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KOMPATO

ke te ·u jnm 1.1 tragediv
de tli .. p.1rligo per kunfan1h
anima en la lera !ando
de Dio,

K. KALOCSAJ::
llo ankln . ent'. ke ric fato,
des dolor' tloloros al mi.
'in vola- nun l:i kan lo 1) nlmi,
Kompalo

kiun jnm de nemcmon·blaj
epokoj -.cntis en korfuntloj
kuj sopitl'gis en profunuuj
tcncbraj

\'i lih rig · nin rl limoj

In elektitoj, J,ie~ krcdo
alhriln~ trn l nt bulo di ka
tl ¡,, jnrcrntoj por mi ... tika

tll• n ¡,, izo lita korpo,

per 'i eksrnta~ en absorbo
l'animoj,

hPredo:

k e el dispartigita drh o
~;n·i~: tamcn c. la~ ~a neo
en cndi\'ida prasub<,l!mco
d( 1 'ivo,

1 iun, por 'iri nin el \Una

i'ar l.t konscinn 'ihuh~tancon:
1,, hom·nnimojn 'i kunliga,,
k. j por momcntoj ncniiga
di tancon

kaj

per trnn pontantaj nervofibroj
tr. kiuj kura la suferaj
cii"oj haste per mi<ileraj
tra' ibroj,

'oetl kiun rompi5 ('iam rcr
ln strcho por la \ h' pli bona ·
inslinl,t' pcrforta, nkrc sprona,
oh e e

kicl e Ira la nen komplekso
de J' ama korpo kuras plcnda
abrm' urgunta por defenda
reflek o.

al kiu la forlul' sen ceso
uvidc éasis ricon, gojon,
irantc tic! vian ••ojon,

Kompal'l promcso kaj espero!
Per la ekzisto 'i atesta ,
ke l' endi,;tla Hom' ne e las
kimcro:

JC l'kosto de mizcro sklava,
sen-uta kaj dunglaboris ta,
dum en orgojlo antikrbta
kaj pava

barakto de db,oj,l \olo,
uuonl'i~ Butlho per simholo
'irvana,

de l'dolc,

n•if de dorna krono,

.Jc~uo,

Progrc~o.

cd tran · okaza kaj maldika
fadeno de kunaparteno.
ho, 1-ie la eterna ceno
Corlika,

Jiri- al m i, ke li forge i:, afer ojn, ki ujn neni u
povas rem emori , re ta nteo ne freneza.
~ ed du akirajoj ja resti la liaj.
La sen. an cela certero, ke por un u momento li unu<'ClSl
kun Dio, kaj kun cío celera en 1a
m ondo . kaj , du c : lia deziro farig:i iel utils,
eligi ion neprnn kaj validan el sin interna
memo. Tiu intima rilato kun Dio komencis
ja velki kaj malaperi, sed li retenis la kon•ánkon, ke li devas fari~ ia peranto, per kiu
Dio malkasos ion, plenumos ion grandan kaj

uper cio la in. truo

kilj korpu sanga ofer·dono

li filozofis senpezige,

sin savi de morala vomo,
lau la frencza superhomo
de . 'ietzsche,

gran diozan . Li ja ne sciis, kia tio devo esh,
li kom enc u. Ki el la hindo Cll
joga-kulto, pri k iu mi legis, tiel la maljunulo
unufoje staris \; dalvide al faktoj cterne nekoneblaj por la nura racio. Li eliris ~ ·ia
,.samadhi" kun karaktero sangita, kun vivo
lumigita ; sed li ne povis plene reveni al la
stato, en kiu Ji estis sur la stipo, kiam unuc
mi lin \;dis. Tamen (car tia sperto kongruis
kun diversaj ekbriloj de konscio spertitaj de
mi mem de tempo al lempo tra la vivo) mi

au kiamanier e
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ANTIKV A POR · L NO

In n ,·hlon, 1 id lwmo 1 k ojagnnta la lon••nn
, ojon. Af1•rnloj, J,iaj ni ~·~ltl'i, lurn h.ompro·
mi ojn pri niaj id •aloj. (.Ten la 1 ai'a7o, kial
11i ..... ukn•:sa~" ')
Ln homo. h.iu tll' poHl'• !,ompromi~i. l'"la .
jnm 1 omdmn11i1lu . Oni krucumns lin
s,•d
ni
ni 1-ompn•nu , h· ni pm '\'> ,. li 1 onlcntnj pl'i llllllll' mnlpli ni fll'rf1•kl1('\l.
i
Jll'lliam l'C cda'> hÍII.
l.a honwjn, 1 iuj L1l 1\•
l:in n·la , ni op1nta'> twn· pdtindnj. IH'IIOI' ·
mnloj. , 'i lll'lpa.., ~~\' ilia 1-nH·unwdo. Tiujn
i Jll'li'>Ojn 111i tknm l' prinu•dali-, hun no! ton.
1\iam mi 'idi-, mnljunulon Snndcr~ ,.!,mar i
malsupr1'll 1:1 dl'ldivon por M'n'-i 1::\ allh•nor
uiPu pnr ~in 1 vnrll'lo 1h• n111oj.
La lruhnclnroj de J' lwrhol am¡wj knj la ••
1 loj
knntno; b 1 un ton de l' dularn pnpo.lo .
t iu ,..,tus individuhlo, knj dona., proprun
vocon al ..,¡a !>Opirado jc lokoj ,.¡,..,lcl' tiu 1\ i
hrizn mondo. Fguk. 1.1 lwmn. 1 iu Cl'ln.., 1 1111
fandi la lllUllajn \O ·ojn d1• l' hOIIH\1'0, htl\ :ls

(1841 - 1903)
,\rlporl'd.uwj ~lll,,nn 1'1' ion fll\ i .
l;.nlt'l,tmnm' tinn1li~ lin •n fino,
1 lSI'

l.i \Oii' 1 rtH nn dtli\11,

'1 1\

Í

por ~· ¡.:' nrtlion tlonis a 1 lh•rlmo,
sol<lntojn 1 'in ·utl, 1 iuj hr IY' pnfi .

l.n pru,' 11rnfilis d la
1111111

In

k1•rm rutnw,

por la lt•rto, forto, db<·iplilln

n·~o ~~~~~~e

hlu.lll ujon han i~ .

Snltlutoj 1 \ lncl'nl k un ha• plddo 1 rl'la .
,.Ahsurda far' d •
-

'cd pn t la

fn~nc7. ul'

lnlllJIII'Ia ."

.,lil·l la nf •ro t'sl;l', ,"

vi 11Im-.

snn~o

pn-.is jam jnl<' ·ntn

1 aj hnl\·nj J,\inn•Hl kornj

l'tl

J.n lru ' nnlil

'"''''" ·

\U '1'11

tlifl'lt

In ,·,•nto .

¡..ri~anl:\11 tu~kon.

'n por l'l'\ cni al hanaln ''"lll i1110 lllnljunulo Sulldl'r., .. hm i~ infnon" l'tl ~inj
ldopodoj rilnll' tiuj1. ranojn. Por J,nnH'1li'O
li kapth la nllvu '·an tcnorou. Ti u rano e ti·
1

la ,.krifnjfnlo"'

l'niu ~cins.

J

inn1 krifnjfuln

Se o ni t•slw, ... u lit • d.l 1 nj po' 11~.
kh•l dn hruna f1•0, ~ll'liri ni ¡,i oni l'l 'idus :~in
,jdunla apud lilifolin "lll' randn dl' lagdtl,l un
pnllgila gnrgn, kaj 11 afnnlu tnntnt li\'1 alt:ut
1 id la ull:1 .,C'' d1• violono. '1 iu nlllt'II01'11ln
!,osli · ni !:1 lll:tljunuln tri nnktojn d.t l:wiga
¡wn:ulo. 1\nplilu OtH' ·~i l'sli-.. J,nj ¡.;i tÍ<'n ¡..,
lwja111111 1'11 In• l'la hlgt•lo nndanlnn l:t 1 :thnnn
Tio lnrigi la l.nllll'll<'O el,• 1' (;muda llun
1\, nrll'lo.
La dun 1':11111 'arl.i~i t't' pli JH'IICt:l'. <Hll'
dorllHI'>.

lll:tljunnln 1'l11111li., ·~in
f•Jn•, la,. fon•
r 1111t11n' n :t~hn~llllllpn, ,,\'j¡ bo\ a 1 :1111'g11'
lin 1' ti , 1 :t1d.11 l1 11l 111 ~ll'loj lllllltolta11 llllld ·
1 ig11lnu d,• ,.llrogn gro •n, grogn d~· 111111'l'',
., ft·n 1' 111
111111, IIIÍII flltllfllllll'ltl:t h:t~\ lH'·
tdol" ol'lt• ~opil'is la 111111 jlltlll 'it o (d111 orl'lll
'iiJ 1'1'1' nh•nl11, 1 1111 nknlnj plt•uaj dt 11\ tdt·l'll;
1 nj ji' dn 11111111 ti 11 \nj11i lt'll 1111111 ' 11 1-:tj
In

ll(llld

1 lJ d1 •11, 1'11 d11 tilo ni
fu lorloau \tH o
l•i111' ollltts, dlltll li 1 111 1do
d1• 1' hu u lo,
1 e ti lt 1\ i nti 1111! onlon 1 1111
111
loalinllt
l'ttrlll'
111 ¡(Jrll¡ Jlllt lt>
tiiHtt'l ht'llu, Ir

1

Pur dt

lnrnp

1'

1111\11

'"'"

11 ""

lt• Jlllllll

1

11 l1

lljll'll

ano J· un moltonu hat,, 111 o h•
apud la domo. I·. n hild11j d
imagn mi ce 111111 poYns vidi nlaljunulon ,111
d1•r., ~!dirnnl:t :ti In lnutanlo. colon ¡Htst colo
1 aj -ron Pnnk1· n¡.t·u·dantn lin lt u Ill'lumjgit.t
fctH''•Iro
hi:11n Sand1'r" rampb '>t•h la hndlo,
In juri'>ln :111 rii lin, ordnnatlll !in nmlap ri
\'1 la proJ.;.si111n.
\'a lo.

1.a

t

\'ll nnusla~do

Pnrdt'l' rak1 nti" ul rni po l k1 lluj tagoj,
l,il'J la Jll:tljunnlo nlri~ardis la f1'tW~It on pm.l\'
rnmpi-. sun·c·nln• 111111
j••rdojn plu, k·tj
JHl'>lt• 1'1 ':llt,•hi" 1'1\ 1 olnjon 1'1' (' t·wdo
!.1
ln¡.;l'lo. l'urd,.,. nlk1111" k1111 1 uglll,np·tlllll,
t·~l>llllt• ('\'t'lu, 1,1. fn•tu•zulo nlnl ·1~ li 111 lwj111
ott Li p:dh ¡wr birdl ugll'lnj ni 'I'IIIHI l1lurn
honHt flo~uro, 1 iu llundi
Jl' t,uln k d mul
"llJI1\'IIklll is dt• In tliPttll'!n. :\1 tljunulo .111
dt•n j.1 nkiri In ha .. , 1>1 1tlnu pnr In 1,, ,ul h•
. ·,·d tin (,o•di al h lwl:lll dnloll d 1 hirdl u• 1
'loj f:tjfn11l11 i p11 l1•t lt on•loi, 1 1111 • 1 1111 1.1
1 om iul o d1• 111111 11 1Jh.t1 \1 '"' lt 111'/ldo li11
\ i ,¡ 1¡..,

uu

,¡,.

