
,lum 1 In komt•m·o. l..inm l.1
kurtrno cli~iga,, 1.1 drnm1• r'ln
finiginln. llomoi 'tara '"r l1
(' n jo, kiuJ in m 'h i k11j nun
pri i mcrn raport1 :11 si rn ¡,,
nntnuc mitro d la morto Frnu ·
rnj partirnnoj ida kun kntcn it
mano en malpur
b
d

n1nltohlo

1111\l
K j k1an nomhron
pli·ol-unu')
Plurnlon .

IIZII

Kiat do 'i tim.1

uzi

on1

pJu.

1alon
Bun , mi 111' lr•nn : \li dn
ni ni lo infnnoi po unn pomojn
Gu. 11'1 , '1 •In 1"'11'1'111&~. ('n
111 '1

.le~.
.,Po" <' In'
.lanu~ · '-iln¡:a prrpozicio .

k"111at't

• l', ne. ne. n
:"\t· .. po
r t:~ . Jnnu,.vi,ni;a. cd la nn
llll'rnlo. (;¡ rignrdn. nntniten
ubstnntiv por povi nlpreni prc ·
pozidon, knj gi rigarda' m~ll ·
ant.aiíen
djekthe, por po•·i
funkcii l...i 1 epíteto.

rd km1 la uumcralo (' ta'
Jonus·\oizaga nur po t .,po"?
- ''e uur po't ,.po"l Hignrdu
la frnzon : .,Cirknü tridek ho·
mojn mi vidi drkm"• la du morl·
intoj:· ~li dcmnnrln : Kirm mi
1jdj

•l

Homoju .

Cu

ne : .,i:irk!.lll homoj'''
• 'e, tío ne hnvus l!ncon .
Knj kiom da homoj mi

viuh')

lll~llllt 1 r po t d k rnrnuloj au
d!'l\ ln(loJ 'e nos vur ili 1 murol ·
nntnj, tin n•·niom 'nngn ilit•n
,ituu('ion
lli
In
mortintoj
h:in po~trc~tu . tio r.'tn mu
af rn de ntrri¡:o . Tnnwn ili le' ·
i~n , l'irl.rminulu 'ur In ccnc]n ,
plrnda , furioz
lll:ll"'lwn••
l 1nu 1'1 ili pknda pri iuj maljunui J:t'patroj, kiliJ o¡11ni:", kt•
ilin filo iri• f'll llr~tlnndon, kuj
tlum JUroj ili atcndo lian n··
l't•non, kuj lll' rimurkos, 1\t• ili
lin for¡:rso mulrapidt•. l.:r aliu,
1 •nno, prn'u
pri •iu a malo, kin
,.,In parli71111l 1ro. St·1l ~~iu pl.'ll·
'1
nkuu pri In trlro, t'll kh•s
t•no ili fnli
1 1111 po. t 11 nli1
oni trrllil\ ilin ul la torturl'jo
l'nr lpn mi el ili konfr,on lli
m• 10h' konlr'i knj ili lll' kon ·
fe o .In ili 111' hn111 ían r:rand
'" ,l.'l;;n·ton, indnn jl' tio, k1• il•
In l.o~to <le for·iro dr ili j
11ngoj, di' di tordo dt• iliaj pi••
doj f(in ili pri ilcnt11. E1; tinn

Cirl\nií tridclLu u e 1ridck ·¡
'r, l'hle p1i, •hlc mnlpli
(t i lridrk .
.len do, In ok ,,, c~ta' nnn loga al .,po d11 pomojn". ,Cir
t..nü" rilaln
nur al tridek ; ~~
nc hnvn interligon kun ,.ho·
tnojn"
. 'un ni vidu h alinn
.. eirkaií''
Kit• mi 1 idi~ tiu.tn
homojn''
Cirknií mortinloj.
Cirkail kium do mortin ·
toj'1
.irkau du
Vidu.
i tiu okazo esta.
:walo¡:a u1 .,po dudd: gutoj".
,. Urkaü " rilatu. al .. mortintoi
an1r, kil'l al .du". Kaj se 'i
;ml.orai't nr estus kondnl-itn ,
tnru utian pron)ll ~ Po tnll'lu la
nnmcralojnl
- .\ti vidi homojn, tirkau
t ridcl,, cirknu la mortiutoj du
:"u jcn!
Ln ununn .,cir.
knií '' 'i mrti!. mnlnntnurn , kurw
kun tridck". In duun vi In ¡,
anlauc. Kie1 a pcktu~. e vi fnru~
mute ?
- Mi vidis irl.aü homoj tri ·
tick In mortintoj rirkm"• du
'l.'n I.'Hcajo!
.ll'n do! Esta'> ~cndube, l.c
ln unua .. cirknl't" apnrtcno' el,-..

