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i n • pondl•cn nur po
Hl'komcmlo por palklli~.;~-

n ;111,, #. o:

( :1 ko Hilpa¡.:o j d l' la lihroj markit
¡wr . ¡wnli~ i prn la mili In j okazinlnjoj.
ili h rt \ n
impl:m karlo n -km rilon
en
ur;kriho .

IU DONIS, KIU RICEVIS?
FERENC SZILAGYI
Onklo Johano, la maljuna marista, nun
~ \'t•banta estajo inter urho kaj vila~o, inter
" vidanto de luitaj velboatoj, ma1estime grumnkceptila 'íeriozulo en sia lernejklaso kaj izolbli al la pala junulo, kiu senspire kapladis ulo en la eksterlerneja vivo.
(: 11 la boato la aeron.
Post la abiturienta ekzamooo li venis Ci
• ' u , juna injoro, Yi eble rakontos nun,
lien, al tiu ci eleganta hotelo, kie li ricevis
eu ankta Petro efektive havas tiel longan
provizoran okupon kun modesta salajro,
l•arbon, kiel sur la bildoj.
cambro kaj mango. kaj efektive 'kun malL i alrigardis la mevojn, kiuj kroz.is cirkaií
multe da laboro. La sezono komenci~is malla velhoato kaj smacigante sian malpuran
bone, la vetero dum la tuta monato estis
pipa n, aldonis :
malbona. Dank' al tio li po,is arangi siajn
- Kiu ne pavas nagi, tiu ne sercu kun
kontorhorojn frue antaiítagmeze, poste li estis
In akvo.
preskai't gasto. Lia balhuto provizis. lin per
Petra ne respondis. Li spiregis. La du ceporcio de komplekso, kiun ne povis komtcraj pa a~croj, Eií.geno kaj Klara estis vere pensi la spertoj de la m<>mstara laboro. Li
kon ternitaj . Klara krom tio sentis sin ankaií elektis gis nun la izolecon preskaií mem,
kulpa pri la afero.
por eviti konfliktojn. Sed ci tie li ne povis
peco de . omera idilio nun preskai't havis mem direkti sian sintenon, car pli forta inditragedian finan.
viduo sentis la bezonon lin priuzi . Petro do
Petra, liu ,juna sinjoro", estis malgrasa havis societon en la banloko. La sole eblan
j unulo, cirkaií dudekjara. Li jus saltis en la societon: Eiígenon kaj !{)aran. Por komplet• k von, car Klara ...
igi la skizan karakterizon de Petro ni uldonu
~e. tiel rapide lamen ne estas eble rakonli
:mkoraií, ke lia ne-tute forigelbla balbulo
In aferon.
ndeptigis liu al la vivregulo de lia maljuna
Anlaü cio, ni prezcnlu tiun Petron. Li esta~ inst>ruislo:
o rfa kampulido. kiu la abiturientan ekza- Antaií ol fari ion cu pro kolero, cu pro
menon akiris al si, dank' al hundmordo. gojo, enposigu vian manon 'kaj kalkulu ~is dek.
La hundo nome apartenis al la bieninspekTiu ,.kalkulu ~is dek'' igis manio de Petro
toro, kaj kiam la knabo poste montris sin kaj supozehle 1i ne estus preskaií droninta en
inda por subteno, la maljuna instruisto de In granda lago, se la banvestoj havus poson.
la vila~o povis emfaze rememorigi pri la Sed anlaií ol p.ri tio, oni devas paroli pri
ukddento. .ar la knabo ne Iiberigis de ties Ei:ígeno. Riel Eí•geno venis al liu loko, kie
memoro. Li halhutis. Ne oftc li balQuli'>, sed nur kelkaj maljunuloj sporadumis, oni ne
neniam li povi sin tute savi de tiu difekto, povis scii. Sed ciuokaze li estis mem l.i vivo
kauzita de la lerurigo. La subteno, kiun Ji plej impertinenta, junulo akrevida, rapida,
Jicevi duro la studjaroj, cstis kolektiva: al fripone agrabla, kiu nenie enuis kaj cie lrovis
gi kontrihui la inspektoro, la parlamenta siajn viktimojn, kiuj poste volonte kaj plcdeputito, la mezbienulo, kiu aspiris pri par- í'Ure lin scrvis - dum certa tempo. Poste
Jnml'nlaneco, la pensiita juge.ja konlorestro oni rinmrkis la senfundan egoismon de liu ci
kaj la komercisto, Sf:> nenio intervenís. jnna multprom<>sulo. T.a molkora keluerino
donis sinn n<' tre malfadle akireblan favoron
~ d, b daurinde, ofte intervenís io : ai't la
in p ktoro havi malhonsanecm l'll la kart - al li, kaj ankau Pe1ro haldaü venis en lian
ludo, au
ti porkope lo cf' In mezhil•nulo, kortegon. Pri Klara estis iel alie, kaj ankau
ni• la ankoraú galanta maljunn jugcja kontor- lío kontribuis al la evoluo de la okazajoj.
.Jes ja, Kla,ral Si, Klara. estis c. 16- 17l tro perdí en iu hotelo iun fah. n dentaron .
jnra
knabino, tllino de bucisto. Unuavidc si
Petro oo lemi itopi tiujn truojn per privatn
in lruado kaj aliaj pli-malpli frmtaziaj okazaj vekis tiel maJmulte la atento, ke la du junperlaboroj. Li igi ,nekulo", kiel li nomis sian uloj sin simple trarigardis, sed en tia loko
pozicion, nek vilaAano, nek urbano, iaspeca fine oni ja ne povas eviti la interkonigon.
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1\aj po l la inlc·r konigo klarigi pri Klara d ntaj knahin 1j
ta kelkfoje ne11a1111•
di\'1 1 • j af<•roj. nue , k • ~¡ · l
brava, im - un kau kontraú la enkulpa Petro
pi •na d
u p .to, li konjekti , ke o
palia, kamaradcc. knahino, kiu tre malofle
clum lia fore to, ed li ne ukceei
lravas kaprie n humoron. Af kta
t
n
kuragi diveni , kio okazis. Tamen
<· ti . P tro malko ri an kai:i tion, k ankair
,¡ < la n kulo kiu n trov • ., ian loknn en e ti in iti;,ema. L antaüa kamarada
inl r la tri gcjunuloj e ti plene lenenita a,
la nova pli bona Pkonomia -,iluacJO. lli
ti
duokaze
ili triope idi'i en la antatle Juito
:enlaul' tul< malril'aj 1.a pl j la'>la urprizo,
kiun 1\la a fari al la junuloj , e ti an koratr 'el boa ton , kaj tic okali. 1& kulmino di! Ja
dramo , kiu pr kau firu~i per la ,eiiro ele
f rP<;,. La !' l<ro anlair el u lagoj 'a ngi~i , kaj
kr.1m la suno <'ng luli~ 1.1 pl j nigrajn nubojn P lro".
Klara kun mordn ironio incit' E 11011
kaj kont ni< riclis .,ur la it•lo, kaj kiam la
nlti n la ak on por floro, kiun A¡ fal' el
umtan fojon l:l malmullnomhraj h<lllga., loj
11rprenis -.ian han
ton kaj kun infana
i- sia hararo :
1 u , Ei:ig no , vi
e las vera kavaliro.
.,.olo ngardi-. unu la alían ·n h nova a p kto .
.
allu.
me ntri~is, k la nrni-dira \.ÍZ<Igo d Klara
1 aj pos.t
mi kantu erenadon, lutl
t''>li-. trompo, al! ehle ia tranga
r o tl la
n turo . Tiu JUIW drinkorpo j
. ti ornam - trubaduro, uh vía fene tro -- diti olere
·.i:igeno. - Turnu vin al Petro, li
per
it. JH'r ciuj mi<;l raj kuj graC'iaj arkoj, klinf
•kta
Lrulmdur
.
El
liaj
busoj
fluos
mielaj
igoj kaj !ir ioj ptr tia alab, lra haiíto. p r
tia •kvilibro de In jun co, ke Elígt•nt> tuj 'orloj.
P tro rugi~i .
t'l'l>r<' <,angis ian -. Ir. l rgion k aj kom IH' Í tt7Í
mali
a . Klara -.enti tion, car
eiujn rim dojn a l i fa oraj n , car l'n amo
kaj mil.ilto c ío et. las p rm -.a ta.
lnl r tiuj !. P tro kelkfoje balbuta . i
Petron, ed ri-foje malpli
rinwdoj
-.tío., unu , kiu tute li · P tron
el sin kulima malrapida lrankvilo. Kaj lío povu . al ndi de si:
t• ti , k
Eug no kom<' n i · pik ti P tron:
r
kaj re li ,.lumigi " liujn malf rlojn koj
dif ktojn , kiujn li akr .. id m lkovrü e sia
no a amiko. K nc rn <' P Ir n , lío
ti d s
pli grwa knj serio1a, l':lr jam ntai'l ol Klarn- l'n kavalirdi. kutoj.
<.inctrulino ¡~¡., Hegidino, li
ti., tr prok ima <' ti pripen ema junulo, iu
ul enumigo, k j la mom ·nlo d tiu fea sang- a erton de ia instnri lo p •
i~o <"'ili-. nur punklo po'>l la frazo. La pikoj kaj kalkulo i dek. Tam
eh• hu¡! no pre kail n lingi-. -,ian celon: Petn) foje eble ankaü tio ha •
oft•udi{{is kuj r tirigis kun sia cagn•no kaj k tumoj ne havas po on.
la kulima trank,·ilo
j
amo. St•d et· la plej lt•rtaj stral goj f ra
t•rurojn kaj oftc m• multe zorga. pri p 'koJoginj nuancoj. Tiun eraron fari
ankau
lli tl r ed ti o u ni la
lA

si

AL PEDIKO
EKVIDITA SUR LA KUFO DE SlNJORINO EN LA PREGEJO
ROBERT BURNS
Hu , kicn ,;, rampulo fia?
~rotekta., vin aúdaco vial
Cu marAa. ,.¡ kun pas' dt'fia
ur ·¡a kufo?
' ed e la· nutro ja nenia
en tia ~tofo!

Kaj tie en aplomba pozo
vi sidas, grasa kiel groso.

Volante per vent'na roso
mi vin aspergns!
Aií per pulvor' en forta dozo
vin tuj ekstermus!

Vt' kral1la monstro! kie 'Ucon
evitas t:·iu kvazaü bucon!
Fi! kiaJ serca vi rifugon
ur da m o bela '?
Forl f1k ... u \Ían sangan bu~on
en korp' mizera!

Yi ne mirigus pcr pilgrimo
sur salo de maljunulino,
aií eble sur cemizruino
de hnb' sen kombo:
sed sur la kuf' de sinjorino
Fi! ci aplombo'

3

En harotuf' de almozulo
,.¡ krablu rampu en cirkulo!
Kun fratpopolo de la pulo
vi pace s\·armos:
kaj nek la ungo, nek kombilo
vin ekalarmo. 1

7

4

• 'un tra fis vi al labirinto:
jen, en la gazo kasu vin, do!
1 'el jam vi rampa
el la viudo
k un cer olJstina:
al p1ej terura, supra piulo
de l' kuf' fraülina!

8

Se povus ni, pro doto rara,
nin ,.¡di per okul' najbara!
Pri multa iluzi' fatala
~¡ nin avertus.
Kiom da vanto, poz' banala,
ni bone perdusl
El la skota: Reto Rossefli

l.
omern idilio fini~s. La du junuloj iom
prok imigi. unu al la alía, sed kun 'iingardcmo kaj re1.ervo de ciuj rajtoj.

11.
I.n
mera idilio dronis en la lcmpoj. Petro
ti juna, do ankonw 1w hezonis memorojn,
k j et
mt•moroj knj opiroj restis el la
iditio, uhile In venko d<' la Absurdo katt>nb
ci
atenton. Tiuj tempoj \eni ·, kinm la
furiozo kaj la mnlamo iHi religio, knj kiam
fanta ma orioj trovi prof • orojn, kiuj de-sur
k t r oj 1 k ·¡ pri la lo(,riko de inkuboj.
Brue a propagando tamburi tr Eiíropo
Petro m• aparleni
1 la rcvoluciaj naturoj,
kHmk m i
ti opozicnrlo Li tirígi ul ln
puraj ideuloj d • la homu p~n o, ed Jiu inlt no nkor t
ti uktha. La dan~ero

l.'

Ho, Janjo, ne kaple.vu pave.
ne ekrigardu tiel brave!
Yi ja ne seias. kiel grave
la monstro dikasl
Per tiuj gestoj vi maltrafe
vin rimarkigas.

ankorau ne atingis konkrete Iian landon kaj
frffilldaj doloroj ne tusas la npetiton. Sed
pasis semajnoj. poste nur tagoj. kaj oni subite rimarkis, ke la historio uzas la rapidon
de modernaj komunikiloj. La Absurdo jam
<'Slis t-e la limo de la laudo. Oni forigis la
rlangl•ron por la moml'nto, sed la tuta soria
vim jnm eslis infektita de p~reigaj bakterioj.
lun tagon Petro renkontis Eiígenon. Kia
stranga taktiko kaj kia ~tranga kalkulado alhordigis tiun ci facilmovan junulon guste e<'
la sol!• ebla opozicia partio, tion ni ne esploru.
Scxl fnk~e Elígeno agis inh•r In demokratinnoj. kaj inter la junuloj li ee havis pozicion.
Li e<;tis ia peca g'ridunto de la jumrlarn sekcio. Petro ekhonti pro sia pa iveco, Yidantc
kf' tiu junulo, kiun li rigardis speco de vento1
koko, konduta tiel kura~e. • Un ankaií li
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(·iu am ro knj li malfcrmi . la pordon sirc.
~ l ul~ e. 1~ jam. n · vid~. , cd la prok ituo kaj
la n !tdll~anlaJ mm·oJ po t In urprizo snfiCis
al Ji. L iaj duboj malapcri . Friponn, spiono,
perfidulo e tu liu aculo , kiu nun ,·ola<; malpu ri!.!i Jl<'f sin tu~o nnkaií sin . 1\laran. Li
l_>rcni Io ngan pirnn, kc nenio Iin malhclpn
ec la vortk omen co . • '<'nio povi.s Iin malhclpi .
Jc plia malfl'lico, unu el la st•krelarioj vcni<;
l'll la camhron . El Petro cksplodis la ful"ioZt' :
V-v-vi mi u m pcrfidulo. nacisla dun••o
ito, kion 'i kuragas ·) For de N tiel Bandilo,
fr ipono ...
P ctro pamlis per rica vortotrezoro, sen
)l ika baro, kaj ankoraií multe da insultoj
l "tu
elnuintnj el lia fervora huso, se ...
Car • ajn e la aliaj cee ·tantoj stonigis.
l' d <' ti Í3 ,.se''. Eiígeno ubite elskuis sin
t•l la urprizo. Li indignigis kaj furiozigis.
Li ne kompreni , kiel iu povas konjekti tiun
nenion , kiu gi nun okazis. Car ankoraií
okazi nenio. Kaj tiu eta sceno Ci tie, el tiu
nur idiuto pova fari scenon. Longc ne daiíris
lia vckigo el la konslernigo, sed despli efike
ti preni la iníciaton. Lia agemo kaj indignigo
konkretigis en bone direktita, forla kaj senhcl.ita, uprTeca, vire grava vangofrapo, kiu
uhitc kaj ahrupte nokaiítis la vortofluon de
la malfeliéa Petro.
Petro sentis pascman svenon. La skandalo
·tis preta. Klara kaj la sekretario rapide
kuri el la anguloj de la camhro por malh{'lpi la daurigon de la interbaligo. Sed · pri
tio n • tcmi . Petro perdis la certecon. Li nc
'idi klare, kaj li ne lrovis solvon. Su bite
kaj konfuzc ti' enposigis la manojn, kaj, eblc
]'lcj mallJunsancc en ia vivo, Ji kalkuli<; gis
dek ... Kiam li fini , la rivalo jam malaperis.
Petro igi nokaiílita i-c ~ia propra a~isto kaj
elkalkulo. Eugcno krii jam tran~ la pordo:
- Kampulaco! . un 1ni dcva uzi multe
da apo por purigi la manon.

111.
l'JI la skandalu neniu rikollis. PPtro konduti nepardoneble, kaj krom tio lin akuzo
pruvi
neniom. Tamen, Eiig~non trafis la
omhro de u pekto kaj Jia pozicio nc c~tis
Jum ervebla
nkafi en la kontrnrm flanko
fllll fa!igi Hn H e tu bezonata nur kiel forl·
ulo. Pos
ée la evoluo
la aleroj li ja re-

PORTRETO
L. TAHKONY
Memplac' kaj stulla ornoJ'lo
sur Ja vtzagr.
·
o
brutas.
Parolo lia estas a u ]aiíta memad.miro
a ií galima1tiaso de svela nenidiro
'
aií flat' en ]d('s mukon envio gala gula -;.
Por Ji la amikeco estas sintrudo onlua ,
~1albone ka5a masko dE I' int~reso propra.
Sub lerte leka Iango cmbuskas dento kobra
de aca kalnmnio malnoble insinua.
La am ' - senfantazia plezuro-aütomato
kaj la. putranta marco de spritumad' obscena ;
la kredo - nura forme, mortinta kaj malplena,
kaj sur la dor~· de aliaj klakanta vipo-lla to.

Li sporlas entnziasme, car kun avid' volupta
li sportgazetojn kgas, kaj inter svita grego
li sidas plej pa~ie, kun hurh ekscitego
~wpantc pri vetludo piedpilka , boksa, Iukla
Art' lia estas kino, kie gis larmo-melko
Iin tusas historio trodolca kaj banala,
lia ruuzik' - sirüpo de falsaj larmoj sala,
lia lileraturo amata estas sterko,
Kclkfojc enreYigas ci t;u hom-animo,
1' okuloj senesprime, nehule ien gapas,
kaj lante, sinforge~c li la orelojn skrapas.
Tiam 1i tn• dan~cras! Rifugu de r proksimo'
{:ar marsmuzik', komando, standardoj,
bombo !o-Pvoj,
kadavro-piramido, la tuta gloro mita
de nwmhroj haraktantaj, de karno cifonita,
de ~pruca san¡!o hanla.<; t'n liaj ra~aj revoj.
apcris inter la dekstrcmuloj, kiam tiuj okupis
la poziciojn, sed Ji ha,is malaltan, enpolitikan funkcion. Gi n'zultigis a] li nur kelkmonatan karccron post la fino de la milito.
1.\cd lío ••stis mulle pli poste, kiam Petro es!is
•·n tute alía parto de la mondo. Ili ambaú
malaperi el la partio. Pctro cvitis ee Klaran ;
Ji mem ne tute komprunis, kial. Sed li ne
povis pensi pri si sen in propra honto kaj
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nnknt por Klarn tiuj tempoj
ti krir.aj. 1a
fumilio di fnlis. la putro morti , la ba,~jo 1f
la fnmilio malapcri · : Petro l'll ia maniero
M'nti: d la lt'll•ro. kc Klara intertemp transiri unknü ian animan krizon, endependan
dt• ln familia mnlgojo. V re c. tis tiel. Klara
huvi
sinn grandnn romnnon , el kiu nur
dnnk' al sm prudcnto ~¡ povi in a,·¡, la .
antl' droni grundun pnrlon de la iluzioj, kiujn
ip·
i nun jam rigardi bala lo de la vivo.
rompuln ~¡ m 'm nc i~ . ·t'd klar ida, iumelc
n•1.i~m· honhumoru. prudenta, junn virino.
kics st•riozcco tomen ne nllogi la virojn. '¡
jum ddongt' t•lannlizi
la ioman kandalon.