1111 11 \'11 111 tljllllllltt
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1111 ,o ''" 1111iuw d1• <iu
c'1•lt ni In !lHihll'('il ,. 1 nu• lnt tH'
ul 1 out pt tllllt o 1 tlnl1 i 111 11k tlon
ul 1111 pn 1 lt ol uzo 1 i 1111 lt 1 1t tlp {11¡
\la 1 tlllltll'l I,Jidt 11 ,¡,l1• !1 i11o 1111111
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La konscienco
Victor Hugo
Kiam, kun siaj idoj, en ve t' el fe)' de bestoj,
.Kun hirtaj haroj, pah, en mezo de tcmpcstoj,
De antau \'Di-vizago Kain' ~stis fuganlu,
(e falo de vespero la mornn hom' giganta
\\ nis al montpiedo, en vasto de ebeno.
Nun la edzin', la idoj, morllucaj de la peno,
, 'i sur In tero dormul'" - l a vocon al li levis,
Sed ce I'picd ' montara Kain' maldormc rcvis .
Kap-lcve Ji ckvidis en la ciel' funehrn
Okulon larg-apertan ce lies fund' tenebra,
Kiu el ombro fik an rigardon trn Ji bori ,
,.l\li estas tro proksimel'' trcmnnte li parolis.
J.i vekis inojn, idojn, venkitajn de la Jaco,
J\aj rekomenci kuri, sini tre, en la spaco,
:\Iuri;is dum tridck noktoj, marsis dum tridek
tagoj,
Pa'egis, muta, pala, tremí· je ciuj krnkoj,
:Sielire, ne dormnnte, sen halto kaj ~en slaro,
Sen postrignrdo, - fine nti11gis al la maro
El' land', kiu la nomon ricevis de A uro.
.,IIo, jen azil', ni haltul - Ji diris - jcn sckuro,
1 i restu, ni atingis al mondo-limoj lnstnj,''
Kaj kiam Ji sidigis, en la cieloj vastnj
Li vidis In okulon, sur sama lok', obsede.
l<aj linm Ji ektrcmis, al nigra frosto prede.
,. !lo kasu mini" - li kriis. Kaj dum !in timo
fmpis,
1\ un fin gro sur la bus o In filoj al Ji gnpis.
1\aj dirj., li ul Jabelo, pairo de gent' fckunda,
l{iu suh tendoj migra.., en 1::1 dezcrt' profunda:

,Ci-fl:wl•t• disetcnJu la tolojn de In tendol"
Lo vnndon oni sterni.; rule en ~veha pendo.
l\ ÍHill per plumbo-hlokoj ¡';in oni fik~b furtp,
,, NPnion plu vi vidas?''
dPmnudi-; !in mildn1rte

.Jubalo, p;tlr' al gento ir::mta la urhctojn
Frnpantc la tamburojn, blovante la trumpctojn,
,.\ii faros la barilonl" kun forla voc' clnokis,
Farinte bronzan muron, la avon po'lt gi lokis.
Diris Knin': ,.:\lin plue rigardas la okulol"
Knj jcn Enol;': ,Tur-zonon f'l fero kaj tcn1ro
:'\i levu, kiun pasos nenio viva, mortal
l'rbegon ni konstruu lmn citadelo forta,
1'rbegon ni konstruu, kaj poste ni gin fermosl"

Tubalkain', de kiu la gent' forgi"ta ~ermos,
l~onstruon de urbego enorma, superhoma
1\ omencis, dum In frntoj en la dczcrto stona
La filojn kaj la nepojn de Seth kaj Enos casis,
L 'okulojn eltrnneante ni ciu, kiu pasis,
1\aj nokte ngojn sendis al volb' de 1' firmamento.
Granit' estis sur loko de la tol-vanda tcndo,
lntere ciun blokon kunligis nod' el fero,
Kaj ci urbego 'ajnis urbego de infero.
Ruligis turnj ombroj tra knmpoj knj trn valoj,
Al muroj oni donis In dikon de montaroj,
Surporde skrib': ,.Al Dio mnlpermcsnte envenil''
Kinm pri mur' kaj baroj jam ili finis peni,
La nvon ili loki · en mezo de stonturo,
Sed restis li funcbra J,aj morna. ,Cu l'okulo
Jam malapcris, patro '? - demnndi:i Cilla trenH'.
,.Ankoraú estas tic." - Kain' rcspondis icme.
Kaj jen Ji dirb · ,Logi mi vola sub la tero,
I~icl soleen homo en in tombn celo:
:\Ji vidos plu nenion, nenio min plu vidos."
Do sakton oni faris. ,.Ha, bonel mi en gi idos.''
Diris I<ain'. desn•ndis ~n sol' suh volho somhra.
h.nj ldnm Ji sidigis sur sia scf¡o omhrn,
hnj ni 1i oni fermis '>Uper la knp' la minon,
1 ol-ul' cstis intenw, rigardis plu K.linon.

(i!Ja, tH'pino hlouda, kun dol,'o de auroro.
,, Mi vida<; la olwlon." Li diris !-un hororo.

,.SP lllÍ nur havu.., la hrunpunldt•hllon ! S••
mi povu~ ha\i In du:n'O(',IIl lt•norulou, Jll'l'ft k 1:111 'k\ ariPton mi 1in m havus." '1 iPI la
1nnrunulo ~opiris. Cu po':"' 11 ,.pr,•..,kn11o"
lwnt nti~i 1 !11111, jl''i
fin, 111'.
l~us le tia m 1, \'llr viroj nipa is la \1 r,uulon,
UJI 1 Íllfl'
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filino kaj la k ugll'taro, la mokndo, In
fr{'mdaj t•krigardoj dt• enlahoruloj en hutiko
de .Tnckson - cio N ;ajni. alpunkti~i kaj <'ll·
karni~i jí' tiu momento en la paro da mnnhlh'tlüj, kaj Pn la 'iro, kiu p ni fiksi ilin
<.lo ·itnj cirknu la maljunaj manradikoj. Ekpa 'inte mnlantaucn, • ander., pu~i la manon
en surgYeturilon. Kiam .Te{ Myers abalti lin,
~m lian ,·erton la maljunulo kun plena forlo
faligi · pczan radian de \"clurilrado. La homo
faii . \"iza~altcren Ji ruligi
Sonore fali la
mnnkall'noj ur rokon. Kaj andcr fuge forkuri tra la senarba paco.
lu alkrii : ,Haltu, au mi pufo !'' Ekpato
lautkr~ki . Lía filino kricgi . Daure kuri ·
la maljunulo.
Tiam mi helpis porti la falinton en 1:1
dQmon. Lia korpo esli flek ebla.
ango
dflui ¡¡bunde. Daldau aheni la kuracisto
kaj ordonis porti !in al la mal anulejo. Tic
Ji rr-stis nau emajnojn pro rompita kranio.
. 'ur pene li Lransvivis.
Komprcneblc de liu tempo dalumigas ,·era
\"l'llgca ado ; car malaperis la maljunulo kaj
la filino. Po te mi ciigi , ke jam antaü tiu
nokto 'pluraj personoj regí ·tri
tormalan
piendop; Lio kauzis la uprcniron de J' policnnoj tiun nok,[on, por treni la mnljunulon
mahuprcn al la Yila~c, kic Ji r tu ob ervai:a.
Ekmontron de I' rnankatcnoj e-kYis la bato
per radradio : kaj ne e ti la merito de l' m::tljunulo, ke la po1icano ne morti .
Oni · ne pova pre kau mortigi k~unpar
pÓJicanon enpune, ce Ci lie en la montara ;
do t1un la ' tatpolicistoj komcnci
erCi kaj
casi la maljunuJon. l 'nufojc Ji pafi aJ UOII
('1 ili de malan!ai:í rokajo, kaj de liam li e ti.,
t·n ata pro kripriulo Oni foje cirknui lin,
sed Ji lraglitis , 'cniu koni · la arbaron pli
bouc ol li, kaj li !>U k ce i re ti nelrovebla.
Semajlh>J pasis. Oknzr mi vojat~i · linm en
aiílomol1ilo, por m•goci pri paro da l-~s
hunuoj en montara vilu\o, dckdu mejlojn
nordt• dt• !:1 luko, kie nun ni !>idas. ~Ii trnlwkti-. {t• bc·ll·aplL lo al mi konata, en kah.mo su¡ er la dlngo. Ni rc-,.ti rk-,t •¡dome
• b m:1lfruu hnro, priparolantr okazintajojn
dt· 1' anlal!aj jnroj Suhitc mi ck(liidis ilin!
1 a ull\·ocan ll•norulon. la fundamentan basulon, la barilonulon. El fora loko - el trans
la arhoj kaj d la akYoflucjoj - alYeni mm

la ritmo dt• ilia hnrmonio, klu1 lonn k,nznu
(;1 orgcno.
Tiuj ranoj t•sti inspiraj. EkstcHluhc ili
e~ti la snmaj. 1\li nc povu trompigi pri In
idcntc o de liu l norrulo, 1 ie ajn gi e lus. En
tiu dircklo ni pmnwnis, la lwslknpli'>lo kaj
mi. .Tu pli proksima, d<'spli ccrt.a mi farigis,
ke ili estas In ranoj de maljunulo Sanders.
:\ti dcmandis aJ Vilcjo MacKimwy (ti el nomigis la kaplilisto), e u li aúdis ion pri la maltrank' ilajoj en nia distrikto. ,Cu vi ekscih''
mi komencis, ,kicl maljunulo Sander pre kau
mortigi kamparpolicanon antaú kt>lke da
Lempo?" Vilcjo direkti al mi ncordinaran
rideton, dirantc nenian vorton. Tiel mi eksciis,
ke li scia.s, kie ma.ljunulo Sander sin kaSas,
;..isupre en la montaro, kaj efektivc la tri
ranoj esta la liaj.
Po t reveno al la kabano, mi elStclis min
izole, kaj po t trimejla vagado mi trovi la
malgrandan lag Ion. Mi idis ur rokajo kaj
<lum iom da lempo auskulti la harmonion,
esperante ke mi renkonto la maljunulon.
Sed Ji ne permesis sin vidi. Do iom antau
In tagigo mi rennis al la kabano.
La morgal'tan tagon mi nc plu prialudi la
maljunulon.
C'd ~u le antau la di igo ~Iac
r inney memvoic diri . ,,:\Ialjunulo Sanders
ankornu pri crea lra la tula C:irkauajo ti•.m
finfinan ranon ; ed 'i nc rajta , diri ion al
hl polici 1oj pri tio. La maljunulo e ta frcneza ? - nur e Yulpo tia e la ! Se ili kaptos
lin iam, ili duos ti inferaradc pli h•rtaj ol
iu ajn polici lo, kiun mi gis nun renkonti ."
Sed fakte - jc , pite cion - ili !in lamen
lroYis . Jen kiel. Jun YC peron mi e ti.s en
l:l buliko de -ro Jnek on, atrndanle dum Ii
tlismcta
en alko' ctojn la po ' tajojn. Ju
' (' perigis. (Cu n re vi, miaj kamaradoj din . ·i~ ( ll t'·t· b fajro - ne ll'gi pri cio ci '!
J:n urhaJ gazt>loj, oni kasi'i gin en la mezaj
pn:~oJ . cd ci tic e lis rn acio.)
,k. antau
proh. imumc . rs rmajnoj nii cstis en la
butil o, kaj ubite d:kraki pufo prok inw,
npud h 'o co. Daldall l:l fllo de Jack on cnknri kun vangoj tre hlankaj .
.. Oni pafi h.aj kapli maljunulon ,mder l'
Ji t•k plodis
:-,r¡ ah cni kurc., la unua, al la loko. La
rnaljunulo o,idis . ur griza roko, k un la dor o
npogc al arho
Li a pcktis kvazau jus en-
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ormiginta . 'ur ;,i, la roko Ji pm t · . tumbli.
po t l.iam oní lin palh Li t ti: morta.
Nu, _la fin flnnko de l' nfcro e t la jooo:
k mnkam 1a polici toj l•hidi lin knJ laiHkric
ordoni ·, ke li hnltu, ne e ti nekonnto, kin
lin morlpnft
Lin nnjbaro, Pecjo Lodge, lin
pafi perla \ulppafilo, kinm Ji ekfugi · upren
sur ln dekliYo _upcr In rh-ereto Mnh ern. La
. k\ 'nlan tagon la ju~antaro ce la mortt'nkcti to ck·ldari In mnljunnlon krime frPnezn - komprenpblc! Ti, 1 Lodne ofkialc
t'n ulpii!i
Pd lrn l:l nnjhnrcjo oni pri:.~ludi lin ki 1 murrlinton, gi.· fine li fornrigrL
aliloken.
ed - ke mi re ·enu nl tiu noklo- la m 1junulo ·idi k un pnchnva a pekto, tie , ur la
roJ.. o (:\li povu ~ti volinta lint·i la pnfinton:)
\fi rcstí tic, dum oni irL \Oki la kabenon.
Rlankan katolcton mi ekvidi , kelknjn fui·
ojn for de h roko. . H e lis izola, tie kun In
mortinto. Ln Juno lumeti
nur pale. Ln
ti\ erelo k, nte brueth. :\Ji e ti k ore oleen.
'ubite mi ek pl:rti tiun strangan pik enlon
n la ,. rthnüto, kiu atakas ce )a plej brm.
tjn (in ter kiuj mi nc ha' a lokon) en cee lo
io, kion ni ne povas komprcni. Car In
blanka katoleto komenci moviyi - kaj e:.ti
nenia v to !
Tiam mi ekniídi sonon, inúlan al la fliptlapado de noklpapilio konlraü pordkrado
n la nokto.
. li apenai"t ukce.i enmanici la ·katoleton
knj k::t'i gin en la po'o, nntai:t ol rcveni l::t
u~teraj. - En mia knbano. malfcrminte la knto]on,
mi ekrigardi en la enpalpebrumajn okulojn
dt' to finfineca rano - finfina memhro de r
-va leto de la kompatinda maljunulo - ,
en la okulojn de tiu rnno de perfekhco. kiu
·o ti al li la vivon. Gi es ti eft:k ive la brunmakul lulo. Kinm mi enmeli gin en la aln·oprhcton, po t kon truo de kngo, 1i eligb
\Ocon, kiu lrafi. la mezan .. C"-tonon, tiel
hone ki 1 far · ilrla violonceli to. -- - Tid finigi · la rn'konto de s-ro , 'ikoll, al
bYI"Ufl. to de urhuloj _idantaj l-irkuu la tendarf. jro. Po t tonga ilento, iu el la mallumo,

