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de la pumpila pulO. JnteJtempe DÍ al-

stelas ankaü nian siteloa.
aciJe plenlgas
la barelo tiamaniere.
La granda magazeoo de la fabrik.o, kies
pardo estas nur kelkaja pa5ojn for de la
to, nun estas kaptit-kolektejo. Gi estas
plenitopita per rusaj aoldatoj. Tri hunpraj
infanteñanoj ataras h> Ja ponto bn wwetitaj bltJoDeloj, malutd • - ceatoj - DA• CeDIOJ D11D riprdegas ebteren.
:j glailu al UDU I8DI& Job:

-- - - k1ID la dono al la • • •....,
-las, lle min bndigu tiuj okuloj
1 JDl
da silelojD da
• • fD la hueloa.

.__.

por la akvo, sed en itiaj okllloj
Jam estas Cirkaü tagmezo,
ee duooe ne estas plena. Jüon
flankenpuias.
bdrulo ne
Ankaü Csihúi iris en la

nr prdiJtoj
clu debtre
J

tivo. Sur bazo de tia, sajne izolita, kazo povas
evolui la ~ermoj de la plej plena; fremdigo,
malamikeco, izolif:o, ec efektiva hommalamo.
La stelo nur tie ne estas tiel malutila fenomeno, kie ankorau ne trovi~as elformi~inta
generala opinio; en tiu kazo la afero e tas
simpla: iu Atelis, alia esta pristelita, la ceteraj
restas ekstere. En kolektivo la stelo suprenportas gis tiam kasitajn pensojn, velkigas la
reciprokajn paciencon kaj fidon tiel necesajn
en la kolektivo, kaj tio precipe detrue efikas
je kolektivo kon istanta el tiel nomataj krimuloj.
La kulpeco de Ujikov malkovrigis nur la
trian tagon. Tuj mi fermis lin en la kontoron
kaj ordonis gardiston antaü la pordon por
malhelpi memjuflajn agojn. La konsilantaro
de la ordonantoj decidís, ke g¡ portas la
aleron antaü la popoljugistaron. Tia ju~ t ro maloíte kunsidis ce ni, ear la infanoj
gener le fidis je la jugo de la konsilantaro.
UJikO\' nenion bonan povis atendi de la popoljugi taro. La ju~istojn la generala kunsido
delegi ; unuanime Si elektis la jenajn kvin
knabojn: Kudlatij, Gorkovskij, Zaieenko
Stupicin knj Pérec. éiu jugis pri Stupiein, ke
li e tas justa kaj la eeesto de la tri unuaj
knaboj certigis, ke la ju~o ne estos milda.
Suo, kies kapricema nodo
Tam n esta laü ~enlila modo
Tiuj pli min oreas, ol la arto
Tro preciza kaj en ciu parto.
Do, simile Ce la tradukitaj versoj:
La originala penso resta sama,
Eé la atmosfero de l' originalo;

Ve pere komencigi la traktado. En la
plenplena eambrego aperi ankaü Bregel kaj
Drujin kaja, kiuj guste por tío veni nun al
la kolonio.
Ujikov idi sur apartigita benko. En tiuj
ci¡ tagoj 1i e ti terure impertinenta kontraü
mi kaj kootrau la kolonianoj, kon tante li
malgentiladi. kaj mokadi ---. vekante per tío
efektivan generalan naüzon kontraü si. Jam
de pli ol unu jaro li e tis en la kolonio, sed
dum tiu tempo endube li veki ciam pli kaj
pli malbonan impre on. Eble 1i plie zorgi
pri si,, ne tiom 1i pcndigis la nazon, ec rideti
Ji lerni . Sed vane, tiu e Lis ankorau la mal·
nova Aradij Ujikov, kiu neniun respckti en
la mondo, malpleje la kolektivon - lin hejtis
ek kluzive nur la avaro.
Antaüe Ujikov timis la patron, tiom la
policon. En la kolonio nenio lin minacis, nur
la kon ilantaro de la ordonantaro, aií la generala kunsido de la kolonianoj, ed tiuj ne
tusis lin gis nun. Lia ento de r pondeco
obtuzigis ee pli, kaj de tío deveni lia
nov peca rideto, novece impertinenta viza~
esprimo.
Sed nun lia vizago estas verda-blua: evidente timigas lin la ju~ista korporacio de
liaj kunuloj.
Kontraiístari de la multaj flankaleoj
La inviton, mían celon mi forge a •
Poezio kunkombinas la florecon
De la pensoj kun muziko de la vorloj,
Kvazau en gardeno sonus simfonio.
Kiajn orkestranojn tie ni arr. kultasl
Ties muzikadon mi ne gwte satis,
Antaü ol mi penis ilin interpreti.