"' n In nudo d • ln klnko ur In vnngo. :\nknit
la knnhino forln-.i-. In pnrtion . Oni n • povh
fnri mullt• kuj oni ri-.kL tru mullt• . 1. ~ \ ¡.reJI \troj jmn a nt :nw '\ prol -.ti-..
Pu-.i-. m natoj. •1 la ,·it·o tk lu nlmHltnj tgt"
ja rn luj Pdro ankorau cntis la vaug frapnn
kid propnm dif •kton . {;¡ kon-.tunti~is, kvt\11 ·
h11n tu inflaman kuruktt•ron . la hrulon li nc
plu "l' llli . gt ll;t ill ciutnga t.h fckto , ki 1
l:•nll'Co au ~ibo . P t• lro -.uhitt• ma\junigi-. . t·
lin knpo fati-. unttnll'O. Li (h•vi-. n -.ti en la
tt rh . nr la ilngn tll' plu povi-. doni hknn
a l ti. Li • ti pli mull • n kulo mm , kicl inm
u jn untau •. Li.t soln fu~o l' ti .~ lu tudo . In
li hrnj , la lingvnj knj In \'Oj n·'pri krihoj . Pl•r
tiuj li kvit•libri -.ian piritan mul nlon
Lin
nrtn ,.,,¡.., ' ajnt• tuh• sigclita.
• t•d . unknnn nntai't In milito. dl•no,· kYis
<.in su hita H nto kuj prt•nh Pdron -...ur .,ian
tlnr-.on . Th•lp • d in r •:qwrtmln mulprnk-.ima
pn n ·nco, i u va gcmuln l'l la famili . h ¡ o'i
lrtl\'i la vojon int r ln 11 •k -rokoj . Li forln i
la \and )11 . k k li nl' plu ha'i" l'"pm-ojn . tll'k
¡wr-.tllW, nck t•ell•n •, kuj . kun avara kolcktuth>
th ... iuj ¡.!ro.'oj. H utingi.., iun •1 ln . urdnm 'riknj ' tatoj . Tit•l li po' h rckom("uci
iun
'h nn , kOJll l'IH'l' kÍl'l hi '1\l\ -;cni lo. po ... t k id

tll '"k }t1ninno.
t·: ·ti ... IÍl' 1m·dio dt noYa kr •o knj en tiu •i
11 1 •dio rllalupt•ri.., tia komplek o .
Liaj virtnj
n ·l·ktlori-.. kaj . ur~nlt· de la uaturo knj tle
nutllll'IJHlj , liu vinitmo plirnpidigi . Fl•rvoro
knj im·t ntuno, pcr i-;tn knj ~ulapti~t·mn hcl·
pis !in tran" lu s •riutnjn ohstuk\njn . 1· iziko
-.tn·u>. • vito , hala lo k un krutln. "l d nohlt.
nnturo \in fol'li"is korpt' kaj lirmi~i..., nninw,
kuj li u kiri" nl si gu te ti o u , k ion li cium mulh:t\'Í... . la l't•rll•cnn. la ·uH•rcmm 11nm•t·on.
l.a l'kpro.,pernntu komunumn ult ·tnk.,is liu.i n
, irtojn ti ií:i ... umr t•l In ruotoroj dt• tiu ma;inaro , k:.tj ti n•gi tri" la tuskojn kuj dt.•korojn
kun iom da rrti~n:t doloro pcn ·unll' pri
sin forln iln hl'jmJnndo. l~ stis oblu7.t\ tlnloro
"l'd taml'tl dnlorn.
Kinm lin farmt·entro la unuan fojon u¡wri ·
,ur ilt1 tritn kurto. kie.l lokn vidindu.Jo. li
t•ndb In knrton
l' ·ti"
ubitn impul o - •
k un nuraj sulutvortoj •l Klura . l.i nt• ri'''-'''i ·
rupidt• n . pnndon: pu. is monutoj , anlul\ nl
gi ' 't•ni.. E ·ti nmikn. ·impntiu lch•ru. l"l kiu
parte rektc, parte uh ln vortoj klnri · , k

-

La evo! u o dl' Pctro l sti. iomcte paralela.
Li stnris nun pt•r nmhau piedoj ur la tero,
m•nio homa al 1i ·tis frt-mda, krom la mal·
noh\o, Ji 1\C plu sn•his inlt-r la nuboj, I!Cf
kt>lkfojl'. en la mulolluj paüzoj de la granda
lt•horo, li n•vokis la kolorojn, melodiojn kaj
odorojn dt• lu malnovu omero.
Lu korl' ·pondado fini~i · obrupte. En Eilropo t.•rupciis lu ,-ulkano. La milito komenc·
i~i .. Po~lt· st•kvi · la ·it'go de In lando kaj la
krm•laj bntnloj, kiuj dt• punkto al punido di •
t·ri~ri · In vivon dt• lu malfelicu lando. Petro
morni~b . tia koro dolori. pro la patrujo kaj
pro tiuj , kiujn ti unkorui\ havi. tic. MuJtaj
ili nc t' ti ·. Sed intt•r ili e ·ti Klaro. Komence
la doloro esti akra. poste si obtuzit}i ' kaj
ldel mulcl•rtn nn •oro. i~i ni li ku 'ma, kvazail
aparll"ltujo de liu vivo.
Kium In milito finigi:, lu doloro kaj angoro.
n·ckflumis. Kun grandnj malfucilajoj, ed r lntive rnpitlc li ukcl>Sis tnmcn nkiri informojn. Klara vivi · kuj lnbori . ed :¡ ti
in pntrino resti mortintn ub 1 ruinoj kaj
ln frnton jeti - In uragnno. kiel mi · k ptitOII,
al alin kontinento.
Pctro pripen:i ·inn ivon en la no a bejm·
tundo. km·age li pl' i . injn pen ~n, reala}ojo
knj opirojn. kuj kun mnturn kaj traD ila
th•ddo li komcnci · prepnri 'an
ja OD al
In mili tinta Eurnpc .. Li voli: •izili ian patr·
ujon, u r ·ti tic? l', lio • ti pli tiolip, o\
nllogn pen o.
Tit>l komcnci~ Une lia lo
In ruinko rila, Cifona Eilropo.
de ruinojl Komt>nt' 1i 1 mti , p
. i1 nh• m<>l nkoli ,
d
lgra\1 ti
inn l'k cit n felicon pri tio,
li ·
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indulgita vh·o devos servi por la pli malfndlaj.
La ekvido de la iam hela, grandioza cefnrbo kortu'is lin. Li ne dir:i (.'(! unu vorton
nur mute fnligis sian kapon sur la hruston:
knj fermis la okulojn. Sed estis bC'la, ctimani·a
antaiítagmezo. La naturo jam triumfis super
fu ruinoj kaj Hp<'r Ja cifonoj kaj unitormnj.
lo kuntiri. lian gor~on: tío jam cstis angoro.
kia esto Klara, kiel si sayis ~in <'l ti u infero?
La antaiíurbeto, kie si logis, esti relativc
pli erenaspekta. ol la grandurbo mem. Rlara
malfermi la pordon. Si estis apenaü sangiginta. Tio esti la sola konscia percepto de
Petro, ka! tio, ke li vidas el la antaltamhro la trc modestan logcjeton. CamlHo
kaj kuirejeto. kaj tra la fermita pordo tra. tela... sin la odoro de la preparata mango.
Ln terpomo?
Klara nun tari antal! li en la antaítc·ambro
kaj cnkrede si rigardis la largsultran, bon,·estitan, eriozan figuron. Si diris simple, kasunte ian kortusigon:
- Petro, cu vi? Bonvenon, Petro, Petrol
Petro enpasis. llin obsedis ia narkot0. Liaj
,-alizoj kusadis dise en la antalícambro kaj
en la eta cambro. Tra la malfermita fcnestro
,·er'·igis la oro de la suno kaj kontrau la fcne tro desegnigis la konturoj de ruinoj. Oni
vidi parton de bancambro. Petro fotografts
la detalojn senscie per la okuloj. Kaj poste
li vidis nur Klaran. IIi estis ankoraü senvortaj, kaj ne sciis, de kiom da tempo ili
. tara unu antaü la alia.
- Klara ...
Pli li ne povis diri. llia rigardo ren'kontigis.
Li 'idis ekbrili strangan lumon en la okuloj
de Klara. lliaj &entoj venís en unu potencan
drkulon, ili fali en la tlamon de la ekstazo.
La realo malaperis, ili ec ne konsciis pri si
mem, i1i percepti nur unu la alian. El la
radio aiídigis olena orgenmuziko, kiun ili
a udi pri gi ne okonscii~ante. lli fl uSilris sol ene
vortojn, senscie, kion ili diras. Kiom da tempo
pasi , i1i ne scii!i, cu minutoj, cu kvaronhoroj,
horoj. lli ne volis veki .sin mem.
Kio revoki al i1i la rt>Aian mondon, estis
tondra bruo el la fkuirejo, sekvata de du malpli fortaj tondroj. lli ektremis. Klara t'l\'olvis
in el la brakoj
Petro kaj kuris en la kuirejon. Petro levijis.

~ T\io okazis? -

li demandis.
La vualon d: la knabinaj okuloj trarompis
bonhumoro. I~n la mano estis nerckouebla
kaserolo, forbrulinta, fulga, nigra, malpura.
Sur la planko de la kuirejo kusis dise terpomoj.
Xenio l"kslerordinara
rP-spondis
I\Jan1. - - Nur la lerpomoj krevis pro envio ...
IV.

:\un jam lar volo de Pl'lro trovis sian vojon.
Klara direktis Iin sen eldiritaj vortoj al la
decido. Li restos hejme kaj metos siajn robinzonajn spertojn kaj volojn en la servon
de la ruiniginta lando. Li vidis eblaJojn, k:Jj
la lasko sajnis inda kaj ec grandioza, nohla.
Nun li revenís al sia tero kaj al sia l:lboro .
l{)ara estis fiPra pri sia flanco. El la antaua
malcerto kaj hezitemo, malkurago restis al Ii
nenio.
Sed iun tagon Petro estis Pge prok..,ima al
la reveno de c"iuj fantomoj. Estis kelkajn
tagojn antaü ilia geedzigo. Brakenhrake ili
iris ien en la revekiganta grandurbo. Suhite
ili renkontis malnovan konaton, la iamau
sr:kretarion, atestanton de la ,skandaio·'. Li
maljunigis, kaj la multaj okazajoj, karcero
kaj torturoj, malfortigis lian memoran, sed
pri Petro li memoris kaj konturoj de la iama
!ikandalo komencis reve'kigi en lia memoro.
Sed pri tio ili ne parolis, la tuta historio paligis kaj perdis cian rilaton al la vivo. Ili Labilis kaj estis esperplenaj. Tiam okazis io.
El kaduka ruindomo elvenis cifona figuro .
i0m kurbiginta, simila al miloj de la cefurhanoj de tiu tempo. Kiam li ekvidis ilin, li
rektig'is kaj el la glate razita viza~o viglaj
okuloj pikis la trion. Li re'ktigis kaj prenis
spitan mie-non, kiu kvazal! diris:
- Cu vi? Cu vi rekuragis'? Sed mi eSitas
Ci tie kaj min vi ne povas transpa&i.
Jen, Eiígeno reaperis. Li grizigis, cifonigis,
Iia vizago frne sulkigis, sed li prezentis sin
iel potenca, ne-pcreigebla, kaj lia cinika rido,
per kiu Ii demonstre salutis nur Klaran, regís
la tutan agol"don.
Kiam Ji malaperis, estis silento por m o·
mento. La sekratario demandis. Cu nc estis
tiu, kiu ...
Li inlerrompis la f¡-azon. Petro igi~ morlP
pala kaj senllis, k e lia bu' o plenigas per la
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LA MIRI FA O DE LA FRA
G. Warifwhúm
Viljono gis TeoOio Galtiero (Gautier la
po ;do konis Jur jn sJumrlalajn debutojn,
d n ·niu el lll
lis tí 1 kandala, kiel la eníro
rn nían lit ralur(ln d tlu slratbubo, kun hclbluaj
''kuloi k j r g:.j rllkkarnaj manoj, ínter la kracoj
d lía pip(J kaj langín ultoj de lía mal ato, de
1:• hírthar , i..ífonve lila kaj pedikhava Arturo
~ímt.nldo. Kaj JI'' t lia fulm. trapa' o, kiu tiel
,,,rund
kui In
rl.ojn, k· gl rarliknl ·an~í
l. lwn '(Jl(ln m ·m d r po zío, nenío ~ti pli
t•nigma, ol lía n!J oluta nzi •no pri · io literatura,
lía <~b l>luta forrr•mP'' kun la iviliza klereco.
Blintlig<~ m leotl>, kiu umuntJm nt · jeta
kal:t·
lmfnn Jlf'rturlmn int ·r la r ·gul · rnntliranlf•j pla·n la mallumon •le la
urdt>j, lwj tuj mal, pt!r
t·nfmo.
.Johano ikolno Arturo Rin.baldo (Jean 'icoln!l
rthur Himhaud) rut kí~í~ la 20-an de ok·
tohro 1ff54 en Knrlopolito (Charleville), de lnfan·
teria knpihtno knj rle fllíno d6 etbienuloj; tlu (J
pttlrino, ftnldn 1 rnrJa Íla de ÍH edzO, e~tl5 lerure
mor vern. kon ·cnci p ·n anta, avara knj dn·
pota vlrtJJíno: 111 pr mo, kiun ;¡ pezígis !lur In
ínfnno, f; ti• ·rte unu el lll k11C.zoj de lía fundu
rillf•l,uln kontrau éiaj pntrinnj re pektitajoj: la
'{·ligio, lo !lt'k morulo, In ;.l•llrerno, In orcltJ knj
1• pur ·c.:o, Kt•j tiu mnluuw al la farnili rondo
ti vernjiH' In fonto de tíuj ekfui;nj, kiuj tiel
ort • p 1l lin ur In gronrlaju Htjojn dt 1· rancio,
Bc•lgio, f~t•rmunio, ltnlio ktp. L11 ,virn kun I•land·
tHJI()j ·1 V('ftlo", kiel moknomi
lln Verleno, U·
fero!l dtun in lula vivo jc krnnika ,.dromont:t" .,, ''.
íuj ti trnjtoj lamen nc lndus la atcnton, se
en In junn infauo n v ktau tre fruc mirinda
genio. f4n la impcrie tra kolcgio d KarloJlOIIto
11 altiro ~ic ndmlron per iaj lalinaj poemoj
- tlutempa lerneja ekzercigo. Lí f' ta nur 14ki• m 11 vcrkn , laú temo cltirila el lloraw,
frttn

r.

ama
d neeldir blaj vortoj, kiuj baritas u
la tango, ~e la lipoj. Sed Klara alrigardl Un.
k j, kol ktante lan tu tan trank vilon, •í flni
1 fraz
d la kretario:
ti tiu, kiun Pe o iam vaago
rr p' '
ubite r m
La
i kl
t

pocmon ,, ongo de lernaoto.. en klu li Pllllr. .
la vekii111• de lí."' poezia alYokito per
ortoj:
c':irkaúvesta.s min per siaj plej
f
Sed ne similas ~ lum' al rria kODfaal
Kiu, mik•ita je nokt', nebulips m.
jiL
1 remda al lumo de 1' ter' e.tu · iiela
Ion ~r.lnn al mi en la koron dio torftlfe
Vera11, tra mía trust' fiaadaata ldel riYero ..
• F. lo
i un u J)Oet'l'' . . .

