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ili hn~a
implan karton-konilon, sen ajnn ,. fj~ro~n mendu ée niaj reprezentantoj aü ce na
ursknbo.
hbr1 lo.

reputacia homo. Yi certe ai'tdis pri la grafo
de Saint-Germain, pri kiu oni parolas tiom
da mirindajoj. Vi scia , ke li disfamigis pri
i, ke li e tu. la vaganta judo, ke li ellrovis
la ak,·on de la eterna vivo, la stonon de la
saguloj, kaj ceterajn. Oni ridis pri li, oni lin
rigardis (•arlatnno; Ca anova en siaj memorskriboj dira lin piono Cetere, Saint-Germain, malgraii sin tuta mi tereco, estis homo
de tre respektinda ek terajo, kaj gui generulan 'ntatecon en In ocieto. ~1in avino ee
nun ek treme lin e timas, kaj 'i tre kolera ,
e oni parola pri li enrespekte. Mia avino
sciis, ke Saint-Germain di pona pri grandaj
sumoj. Si do decidí , ke 'i turnos sin al li
por helpo, kaj ktibi al li, ke li \izitu sin
senprokraste. La maljuna sorCi lo baldau
aperi , kaj trovi
mian m inon en terure
amara humoro. Mia avino pripentris al li per
la plej nigraj koloroj la barbaran konduton
de la edzo, kaj fine 'i deklaris. ke sian tutan
esperon si fondas ur lían amikecon kaj
amon. aint-Gem1ain ekmeditis.
- Finfine. mi ja po,·a al vi en·i per la
bezonata umo - li diri · post mallonga pripen ado - sed mi scins, ke vi, gis vi repagos
gin, ne havos e(:. momentan trankvilon. kaj
mi ne vola '\in impliki en novajn malagrablajojn. Ekzi las ankaü alia eblajo: vi poyas
regajni vian monon.
- Sed, kara grafo - re pondis mia a\ino
- gu te pri tio mi parolas, ke ni tute ne
havas monon.
- .Mono ne estas necesa - diris SaintGerroain - bonvolu roin auskulti. - Kaj
tiaro li komunikis al si sekreton, por kiu
multe donus Ciu ajn el ni.
La junaj kartluduloj aüskultis kun streCita atento. Tomskij ekbruligis si::m pion,
kaj daurigis elpusadante fumnubetojn:
- l\Iia avino ankornü en la vespero de tiu
sama lago aperis en Versailles, au jeu de la
reine. La bankon donis la princo de Orléans;
mia avino regajnis ciun sian perdon, gis la
lasta groso.
- Nura bazardol - diris iu gasto.
- Fabelol - rimarki Hermano.
- Povas esti, ke la kartoj estis signitaj diris iu tria.
- Tion mi ne kredusl - respondis Tomskij serioze.

- Kiel do?
diri Narumov. Cu ,¡ 3
avino cias tri sinsekye gajnajn kartojn, knj
vi ankoraii ne elprenis el ·¡ ian kabalon)
- Vi cias, ~i e la dura kiel diablo! respondis Tomskij. - "i havis kvar filojn:
tri el ili, ankaií mia patro, e ta pa iaj kartluduloj. kaj al neniu el ili si malka 'i. sian
sekreton, kvankam tio tute ne e tus malagrabla al ili. nek al mi mem. ed aüdu. kion
rakonti al mi mia onklo, grafo han lljic,
kaj li donis ian honoran vorton, ke tio e-ta
vera fakto. La iam vi vinta Caplickij, tiu sama.
kiu morti almozule. fordibori · milionojn,
kaj foje, en ia junago - laü mia memoro
(~e Zorie li perdis tricen! mil rublojn. :\lin
avino, kiu cetere Ciam e -tis tre rigora kontraii la fncilanimeco de la junuloj, iel ekkompati_ tiun Caplickij. I.i pl•rfidis al Ji la t'1 •
reton de la tri kartoj. kun tiu in ·trukcio, ke
li metu in ekve sur tiujn tri kartojn; sam
tempe "i prenis de li lian honoran ''orton. ke
plu neniam li preno kartojn l"Jl la manon.
Caplickij iris al tiu ludpartnero, kiu gajn·
lían monon: ili sidigi por ludi. Caplid.IJ
melis ur la unuan karlon kvindek mil rut
lojn kaj gajnis; li duobligi kaj ankoraüfoj
duobligis - li regajni cion, ec akiri kromgajnon ...
- Sed estas teropo enlitigi: e la kvarono
antaü la sesa.
Efektive, jaro krepuski ; la junuloj eltrin·
kis ian glason kaj hejmenirL.

11. Capitro.
-- ll parait, que mon ieur est drrulimenf pnur les suivantc.s.

- Que uuule:-vou , madame'i Elle•
sont plus fraicl!es.
(Monduma interparolo

La roaljuna grafino*•• sidi en in tualela
t'ambro. antau la spegulo. Tri knabinoj rondJrt
eirkaü ;¡_ La unu tenis en la mano la
rugigilon, la dua la skatolon de barpinglo~.
la tria altan diademon ornamitan per fttJ"
rorugaj rubandoj. La grafino jam neoiel po·
,-¡s pretendí, ke oni rigardu beta sian _del~n~e
velkintan ,;zagon. sed ·¡ konsems c•u~n
kulimojn de sia jnnago. rigore ·¡ teni 10
al la modo de la se dekaj jaroj de ' dekokn
jarcento, kaj vestis sin same longe kaj sante
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sian kapon kaj mansignis al la junulo. Al
Tomskij venís en la kapon, ke al la grafino
oni devas ne diri la morlon de siaj samaguloj,
kaj li ekmordis sian lipon. Sed la graiino
akceplis tiun informon por si novan kun plena
indiferento.

SOVAGA PLEZURO
A. S. Puskln
Ne kara al mi la plezur' senbrida,
Sovagdiboea kaj voluptavida.
Junbakhantinan ardan glui~emon,
Ebri-frenezon kaj stertoran gemon
l\li ne deziras. \'undas tia amo,
Kaj flagras for lre balduü gia flamo.

- Si mortis! - si diris, - tion mi ne
sciis. Kune ni estis korteganinoj, kaj kiam
ni prezentis nin, la carino ...
Kaj la grafino, nun centaioje, rakontis sian
anekdoton al sia nepo.

Centoble pli valoras vi, malvarma
Trezorol Kia goj' turmenle-earma,
Se deziregon mian, kiu pledas
Petege, vi komprenas, kaj vi cedas
Al la siego de l' plezuro lante,
Honteme, gin apenaii respondante:
Staluo caste-friska de pudoro.
Gis fine enflamigas via koro,
Kaj nun al mia flngra flamo fel>re
Transfrapas via flam ', neestingeble.
El la rusa: K. SteloY.