Se la robo estas nova, kaj malk.asas
Ti -tie, trajtojn de la novmodisto :

Jen detalojn en inversigita ordo,
Jen mal aman, lamen trafan, sonimiton,
Aú hazardan ripetadon de literoj Ehle tio povo gajni admiranlojn
Kiuj ne rimarkis la antaiían earmon.

*

Kiel vortsereanto en a lek.sikono
Forlogigas per aliaj vortotrovoj,
Tiel mi vagante ur la vastaj kampoj
De la angla poezio, perdas min;
K..
•
3J mter tíom da hela}oj ne povante

*

Kiel Aladino antaú la kavemo
Staras mi, fidante al magia . orto,
Kaj pirito kiu en malnova lampo
Logis tra jarcentoj, tamen tuj in montros
Kiam mi per kelka peno lin alvoko .
Multaj esta la kavemoj de l' ageco:
Do, elportu la antikvajn Jumigilojn,
Kaj fOI·vilu non la polvon de la jaroj.
Tiam ni retrovo la perditan brilon,
Kaj or~istoj gvidos nin al novaj rieoj.

( Daürigota)
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a ci ko la Fusulo
Beto Rostettl
Ojf diril al i Francisko - denove mi
f -· f Malgaje li tafizis la blondan stupokapon kaj rigardis la lernejan balprogra.mon.
kiun 11 arte elliteris. Tie, anatataü la orda ero
,V
" a perla nigre,
uze, ridinde, la nomo
,Valeriaur Beve laborlnte, li ne atentia kaj
in forporti de la tri unuaj literoj por
perftdo
nomo. Kion fari? Kaj tu
terura, ~ perfekta, &m senmanke
ltumip Vlktoro jam rimarkil lían eraron?
omen al U .. jn' ke lía klaskamarado,
lahoraD
uper sia balprogramo, Jeti
CAJ~u-cloo el
okulangulo ur liaD folion,
J po1 11 konkludb, ke ne. Viktoro
nenion c:U¡b. Lía nigra, glate frizita kapo
ovilla, la be j trajtoj, krom eta lmto
brovo kaj enipul ombro de rideto ee
b
primi neniom pli, ol serena
no de Viktoro glate movigia
ur
pero, fo
la lilerojn. Frano pr k
orrlpr , klam io ekforlia
ton. Viktoro, an taCI kribi la voro", krib ,,Tanja'" - la nomon
rneja amatino. Diablo! denove li
mi, penais rane· o ingulte, kaj
hipnote rig rdas serpenton, tiel li
·rllrPIIb
folion de Viktoro dum tlu
,,j" je .,g'" per du pluma~M~~1l:ti lkl:oaplinte parteton de la .,a'" per
eile jln ianlls je ,o'".
1 mi ldel fllki eraron,
ko, j denove lía
okazo
ue por
1 faeile

markaa.'"
Dum Fnneilko ripuú,
,.Jen, jen, jenl Cu ml ae POJI~M
Ho, senrimeda fuJIIIOf!""-

l 1 nhnultnn
k c•c mun , uj
nj 11 fll u

r

-

li decidí komenci najlante la dor on de la
~ranko al la muro, kaj en tiu fik a pozicio
munli gin peco po t peco, alnajlante laüvice
CÍUn parton. U, tÍO pre kaú e ti brila ideo.
La ola detalo, kiu mallrafi , e ti tio, ke li
ur. raübi la earnirojn de la pordoj inverse
tiel , ke la pordoj ne povi malfermigi eksteren,
sed volis malfermigi internen, kio estis neebla.
Unu taaon kiam Tanja kaj Viktoro faris
viziton, ili rimarki , ke unu sego estas pli
malalta ol la aliaj.
,Cu ci ti u ego e las malpara?" demandis
Viktoro. ,Ne", konfesis Franci ko. ,Gi estis
tute egala, sed dekomence havis tiun difekleton, ke la kruroj ne estis tute ebenaj, kaj
la sego balancigis. Nu, mi provis diversfoje
seaeti la krurojn por fari ilin egale longaj,
sed mi atingis nur tion, ke la sego farigis pli
malalta, sed ~i ankoraü balancigas."
,Kiom da kruroj vi prisegis?"
,Nu, laü tio, kiom da kruroj sajne kulpis,"
diri Francisko.
,. e povas kulpi pli ol unu kruro," diris
Viktoro. ,Alportu al mi segilon."
Li levis la segon sur la tablon tiel, ke, tri
el la se~opiedoj estis sur la nivela surfaco
kaj la kvara trans la rando.
Turninte la