•no

Cu ne kurioze, ke onl poris kom,..-i Ci
~~~con

tia

kun la rakonto de vizio, lúua f
Tereza de • vila - kíun cetere la lulüo
leginta. Li finu ian timnuian ~
1870, aklrante la unuajn premioja
ver rarado, pri la latiM pronerkado, ...,, .......
franca tradukado, pri la IJ'eka·fi'IIDCa IDIIIIIIIM
kaj
ironio - pri la rdipt instruado '
Jemanto, almenuii laú la e tero.
Car interne boli tute aliaj fortoj. J'..ll"'1!illl'
jaro 1870, ub la infiuo de la latltnllstr.J. .Mirt.
mem poeto kaJ revoludenwlo, 11 u•lfdllt,~iíll
franclingvan \'erkaoon. 1M 20.ao de I!JIJIW~,..,,.
()j A~
15 jarojn kaj duonon) Ji ~t:I!IIIJ.,l..
,Sensacio", kiun bele tradukls LaU
JQ36, p~. 150). De tiu dato iia la 20-a .t.
Ji nrka dek poemojn (inter i1i da tre ._...,,
en kiuj kun ek terordinara lerteco U
bj
maj tre praktikas éiujn akíraJojo de la ,,...
poezlo ekde Hugo tis Francbko Kopeo
de la plej rru·amema tenereco:
Jam íiu rob' tre maldlaluetil,
Kaj grandaj arboj, aclYoleme,
1 vitroj siajn braMojn Je
Prok im·prokslme, petoleme •••
(Unua

1 la plej realista krudeco :
• •. Ce 'ia lumb', duvorta gravur·: Clara \"enus'.
-- Knj tiu korp' movigas kaj montras lar~nn pugon,
Abomeninde belan de ulcero en l' anus'.
(Venuso Anadiomenn)
de 1!1 plej delikatn Iiriko :
.:ur ak vo lante nigrn, kie la steloj dormas,
La blnnka Ofelia drivus kiel lilio . . .
In mi tern kanto de l' astroj ornj fnbs.
(Ofelin)
al la pl j patosa elokvento :
Mortintoj de la granda 1 'audek-kaj-tria jaro
Iilion' da Kristoj kun la okuloj milde ombraj,
. ·¡ ln i vin ripozi en sin' de 1' Respubliko.
• ·¡, kurbaj sub la regoj kvazau sub vipopiko 1...
En aügusto de 1870 eksplodas la germ:mn miJito; Rimbaldo vendas siajn premiajn librojn por
fuiH al Parizo, kie li esperas travivi la falon de
In imperie'itra rcgimo; sed, suldante 13 frankojn
al In fervoja komp::mio, li estas enkarcerigita.
Jzam bart lin lil•erigas, kunprenas Iin al Dovako
fDou i), po te r<·sendas lin nl Karlopolito, de kie,
rl<.'k tngojn poste. li re fugas en Belgion: li piedira al Bruselo, knj revenas al sia amiko, en Dovakon, fine de oktohro. Tie Ji donacas al Izamhart kajeron, en kiu la deksesjara poeto kopiis
i:tjn la!>tajn poemojn; du el tiuj estis majstre
tradukitaj de Knlocsay en Eterna Bukedo, t. e.
.,I.n Emhusknntoj" (,La sovaguletoj" estus pli
gu ta), knj ,.La Dormanto de la Valo" (memoro
de freAn renkonto en la arbaro de Ardenoj). Aliaj
e tn
amgrade perfektaj pecoj, kaj meritus esti
pr<.'zcntitaj al lü esperantistoj: ,Romano", ,La
lalhono", La Mnljuna Sranko'' ktp. Almennü la
jenan oneton mi provos transdoni, ear gi bone
karakteriza la humoron Rimbaldan, alternigante
111 Jirikajn <.'kflugojn de la naturamanto kaj la
prozajn rimark~Jjn de la vagahondo; pitoreska
ki1o de la vivo de migra poeto, kiu, sen gro~o
en b po" o, devus atc·nrli la no k tan roson por refre"igi in de la irado, l•nj ne fnras alían pretigon
por la endormigo ol fortiri la cluzitajn suojn .. ~

Mla vivo bohema.
i iri , kun la pugnoj en posoj, kiuj krcvis.
.Jum nnknu mía pullo farigis ideala.
Sub la Nel' mi irí&, Muw, al vi vasala.
Ho-la J 1 Kiajn amojn brilegajn mi prirevis 1
1 ra 1' pantalon' unika oscedis lar~a truo.
Mi, Fingrulet' r vema, sutis tra 1' vojo landa
Himojn. Gastejo mía estis la tirso Granda.
'ibreti .niaj telOJ kun fajna frotobruo.

Kaj ilin mi, en bonnj ci septembro-vespcroj,
Sidantc sur vojrandoj, auskultis, -- In roserojn
Snr mia frunt' mi sentís fresiga fe-likvoro,
Al't, dum mi rimis meze de ombroj jam fantastaj,
:\li tiris kiel liroju la rubandojn elastajn
De la vunditaj suoj, kun la pied' ce l' koro!

AKome?ce de novemhro 1870, Rimbaldo rehejm¡gns, kaJ dum la tuta vintro Ji pasigas siajn tagojn en la urba hiblioteko, legante Iibrojn pri
okultismo kaj pri revolucio. La 25-aru de februaro
1871, nova fugo al Parizo, en kompanio de knabino, kies violajn okulojn li poste aludos en la
soneto ,Vokaloj'·. Post 15 tagoj da absoluta mi·
zero, ili disigas, si rifu~as al parencoj apud Parizo, repiedira'> al Karlopolito. Tie li verkns ,Projekton pri komunista konstitucio" (perditan),
lravivas fortan krizon de kontraükristanismo,
sed precipe prilnhoras al si novajn poeziajn kapablojn per la senbrida streeado de sia potenca
fantazio, kreante al si novan mondon el la ruboj
de la malnovo. Jen kiel, en l<.'tero al amiko, la
15-an de majo l8íl, tiu knabo de 16 kaj rluona
jaroj, difinas la novan rolon de la poezio, t. e.
la Iiberigon de la subkonscio:
• ... Car ,Mi" estas iu alia . . . Tío estas evidenta: mi éeestns la naski~on de mia penso; mi
gin rigardas, gin auskultas; mi jetas tiron de arco:
la simfonio fnras siajn movojn en la profundajo.
au venas per unu salto sur la scenejon . . . La
unua studo de la nnimo, kiu volas esti poeto .
Pstas ekkoni sin mem, komplete ... La celo est~s
fari sian anímon monstrn ... La Poeto igas sin
Piziulo per Ionga, vasta kaj sistema elreguligo d<.
eiuj siaj sensoj. Ciaj formoj de amo, de sufero,
de frenezo: li sercas, li elprovas sur si me:n éiajn
venenojn, por konservi nur ties kvintesencon.
Neesprimebla torturo, por kiu li bezonas In tutan
kredon, la tutan superhoman forton, kaj pc:-r kiu
li fari~as el ciuj la granda malsanulo, la granda
krimnlo, la granda malbenito -· la supera sr:ienculo . . . Car li ntingas la nekonatan . . . kaj se,
frenezi~anta, Ji finfine perdus la komprenon de
siaj vizioj, almenau Ji ilin viziis 1 Li krevu e~
sia saltego tra la eksterordinaraj knj nedireblaJ
aferoj: venoo¡ aliaj hidaj laborantoj; ili komcncos
ce la horizontoj, Kie la alia subfalis 1
. .. Liu clparolo: animo por la animo, éion resumanta, pnrfurnujn, sonojn, kolorojn -- pensajo krocantn la penson kaj tirn~ta. L.~ po~to
difinus In kvanton da nekonata, km velogns hntempe en la universala animo ... Autoro, kreanto.
poeto, tia horno neniam Rnkorau ekzistis 1''
En In printempo kaj somero de 1871, 1i do. plu
verkns poemojn, pli kaj pli revoluciajn kuj blldostelitajn: ,KRpo de Fauno", ,Pariza Militkanto",
,La Par iza Orgio":
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senordaj. kaosaj . la perceptajoj re5las neligitaj
ínter si, ili ne konsbtigas hildojn, ih lh·cras Ja
krudan naturo.o en gia pura ori!!ina senkohereco
tragikajn sun ubirojn, magiajn noktojn de la tro, La ~ianoj de Ma ria-Johana": ...
pikaj maroj, nekredeblan best- kaj floraron de la
neesploritaj landoj {stro foj &--17). Sed ne estas
. . . lli paligis, en jubiloj,
t:ble viví longe en tia senfina kaoso da koloroj,
formoj , moYoj : kaptumo ekkaptas la aniruon, kiu
Je 1' amoplena s un-irizo ,
bedaúras la malnovan, rulinan kaj de pli trankSur bronzo de l' masinpafiloj
viligan universon (5trofoj 18--21). Kaj mál;::raü
Tra la ríbelanta Parizo !
la !.nblimo de la viditaj vizioj, esperiganl:l{ pri
i:l. revolucia estonleco, la heroo, kiu senl.:ls, ke
, La l\falrieuloj en la Pregejo", , La Sepjarnj
Ji kapablas nek plu elporti tian oyagan ~-ivon,
Poetoj", ,.La Vokaloj":
nek reveni al la civilizita, aspiras al la morto,
sola solvo de tiu senelira destino (strofo 22-251.
A nigr', E blank', I ru~o , U verd', O !Jiu' - vokaloj. La poemo estas iel la transmeto de la éi-supre
Mi diros iun taoon viajo naskigojn ka5ajn ...
cHita Jitero pri la rolo kaj sorto de la poeta .
. . . Omega - la viola r a di' d e Sia okulo !
~li esperas, ke ci tiuj rapidaj rimarkoj kaj la
subaj notoj belpos al la leganto pli komplele gui
la belan kanton, presitan ci-numere en L1 magia
, La Justnlo" , ,.La Unuaj Komunügoj" :
traduko de miaj amikoj Kalocsay kaj Tárkony.
,La Ebria Sipo" estas la la ta el la regulVere. stultajo tiuj pregejoj de 1' vilagoj,
fonnaj
poemoj de Rimbaldo. lnter oktobro 18il
Kie dekkvin bubaeoj, sur malpuraj genuoj
kaj la 10-a de julio 1873, dum lia storma amlig·
Aúskultas kartavanta la religiajn klaeoj.o
igo kun Verleno, Rimbaldo verki'> kelkajn strang·
Groteskan nigran ulon kun fermentantaj 5uoj ...
ajn kanzonojn, sed precipe la mirindajn poemojn
en prozo de ,.La Iluminajoj". Post kiam Verleno
La bieraúon de sia foriro al Parizo, fine de lin ateneas en Hrnselo. kaj 1i rompas kun tiu
la interveno de amiko, Rimbaldo konigas kelkajn
elektila amiko, Ji senesperigita verkas ,Gnu seel siaj verkoj al Verleno, kiu tuj, konkerita de
zono en la Infero", specon de literatura kaj filoilia beleco, skríbac; al li : , Venu, kara granda
zofia testamento, !Jlindiganta per la sama \izio·
plena stilo, unu el la cefverkoj de la frauca pro!o.
~mimo, oni vin atenda , oni vin deziras !"
Kaj de tiu tago, en 1:1 ago de 19 jaroj, la uru~
La hierauon de sia foriro al Parizo, fine de
geniulo diras uefiniti'\"an adiaüon al la poeno.
l>eptembro 1871. Rimbaldo kondukas unu sian
Li kurados tra la mondo, senlace, sani;ante !a
kunlerninton en la proksiman arbaron kaj tie
metiojn, lcrnanle fremdajn lingvojn, sed pl~ nelegas al li novan poemon : , Ci tion mi faris por
niam ~kribos ec UDU arte ritmitan frazon. Ll fin~
prezenti al tiuj parizanoj." Gi estis la fama ,LA
elektos por agokampo Abisenion, kie . li r:uos
EBRIA SIPO", kie mistere li antauvidas sian
esplorojn, trafikos per varoj kaj armiloJ, kaJ de
propran destinan de aventuristo.
kie 1i reYcnos, gra,·e malsana, morti intcr la br~
,LA EBRIA SIPO" orkestras per la símbolo
koj de sia fratino, en Marsejlo, la 10-a~ .d.~ nodP. malligita bargo la internan revon de Rimbaldo.
18
vembro 1891 - tute saroe, kiel Ji :mtauvuns
Strangaj viúoj, balucinaj bildoj (des pli drastaj,
jnrojn antaüe, en la ,Sezono":
e.nr ili fontas el la nura fantazio de la knabo, kiu.
Jen mi sur la Armorika strando. La urboi
neniam ankoraú -..1dinla la maron, gin imagas
"
'
ta fin
eklumi&u en la vespero. Mia labortago es s ·
tra la bilcioj de la ilustritaj magazinoj) tradukas
o
b Ugm
itn · mi forlasas Eúropon. La mara ero ru
lían storman sopiradon je io nova kaj pcrforte
05
mi~jn pulmojn; la forperditaj klimatoj mio ~ :
sangita, je radikale nova vivo kaj transracif- nova
~ nat tretpisti la berbon, easi, fu mi precipe; tnnla
mondo.
- "o·•
~r1 reTamen la bonaj kntimoj de la klasika kompanlikvorojn fortajn kiel bolanta metalo · · · • •
venos kun stalaj roembroj, malhcla baiíto. runondo ne tute forruigis: en tiu freneza drivado d.e
•
•
• • _ •0 al for·
In sipo oni retrovas logikan sinsekvon. Unue . zaJ· okuloJ· · el m•a masko o m a 1JUgo, D11
.
'
·
ka¡
la ekfugo, la ebria liberigo, la kuro al la prav1vo
tika raso. Mi havos oron: mi estos p1gra ·n
(strofoj 1-3). Sed antau ol povi eniri en tiun
brutala. La virinoj flegas tiujn kruelajn. kriplulo¡
mir-oceanon, necesas iel purigi de la bomaj mf"rehcjmigantajn de la yannaj landoj · · · Bela ~Joro
moroj, necesas ia bap_to· (strofoj__ ~5). Kaj. ~~
rle artista kaj fabelisto forportita !"
tiam la inicilo kvazau supervers1gas per VIZIOJ

.. . Ho vi, civil' dolora, civit' kiel mortinta,
K u n kap' kaj la du mamoj jetitaj al Futuro .. .
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LA EBRIA SIPO
Arthur Rimbaud
nam tra 1' enpasiaj Hiveroj mi descendis,
. Ji ne p lu sentis gvidon de 1' siptrenistoj svitnj:
Por krinj Rughautuloj pnf-cele ili pendis,
'. jlitnj nude al la pnlisoj buntfnrbitaj.

Mi sekvis dum monatoj hulon, al histeriaj
Bovoj similan, kiu sturmndis al la rifoj,
Sen pensi, ke la lumaj piedoj Sankt-Mariaj
Al mar' anhela nazon repusos for de 1' klifoj .

. ti e tio; jam senzorga pri rinj sipaunroj,
Kuj éu min snrgas angla koton' au belga greno,
Kinm pri 1' siptrenistoj finigis ~¡ sknndaloj,
fin la Hiveroj lasis descendí plu sen geno.

l\1i trnfis, cu vi scins? nekredeblajn Floridojn,
Kiuj al floroj miksas okulojn de homhaiítaj
Panteroj. Ciel-arkojn stre~tajn, kiel bridoj
Sub maraj horizontoj por iaj gregoj glaiíkaj.

Kaj pasintvintre, inter furioza plaüdo-brno
De 1' tajdo, mi, pli surda ol cerbo de etuloj,
Ekkuris 1 • ·e subigis al tohu-va-bohuo
Pli triumfanta ec la forkrevaj Duoninsuloj.

Kaj vidis mi fermenti grandegajn mar~ojn: nasojn,
Kie sub junkoj korpo de Levjatan' putradas,
Meze de Yentsilentoj falegajn akvo-masojn,
Kaj malproksimojn, kiuj abismojn alkaskadas.

Min stormo benis bapte por miaj mar-pilgrimoj.
Dek noktojn, kiel korko, mi sur la ond-alternoj,
. ' omntnj In eternaj rulantoj de viktimoj,
Danci , en zorg' pri stulta okulo de hnternoj.

Glariejojn, argent-sunon, perl-ondon, ciel-glimojn
Karb-ardajnl Hidajn rubojn en golfoj brunkoloraj,
Kie serpentoj egaj sub mord' de monstraj cimoj
Defalas de la arboj stumpaj kaj nigr-odornj l

Pli dolee
La verda
De bluaj
• fin lavis

l\li volus al infanoj montri tiujn trezorojn
De hlua ond': orfisojn, kaj fiSojn kiuj trilis,
Jen mían senrodecon luladis saiímo·floroj,
Jen nedireble dolcaj ventspiroj min flugilis .

ol al infanoj Ul'erba karno poma,
ond' penetris trn mia pina flanko,
vin-makuloj kaj de malpuro voma
dum forsiro de l' direktil' kaj aukro.

De tiam mi b:migns en la Poemo Mara,
L'lkte ka, kaj de miloj da astroj surversita,
lnnganla lazur-verdojn, kie, flosajo pala,
Ravata, foje-foje sinkas dronant' medita.

Ofte, martiro la<'a de l' arktoj kaj de l' zonoj,
La mar', kies singulto la rulan igis ~ua,
Alsendis ombroflorojn kun flavbusaj burgonoj,
Kaj jen mi haltis kiel virino surgenua.

Kie, pentrantc bluojn subite, en deliroj
Kaj lantaj ritmoj sub la rugflavo de l' sunflnmo,
Pli fortnj ol lihoro, vnst11j ol niaj Iiroj,
Fermentas boJe rugoj amaraj de la nmo 1

Preskaií insul', skuante malpurojn sur la plankoj,
Kaj la kverelojn kriajn de birdoj blond-okulaj,
Jen flosis mi, dum inter kadukaj miaj flankoj
Dronintoj sinkis dormi al lokoj pli obskuraj.

fi cías la fulm-krevajn cielojn, kaj la trombojn,
ndrompojn kaj marfluojn, mi la vesperon scias,
L' Auroron uprensveban kiel svarm' de kolomboj,
K j vidi ofle, kion la horno nur vizias:

Sed, sipo, perdiginta en golfaj haroj den.saj,
Svingita gis senbirda eter' per storrn' furia,
Kiun nek Monitoroj, nek la velsipoj Hansaj
Elhokus jam por gia skeleto akv-ebria;

fnlnltan unon, angan de misteraj-hororoj,
Lnmigi per violaj longaj koaglo-flbroj
Ondojn imilajn al tre antikvaj dram·aktoroj,
Rulantnjn malprok imen la jaluziajn vibrojn.

Libera kaj fumunta, kun sarg' da viol-nebuloj,
Truinta tra l' ruganta ei.el' kiel tra muro,
Portanta por deserto al bonaj versfaruloj
Likenon de la suno kaj mukon de Iazuro;

Mi revi verdan nokton kun brilblindigaj negoj,
Kiam al mnr-okuloj sin levas kisoj lantaj,
( irkula ukoj orcuj kaj ur la ondaj eAoj
nnve-hlue la fo foreskoj kantaj.
V kii

Kurinta de elektraj lunetoj makulate,
Tnbul' freneza, kiun en nigra svarm' eskortis
Cevaloj maraj, kiam julioj bastonbate
El ei.eloj ultramaraj funelojn ardajn tordis;
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lh· 1 it\11 '' m jluj t CIIH nlulintn tu 1 k r hrujn
I:Pmnjn d Hc•lwmotoj, l,nj l11 ltH•l 1rnm tordndtiJil,

1 , 111111 nlvnnt' rlt'nlll eh hhtoj nc•mo t•IJIIIj,
Fnropon clt> l11111j hnlustrncloj

BPcllllll"ts 111

tro 11• ti¡wlnr~oju mi ·ldl , lnj ln'lnlojn
ruu dl'lirnntnj iclnj, llpt rtnj 111 nnvig .
.u t•n i· 1 nfundnj nol loj ,¡ kh•l e k1lhtloj
1 llrl\lll'l, m 1 tll 1 orhii'Cloj, fnturu n.. r.·p lgo •)

¡,lo r a· s.

'u J·r. , mi lllttll

fl'kt
'
1 UJ· 1n tngigoJ,

l'nj rin hm': krUt•ln, kuj t1iu sun': nmnrn.
1in nkrn nm' . v ·llgi. pcr t•hrio·vcrtigoj,
llo krcvu, min kilo 1 Min glutu, fundo mnrn 1
Sr nk o en Jo.mopo nnkornia min nllogn!\,

ur ni¡.:rn, 1ridtl fin k u, 1 irn, k un kur' mnlgajn,
In lri'Jnt'ik' baltnmn infnn' kniu·nntn lnkns
.'lpon frn¡.:ihtn ki 1 pnpilil'to mnjn.
1.

f~n

r c•hltt" p\11, hanih. ho mnr', tll• vinj nrdoj,
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t•l
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t't•ptu
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-.1 IH ¡.:oj pn 'knn
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dnonin nlc•jn 1orrompi. ele In
1 ontlm nlo.

Sir. t. Po'l tlt•klnt-~n ... kui~ndo
'ktlrh ll'i In so lulo )ll'r In .,l'll'r•
nnj rulu11h1j dt• 'iklimoj". kili
'iclor 1h1..:o uomi'i In mun1ju
onclt>jn, kuJ i¡.:nurn. jum In . ip·
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Sir.
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kun siuj snmk\'nj slrioj,
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In ul \onguj llhrnj tll' kunglinht
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ntoj. Sur 111 nltt•rnns clnm llin
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inh·nw th l-nmhro.
Str. 11. St•nn•nhl onclomo\'O
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rilujn. klHujn, roknjn prumon·