- Nu, Paul - si diris poste - nun helpu
al mi slarigi. Lizanjka, kie estas mia naztahakujo?
Kaj la grafino, kun siaj cambristinoj, iris
post la ekranon por fini sian vesladon.
Tomskij restis tie kun la fraulino.
- Kiu estas, kiun vi volas prezenti?
demandis mallaute Lizaveta Ivanovna.
Narumov. Cu vi konas lin?
- Ne. Cu soldato au civilulo?
- Soldato.
- Ingeniera?
- Nel Kavaliera. El kio vi opiniis, ke
ingeniera?
La fraulino ekridetis, sed ne respondis.
- Paull kriis la grafino el post la
ekrano sendu al mi ion legindan, ian
romanon, sed ne el la plej novaj.
- Kiel mi komprenu tion, grand'maman'J
- Ion tian, kie la beroo sufokas nek sian
palron, nek sian patrinon, kaj en kiu ne
trovigas droninloj. Mi terure timas la dronintojn.
- Tiajn romanojn oni jaro ne verkas nuntempe. Cu vi ne ordonas eble rusajn?
- Cu do ekzistas rusaj romanoj? ... sendu
tiajn, frateto, sendu, mi vin tre petas.
- Mi kisas la manon, grand'maman, mi
kuregas. Adiau, Lizaveta Ivanovnal El kio vi
opiniis, ke Narumov estas ingenier-oficiro?
Kaj Tomskij forlasis la tualetan eambron.
Lizaveta lvanovna restis sola: si eesis brodi
kaj komencis rigardadi tra la fenestro.
Transfianke sur la strato, el post domangulo, subite aperis juna oficiro. La knabino
ru~gis: ree si eklaboris kaj klinis la kapon
super la brodokadron. Sammomente enpasis
la grafino, jaro tute vestita.
1

- 1\:riu, Lizanjka - si diris - ke oni
jungu; ni veturos iom.
Lizanjka slarigis de ce sia brodajo kaj
komencis kunpaki sian manlaborajon.
- Nu, kio, panjeto? Cu vi surdigis, ai:t
kio vin trafis? - kriis la grafino. - l{riu.
ke oni jungu senprokrastel
- Tuj 1 - respondis la fraulino mallaüte
kaj kuris en la antaúcambron.
Eniris lakeo kaj lransdonis al la grafino
la librojn senditajn de Pavel Aleksandrovie.
- Tre bonel Diru al Ji, ke mi dankas respondis la grafino. Kaj vi, Lizanjkn!
Kien vi kuregas?
- Min vestí.
- Vi havas tempon, panjeto. Sidigu tiea
ci. l\falfermu la unuan volumon kaj legu tre
laute ...
La fraülino prenis la libron kaj legis el
gi kelkajn liniojn.
- Pli laüte! - diris la grafino - k.io al
vi, panjeto? Cu vi perdis vian voeon? · · ·
Atendu . . . sovu la skabelon pli proksimen ...
pli proksiroen . . . tiell
Livaveta Ivanovna laütlegis ankoraü da
pagojn. La graiino oscedis.
- Eljetu tiun libronl - si diris poste kia stultajol Resendu ~n al princo Paul, taj
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novna e tis la doma martirino. Si ver~adi la :¡::::·- kun la ~o. ree :i ekndis la in~
teon kaj estis riproeata, ke la sukero elcer- nier-oficiron.
pi"'as tro rapide: si laútleci la romanojn Li stari tie, ce la kale5-al\·~turejo. ka5ante
kaj Si estis kulpa pri 6u eraro de la aütoro; sian nza~on per sia ka torpelta kolumo; ed
·¡ akompanis la princinon dum "iaj prome- liaj okuloj k>azaú fajreris el ub lia eapo
nadoj - kaj ·¡ esti re.!.ponda pri la vetero Lizaveta lvanovna terurigis, mem ne ciante
kaj la trata pavimo. Oni fiksis por si salaj- k.ial. kaj si enkale5igis kun nekomprenebla
ron. kiun neniam si riceris; ce tio oni po tu- trema do.
lis, ke ·¡ ve tu sin tiel, kiel la ceteraj, tio
Hejmenveninte, ·¡ kuri al la fenestro e tas, kiel tre malmultaj. En la mondo li la oficiro ree staris tie. en la antaúa loko, ka.j
ludís la plej priplorindan rolon. Ciu konis fiksis sian rigardon sur ·m. Lizaveta l>a~in, sed neniu mli sin rimarki. en la baloj
novna foriri de la fene tro trafite de turi dancis nur tiam, kiam manltis vis a vis; menta scivolo kaj de ia ento pnlsanta, no>a
kaj la sinjorinoj ciam brakplektis kun
ankoraü nekonata al "i.
se ili de\-i iri en la tualatejon por ordi ion
De tiam ne estis tago, en kiu la junulo ne
ur sia ve to. Si estis memkonscia. rigleae aperus en certa lempo ub la fene·troj d
sentís sian sitnacion, enpacience atendis la ilia domo. la tran<ra rila lo evolui- in ter Ili.
savonton: sed la junuloj, k.iel ajn facile ili sen tio ke ili estu iam interparolintaj ~i
flirtumas, ciam estas kalkulemaj, kaj ne tre sidis en ia kutima loko apud · brodajo
atentis pri si, k>ankam si e lis centoble pli eksentis lian proksimi,..on - levis ian kapon.
carma, ol tiuj spitaj kaj mal>armaj sinjo- kaj Ciun tagon Iin alrigardi po unu momento
rinoj, cirkaü kiuj la kavaliroj rondiris. 1\.iel pli longe. La junulo. facile rimarkeble. esti
ofte ·¡ eliris plori, sin eEtelante el la enuiga danka por tio: la knabino, kun la akra n
kaj ornamita gastocambro en sian malriéetan gardo de la junago, rimarkis, kiel lian ,iz.:¡
cambron, kies tuta meblaro konsistis el ~on trafluas rugo éiam ~e renkonti~o de ili
tapetnj ekranoj, tirkestara "ranko, kombad- riaardo. Po l unu semajno li ekride ·- al la
pe!!Ulo kaj farbita lito, kaj kie la ebkandelo oficiro ..
malklare palpebrumis ~n la kandelingo!
Kiam Tomskij petis perme·on prezenti ·ian
Foje - tio okazis du tagojn post tio, kion
amikon al la araf"mo.
la koro de la kompat0
•.
ni rakontis en la komenco de nia novelo. kaj inda knabino ekbategi . ed kiaru :¡ ekscus
UDU semajnon antaií tio, ce kio ni guste haltis
k e . •arumov estas ne ingeniera. ed kava- Lizaveta lvanO\!la, sidante ce la fenestro
leria oficiro, si bedaiíri , ke per .::ia senmoapud sia brodokadro, hazarde elrigardis sur desta demando si perfidis sian sekreton al la
la straton kaj rimarkis junan ingenier-ofici- malkonstanta Tomskij.
ron, kiu, ne deprenante la okulojn de sur
La patro de Hermano e ti rusi~ta gersia fenestro, staris .senmove en la sama loko. mano, post kiu restis iom da mona heredo.
Si k.linis la kapon kaj ree eklaboris; post Car Hermano firme decidí en si, ke inter
kvin minutoj si denove elrigardis, la juna éiaj cirkonstancoj li certigo sian sendepenoficiro Ciam ankoraií taris tie. Car Si ne ku- don li ne tusis ec la rentumojn, ,-jyi nure
' salajro, ne permes1s
· al SI· ec· la plej
timis koketi ktm oficiroj surstrate prome- el sia
nantaj, si ne elrigardis plu, sed dum cirkaií etan amuzigon. Cetere li estis retiriginta, ~
du horoj ankoraü brodis, ne levante bicia horno, kaj liaj kunuloj nur malofte hnYt
sian kapon. Oni pormetis la tagmangon. Si okazon rideti pri lia troa sparemo. Kvankam
· horno, lia konstanli estis pasia ardfantaZia
stari~s. komencis ordadi sian manlaborajon.
'
•
·
• · de
teco lin tenis for de la kuhmaJ
erarpasoJ
kaj kiam hazarde si elrigardis sur la straton.
la junularo. Ekzemple, kvankam li estis k~
ree si ekvidis la oficiron. Si tro\'ÍS la aferon
ludulo gis la fundo de la animo, li nrn~
stranga. Post la mango si iris kun certa mal. en la manon, car li elkalkulis.
prenis kartoJn
.
trankvilo al la fenestro, sed la oficiro jam ne
1
ke
lia
materia
situacio
al
li
ne
perme
as
(kte
estis tie - kaj baldaü si forgesis la tuton.
li mero esprimis): oferi la nemalhaveblan en
Du tagojn post tio, guste kiam si enkale-