egon prove, li tre baldau trovi la piedon
kiu tran la rando montri i wmete pll
longa. Li marki la plilongecon laü la tabla
nivelo, de egi la troajon kaj - pretel
Alían fojon li trovis Franci kon sidanta ce
tablo k un lamp ·irmilo, kies velen o ha\is
longan, di hrancan fendon.
Franci ko levis la okulojn de la "irmilo
kaj diri : ,Halo' Viktoro - sed ci tío jam
e las tute ne kuraceblal"
,Lasu vidi", re pondis Viktoro per ia
flegma, preciza voco. Kaj ankoraü unu fojon
la nesolvebla solvigis. Per manikura tondilo
Viktoro pligrandigis kaj cirkaiítondis la
fendan linion gis gi r icevis la formon de
nimfo easata de fauno, kiu ~ste tusis al la
posten flirtanta mano de la fugantino. Poste
li gluis diafanan paperon interne por fortikigi la pritonditan velenon kaj jen - tre
originala kaj éarmefekta lamp "irmilol

*

Ankoraií pasis pluraj jaroj, sed la amikoj
ne revidis sin. Francisko sajne translogi~s
ien kaj Viktoro ne sukcesis informigi pri lia
nova adreso.
Unu tagon okazis, ke Viktoro vizitis la
• efurbon, kaj post pritrakto de siaj aferoj
restis al li iom da lempo gis la boro de foriro
de lia trajno. Estis agrabla aütuna tago kaj
Viktoro eliris sur la stratojn por iom etendi
la krurojn.
Malgajeta humoro obsedis lin. Lauvide li
ne estis multe aliiginta, sed la eta sango
konstatebla iris profunden. la stranga grizeco de animo lastatempe pli kaj pli ofte
okupadi lin. Estis ja sensence. Cu li ne estis
s-ro Viktoro Kolsa, la sukce a aferisto, li
kun la bela kaj eficienca edzino, kiu tiel
kapable partopreni lian vivon, helpante en
liaj aferoj, akceptante liajn komerc-kunulojn,
del utilante kaj akcelante lían prosperan
karieron? Cu li ne estis ege feliea kaj
eviinda?
Subite lia okulo trafis frese pentritan
nomtabulon de butiko FRANCISKO BALI

Pál Varsányi

Karcero

Linogr. 1936.

PETOLAJ-BUTIIW

Ha, jen do kien trafis Franci kol Tuj la
kimeraj nuboj forflugis de la animo. d~
Viktoro. Lia humoro levigis, gaji"i , kaJ h
sentís, ke versajne guste ci tío estis mankinta
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al Ji - la societo de lia amiko, tiu beata
fusulo, tiu bona.nima dik.fingrulo Francisko!
Vigle li tran iris la straton kaj enpa5is en la
butikon.
Kiam Franci ko aperis, la surprizo ka.ntis
en Jia ,·oco. ,Hej, cu vi, Viktoro? Post tiom

kaj mi fukcia
enintence. , 'un mi fine
trO\i mían medion - lokon, kie CÍO mi funkcia intence. Cu vi fuma ?
e, mi
k ore peta - prenu de mi." Li proponi
paketon da cinaredoj, ed kiam Viktoro
etendis la manon. 'pruco da akvo el la paketo

Soclall mo
Linogr. 1936 .

Pdl Var dnyi

da tempo? Hojla, mi pensis, ke la mondo
vin glutist"
Ankaü Franciskon la jaroj ne multe
'nngis, pensis Viktoro. Ciam ankoraü la
amaj malordaj haroj el blonda stupo, kaj
al tio nun malorda bohema kravato flirtis
ce lía kolo. Certe li iom dikigis, kaj liaj
\angoj ec rozi~is kiel du pomoj, duro lia
\'0 o sajne perdis la hezitecon de la antaiía
lempo.
,Sidigu, Viktorol" invitis Francisko, indikante segon. Viktoro sidi~s kaj - pum 1 la seBo kunfalis sur la plankon. Kiam la
surprizita Francisko relevigis, la sego resaltis al sia antaiía formo kaj Francisko kore
ridadis.
,Nia gumpieda sego!" li klarigis. ,Pardonut
- provu ci tiun alian - ~¡ ne kunfalos." Li
also,is duan segon, sed apenaií Viktoro
sidigis, jen sub li aiídi~s raiíka trumpetsono.
Francisko forte ridis. ,Tío estis nia 'Malronka Kuseno' - tre satata artiklo t Jes, vi
trovos mian butiketon tre gaja ... "
, Sed kial vi transiri al tiu ci okupo?" demandis Viktoro.
,Cu vi ne klare komprenas? La tutan
vivon mi estis fusulo, al kiu cio maltraías