linanke del' fajroreslajoj, farb la demandan,
m l'n lu l'irkon lancoj e.tis memkomprenIJI .

Karolo Pie
abat'. Oktobro. Grizn tngo.
ur mola k oto de 'oseo
knnbin' kun sin amimago
im . La porrlo de liceo
antui'tc sin jam alinvihb,
tiu profana, kavn pordo,
kiun cniri ~¡ ht'zitno;
trl'mnntc kil'l harpa kordo.
C11r trnns gi ledo ·in Cczaro,
gcogrnfio, Znnzibaro,
fiziko, lingvoj, Pale lin' ...
St'd •¡ prefcre ie

ku'u~.

e tus tu~ata knj mcm tusu ,
knj niídu : ,.:\fi adora vin!·'

REMEMORO POST VI ...
Karolo Pie
La suno ju.· .~in liten !iris ...
Gi iri , kiel vi foriris
nntau dck tngoj, Gcorgmo,
kaj gi l'C nc adiaiídiris ...
Kaj nun nur gia po t creno
pendas ankoraú sur gardcno,
kie Venus' Venu on vida
ur la spegulo de bnscno.
ed baldnu ce gi, kiel fumo,
di igos ic en mallumo
kaj gi formorto • kiel morti
nia malgaja amindumo ...

,Rompreneble mi tiel agis" re pondi
-'ikoll. ..~!i vojagi supren, en la montaron
kun 1~ dua tenorulo, du tngojn post b entcrigo. Ciam troviga homoj (kia mi). kiuj
provas savi la aferon kaJ· antauenici
Ain
kid
l'
t>
postc-u1oj de húmo, kiu ne kon. cnta kontentigi jc io, kio ce plcjetagrade malatinga la
perfektecon. Sed sajne, la evento estas l-iam
samspeca."
La tri ce craj ranoj esti malaperintaj !
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El 1a angla : Ernest D dge

FRATINOd
JULIO BAGHY
. ·el pensemc rigardi · ~ian fratinon, sidantan ce la fortcpiano kaj subite sentís kom·
pa~on al si. Kiel :diafane maldika ~i estas.
Kiel tipa vilaga in truistineto si montra'i sin
l'n ciuj iaj gestoj, kutimoj. preferoj. Jen
ankaií nun si ludas melodion, kiu remernorigas pri lunatika amo, tute ne konforma al
la vervo kaj gusto de la modernaj tempoj.
:ian naturan palccon pliigas la plafona
clcktra lumo. Certe si estas enarniginta. 1\ial
ne? Jam antau jal'Oj si estus devinla edzinigi,
'-Cd. . . Tiu ,,sed" signifi la vitagon mcm
kun giaj vulgaraj dandoj, eble tro draste.maj
al la revema, iom nerve malforta karah tero
ele sia fratino. Sincerdire, Nel rnem iri for
antaü jaroj por rifugi gu te de tiuj dandoj
kaj de tiarn ciujare tri-aü kvarfoje ·¡ revenas
\ iziti la forlasitan gepatrnn hejmon, kie siaj
maljuna patrino kaj fratino vivas kune en
nnimfremda duopo. Jcs, la patrino povus
modeli kiel tipa vilaga vidvino por peniko
rlc pentroartisto. La inlimeco, kiu sin liga al
;.¡a filino, loganta kun ~i, pli simila al toleremo ol al komprenemo. Nu, jcs, la patrino
nnkau 'in ne komprcni k.aj nun ·¡ rememoras pri la kve.reloj, kiuj antaüi sian forkuron
l'n la urbon. Tamen nun 'i jam kon>tata . ke
ínter ·¡ kaj la patrino ekzi ta gravaj similaj
trajtoj en la karaktero. La unua k.aj plej
grava simileco e ta , ke ili ambaií. rigarda
la mondon rcale: si en la urbo, la palrino
Pn la vilago. Ili ambau adaptig.as al la Joka
atmosfero, al la regantaj kutimoj si farigi
laiimodc urhanino, la patrino re tis malnovmoda vilaganino. Sed si a fratino Len jo pt C·
1cntn!"> sin inlcr ili kiel animfremdn e tajo.
Laüa~pl'kle
Lcnjo estas modpn!>inta, lau
prnsoj lro progn. cm'l por komprrni la
hodiauon ..J n sia jus prrtigita ko. tumo estas
lait minimume dudd;.jara modelo, ;¡u frizajo
t ro simpla por placi al la junuloj, • iaj 'uoj
k\':tzaií su·~rilegic trogramligas 'injn miuialurajn picd( tojn, enlute si a . intc>no, parolmallÍ<'Iro imprrsa · ki(•l 1 nahina idealo de junuloj
:1nlau kvard<>k jaroj ~(. n chll'l lel ~¡ dnu,
UÍ tiun ci lunatikulinon el la rc\Omondo

kaj konduki sin al la realeco de la vivo. Tio
estas ja sia fratina devo.
- Lenjo, kion Yi ludas? Cu dcnovc la
,Lastan leteron''?
- . 'e! Ion novan. Gia titolo e las ,.Arbara
idilio".
- Jen. tio ka.rakteriza vin. Kial vi ne
ludas fokstroton? Aií la plej laiírnodan dancmuzikon •. ~fakak hupe"?
lli ne interesas min . . . Almenaú nun
ne .. . - siaj fingretoj ree elvoki entimentajn akordojn, arpegojn. - Cu ne bele, ·el'"'
- .:'\el Tute ne! Mortintaj melodioj, kadavroodorn.j lamentadoj pri la amo, pri amrloloro, pri koraj fantaziajoj. Ili lerurc mensoga . Se la amo e tu tia ... tia anemia palpado. hlinda senorienligo, tute certe la 'irinoj ce u naski kaj la viroj ...
·el, ne es tu tro 'ulga.ra.
- Cu tro \ulgara?! Sajna, ke vi 3nkoraií
'olas kredi<Ti al vi, ke la infanojn alporta la
l'ikonioj . \'i devus jam scii, ke .
- :\li da , kara . ' el. mi cia . Antaü
dckdu jaroj vi mem bonYoli kbrigi al nu,
k e ti un prohlemon oh i Adamo kaj E' o
-;en tiu klakanta birdo Kredu , kc> d~ tiam
ankaü mi klopodi gu te oricnti"i p:i la
biologio.
- Dank' al Dio! Tame11 ·,\jna. al mi , ke
vi ne tute komprena la 'i' on, ti un viYon,
kiun havas urtere la piedirantoj. Kiel oni
pr:l\"C a erta ·, neniu \'Írino riceva il'f:.mon
tr a la a ero, ce se si fari~~a doktot in o dt." la
hiologo
Lenjo ulnte interrompi la ludad()O, turni. in per b. hu n ego al .,¡a fratino k:1j tute
gajl' Pkridi
- • \•l. ' i erara ! La u la plcj nm :1j ek~pe
rim~ nloj 0111 a~uta , k e virino po' a ... ril'cvi
infanon lra ll Ut -o ec nekonanle b
Ja .. ·
cikonion. Antaü nl'longc mi lcgi pri tío mll fC"':l n di:>crlajon, i nfano en amo.
. 'll rncm rid th por mom~.-nt 1 pmtl' pl.i' crn. plill•mpcrnmcnte daürigi
Al! htltu • 'e pri infan·) tema ·. 'el ."erl
pri l:l amo. Cu ,;. komprena<;? Amo, l.:iu
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fclicigas la junajn korojn. Ec ne pri tio
temas .. li vola aludi, ke la amo en ciu epoko
havi siajn artifikajojn, kiujn oni apliki por
placi unu al alia. Ankaü la moderna epoko
hams ruzajojm por ,·eki la aman senton.
- ,fi ne komprenas vin.
- Ho, ci naivulinol Vere, d estas ,¡Juga
an eridino. Por ekzemplo: cu vi pen5a , ke via
pala viza~eto, 'iaj naturaj brovoj kaj apcnaü
rugetaj lipoj, ma.lnovmoda. ha.rligajo puvus
impre i viran koron en la urbo'? Tute nel
Por likli la fantazion de la vira koro ni dcvas
sorci 'minkc purpuron ur la vangojn, manikure flegi la ungojn, montri pli el la kruroj
kaj dekolligi la veslon incitema, elekti 'uojn,
kiuj faras optikan lrompon •kaj montras almenaií tri numerojn malpli ol efektive hava
niaj picdoj. Jcn! \'i aspekta kiel pup,iza~a
mezE-pokulino. Cu vi pen a , ke kuu th aspekto vi ponL almiliti impation, intereson,
amon de viro?
Lenjo tre erioze re pondi .
- Je:.! ~Ii almilitis la plej valoran k0ron.
. ·el urprizigi , iom dube rideti al ·¡.
- :\Iirinde! Mi scivolas jam pri ,¡a vilaga
dando. Cetere, kiu Ji e la ? Vi scia'i ja, ke
mi kona l:iujn en la 'ilago.
Li ne e:.tas ,iJaga dando kaj g¡a
'oco o ni iom ofendita. - Li estas urbano,
grandurbano, ec melropolano. Jenl Nun vi
j::un cias.
- Kiam vi renkonti !in?
- Sornere, kiam mi iris for I'D la urbon
por renkonti Hn, por paroli kun Ji, kiun mi
koni de jnroj kaj kiun mi neniam vidis
antaüe.
- Tre romanli'ke! - ironía fideto akumpani · iajn vortojn imple vi irb kaj rcnkonlis lin. Li tuj enarnigis kaj farigis 'ia
skbvo. Cu?
- Ne! Li ee ne rimarkis min l onge mi
~taris tie anlau li ínter la lerte sminkitaj
belulinoj, moderne. \irtikle ve,titaj, nur
p ste, kiam li rigardis al mía nepudrumita
'izago, al miaj naturaj bromj kaj nenigrigitaj palp broj, tiam li longe manpremb kun
mi. En tiu manpremo ene..,tis }J. mira rivcrcnco de viro, kiu rimarkb miau ensminkitan animon. Jcs, la scn~minkitan nnimon mi
montri · al Ji kaj mi ce ne kuragis pen,i, ke
li rimarkos gin ... kaj lamen ,viuu, Ji cl..a-

MIA SCIEMO
Karolo Pie
.fi volus cii, kie
kion yj fara en
(eu vi ne larmalo ?
eu ,·in ne premas

vi nun _idas,
ci tiu hor'
cu ·i nc hezilas ?
limo aú angor' ?).