si -

-
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otddeata ent', ,; spiro de aütuno,
mort jn pela ,. i, tante ne,·idebl ,
kura M
rii t' f:mtomoj, j n en bruno

aj rut• bj naw fu as for ~ tiu ftizofehra,
Patillfektita multa mult'. Ho ento, kie • ro
al ilia \"intra lit' malluma kaj fun bra

11111PJajD

semojn port

jam, ke. kiel

('O

r

belle

ENTO
(1\. K.-..)

ki nuo en la tren', dum 1 ci r in tordas,
Kiel foli-falajoJn. ju 'irit.jn el b n· roj
De la ciel' kaj ocean': la lozaJn nubojn portaa.

\'j

Anfe.lojn d la pluvo kaj d t' fulmo; ur la klaroj
De ,;a blua ond uprnf ae
in etend
Kiel ur kapo de Menad' o :a e flirtaj baroj,

tombaro

La orpoj, ili ku1u en la ubo fride, \ene,
. .¡. printemp-fralinel lazura per

he

nfaro

La dorman teron vetos. kaj pleni o· ~on bene
IPelaDte pa·ti gre ojn de burgonoj -ub la blu't
,_.. 'ri
odoro kaj kolor' urmonle. urebene :

M lklnro morna. trena: in · plej
La hu loj d 1' prok im 'torm'. Vi plorobnte
plenda
Funebron pri 1' mort ni jar' pri 1" jaro enfermita
De 1 noklo: \-a la epullej', en i knpt
ur
A!::lomeri
fortoj de ,·aporo kunpremita,

Spirito de o p fort', ,;, cierno' flu',
Detrua taj onsen-a po,·, min nüdu, üdu plul

Gi

okulojn pri mi kaj foriru! ~li ne ,-ola ,;n
-ridi, nek \UD plej mo 'tan . injoron. Mi ne
vola . . . Cu vi komprena ?
La vizago de Arcber ,·en
- Drinkejmastro! - li ekvok'- .
Diru
al tiuj booestaj civilanoj, ke la j m malfrue k e ili iru bejmen.
e estis bezone refoje peti la ciritanojn,
e i1i foriru. Di ek tari tuj kaj foriris . Et
ne rigardis al tiuj du, in preparantajn al
batalado. La pordego fermi ·¡ po t ili. ole
la drinkejm tro aperi ankoraü kun tribranta kandelabro. Li meti !!in ur la tablon
bj eliris silente.
Kit Marlowe mallen la kapon. La alia ne
povis vidi, kiel trema la pa iaj lipoj ekparolonte.
- Hodiaü mi esti bejme, Archer. Hejme.
En Canterbury.
Areher mirigile aperti la okulojn.
- Ha, vi oogi deno,·e pri io. Eble ,;
vidis vio en la patra kabano, riparanta injorioajo iuetojn. Cu?
· esti denove dekdujara, kiel Kris1o,
bj mi denove e ti fel . pura, k,·azaü mi
deaoft komencus la fian ,;,·on, kiu al mi
doais nur gloron, favoron, monon kaj
tnaiizoo pri drakoj, kia tas vi, Arcber ...
Ardaer ridetas.

·e ridu. Mia lama kruro r \ivigi kaj
renkonte al tin belo per kia nur
omero pm - kisi la re\"-ao animon infanao.
Kun mi kuri- knabino. ~ian riza~ n mi jaro
ne memor . eC. la on ~o in ne r \ivigis. Sed
ankoraü hodiaü mi ci ~ ke :in konfuzis la
felico, per kiu bolL minj ,·ortoj kaj brilis mia
rideto. -¡ de,; _ nti, ldo ekzi ta en mi.
1\vazaü oni esiu_ liberi~int k tenilan agloo
kaj i::i eslu- flu~celinta al la uno. di pelanle
la nubojn p rflu!!ile, kun mal::uno kontraü la
mallumo knj tero, kontraü la homoj ur ~
,;,-ant j. kaj konlraü liu lula komedio. kiun
ni ciuj tulle luda·. dirante pri ji, ke ti
e_ ta la ,·i..-o, Archer.
lli lrinki . Jam brul
oln k:mdelo ..\rcber
_eia- ke la konfeso lon"e daüro_.
- Kaj tiam iu kapti mio ce la mano. La
lorda eni lo la oardanto de liaj kampoj kaj
arbnroj. Pri li lis konale. ke li turmentadas
la malliberigitojn, kiujn kaplici lia sinjoro.
La knabino forkuri . • ·¡ re i do. En mi
nnkoraü vibri la brilo de julia
kredi ke li ekkompato ruin.
ekridetis, kiam li enrigardi:- miajo okul · .
Li bati mio. \' peri 'e oni mio l
Jüel
pecon da nm1akulita ~fono oni padis
hejmen.
- Agrabla son o, - ek..-oeis la

el ·olida

tmo fer·. el inler Iomb mur'
nicrn pJu,·o, fnjro, h jl" trarompo . Aüdu nurl

-

mi kuri
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LA PREGO DE PIA VILCJO
Robert Burns
,.Pia \'il~jo", samtempulo de Burn , estis loka

Dum mi elfalis la uteron,
povis jeti min inferon
ploregi, fendi la orelon
en brulaj lagoj,
kie demonoj la suferon
burlas sub plagoj !

pito~ ka karakll.'ro, farisea diakono de la kirko

n

(skota pregejo); li estis alvokita antuu la koncilion en Ayr kaj di cipüne admonala pro drink4.'IDO

kaj maldeco.
Vi, kiu logas la eteron,
laul'lnce sendas en ~ielon
po nnu, po dek en inferon
por Via gloro_.
car ~u portas pek- igeloo
de 1' naska boro,

Kaj jen mi, tamen, fa\'orato,
pruvo pri \'ia karitato,
kolon' de Via kirk', soldalo
sub Via rego,
kiraso, glav' kaj advokato
por Via grego.

mi bena , laudas Vian forton,
ke milojn pusis Vi en nokton.
dum jen, mi guas gracan sorton
sub Via gardo,
por brile versi Vian \'Orton
en sankta ardo.