-
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frt n z m kontenll¡; n 1h 11 hu lh ilcntn pro fi re~o pro
rn,llt·~timo 1li 'ola e ti pli for·
!.tj ni In tortur nluj.
e in ni·
knnsl'io, cd In fll'rc!(o kaj ekli'
ti,mn 'olo plt nil{ll llian l.or<tn
Estn~ inh•r ili tlt•k 1'. jnruln, kiu
h run• tin1:1 1 morton
En
la '>('lllllO\U kuj Sl'llt'\'l'IIIU drnmo
llltncn ol;uw in Oni poriH. l'll
h• matlihN!'jon anknií la partí·
111111.' tron ,
lu umu lon dl• l.r
kn,Jhino . St•d \u lorturi. toj n••
'ria,, kiun ili knptis
ur lo
slrnlo. lli opinins lin
implu
'lratirnnto kaj h~O\ lin libl'ra ,
pmt iomn t•ktimigo.
Srd n11n
l:t nlt·ndantoj dr In morlo jant
hn' " 'rl reton, pri kiu r In in
rlc• . ilrnti rn la tortnrl'jo .. Kn i
ili ilrutn . Kun In fn·neu1 oh~
tino dt• la nb ~ditoj l,n knnh'ln ,
1- iu n•• 1 iu' knj t•i'- IH' "ol ' ,¡
li'Jiti, ili llll'lll ufoka,, por kr
li 111' p1•rfidu tu cslron .
Kimn ili re tu
in

' u

1-hvh·c :~1 h numcralo; liol, t.('
lir
po~tmrlo ,
¡;• dl'\O
'rni
kunr k un gi mal ntnít In . ubtnntivon . L:l dua rilatns ni nm bnu vortoj. do ¡;i devus
Inri
:miau umbau
K j tute . ame
1'\las f'e .po".
\'i rst·1~ pra,,l, n•rc. Lo
postml'lo (doni pomojn, po du.
.-idi homojn , rirkaú
tridek)
c\111 lre in trua, ~~ nirlrnti¡¡n
lrt snb~tnntivun vizngon dr lo
llHilll'rn1o. antafrr kn'ntan de i¡b
rpi tetn funkcio .
Do ni knpti' l:l prkulon '1
La pckulon?
- Jl'~. la pekulon, kiu pt•r
"' petnll•mo konfuzn. In 1-npon
ele la flmmntiki. toj. Gi e tus la
n11mrrnlo knn sin (lnvizaf(l"CC ..

"'
' i forJo"' la <lu di. l..ut.;llltojn,
k iuj jcñ licl belr intcrpacigis.
Knj ni nun ne formu r gulon,
ni ;paru líes lcrnon ni In le¡¡:llltoj, espcrantc kc ili komprcno In nferon ,•1 la
uprn
dialogo.
1\nj ni trt• petos sdon Butlcr,
l>omolu ni ni komuniki. sr t'll
ci tiu nrtikolo li trovis ion crnrn.
ai'1, pli gustr, ~inm <1nkornil ne
,ufic¡• klnrn
/i . 1\crlocsa!f