Mi volu vidi, kion vi nun faras,
nun en ti tiuj horo kaj sekund'
(eble kapkline strumpojn vi riparas,
au kudras lruon sur malnova punt' ;
aú tute senlabore vi nur idas,
rigardas ien, ion primeditas
kaj lacas kiel ia Proserpin'.
Aú - eu nc verc ? - vi bedaiire ploras,
kiam vi ree, ree rememora ,
ke mi vin iam amis, Georgin' !).

mis tiun animon kaj li farigis mia e'>lro knj
mi-lia sklavino.
- Tre romanti.'ke, pli ol romantike -· kaj
si ubite indignigis
ce frcneze. . 1\,¡j
kiam vi renkontigas unu kun la alío.'?
Neniam kaj éiam, kian1 ni vola ...
La posto alporta lían voeon al mi kaj la
miau al Ii ... \'idu, vi, granda realistinc, se
mi estus sufice rica kaj bizarema, ec hu la
aero mi povu ricevi infanon de li.
1
e, ne, ne! Vi ne kompren.:ts, kio est~s
la amo. Vi ne povas sentí la l'ii·kauprcnon
de du mus'kolaj "iraj brakoj, vi neniam povas
k'ictigi la kissoifon de viaj lipoj ... Lunatikulino vi estas. Senkorpa amo! Haho.ha. Ami
srnkorpe kaj
- Senkorpa amo ne err-.zi tas ur la tero
Kiam vi estas for de la domo. nia patrino
ame parolante pri vi samtempe vidas unkai:"t
'iun korpon, mi, via fratino, rememoran te
pri vi, vidas \in samc, kvazaü vi estu:. ínter
ni kaj kiam mi per -;a., pri Ji, ankaú li aperas
antaü mi tia, kia li estis dum la k une pa<;igil! j
tagoj . . . Korpo kaj animo kune sopira_,
~ttferas, goja-;, 'Ív:ls kaJ e peras ... Kaj tion
\Í nomas senk -pa amo. éu'? Almenní1 tío
l'·tas tia realajo, khm vi ricevas dl• viu
amanto en la urbo.
- Sensenrc ,.¡ parolas, Jenjo. Yi dc'u
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forlasi la vilngon, veni kun mi en la urbofl,
'idi viajn virin frntinojn, ilian vh a don kaj
mangi terpomojn amtataú iluziloroj.
- ~li neniam e tis cii,ola, • 'el, sed nun
mi dcmanda ·, I·ion ,¡ ricevn'> pli ol mi?
La mil da, humila tono de · ia voco emociis
'ian fratinan koron. :'\el tiris sian segoP tule
pro'ksime al la 'ia, prenis siajn manetojn,
kvaz::tii uge te rigardis al ' iaj okuloj kaj la
tono de 'ia parolo esli. plena de energía
decidcmo.
- Lenjo, vi donna . Vi den.s veki~i. Yi
demandas, kion mi rice,·as en la urbo? La
,·cron, la realajon! Li venas, :;lienda miu ce
la pordo de mia laborcjo. Dum ni iras sur
la strato al la kinejo mi enlas la premon
de lia brako. I"i kune \'C permangas aÚ
dimance ek kur as al la monloj kaj mi ~údas
lian gajan kantadon, mi \idas lian junan
\ivovolan amolndon, mi entas liajn kisojn,
ni kune faras planojn pri la morgaiío. Kion
mi diru? 1 'u, li kavalire pagas kaj aga tiel,
kicl deca.s ul tiu, kiu amindumas al amala
frai:ílino. Ni kune danca , kune promenas ...
- Mi komprenas, Nel, ed mi o;;dvola ,
kio restas al vi, kiam li ne e las ce vi. Kion
vi rice vas de li?
- Malsagajo! Nenia re ta . Li estas for,
mi pen as, ke morgaií. li denoye veno , ni r<'e
vizito la kinejon. E ta bone cii, ke la
proksiman tagon ripetigos bo, kio okaZis
anlai:ítage
- Bone, mi komprcna , sed diru al mi,
kion vi riceva de li?
trange, mi ne komprenas 'in. Kion?
Bonbonojn, galanteriajojn, mi jam
ee belan brakhorlogeton. Jen, rigardu!
garantían folian pri ~i mi havas ée mi.
e nenio interveno ·, se mi e.-, los uficr
li edzinigos min. Jenl
'ur tion ,.¡ rice' n . Cu li e la /u1 m~l
ri~·a? Kaj ion similan 'i propona-.. :1l mi. Tio
nc l.:ontentigu min. :\Ii riren1 regajn dona.
cojn de li. Tiuj douacoj almenaú esta· tid
rcalaj por mi, kicl por ,¡ la galanleriajoj. la
hrakhorlogc'o. Bone komprcnu min! i~i•> mi
1 la-..? Eln, se v.. ignita in lrui lindo en , ila"·o
Ii nc e la alloga por 1:1 'ila~~aj dandoj. L~ll:
1 or ili mi e la tro in Imita, lrn lraulin..1 ¡ aj
1r • Jllalri0a. Por mi ili
la t o 1 1 uc.h ort<Jj,
IH tolcrcmaj l':.tj trc ric j. L
ola loko, kic

1\ion?
ha vas
E~ la
I\aj,
h•r ta,

mi rcnkontis wran purun sentou, e tas b
Jerndo, kic la infananimoj multe pli prome..,as ol poste donns. Pro la maJe pero de izoliteco mi pcr0.i<; mcmfidon, e pcron knj iamonierc mi pcrdi ce miau diokrcdon. La ~cicn
caj libroj, filozofoj, verkistoj re plikompliki-,
In deviojn Jc nua vivlabirinlo ... koj tiam
'enis li ... IIo, li ne kondulds m.in en 1\inrjon,
1~ck donacis al nu galanterinjojn. Simple li
malfermis sian 'koron kaj mi kuragis konfrsi
al Liu koro pri mia sen pera, encela ekzi t:•do kaj liam tiu ora koro d\parolis kaj
in piri · vivocelon ul mi, rekon.sciigis mían
venintnn animen, rckondukis nun al la
perdita Dio kaj nun mi sentas min ril-a, tia
ric"a, kia ne estas en la vilago kaj ti el f( lica,
las kun \iaj galanlerbjoj ... kaj
kia vi ne
la kisoj, karesoj de la animoj almenau e~tas
tid inceraj, e ne pli, ol tiuj, kiujn vi sentas
rc•ale, car tiuj kisoj de la animoj ne e ta~
efemeraj.
Pacíencon pcrdinte . ·el le\ j.'~s. komenci
iradi tien kaj reen en la cambro. ubite _¡
halli antaií. Lenjo.
Kio li C-">ta ? Pastro! Cu? - ·¡ abruple
demandis.
- Pli ... Li e las poLlo.
.:'\ eretenebla rido erupcii el • ·el. Lon e si
ne povi · trovi YOrtojn por e primi ian uhilan indignan. car rce kaj denove tikli 'in
la komika pen o .,poelo kaj la dla·~a an·cridino" IIo, !iu naiva revemulino!
- Poeto'll Hahaha! Re' oluciema ptl'·noskuanto, malamiko de la ocia ardo, reüeksanto kun grumblanla. ton1:1ko malplena~
JTahaha! Akc.eptu mian gratulan. L1 lula
afero tre karnkteriza \Ín .
En la okuloj de Lu1jo tremí la r Lenataj
l::mnoj haj forle regank ian emocion
demand1 mallaute:
KaJ hio e las la via?
Lihrokni.to ce la Urha Banko ."ia
'o( o kYazai't ll'iumfe juhili ·.
- Jc:. ja, mi e tus puvinta pu1 i iion.
Libroteni'to ce la Croa llanko, piedirnnta
animo, fili lro kun collar¡,a horiwnto, n'~i franto de 1..1 l c{'lllt>rajoj, injore Yl' tila kJayO
d' ot•ial::Jjoj! Tio t,ralulinde karaktcriz:l~
'inl ,.ere 'i nt- merita pli d la Yivt>.
La du fr.tlinoj mnlnme 1·iganli unu al lJ
.di.1. En !.1 ri¡;ar<lo d' ·e~ fulmi 1.1 nfendtll
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samtempuloj': • ·el Din•ktaclo animkonstruo
t' tas la ribelo de la p()('to ce liam, kiam li
r<'nkonta · ahsolutan malkomprenon. Guste
ti u ci aparta 'ivo lia, plena de ribclo, rcvoll ksado kaj ncgl~kto de la momento, dona
~pccialan sig11ifon kaj lían di lingou al la
poeto, en kiu liaj samtempuloj ,·ida nur
pu!!no kuantan senhavulon, ocian malamikon. llo, kiel oni erara-.! La pugnoskuanta
poc>to plcjofte ha,·as infanan koron, kics altruista amo dezirus c::Ukaupreni la tutan mon<1on kaj savi de plua ufcrado la tutan homaron.
La ,·ervo, interna konvinkigo pentris rozojn
wr la vangojn de Lcnjo kaj }\el urprizite
honstati , ke si neniam vidis sian fratinon
tia bela. La diableton de la kon~:-audiro ne
lusi liu plibeligo en • 'el kaj ignore, nutle~time, ee pro jus veki¡5inta, nekomprenebla
malamo si kvazau krid
ian respondan al
sia fratino.
- Tamen mi ripetas, ke la poeto
ta.s superflua homotipo en la ,·ivo. ~ enion ,·aloran,
ncnion realan Ji produktas por la socio de 1:1
honestaj laborantoj. Unu analfabeta stalser' islo, ciutage portanta la lerkon sur la agrokampojn, produkta pli ulilan laboron por la
soeio ol cent vortjongli~toj; pugno kuantaj
poetoj viaj.
\'j erara ' Xel. La mondo po,as soji,
gis gi ha va pugno kuantajn, animkon ·tru:mtajn poetojn. kiuj po t la vagado per la inpi : donitaj cikoni1luuroj alporla ciam novajn
songojn, novajn celdifinojn, fre~~jn fidon kaj
l''-peron al la enkonsciaj sklavoj de la éiutagoj. La unua igno de la vivo-agoniado kaj
liu de la mondpereo ~lo:., kiam la poelo
prikantos nur la hi torian pa intecon kaj li
fara kompromi on kun ciu naneco de la
nuno , C.:ar tiam li 'idos la t lonlecon pli
'>t nc pera, pli :.encela .. llo . . ·el kiel dolore
(' ta • 'k e vi ne pova ame b.om preni l.1 poetojal kaj pardoni al ili, ke ili kura "ita~ ~onñi
t)
•••
Oolorr, ke ni. du fratinoj. e la - du anlipodaj
nwndoj.
Dum langa n1omcnlo ~ d srnli
in sennrm igila de ..,¡:1 mildeco. •d po lL nc' a pen. o
<lolli-, subitan nulron al ia ilacill'mo.
'u. kia romanlik1 azl'níno ,¡ t a.,¡
t•blt• t'< ofl'ri~ 'ian ,'~a I"C<)ll
11 1· 1a P·'J'1 o a 1,o .
,
llahaha! Ci, stullulino!