Sinjor', Vi scias, ke m in premas,
se homoj drinkas kaj blasfemas,
se en dancad' aú kant' ekstremas
pleban' aií lordo;
sed dank. al n mi min fortena '
de rtuta hordo.

Pro kia indo en la kerno
savigis mi kaj mia genro?
juste punindaj por eterno
pro r pekaj faroj
de Eva, Adamo knj la \' ermo
pra ses mil jnroj.

Sed, Dio. mi konfesi deva ,
en mi la karn' sin foje levas,
kaj malgraiívole ee elkreva
gajnema trompo.
En ni ja polv' kaj peko cefas
de nask' al tombo .

esta pesto. Kaj mi volas vivi. Mi volas VIVI
por n>rki mian Konkeranton de Dia trono.
Vi do ne iros?
- Kio? Cu vi eliga ponardon, Archer?
J\ion vi volas·J Kasu gin! Vi min ne superforto !
- ~fi demanda vin l:1 tafoje '
- Neniam. Kaj portu vin en la inferon. Vi
oaüza min. Yi estas ridinda, tultuleto, ee
via erioza vizago. ~e timigu kaj portu vin
forl Cu vi ne audas? For kun tiu malbenita
ponardo!

kaj mallumo, mallumo, mallumo antaü la
okuloj. Kion fari, pro Dio, kiel ilentigi tiun
kriegon, kiel stopi la orelojn, kiel rigardi tiun
deformitan vizagon'? Ho, cu ne estus pli bone
turni la ponardon kontraü sin mem l? Tiun
ponardon en torento da rabiaj vortoj kaj
blasfemado, liberigi kaj ne vidi la estinci~n
tan okulon kiu neniam plu malfermi"os, ne
vidi tiun homon, faligitan de du malbenoj.
La kriego ilentigis. La drinkejm.astro sin
klinis al li. Po te oni levas lin por pmi lin
ku ' igi sur In t.ablon.

La alia senta , ke li forte batis lian brakon.
Ho, Kri tol La ponardo pikigis en lían okulon! Kiel g¡ okazis, kiel ~ okazi, . . La diablo
barakta, ur la planko kaj de lia kriego trema la muroj. La drinkcjmastro e la jam
alkurinta kaj lia kriado pcr tcrura di onanco
kunOua kiel la muroj, fene troj. lumo, tabloj

- Gi enigis profunde, - diras la drinkejma lro. - Gi la cerbo. Li ne plu ,.iYos. Riom
asa li estis?
- Dudcknaujara - Kaj la kriego daiíras
plu.
• 'un montri~a al li la lragiko de la granda.
stranga vivo. Ci tie falas mondo, tuta mondo.
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~ ADiled respoadi.S: ..
ii taügas
poi' tranS la plej ~ ü*on." Per tiu
~¡ frenaaJo li komprélleble c:elis la maron.
Di
preterpaab la dunojn kaj de klopodis kredlgi
b la sabio estas fanmo.
NoiJóOdls. ke se tiel. 8i es bolle muelila
..tdQDiaala muelilo de 1 'oncloj.
Un sola, lte ti pli fadle apta
la ..__ 'ioDfealigi aian vOiupton. ~ la iDo,
kiúá Qíl oDio
destinis por U. ape-ris k:
A
u ita bhano. • mled Wlllft

«e.

na.

sekreta aludo al perfideblo (stelinto de greno
sur la kampo ja ofte estas perfidita per paj- EPIGRAFO PRI LA KAÚZO DE
LA MALFELiéO
leroj sur laj vestoj) . Tuj li ektimis, kaj por
Stéphane Geor~es de Bouhelier
pli sekure atingi la plenumon de sia deziro,
Vi
1
p en d as pri la vivo; gi tamen, earutojn havas.
li forportis la virinon sur siaj brakoj zorgan
Kiujn ekkoni helas.
distancon al netrapasebla marco. Tie li kusis
(:e si petante, plej insiste, ke si nenion mal- Sajnas al vi, ke m guston de Iarmoj havas;
Tio nur vin rivelas.
kasu poste. La knabino same fervore promesis silenton kiel Amled gin petegis. lli ja koPluvo, falinte puton, en kiu sabl' amasas,
nis unu la alian ekde la infanago.
Alprenas sahl-odoron.

La korteganoj nun akompanis Amledon
hejmen. Serce ili demandis, cu li sukcesis Tiel per zorgo sargas sin cío, kio pasas
Vian mizeran koron.
bridi sian inklinon? Li tiam komunikis, ke li
guis la virton de la virgulino. Plue ili demandis, kie li amludis tiom bone, kaj kio servís Vi kredas, ke la tagoj sin trenas ataj, sombraj,
Neniam ili hrilas:
kiel geedziga tojajo? Li respondis, ke ili kusis
Sed el vi mem vi prunta_s tiujn kolorojn omhrajo,
sur tusilagoj (,cevalhufoj"), amarantoj (,koIli pro vi sterilas.
kaj krestoj") kaj fragmitoj (,tegmentokanoj''), diroj, kiuj multe amuzis la aiískultantEn via kor' malgaja plezuroj la kaskad!tj
ojn. -Poste ili demandis same al la knabino,
Nur palan triston vekas,
sed si asertis, ke li neniel agis tiel, kaj sin oni
Riel objekto, kiu dronis en ondoj glatoj
kredis, tiom pli, car neniu ja reale sciis, kio
Kaj sin per salo legas.
okazis.
Kiam la junulo, kiu avertis Amled-on, aludis, de li faris la amiko-servon, Amled tuj
respondis ruze, ke la helpinto komprenu lían
aprecon: ,Vere, mi ja subite eltrovis, ke io
preterflugis kun pajla ventumajo en la postajo," rimarko, kiu ridesplodigis ciujn, speciale la adoptofraton de Amled.

Forjetu el tragikan langvoron, kin morda~
Vin, via devoranto:
Felic' vin trafos, kian la univers' alportas
Al sia adoranto.