1 HELMI
SiJ1 mi memora kun folo"rafa prerizo
Honda knpo, en kiu la okuloj petol c briladi
per kla:ra Iunw. ~IW"!rulanle la incuon de
l:t animo : blonde-grizaj haroj ce unbrun .
if!ita viza~koloro : tiel ' anda kiel mi. kun
' ultroj
rondnj.
kvazaú
kurbigHaj
ub
la pezo de la prnpntrnj mizeroj kaj tiu
~onom rido, ti u rnpida, enlace kuranta ha·
hilado ... ..( iam juka., mía lango, si diri
al mi iun ve peron : iam . kiel vera e.,ton'l.
mi ne pova ne kritiki .''
. ·¡ konntigi!. dum la ilala migra kongrew
de 1935. Raj luj c-,t¡ t.¡., int r ni :múka a!mo·
fero. ia ento dl' hejmeco. kit:l ' i diri'- . . ·¡
di kuU pre-skaü nur pri !in :rvaj nforoj, knj
pre kaú neniam akordi
ed de. pli agrahla
las la habilo. kinm oni \'idas l'iujn
. iajn argument jn lerte rcbalitaj de kompe tenla J·aj bom-ola kontrauulo . Kaj l>C tiu
kontrnimlo e ta virino, nlmik iga .~ ium al
1r<'Hczo

ekrelo en lo luiJoratoria aero dt• In e zbhsmo unu
po 1 lo alí.'l aüdi"~a
la ekzblismo.j tczoj pri tu olcco. ,,<':iu
mem oran
ian o rton"
ili dira!>, k~ankam el la mnl ~u p rnj cambroj
udígn • miksigant kun gramolonkrin o, la
burlo de ilia kunulo portita al
konfesigo. ,, e e~ta . ltelpo·• nnkai1 tion ili diru . 1\o.j tio
e la \'l.'ra. . t·d kc nenio ha\ •
cucon, nek vivo, m•k morto,
tío joro ne e In n-ra .
ili
mem ne kredo tion . llí e~ 111.'
kondutas tiel, e· l' la nútoro
donus en ilínn bu~on tiaju \Orl ojn- ,Oni de\'& ncnion pripcnli
kaj oni ne dcvn helpi, 1· vho
ne plu bu\'1\ ,¡~nifon kaj unk.tu
In morto nt• ha\a. '
Laiíprogrum ,
nrlrt•
tarifW·
io.jn hcroojn • ,.
l.'nfund 11
"-'ne p('ron el tu nihíli l:t tor
por go de la ,¡.¡irito k.•j lo h
ilin tic olaj
l.i en reniga l.
artifike konri7i¡:it .tjn moment ojn el(• la
enmova fnlo knJ
volos fillri el lo l••boratoria ck ·
zt>mplo tíun l:t t::an konkludon ,
k•• In vivo me m e _ln
enmu' ·•

Ec

DRESEN

1

la gojo de la ~kermado ia pli dolca sento,
kiun ·¡ penis difini , in delikatumado kaj tcnerumado" . kaj kiu dona al la ";vo fre · ajn ko1orojn. Ceterc
ti maloftajo renkonti tiel
perlan duelanlinon . ~¡ paroli cnn!e perfekle tri lingvojn . e-tonan. ru ·an kaj germanan k ro m E peranto, komprencble 1 kaj
~ ¡ le opovi la annlan 'kaj la franean Si rakonti al mi pri iaj amlandaninoj. tiel ku ra aj. k ili ne heziti \'Oja<\i <lckojn da ·ilomctroj , éiu emnjne. por ( eesti la Esperantan
' r peron. Certe, kuu tia gvidantino, la un venoj povi e ti nur • Llo •aj kaj in-truplennj .
:\ti trovis 'in en \'ieno kun •ranJa pie-zuro
La carmo de niaj lon":lj habi1 j kun Raloe ·ay. Totsche ne, Tarkony , • e" di kaj Hu ·
'orka. dum upl·r niaj kapoj ama i!!is IUJ
lulmotrondroj de Eüropo. neniam forvisi u
d mia memoro. La n• peron d • la inlern:tcia
balo, Helmi preni~ min per la mano kaj al -