Lenjo palisis, larmoj ckvuali- 'iajn okuJojn kaj si longe rigardis for ien, poste tre
ma!laül<' l:-c milde re pondis.
- Eé se ~tus tic!, ne koncrrnus nn. Mi
mcm e tas la smoreno de nunj korpo kaj
animo. Vi e Iras pri la viaj kaj nc e.tns mia
afcro, cu \'Í e lis jam ku~aula en la cedroligna lito de Yia estonta h:mkdirekloro? Esta.
, .¡a afero.
- Cu ,.¡ kalumnia min') Cu ·j povu.
-.upozi pri mi, ke en laülcga kontraklo mi
po' us ekku · i en la liton de iu viro)
- Vi prava . Pri ,.¡ oni ne pO\'U supozi
tian aferon. \'j bezonas garantian dokumenton pri la amo, kiel pri la donace ricevila
hrakhorlogeto . . . Ho , kiel . . . profunde mi
kompatas vinl
- ~li ne e ta kompatinda. Ec konlraue!
:\Ii ne dezira disipi mían ,.¡,·on. Kial konlentigi je nura pano. kiam la vivo propona
ce buteron al gi! Yanc ,.¡ moka m in_ car la
laulega kontrakto ...
- Garantías la amon por vi kaj pah
1
ridcto kurbigis la lipojn de Lt:njo \'i
noma min naivulino l'aj vi esta pli nai,-a,
"C Yi kredas, ke tiu papero garantía
la
amnn. La naskigo kaj mmio de amo
ta
ek ter la homa ,·olo. \'ana (·iu pcrforlo por
\ eki a u relcni gin.
- Xegr:l\·e! La lega do kumenlo ..,.a.rantia
mian po edrnjlOil l'll ciaj cirkon tancoj. Jen.
k :on ú ne komprena !
- .Mi bone komprena ,·in. Tiu dokumento
r:.:.jtiga. \in e ti ec prirabanto de kadnni~inta sento. cJ.r la socia hipokriteco aarantia ·
al Yi tion. kion la YiYo cble jam delonge fQrpr ni· de vi .
Ho , ci
ci... tulla ebriulino de
rc,·ajoj' E la 'ane di k u ti k un d. Re tu k un
cia poeto -,ur la pajlo ako:
- Ho kiel ,·olonk mi Lleklu tiun pajlo akon , .._Cd ;ajnn~. kc la Orlo lfO\'U Ct' sin t~o
ht~.... "a por mi.
La pord J de la camhro malfermi¡;i . IJi,l
palrino, korpulenla. nll tnlura vilag.wino
pa'i en la cambron. Po-t p~1"o de du jnrJeko' . '<'! lre ..,jmilo al ·¡, almenaií laü korp'l
< b.. l rajo. E cepte la matur:.m bonecon, kiu
re pP~tlli en 'iaj okuloj. iaj rozaj van~oj
IH' lro profundi~anl j lrajloj kon l'f\ is mullon d 'ia junl't'a a pcktu.
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La perditaj akuzat voj *
D-ro Lenma n Wendell
E ti
n ln hinn knutalo dt• :1n Fr w<'i~l~o .
l'niri-. tlllll t•l la hinaj n•-.tornl'wj - fama
t•n tiu loko por pu. i d kdbjn ngrnhlajn
horojn knj por gui la . tnng 1jn k 1j hou .
gn 1'\jn mnng1jojn, kinjn !1 l1inoj lid honc
ci.1-. 1 n' pnri. . {onon po r la man~o mi nt'
hu\'i l~l liu mom nlo , ' ed tio ne malt r:ml \'Íiigi-. min, l:ar mi e lis h o no konnl.l kuj
lt' ¡wklnln t'll lula
nn Frunci ko.
\lí trod la restoracion su p('rplt'Ihl d e
homoJ. Rt".. ti~ nur nuu loko l'll la lula
enmbro, loko (·e mnlgrondn tublo jam ookup ·
ita de nli 1 'iro. La ccfkelnt•ro dt·mandis m in,
· u mi voln
idi ce ti u 1.:.1 blo, kaj rÍl.'('\'Íntc
je~an n. pond 11 )i alpuroli · la \;ron. Tiu
kapje i kaj la kelncro forliri segon, por kto
mi idigu
La ir o e 1i degante vctslita en nigra
kompl o, kaj liaj manoj kaj Yizago montris
. lrangan pnlecon kontraü la nigraj ve:.toj.
' ur In ringa ftngro de la maldekstra mano
csti · orn ringo kun grandegn smeraldo ; en
la ruga kra\'ato hrilis granda diamanto.
ed
lio, kio altiri mian atcnton plcjc, cslis la
~li

i huJtj inter la du fratinoj, momente sia
rigardo preterglitis la hudnn mienon rle ' ·el
knj tiun de la anikitn Lcnjo. Si diveni , ke
ili di kutadi kaj •el pe;r ia tira.nema kondulo lorturi · inn fralinon.
-

1\u, kio okazis denovc ínter vi?

La du frntinoj ohsLinc ilenUs. La patrina
rignrdo emociile knres1s In palnn micnon de
I.cnjo, kic · tul:l ek. lernjo rememorigis <ll si
sian pa.lron. \nkaü li ne npartcni al la muskolricaj tipoj de la Yilagaj viroj bj !in ;¡
konsideris ofte pli sin plenagn infano ol 1a
cdzo "'in energio kuntenis la familion, zorgis
pri cio, kio donas firman vivcblecon.
Lenjo, kial vi ploris·? ... Kion si diris
al d '?
Si lll' 1 spondis.
- - , 'el, per kio ,·i torluris vinn fralinon?
'tl, ni diskulb . .Ten cio! Si monlris sin
vt•rn 'ila~a nnscridino. Si oft•m)i.., la librote-

okuloj d~ la viro. Tiajn olulojn mi jnm t ti
'idinta i('
Kic? Kiam '!
!lo, jl's, mi
m morí . ~ti iam 'idts hildon de \'enga.li,
la hipnoll',lO, kaj ti kaj tiu CÍ fremdü.lo ha\'i ...
similnjn okulojn.
. tr b tuhlo, nntn 11 ln viro, e ti divl'r~u j
mangajoj nl 1111 nel·onnlnj. lnter iii r.sti-.
malf,• auda rouda sk.tlolo plena de ia nigra
mnt('rialo "imila al gudro. Gin odoro csti,
In• forta knj iom nnüzn.
La viro prcsknu traboris min pl:T siaj
okuloj. ,\'i cslt1s verldsto" Ji diris. ,Vi
pr('feras n •rki en In intl•rnadn Jint,•vo, Eo;pt-rnnlo."
Li ckridb, khm mi monlris grnnd:m surpriLon , ,.1\.iu diris lion al vi ?" mi dcmandis.
,,\"i rsta tute prava. Tamen, mi ne kona-.
vin, knj S nuuhc \ i ne konas m in. Kiel do
,¡ scias ?''
,,Mía amiko diris lion al mi" res pon dio;
la viro, ,,Cu vi nc vidas lin ?" Ji aldonio.,.

* Kun npologioj al Lordo Dunsany, kies rakonto, La Jlasis-uiro, sugestis al mi In temon por
tiu ci fnntnzia rnkonto.
nislon, kiu amindumas al mi en la urbo. En
~in stulta mondpcrccpto si nomis min C'C
kndaHoprirabanto.
- • 'u, nc tute tic! e ·tis, kiel vi diras
prolcslis Lenjo. l\Ii ne voli..¡ ofendí tiun
Iibrotenislon. Mi ec deziris, ke vi ambaü estu
felicnj. Jen cio 1
Sed pri kio Yi di 'kutis kaj kial e ta ·
pü.! !signo de ploro en viaj okuloj, Lenjo?
'egrave. Jam pasis, punjo kaj ... kaj
negravc ... Kredu al mi, ke ...
-

1

- Kinl vi timas konfesi? - kaj . 'el turnis
'>in al sin patrino, en ·¡a voeo la gojo de dcnuncemo vibris, sume kicl dum sin infanago,
kiam ciumomcnte
kuris por plendi pri
l.('njo al siaj gcpatroj. Imngu, punjo, si
Pnamigi ! Si a a mato '¡,as duone en la revoj
kaj c'ila 1 tia Iunmanganlo kiel .'i. Vorljonglisto. Cu ne ridinde'? Kompr nchlc mi m•
)lO\'as lolcri, ke mia fruti no ddruu siau \ hon
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si

snml('mpc tus:mlc la . katolon pcr ::.ia longn
hlanka lingro.
,Cu vcrc? Cu tia mgra materialo povn
ion thri al vi ?"
,Cu gi povas '1 Cetlc gi po,·as. Mi esta~
ha~i.~ -manganto, 'i dc,·as scii.
lla~i o es las
mirinda amiko. (,i dira al mi ciujn sckrctojn oc la universo ; po1las min al la ántipodoj, kaj sume tacilc al la Juno, aií la plej
malprok::.imaj astroj. •·+~' Vi, komprencblc.
nc kuragas mangi gin ' ce nc kurpgas flari
gin. **" Ha, mi Yda
nuan mullcko tan
dtamanton, k e vi m• kuraga gml u mi gin."
raj liel moke li ridadis al mi, ke mi c!kkolcri~.
,.1 l'llÍ.'l homo poYa · bluli nún pcr tia wlo'·
mi rc::.pondis flcrc, kaj en tin sama momento
mi prcnis grandan prinéprenon el la nigra
n1.:1l.crialo kaj englutis ;,in.
,lla, ha!" ridi lu Yi.ro. .,. 'un mi hm a
gaslon, kiu parloprcnas en mia mangajo··
1 aj lion dirinlc lt cngluli-, ce pli grand::l.ll
pincprcnon, ol ('-;lis la mia. .,ITicrall" li
daurigis ,mi e tis ~.:e la • ·orda Po!ttso pulanta clefanlon. kaj po ·t morgaú mi 'cturo-..
al . \friko por ·er{:i la nnuan gu ton da oleo,
J,iun Hoekdellcr pt'rdi .. kiam li ""'ti~ juna
'1ro. Hamzc o kasi-., ~111 . ur la pi !'lo rle la
(n·anda Piramido, rd Hoekt frllt•r !ion lit'

.. da'i. Li pagos al mi milionon da dotaroj
por la guto."
num la \ irn paroti .... ;njnis al mi, kC' miloi
da pinglnj komPnea., trnkuri mian korpon,
miaj ungoj dnlori~. mia kapo fl ht·is. Su hite
éio ;angio;. kaj mi sentis dolcan trankvilon.
Tre. tre malproksime de mi, sur In nlia
flanko de la tahlo. idb la Yiro. Subite li
farigis raYe hrkga fraiHino, kiu per grnnda
ora kulcro engluti-. unu amason da hasiso
po t la alia. 1\.,·ie!f' !del kato ~¡ glili al mi
l;aj . idigis sur mia gl nuo. Si kisi:; min ardP
sur la lipoj lwj diris; ,Kompalinda Yiru ~
\'i estas vcrki lo, prcfcra \erki Pn E pt>ranlo
~ed eble ncniam plu r'o,-o.., tio1~ f:lri. car ,.¡
¡1Ndis c'ujn 'iajn amatajn a'knznti,·ojn:'
.. Esta nceblc'· mi ekkriis kun an~oro .
.. ~Ii ab .. olutc nc povru; perdí minjn akuzr:t¡, ojn. i:·ar mi konserva ilin sur ceno, kiu
i:·iam penda éirk::u1 mia kolo, kaj kiam ajn
mi bezona · uzi unu el ili, mi forprena. gin
de la f-eno kaj per flsgluo alflksa gin al ln
,-orlo. kiu hezonns \Ían ornamajon:·
.. lla, jc. ~·· murmuri la fraulino. ree ki.anl(' min per fajrn ki o ... ~cd mi honc cia .
1 1.' yj m• ¡ lu h:l\ a-.. 'iaJn amntajn a k uzathojn, car hl ce 10 llH 111 t•sta perdil~l."
mian l olon
\Ii kom ul h.' drlmuprcmt

pn> 1iaj stultajoj kaj mi diris mian opinion,
kaj Cll yj scia'i, kion
re pondis? \'j CC imagi
lll' poY:.b kia ob:-.lina stullulino si e lm! ~ia

cble plej Ion;.:(.' ~¡
laú sia prupra manicro.
La lihrotcni to -..unw l~il'l la ,-ortjongli to. ~fi
el' nc ci.l hia metio gi esta-,. \'idu. filinoj,
,¡:\ patro c.li ~implulo ,¡¡a_.~a. Lipa i l'll la
s!alon dt' mt ma-..tro J·aj lron min nwll anta
la bll\ irwn. Li ri~r-ardi . ri.-:ardis k~ j fine diri .
.. Lertajn manojn ci hm a .... Anjo · ~Ii turni
min al Ji 1-nj re ·p<mdi~- .. Ci
ajnn. l' ti
11l'dl.'m.l 'in lo", Ce ni lil'l komtiH'r~i . Por
li .uhu., momt•nla rigardo al minj laboremai
manoj por mi l ti. konll.'ntigl' ri~.n li linn
mal rica n pun'con knj jcn gi daitrL. nlpot ti~
in amh.lir. igi-. nin konstrui tiun éi domon
)·:1j ~~¡ daitra t't' nun. k,·anknm vía hnmemor:l p:!lfl) jam ripoz::~-, la dekan jaron sub la
ll•ro ... l i plibcligi rnLm ,·ivon ... k1j .•
kn.i ... '¡ h lini' . in al ore lo de Lenjo ¡- aj
pdole flu. 1 al si In pltj hm..,olan - kaj
l'iu, Lt'njo. ni 1.c pajlo~akon ne haYi-. por !a