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&

1•. Trlr kon 11

¡.rolt klo por In ~ipnnoj, In sin·
lth) clt
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Sir. 12. dut•th•hlnj Floricloj:
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¡wjt Auj sndnj,
kun
ukuiCij <1' indigt noj tlt• pnulcrn
tlu lo lntt•r la t•k:wtiknj floruj.
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In n . nlt s c•n mllon: la ,.gn··
goj glnuknj" t• In t•hle tiuj dt•
In mnr-tllu.
Sir. 1 • 20. St"<l
n•kiAns
In 1 un<~l'io, k(• liu . uvngn ~ulnln
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ht1lo, di ''rt'l'l\llln t:·injn kntl·
rujn, pt•r In st•nsot·h o fnrl~ns
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t'EOLOGJ. MOJ: aurba: ad·
tringn-gustu: /Junta: multkolo·
ru;
c/t• c·c•mli:
mal uprenlti:
flul.:o:
mulgrunda
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nbomcnc ll.'ruru: hororo: 1 ruri·
Ru: Ir u/o: . en venta ondomovo:
kouyli: rl¡:idi~i kl 1 elftuinla
nngo nu ncidlginta lakto: lakt·
rska: lnklo lmlln: /anta: mal·
rupidn: moniloro: • p ~ d rol·
unpo; ob kum: mallum : orgojlo: flcrego, malhumilo: lnki:
fali malrnpidc: turmi: kuratakl:
toluwabohuo:
kao j
kue¡oj
(Gcnezo l. 2.): u/tramara: blua
.,pli ol la maro"; vertlgo: ap·

ullogo.
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KANCERO DE ANIMO
JULIO BAGHY
ll.
Kapitano Zentay ekslaris, lasis la skribmasinon . Li finis 1>ian laboron. Dissirinte la
krajone faritajn notojn, li jetis la slipnjn en
paperkorbon. La raporlo pri la mcmmorticro
kaj la bultCIIlo pri la mortinto jam mas~
skribite kusa sur la tablo. Li cirkaiírigardis.
En la eambro de la centra dejorejo nur estis
du per onoj: li kaj la indek isto. La ceternj
foriri por ripozi. Ankaií la indeksisto dormí klinigante sur la grandan indekslihron.
Ek tere sur la korto du policanoj babiladis
en la il<'nto de la nokto. Nediveneblaj fraz(·ifonoj flirtigis tra la fenestro.

La mieno de la kapitano Sa.jnis stoniginta
memironio. Senbrue Ji melis la pretigitan
protokolon antaií la dormantan indeksiston,
po te li prenis cigaredon, ekfumis per prufunda spirpreno kaj pensis pri tío, kc la
memmortiganto ciam estas prava. Li metas
punkton kaj finite. Onidire, la memmortiganto estas malkuraga, timas la suferojn.
Sed cu estas racie kaj prudente nur suferi
en
pero pri resani~o? Kiu havas kanceron
de animo, pereu. Kiel hela estus la vivo, se
nur korpe-anime sanaj homoj ekzislus!
Hodiaií posttagmeze, antaií ol oni portis
for la mortinton, li sekrete premis ~ian mal' armigintan mano o. Li sentís, kvazaií li
udiaüu de parendginta horno. Jes, li adiaiíis
ilente, iom melankolie, kun tiu envia penso,
kP al tiu jam estas bone, al tiu jam nenio
dolora , 'kaj tiu ne devas porti ciaman maskon. Tiu liherigis. Kiam lia mano sovigis en
tiun de la mortinto, momente cktremis lía
koro pro penso. Jes, pro penso, jam delonge
maturi "tanta ('n Jia animo, en tiu animo, kiuu
., m unu ola fra¡ro morh·oke vnndis.
Lía rigardo lrafis 1a vesthokaron. Liaj
mantelo kaj dejorrimcno kun la revolverujo
pendí tic. Minutojn kvazalt hipnotigite li
rigardi giu knj pensis pri sia revolw~·o,
ríe vita iam en ia oficcjo. Tradicihava anmlo
e ta
{.¡¡ nc pafas a] krimuloj al an~m
murdi toj. Li h rodi gin de in 1 cJlr>go. kwn
forla i Jn edzino. Tradicihava revolvl ro, la
propran ma tron avunla de suferoj. Super-

w

.,;!ica timo regis lin, 'kiam li gin transprl'nis,
kvankam tiutempe la firmamento dl• lia vivo
<''\lis sennuba, kaj tiu virino, kiun sia didonita edzinrto li konis dum, dekvin jaroj, tiu
bihliema vivkunulino aparftenis al li, nur al li.
De sur la tablo de sia amo ne sole paneroj
de kompato estis lia parto. Por b amo si
donis p1enan amon, por la fideleco fidelecon,
por la prizorgemo pr1zorgon, kaj nun ...
Nel Est3s neeble treni longe tiun ci inferan
doloronl Tio ~i estas nekuracebla. Li havas
kanceron de animo. Kial viví plu? Tio éi ne
estas ja vivo, sed longa agoniado.
Li ekiris a1 la vesthokaro, dum longa minuto meditadi3 ce la revolverujo, postP m::~l
fermis ~in ... Gi estis rnalplena. La revolvero
mankis, kvankam li memoris, ke antaií la
komenco de la dejorado li prenis gin al si.
Estis ja lia devo fari tion. Cu li la.sis gin
hejme sur la tablo? Vere, dum la lastaj semajnoj kun superslica antaiítimo li kasis ~in
for de si mem. Li timis la mortvokan sorcon
de la tradicihava armilo, sed hodiaií ... Jes,
h1 te certe, k e li prenis ~in al si.
Li cirkaiírigardis •lmj surprizite rima.rk.is,
ke en profundsina fotelo iu sidas kaj atentas
pri ciu movo 1ia: la kuracistmajoro. Kiel okazis, ke li ne rimarkis lin gis nun? Jes, ja!
La dorso d" la fotelo kasis lin, kaj de la
tablcto, kic la skrihmasino staras, estis neeble
lin vidi.
- Sinjoro mDjoro, cu vi maldormas? Kial
vi ne ripozas, kiel la aliaj? - Post momenta
paiízo li embarasc aldonis.
Vi povus
tran'kvi1e retirigi. La nokto promesigas sufice
1\vie!ta. Se io tam<'n okazus, vi scias, ke oni
v('kos vin.
- Nechlel Mi havas preventivan dejoron
-- respondis duonlaiíte la kuracisto.
- Mi ne komprenas. Preventivan dejoron?
1\ion vi volas anticipe malhelpi?
- - "'u, kolego, kiam iu polica oficiro ticl
malmultl· povas suvereni pri siaj santoj kaj
pcnsüj, kiel vi Jl<' povis dum la posttagm~zo,
kaj por kiu la kadavro de fremdulo far1~as
mortinto de 'kiu li manpreme adiauas, ktel
'
.
,.¡ faris, nn, tiu horno staras ~e la Rhtsmo-
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rando de la morlo. E las devo gurdi lin, car
lin vokas, tiras la profundo kaj lin venenns
Ir. penso pri nenii~o.
- Mi nc komprena , kial vi diras tion al
mi? Supozeblc, vi ne pen a , ke mi ... ke
mi vol. fari finan al la uf rada. Cu? - kaj
1ia pral tanta refuto
·tis ti<'l
enforla,
kieJ praviga konfe o.
Cclere mi ne hava
hauzon.

- Jes ... Ji melis punkton, faris finon al
la suferoj.
- Neniu estas prava, kiu jetas for sian
vivon pro ofendita vanteco. V~;re, li faras
Onon al la suferoj, sed ~amtcmpe li ~enigas
sin de tiu konso1o, kiun la vivo rezen·i-; por
li ... Mortigi in e las malkura~e!
-

- Ti o pava e ti . . . ec tute certe, k .' vi
ne hava kauzon, kamarado . . knj vian re,·olveron vi ne ercul Gi e tus ce mi, en mia
po~ o. Ti el mi opiniis plej prudenla . . Armilo
ne deca en la mano de tiu, en ki
animo
la rem moroj pri feli~a pa inteco batalas
kontrau la scnhava e tante o . . . Mi petas,
proponu cigaredon al mi. Mia provi70 elcerpigi~

La kapitano servoprdle transdonis ian
cigaredujon. Ili ambaií ekfumis kaj scnvorle
r<'ciproke ob ervadi unu In alian. Fine la
kuraci lo rompí la silenton.
- Tiru pliprok imen tiun fotelon. ek idu
kaj ni babiladu. La nokto
tas ankorau
longa. La indeksi lo dormas.
La kapitano obeeme ~iri · la fotelon,
kidi vid-al-vide, kaj li cii , ke la kuracisto
e lo sondanta la vundon de lia animo.
Egalel ~ajru al li, ke ciu havas rajton fad
tion. Oru ja povas nek utili, nek malutili plu.
lam en la vivprotekta sckcio de la polico
ankau li eksperimcntis pri tiaj nnimkanccruloj kaj vanc. Ankau tiuj toleri en plendo
la kan olbandagon kaj poste desiris ~in. Nun
veni lia vico. Kion novan pavas diri tiu c'·i
kuracisto? Certc ncnion tian, kion li nc diris
jam al i mem.
- Kiomjara vi estas? - la kuracisto komencis.
-- Kvindeksep ... Unu jaron malpli ul la
postugmeza mortinto.
- Je 1 ..• Vi nc sajnas pli ol kvardeksep.
- Mi scias. Ankau tiu mortinto nc sajnis
esti pli, lamen li havis iajn jarojn.
- Nu 'kaj si, la virino? . . . Kiomjara si
estas?
- Tridekok . . . Prcskaií tiom, kiom la
'idvino de la mortinlo.
- Mi komprenas. F:mtomado cstis en vio
nrumo kaj nun vi pensas, ke la memmortiginto pravas. Cu?

Pri kon olo vi pare-las, ed kion la vivo
ja povos prezenli post la unu sola, kiu regis
l:injn fibrojn de via memo, kaj kiun vi ~entis
destinita por vi? Kion'l Ncce virinon aií balzam'konkubinonl Jenl Dankon, mi nc ~al¡1~
la urogaton.
- Mi miras pri via memvola miopcco ..
Krom la virino ekzistas ideoj kaj laboro ...
Krcdu, ke nur la mal ata egoísmo, la ofen·
dila vanteco veadas en vi.
- Nur tiu pavas paroli ticl, kiu ne kona~
la dolaron, formi~intan el cenl komponentoj.
La sufcro de 1a ofendita vantcco nani~as
kompare al la nai:ízo, al la plii~anta malestimo, al la eniluzii~o, kiuj kaiízas ofte e('
,·omsenton, kiam oni estas devigata vidi la
perfektan purecon baraktanta en la proprc
clcktita koto, perli tie moralan degeneri~on
tiagra·dan, kio makulas per duboj ce la plej
sunbrilajn tagojn de la kunc pasigitaj jaroj.
Necldireble mi uferas ... Mi pereos pro tio,
ce se- mi ne Yolos ... Vidu, mi ne hontas konfesi kaj mi ne neas . . . Mi havas kanceron
de animo. En Si ka i~as la neapelaciei.Jin
verdiklo. Mi deva perci.
La kuradsto ne respondis tuj. Li zorge
e tingis sian cigaredfinon sur la cindrujo.
klinis sin pliproksimen al la vizago de la
kapitano, rigardi iom longc al Jiaj okuloj,
kaj nur po te, tre mallaiítc li ckparolis.
- Nel ... Kancero de animo ne ekzistas,
gi estas nur kreajo de via torturila fantazio.
kaj ... kaj ... vi ne devas pcrei ... ~[j ~cías.
kamarado mia, kc vi ne devo· pcrei. laDI
:mkorau mi pensis la amon kaj ... jen vidu.
mi sidas ci tic, vid-al-vide, kaj rememoras,
ke foje allkau mi p'cnis rcvolveron cn ~~~
manon kontrau mi kaj iu forbati~ tin el rota
mano . . . De tiam pasis jam dek jaroj, je~.
ce pli ol de-k jaroj.
..
- Kaj si? La virino? Kio okazis al SI?
1\lalgaja rideto vibris en la okuloj de la
kuracistmajoro por momento. Li krupul~
konsideris la respondon: cu diri la nudau
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n?

wron
n~ensogi? Estas ja miraklofaraj
mt>n-;o<TOJ, kte fiktiva forto efikas pli ol !in
dl' la nprobitaj medikamentoj. Almena\1 kelkfoj . Li elekli la mensogon.

sercis distron. Gi legis kaj relenh; la nomo 'n
~ur la sildoj, lokitaj ambaiíflanke ·ur la m~
roj sub la. pordego. Nur iom post iom li konsrii~is pri tio, ke li jam la kvaran foj.1n legas nomon, kiu estas konata de li. .D-ro
Dorthmuth p. kurnrisfo." Certe li konas lin.
~e kiP.? La litero ,p." subite aprrigis antaú
h la tutan fígmon de lia mn.ljuna kuradstmajoro kaj revokis en lían mcmoron la hisLorion pri revcninla edzino.

~ Si r vt>ni ·. La korkaresaj mcmoroj pri la
pa. l~tCCO r~k?nduki sin. .Nun ankaií siaj
haroJ hlnnkt~Is. La nova situncio i"is min
fnrge-;i tiun intermezon, kiu iam fata~p sufokadis la vivovolon en mi.
- Cu Ai revenís? - en la voco de la kapitano vibri la urprizo.
-

Je , ·¡ revenís kaj ankni:í sia animo fari~ tiel blanka, kiel siaj haroj ... Jes. jes,
;¡ reHni - kaj en la rigardo de la maljunn
kuracL tmajoro melankoliis la revo neniaru
realiginta. Kiel bone estas mensogi tion realaJO, kioñ la vivo ciam forneis de li. - Aiískultu! Foje mi aüdis de iu, aii mi legis ie.
ke la horno estas dupieda besto kaj la hesto
e. tn kvarpieda horno. La diferenco estas nur
en 1:1 nombro de la piedoj. Ni ambai:í vivas
ja uh la amaj naturle~oj. Ni, homoj, ribcla , kaj ili, la hE'stoj, obeas al la samaj legoj.
Tial ili ne hnvns animajn konfliktojn. Viclu.
amiko, tiu fllozofio tenis min viva. Mi klopodi kun humila obeemo klini mian kapon
::mtai:í la legaro de la naturo.
- Kaj la "irino revenís... Cu? . . . Kaj
'i fr>rgcsis cion. éu? - kaj la vr.kita e~per
opiro kolorigis la voeon de la k::Jpitano
- .fes! Si diris, ke VÍ\i sen mi si ne povas.
- La ·amon ~¡ diris ankai:í al mi, sed turnen ... Kaj verc si revenís?
- Je 1 , t¡ vivas kune . . . ~¡ estas i"e mi,
kun mi - kaj la kuraeisto sentís, ke lio nc
plu esta menst go, car si vivas en lía animo
f;is la lomho. - Jes, si revenís.
Ho, inrlul·'ema Dio, se ankaií al mi ..
~e eble . . . e ... -- kaj la akra ~manco, la
tortura dolor<> mildígis en Ji je la luso de
trompcma e pero. Lia retenila interna ploJ rso pre~i
por indulgo al la malplrna cirio.

JII.
bJa pluv go la \Ís la lrotuurojn, la stratojn. Oni rifui;i
uh In proteiklou de la po~· ·
d govolh j. Ankai:í kapilano Zt:ntav halhs
<' iu porde,go kaj liris in en gifln angulon.
L• piona di la firmumcnton,
enpensc . s~
padi
1 la pr •ti'J kurantoj, ul la •.taranloJ ('t'
]a kontru m po• d go. Lia rigardo volc-nc,·ole

.Subite ekregis lin la ideo viziti la majoron
kaj konatigi kun lia ed7ino, propraokule virli
tiun virinon .,kun la blank.igintaj haroj" kaj
,kun la animo, fari¡tínta kiel bl:mka ne"'o"
Pretere li rigardis al la firmamemto. La ~lu
vc-go daiíros ankoraii dekon da minutoj. Li
rigardis la numeron de la b~ejo: II-a l'tago
4. Li ckiris al la stuparejo 'kaj decidís motivi
sian viziton ,pro la longdaiíra pluvego".
En la dua etago, ce la lar~a koridoro antaií
la logejo de dr-o Dorthmuth, vici~is longaj
flortrogoj kun kolora pompo de la frua printempo. La fenestrojn kovris puntokurtenoj,
supozeble faritaj de zorgemaj manoj virinaj.
La anso de la pordo brilis pro pureco. Kapitano Zentay post momcnta hezito prcmis la
butonon de la sonorilo kaj la pordo baldai1
malfermigis antau li kaj li vidis aperi ce la
enirejo simple, sed tre nete vestitan ,.jrinon
kun duongrizaj haroj. El sia delikattrajta kaj
sensminka viza~o beleta kvazai:í radiis la
ndktonigraj okulo.j. La unuaminuta impreso
pri si estis, ke la vivo kaprice metis prujnotusitan hararon sur junan kapon. Dnm la
longmomenta observado li taksis dekkvinjaran
agdiferencon ínter la virino kaj la ma.joro
Vere, tre agrahla animbrila viza~n. Iam certe
si estis enviinde bela.
-- Cu la sinjoron majoron vi serca'>, sinj;1ro kapitano?
T,a k oloro de la voco iom remcmorigis lin
pri provinra dialckto, pri voco de sopranridll
..naganino.
- Jcs, sinjorino. Gabor Zentay, polica kapiluno mi estas.
.
- La siujoro majoro nc estas heJme, sed
bonvolu iri en la ~alonon, car bnldaií li devos
rcveni . . . la tagman~o jam estas prefa · · ·
Vl"rsujue pro la pluvo li iom malf~u~ · · ·
-- Vusajne, siujorino. - la kapttano pa·
si en la antaucambron. - Se esti tute sin-
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l'Cra, ankaií mi rifu~ for de la p1uvo ci ticn,
pligusilc ub la volbon de la pordego kaj tic
1imarkinle lían sildon ...
- Do ne pro oficiala afero vi veni'l, sinjoro kapitano. D
pli bon 1 Mi metas ankoraií unu telcron sur la lablon kaj vi pnvos
tngmangi ce ni. < pereble vi havas lupapcti ton ... J en ti en, al la alano, bonvolu eniri!
Dume mi zor •o pri la tabla.
-

Ne, ne 1 Neniel mi dezira

~eni vin ...

La pluvo bnldau ··e os kaj ...
La majoro tre ~ojo!,.
havas ga ton ce sin
labio ... Komprenebl mi ne releno vin pcr
lllh'num~o, e via edzino alenda vin.
- Mi ne havas cdzinon, neniun mi hnvas.
u pro hazardo, (:u pro la amargusta tono,
S.i rignrdi momenton al lia vizago kaj poste
kun rideto honkora, kiu belihris ·¡an viza~on,
kvazau urprize, · ¡ ripetis la invitan.
-

R

Lu, mi petas.

Li ja tiom maloft

- Nu, rican regalan vi ne havos, sed la
majoro volont divido gin. Buljono, kuirita
hovviando kun tomalsaiíco kaj rizpudingo,
lia satata frandnjo ... Tiom longe li postula!'
de mi ,Manjo, faru jam foje rizpudingon",
kc hieraií mi vizitis kclkdekojn da bnliko
por akiri rizan. Li a ·crta , ke mi lbonege po
Ya gin pr ligi. Vi nepre d va gin gustumi,
injoro kapitano.
Si kondukis lin en la salonon, sidigis lin
kaj rapid foriri · por zorgi pri mangilaro kaj
leleroj al la gasto. La kapilano cirkalírignrdi . La malnovmodaj mebloj awstis pri hcjmo·ato de virinaj manoj. Sur la muroj pendis
kclkaj pentrajoj, sur la salontableto knj ln
forl pinno 1loroj en vazoj, kaj tic, ínter la
du fcn troj, uper la ~anapo, pendis olcopenlrajo, portreto de di ·tingindn belulino.
Ccrte: f,ti estas de hona p<mtronrli lo, car la
p<'nikumado, la koloroj r pcgulis veran Yi ·
\'On. Por rigardi la nomon de la artbto, li
pa5i ul la bildo. Nekonata nomo. NegraYc,
In porlrelo estas rave bela.
Li profundiAi · en la ob ervado de la }1ildo
kaj nc rimarkis la revenan de lo. virino
- Cu plaCas al vi? Si estis multe pli he la,
ol tic sur la hildo, knj ankau honkora ...
jcs, bonkora, mi diras.
- Pri kiu vi parolas? - la knpitauo tur·
ni in urprizite al si.
- Pri si 1 Pri la cdzino de la majoro.

-

Nu, kaj vi, kio vi estas, sinjoriuo'l

-

Simpla

mastrumantino,

prcskaií tiel

m~lnova en la hejmo, kiel la meblaw dr tiu
éi alano. Mi estas unu meblopeco po~lrc'

tinta.
La kapitano kun iom da cmbaraso nibkullis la frazojn, diri lnjn de ridanmj lipoj.
- N u, kaj . . . kaj la sinjorino ne esflH
hejme ... cu si foriris?
Forl
- E percble haldai:í si revenos. Cu nc'l
- Ncl Si foriris kaj ne plu revenos.