El la franca: L. Tárk.ony

li dishakis, varmigis akvon, kuiris gin kaj
Car Liel éiuj klopodoj senvualigi la 5ajnigon poste jetis gin en la stratan defluejon kiel
de Amled fiaskis, amiko de Fange proponis man~ajon por la porkoj.
sagace, ke Amled estu lasata sola kun sia patTiel li igis la perfidon plena fiasko kaj
rino en kabineto. La proponinto mero sin
revenís al la regina kabineto. Sed kiam lía
kasis en angulo por zorge subaiískulti ilian
patrino laüte vekriis kaj lamentis pro lia
interparoladon. Se Amled estas mense sana, marasmo, Amled ekkriis:
li sendube sincere parolos kaj konfesos cion
,Kiel vi kuragas, hontindulino, vortigi falsanlail sia patrino. Fenge tuj akceptis la in- ajn plendojn, kiuj nur estas pretekstaco pro
sidon kaj foriris pretekste, ke li faros longan via propra terura krimo? Volupta kiel publivojagon.
kulino vi konsentis malican kaj abomenan
La kortegano nun embuskis sub pajlaro geedzigon. Adulte vi brakumas la murdinton
sur la planko de la nomita eambro. Tamen de via edzo, senhonte vi kisas kaj karesas la
Amled ne lasis sin trompi: timante ke sub- ulaeon, kiu morlbatis la patron de via filo'.
auskultanto ceestas, li tuj ekaplikis sian arle- Vi agas kiel cevalino, kiu ali~as al tiu vir~v
kenan konduton: kokerikis kiel koko, kirl- alo, kiu venkas. Nur neparolpovaj bestoj parsvingis la brakojn kiel flugilojn, saltis sur la igas grege, tamen tiafare vi estingis la memopajlaron kaj dance jetis gin tien kaj reen por ron pri via edzo. Ne senkauze mi kondutas
eltrovi, éu iu sin ka5as tie. Sentanle firmajon stultule. Mi ja ne dubas, ke li, kiu senvivigis
sub siaj piedoj, li traboris la lokon, bone tra- sian fraton, same kruele agos al ties familio.
fis la spionon kaj mortigis lin. La kadavron Tial por mi pli bone konduti idiote ol mal-
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patrinon,
kaj pe vadis sin
amo ol al la oronkaj.
MI olas Olli
ciun momeDtOD de eterno!
Mi volu sploni
plej etan apaamoa de la bomowrmo,
penetri en komptenon lis la fund'
kaj legi de 1' epokoj Ciun paton ne perdi mian iunulaion
mansme, kvazau apudfajra hund'.
EsU poet': en mi sopiro ardas:

mi vola

krei, ja generi belon!
Sed el mi nur rlgardas,
ne vida ; ne trabora selon
lis la temo.
Mi cias, ke por poetiti
mi devas min dediei
al vivopleno da seiÜma lerno.

l!illMP.rlrls. li

la patrinon
"""~""""~"' la murojn de la halo per
r:r.•·'" :r'T... annii falsan enterigan
mem reveni je tiu
petis

Tial, bo dorm' kruela, mi domata.•
vian neforskueblan jugon.
Vin nur devige mi omalas,
klina la nukon,
br plonta mia kap' al la kuseno
kaj miaj okuloj krevas.
Valorajn horojn mi nevole devas
puigi en senlrukta sveno.

Amled. Venontan tagoo li pendigis la du
gvardianojn por: f: vori al sia amito Fenge.
ed tiun
on mled akceptis kiel grandan maljultajQn tontraü si, kaj ti S&jnigis epn
ekscitcm. La reto tial donis al U oron tiel
pent~. Amled fan
la oron kaj sekrete
¡in
en du
bastonoja:.
la senditoj
. ., ;.,l!leron, tia ja enha
Mi' lb0it,..rlik1lon, kaj post diversfllinoD al

nutrajo kaj la lupino nun jam nutrís sin kaj
sian idon per kadavroj elfositaj.
l 'un si kusis ée la faüko de sia kaverno,
sian kapon si kusigis sur siajn du antaiiajn
piedojn, siaj flavecaj okuloj kvazau lampo
ek- kaj ekbrilis kaj sia haroza vosto movigis
sencese. Si munnuris. Poste si ekhurlis pro
sovaga kolero kaj dentogrince retirigis en
sian kavernon. Sia ido geme kroéigis al si,
sed vane gi macis, skuadis la sekajn mamojn.
Suhite obtuzaj batoj skuis la kavernon. La
tero bruis desupre: sovagaj batoj trafis la
supron de la kaverno. La lupino eksaltis supren, poste si refalis sur la antauan lokon. La
kolon si etendis supren kaj tiel orelumis. Jam
falis malsupren malgrandaj terbuloj, éiam pli
kaj pli abunde. La lupino kuregis al la elirejo.
Si haltis. Langa, akra pikstango baris sian
vojon. La lupino rifugis en la fonon de la
kaverno. La batoj plioftigis. Nun jaro sutigis
la tero kvazau hajlo. La lupino hurlante furiozis sur sia kusejo kaj sian idon si defende
premis sub sin. Kaj konstante si rigardis la
pikstangon penetrantan elekstere.
La tero disfalis ée la supra de la kaverno.
1 'un jam ankaii tie oscedis granda apertúro.
Kaj ankau de tie enpenetris brila, larga, akra
ferstango. La lupino saltis flanken. La fero
dissiris sian karnon inter la ripoj. La persekutato saltis al la elirejo. Si terure ekhurlis.
Sed si baldaii eksilentis, car la langa, brilanta
fero penetris en sian buson.
La lupéasistoj elportis la faligitan casajon
kaj ankaii ]a sufoki.f<intan idon. La éasistoj
estis tri. Unu havis en la manoj sovelilon, la
alía hakpioéon, la tria rektklingan falcilon.
lliaj eluzitaj botoj estis ~irkaiíligitaj per drato
1taj iliaj peltoj, eapoj estis pezaj de koto, graso
kaj de la paso de la jaroj.
- Ho - diris unu el ili. - Lupa.
La aliaj genuigis apud la besto.
- Jes - ili kapbalancis. - Vere ~i estas
lupa. Strange.
Sed ilin ne multe interesis tiu strangajo. Ili
ja sekvis spuron de vulpo, ili esperis pri pelta
de vulpo, kaj jen subite antaií ili kusis lupa.
Nur kiam ili senpeltigis sin per lertaj manoj,
- ili ja bone sciis tiun metion ,nur tiam ekparolis la horno kun la falcilo.
- De kie vagis éi tien tiu ~i lupo?
Ankaii la aliaj interrompis la laboran. lliaj

malgrasaj. barbozaj vizagoj turnigis unu
kontraü la alia. Jes, vere. Kiamaniere venís
ci tien tiu ci lupo? De ilia infanago ne e~tis
lupa en éi tiu regiono. Gi esta terura be to!
Kaj ili kasobservis duro du tagoj-noktoj pro
tiu éi bestaco! Cu la butikisto donos ok peng·
ojo ankau por la pello de ci tiu besto? Tíom
li pagis antaii manato por la pello de vulpo.
lli rigardadis la malgrasan beston, ili karesadis sian pelton kaj levadis la lupidon.
- Tiu ci ... tiu Ci sovagulo eble estus nin
dis5irinta - opiniis unu el ili.
- Jes si certe estus farinta tion. Des pli
kiam si estas malsata! Kaj si estis tia - diri
la alía.
- Si ne estus satiginta per ni tria.