si

Yivocclo kaj plej alta pretendo esta unu num
[lajlosn/,o. llahaha! Pajlosako! {:u ne ridinde'?
Dum 1 el paroli~. sin palrino ne forprcni
~ian rigardon de 1.! plnrkonnll. ic lordi~anlaj
lrajtoj de Len jo kaj kiam ce lu laslaJ , ortoj
<k ·l'l la m'rl'lctwhlaj lannoj a ¡wri en iaj
ol·uh1j, .'i h:l\ i~ kor.m kompalon al ..,J.
..J
J..: ion diri ) ~i l'~las ja maljuna vilagnnino.
Tiuj ci ftTlli(IIginlaj inrannj, urha modi tino
knj mnllle;;inta itl'·lruhlinelo kit'! (lO\ Lh
hnnprt•ni 'ian lro ... impl:ln Jkn. on pri la
amo'!! 1· infim• anl· a ir ..,¡ nt' komprcna ilin.
Tamt•n si dl'\ lh diri alnwnnú ion kon olan
al tiu ci nfliltila infnno. ~¡ kan• '-' "~hlh••is
la
;:,·
harojn de 1 l'lljo kaj duorll' al . i. dnonc al
ili ~¡ c-..pr·imis sian opinkn pri la afero
Paroli pd la amo e~l•l "lllH'rl hH'. Kiam,

-

~i kontcnli¡;u nin kaj killln

'¡,u en ni. Ciu
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am~b

kaj pr kaii b\'CIUS. La ceno nc ·ti tic.
l"iuj akuzativoj perditaj 1 , 'eniam plu mi
povo verki en E pcranto, mi, la pl<:>j fama
verki to en E pcrnntujo 1 Rona Dio 1 Se mi
ne plu povos \'e.I ki, mi ne povo vi vi. Sabj
larmoj mal uprenflui mian vizagon. }.fin
tuta 1 orpo lremis kiel folioj en uragano. ~[i
esti la plej m:1lfelica homo en la mondo.
Oni pova perdi amik0jn, p!lrcncojn, la lastan
1 upran cendon, ed kiam Esperantista perdas
iajn akuzativojn, re las nur unu konsolo In morto.
:Mi
nti rnolan manon
ur mia frunlo.
La bela frai:Hino karesis miajn vangojn, kisis
min dolce ur la bu'o kaj murmuris: ,Kompalinda ,·iro 1 Vi perdis viajo akuzalivojn .
Ili ja e tis viaj plej bonnj amikoj. Nigra
korvo rompi la cmon, dum vi dormís, kaj
forflugis kun gi. Sen tiu ceno vi neniam plu
povos verki viajn noblajn poemojn. *** Cu
,; vola retrovi vian cenon, viajn akuznthojn?
:\fi cias, kie ~i estas. La n:igrn korvo vendis
gin al la blanka mevo 'k aj la blanka rnevo
pruntedonis gin al la flava. montaglo en
Alasko. Tiu agio porti gin al la planedo
Yenu o kaj venilis gin al la urbestro Klito,
In cefUTbO de la planedo. Tien ni iru por reaceti ~in de li."
Si mansignis al la kelnero. Tiu alportis
g1itilojn, surmetis ilin sur niajn suojn, kaj ni
e1glitis el la Ca.mhro. Perl niaj glitiloj ni
farile le,is nin en la aeron, traglitis la atmosferon kaj post unu horo lrovis nin en la
etero. &tis Lre malvarme, sed la bela fraltlino Girkai'ibrakis min, kaj mi sentis min
varma lkaj komforta. Ni perdis la vojon kaj
fruc en la posttagmezo a\ingis la Laktan
Vojon. Tie la glitado estis tiel bonega, ke
ni restis tic dek jarojn, ridanle kaj ploranle
ridante pro la hanega glitado, plorantc
pro la perditaj akuzativoj.
En la naua jaro de la regado de Harry Hill,
prezidanto de Usono, ni allingi.s planedon
\'enuso. Apud gia ekvatoro, sur granda insulo, ni lrm·is la cefurhon. Strangaj homoj,
en pli slrangaj vcturiluj, zigzagis snr la cefstrato, lwj mnldika viro en ruga uniformo
direktis la h afikon. Ni glitis al li kaj peli.s,
ke Ji din•ldu nin al la urheslro. En slrnngu
mulhela Iinf,'VO, kiun ni parte komprenis, knj

kiun li nomis Bastarda Ido, 1i dircktis niu
al grandega teatro en la mezo de la urbo.
Tic ni trovis In urbestron , ludunlan trornbonon en orkestro. Li tuj vidi.s nin knj
. aluli en Bastarda Ido. Mi ludcmc tot·dis
lino nazon kaj diri.s : .,Mi perdis miajn ukuzativojn. Oni dira-., kP ili lrovigas en via
urbo. Mi humile peltas, ke vi redonu ilin
al mi."
.,Perdilaj akuzativoj ne gravas" diris la
Yenusano. ,.:\li foje perdis mían tulan ling\·on kaj nc povis paroli dum k\ar jaroj.
Tamcn, mi scias, kie estas viaj akuzativoj.
~[i acetis ilin de la agio, kaj planlis ilin, kaj
el ili kreskis vasta nuKsarbaro. Venu kun mi,
mi monlros al vi la arbaron.
Ni nkompanis lin al la suda flanko de la
urbo, kaj tie ni dkvid:is cenlojn da arboj kun
rugaj trunkoj kaj bluaj folioj. De la brancoj
pendis multaj brunaj nuksoj. Li lai:íte ekfajfis, lkaj giganlo aperis el kavo en la tero
,Slmu la arbojn kaj kolektu 1a nuksojn."
La giganta skuis la arbojn, gis ili blekis kiel
bovino, kaj la nuskoj fnlis teren. ,Krevigu
la nuksojn" komandis la urbestro. La giganlo krevigis la nuksojn per sia pugno, kaj,
mirinde, la 'kerno de ciu nusko estis perdita
akuzativo. Ciuj estis tie. ,Jen viaj akuzativoj' diris la urbestro. ,Akceptu ilin kun
mi a komplimento."
Ni dankis la urbestron, forglilis de Venuso,
pasigis aliajn dek jarojn sur la La'kta Vojo,
kaj revenis al la tero unu monaton poste.
Tiel forte ru trafis la teron, ke mi svenis,
kaj kiam mi rekonsciigis, mi trovis min ree
en la l1ina restoracio en San Francisko. Kiel
vaporo la bela fraiílino estis malaperinta.
Ce mia flanko staris la ccfkelnero, kiu malafable 01·donis, ke mi pagu kaj foriru. ,Sed
mi ne po,·as" mi respondis ~s nu kolektos
miajn akuzativojn, kiuj forruligrs en ciuj
di re k loj sur la planko."
La •kelnero prenis min ja la nuko kaj eljelis min pcr tiel malgentila picdfrapo, ke
mi subite trovis min surdorse sur la trotuaro.
rio, kia honto 1 Mi, altranga homo, respektala en ciuj kvartaloj de San Francisko. Elpiedfrapi min el rt>storacio nur pro tio, ke
mi ne ha,·is monon por la malbenila mm1go.
Kia humilajo 1"
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OBSERVO
Vladimir Nazor: La kuriero.
, 'azor estas la plej granda
vhanta verkisto de la jugoslavoj. Liajn verkojn karakterizas tiu batalema humanismo,
kiu lin instigis, en lia sepdeka
jaro, varbigi ínter la partizanojn de Tito. La heroo de
lia romaneto estas Loda: satiro
postrestinta el la greka mitologio, alpreninta homan formon,
se<.l lamen senmorta.
Elreviginte pri la homa socio, li vegetas kiel pastisto en la arbaroj
de Dalmatio, gis kiam, vidante
la mal_iustajojn kaj kanajlajojn
de la fasi~taj okupantoj, li
igas partizano. Li servas en la
liLeriga armeo kiel kuriero.
Okaze de tiu éi rakonto, azor
metas unun el la grandaj demandoj de .la mondliteraturo:
la problemon dP la rilato ínter
la socio kaj individuo. Tiun
problemon
pavas
definitive
solvi sole la socialismo. En la
burga socio la idealoj de la
humanismo ne povas real.igi,
éar ti e llllll individuo baras la
liberecon de la alia, la individuo povas validigi kaj Jevigi
nur je la kosto de la aliaj.
Tiamaniere, la konkludo de la
grandaj ruondliteruraj romanoj
estas au tio, ke la heroo, akil

Kaj ili estus la sole guslaj
frazoj, ec se la teorio pri la elizio es tus prava (kia gi ne estas).
Car tiam en:
po du pomoj pomojn
o ni nepre dcvus elizii la 'orton ,pomoj", t':ar JJer tio nenio
ja perdi{¡us · la
substantivo
.,pomoj" ja re'>lus reprezentata
per .,du". Male, se oni elizius
.. pomojn'', kiun nenio reprezenl,ls, gi malaperus senposl~igne kaj per gi perdigu
la
rcl,ta objel to de la frazo. ni
riccvm frazon stumpan.
E:,pereble per ei tio ni povas
fini ci tinn diskuton pri ,po",
t':ar oni jam J·omrncas min tro
en' ii pro miaj zor~oj.
K Kalocsr¡y

nnte pozicion en la socio, for
marcandas siajn idealojn, atl
tío, ke li, sin kontrat'uuetanle
al la ocio, farigas ekstersocia,
izoligas. En la Latalo kontrat'1
la fasismo,
ce tiu ekstrema
grado de murdo kaj masakro,
la senhomeco naskas sian malon: en la komuna batalo por la
mondo de la libero, la homo
retrovas
en sia homkunulu
amikon. batalkamaradon.
Kaj
la satiro Loda, kiu en ci tiu
romaneto simbolas la humanismon ekzilitan el la mondo de
la homoj, per siaj larmoj ver5itaj apud la kadavro de Jia
ekzekutita amiko revenas inte1
la homojn. Li farigas vera
horno, perdas sian senmortecon,
kiun li ne bezonas plu, car lía
vivo kaj morto akiris sencon
kaj celon. La temo meritus la
plenan disvolvon de la pro·
blemo, en ties tuta komplekseco,
sed ankau en ia mallongo
- la romaneto estas pionin.
ver k o: un u el la heroldoj de la
kontraiífasisma, homar-liberiga
G. M.
milito.