kaj In humo e lo 1:1 ene ¡.¡ero
jf'lila t>n In dczertun dt• la oJ .
toco . La mnllumojn viziojn de
sía fren('Za, fantomvidn frmtazio
li projel,cia anlnú nin kun ·endube uge ln forlo . Bona 'erk·
i~to
erl. kuj cíu sentn lion ,
1í esta
pirita mal an.'l gi-. l
frenpzo . Por la fakuloj dl' ln
p ikannlizo ('ertc Ji e La-; ek dta
problt"mo . . ·¡ fro totreme t>lpns·
o
ol la vi\·antu hom:J mondo
d la nerorge ebla p.moptiko il<'
liaj premaj inl.:uhoj
Forln inte lrt el crbumitujn ,
lll:tlsRnnjn figurojn de
artrc,
ni \Ídu, kicl kotuluti 1 partizanoj el nngo knj k.trno , la
frnn<"nj
libcr-L:llnlnnloj tm·m .
En In ju operinta lihro d!' Arn ·
gon ni o.iuln
ilínn voton .•.
Ek7Pmplc, ragon nwmorn' pri
la ~k1ekuto tll' l. 27 m!lrtiroj
tlr In kom·entri .1 tcndnro d,•
C hntcnuhrinnt Lo cJ.:zekutotoj .
kiuj dum long j 111011 tloj ,.,¡¡
forfcrmitaj dt• la d; l~r • monJu
de in po¡lolo duhn nl'k pri lu
\, nl.:o ,le la '1 ro IH'k pri b
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ia lnndo, lll!niun el ili
m lkura~o .
K j
kiuj estis tiuj eltzekutiloj " Ln boristoj, in trui toj , prore oroj
ofícistoj , tudt>ntoj. i \id u un u
t"l ili. Gu ~oquet , J. de epja ra
tude-nto, ha\ 1. L'l o Jan
J.:rimon , k e li ne m !ka' i kHj
111 nei
~inn nmon J.::~j e timon
al ia p:1tro, J.:iun ldcl l.omuni Ion rnknrcerigi
la fa.istnj
jugi toj . Kn j la 22-an dt• oktohro
t'll 1941
!.1
enkulp n tick [l ·
jarnlon la la·¡ toj
J.zdwth
:uuc, kid lí:.jn :.!G
unulojn,
'~'" ekz mrn. do,
Por lin liberigi
nnstatnue pluroj labori toj
'irino, 1:1 ,•,lzino de Kerivd , l..i
t•dw ti k nli la 1 r-. ljc7oll
inter In 27 . \ ' me, li de\h morti .
, E tn' , n•, mi deziru vhi
krihn
Guy :\lo ¡uet en
i11
adiaül lrru
• ti k ion wi
rlt·zirn, ,¡ la tutu koro, tiu e tn
,ole, kt mi m orlo ,t•n u • 1 io .
l.n ·tan eliniton ni iu m ·
111 ·
iko, al tui a 1nth lo, kíun mi tri'
:lmo
l.i lernu, por ke kre k.tnh li f11ri"u \ r.l humo. Dek ·
p j roj kuj duono : mio ,.¡ o
orto de

'enesperiga~

'u

lh,

•·11 pn hu ' llot ,,

•••li

1 tll\ 1•in • l..1 ~¡ pr 'P' ,.
' tu 111kvrpi intn In"'''''· kon •
trihn41 ul 11\'i •. 1lu 111111111 lnh r.
rilnto
l.n Hllown tlt• 1.1 1'111'11
nui d 'llr4111~ in 111i'h r.t pr p1
1\)0, ¡,, 111111 1\•ti'l' pun• 1h• In
'111'1 1 11 i '" ~lll'hlll th• 111 •tll'lll
1\l' h1 lwmuj,
ti 1111 11'11 u
th In "n· 1j, 1 a htiiiWJ
lit k influ u, n 1 r pvml
t'
1
kon 111i.1 ktll11 •sl•t
t·,ti.:ltn pt r lit•, 1-t 1t 'uruj p •
tln
1 in ' tl4ln> knj 1111 t ·hh t' ,
11 In\ t·n•• •ian
lr1·n•n 1-tl\t/ll,,
l1• In ·m 1j wnn pvr
IIH't'
k11toju, lu knpllulu t• In\ 111' d ·
lulo th• 1 ~pluu\ 1, ·11 ml'h r.t
puv •. ¡wr 1 lu la llltlllll pll¡:nuul
1 'll · sln 111!11\, l•l 11110111111 krlxu.
ni 1'1111111 kuuflikto, m llt11
lu rl 1 llh k' urni't 111 In m
pln¡:c1, pri lo. in o ni th 1"" u
htlpi, '111 pllr tio 11111 th \ "'
1 r,l TIH'Inn hlh•n·ilctl•lll inh•r In
htliiiiiJ, lnj
liv 111• ''''" •hlu ,
In h 11111 j:l t''lll' llh1•1'11, 1'11·
el JH 111ln, wnl11h nil.ttn . 1 1 '1'11
ht<lpt tlrl ·u 11ir1 1 lt al ,¡u ¡u•
11'1', ki 11 Un ltt•uu
ln llt'll'li~l ·
t•hla l'luu tic· In hl tur 11 tnrnlu
,¡ • \'lit ) J
Jlllll