ge tis la

Ili laboris plu. Dumlabore unu el ili klinis
sin al la besto kaj ée sia pikvundo li lekis la
sangon koaglintan. Ankau la aliaj du klini
sian kapon al la pikvundo. lli rigardis unu la
alian. Iliaj okuloj konfuzigis. t 'un jam nur
du faris la senpeltigon. La tria faris fajron.
Eble ili senkonsciigis pro la ensucita lupsango, aií' pro la malsatego, alie ili ne estus farintaj tion, car la fumo pavas allogi la casgardi~t·
ojn. Sed kiam ekflamis la stiparo, tiam la
viandpecojn de la lupo ili pikis sur la pinton
de la falcilo kaj hakpioco, tenante gin super
la fajron kaj ili senpacience pensis nur pri
la sekvonta festenmango. Jaro de monatoj ne
estis viando en ilia huso kaj ankai:í pano nur
antaií tri tagoj kaj duono. Se oni povas nomi
pano la branan, glueman knedajon kolorigitan per faruno.
Ili gojis pro la kaptajo! La luprostajo ja
estas malbonodora, sed tamen gi estas nutrajo! Kompreneble gi estas nutrajo! Kaj tiu lu·
pido estas vera de}jkatajo. Ili mangegis nur
la femurojn, maeante la malmolan, malbonodoran viandon gisoste. Ili konservis la ripajn
partojn, tiuj tre bonvenos hejme. La hejmanoj ankoraií ne man{<is viandon de sovagbesto
Ili kusiñis
cirkaií la fajro, sekigante siajn
o
.
Cifonojn. Iliaj vizago, manoj estis sekegaJ pro
la vento, arbara aero kaj malvarmo.
--' Ni farigas rabiaj hundoj, kamaradoj diris la \"Íro kun la falCilo.
_ Ec pli maibonaj, Hundoj ne mangas
lupon - murmuris la viro kun la sovelilo.-
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ProiD! t o
npo
kaj akapar·
" tu
Unta Ti·
omo, Riehelieu
ub
11, ouché, e 11 hnvu
v ni e~ la Konvenla hazardo de la cir·
r u nl Ma lmc, Ji
tinta Maznrin, Richelicu,
ot mkin.'
ed kio fnrigus t•n
J k pitallsmo tiu.i Voltnire-oj,
rom t oj,
apoleonoj'l Gobk fta la klavo dCI sia oro,
1Ugou - mnlju?. diboculo ktp.
L pi j terura nkuzo de Bnh:ac
ontrau la hurta mondo cslns,
Al fu§a In homon, mortigns
tion, kio n li cstus bonu. Ln
nunllj
komputcblu.i Vt'rkistoj
kon tntonte la mnU>Onon en la
burAa mondo, devcnigns .A in 1'1
la naturo d
In homo, t•l In
, t maj legoj" de In humn vivo.
Bab:uc vida In knuzon di' In
naalbono n In socia knj politika
naturo de In knpitnlista rt'~imn .
l.inj pcr onoj nc cstus dt•nnsknj
mornlnj monstroj. La hur~u
reato fnrn'l ilin tinj.
La vivowrlw dt• Bul7.tll' dspirn lu Odon ji' la homo, jt• 1it>s
knpabloj nuturnj, k ti • ricoj
spiritnj. (ii nbundns dt• al,rnj
konfliktoj, iglcgnj pusioj, pro·
fundnj pcnsoj. <ii rnkontns lru~ ·
iknjn
ortojn, gl nudigus nl'n··
pncigchlujn sncinjn nntugoni,m·
ojn. La ivo rn ~i manifrst iAn'
kun potcncn forlo. Pripcnlranlt•
kun renlisln orto In hur~nn sor
ion kun til's Nnj vuudoj knj kul
poj, Bnh:nc monlrns, kt• ~¡ estas
mnlamikn ni In llomu. Lln verk·
aro e tus unilut, g<'nin nkuzokribo.
M. l.

ts·

J<anapa: La krlmproceso dt• In
Juglsto
Ci tiu romnno de In frnnt·n
'l'rkisto Jc:'am 1\anupu ~ajnns mi·
lltunonco kontrn\a la moruldl'lruu
•ide-a tcorio, kiu longnn tempon
encnis In frnnrnn .iunulnron.
Knnnpn ja tute nc mt·ndu .· In
nomon nií In vcrkojn dt• Gidt·,
d tanem, Ji atukus unua' i('t' In
mi famon idcon de la ,.nd Ion
¡rotult ".
En la crkoj de l.ide estas
di emita tiu p cúdoprofetado de

:r.arathu Ira patoso, kc ne ekxi •
tn bono kaj mnlhono, ke oni ne
d vn , uc povn kaj ne rnjtns
clckti intcr ili, l,c ·decldintc in·
ter du cbloj, oni mnlricigu
in
mcm, ear en lu momento dt• In
decido oni dcfinitive eliminas
unu el lu prc1.enligantuj du t•b·
loj Kuj, Car sen ago lluncn nc
t l,zistns vivo, se vt•nns In vi<'o de
IIHO, oni ugu .. lih •rt'", s1'11 t'l'lo
knj motivo, urhilrr, nl'inlt•n•sntc
pri tio, kion oni Cura .
Tio ci csll1s lo ,adion grntu·
ite", la scnmotivu ngo. Plcj hone
¡';in karuklcrizus Ppizodo rn lu
romano dt• (;idc : ,Ln kcloj dt• In
\'ulikano" . lu et•ntru figuro dt•
la romano vojugas trajnc ul Humo. En la flankpordn knpt•o
sidas krom li nnlornü unu homo. 'l'iu n •konuta frcmdulo klopodndus pri In mnlmotn J,olnmo
(ll'l'lllnnln linn kolon, kaj pcr tío
vt•kn~
tinn nnlipalion ('11 sia
'ojnAhmulo. kt• l-i liu simplr lin
t•lpu~u .. Ira In portio dl' lu kup<'o
l'i la kun•¡.:untu lnqnn.
l~n la romuno dr r nnupa, ci
tlu
J,omun!lnn*eru
nnnl'l,islu
in,lrno ~ tus al rt• hondnmniln.
l· n iun hov<•nurhon. po't lnngn
fon•slo, rt'V<'llll . In \'irindrmono
tlt- In drinll'joj . !.u 'iroj lrl'll<'l:ls
pro "· sidas nokto po't noklo
tt1 In tlrinkt•jo kni t'll mulsunn
fd1ro alt•n!t•l:(as la 1 unlnn kaj
dnncon d • la 'iriuo. Sola homo
rl'~lus
indif n•nla la cl•ffi¡.:mo
tll In romuno, s¡wro dt• ¡.:rizn
t'lhur~o. srd kiun Nrkaiíns t't•rln
nittorilaln: oni prinusl nltns lin.
¡wlns de ti 1 onsilojn, Tinl li rin•vns In kromnomon ,.Juf:islo".
La jugislo IH' l'kdt•?iras ln vi ·
rinon, nrk jnluzn sin. Tnmcn,
('1\ iu nnkto, Ji nl.ompann· sin
1'1 In drink jo. inh·rpnrolns t.un
~j J.:nj Sl'll in I,UÜZO sin jetas l'll
la -muron. \t•nin lin su . pd,tns
pri la murdo. st•d fllll' 1i ¡wrlldns
sin nwm. üni lin areslus knj
1 tlltdnmnas.
En la tritl parto dt• lu romano
nh1zas surpriza turno: t•n In
havt•nurlw l k ·plodns r volnt'io.
la polilil11j kupitoj rllwlns, tnnlarm:h In gnrdistojn. oknpns In
ptultlnmon knj Ain fnnts citaddo
dl• In triumfa rt•volncio. lli,
komprcnd>lt•, lib 'ri¡¡ns nur la
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politikojn knptitojn. La mur·
dinlo de In stratulino vnne nser·
lns, kc lin oni kondumnis kicl
poliliknn kulpulon (tia ndvokuto
rt17.C lin snjnigis
lllllll'kislO), lll
n•voluciuloj lin jt•tus intt•r la or·
dinnrajn murdislojn. Ci liuj,
si:l\·icr, !in fori¡:as rl inter si, &Ir
li murdis sen kal'u·o 1\aj intereso.
Fine lu I'I'Volu iuloj slnri¡.:ns lin
antnu trihnhnon , kaj, post l'ks·
dlt•gn tral lado,
kíu 'Slas In
1 trno dt· In lula lihro - oni
kondamnns lín .k morlo. cnr por
la nn\1\ ~odo 111' t•kzislns horno
pli dnngcrn, ol kiu Hlllrdas cn
kni'u:o, 1 aj pn ci¡w st·n celo, e·
nc 1.'1 cgobma inlt rcso, sed simp
lc rl 1· apriro, por eh·h 1
m bu ·
zaniP la idcon di' la IJhl•ro sian individul'con k m·1lulilo do
siaj homkunuloj
U¡l front.