D. 1\1. Kelly:
22 bomoj cirkaií Hitler.
La autoro, nervkuracisto de
le usona armeo, oficiale cee tb
la Ni.irnbergan proce on. Pri
lia libro oni povas diri, ke g1
apartenas al la plej ekscilaJ
pritraktoj de Ci tiu temo- fero.
Kaj speciale intere a gi e ta
pro tio, ke, en interrilato ku11
la nacista problemo, gi kuraf1a
tre sage kaj trc energie tusi
ankau la usonan problemon.
La tono de la libro e ta trc
facila, kvazatl komer acia: gin
po' a legi en kaprompo,
kaj sen <langero de endormigo .
Kelly ceesli'> ce ciuj clemandcsploroj de la naci taj cefkulpuloj, anka\1 ée la privataj, kaj
tiamaniere li havi
la eblon.
dcsegui pri ili enperan, .,homnn" portreton. Kaj d tiuj
portretoj oni pova
fari la
~urprizan
konkludon, ke tiuj
homoj el nenia vidpunkto e lis
~upernormaj au ek terordinaraj .
Tute maJe, í:·iu e ti meza homo
('ere: uomo qua/cnquc), mak,i-

cm
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mume
ilia
kurnktero
estis
iarilate elreliginta. Sed tiajn
lwmojn oni pova<; trovi amasope nnkau en aliaj Jandoj. Kaj
el la !uta proceso Kelly tira.
la konkludon,
ke la historio
neniel estas l:iam la farajo de
signifaj
homoj, el kio sekvas.
ke la dangero de la nacisma
~islemo
egale minacas ciun
staton. Ec t:sonon.
.. La nacislo-gvidantoj tute ne
estis tiaj inuividuoj, el kiaj nur
po unu na kigas en unu jarcento. Riel mi ob ervis ilin,
l:iun karakterizis tute eiutagaj
kvalitoj.
Maksimume, tri komunaj trajtoj elslaris el Cíe
karaktero: la troa
persona
ambicio,
la malalla
moralnivelo, kaj la forta
naciismo
certiganta pardonon por cw
kulpo, se tiu esti farita ,.en la
nomo de Germanio".
,Sed ni rigarou nian propran situacion. Cu ne lroYiga.
ankatt ce ni ne malmultaj sovini toj, kiuj aprobu ec la plej
malnoblan
polilikon, e es tupruveble, ke gi ervas la interesojn de
sono? Cu ne tro,··
igas ankau ce ni ne malmultaj
homoj, kiuj emu sin antauenpu'i
tra
kadavro-montoj.
per tio i1i povu por i akiri la
ab olutan potencon uper 1aJ
kuncivitanoj? El tiuj homoj
ankau en LJ ouo facile iu po\'U.
farigi nacista ~ idanto. Kaj liaj
fideluloj?
Riel ajn harstarige
lío son::t
oni deva kon tati,
ke la popolo de la nuna L'sono
ege imilas al la logantoj de la
antaududekjara Germanio. Tio
esta
enduba ''ero ne nur el
iueologi.t, ed ankau el pikologia vidpunkto Riel la popolo
de la \\'eimara re publib:o. tiel
same anka\1 la
civitanoj de
t: ono venkinta en la du:l
mondmililo e la treege inklinaj
au kulti je IaJ entoj anstataú
sin intelekto, kaj permesi ec.
J¡e iliaj sentoj direktu ilinn
agadon"
.,Sed ni iru unu pason plu.
•- eniu pova.
konte ti, k e la
fundumcntajn postulojn de Hit·
ler oni pon¡ trovi anl,al'l en la
nuna pu.blikn , h o de l' ono · · ·

htle nc si<~nifa~ inn
ligitrcon. Temas ja pri
liternturo, J·in. fiJurrmte kritike
In hodial'10n. monlra. al la
futuro, kaj en kiu la cvoluon,
la moralan principon reprezentas 1:-t ~nmai homlipoj, khtj
·tnkatt en la hbtorio
pnn tf.(t"
portantoj de ln cYoluo h.aj de
la morala principo ti:t literaturo po,·as enteni
di re k lo jn
senlime diversnjn kaj variajn.
, olan
literaturan
direkton
Fadjejev stampa
kiel idean
malamikon: la literaturon
deh.adencan,
forsirigintan de la
realo,
dronantan en seksaj
interrilatoj de la vivo, nehejtatan de ideoj kaj moral-principoj.

('l'\t'H',

~triktnn

En la trarigardo de Fadjejev,
inter
aliaj interesajoj, e tas
menciata ankaií tio, ke en la
sovjetan
literaturon komenca~o
penetri kiel temo la ek terlaudo, precipe ee militintaj
verkistoj, kiuj k un la ov jeta
armeo venis
en okcidentajn
landojn. Tiuj verkisloj estas ne
ole rusoj:
Fadjejev paro las
pri la juna kazaba poeto Mulclegalieu, kiu ,nian realajon
interfrontiga
kun
tio,
kio
okazas eksterlande". Es tus cerle
tre inlere e kaj instrue rigardi
nin mem en la pegulo de la
sov jeta
literatura kaj precipe
de tiu mez-azia poelo. E ta'i
cble, ke Liu pegulo tic kaj tic
N prezenlas tro akran bildon.
kiel ankait la drarno de imonov
,La ru a demando" la
hora-, per demigoj kaj emfazoj.
cd de pli intere a gi c..,tas,
<le pli evidentige gi malkoHas
la esencon. car la bona literaturo ja pegula nur tion, kio
<'1 zislas. La ..,ovjeta lill raturo,
e :.i rigarda
al okcidento.
senduhe e k\ ida· en ni m u !ton
l!an, kion ni mcm ne scias, ne
,-olas, :ti'< nc kuraga. rimarki.
G. 11 .
LnJle de Yega: Feunle Ole,iuna.
Ti c~ti por mi nomo en la
litcratur-hi torio,
certe, ufi e
l-t1rioza nomo: ni, t>n la lerneju,
alri~:trdi
!in 1 '.uai1 i.m nwn ~tron ele /r¡ JIU( I/ ro, kid el n .lll·

tes Iin nomas
1\nj ve1 P, la
nmplekso de lia \erh1ro e.tas
1· omlerni.gn: la nombro de liaj
dramoj estas ~uper dumil, en
la Iastaj
ol;
jaroj de sia
\"ÍYO
ciusemajne li \'eTkb Ullll
dramon, l>elkajn dum unu lago'
1\aj se ni konsideras, kc la
lriakta hispana
dramo, kiel
Lope gin kreis, generale esta!>
dumil-ver::..t
verko, farita per
hrila verstelmiko en plej divers·
~pecaj
versoj, do verko tiom
ampleksa, ke ec gia nura kopio
donus sviligan laboron al lerta
kopisto, kaj se ni kon icleras
plue, ke krom siaj dramoj Lope
verkis
nenombreblan kvanton
da lirikaj poemoj,
romanoj,
uoveloj, pli o! dek rnkontajn
poemojn kaj unu el la plej
bonaj komikaj eposoj de la
mondliteraturo, la Kato-militon:
nu,
e ni konsideras cion ci,
vere senkoruprene ni stara
anlaií. tia miraklo de la literaturo. Kaj kio estas ankorau pli
nekomprenebla: en la arbarego
de liaj dramoj troviga
pecoj
de perfekta beleco. Kaj la
t:armo, virtuozeco de liaj versoj
kaj la ekbrila helo de detaloj
admirigas
Pe
en
liaj plej
malfortaj, plej improvizilaj teatrajoj.
Je, Lope de Yega e ti por
mi polvokoHita
Iiteralurhi loría nomo. el Iia verkaro (krom
la onato traduki!a de Kalocsay)
mi
konis nenion, gis antaií
kelkaj tagoj, kiam Ji sin pre
zenli al mi fre · a kaj 'inmta
en la ju
aperinta
bungara
!raduko de la dramo ,.Fuente
Owjuna". La traduko. !re hrila
'erko de Endre G:bpár, e tn
mem mirinda lertajo hm ia
fresa. popola lingYo kaj diahle
per kta Yersll'l niko. :ed mi
volas paroli pri la tlramo .
.,Fuet,te Ovejuna· • e la~ 'en
popoldramo, kics
heroo e ·ta .
unu \ila~o k:~j kie
prola"onj lo e. la la ama -(} . . 'e trovigas
ankoralí unu ti.1 dramo en 1.1
1 olo a wrkaro do:' Lope k:~j
nemultaj tro' ig<t., en la mondliteraturo.
Krom la hi toriaj
dramoJ
de
ha k e. pea re kaj
, lluri Goduno' ' 'le Pu k in,
en kiuj la popolama o ak!hc
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inlcrvcnn~ en la drnmn okazajaro, ehle nur ,Lo .!\forlo de
Dnnton", la polpnra
re\'olucia
dr:t111n de Bii< hner, estas anlwrnlt
l,owparchJ,¡ al gi. La
kolekliva hcroo de la leatrajo,
la kamparanaro de la vilago
faras ligon kun la rego kontraü
la malamala
tin.nismo de la
milita ordeno Calatrava kaj la
gm
rcprezentala
hienestro.
(Kompreneble
tiun interligon
la rega potenco enms pro
propra intere o. temis pri larg·
baza fundamentigo de la centra
potenco kaj en liu klopodo g¡
uzis la forton de la kamparanaro kon!raií. la memslarigemaj
Jcavalir-ordenoj kaj hiene troj.
A pena u pasis jarrento, kaj la
rega polenco jam farigis ame
subprema kiPl la antaií.aj bienestroj.
En la lempo de la
draruo, tomen, la rega potenco
eslis en la linio de la progre o.)
En majstre pentrila revolucia
s.::eno la turmentilaj, enhonorigitaj kamparanoj kaj kamparaninoj
mortiga
la bien·
estron. La rego endas espiaran
komitaton. Kaj unika e tas la
sceno, kiam la rega jugi lo
Yane ,·ola ek di pcr torturoj
la nomon de la morti~n!o:
grizharuloj ce la ·ojlo de la
morlo, rualfortaj virinoj, pitaj
junuloj, dekjara knabeto, ciuj
re ponda al la torturo per la
nomo de la Yilago: Fuente
Q,·ejuna. Je . la lula Fuente
o,·ejwta
partopreni
en
la
mortigo kaj pcr praa kamparana olid:treco k<1.j _·pito ili ne
eldona la farintojn. Knj kion
pm·i fari la rego ·? Li pardona~.
ne Yo!ante ek ·termi la tutan
\'ilagon
Ln homaro ankoraii
kvincent jarojn ded atendí je
!.idice!
J.. T.

Filmfanlomoj kontrait la paco.
Antai1~emajne
e ·tis legeble
en la jurnaloj }· <' en mster·
dama ki1wjo
unu , irino, suh
I.t efiko de la _urekrana ek cill
.,piondramo, suhite ekkapti· la
J,olon de
ri~ardanto _id:wta
• ntai'1 · i. 1 aj komcnci ttun
Knj mi. la lt'ginlo
ufo! adi.
JlCibi
ne 1111r pri tio, ke jrn

tro\'itas
ankait pri tio,
potenco forte
1
1a pemojn, kaj ec la
agojn de J hómnj. Potenco. ne
malgranda la kinejojn vizilas
tage 82 milionoj da homoj.
E la nfice konata fakto: en
kies manoj trovi~as nun la
plejparto de tiu potenco. Ni
cia
ke la Morgan-oj knj
Rockefeller-oj e~tas ne nur la
lirektantoj de h Western ElectriC', United
'teel, kaj de
~randaj
elektro- kaj stalotrustoj, petrolputoj, armil- kaj
aeroplan-fabrikoj, sed ankau
la monopoli toj de la usonn
filmindustrio.
Morgau kaj Rockefeller volas
konservi kaj pligrandigi sian
havon, ili votas vendí slaJn
armilojn kaj petrolon. Tial la
plej bona reklamo de ilia firmo,
la organa parto de ilia negocagado estas la incitado por
milito. Tutajn filmojn ili dedicas al tin celo, sed tiuj nur
malofte venas en Europon. Tro
forlaj ili C!.IUS por la europaj
okuloj, konantaj la militon ne
sote el Jurnaloj. En la informservaj filmoj ni renkontas tiajn
malpli delikatajn formojn de la
milita propag·mdo: ni vidas la
novan usonan mir-aeroplanon
,Supertonic", pli rapidan ol la
voco; la novan giganlan raketflugma~incu, la novan
milit;ipon kaj tics kompanojn, ce apcnaü ni vidas ion alian
krom ci tiuj. Tamen, en la
animoj pli-mnlpli
malcmaj al
jJotitiko kJtj milito oni eleva
!Jii delikatt> prepari la grundon
por In posta pli forta dozo : pli
malkasa mllitpropagando.
Pll
llelikate, tiel ke la rigardanto
ne rimarku, kio okazas pri Ji.
Po l la milito, MOPEX jetis
ur lJt merkaton
tutan S<'rion
rla filmoj, por la gisf mdn
konigo de la lantomoj kaj de
la tran monda 'ivo. La s(·rio
kom nci 1 J> r lid earmaj kaj
amuzaJ
kom dioJ
kiaj ,,Mi
edzinigis or tinon ', aü ,Sknndalo
l tr n a mondo", en
kmJ f
b laJ
irinoj reveuus
1 la l
mondo, kun trc
1r j
J l 1 mondaj t re

