likis, !>Ía rigardo lante sin lurnis sur min
vake, kvazaü ankoraú ne vidante min, kaj si
diris mallaiíte: ,Kial - vi faris - tion?"

.Mi diris: ,Car mi estimas vian inteligenton
kaj vian personon." Tuj mia respondo sonis
al mi strase. Si malfermis la buson, sed nenia
vorlo eliris. Poste ~i diris nur: ,Donu al mi
mian urtuton, mi pelas".
La gustumo de 'iaj ec pasivaj 'lipoj estis
ekvipinla mian sangon. Kiam mi helpis al si
ve ti la surtuton, mi kisis sin denove: pli
longa kiso. Si pugnigis la manojn, premante
ilin sur miajn brakojn, _.edl ankoraü si senarde allasis. Mi demandis, C::u si revenos'>
Kviete sed tuj ~i respondis: Jes, iam ajn. Mi
petis ·¡n reveni morgaií.
Mi ne plu estas mi. Do kio? C.u mi estas
larvo, kiu krevigas la krizalidon por eniri pli
brilan vivon, aií cu mi estas nur tiu ama,
kompatinda Zotfany ub malsana halucino?
28-a de Novembro.
si revenís por mallonga vizito, car si bavas
hodiaü multe da hejmstudo. La kelkaj kisoj,
kiujn ni intersangis, estis jaro pli varmaj de
~ia flanko, lamen ni paroladis dum la pliparto de la lempo. Mi vere tre kare estimas
'in, kaj mi admoni sin kontraü Ci tiu fatalJi ka rilatigo. (Mi ankaií deadmonis min
mem: e la skandalo krevus, gi ruinigus min.)
Tamen senhezite, per trankvila voeo, si akceplis novan rendevuon.
Si diris, ke hieraii si tute ne konjektis, al
kio mi celas, kaj la kiso nete surprizis .,in.
Ciam ·¡ rigardis min nur kiel, sian profesoron
La penso pri persona interesigo estas tiel
tranga, ke si devas al ~i kutimigadi. Tiu
eldiro, kiu kontraüdiris mían tutan konjektadon pri si, dolore min mistifiki . . Ii ne
sciis, kiel pri gi pensi.
K e · i ne divenis mian personan interesigon,
tio estas preskaií kredebla laii la malvarme
aparta rango, kiun la popolo atribuas al la
profesoraro. Aliflanke la diversaj indikoj,
kiujn si donis pri ia aparta interesigo koncerne min, kaj mia tre amika rilatado al si,
faras sian ,surprizigon" dube kredebla. Kion
pensi'> Ve, mi estas lro neorientita pri la
menso virinal
T u rroenla febro eniras mian sangon.

30-a de 'ovembro.
Dum du noktoj mi malbone dormís kaj
hodiaií si aspektas mortalca. Cu mi tro agitas
· iajn nervojn per ci ti u ekscentra aventuro')
Si ja estas kormalforta pro tro rapida korpa
evoluigo. Kiel bela si estas! Si aspektas multe
pli aga, ol nur deksepjara.
Hodiaü revenís mia fratino • 'oemi kun
multaj ekscitaj rakontoj pri la kvintaga edziga
festo, kiun si ceestis.
\Ii decidas fari finon al la ekstravaganca
afero kun Hilda.
12-a de Decemhro.
Ci-roatene mi venigis al mi la tutan supran klason de knabinoj, sub la preteksto
difini al ili hejmosludadon, sed efektive nut.
por sub~ovi al Hilda skribeton pri rendevuo
ci-vespere.
Car la domo jam ne estas libera, ni promenis. Estis malvarma luna nokto, estis dG
pli facile decidí malvarme pri ce5igo de oill
freneza interrilato. La afero ja ne iras tiel
ka'e, kiel decas: foje si devis diri al la gcpat·
roj, ke si venas viziti ce mi - kaj la gepatroj jam volas invili min kaj la fratinon al
telrinko! Tio estus iom konsterna, ear ,·oemi
ankoraú ne renkonlis Hildan.
Ha, kien tiregas min miajn emocioj ... al
intrigoj kaj · ajnigoj, por kiuj mi a ehilihra
memo havas nenian emon aií kapablon. Fi!
prefere forskui la opioson~on kaj reveni al
la bonspira mondo de aperta konduto.
Mi ekregis min kaj klarigis al Hilda,,ke ni
malsage inicialis kaj mallerte g,·idas la areron; ni prudente kon tatu la fiaskon kaj finu.
,Jes". si diris mallaiite.
Si turnis flanken la kapon kaj la Juno per
sia argenta brilo rosis siajn harojn kaj tusi
la duone apertajn lipojn.
.,.lia kara". mi diri ·, metan te manon sur
la gracian sultron. .,)li jam estas tro kulpa
antaú vi. Per mia impulsa malprudento mi
fortiras vin al la dangeroj de malluma awn~
turo. 1 'j CCS\1; kaj mi res tu al vi danka, ke VI
donacis al mi, mezaga fraulo-profesoro, kel·
kajn aromajn momentojn de via juna belo.
Tiuj momentoj parfumos por ciam la polvan
koridoron de mia vivo; via rigardo prilunto~
giajn grizajn nrkadojn, kaj la rememoro P~
1
via \'oCO kanto najtingale al mia koro. Al \
mi, mizera, povos alporti nenion. Vi taras
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- Mt• jn m •ditojn intcrrompi · .l'-.oemi kun
lu ·urpt iza · ·ii •o, k i deztru reiri k un Hona
por pu igi kelkun l •mpon •e ' i. Tre volonte
mi 'probi. , kuj . . tuj kuptb min e la gor o
lu p ·n~o pri miu venonla soleco, pri mi¡¡ ¡¡.
h ro dom , pri .. llilda. Miun nntnúan hon·
1 n jum te •i · la ru 'a uulo d 1' deziro, la
fatulu logo d • tiu juna stajo . . e, nel cio
l' tu~ iluzio. Mi ekman~i
haTon, mi ruin
nutra pcr miragoj. Trankvil n, trankvilonl
13-u d Decembro.