- Kiam? Cu denove okazis io?
- Mi ne komprenas, prí kio vi aluda~ JH'r
Uu ,c u denove okazis io"? La\1 mi nur unnfojc olkazis io, antau dekunu jaroj. Tiam si
foriris kaj ne plu revenís kaj postlasis min
... jcn ciol
-- Mi tute ne komprenas... Antau mona lo aü ses semajnoj la m ajoro ja diris al mi.
k e si revenis.. . ke si vivas kun li ... kaj
nun?
La noklonigrajn okulojn de la virino su·
hite vualis larmo rc:enata. Si duonvoec, prr~
lwu al ..,¡ mem respondis.
- Reale si foriris, sed image si neniam
forlasis la doman . . . Mi scias . . . sed kion
fari?
La kapilano nur mm rima~is Ja sangigon
de sia mieno kaj la csprimon de la okuloj,
en kiuj r<furilis pale la memvole akccpli!a
martireco.
- Kaj vi ... vi kial reslis?
- Por eJtordi la rcvolveron el lía mano
kaj . . . kaj ma trumi en la forlasita hcjmo.
La prisilenütan konfeson li komprenis.
Jen la konsolo, etelndita de la Vivo 1 La ne·
cesvirino, la balzamkonkubinol Unu servb·
tino, dungita ino por mastrumi ... por scr\'i
... Sed kiam lb rigardo enigis plu en tiun
de la noklolü1la simplulino, li hontis pri siaj
pensoj 'kaj lía koro pleni~is de varma komp·
reno, homa simpalio al si.
- Cu vi konas Jin delongc.?
- Tridck jarojn mi servas en lia ht'jmo.
Kiel juna fiancino mi venis, servi al ili por
pliigi mian doton. La fiancon forprenis ~a
unua mondmilito. Mi restis. IJi ambait estis
tre bonaj, :unindaj ... kaj kiam li reslis sola.
cu mi rajlis forlasi lin, kiu estas tiel bon·
kora, kiel horno, viro povas esti bona?l ...
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li re ·tis. Trid('k jaroj estas longa lempo.
Cu n , injoro kapitano?

SALO KAJ PIPRO
RETO ROSSETTI

- Je.·, tridek jaroj estas tro longa lempo
p r rekomenci ion novan.

LA PURISTO
Tre diligenta sciencisto
estis la profesora Tvisto;
li esploradis sen eraroj
en plej tropikaj praarbaroj.
Durn riveregon li preterís,
l' edzino bela malaperis.
Gvidist' raportis post esploro,
ke mangis sin aligatoro.
Tvisto ekgernis: ,Mia filo,
vi volas diri: krokodilo."

- .=ect kial re1wmend? Dirul Komenci ion
novan oni pova · ja po. t morto de io finita ...
Cu . Rekomcnci estas neehle. . . Aimenaü
mi fiel pensas. tu mi pravas ?
- Vi pravas kaj 1i pensis pri tio, ke
ankai:í la entoj na kigas kaj mortas. La tra~edi n kaiíza la ne ·amtempa morto de la
sama . en~o ce du animoj. Subite. li rekonscii~i pri ia . ituacio. Rio okazus, se la kuraci tmajoro trovus lin en sia hejmo? Li ne
,-olas embara'li la honkoran kolegon, kiu iam
men otis, ai:í diris la veron de la fantazio
por lin a,;, La pluvo sajnis maldensigi, ba1daií ~ cesos. - Guste mi memoras, ke mi
prom i al amiko kune tagmangi. Pardonu,
~ed mi deva foriri.
- Ankoraü pluvas . . . Cu vere vi ne pova - re ti ce ni? Li certe gojus ...

- , ·~. neeble! . . . Kaj mi petas vin, ne
men iu mian viziton ... entute ne parolu pri
mi. Hazarda okazajo: pluvis, iu kolego suprcnveni por trO\; sirmejon kaj post éeso de
la pluvo li foriris ... Jen l
- Verc, mi tre bedai:íras... Tamcn iom
da rizpudingo . . . Gustumu gin! Gi bonegc
ukcesis, mi pen as.
'e¡! Dankonl Mi devas rapidi for . Ec
ur;)e - knj li malfermis la pordon, pasis en
la antaiícamhron kaj tre rapideme prernis
sian manon por adiaiíi.
- Vere, mi tre !re bedai:íras ... Mi sentas,
ke vi devu re ti.
'eeblel - kaj momenton hezitigis lin
la ga tama invito de sia afabla rigardo. Por
rifu j ki 1 ehle baldaií, Ji klinis sin al sia tenata mano kaj kil,i gin kun sincera re:sp<'kto.
ed injoro kapitano, kion vi pensns -~¡ prole te klopodi liberigi sian mano~ el
l:t lia kaj rugi~i gi 1eunpioj - , mi estas J3Ill
kvarde dkjaral
Sed angclkorn - komplimentis la kvpit no kaj po 1 momento jnm Ji ~npidis . for
Ira l koridoro, kaj atinginte la stupareJOII,
Ji pion di mal uprcn por eviti cventualun
rí'nkonton al Ja kurad tmajoro.

VffiA VIDPUNKTO
,Women are a pretty poor lot, but lhey're
the best other sex we' got."
La virin' ne estas multo:
korpa logo, cerba stulto,
ruzo, trompo kaj adulto tamen mi koncedas:
si estas malgrai:í ruzo-tekso,
malgrai:í plago kaj perplekso,
la plej bona kontraüsekso,
kiun ni posedas.

LA ETERNA GOLFLUDANTO
Mi memoras pri la tag',
kiam Germanuj' invadis :
golfludante al la flag'
mi la pilkon direktadis.
Cu la uloj venís por
al mi fari ian trudon?
Vere, ne - sed la angor'
tre perturbis mían ludon.

IV.
Pasis semajnoj. Iun sunbriJan posttagmczon d'e Junio, auto de la polico haltis antaií
hulvarda ludomo. Du uniforme, uno civilc
vestitaj viroj descendis: policaj kuracistmajoro, kapitano, detek'livo. Sub la volbu de la
pordcgo la pordisto atendis ilin.
- J oh ano Lestjan mi estas, la pordisto.
Mi atendis vio, sinjoroj.
_ Kie trovigas la logejo? - demancls Ja
kapitano.
- Tria eta~o. Lifto estas. Bonvolu. sin·
joroji
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Notoj el sub la pendumilo
Julius Fucik
( ·nu el la plej emociaj homaj dokumentoj
puhliki~
nun. Gin verki
JulitLs Fucik,
kaptita de la Ge tapo, en la mallihereju
Pankrac, apud Praha. La aiítoro e ti redaktoro de la marxista literatura revuo ,Krro'·
kaj ankaií de Rudé Pravo, oficiala gazeto de
lu "-eha komuni ta parlio. La 8-an de septembro 1943 la naci toj lin ekzekuti .

mi rapida , ke mi alvenu al gekamaradoJ
Jellinek antau la fcnno de la dompordego.
Mirek, mia ,adjutanto" atenda mio tic. ~li
da , hodiaií li hava nenion specialan por
diri al mi, ankaií mi portas al li nenion.
ed forr~lo de priparolita rcnkontigo povur;
kaiízi pani'kon kaj mi malamas cian upernuan ek citigon.

Ceba malliberej-aardi to K oltinsky enstclis
la paperon kaj plumon en celan de F uéi k
kaj li reporli po te la notojn verkit.1.jn pcr
ekreta kriho. La edzino d la vcrkisto, post
ia liberigo el la konccntrigcjo, kulektj In
numeritajn foliojn, kiujn gardis la amikoj
de la verki to.)

La 24-an de aprilo 1942. E ta kvin minutoj antaií la deka. Delega, varma printempve pero.
Mi rapidas, kiel mi povas, kvankam mi
devas lami laií mia rolo de maljunulo

Oni s.aluta min per taso da tco. Jam (ee las MiTek kaj la geedzoj Fried. Tio estas
. uperflua ri ko. ,~1i ~oja , e rrú povas \'idt
\"in, g kamaradoj, sed ne tiel, kune, LÍ·
maniere. Tia cambro e tas rekta vojo al la
malliberejo kaj morto. Aií lernu la regulojn
de la kon piro, att rezignu pri tio, ke vi !ahoru kun ni., car tio e ta por vi dan~era.''
- Knmprcnite.
- K ion vi porti al mi?
- La unuamajan numeron de Rudé Pravo.
- Bonege. Kaj vi, Mirko'?
- Nenion novan. La laboro progresa.
llonege.

Ili okupis la liftkajuton oficodigne, senvorte. Kun obtuza brueto la lifto eklevigis.
La detektivo intere igi .
- Kio estis lia nomo?
- Gabor Zentay. Li
lis polica kapit:mo.
Donmaniera, afabla viro li cstis. i 'eniu ~ tu:.
pensinta, ke tiel ...
Cio prczentis la kutiman bildon: grupo de
la najbaroj, scivolemuloj ur la koridoro, la
po ten taranlta policano, kaj ur la micnoj
kompato, scivolo.
La pordo de la logcjo lnrge malfcrnúla.
Pura, bone prizorgita cambro. Punta tahlo
tuko sur la tablo. ervico kopleta por likvoro
kun tri gla etoj, plenaj de orflava alkoho·
Iajo. Malfermita adiaiíletero por la polico.
Sur la kanapo ku.is la duone dcglitinta mortinto. Lían uniforman makulis. nur la ango,
flirtiganta tra la •tofo. Lían izagon en nlkigis la morto, liajn lipojn kurbi •i la doloro
j ironía rideto. La vive tinga revolvcro kuSI
sur la planko tie, kien gi forgliti el la
mano de la mortinto.

La kapitano prcni la po tlasitan lcterou
l.aj laute legi .
,Kamaradoj, pardonu al mi, ke mi donas
laboron. Mi petas vin, malplenigll la glasojn, pretigitajn por vi, jc la memoro dr
homo, liberiyinta de siaj suferoj. Uuuaranga, bonmarka brando §i estas. Esper·
eble vi ne plendos pri (ji . .. Kaiízo de mia
mortn: kancero de animo. Nekurarebln
malsano. Post la felicoplena pasinteco m'
ne povis porli la sen(jojan pe:on de la e 1·
anteco. ,\ti estis tre sola, or{e forla.,ifa en
animo. Mi timis la sencelan mnljuneron.
... Al J.:urat::istmajoro Dorthnwlh trans
donu mian saluton kaj diru, ke li nt•'
simbo/e diris veron. Ankaií lía fllozaf;o
lamas. Ce la bestoj same ekzista anima
konflikto, krízo nesuperebla: la fidela
hundo kondamnas sin je malsatmorto st~t
la tombo de sia mastro {oririnla. Mi mortiS
ce la tombo de murdila. kote makutita
pasinteco bel;t . .. Vivu {elite kaj sat~e!. r;a)
iama kamarado : Gabor Zentag."
(Ftno.

•

24 horoj

-
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Ii •oli diri .nur tiom. Ni renkonti~os
la unu~n d majo. Mi sendos ankorau sciigon. Gis la revidot
- Trinku ankoral'1 tasan da teo.
1 'e, ne. kamaradino Jellinekl
Ni estas
tro multaj N tie.
- : cd lamen unu tasan da tro, mi petas.
Lev1~as la vaporo de la fresa teo.
Iu frapas ce la pardo. En tia malfrua
nokto? Kiu povas esti?
La vizitantoj senpaciencas. lli pictdbata 5
la pordon.
-- Malfermu! La polico.
- Rapide for tra la fenestrol Fu~il Mi
ha,·a. revolveron, mi reteno ilin. Jam malfrue. uh la fenestroj staras la Gestapo-anoj
kun uprendiTektitaj revolveroj. La cashundoj
fH.'rforta la pordon, venas en la cambron en
la kuirejon. unu, du, tri - nai:íl Min ili, ne
po,·a. 'idi, ear mi staras malantai:í la pardo,
facile mi povus pafi ilin de malantaiíe, sed
l:iuj pi ·toloj estas direlktitaj sur la du vi.Tinojn kaj sur la tri senarmi1ajn virojn. Se mi
pafo , k\in miaj geamikoj falos antall mi.
Se mi mortpafos min mem, ili ~iuj estos
mortpafitaj. Se mi ne pafos, iii iros en malJibe:rejon por duonjaro, aií por unu jaro, la
revolucio liberigos ilin. Nur Mirok kaj mi
ne povos liberi~i vivantaj: ili turmentos nin.
Per nú ne multe perdos la afe:ro, sed kion
{:i ÍaJI'OS sen Mirek? Tiu ci hamo traluktis la
hispanan militan, dum du jaroj vivis en koncentrigejo en Francia kaj de tie li revenís al
Praha meze de la milito. Ne, ankau li ne
parolo . Mi havas du sekundojn por pri·
pensado. Aií tri sckundojn'! Se mi pafos, mi
drfendos nur min mem kontraü la turmentadoj, sed mi endangerigos la vivan de kvar
miaj gekamaradoj. Cu vere? Jes.

Ili pusas min en ai:íton. La revolvero celas
al mia kapo. La veturilo ekiras.
-· Kiu vi estas?
- Profesora Horák.
- Mensogol
l\Ii sultrotiras.
- Sidu trankvile au ni pafos.
- Guste, pafu. '
Anstatal! pafo, vangofrapo.
Ni preteri:ras aúton. Sajnas al mi, kvazal!
hlanka kurteno kovrus la fenestrojn. Nupta
voturilo - nokte? Eble mi havas febron.
La konstruajo Pecek, la cefkomendantejo
de la Gestapo. Neniam mi pensus, ke mi
venos ~i tien. Jli pelas min a1 la kvara etago.
Ha, ha, la fama sekcio II/ A, por la komuuistoj. Mia scivolo kreskas.
Altstatura, dilka oficiro sta·ras antaí't mi,
sian revolveron li enposigas kaj invitas min
nl sia kontoro. Li ekbruligas rnian cigaredon.
- Kiu vi estas?
-- Profesora Horák.
-· Mensogo.
Lia brakhorlogo montras la 11-an.
- Ttrasercu lin.
I1i pasas al mi kaj komencas min trnser~i.
- Li havas karton de identeco.
-La nomo?
--r Profesora Horák.
-- Kontrolu!
Ili telefonas.
- Komprenehlt>, li ne estas registrita. La
karto de identeco esltas falsa.
- Kiu donis gin al vi?
- La cefpolicejo.
La unua bato per la bastono, poste la dua,
tria... cu mi kalkulu ilin? Ne, nenie oni
fa.ras tiaspecan statistikon.
- Via nomo? Parolu. Via adreso? Parolu.
Kun kiuj vi estis en interligo? Pa:rolul llia
Mi decidís. Mi elpasas el la angula.
adreso? Parolul Parolu, aií ni batos.
- Ho, ankoraií unu.
Kiom da paJtoj povas elteni la homo?
J.a unua bato al mía vizago. Suficus por
La radio signas ndktmezon. Oni nun ferwenigi bomon.
mas la kafejojn, la lastaj gastoj ekiras hej- Supren la manojnl
men. La geamantoj staradaa en la pordegoj.
Ankoraü unu vangofrapo kaj ankoraú unu. La altstatura dika oftciro YIDIB en la eambron kun amika rideto.
Precize tiel mi imagis la aferon.
- Cu aio tasen~ siQ'joro redaktoro?
La pura loiejo nun estas amaao da romptioa
ili? Cu la geedzoj Jelliitaj objektoj kaj mebloj.
1
~
ili ja ne
Pluaj batoj kaj van&ofrapoj.

ee
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- Vi vidas, ni scias cion. Parolu. Estu
prudenla.
Laií ilia vortaro lío signifas: estu perfrdulo.
Mi ne estas prudenta.
- Starigu lin kaj donu al li kelkajn.
Estas la unua. La lastaj tramoj kuras, la
slra.toj estas malplenaj, la radio adiaiías siajn
aüskultantojn.
- Kiuj estas la membroj de la Centra
Komitato? Kie vi renkonti¡1as ? Kie estas via
acetejo? Parolu . Paro1u.
De nun denove mi kal'ku1as la batojn. La
sola turmento, kiun mi sentas: m.ia mordita
Luso.
- Detliru liajn botojn.
Vere, miaj piedoj ankoraií estas netusitaj.
Kvin, ses, sep . .. ciuj bastonbatoj falas samtempe ankaií sur mian cerbon.
Estas la dua. Praha dormas. le ckplora
infaneto, kaj viro karesas la kokson de sia
edzino.
- Parolu, parolu.
Per mia lango mi povas elpalpi, kiom da
dentoj i)i elbatis al mi Mi ne povas kalkuli.
Au dekdu, dekvin, deksep? Ne, tio ja estas
la nombro de la vficiroj, kiuj min observas.
Kelkaj el ili videble jam estas lacaj. Sed la
morto ankoraií ciam ne venas. La krepusko
cn.Stelas sin el la antaiíurboj.
Estas la tria. Aiítobus-soforoj, ~ardenistoj,
stralpurigistoj ekiras aJ laboTO. Eble mi traivos. ankoraií unu tagon.
Ili enportas mian edzinon.
- Cu vi konas tiun ci homon?
- Ne, mi ne konas lin.
Ec por unu momento si ne perfidis sin pro
la vidajo. Pura oro. Si tenis sian promeson,
ke neniam ~i rekonos mio. Kvankam tio nun
jam estas prcskaií superflua. Kiu diris al iii
mian nomon?
lli forkondukas sin. Mi adiaiías per ununura rigarrdo.
Esta.-; la kvara. Cu krepuskas Jam? LP
mallumaj fenestroj esta-. mutaj. Kaj la mortu
estas tre malrapida. Cu mi iam renkontos
sin? Kiel?
Mi ekrimarkas iun, poste mi falas sur la
plankon. I1i min piedfrapas. Nun jam rapide
venas la fino. La nigra policoficiro min levas,
kaptante min te la haroj, kun diabla ridaco.

Tio vere estas jam ridinda, ja nenion plu
mi sentas.
La kvina horo - sesa, sepa, deka. Antau.
tagmezo. La laboristoj estas jam en siaj la.
borejoj. La infanoj en la lernejoj. La homoj
nmdas kaj acetas en la butilkoj kaj poste iras
hejmen por tagman~i. Eble rnia patrino
pensas pri mi en ci tiu minuto, eble miaj ka·
maradoj, kiuj scias, ke oni kaptis min, knj
kiuj mm faras la necesajn antaihorgajn
arangojn ... Kion mi vo1is diri? ... Ne, ,;
povas kalkuli je mi, vere vi povas kalkuli je
mi . . . La fino jam ne povas esti malprok·
sime. Cío ci estas nur son~o. freneza febro.
~ongo·. La batoj supersutas min, poste iJi ver·
~as akvon en mian viza~on, por ke ili retiru
min en la mondon. Poste anlkoraií pluraj
Latoj, laütaj krioj: Paro! u, parolu, par o 1u
Ankoraü éiam mi nt: povas morti. Panjo, kial
\'i naskis mio ti el forta '?
Postlagmezo. La kvina. I1i ciuj jam estas
lacaj, iliaj batoj faJas pli malofte, kun longaj
inlertempoj. Fine el la maproksimo, cl la
senmezura malproksimo mi ai:ídas voéon.
kiu estas trankvila kaj mola.
- Er hat schon genug. Li jam riwis
sufice.
Iom pli poste mi sidas ce tablo. kiu ruin
tenas, por ke ni ne falu . Iu el ili donas ak·
~on . La alía govus cigaredon en mian huson,
sed mi ne povas ~in teni. La tria prova~ sur·
meti mían pantoflon, sed li diras, kc estas
neeble. Pos/te apogante ili portas min mal·
supren sur la stuparo en aiíton. Duro ni
kuras unu el i1i dircktas sur mio pistolou.
Tio ~tas vere ridinda, en tia situacio! Ni
preteriras aiíton ornamitan per blankaj floroj.
tu edzigfesta velunlo? - sed - cio ci e~ta~
nura songo. Febra, morla son~o. - Aii J~m
mem la morto. Sed morti estas malfacJle.
.lam estas 1ume - se vi ekspiras, vi forblo,·o•
]a tulon.
C:u cio, cío malapt>ras? Ne, ankorau ne.
Denove mi staras ci tie, sola, sen ia apogn.
Antaií mia vizago estas malpura flava muro,
maku1ita ... Pcr kio? Kvazaií estus sango··
,1 es., gi estas sango. Mi tusas la m u ron per
la mano . . . Fresa sango . . . m.ia sango···
Iu rualan1aií mia dorso ordonas, ke mi
. fle k su mlaJn
. . genu oJ·n · Mal·
1evu la brakoJn,

-148-

upren, 11pren, malsupren, suprcn; je la tria
fojo mi faJa ...

h od"
r
.
, Ja~ p J pasta, pli solena, ol alifoje.
muroJ Tebatas laütan ehon.

. . tnrn . uper mi, provns min rc'\t:lrigi.
LI pll'<lfrapa. . •. t' m•cesas piedfra pi. In la vas
mian viza~on • mi sidas ce talllO , lll
• nrmo
..
d?na al mi ian medilkamenton, dl•mandas,
k.e doloras. • li respondas, kc ciu turmcnto
dolora en mia koro. ,Li ec nc havas
koron" d~rn . la SS. - Ho, C<'rte mi havas a¡ 11
. .
b
k UJ mt e las fiNa pri mia ko:ro. Denovc malnpera_ io, la muro, la virino, la medikamento kaj la al! tatura SS.

,.Ni_ ~urmetas niajn plej bonajn vestajojn.
NI ClUJ, en ciu celo.