trafis en lian okulon. Viktoro mienis truditan
rideton.
,Dankon, mi prenos unu de miajl" kaj li
elposigis propran paketon kaj preni cigaredon. Francisko, kun tre enkulpa mieno
donis al li fajrilon, kiu tuj dis alti en dudck
pecojn. Pro urprizo Viktoro faligis el la
bu'o la cigaredon, kiun Francisko kapti en
aero kaj redonis al li. Li ekbrulig gin, tiris
tri profundajn fumtirojn por trankviligi
siajn nervojn, kaj estis tuj parolonta, kiam
krak! la cigaredo eksplodis.
Franci ko ridís plengor~e. ,Alia populara
numero," li klarigis. ,1\ti gin 'an'íti , kiam
mi kaptis vian cigaredon dumfale."
,Kia senbrida petolulo vi farigi 1" diri
Viktoro acidete. ,La u min nur ekfumi cigaredon mian, mi petas, kaj poste vi povo
- se tia e las via humoro demon tri al
mi la ceterajn spasme ridigajn varojn de via
stokol"
, J en estas via paketo, vi lasis Bin sur Ci
tableto," diris Francisko, ankoraií ridante.
Viktoro malfermi gin singarde kaj atente
ekzamenis la enhavon. Jes, tio estas linj cigaredoj. Li prenis un u en la bu ~ on . Rapide
Francisko proponis al li skatolon da alu -
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metoj, kaj automate Viktoro gin prenis, por
ellasi S'in tuj el la mano.
,Alia altdebita numero!" goje klarigis
Francisko, , - nía konvulsia alumetskatolo."
Kiam Viktoro fine ekbruligis sian cigaredon, la atmosfero pleni~is de la plej terura
odoro. Francisko ridegis, apogante sin ee la
servotablo. ,La stinkaj kugletoj !" li krüs,
kaptante la spiron ínter spasmoj de ridado.
,Mi sovis unu en vian cigaredon dum vi ne
atentis. - Tre popu - -"
,Certe! ankau tre populara numero,"
bruske interrompis Viktoro. ,Kaj sendube
vi bavas ankorau centojn da egale sukcesaj
petoliloj."

Pál Varsányi

. ,Diablo! Cu si ne lasas al vi ec iomete de
VIa propra animo?"
,Mi ne komprenas, kion vi volas dir'1 p
. "
er
t10, respondis akre Viktoro.
,Nu, ne gravas. Se mi mistrafis, mi tiom
pli go jas."
Sekvis silenteto kaj Francisko komencis
la_ kapon al siaj bretoj, plenaj de
Sajnigaj Sercoj, Senofendaj Sensacioj, Petolaj
Populariloj kaj Ridigaj Receptoj. - Viktoro
rapide rigardis sian horlo"Bon. - ,Pardonu
- mi devas iri nun por mia trajno," li diris.
Nu, feliean vojon, Viktoro. Kai se iam vi
trovigos deno\'e en la éefurbo, venu volonte
~urni

Bakejo

Linogr. 1947.

,Nu jes; krom tiuj, kiujn v1 Jam ekkonis, min vidil Adiau, do," diris Francisko, eten·
dante la manon.
trovi'~as la kutimaj: la stinkobomboj, la
Kiam Viktoro gin premis, audigis forta
jukpulvoro, la inkmakulo, la vizagnigriga
eksplodo. La nervoj de la kompatinda Vik·
sapo--"
,Sufi~s,
suficas!" petis la bedaurinda toro jam ne eltenis. Li eksaltis kaj [orrapidis
viktimo, kaj seréante sangon de temo, kiu senplue, apenau. audinte la lastajn vortojn
donacus al li iom de la iama supereco super de Francisko:
,Nia manpetardo. tre popu ..."
Francisko, li aldonis -"
Sed ne. la sovaga petolado de Francisk.o.
,Kiel vi estas kun vía edzino?"
en kiu koncentrigis la revengoj de dek kVlll
,Si?" ridetis Francisko. ,Ho, si forkuris jaroj, lin agitis kaj premis, sed unu ok~a
antau longe kun aliaJ viro - dank' al cielo rimarko, kiu ankorau vibris dolore en lia
kaj felicon al ili ambau! Kaj via edzino?"
interno:
,Diablo! Cu si ne lasas al vi ec iomete de
,Tre bone," respondis la alia. ,Tanja estas
modela belpo al mi en la ak.celado de miaj vía propra animo?"
En tiu momento li sentís sin en taüga
aferoj, la partopreno en miaj gustoj kaj
humoro
por morti~i.
interesoj kaj la orda arangado de mia vivo."
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