o mi kuj H na forid ·.
vunk m k lego Gilpin hodiaü afable tntli min viziti kuu li bonan ran · 11 filmon,
mi inl min k kuzi kuj r Li hrjme por
lrukontr li ama ·on da lul• n •urgaj hejmoln ·koj .
.J' k in anlnu la oka •k. oni lmpo ee la
m· unu p rpordo Frapo, ne onorigol
·turi Hilda.
ti iri!-> malfermi. Ti
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lun libro l'll h mano . 1ir • mi p ti· 'in rrriri.
.,Pardonu, mi d as r doni al vi N liun lih·
ron". '¡ diri tH.'r oz<'. kaj t •ndi · al mi miau
ckz m pi •ron d • .,Ho~m r bolm"
1i

1 om•ncis paroli pri dramoj kaj ·¡ ekri·
markio., ur hr •lo • •tiro uh lu hnoj"
d muudi , u ;¡ deziru Ain pruut , aü - tu
.:¡ ola · eni lral gi Ain un mi. .'i diri . ke
1 olonle · •no .
i trnngi do In rendevuon
por morgaií v ' per '·
\li lll' ura ''~ p •n i pri la kon e k H'IH'IIj dr
mia a •o ...
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tm¡.co krii : llil u, Ililda
1i nc ·upozi 1'11
mi tinn f rle •ou d
m ·io - mi neprt' kre·
di min pli ·inre a.
Poo.,t finlt>go d, iu pago ui ambai't . :uult' 111.~
mo i. la manon por turni la folion knj n~u~
m:m j kunlu~i·'i ·. Mi ekle i. la okulojn. UIJ
J'i<tardoj n•nkonti~i · La
r ·o d • Danl(' tra·
fulmis min -
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,,.:\nkoraú uJdu nl - repapl ..
Jcn la paroiOJ. jea la o oj,
Kiel oroamo de 1 epokoj,
.~lua'

ele l'íDOadó

kaj trafi en la Liberan Polujon.
Post momento amhaií kunbatalantoj foriras en angulon de
la korto, por trank.,·ile povi ludí
kun ,bildetoj".
Varsovia - ciam obstina, neniam venkita. La plej tragedia
t>l ciuj subjugitaj urboj , la plej
dolorigita el la cefurboj. Tiuj N
~traloj ne la unuan fojon spertis la sorlon de la en pera hatalo. En la trideknaüa jaro ili
ekvidis h unuan sangon, versitan dum la granda milito por la
homaj rajtoj kaj fumkolonojn
('( la unuaj lrafitaj muroj. fiu ci
urbo ne la unuan fojon perme'!as elsiri stonojn el sia pavimo
kaj renver i la rugan traman,
por kc gi sirmu la batalanlajn
knabojn, kiuj antau nelonge ensalti gin dum la kurado. kiam
~onante, g; preterflugis. Sur tiuj
d tratoj eksoni la unuaj pafoj,
punantaj krimulojn kaj perfidu1ojn, super tiuj ci legmentoj ekbrulis obstinaj rebriloj de la
juda kontraiíslaro dum la printempaj tagoj de Pasko. Varso~·io. La urbo, kiu altiris la frenezan malamon de la legperforl'lnloj
kaj
fnriozigis
ciUJD
malbone trojn, kiu vekis la
admiran kaj amon de ciuj polaj
urboj. Knj krome, ¿¡ tiujn strnlojn neniam forlasis rideto, sprilajo kaj humoro. ..La unuan,
rnalgraií t:io, aperos Polio" kriis dum iu el la okupadvintroj
la malgrandu petolulo, vendanta
la gazeton sur cefstrato ;\far~;1.alko\'I'Ska. Mi pensis pri li kiel
pri la auguristo, kiam la unuan
<.le augusto insurekcianoj ekhisis super la dompordegon ce
slrato Solee la blankrugan standardon. lli liam k.rnti ,Ankorai:í Poluj' ne pereis". kaj la Yirinoj ploris. MaJe al racio, male
al faktoj. ,rualgraií cío'' la
unuan aperis Polio.
Varsovia - neniam fleksebla.
Mi vidis tiam in urekciajn pupelojn en ia malplena ai:ítomobilejo, skulptilajn per la samaj
manoj, kiuj konstruis barikadojn
en Apudvistula Urbparto. La ridindan kanteton pri .,Sinjorino
el Kasejo" kantis baritonvoce la
juna insurekciano, kaj la kolo-
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vis novan knabinon, la smceran
kaj fidelan Jozefan ( tinhn.
amatinon de iu maljuna parlo~·
m ntano), li perdí jaro la n10•
raJan ekvilibron En ekskluzi1·a
klubo de aristokrata societo li
poiome malgaj nis per hazardaj
kartludoj tulan sian havajon.
1 ur Jozefn lin tenis super la n1·
velo de la malespero. Tiam ¡¡
ekamis sin kaj decidís edzinia¡
sin al si. Tamen antaú la edzl~
tago revenís al Ji lía unun am .
lino Edil, proponante al lí ne
nur sian amon, sed ec lian e~lin·
tan ricajon, cnr si jus ncetis lían
heredan bienon kaj elpagis éiujn
suldojn. Kaj la hcroo ne tr01n
alían eliron el la konflikto dr la
du aiUDj, ol revolYeron.