w

~n ,plena ornamo" ni matenmangas. Ant~u ~a malfermita fenestrn de la malliberejo
ngardas la marson de la karcer-gard!i.sto.
kun nigra kafo, pano, akvo. Kamarrado Sko~
repa p~r l~ ho_no:o de la unua de majo pre~ trli_ btskvJtOJn ' anstataií la kutima du .
r~a~amere. li voL'ls esprimi siajn sentojn.
NtaJ fingroJ sub la bislkvito milde ekprenas
unu la alían. Neniu cl ni parolas -- éi tiuj
observas ec la ekfulmojn de niaj okuloj.
Sed la mutuloj bone parolas per la. ftngroj.
Sub ."i.aj fenestroj la virinaj mJallibeTtlloj
faras staJn matenajn turnekzercojn. Mi stari~as sur la tablon, de tie mi rigardas la
korton. Eble ili suprenrigardos. Tiam 1li min
ckrimarkas kaj salutas per pugnigita mano.
Kaj denove kaj denove 'tiel. Belega estas la
korto tie¡ malsupre - multe pli bela ol iun
ajn alian tagon. La gardisto ne vida~ - aü
tble ce ne volas vidi? Eble ankai:í tio aparlenas al la majfesto.
Nun sekvas ni. Mi gvidas la ek1.ercon.
Knaboj, hodiaií estas la unua de majo, ni
komencu ion novan. Eble la gardis'to rimarkas, eble ne. Unua ekzerco: ni svingas la
grandan martelon unu, du, unu, du.
Posta sekvas la movo dtc> la serpa. La serpa
kaj la marte1~ - la homoj komencas kompreni. Ride'lo flugas tra la vicoj, kun granda
gojo ili faras la ekzercon. Knahoj, tio estas
nia maja demonstracio, tiu ci ludo estas nia
maja juro, ke- an'kaií ni eltenos nesanceleble,
ni, kiuj iras al la mortol
Ree en la celon. Estas la naiía. La turhorlo~o de Kreml nun batas la dekan, komencigas la marso sur la Ru~a Placo. La
himno sonoras tra la tuta mondo. Ni enlasu
gin ankaií en niajn celojn. Ni kantas ~in
kaj la rmroluciaj kantoj sekvas unu la alían
Ni nc volas resti solaj - kaj ni nc estas
solaj. Ni apartenas al tiuj, kiuj ekstcre en
la mondo vivas libere. AnkaiÍ ili batalas
kiC'1 ni ...
Kamaradoj, ho kaptitaj kamaradoj,
malantnií muroj malvarmaj,
vi estas kun ni, ei: se vi ne pasas
ínter niuj vicoj svarmaj.
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Kiam mi rekonscii~as, malfermigas antai:í
mi pordo de celo. Dika SS pusas min internen, faliga min ur la pajlosakon, jetas post
min miajn cemizojn kaj suojn. Li bone vidas
mian fraka . itan korpon.
- Rirrardu - li diras al ia kunulo kian hone-gan lnboron faris la knaboj.
'
El la malproksimo, denove el la senmezura
malprok imo, mi aiídas mallaiitan, trankviJan
voeon:
- ~Tu, ankaii Ci tiu ne vivos trans la
maten o.
Po t kvin minuloj estos la dekn. Bclega,
vanna printemp-vespero, In 25-an de aprilo
1942.
Moja inlerlado en 1943.
La unua de majo 1943. Denove proponos
'-Ín okazo kribi. Por unu minuto esti denove
komuni ta redaktoro kaj skribi pri la hntala
majfe lo de la nova mondo.
Ne atendu, kc mi parolu pri flirtantaj fla(:Oj. Kaj ('C pri grnndiozaj faroj mi ne povas
rnkonli, kiujn liel vi amas aüskulti. t~io ~i
e ti pli simpla, pli silenta ol alifoje, ne estis
mar·antaj amasoj de centmiloj, kiuj ce la
aliaj majfc toj plenigis la strntojn de Praha.
·e d" inundi maro da milionoj, kiel en
• fo kvo ur la Ru~a Placo. Vi nc povis vidi
milionojn, nek centojn, estis nur kelkuj kamaradoj. Kaj tamen vi sentis, ke Ho ne m~lpli
,:rravas por ni, car nova forto vivigas ci tie,
kiu tratempe ta la flagrantan faj1ron kaj
tran formi~a ne je cindro, ed jc stalo.
Eble ankaú vi, kiuj travivi · la hatalojn,
kompreno éi tion. Eble vi komprcnos. Kredu
al mi, forto na kiga ci tie.
El la najbara celo iu salutns la matenon
p r la melodio de Beethoven. Ankaii gi estas
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'..0 Ja 267-1\ C }o luu nin kr Jo - IIÍ
flnis IH'lt• In fe ton d 1 unun de nwjo .. cri
m t tri . lu g 1r ti"tino 1 In 1 oridoro dt• la
irinoj ·ng-:ld!l
t k 1 n•
ur lu k orlo knj
lnül fnjfu., h mur;on d • In Huga .\rmro
Pr:-slt' In Pnrtiznnn 1 unto t'klni1la" sut 'lllJ
lipoj knj nnkorn u kl'l k j so\'jetnj knntoj
Tid si kuru~igns In vir jn. Ln unifrmnitu
clu1 ~nrdisto, ki 11 por lis al mi pupcron l,nj
plumon. ~nrclns t•k ·t •re nnl•lü 1 pordn. por
kl' m•niu min smpriw dum ·kriho. Knj lu
elcrnj, kiuj f•lkontrahnudns la pi n.-kribitujn
foliojn, gorda tiuj1t, ntcntlanl<', kt• fojt• ili
po ·u tiujn publikigi. l1i riskus sinn knp<Jn
por pl·Co dn papero, ili riksns sinn vi on,
por kl' iH kon lruu pnp r-ponton inlcr In
nunn mnlibl'lfO knj In morgaiin 'libero. lli

formoj dt• polaj n iroj knj olduloj. Kiom
!In 't ro
ti
n tiuj onidiroj . Lu oJd11 t0
il.'l ki n •
ii , li tum •n •tlti , ke ili n
t' 1i
1"11 wr ajno. pionoj. Li rnli
ilian t' ton. La pru intn tcrurgra' ed 1 r,1
k nflrmi linjn ~upozojn: la grupo, ni kiu
Ji l' ti npart~ nanta. ·ti. en ti u In •o tr1fojt
bomh dnt. knj di pl'lnta J">Cr la ~t'rmnnaj
l•omha,·bdiloj .. · · h lpi la 'lrbarnj dt•n ajoj.
La mabmiko kon lanlt' t.r.afl la ku ~lokujn
d • la mnlfdkn, dt•konigitu ~rupo. 1 iu e ti
1. ph j ll'ruru, m:llgoja tn••o el iuj ta"oj rlc
In nt•gaja vivo de lu :oldato .Jnn Ci 1 k1.
La vnrmn t•pt •mhrn noklo pt'r funchrn
kr po
irknu,·olvi, la t ron fumantnn dt•
mililhrult'go Lu oldntoj nt'homc turmenlihj
dt tutlaga bntulo, p r ckutituj d germ!lnnj
homb 'iadiloj, dormn ~r malmola, ton3
dormo. <.irknu • rt'"n: ·ilcnto. El In mal·
prok. imo a\ulif.l'n murmun•go dl' urda ka·
nonado - it• dni1rn In bntulo, ed tío ·ra
•
jnm ln In tnj d:dr ·moj .
."ilcnlc brul.'t:t · In urburo. Po t Ju In o
plena dt• bnlnln tu multo, ti u sill.'nlo pcr k'¡.
t liga hnlwmo
urflua · 1u turnu·nlitan, r(lrn·
pitan uninwn dt• lu soldato Ciclski. En Jiu

(·iuj hataln t'n unu butulo, ili hnlalu kurage,
kia njn armilo
tu· en ilin mano. lli fnras
·inn tn.,kon ti el ·impk, modc ·te, ilcntr, kr
i l' \ ne povas tion imngi.
nrkfoj<', dudckfoje vi vidi jum certc la
~uldn tojn t~: la fe -lo de la maja rc'·"ludo.
1\aj tio
luIdo i

ti.' mirindn \idnjo. Sl'd nur dulll
\'itli In wrnn forton de ti u N
armeo kaj tium vi k<lmprt•no • kc ili fsln.
JW\'Cllkt•blaj. Ln morto l'sl · pli simpl!l, ol'''
pcn i , k:tj In lwrocco nc nwtn · glorhm1° 1 ~
•uper iliun kapon. Sl•d In butulo e·tn ph
krueln, ol vi pru -i., knj terurn forto nt'<'l' 8·
por t'll{'ni gi la t•nko. Vi vidi batali tiun
<\i ann<'on, cd nc ~iam vi koni ~ian fortou
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Vi jam konn nnkai1 Uun.
Dum la fe lo d<· la unua d msj

l!U 3·

El la ceba: L. Urtxm

ilento malgoje, kiel nekvietigita plenodo. sancta la ron~ado de la malfelickunuloj, silente
h:uct~. kaJ ekkrakelta la brancetoj sub la
ptedOJ. t~e. gardostaran!oj. La malrnola son~o
irankvthgt. la turmentitajn ladgitajn korojn
de la
ldatoj .. 'ur la soldato Cielski ne dorma . Li ne pova endormigi. Kial? La <;aldato Ciel ki rigarda en la krepuskon: antaii
la ma~fermitaj okuloj pretersovigas la vizioj
de e b~t:Co, la rememoroj de pasintaj tagoj
de huJ antaiíaj kaj lastaj tagoj de la paco.
~ ur la nigra ekrnno de la krepusko, antaií
la okuloj de Cid ki preter5o,igas filmobildo.
hildo plena de diversaj vidajoj - movi<•ema
filmobildo de lia vivo. Kaj la soldato Clelski
komenca miri - tiom klarajn, esprimoplenajn filmojn oni ne vidas ec en plej kmaj
kincjoj. La soldato Cielski neniam supozi~.
ke rememoroj povas esti tiel esprimoplenaj,
pr kaií videblaj, tusehlaj ...
Kaj ur la krepuska ekrano tra.Sovigas la
bildoj, preterso,igas la vizioj, enkorpigitaj
rememoroj: malgaja infanago, malsato kaj
mizero en la hejmo, la patro -fervojoficisto
de dekdua grado ... la grosaj perlaboroj ...
mizerego ...
... Kaj poste la tragedia morto de la pairo
ce fervoja katast.rofo, nepriskribebla mal·
e pero de la patrino ... sia spasma plorego
kaj subite poste histeria, freneza ridego ...
tio - frenezo ... frenezuldomo ... poste la
komuniko: - Vía patrino mortis ... englutis
vitron . . . la fino de la unua akto de la tragedia - du tomhomontetoj en mizera, vila~a
tombejo ...
La dua akto: finitaj revoj pri Iernado, pri
tudoj, pri kariero . . . apenaü mizera atesto
pri finitaj e klasoj de gimnazio . . . mal~ojaj, grizaj, monotonaj tagoj, plenaj de
enuiga, malmultodona laboro, laboro de
unua helpanto de cefa librotenisto en ia
malbone prosperanta kon tru-entrepreno en
K. -- urbeto malgranda, perdiginta in!er la
pin kaj mareoj. Fluas la grizaj, monotonaj
tagoj ...
ur la elimagita ekrano la flagrantaj rememoro-bildoj urprenas frenezecan impeton,
farigas pli k.aj pli eaprimoplenaj, videt-luj ...
apera nova
ono - tio est8!1 AntJ.reo lía pb ata frato. Andreo
tio estas fiero
de i.tia familio, kvan am U jam delonge for-

iris de_ ~ia familio kaj siris ciajn kontaktojn
kun
por ciam - 1a gcpatrOJ•
.
,SlaJ. gepalroj
.
npr.ocadis al h, ke li tro multe da tempo
dedtcas al muziko. - Iru kaj sercu ian laboran, la. muziko ne donas al vi roan gt
•. ...
per muztko ankoraií neniu iñis rica - parola~is ciutage la patro. - Jes,\a patro pravas,
nua Andrecjo, la violono ne donos al vi panon ripet!.adi,; pos:! la patro la patrino.
At:d~~o f~lasis siajn gepatrojn kaj forYOJagts. Lt sltudis en konservatorio en Lvovo
en V ~rs~vio k~j poste elveiuris Germanujon:
De kte. h prems monrimedojn? Oni ne sciis.
lu hn;tgadis aJI li grandajn monsumojn, kiu,
pro kw!? Neniu scüs. Longan tempon post
la. fo_rvoja~o de Androo al Germanujo, estis
pn h. ~en~a ekaiído. Sed jen post forpaso
de tri Jaro¡, la nomo de Andreo Cie1ski venis
subite sur suprajon en aureolo de gloro:
Andreo Cielski, poJo, la filo de malriea fervojoficisto en S. fenomena violinüto! kriadis per grandaj nigraj literoj la unuaj
pagoj de ciuj gazteoj kaj revuoj en ciuj
europaj statoj. La famo de Andreo Cielski
fenomena virtuozo kreskis ciutage. Pri liaJ
koncertoj en Berlina, Bruselo, Parizo skribis
]a gazetaro de la tuta kultura mondo. Ovadoj, feo;tenoj, haloj arangataj je lia honoro
daiíris en senfinon. Oni diris, ke li akiris
milionan havajon ...
Kaj dume la gepatroj de la fama virtuozo
vivis en ekstrema mizero, forgesitaj de la malinda filo, suferante malsaton kaj la lastan
malricon.
- Ni meritas tion -- parolis ofte la patrino - , Andreo volas scü pri ni nenion, ni
volis rompi al li la karieron, ni ordonis al li
la forlasnn de la violono ... ni entute me·
ritas la punon ...
- Jes, ni meritas ... - ripetis aiílomate
la patro.
La soldato Cielski rememoras kun penetra
precizo ciun detalon: du semajnojn post la
mort.o de la patrino, apejris subite Andreo.
Iu komunikis al 1i la tragedian akcidenton de
la gepatroj, car la gazetaro eC per eta vorto
ne anoncis pri tio. Andréo ne montris bro
8randan kortuson pro l'a akcidento. - La
!fepatroj celis rompi al mi la vivon - li diris
riproee - , vi ja sclas, Joejo, kiel rilatis al
mi la mortintoj. Sed vin mi amis kaj amas
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kiel fraton. Ne tirnu, mi anstataiíos al vi
la gepatrojn. Mi faros vin horno. Vi esto·
ntia impresario. Post du jaroj "i devas fini
la gimnazion kaj poste ni forveturo Germanujon, ear, sciu, Jotjo, nur la germanoj sciis
pritaksi mian talenton, kaj, nur dank' al ili,
mi atingis rnian karieron.
La tria akto: Forpasis tri jaroj. Jan pretigadis poo- la lasta ekzameno. Andreo faris
la lastajn preparojn por sia elveturo al Gerrnanujo. La fratoj estis forveturontaj en septembro. Andreo efektive anstalailis al la malpli aga frato la mortintajn gepatrojn. Li
palre zorgis pri li, eldonadis ne malgrandajn
monsumojn por 1ia lernaldo kaj prenis lin
kun si al siaj koncartoj en Varsovio, Lvovo
kaj aliaj pli grandaj polaj urboj. Li konigadis
al Jan la devojn de impresario. La famo de
Andreo komencis radü ankau sur la estontan
impresarion. La impresario de Andreo
Cielski estas lia naska frato - oni komencis
uiri en la mondo. Jan sentis, ke lia frato
efektive faras lin ,horno", ke li donas al li
eb1on de estado ínter la pli altrangaj tavoloj
de la socio, ke. lia nomo, ce la fama nomo
de lia frato, fari~as pli kaj pli popularn. Kaj
li sentís, ke li ekamas sian fraton per senmezura, grandega amo, per kiu nur pavas,
ami la amata Hlo siajn amantajn gepatroju.
Lia amo ekis alpreni la formojn de ia pieca
apolteozo: - Mi amas kaj adoras vin, Andrccjo, frato rnia, por Cío, kion vi faris por mi.
K aj mi fieras, k e vi estas mi a frato, k e mi
estas la plej proksima parenco ne nur de la
fama virtuozo, sed ankaií de la plej nobla,
plej 'bonvalora horno en ci tiu mondo.
Tiel paroílante, Jan cirkaiíbrakis la kolon
de sia frato, kun amo rigardante en liajn
okulojn.
Kaj en tiuj momentoj Andreo ne ma.lpli
sincere redonis la karesojn kaj diris: Finu pli rapide tiun vian gimnazion kaj ni
forveturu Germanujon. Gennanujon, Germanujon ...
Kaj poste la kvara kaj lasta akto de la
tragedio - la milito. Fini~s la revoj, falegi-;
ciuj intencoj kaj planoj. La soldato Cielski
rememoras, kvazaií cio okazus hierau: en
la stacidomo rnilopaj homamasoj tie la
patrinoj, patroj, edzinoj kaj infanoj adia.iías
siajn plej karajn estajojn forveturantajn al

la f·ronlo. Universala plorado: milopaj homamasoj jetas miloblajn adiaiívortojn; la his·
leriaj, malesperaj kaj malesperigaj ekkrioj
de svenantaj virinoj, la sonoj de soldatorkestroj, la ~enera.la tumulto kunversigas
en ian malbonaiíguran, depriman kakofonion.
La korpon de Cielski ek kuas bremo de muta
doloriga malespero. Inter la ~enerala ploro:
la fratoj falis en cirkaiíbrakojn kaj r~lis
tiel longan tempon senmove. La so1dato Ciel·
ki neniam forgesos tiun momenton: - Me
moru, kien ajn jetos vin la sorto, mia fralo
plej kara, Dio vin gardu kaj defendu. Memoru, kion vi faris por mi, kaj mia amo, ho
Andreejn amata, gardu vin kaj savu kontraií
cia malbono. Kaj sciu, ho karulo, ke mi
kredas senhezite, ke vi revenos viva kaj sana.
Dio vin gll!rdu ...
- Kaj vin ankaií savu kaj gardu Dio.
Jocjo ...
Tio estis la lastaj vortoj de la fratoj.
Ankoraií unu manpremo, lasta frata kiso
kaj la fratoj eniris siajn vagonarojn, kiuj for·
veturigis ilin en du kontraiíajn direktojn,
kvankam a.I komuna celo - al la f ron 1L'.
Car en tiu tago la gennanaj arrneoj jam
transpasis la okcidentan landlirnon de Polujo.
Ili marsis orienten venkaj, potencaj, feraj .
La soldato CieJski sentas, kiel du varmegaJ
larmoj aperas sur liaj palpebroj kaj trafluas
sur la vangoj. El lia brusto eiSirigas ekgemo:
- Kie vi estas nun, Andrecjo, kie vi estas,
mia frato plej k ara, sola? ...
Lacigita fine de la grando de netolerebla
anima turmento, CieJski surfalis inerta 1:1
herbon kaj dronis en dormo febreca, pleon
d(' strangaj vizioj.

- - - - - - - - - - - ·-- Spiono . . . spionol ...
La soldato Cielski saltlevigis rapidc. La
pcza dormo subite malaperis. Trasoviute la
dormemajn okulojn, Cielski ekvidis en la
lumeto de tagigo kelkajn siajn kamaradojn
\'Ígle interparolantaj. Sur iliaj viza~oj pentrigis neordinara ekscito. - Spiono, spion~
. . . oni kaptis spionon ! - vokadis multaJ
vocoj ~ li staris ~e arbarorando kaj signalis
al iu per posa speguleto . . . en uniformo de
~uhleiítenanto ... fremda, al neniu konata · · ·
t>aldaií ree alflugos gennanaj bombaviadiloj
·- krucigadis en la aero la ekvokoj de ekscit-
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itnj oldatoj - . rigardu, jen oni lin kondu ka l ...
- ur In · arhar herbejo brui , kiel en abelejo. - • piono ... donu lin ci tien, sur brancon -:-- ekfalL koleraj, malamon spirantaj
' 'ortoJ -, ·ur brancon, ur bran{·on . . . dishaki la krimulon je etaj pecojl Ci, damninda
rnmpajo, perfidulo! ... - kelkaj konvulsie
kunprenitaj pugnoj surfali la viza~on de la
kaptit o. fingroj kro<'-igi- en lian hararon ...
a udi~i mallonga dolorekgcmo .. . el la disha tit, Yizago de la ·piono Pkfluis sango ...
La oldato Ciel ki rigardi la viza~on de
la kaptito kaj . . . ncparolebla teruro teruro
1imanta kun fenezo ektaüzis subit~ tutan
lian e tajon . La h:.uoj tari~is al li sub la
t'· apo li enti , ke li svingigas sur siaj piedoj
kaj ke po t momento li falos:
en ciaj iluzioj kaj duboj, la kaptito estis
lia amata frato ... Andreo.
- La u linl - falis subite ies laiíta orclono.
La krimulo meritas pli severan
punon , ol ordinaraj vangofrapojl
Oficiro en uniformo de leiítenanto, kiu en
la pa inla lago alprenis la komandantecon
uper la grupo, proksimigis al la spiono kaj ,
mezurantc lin per malamplena rigardo, jetis
mallongan demandon, similan al tinto de elinnigata abro:
- Kiu el estas?
La kaptito cklcvb la kapon kaj per vilrecaj
okuloj ekrigardis la vizagon de la oficiro.
ed. el la konvulsie kunprcmitaj lipoj falis
lll'nia vorlo.
- Kiu ci estas?! Krimulo, perfidulo, germana crvi ·taco! ... - fqrtaj batoj de pugno
">llrfali la vizagon de la malbonfaranto.