114•

l h11 111 JHII 110, ht•lpi"
tfit H
In hi'HII>j th • 11rln'. l.n hulto.l
t• 111
11111lp1 rft ktn, h e• tu kutl •
•huunltn ni nlnlll't'n llllllkt•ll ·
tnult-t•o lnj 111' Jlll\'H 1· ti nlln
••l 111 lllwn •k \'t'lll'll, JI ,. 11" hnl
lit• clt•
In prupriiJ iu. tinki41J,
11t
t 1i hllplll oj. llt1 11'1111lllth•
t''lt'
lwHfnrn. mulfurtikn
il'll In ,,.,,1j eh• "'lltlrlmo , 1\nj
1 t•n•, 11111 tlt\

1'"' 11

··~11

bt

111111111

c•n lult•r•lt•¡wmlu, In homu 1'1
irlln t•l In wdn, In htllltll ., lihl'l'
''!'11" jt• t'in inhonilnlu, In 1111•
do• 1111\lriH'in 111111) U p nfillt.l
l:tn 1111'1111'1 gun kuj n• lhl dt•
he puh'lll'll tl1• 1.1 njoj. (lul 1111'11·
'' •n , •lit'llllh· : ... in 1111'111 nrn11
gn' hu '"rlon". t'tll Jllll' ti11
lll'llin l''hl
J. 1pnhl.1. ,\u oni
11rnl1~11
iun \Mitlll 1 11111• lum
ull:tj .. ulhlnr•·· 1111 1111! 11 nn~ln 11'
In 111'1111 1111 tl1• i" "1rl11 ni tu•
bi11HI11 111111'111'11 th• 11 jnj
1.11 lll'fllllj th• • lll'ltt• 1 ,,, .. 1\1' •

• kzl~lllnlnj pt•t\llllllf , '1 inj htHII
J, 1:; 1
li 1 nlt..,
lit• " ' ' "
fRJ 1
th