,ll p front" t•slas drst•¡lllO·
1 oll'l to dl• B. :\tnultlin; gi enhu\ as t,aril-uturnjo jn n¡wrinlajn
dtllll la juroj de la milito. ;-.;¡
,uhsln•ku, J,e tiuj t•stas fnrilnj
por gnzrtoj stwdale dpslinituj
al In uso"'' nrnwo, prcdpP por
Srnrs anrl ,'ítnprs, usnnn milit·
Isla l'l'\ no
Lu lwrooj de liu kuril ntura
sl'rio esl:h \\ tlh knj Jtw, du
usonaj ,otd,tlnJ knn lwsht mil'lltl
lwj koruplnj nwroj; ili. lai1
:\lnuldin, pn·n·nla · fnmiliarnn
parodion pri la 1ipo,i de In
llsOIU\

l\fllll'O.

La soldntoj de la tlí,t•rslnndanncoj
rit't'' is
dorlotnn
:tj
J,romnomon : In fr,lllt'.lll o11i
nonw .,po ilu", l:t nn~lnn Tommit•. La u onn hatnlnnto " las
dol'lotnln JH'I" In mallon¡.:igo t •.
1.. nn ¡wr la finta vorto .,do~
face", l c. hnnth 11ago,
on
antn \'l'l'l" hrutnh• \u, \lauldín
prrnis tíun nomon lnülilt•r,. :
linj \\'ilt knj .lor similn~ 1\lullc
pli nl lw~toj ol hl homnj l''\l·
ujoj. St•d :njnn , kt• pPr tío ti
lrovis ~inn knlknlon: In puhlit..o
ridis, knj 1i m cm lfll\ is ht nft•r·

on nmutq;n
lnuh.lin Jll'l.'tt•nlas In militiron
ki 1 trin mtmnr~on tk ln jl'nkioj
t•n Ei'¡ropo. \\'ill knj Joc ln\·
\durn pcr iu ~ipo In ruinnju

- ·-¡•••• aal oerbu

pri Kunt
es6 post malIzo. - Vi eble mira •
Ha un neniam lis
lfllDda erldsto. i pers ti r.
tlu él opbúo,
kiam Thomas
Mann duia lin la plej granda ·ivanta vu to. Romain Rolland
ribis iam, ke, luktante kun intema kri&o, U turois in al Lev
To toj. Cu imageble, ke en tia
animstato iu in turnu antaii la
milito al Hamsun? Al Gorkij, al
Barbusse, al Heinrich aun jes. Sed al Ham un - neoiam.
Se li estus vere granda verkisto,
li oe kondutua tiel mizere dum
la milito. La tasko de la verkisto estas: serví la homaron kaj
mootri vojon al la pli feli~ futuro. Tial la vera verkisto i:iam
.W progrt'sema, vidanta :mtalen. Li De povas okupiti nur
pri puintajoj, li ne ¡wvas relirili varman angulon por malpari tie sian tempon. Li devas
JDadi en frontantaúo, kiel iam
malnovaj bardoj kaj skaldkantis siajn fajrajn batal, J',4pltjQ en la unua batallinio.
bodiaGa verkisto devas
tian taskoa: gridi kaj
la batalaDtaa homar.ou•
. . . kvqaú