ed ankaií tiufoje nenia respondo eligis el
la hu . o de la spiono. Li sajnigis cslti tute sen,. Qn da : li reagi nek la demandojn, nek la
hnt ojn, 'kiuj faladi sur lían sangmakuliltan
\Ízagon .. 'ur unufoje Ji rapide lcvis la kapou
kaj Jia rigardo rcnkontigi kun tiu de LieJski.
Liaj lipoj uoitc malfennigis, kvazuu ili
'olu komuniki al la soldatoj ian gravan
kaj grandan ekreton; en la senvivaj, vitre<"aj
okuloj ~kbrili ia stranga sopiresprimo, la
angmakulita vizago kovri~is per 'kadavra
paleco, sed po t momento la okuloj renebuligi , kunpremlti la paligintaj lipoj kaj la
kapo ldiniti mal upren, ur la bruston.

- Morton al la spionol - ekkriis kiel je
komando la soldatoj - , pendigi lin piedalsupre, dispecetigil! ...
Inter .la brnado kaj ekkrioj de la soldatoj
rktondns deno\'e la vo<:o de la grupestro:
- Pro spionado kaj pro perfido de cia
popoJo, ci estas kondamnita je morto. Ci
mortos dispafigital ... SilenJtul! - li ekkríis
subite kontraü protestoj de :soldatoj - , la
~oldatu estas kaj C:iam estos nur soldato : __
soldato neniam estos ekzekutisto kaj neniam
<'-~los pendiganto, cu vi komprenas?!
Post tiuj vortoj li per du rapidaj man~· kmovoj forsiris de sur la brakoj de la kaptJto la epoletojn kun la oficiraj steletoj.
- Alligi lin al arho kaj Cirkaüvolvi liajn
okulojnl
La ordono estis tuj plenumita. Oni alligis
la spionon al arbo per la snuroj, per kiuj la
.soldatoj purigas gejnerale la karabentubojn,
kaj la okulojn Cirkaiívolvis per lana soldata
salo.
- Kaj nun vi, vi, vi, vi ... - 1a oficiJ:o
indikis per fmgro la pli proksime starantajn
soldatojn - kaj vi - la fingro de oficiro ektusis la bruston de Cielski -, vi ciuj, kiel
ekzekutista taémento efektivigos la mortverdikton, cu vi komprenas?
- Jes, sin .. _ sinjoro leiíten ... leütenanto
- la voco de Cielski rompigis subite en
gemspasmon.
- ... Mia frato spiono, mia Andreo,
mia amata Andreo estas perftdulo kaj spiono
. .. nun mi jam komprenas, de kie li havis
la monon ... nun la afero estas klara ...
1
• • • kaj mi k un miaj kamaradoj nun devas
efektivigi la ... mortverdikton ... ho, Dio ...
kia turmento .. .
La animo de Cielski bolegis en la flamo
de diversaj, plej antagonismaj eksentoj, senlima kompato, malespero kaj bedauro miksi~is kun kolerego, malestimo, abomeno kaj
hontego en unu monslran psikan iiaoson, kiu
Jin frenezigis, kiu frostigis la sangon en liaj
vejnoj.

-·-------------

Ekzekutista tacmento, al mi, kurc marS'I
- La voto de leütenanto soDis malmole kaj
apodikte.
- Ne timu diris la lei1t.enanto al la
!ioJdatoj per mallaüt.ilita voeo. - La morto,
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p r kiu OlOrlO 1 T l WltO, llC ('.lOs lit•! fH·
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LINGVO
A,K R

PRI JO.UJO

E timala do Butler ' Vi ~('n
dio; al ni artikolon pri la dt'm~mdo de io-ujo, kaj skribis
la fino: ,\li e_ pera , ke éi tio
ne e_,.tu · tro tonga.'· Tamen. la
artikolo okupus t>n nía revuo
pli ol k\•in pa • ojn. kaj ktm mia
re pondo gi amplt>k. u la kvaronon de lula numero. Pardonu
nin, ni ''ere ne pova doni tiom
d:~ loko al lingva pritraktado
en nia re ·uo preripe lilemtura.
• ed aliflnnke, estuc; malju<;te
c;eni¡:i 'in de la nepra rajlo
eo;primi viun konlraiíopinion.
Tiel ni stara antaú vere
malfncila dilemo.
Bom·olu nin llelpi en nía
malagrabla ituacio per tio. ke
,.¡ depostc kon. ento pri la sol,.o, kiw1 ni trovi , nome kc ni
konigo.
\ian arlikolon kun
abundaj citajoj. , ·¡ citos precip la plej debatajn kaj pikajn
partojn.

re

La artikolo unue koniga~ la
landnoman sistemon de Zamenhof, poste la historion de la
i
ujo·milito. Tiuj partoj pritraktas faktojn aü konatajn. aú
ne apartenantajn strikte al nia
diskuto. Sekvas la cito de la
opmlOJ de Zamenhof:
,Tiel
lnnge. J.:iel ni uzas por Etunpnj
lnndoj nomojn de genloj, ni
devas Nam u:i líujn nnmojn
kun la sufiksn l'.l ... Se (en tri
npartaj oka:oj) la .-ikademio
trova.~ yin necesa anstatairigi en
ili la -U J per 1, mi tion ne malkonsilus; sed proprnvole escepton
pnr tiuj tri reynoj mi ne konsilm.
. . Oferi la gisnunan uzadon ...
mi konsílus nur en tiu ol.-a:o,
se nia Ungva Komitatn tion
postulus." Kaj aliloke: .,Se la
L K. nwlakceptos vüm prnJIOIWll, submetu vin
discipline
al ¡jin decido, kaj ne ayu ~imile
al tiuj personoj, kiuj, ne ricevintl' aprobon de la Komifato,
krias, kc la Komitato nenion
taiígas, ke gi ne estas aütontnta,
ke gi nenion faras, k. t. p. Ciun
mature pripcnsitan kaj orde

La kugloj jctitaj per la mano de la ~oldato
Re pondek, ekhatir.. la hru.·ton de la renegato.
... Cio okazi precize laií la pln.IH> ...
Tamen ... ne éio ...
Car jen, la k(,rpo ele la delikvento. klinigante ubill' antaiíen, ckpendis inerta '>Ur la
2nuroj: lia korpo cirkauvolvita pcr '>Oldala
• alo mal uprcnigis malrapidc sur la hruston,
ki
u¡H•.r lia k oro, aperi., ru{;a, rapidc kresk ·
nnt~ makulo, el kiu ekflub maldika fadeuo
de ango.
éu e ta ehle, ke la soldato Re.-;pon~ek
po da tian m:mforton, ke li pma~ per JClalftj karahenkugloj lrnlmli In homan hruston
·aj la kuglojn fjnigi en la koron'? . .
ckk ne~.p., kon.
k 'ttl . . . kiu''ll
.
K Ju...
f<>rnite la furiozigita oliciro, alsailinlr• al ~~~
soldat.o el la ekzckulista tacnwnto
km
pafi. en lin. vi ... hundoj?!l
.
.
ed Ji rict·vi neman
n· P )1td<>ll J"~ sia fn•O('ZUia dem. ndo: Ji ne ha,; je lio temp on.
'
•tgn 011 • p.1CJI·,
Iu, kiu p r pos pcguh•to d orus
umi ian damnjndan taskon: du PSkn.droJ de
rmanaj bombaviadiloj ape1;
ubll(• sur

-

votdonitan decidon de ln Komilnto mi akceptos sendispute."
Tiuj du citajoj sendube pruvas la preferon de Z. al UJO.
Sed tiutempe, kiam Z. skribia
la suprajn liniojn, la situado
cstis tute alia. Tiam temis pri
individua propono, nun temas
pri la uzado de pli ol duono de
la esperanlistaro. Tiam kontrau
la L. K. staris unu persono. au
kelkaj personoj. mm staras
miloj aií dekmiloj. Kaj en lingvaj demandoj la .am!lsoj estas
ciam pli fortaj ol iu ajn institucio. Neniu povas scii. kia estus nun la opinio de Z. Aü eble
lamen ni povas scii -J ¡' i citu
la supran Z.-an diron kun iom
da sango : .,Oferi la gisnunan
uzadon mi konsilus nur en tiu
okazo, se la esperantistaj rrmasoj tion postulus." Mi ne kredas,
ke Z. rifuzus Ci tiun. diron.
Vi skribas: ,Neniam ec unu(oje Z. sangis l' J al I " Ti o
estas vera, sed ankaií mi asertis
nenion liaD). Mi diris nur, ke Z.
derivis landnomojn el urb- au
rivernomo
(Nigerio,
Algerio.

hlua Cielfono en vertikala linio super la arbara herbejo, super la loko de la jusa ekzckuto:
Dum konsterna bojado de la atakanlaJ
bombaviadiloj kaj timkrioj de la d.isfugantaj
soJdatoj, ckfalis bomboj, portante mo.rton kaj
leruron, eksutigis la hajlo de kugloJ . ·
.
Jen kial 1.1 oficiro ne povis jam ricevi
respondan je sia furioza den1andu: La ~n~
datoj diskuris en la rurbaran densaJ~n, .kaJ .h.
perd.inte pro la bombek.splodo ~m.bau ~~-e~o)n.
kaj mortanle en agomkonv~lslOJ, ce:I:. mt~
resigi, kiu estis tie.l sendtsciphna, ke h rompis
lian ordonon kaj cnpali~ ]a kuglon en !a koron dC\ la renegato.
Vnrma, serenu, -..t·ptemhru nokto Nrkai:inllvis In lokon de la l'kzekuto. E~tis .~al
>lerw kaj silt•nlP. Nur ce la mah·arma .. ng~~a
de la mortigita spiono
ktt•l
~tona dolor<;taluo. In soldato de la 9-a mfan·
lt-rin eksf(•ginwnto
.Jan l.."•1
u sk'.~. 1a...fruto.
· 1on-nr
· l uozo, ¡,,..11· lhj
lt• la fama vro
• rnah"tlll:lj
r<li¡>oJ· flustris scnvocl'. M'llpenS<', aiHomn.tc:
•·· 1 Jra(<HI
Jli .~(mis oin de la turmenfoJ,· ~>IC

~adavro

mi morliyis ,,;n -
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•o lni"• l.1 formulo: ti to

.. Cu mi troigu , uir:mt·. kc
i m m t'll 1.. l. iu"r d for:.a.,
proprun diul ktnn, pro • 111 1 o
ri« n ologi mnj \[j e t
impl.1
homo k j ncnm poligloto, mt
' it1 nur la lmg ·on
ngl. n :
1 gu n t . po •mon n Litent urn
:\fnntlo mi do tuj kurn al min
flungarn
purdonu, Pnrnn ,1
(,\idlibro , por dt't·ifn vorh•jn por
mi twk mprt•m•hlnjn· k 1j 1 rn·
1 : fujnu
•rl'ln, d;, lr k alitn,
dt likntu, uhih1, ,.¡ ":ml:l; flllll·
p11 = m.1l•l•gantu,
1/umpa =
•1 •nntn; turpu = malr pidn:
/anta = fi r : pigra = mal·
rnpidn: urgojla = m lb ln (nit,
tu mi ml rmik a~ ilin'l). kaj
tuj p h• mi for
a· ilin, (-ar
tiuj \ortoj igniftL por mi pr ·
·ir • twnion: al ili munkn · el' oki\'o. Tu m n pri tinj vortoj
mi nc · la ri ti~ di kuti la
1r¡;tunH ntoju amh uflunkl' mi
hnn konu. K tj malkon rntnut.
mi l m 'n .. tolera "
.t•d la
poai jojn plcjpurt mi r zi •na.
dt·~ ifri."
. erpl'nlo de
H .
· r • nc olu nun
('11 nía nvuo ~llian
mnnn
r¡wnton. tiun dr la
i ·mn ¡ robl mo. ~lí kont. hh p11rdonul nur tion. l.:c
tiuj \Orloj npnrtcna. 1 min din·
h· hl 1 '\ ph•j •r.llldan p. rton
ni koh•ktL el 'ort:troj ni: mi
.tj mia framn :uniko). Knj la
tW\ ' ptwl·l ·•~:m mcio !.:1m nca.
ilin u:r.i !i• nttal<. knj l'twr·lhN
k j dhll•kto
tn. kontr;mdír.lj
int r . i. 1li do ne t.> tu \'Ort j
dial'ldnj . t.:d \'Ortoj d In poe7.1:' ling, o. .iu lin ·o h \\":\. ti n
p 'Zi \~ 'orhllr zoron. k. j E
p r mto liom ¡li dt -u. gin Juni.
, nr In konnma !in ·o
tn.
inlr.nc m tlri~a j
·orhlj, k. j
ortmnlri · ,,

=

pnr,tld n

uzon
kon·
de

-1

.le ;::i e In mu'rgano
lnu
prnnonc. s ,.vitnmin
11 1 , J
t.lnt jn''·•
\ti pu'
1 'i komumkt an
knu hungurnn ekz mplon
En
la re ruJa, ltrneja. lite.ratura
lin '\'O ln uflk O .,·han" esta!
, en", knj la ulikso ,.·bn esiM
,en ·11
dírckto), do: lla:ban
en domo, llá::ba
en dom
t•n. 1amen, ·n In komun Iioll''O
t•ni n fnra difl'rcnron en am
haú
cncoj nni dir
imple
ltci:ba. • ·u. In t. tcmpe. n~ni
cin kinl, l1 budape la popol
t•k cnli
nece on de di ti
ed - ili tion fara
ol '11 la ,rt• ••llu" lin vo.
ili
Juí:lw = , 11 domo. hrizban =
( n domon.. Knj tiu uzo komen
ca jnm pe-netri ec en la gazetan
linR'on. .i tie, memoro, tema
pri oft g 1 lin(:vo-rll'meoto. pli
oftn ol ln lundnomoj
\'i . kriba :
.,Ct• 'orto mnlofta tia ínter
bntnlndo ne esta grava. ed te
Yortoj gravaj knj konstante u1
ataj kiaj la lnndnomoj, tUl htzitado knj interkore to e ta
tnlt.' 'en.1 k j malutila. ur uou
km·rilo de L. M. mi ,·ida Han
9llTio, nr alia flungaruju. Mi
Yid·1. la ti-ton Au ·trio, Belgujo.
Bu! ario. Britujo. Frnncio D
ujo. Hungnrio, ltalujo o
Polujo Portu •alio, ,e<Jujo.
Elle pro la ,tolrremo" ,; pro!· imnn numt•ron :kribo : u tr
UJO, Bl•l •io. Bulgnrujo, Britio.
Frnncujo ktp. :cd kian teruran
impn•. on pri lin,t\'0 fnr.t ti
hao o ur la mcn on de ~
kaj ldon ti konklud
la tato dr l lin~·o "
. u. li konkludo L-1 DtrGJI
:t:1tnn. kl nomc la e peranl' toj
dh idi ~u: en io-nnojn kaj UJ
anojn. En tiu Ji lo de reprv:ent
antoj ni uza jcn
tiull, jea
tiun fomton ne el kaprico· 01
. imple In • en· n
la ad~
on enditan de la reprezenblnl J.
konform al nia prindpo· • ~
inm
nki en la te toj -ioD 1
-ujo, n k recipro ·e Kaj ,
malaprobn tiun tole.reJDOll. tiOD
mi ere beoda•1ra • ear
bezooa la mondo pli ...
t leremon. aj tio
a
¡1ri je j viaj ortoj:

-=

=
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OBSERVO
antnynnn estas unu el la
kolonoj de la nmerika Hlt•nlistn
filozoflo. Jen antn\1 mi linj dn
libroj: níitohiograflo kaj vasta
pritrnkto de lia filozofia sistemo
(Per ons nnd Places. The Back·
ground of my Life; Reahns of
Reing) Amb:n1 libroj <~peris
dtím la dua mondmilito. Sed,
. trnnge, ('11 la du verk.oj e(· unu
frnzo, eA unn vorto ne aludas
pri tiu mondkatastrofo.
La
mondbrulego, la decido pri la
sorto de In moderna civiliz:tcio,
la titana fortoslrrro de popoloj
por defendo de la libereco, por
ellukto de endependo kaj de
rajto por vivi - ~o <'1
pretere ne esta tusith en la dn
Yerkoj de Santayana.
,E kapisloj" oni nomis en
la anglo aksnj landoj tiujn literaturistojn, kies romanoj predikis dum la milito la eviton
la rifugon de la hataJo kontrnú
1::1 fasismo. • ·u, la filozofio de
antayana e tas eefverko de tiu
e kapismo: jes, g1 estas eskapi mo kiel sistemo, kiel mond-

konccpto. ,Neniam mi pensis
pri tío - Ji skribis - , ke mi
na~u kontraú ia ajn fluo. Mi
nur- staris
sur la bordo, au
.
p1aud.ehs en iu kvietll. golfo.
n.e he mi povis bone observi,
ku~l lu rapida fino kuntrcnns
la rubojn de ei tiu aií tiu rompila sipo." La ha talo kaj sufero
de In horno por li estas nur
spektnklo, kiu lasas lin indiferenta.
Santnyana
malestimas
la
mondan, car gi estas plena de
novnj, estigantaj aferoj, kiuj
nerezisteble rompas al si la vojon ínter la ruinoj de la malnova, mortanta mondo. Fortaj
fadenoj lín ligas al la kadukaj
lradicioj, al la historiaj rudimcn\oj. ,Mi amas la tory Anglujon kaj la konservativan Hispanujon", li konfesas. Li amas
nek la liberalulojn, nek la progresulojn, kaj despli li malamas
la revoluciulojn. Ciuj ci havas
la saman idea loo: prosperan,
felican vivon. La riculoj klopodas konservi kaj plimultigi
sian havajon, la malriculoj klopodas aldri tian. :Ce unuj tiu
idealo havas karakteron de
vivgojo, ce aliaj miksigas al gi
iom da acida kromgus to. ,C i tia

,Kiam oni parolas al mi en
Esperanto, mi sentas: ,Jcn mia
mano, samideanol'' Sed kiam
mi aüdas Anglio, Danio, tio
kv. znú donas al mi vipohaton
ur la vizagon.
li tuj ~rnlas:
,Hu, mal amideano! Ehlr komuni lo. Vcr"ajne atei~to. éiuohllc nc esperantí to !ojala "
la ento de
1\aj tuj forfluga
. mideaneco.
'i uzu In S¡tman
E pernnton kíel lingvon neutr.tlan, komunan al t:iuj, kaj Hi
ne krf'u en gi dialektoju polilik
njn."
Mí kreda , ke In amidenneco
ne dependa de la uto de tiu
ií alia formo, ed de In konf o de tiu aí1 alía leteo. Knj S<'
lll e peranti lo, t>(·
komuni tn,
e~ ateisto,
trehas por in ter
popo1a kompreno, hatal.t kon
trnr. ubpremo, ra malamo, fas
1 mo
tiun esperanti ton povas
k·tj dcva
akcepti aamJdeanc·

ciu honesta demokrato, multege
pli ol ujo-uzantan fasiston. Oni
devas adori Dion ne en vortoj,
sed en animo kaj vera.
Vi rakontns :mkoraü, ke grava
registara persono, iam eklcrninta Esperanton, perdis lu fidon
pri la stabileco de Esperanto
pro ·io, kaj rifuzis suhteni la
li!i"gvon. Mi estus al Ji dirinta:
Vidu, nenia pli pruvas la stabilecon de Esperanto ol la io·afero.
Dum sesdek jaroj unn soln
sango cstigis en In lingvo, kaj
pri gi jam de kvaroncPntjaro
daíJras batalo ee mm ne decid·
ila.
En un u afero vi eslnc; prnvn:
fakt<·, .,kíu povas scii. kc en
flt.fil'io logus 11e Bo/iiJnj, sed
Boli•,irmoj; sed en BulyiJ.rio lng·
~~ 111' Jlulyarinnoj, sPd Bulaaroj?"
E t:1s vcre. ke pcl' la uzo de
ujo ni pova dístingi la landojn
·Jcrivitajn el pupolnomo disdc

Santayana
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d?nas diversajn nuancojn al iliprospcr-idealoj. Sed la fina
•d:a.lo, tiel de 1' unuj, ki~l de l'
ahaJ, restas tamen la prospero"
En ci tiu elekto de la ideaio
kasigac; . la erara de l' riculoj
same, luel de l' malrieutoj. Sanlayana dezirus forkonduki de
lit~ ~rarvojo knj la unujn kaj la
a.haJn, sed tiel, ke por la riculoj
h lasus ilian rieon, knj por la
malriculoj li lasus ilian mizeron.
Li volas konvinki sian leganton pri tia, ke nenia socia
arango, nenia ekonomia prospero, nenia libero, demokratio,
sociala justo pavas felieigi la
homon; pro tia havas nenian
sencon, ke la homoj batalu por
tiuj honoj kaj klopodu ilin
akiri. La felico de la horno ne
dependas de la socia sistema.
Cio do res tu tia, kía f;i estis:
oni lasu al la riculoj ilian rieon
kaj al la malriculoj ilian acidecon. Neniu klopodu sangi, reformi la socion; la tuta ~ocia
vivo kaj lukto estas nur malagrabla, malbela spektaklo. Al
la ,falsa oro" de la socialaj
idealoj li kontrai:ístarigas sian
propran ,idealon": tiun vivon,
kiu estas nenio krom ,pasema
muziko de ideoj, drama spek-

:•t

la landoj, el kies nomo oni derivas la popolnomon per -ano.
Sed ne kredu, ke la uzo de -ujo
tute eliminas la erarojn. En la
Berna kongreso mi ofte aüdis
(de ujo-uzantoj!) la vortojn:
svisano, francano, be/gano; ties
kai'tzo estas certe, ke en la plej
multaj lingvoj tiuj popolnomoj
estas derivitaj el la lanclnomo.
Yi diros, ke tiuj homoj ne sciis
hone Esperanton. Sed kiu
bone scias, tiu certe nc parolos
pri argentinoj, bolivoj kaj kanadoj.
Cetcrc, t•e rapida trarígardo
mi trovis, krom la landnomoj
dcrivilaj el nrb. aú river-nomoj.
enlute nur sep tiajn, kiuj finig;Js per -io, kaj ne derivig:~s
d popolnomoj, sed devcnas el
prrson·nomoj aü estas radíkyortoj. Tio ebligas fari oc tre
kompliknn sistcmon, kiu forigns
cian konfuzon. Jen la sistema:

laido, subjeklo de d ia lel tikaj
impresoj kaj ridiga temo".

kantislo de la senparlieco kaj
senpolitikeco kantis pri la tolero
d e 1' fasis mo, pri la cedemo al
la ma lbono. , r\ajtingalo, mi audas 1a bruon de viaj hufoj d iri