,.,¡

d1 l•t·titu w ·i '· 1 n¡ 1 ,. t ¡,.
llb ri lo, d In ,kln\1'1' •
ti,• IIJilj, k 1' !.un l'li¡:lo, t'll lu
hllllh•.l In iul rll¡:11 a¡.:nlf 1 1l1• In
In htlt 11, knj J'l't' liv In o\lclnr '1'11
ltttbnll' In 111\lt'hlnjn lurlll.njuj11
•lt In '"11'\'ll, tlnl \'i1h" mhnl.
lujn 111
11111' 1•11 In ,.¡.; 111 1111ln
1'1'11~1'1''11, ··d 1111lnu ''" ln li
·o!lu k.t 1 1i ·!¡:1• lit• In IIHil\' lu
t• •u,
1 11 ·h·o n Ir • 1~11 , In h
h r 1 r •nklrn'
un ''''ll' 111, ht
hvuw lnn 111 •11vn h11h' hht1'lllll
ku¡ ~ll ·1 1\\11, rit'l •n•11t• u n
l'itlr •l ,., llllti.:c\ t'U pnf t.:tun
,Jnlt•n•u
.~!In 1'1' pt lo. In ni 1.1
llllllltl tll' ~oh• m• mn ll'urtl 11 •
wd 111• 11• ·n. kn· ki, ""~'~•' taut •
1 lmn 1111vnjn lunuujn"
dlrn
l•orktj. l\111 11111 ' tlnj, 1 in¡, 1111
'' i1ln1t• 1h• In mnl~:1n11 lih.lloflo
11<• Snrlr •., l. ttlllllll, , luh knj
tlhlj ,.imll\ hlui,lnj", t 11111o, nwl ·
1 pt•ri ptl lu "''·h• ••~· lu h11t11 ·
111'11, ni l'lht i lito In rl11uju wrl
11j11 tlt• In .. Hn ltlllllll 'ojli¡IO" ti,•
l'tit•,lh• : ,.h11j 111111 mi unk1lltlll
t!uul 11 ni llt In ph•j ¡;tlllllhlll
dUIII\1'1111 ,IIUJIII lhlll
f'l'l klu
il tll\111 lit' o,l'lt"
, 1,1• t•l lita
lttntlll nti 1'1 \'\'111~ Jlllllh pll 1''
pt•rph•u, J.nj kn11 mnllt• pli
~•nndu fhlu jt• In fnlnw 1h In
¡,

1.1 hllllltl

1111111:11'11 ..

.\/t J

·,,,

SI 't L\llt 1.1'.\\'IS:
1\1 'tl. 111 OOU ltO\' 1.
1'11 !.1111 l'l'llt jHIIlj flll~ '
tlt
tt:11n , kln111 llunll'l lll'l'l'ht'l •
St .. ,·~· • .,In t•ln ,·ir!n1t, kht knurl
•t tlld ll\ mllltun", n•rkl,
lun
1111\lltlflllllllll 1 IIIIJIIIUII : .,J.u \m ·
I•UIIu d1• t•Hl.lu 'l'um." llt> tuun
lh'llin llhl'll prl '"' •w d1·111 11uln
l.aj 111 mnhunn lul'is t'll \1111 nku
tÍIIII st n\11<'11111, li.ll'l 1.1 111 n¡u•r·
iuln romutru tlt• S IIC'Init !.1•\1 i •
1 1 lt,·~n J.'ulllll iu 1-\ ln¡t .. hluurl
ShH•Inir1• L1•\\ ¡,. 111 ltll'tl tl1•
lio111 tlu uwuti~Uio.l'l'' ti IIHII ' IIIIlt .
,.la k11lt rn ht>ll\11 1lt• ,\lllt'r k1 '
,.,11 In 11111111, J..iu ttnlnií pll ul
tlt•J, Jlll u j t'll t\1:1,,, 1'11
11 no
111111111 ,.l'iu 111' ··~IIIS 1 htn <' ttl ' ,
''""11!:1.. U~otwll prl In tlnu~~·• ••
ti,• In J'usl uw.
, 1111, 111 1l Jiu
n•u11111o li lnrn' ~hnllun ntt•ut
1'1111
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1\in¡: hl~t•tl, hu11ka 1..11
\ a,,,\111 nrlwlu, 1 \ 1'llll
J'l"l In llHIIuamudu ni
11 ftnnl
ll1• 1 1 wnu 1•l 1 11 111 lltu, 11. 1111
pot In th h ml(l 1h• tu lwm,q
tll.lhl), '11 In IWIIII' ti
t•¡¡ul t'u
1 HJ frnh ·v, kili\! •llukll In
hlnnlnJ ktlj lit• •r tj nlllntoj 11'1
1.1 lJ IIUII ltflll' 1
l• 11 1 llllmu
tic• K 11 ·~hl11ú 1 In nq¡n111
t•tl

"'" 1•n

• tl11un

IJlllllll

In hun lvn 11111 11111n
li.11• ni 114'11111 •1jnn
1•\1 iuu htl{\111 ol.n
'' h·n¡;t llo \u IIHIIJIIIIIt 1 ""'
th• 1 ht¡: hlo ,,¡ funrntlllln pr
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