Lajos Zilahy:
Printempo de morto.
La hungara verkisto Lajos Zilahy prezentas al ni en la nomita romano specon de novlempa Werther El longega kaj
nekredinde detalplena letero de
sinmortigonto kaj el fina noto
de ambulanca kuracisto ni ekscias jenon ·
La heroo de lOA romano (ni
nekonante lian nomon devas lin
tiel titoli, kvankam lía konduto
nc eslis modelo de heroeco) eslis ltlo d rica hungara terposcdanto. Knabo belkreska, lalenta kaj ambiciema, kaj post
la morlo de la gepatroj ankau
En la antaúparolo de la r!J'
l inance sendependa. Sur la malmano rakontas Ferenc Szilá¡:)'i
fermiganta vojo de lía vivo ne
pri In autoro, ke lia plcj orla
ku~is obstakloj . Li havis ciujn
temo estas la dekadeuco de la
sancojn, kiujn povas al juna viro
meza soc1a klaso: la prohlemo.
pruponi la naturo kaj favoraj
kiu estis kaj supozehle ee estos
sociaj kondicoj, ke li atingu la
unu el la plej malfacilaj sociaj
antaúfiksilan celon, nome farigi
problemoj en Hungarlando. ~~
politikisto. Li studis juron kaj
lamen opinias, kc en la nunlen,jla
akceptis postenon en la kulturvivo la homoj apenalí lrovig"
minislerio
en Budapesl. (Taen la ·ituacioj de nia romanmen "ajna-;, ke li en la ofico nehcroo: en la ituacioj, kie apud
niom laboris, eble ec ne laborela amindnmado, amuzoj knj lb. La libera la bonvolo kaj krekompreneble - la kortnguno¡
demo de liaj supcruloj, kiam li
preskaú ne estas loko por iom
oftege dum pluraj tagoj .,malda efektiva peniga kaj tutan hoanís'' por povi postkuri si::tjn mon okupanta laboro. 1\iom
am-aff'rojn, estas almenau susni povas pririgardi la nunan
pektinda.)
mondon, la medio kaj la dram·
Li konaligi'> k un Edil, filino personoj, kiujn pentras Lajo
de generala von Ralben. De liam
Zilahy en la Printempo de mono.
li pasie, CC freneLC klopodis ed- apartenas jam al pasintcco.
zinigi ~in al si; un u e, car li
Per tío ni ne volas nei la ar·
vere amis sin, due car li vidis,
tan kompozicion kaj inte_resan
ke la edLeco malfermos al li la
sl'ensekvon de la verko. Gi e·
pordon al In poliliku kariero.
tus al ni prezentata en ,·igle
Sed Ji a amo lin trompis: Edit
fluanta Esperanto de Ladisla~
farigi fianNno de iu grafo. Tiel
Somlai, en kiu nur tre malofta)
la korvundita heroo suferis la
plumglitoj estas riproceblaj lek·
unuan malsukceson de sia vivo.
zemple li di ras: rotacii ion, an·
Tiu ci - ni diru - banala epislalai:í rotnciigi; kumeturi iu~.
zodo rompis lían karakteron kaj
anstatau kurwcturigi): sed 110
kauzis la postan katastrofon. Li
estas en In lula tre bona stilo
eksigis el la posteno kaj en cagnur
bagatclajoj.
rcnplena animslato re,·eni al sia
La
libro aperis kiel kvinn "obieno. Kvankam Ji tiutempe troJumo de la literatura klubO
rigilaj figuretoj altis, movataj Stelo-libro (Eidona socielo ~s·
de knaboj, kiuj la morgauan ta- Peranto • Stockholm 19, Svedu¡ol;
• J;a¡
[a verko havas 120 pa~OJD ·
gon devis t:kbatali sub la lervoja
·
b
·
rita
ka)r
kostas s''· kr. 6.50 rosu
ponto. Varsovia sciis pereadi sen
7.25
bindita.
T.
PuDIP
falsaj gestoj."
lsaj Dratwer.
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