ee

_loderna japana m ratnro
Po
la mal\"enko de la jap!ma fa5ismo. la
japana tefministro Kuni ah·oL:is la japanojn je
··nacía pento". Kun tia de' izo ekiris la po lmilita.
japana liternturo. Pluraj aperintaj libroj eldiris
tre kond mnan krilikon pri ta dummilita konduto
de la japanoj. Precipe fen·orn e r- Ci-rilate
Takami, la autoro de la libro "Funde de mia
animo''. ··. li de 1L konf ~¡ la plenan veron -- li
kríb~. .li ,-idas, kiajn hontindajojn mi faris.''
Li noma in malkura!!ulo, fripono, kreajo ~eni~
ila je Cía homa di::no. Tamen, la aütoroj de tiaj
pentaj konfe oj tute ne pell'.a<: pri tio, ke ili
riparu ;iajn difektojn animajn., ili nur aiektada
en la pozo de la publika mem. kur~ado. 'Kaj ilia
ar;umenta.do konkludas finfine, ke la homa naturo
las nehelpeble falema.
ed baldau inundis Japanion la nuntempa u ona
literaturo. kies imitadon la okupantoj et rekomendi kiel ekzemplon. Kaj mullaj japanaj verki. 1 m ntri!:is obeemegaj imitantoj. La romanoj
d S kaguki: ''\'irina korpo", ''La idioto'', "La
' •t o k.aj la milito'' ekzemple pritrakla aventurojn de sek omaniaj kaj neurozaj homoj. En . ia
),io!!rafia romano -Saka"uki sin nomas •· pirita
gt>ng tero", kaj konfe~a . ke "dum la milito mi
fajfi pri éio: mia oln principo e ti , ke la homa
, ivo ne 'alora ec un u gro:on". Li incere rakonta , ke el nura scivolo li deziri vidi la pereon de
lula Tokio kaj de lie lo!::antaro.
Toja~ima Josio, en sia no\·elo: "La argilbarelo··,
montra la ·ociopsilwlogian tipnn de la po !milita
japano. Temas pri ofici lo, kiu trova la ,-ivon
sensencn kaj sencela. La milito finiC.i , ciu parola
JlTÍ demokratio, sed por la ofici lo tio estas malplenaj vorloj. Li apatii!::as kaj sentas nenion krom
lerura enuo. Foje li ekvidas renversitan argilharelon. Li rampa
ub gin. kaj en tiu momento
H venas en la slaton de bealeco - fine li trovis,
kion li eréi .
Kaj nun, la pentajn konfesojn anstataüis verkoj
disvastigantaj la ideon pri la sen cnceco de la
homa ekzisfo. La mondo estas moralc koruptila
kaj lo~ejo de neü.rozaj homoj - ili deklaris - ,
la ola avo e las la soleco, la argilbarelo.
KompreneiJlP, por pravigi tiun argilbarelismon,
oni de,·as pru,·i la koruptecon per vastega pritrakto rlc sek. aj pcrversajoj kaj seksaj krimoj;
jen do kion faras Sakaguki, Oda, Funabasi k. c.
Kontraií éi tiu "literaturo" staras la "t 'ova
Japana Literatura Asor.io"', al kiu anigis 230 verkbtoj, plejparte tiaj, kiuj estis kruele persekutataj
en la 30-aj jaroj. La programo de la asocio estas:
krei kaj disvastigi la literaluron de la japana
dcmokratio: tian, kiu batatas kontraií la restajoj
de la feudalismo kaj fasismo, kaj por la vera renaskigo de Japanujo.
Koj forle e"oluas la demokrata literatura. Ec
la dekslrema kriliko rekonis la allan artnivelon
de la romano ''Ci tiu virino". de verkistino

-

Hirnhaja~i. En ~¡ tema pri nnno. k.iu a~a. al
la ublera movndo, fu!!i¡;a.s -ian edzon el
karcero, Id en li venis pro .ia partopreno en 1a
re,·oJucia mO\-ado. Kijo~i. .Iijamoto. To ·unaga,
ada, Inefi:.o klp. o -upign. en _iaj romanoj pñ b.
nuna japana ,;vo. pri :implaj homoj, kiuj lu t:u
por la demokrati2o de la lando, pri '-irinoj, kiuj
el dom kla,·inoj ~ re,·oluciulinoj. pri iamaj solrlatoj. k.iuj aktivi::l · en la indikatoj, pri proñncaj
knabinoj. kiujn antaüe oni wndL- por sako da
ri7o, kaj kiuj nun, kiel aninoj de Junulara Or":l·
nizacio, parll}prenas en lrikoj.
Oni devn diri, ke la okupantoj ne tre fa,oras
tiun pro:;re·eman lileraturon. La O\"jetan lilera.turon iU jam tute ekzilis. kun la prelek lo, ke tñ
ne esta •· ü:nifa por la demokratigo ·. Prí la enlanda liternturo ili e tas larganime r ernlaj, ·ed
- la papero estas malmulta. Ciu ren10 ricern
el ,M ju .le egalan k\"anton. e do plimultigas la
TC\"UOj, malplimultigas cíes pagoj. Kaj la reruoj,
kompreneble. plimulligas (ei nun ekzi la 3i01,
do ciuj, ankaií la tri pro;r emaj, "rompa.!
.,-eltaj fluofolioj.

Interesa diskuto okazis lastalempe inler la rtakcia kaj progre ema lendaroj. Reakcia literatura
reruo publiki"i artikolon pri tio, ke la tradiciaj
ver formoj - la ,..tanka'· kaj la ''haiku · ek•·
modigis, kaj la japanaj poeloj deva- ek,; la tiIon de la okddenta, surreali la poezio. La l'rogre ·emaj kntiki toj decide ekhatali kontrau tto,
deklaranlt, ke la popolamasoj ama tiun poezian
uirekton, trezoron de la popola liternturo. Oni
or!!anizas tanka- kaj haiku-verkanlajn grupojn.
.-\ntaií nelonge influham burga gazelo aran~
,·ocdonadon pri tío, kiun verkon giaj le~anloj
rigarda plej hona kreajo de la po-tmilila japana
literatura. La plej mullajn vocdonojn ricni• la
rlu romanoj de verki tino Mijamolo Juñk.o. La
unu - .. La herbo de Kaza5i" - estas rakonto pri
revoluciulo, kiu. kune kun ia edzino, 20 jaroJn
batali en la subtera movado konlrau la malamikoj de la japana popolo. La dua - Ebenajo
Ban u - estas YÍ\'historio de - koruuni ·tino. Tiu
rezullo (:Stis cerle grandega surprizo por la iniciatintoj de la voédono.
Lau Kim.
Vortoj ne troveblaj en P. \'.: apreci: taksi io~
,·a lora; bunta: mullkolora: degni: mo· te bonvoli;
drsipi: malspari; flako: pluvmarceto: frida: ~al·
,·arma; frisl.-a: mal\'armeta: {Jipo: soldalauto; mso'onln.: ofende senhonta: kirko: pn•gej(\: kitono:
helena virvesto: kurta: mallonga: [anta: malrapid~
lo:a: malkompakta; mesa{;o: scisendo; mrztn/,drdo: kompatindulgo; moma: premmalhela; orynjla: malhumila; som_bra: malhe}a: stuporo:
sensobtuzo. \'d. krome fme de n-ro :>~Korekto: En n-ro 5-6. pg. 67., ,.Ebrio". _::2-a
kolono, 2-a strofo forstreku la 2-an verson (din. · ·
trovas), kaj post la 9-a aldonu ,-erson jene:
dankon
padonu minestas bria.
padon'
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ATEN TU !
GEJUNULOJ TUTMONDAJ!
ATENTU!
De lJ-a gi- 2 ·a de nugu to okazo en Budnpe t In grandiozn .,Fe th·nlo" de la junn·
laro lulmonda Tic nepre den\ e ti reprezentatn ankau la esprr:.mtista junnlarol
Partoprenu ci tiun belegan junularan renkontonl
La e pernnti la junularo de Budape t de<'idis koni la restad- kaj nnlradko lojn tlt'
unu junulo knj un u junulino ek terlandaj, e li tsi) :moneo.· in al la Fe_ tivalo kit:!
esperanti lo kaj faro tie e perantlingvan paroladon. in nnoncu tuj nl }¡\ adreso
de: Georgo Bálinl, BUDAPEST 112., Po~tfako 3i . . ·cpre nolu klare kaj kgeble:
vian nomon, agon, a<l:re on, profe ion (ternejo) kaj tion, kinm vi komend lerni
esperan ton, de kiam 'i paro las e pemnte, eu vi fari jnm e peranlan pnroladon,
cu vi skribi jnm nrtikolon nu in trui la lin«von. kribu tuj!l
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