Heinrich Reine al tiaj
ka ntistoj .

rio de la Spirito'' Ji kontraii.
metas al la scienca pensado sian
filozofian idea Ion : ,La lasta
fazo de la spirita evoluo esw
la observo de la pura ekzisto.
Se la logiko, kaj la scienco baz.
iganta sur la Iogiko, estas nur
arbi aj konstruajoj de la spirilo, , tiam la veron kaj la fiktivon oni povas rigardi unu kaj
la sama, liam oni povas ignori
la diferencon ínter ili" ; la unu
kaj la alia estas nur divenaj
manifestigoj de la intelekta
ludo.

La lukto de la amasoj por
vivo inda al homo, kaj kon trau
la ekonomiu kaj spirila klaveco do esta por Santayann so le
,.subjekto de dialek tikaj imprelloj kaj ridiga temo" . La demou!>lracio de senlaboruloj, b lineado de iu negro es tas por 1i nur
l>ruo, kiu pene tras de la <; trato
en lian laborcambron kaj ~ena!l
la harmonion de In , p1sema
muziko de 1' ideoj" '.
Santayana scias, ke la nnna
mondo estas areno de tit:ma
hataJo ínter la fortoj de 1' progrew kaj reakcio . Kaj li alYokas b intelektulojn, ke ili
s tarigu flanken , sin kasu, kaj
pasigu sian tempon per es tetika
dorneno-ludo. Dum la kou traufasisma milito H predikis, ke
oni povas cion pravigi, oni povas cion trakti toleremr, kaj
kontraú nenio oni deva<; ion
fari. Li r.lvokis iajn legan tojn,
ke ili ,'Tid u ambati flan k oj n,
sed neni un sub ten u, por ke ili
resumu idee tiujn a mbaú, prikantu tiu j n a mbau". Li deklaris, ke ~iu vivoformo h avas sian
perfektecon , kiun konda mni estus stu lle. Kaj tiamanier e - la

Cetcr e Santayana sin rigardas materialisto. , Intelekte
- li s kribas - , mi estas mater ia listo konvinkiginta . En mia
pe nsa d o ne ekzis tas kontrau diro ínter la ma terialista kaj
la p laton a, eé hinda animkons tituo. " L i sajnigas , k e li estas
ma terinlis to en la fizik o kaj
idealis ta en la m etafiziko, kaj
lamen Ji deklaras, ke la , ekzisto" e las io duagrada rilate
al la ,esenco". La spirito de lía
ma terialismo plej !rafe esprim igas en jena Iia formulo : , Pensu
kaj ag u tiel, kvazai'1 la 111a teria
mondo ekzislus, sed e~ por momento n e rekonu , ke gi vere
ekzis tas." Kaj li tute malkase
predikas In malraciismo11, la
malestimon kontraú la homa
intelekto kaj la sienco. En la
, Imperio de la Vero" li klopodas pruvi, ke esta nura iluzio,
k e la sc iencaj ideoj povas mallwvri la veran internan esencon
de la r ealajo. Kaj en la , Jmpe-

:\e mirinde, ke tia jonglisto
de vortoj kaj konceptoj ulvena
fine al la misfama fasista koncepto de la mito-kreo. Laü li
la lula historio de la socia pensado estas nenio alia, ol alternado
de mitoj. ,Se la mitaj sistemoj
fine komencas dekadenci, tio
okazas ne tial, ke la spekulativa
eraro kasiganta en ili estas ne·
akceptebla, sed simple tinl, ke
la fantazio, uzante sian liberecon, turnas la dorson al tiuj
eraroj por serci erarojn aliajn;
simple tia!, ke la anima inklino
de la homoj sangitas, kaj ili
komeneas fantazii en alía • tonaleco •." Jen kiel konata melodio el la motivoj de Pareto-

l. Genera lc, el la land nom oj
fmigan taj per -io, tute same
kiel ce -ujo, per la for igo de
b sufi kso oni r icevas popal nom on.
11. Tiu regulo lamen ne estas
valida :
1. l:e tri lnndnomoj derivitaj
el urbnom oj (Algerio, Mcksikio.
Tunisio).
2. Ce du land nom oj derivilaJ
el rive rnomoj ( 1 -igerio, T r:m s-jordanio).
3. Ce tri la ndnomoj .lerivitaj
el personnomoj (Bolivi o, Kolumbio, Rodezio).
4. l:e k var landnomoj , ec
kiuj -io esta<> a partenajo de In
radiko (Haitio, Liberi o, Libio,
N ubio)
111. Ce eiuj ceteraj lnndnomoj .
ne derivitaj el popolnomoj. oni
ne uzu -io (Kanado, UJ.:rajno ,
Jemeno, Hegaso, Brnzilo, Cilo,
Palestino, Eritreo, Jrano, lrako,

Vie tnam iJ, Burmo, Peruo, Kosta riko, Sandomingo, SanrJl•1rino,
.llonako ktp .).
Ccrtc l'!i tiu sistemo enhava'
rsreptojn , sed tiuj estas plejpa rte tiel evidentaj , ke oni
adaptigas al ili preskaiJ aütom ate. (Kiel oni supre vidas, ank ati en la , Malnova Kontinento"
ckzistas landnomoj ne deriveblaj per -ujo, do ankaií la Znmenhofa sistemo ne estas senescepta .) Sensciuloj kompren cble eiam eraros, pri ili oni ne
pova s helpi. Kiuj diras .,Kanndio", tiujn nenio malhelpos diri
a nkaú ,.Kanadujo"'.
Vi ~krihas: ,Vi sajnc konjektas, ke se oni estus libera,
oni nepre elektus -io, anstatau
-ujo. Sed tio ne estas vera."
, u, vere mi konjektas ion tian.
Sed ni ne diskutu pri konjektoj.
Anstataüe mi proponas, ke ni
faru pro\·on. Cesigu, vi kaj ~iuj

nepraj ujo-anoj la propagandon.
malaprobon, bojkoton Jtontrau
~io, kaj lasu al la afero liberan
marson. Ni restos plene neiitral·
aj Iaü la principo: neniam i.'toii
en la tekstoj -ujon je -io, net
reciproke. Poste ni vicios, Ido
okazos. Se en L. M. venkos la
ujo-anoj, mi obeeme klino& min
:mtaií la rezulto de tiu wedODO.
Ankoraü unufoje mi petas '~
pri pardono, ke mi ne po~
publiki senmanke vian arli·
kolon sed cerle vi rekonOS.
ke
ne povis agi alíe. Estis
agrable
interdiskuü, ~ se
ni ne konvinkis nin
l'lli esperas ankoraG, ke
fidela interpretanto de
mentoj, k~ nenion
fari al mi pli facila la
Almenaú tio ne estis
Kun (se vi axc:ep1~1.
anaj salutoj,
M rtJII!IJ
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ord 1lu olini Hosl'nhe•·..:•
<iia
<'k ·cit
·ariajo e ·tn. l:i .. ~lito
rl la -· . · • .Centjnro", la ,.mito
de rn. o knj nngo". En In verkoj de • nntaynnn ni reuudn. N
tiun fn~i. tnn mclodion, si.'d 11un
- en nmerika tonnleco.
La e enco de In filozofio de
• anta ·anu esta identa kun In
gvidmotivo de lin niítobiografio :
bntnlo kontra\1 In progreso, ed
kiu e ta. kn ntn per sinteno de
enpn ·in ob en·ado. La socio
, e ta. inda por tio, ke ni gin
oh .cn;u atente, sed gi nc estas
inda por ti o, k e ni gin servu".
Batnli por pli bona mondo?
,. ed la animo ja hnvas Iuom
febro ongoj nenian alian matcrialon aú rimedon por konstrui
mondan pli bonan.''
La e enco de la fllozofio de
• antaynna esta : se la Rucio
postulas In sangon de tiu ekonomia si temo. kiu alportis la
b urdon de la abund-naskitn
mizero, nu, de pli malbone por la Racio, ni turnu nin for
de gi, al la Mito, kiu nllusns
cion nbsurdan; se la ekonomia
i temo ne povas. malgrau In
ek trema produkt-kapablo, cesigi la mizeron, nu, oni turnu
in for d<> tiaj teraj hagateloj.
al lumaj e oterajoj. , e ~ruvas
la mizero, la milito, la sorto de
la homaro, gravas nur la filo7ofo, al kiu No Ci prewntas
intcre an pektaklon, kiun 1i rigarda malvarme, kun konsternn
indiferento. Tiu filozofo, tiu
ngulo ne hava. por ni konsilon, li e ta nur kantisto de lu
oknzajoj, je , najtingalo de la
monopol-kapitalo.
i pesi Santayanan, k:.j ni
trovi
lin malpeza. Malpeza,
kiel venenn ga o.
U. S.

Kioo rakoola8 la leleroj
prl prloeo Eúgenn'l
La plej juna frato dr la sveda
re~o, la ju
mortinta 82-jurn
princo EOgeno, eternigis sian
nomon ne nur kiel unu el la
pi .i at ndindaj kaj plej ~>riozaj
v dnj artp ntri toj.
La demoratia p n o kaj la kl ra humáni mo pur brilas ~e 1& tri
knndinavaj dinastioj. Sed lht
gloro kaJ lumo, kiu radias el

lu 111l'llloro dr ¡.•1 pcntr•~l
· · pnnco
.
l''ila eble e(- pli briln , ee pl¡
.konkreh
, • • 0 ¡ ¡ u g1oro apnrten .mta
generale ni 1· t·1• K'mm prmco
. •
,.
1:us~no komencis sian karieron,
1
ngnrdis sian situacion obstnklo
kaj ne fnvoro • I .1. SCIIS
. .. .
J
lone, ke lía princeco finfinc
ne. p~vas helpi lin por ntingi la
c.chtaJn nrtistajn ceiojn: s<>d
h knpablis batali, kuj . komencnntc per la nenie konatn kaj
perfekte ,.inkognita" nomo Oscnrsson - sub tiu nomo 1i ekspoziciis sian unua11¡ bildon _
iom post iom li atingis la plej
altun kaj tute publikan eslimon
kiel artista, kiel malavara sub:
t:nanto de siaj kolegoj , nnuav~ce de siaj plej junaj kolegoj ,
kwl horno, kaj ne lastvice kiel
radikula liberpensulo, kiel klarvidn kaj sincere sin esprimantn
batalanto de la vera kulturo.
Princo Eügeno estis diligenta
lcterskribanto kaj liaj leteroj
aperis en du vastaj volumoj en
Svedlando. Ambaü tiuj volumoj
reprezentas grandan valoron,
kicl homa kaj kulturhistoria
dokumento, sed la dua volumo,
nperinta en ·1945, preskaü. duonjaron antuú la fino de la milito,
estas al ni eksterordinare interesa kaj aktuala . Tiuj leteroj
okupas sin prí arto, pri personoj, sociaj kaj politikaj prohlemoj, pri libroj knj homoj.
Se ni decidas elekti niajn citajojn el tiuj leteroj, kiuj okupas sin pri la evoluo de la socio
kaj speciale pri la nacismo, nin
surprizas In rekta knj ne-marrandema radikalismo de tiu
princo, kiu uzis sian pozician
favoron por seriozi~i kaj pliprofundigi siajn sciojn.
l' nu el liaj leteroj, skribita
en 1932, dirus laúvorte la jenajn: ,lnter f11 nunaj J.:aosaj cir-

1

lamslanloj oni clt•numda.v sin,
fu nia produkto- kaj monsislenw anko]'(lií ne flnservi.~.
i'u fu tlfii'Serfo kaj propono ankomií .wunr rrgufas la produklon, J..iel {/is nun t
O ni stura.~
antwí la demando, kiom ni dr·
vas valori(li el fa principo¡ de
la socialismo, jes, f.'i,•l loii!Jt' ni
devus iri al la tlirekto tft• fa
komunismo por trovi la sofuon,

-
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nfmenaií /11 11 ojo n , {, ¡ 11 :JVidn.~
t•f la kaoso al soci e pli akcept•·/Jfa organi:sisfemo ."

11Ü

Princo Eugeno cstis jam fru e
1:kra mlaamiko de la hitler ismo kaj fasismo. El tiu kastelo
Waldemaruddcn (kie 1i :.tnsligis
preskau ciujn Jwnntajn svedajn
artistojn knj la tutan svedan
eliton, kaj kiun li nun testamentís al la SYeda stato) li skrihis en 1933 al unu el siaj amikoj: , Vi skribas . . . k e laú viaj
esperoj vi havos ugrablun vojagon en Germanio - malgrau
la Hitler·sistemo . . . Mi malamas tiun pensmanieron , kies
esprimanto estas tiu sistema kaj
tute neas, ke oni bezonis tion ...
Mi ne volas serei senkulpigojn
kaj klarigojn por la perforto
kaj senrajtigoj. Mi ne kredas .
ke la ct>lo senlime sanktigas la
Iimedon . . .. Estas plezurige, ke

mi povis malpezigi miau koron
al iu."
Ni ne forgesu, ke tiuj vorloj
estis skribitaj en 1933, kia m en
multaj landoj ne malmultaj diligente riverencis al la ,Fiirer" .
Sekvante tiujn leterojn el la
antaümilitu jardeko, ni forgesas
unue, ke tiu, kiu skribis }¡, lelerojn, eslis tiam e. 70-jllf!l muljunulo, kaj iom post iom tute
maluperas el nia konscio la
fakto, ke tia persono korespondis per tiuj pagoj, kiu htu sin
naskigo kaj socia pozicio almenaü. iomete, kvnzau-kontrakte
kaj tradicie, devus esti konservativulo. El tio ni trovas nenion .

Kiam en 1937 In Nobel-pre·
mion de paco oni volis donaci
al Ossietzky , kiu tium ~ufcradi
en la karcero de Hitler, la diktatoro ekfuriozis pro la decido
kaj malp<>rmesis al In l{l'l'munnj
distíngitoj akcepti la Nobel ·
premian. Sven Hcdin, la orieut¡¡ziu vojagisto, puhlikc defendis
lu germnnnu ugon ankai'•
poste li estis germnnumiko
sed princo Eugcno nnkaú tium
ne fa ras sckreton 1 ~in opinio :
., Vi di ras, k e Ossietzky estas
uhskuru lHH·npostolo. Li cerh•
ne cslns nomt•hla , uh~kuru "
e pro linj puc-urtlkoloj oni en ·
knrcerigi. lin."

•

Post .füncben, la 1-an de okt.
1938 li skribas jene al la plej
akra kaj plej talenta malamiko
de la nacismo, al redaktoro
Segerstedl : , Mi turnas m in speciale akre kontraíl la ,dankpre~oj" pro la münchena pnco
- iu ju~ venís el l:t oregejo - ,
1.' las ja vero, ke la situacio nun
e las pli facila, enr n e e ligis
milit(J, sed min furiozigas tío,
ke oni volas nin igi danki, cnr
ni liberigi de la milito je la
kosto de la malfelico <le alía
!ando. Kaj kia malfeli~o . ..
Chamberlain simple ne e lis
intertraktanto, sed perantll de
la hitleraj kondieoj al Pr.1ha ...
1\.ontraü tia horno, kia Hitler.
on i devas pugne batí la tablon
kaj krude paroli, !ion li pli
hone komprPnus , ol la gentilan
l;onvers:~cion
kaj
crudician
si ntenon . . . i\ un la perforto
diktas kaj tiel estos ankaü en
la estonio, spite éiu n senvaloran
promesadon." (La kur idgo estas de mi. F . ::.)
Snmtone estas skribitaj multaj
aliaj leteroj. La lasta letero,
:1 perínta en la dua volumo, e tas
el 1940. Es tis ma llumaj lempoj .
La milito jam tic fulmotondri
cirkaú Svedlando. Neniu sciis,
kiam la nacistaj botoj ekmarsos
'>llr la libera ten> de la svedoj.
Estis miraklo. kio okazi<;, miraklo, kiun konsciaj kaj bonsancaj agoj helpi . Sed princo
Eugeno ankorai't ne povis scii
tiam, ke lia !ando evitos la militon, kiam li skribis jwe:
, Ho, e mi ankorau dum iom
da tempo povus kolekli miajn
amikojn kaj sampensulojn eí
tie, en ne-bombita \Valdemarudde. Sed se ne estus tiel feliee,
ec tiam ni havos lokon en iu
kelo, ki e - kaj tion mi scia~
ccrle -- niaj revoluciaj peusoj
sufieos por altigi la malaltau
tcgmenton ."
75 jarojn havis la princo tiam,
sed en tiuj linioj ni trovas parencan tonon al iu tetero, kiun
1i skribis 51 jarojn antaú tiu
Ietero pri sia norvegia rt'stado
en iu kampula domo, kiun li
Iuis (supozeble inkognite):
Ni fartis bonege. Cio jo estas
ko~pula, sed nia e&mbro estas

lamen tre bono , kvanknm ni
de vis fari tablojn el niaj kofroj ."
La memoro de princo Eúgeno
ne estas princa memoro, dankebla nur al la naska pozicio,
sed bela kaj granda horna memoro.
F . Szrlágyi

SO.JIERSET MAUGIIAM: SUR
Ai\RO DE RAZILO. La heroo
de la romano estas Usona junulo, kiu ne povas adaptigi al la
kapitalis ta mondo. Li ne trovas
sian lokon en la burga medio,
lin ne interesas la negoco, ne
kont enligas la profit-akaparo.
Lia financino, amikaro, parencaro staras frerndaj kontraú li.
La simpatía junulo do formigras
el ia )ando, venas al Hindujo,
kaj tie fariga dise.iplo de jogio.
En mi tika sagurnaoo li pnsigas
kelkajn jnrojn. Kaj dum tiu
disciplo-tempo li lernas, kio eslns la vera felico. Li reiras al
Ameriko, kaj rezigninte pri
havo, rango, sukceso, 1i viva_
Líe plu kiel taksi-soforo. Tiel
li trovas la sencon de sia vivo
en la beata rezignacio.
;'\[augham estas tre bona verki~to.
Per sia elstara rakontotekniko li igas vere distropova
kaj alentostreea la priskribon
de la aventuraj vagadoj de 1'
brava junulo, kaj kun delikata
humoro prezentas al ni arnerikajn tipojn. Sed al tiuj teknikaj kaj stilaj valoroj krie kon trastas la idea enhavo, la kon·
kludo de la romano: la glorigo
de la rezignacio, la taksi-sofora
nirvano. Vere, la hinda mistikismo plenumas tie ci tre utilan
funkcion : gi defcndas la interesojn de la monopol-kapitalo
kiel fulrnoforigilo de la malkontento. Oni ne povas ne moki
pri tiu olvo: de kiam mi legis
la Iibron, mi ciam demandas nl
mi vidante taksisoforon: kiom
da jaroj li pasigis en Hindujo.
Knj estas rimarkinde, Iúel la
malreala direnhavo malaltigas
la nivelon ee de tia rakontartislo, kia Maugham. Dwn en
la priskribo de la amerita
bur~a mondo li donas tre bonajn, ec brilajn pagojn de ironia
kriliko, la koketado kwa la
hinda mistiko jam estas nora
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kico, kaj la mensoga enhavo
kondukas ankaü al lauforma
platigo de la romano. Vl'fe,
estus dezirinde, ke Maugbam
metu sian rakonti tan talentou
en la servon de pli altrangaj
T. S.
:utaj kaj ideaj celoj.

PRi , LA LEGO" DE THOMAS
J1A. NN. En sin plej nova libro:

La Lego, Thomas Mann pre.
zentas la figuron de demokrata
gvidanto. La faAista gvidanlo
estas antidemokrala ,heroo":
uperhoma individuo, kiun ue
koncernas la rt>guloj de la moralo kaj lego, kaj ankau sian
popolon li povas liberigi el sub
legoj kaj konlraktoj. Li dankas
ian potencon precipe al la
, magia '· individu('CO, kaj im·
presas la popolon ~efe per siaj
frazoj, kiuj pnrolas ne al la intclckto, sed al la latentaj mal·
raciaj inslinktoj; efikas ne JIB
la dir·enha,·o, sed per la ekstaza
prezent-maniero.
En ,La Le~o" la demoltrata
gvidanto, prezentita per Mo·
seo, neniel similas al la falista
Cefeefo; li estas kulturibl, eJ.
stara individuo, atinginta la tul·
minon de la siatempa kulturo
kaj kondukata de moralaj priacipoj en ~iu sia ago. Li efibs
al la amasoj nc per JUIIIJ
rimedoj, sed per tio, ke U &m
trovas eliran vojon el malfll·
cilaj situacioj . Sian innuon do
1i dankas ne al sia malracia bj
mistikn naturo, sed al siaj el~taraj kvalitoj intelektaj bj
moralaj. Kun aparta artWno
'fhomas Mann figuras la rac:i·
istan Moseon, kiu arantu te la
bibliajn miraklojn kwa pnf4irdl
konsideremo, ear 1i trovas IBa
necesaj por la eduko de
~
polo. La kvardek tagojD íJ!Ifl·
itajn sur la monto Moteo ~
ne por asketismo, ed por tiO
ke Ji pridonacu sian ~
per la kulturo (skribo) .......~...,.,la fundamentaj ele:IOt~tll)j
moralo. Kiel facile est•#.,9p!P
el Mo eo ekstuan
Sed Thomas Mana
Moseo raciaD,

manistan'
alan fiiUJ'OD
gvidestlo.
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