bonstaturaj viroj. Poste sekvis
.,La komedio de la vivo", en
kiu la filo falas en la milito,
renkontas sian patron en la
Nclo, kaj ili kune rigardas de
tie supre, kio okazas al ilia
familio sur la tero. En la ,Kon·
fuzo en la eielo" montrigas, ke
la ticn vcninta
hokscampiono
propre ankoraií ne e tus devinta morti, kaj tia! li povas
elekti por si novan korpon por
reveni al la tero.
Ci tiuj filmoj es tas parte
gi larme ridigaj, parte gislarme
kortusaj kaj pii-malpli serioze
ili aserlas, ke la transmonda
vivo estas tute agrabla, kaj
morti tute ne estas tic! timige,
éar ni ja povas reveni de tie
!>Ur la teron. Jen nova peco de
la serio, la ,Triumfa amo" (~ i
e tas angla filmo, sed la angla
filmdiktatoro
Rank kunligis
ian sorton per nombraj akciopaketoj kun la usona filmtrustkapitalo). Ci ti u filmo jam
estas ne nura amuza fantomludo, sed ruza ateneo kontraú
la prudenla homa real-sento.
Gia agado ludas alterne en la
cielo kaj sur la tero. Gia protagonista
estas
piloto, kies
febrosongoj plurfoj e tute intermiksiga kun la reala vivo ekzemple, ee la apero de la
~iela sendito la manoj de la
ludantoj de tablo-ten iso rigidigas senmovaj. Kaj fine nek la
natur cienculo, la gen ia kuracisto de la filmo , nek la rigardanto pov~<; konst ali, eu la éefrolulon
avas por la vivo la
medicino au la interveno ele
tran monda pirilo.
Ci tiu filmo montras la tran monclan viYon tic! brila kaj
agrabla, kia la antau militaj
usonaj filmoj monlris la monclon de la luks-a iHoj,
luk virinnj kaj luks-logcjoj.
La
sangu mortinlo vena~ en la
transan montlon kiel glatrazita,
lcgnnta oficiro, inter samc
gajajn, helunit'ormajn usonajn .
nnglajn, <'hlr francajn kaj hrilkoloniajn soldatojn Kompr('ll·
.-hiP,
('11
tiu
;\lorgan-Hank·.l
dt>lo, ínter la multnj grandiozaj
nngln~aksoj, 1bnkumas nur unu
nerazila l ifona figuro, kuj tiu
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RECENZO
DU A fOSENTAJ

'OVELOJ.

Tmenlago de Thcodor Storm_
l\faruska de l\Iela Escherich.
El la germana tradukis Alfred
Hader. 41 pagoj. Eldonis: Svis:..
Espera nto-Societo, Bern, 194 7.
K oveloj
de neplenumiginta
amo, verkilaj en impla, kristalc diafana slilo
Precipe la
mondfama novelo de Storm
longe resonadas en la anim0
de la leginto, sed ankai:í la
novelo de i\lela Escherich nt:.
senas imprcsivan forton.
La tradulw esta sufice flua ,
tawen ne mankas kclkaj stumbletoj. ;Kial la arkaismo ,.reveni domen" anstataü , hejmen '·? ,Liaj buksuoj, je pas
inta modo, estis polvoplenaj."
Pli glata eslus : ,Liaj eksmodaj
hnksuoj
estis
polvoplenaj."
,Anknit" estas ofte postrnetita
al la vorto, al kiu gi rilatas .
,Frosltremi", í:·u ne estus pli
facile elparolebla: ,frostotremi" ?
,Manon en mano", guste: , manen-mane", ai:í ,mano en mano"
(vid u la Zamenhofan : ,ni paso
post paso atingos la celon").
,Si estis por li ofl{. tro silenta ,
Ii e:-:tis por si oftc tro fortega,

dira sin ruso. Cerle Vla ovano,
car ¡¡ devas esti almenau german-solda perficlulo, e Ji, malgrau ke li esta
ru o, tamen
povi eniri tiun cielon.
La filmoj de la armilfabrikistoj slela en la homajn cerbojn bildojn pri la belajoj de
la transmorla Yivo. Ludc-facilc
ili voln gu tatempe familiari · ·
al ni la tran monrlon.
Dankon, ni ne peta pri tío.
, · ¡ prefcra la 'iYon al la morto,
ni prefera
In pacon al la
milito. .Tes, ni pr fera .. ce e
por la t'alintaj soldntoj ~fOPE. •
promesa transmondon f<'e belun. 'i \olas Yidi filmojn, kiuj
pr<'z<'nta la reatan 'inm. knj
mstruns nin pri tio, kiel fnri la
'ivon el la honH>j pli lwta. pli
gaja, pli ri1~cnlu1\ a
Nuol,azl'
antalt ilia morto .
l . 1'.

!ll'd ne til\l unu lasis In alinn."
nnsika
ekzemplo, kicl oni
ponls nebuligi la sencon de
klnra fraw, In leksto cerh'
\'olis diri: .,sed tiul" (ai:í pro
tio\ ili tll' forlnsís unu la nlinn.
.,PostiAintoj" Yl'l't' strnnga e~·
primo an~liliUtl .,mulfmiginloj''.
.,Po~ttugnH'zt'
:wkoral'•
l'sl i .
1 iam ... ",
~ustr·
.,Ankoraii
cstis
posllaglllezo,
kiam . "
La 1 antolck. toj. lrovigantaj en
la h'l sto, ne atestas pri Yersfar.l
lerto de la lradu\,into. Ankal't
la titolo de la libro !'slus pli
plat'l' Du amnovcloj.
Papero \,aj preso \re bonaj
S!' n!' J,onsid!'ri la ci suprajn
riprocetojn, la libro apartcnas
al Liuj. kiujn oni volonte garJa. en sin biblioleko.
L, Tárkony

J. C. HEER: CE LA SAXKTAJ AK\'OJ. Romano. Cnua
parto. Trndukis · A. Bader, P.
Le Brun. J. Sclunid. 81 pagoj.
Eldonis visa E peranto- ocieto,
Bern. 1947
Cirkaue la altmontaro, sube
la streta valo: jen la scenejo.
Ciutaga peniga laboro por In
ne tro abunda pano, ínter eiam
embuskantaj
dangeroj de la
na\uro. Homoj eiutagaj, knediluj el bono kaj malbono kuj
homoj eksternormaj, ka\enilaj
de ia frenezo au pasio. Kiel m1
jam menciis en mia recenzo
pri la Svisa Antologio, la svisan
rakontan literaturon karakler·
izas forta inklino al la drameco. La romano de Heer nur
plifirmiga' tiun 10ian impreson:
la sceno. kiam unu el la cefherooj de la rom:>no supreniras
ni la montoj por tie ripa.ri la
akvokondukilon, kiun
detruis
la lavango kaj kies restarigo
estas vh··intc·resn de la vilago
kaj dum li faras sian laboron,
la lula vilago, k\'azau horo en
greka lragedio, slrecile alendas
la finon de la dangera eksperimenlo; jes, üuj pagoj uparlenas al la plej pure dramecaj
partoj de la rakonla literaturo.
Kaj kicl vera tragedi-figuro
kreskas antau la okuloj de la
lcganto tiu ci Seppi Blatter,
patro de du infanoj, kiu mem-

ofcra
sinn YÍ\'OII knj In
honon de sin fnmilio por la
inl!'r!'so d!' la komunumol ~ r nj {(' la fino de la 111111.1
'olumo jam klare 'idigas la
J,ontmoj de \ragil a Jwnriil,to ·
chlajo in ter la 'ilngo d!'fend·
nntu ... ian tradicinP,
simplnn,
\.¡horplenan yj\·on knj la Pr!'ziclantn, ~ iu en ,¡a mona vida
mnltrnnk\ ilemo
perturhas
la
,.h on de ¡, Yi\ago. La legan lo
m a h·olnnll' clcnwtn s la lihron
},aj ~!'npacience
nt!'ndas la
duan 'ohnnon.
La Lraduko esta-. bonn, zorge
polurita. Apcnau ion oni pon•'>
riprori.
'iur p. 16. ,.gaslejma,tro pro frcmduloj"
cerle
c. tas p¡·p-;eraru
nn,tntau .. por
tremduloj '; sm p. 32. anstatalt
,,siuloj '' rstus gusta ,.la siaj ''.
Snr p. 3·L en \'er o ni lega :
,Prizorgu, ke Seppt Blatter ne
fala " Er pro In rimo ne lic<lpeki kontral'1 la gramatiko, ldu
postulas: .. k e Seppi Blatter m.
falu!'' En!11te la traduko de la
kanlotek toj
loHge postre las
al tiu de la prozo.
Bela kaj impresa legajo, oni
ne te~cile liberigas de gia efekto.
L. Tárkony
Yoh•

Tage Lindbom: Svcda laborista mO\·ado. Traduki : l\iartin
Johan-son Eldoni . Sveda Laborista Asocio. 92 pagoj. Formalü' Hixl2.
La historion de la sveda labori La movado, ties situacion,
programan, planojn, sancojn
rakonlas la libreto tre bongu le
l'ldonita, i\ustrila per tre k\araj
bilrloj. Certe kun granda intereso gin legos (\iu, kiu scivola
pri la ocia slrukluro de tiu ci
!ando, ukcesinta ,traoazi'' ambal'• mondmililojn. La peciall!
fa\oraj cirkonstancoj ebligi lie
rpformpolitikon, kiu donis vere
neordinarajn rezultojn. Unu sola
frazo en la lekslo min halligis,
kiu purolas, en rilalo kun la
.,nelibereco de individuo", pri
SO\jetunio kaj nací ma Germanio kiel pri ,avertaj ekzemploj";
ti u kunmikso de fajro kaJ a k ,.o
iom starigis al mi la harojn. La
traduko estas tre bona.
.4. K.
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Prof. AgosHnho da

llva: La

vivo de la esklmoj. El la serio
,Cirlnu In mondo" Traduki~·
l\1. F. Dun rcvizilo eldono. Por·
tugola Elclonn Hondo, Porto.
:!ü pngoj. Prczo: svf. 0.50, dn
Ic~p .

knp .
La libro, kiu t·nhavns ankalí
kelkajn ilu~trajojn. estas ne
~cnintcres:•: preri1w jnnuloj, sciYolaj pri la \ im ele frC'mdaj knj
el zolikaj popoloj, legos kun
pl!'zuro la lcrtan pr!'zcnlon de
la yjyo d!' la eskima popolo.

1\!'lkaj riprocoj lingvaj: la interpunkcioj c~las metitaj nekutimc; kelklol·c In prrpozicio ,al"
IIZUTpas Jn lokOll de ,de" au de
la akuzalivo; mi ne povas aprohi
la anglamanierajn grandajn ko
mencliterojn en la nomo de po·
J•Oloj: .,eskimo'' ne estas propra
nomo. kial skribi do ,EsP. B.
kimo'"?
Bibliografiajn lndikojn! Eldonistoj, auloroj, tradukanloj,
recenzistoj devu atenli, kion,
laú arlikolo en .,Briti h Book
~e,vs", la Inlernational lnstilute
of Intellcctual Cooperation rekomendi : aldoni en tradukitaj
verkoj ur la dorsflanko de la
titolpago ankaií la originan na
cilingvan titolon.
Tio
estus
dczirinda ne nur el generalaj
bibliografiaj molivoj, sed ankau
el praktikaj kialoj. Povas ja
okazi, ke oni meneias en verkajo
nacilingva verkon tradukilan en
Esperanto, kaj tial bezonas scii
la litolon originan. Kelkfoje la
tilolon de la trudukajo la tradukanto 'auga ; tiaokaze estus
oportune doni ne nur la originan titolon, sed ankau ties klarigon.
Estus rekomendinde presi en
eiu eldonajo la adreson (lokon)
de la eldonejo. Ankaú en recen·
zoj oni menciu gin, kaj krome
la pagnombron kaj formaton de
la libro.

G. P. de Bruin.

