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Banu vin, mia Bela 
R. Ros!rettl. 

,Do, estimindaj fraülinoj, tio cstis la fama 
•1balejo", di1·is Murius. ,Diablo! kvankam mi 
lo~as Ci tie jam de jaroj, mi ncniom antnt1e 
ti el okupis m in pri gi 1 Mi konsilas vin, car
mnj noroj, se iam vi deziros informi¡li pri 
la vidindajoj de iu urho, ne demnndu al 
dudck jnrojn enlo~anto - turnu vin al unu 
tagon trnpasanta tnristol" 
,V~ vin kalumnias, Marius," diris Annn 

pcr sin bela, profunde sonora voco. ,Vi estas 
eminenta gvidanto knj boncgc nin lrakon· 
dukis." 

,Jes kaj bis!" viglc konsentis Majo. ,Riel 
vi dirus Jnü via ccrbomuso, tio cstis lre boni. 
- I<aj nun, Marius, mi dcziras rnpide dnnki 
vin por la vizilo al vin urbo, por la carma 
mango kaj la aminda kompanio - ear nun 
mi dcvas foriri." 

,Kio? Vi f01·iras? Vi ambnu? Sed mi nn
kornií ne nlkondukis vin a l min hejmol" 
diris Marius mal¡loje. 

,N e, mi nc foriras," diris Anna . pcr ti u 
mirindn vo<:o de violoncelo. 

,,Nur mi," nldonis Majo rupidc. ,Pardonu, 
Marins, mia bonucjo, sed ncpras. Foriros 
1rajno post dek kvin minuloj. Mi bono gin 
trafos. Nu. mnnpremon knj - !lis!" 

,Cu ni ne nkompanu vin al la stacidomo?" 
dubis Marius. 

,Ne, mi petas vin, cstu scn~ennjl Mi bonc 
leonas In vojon kaj lempo abundas. lru kaj 
amuzigul Borwn riuidol Adiau - kaj denove 
dankonl Cion bonan, Annal" 

,,Adiaií," diris Marius. 
,Gis, Majo," aldonis Annn. 

,.Sinccr·konfese, mi iom ~ojns, kc si fori
ris," diris Mnrius, kiam ili ckiris sinn vojon. 

.,Kaj m--- Cu vere?" demnndis Anun. 
,,Jcs, si estns tre akre knj senécsc babilemu. 

Mi trovas granda streco elporti longc sian 
kompanion 1 C.cterc nur persona trovo. Mi 
ekt.t>mplc estus tute trankvila, so via fralino 
kunestus." 

,.Jlo," diris Anna. Kaj post kclkaj momen
toj 

,.Kic cslr.s vía domo'? éu malprolcsime? 
,Meze. Ni alvenos post dck minutoj. Be

<.lni"•rinde la vojo ne Cl>las rckla au C::cfa, ke 
huso povus nin porti. La domo situas en 
Onnka nleo. Kaj heflaürinde neniu tic estos 
- minj gepalroj foriris por lu scmajnfino. Se 
la piediro estos tro longa - -" 

.. ~falsngn 1 Tute ne," respondis Annn. ,Cu 
minj gnmboj ne aspektas suficc fortiknj por 
porti mio tien?" 

,Viaj gamboj estas de Diano," responclis 
Marius fervore. 

Post kelkdck mctroj de silenlo Anna diris: 
.,Vin patrino estas trc aminda.", 
.,Jcs, cu ne?'' diris Marius distrite, knj 

baldaií ili alingis la domon. 
.,Vi vidas, kc la domo staras aparte en la 

proprn tcrcno," diris Marius . .,Ni suprcniros 
tra la ¡lardcno." 

Kiam ili pasis en la sidoenmbron, Anna 
~oje konstatis: .,IIo, kia bcla fajrol" 

.,Jcs," klarigis :\larius, ,:\fi ~in hejtis anlau 
ol mi iris renkonti vin ~t~mbau. Nu, kicl 
pla~as al vi ln domo. Anna?" 

,Mi ne scias," rcplikis Anna, .. ~ar mi 
ankoraü ne vidis gin. Cu vi ne volus tmkon· 
duki min Ira la <'ambroj?" 

En unu cambro eslis plua pordo l'n la 
fono. ,lOo estas sub tiu pordo, Marius? Cu 
ali!l (·ambro?'' 

,Ho mía cruma, ne volu cnrigardi! Tic ja 
Jogns In fnmiliaj fanlomoj'" Li. ekridis. 
,Efcktive, tio estas nur nigru kamero, en 
kiu mia frnto fojc aran!Ps fosforcskan prc
zcntajon de fnntoma kapo pcr kdknj 
putranlnj fisostoj. Kiel teruri~is ni knaboj, 
kinm Ji kondnkis nin ticn! ~fi clkuris kaj 
fulis sur la liton, krianle histcrie!" 

,Sed kiel nervolikle! Estus interese cnri·
gnrdi. Eble nnkaií mi clkurus knj faJus sur 
lu Jiton." 

,Uo ne," ridis Marius, ,.La fnntomo jaro 
de longe-longe nt> plu estas ticl - Nun vi la 
tt1tan doroon vidis. Ni rciru al la sidocambro, 
cu ne? - knj mi preparos por vi tason dn 
tco." 
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,Mi nc d!!tirn' tcon, Marius. Tnmcn ni 

rí'iru,'' diri\ Annn. 
I\i:un ili ~íclis sur la sofo nntnü In fajro, 

Ann:t ldini~is nl;ll:mhuicn al la apo~ilo kuj 

cJiris H'\'ClllC' 

,.Cu ,.i .scin-; kio tiri~ mian nlcnton sur 
,in. ~hriu' ? (ii c.'lis en la Espcr:mln kun
vcno, kit• vi faris purolndon. Vi p:uolis elok
vcnlt•, vcn·c knj longt• - knj kvnnkam mi 
sidis rl!klc :111tnic ,.¡ l'll In unun vico, vi tute 
ne rinurrl.-is min. Do mi c1iris ul mi obstine: 
tiu junulo jn tanwn min J'imnrkos. Cor sciu," 
si nlclonis, kun honhumorn, sinmoko nplombo, 
,.estas sufití' unikc. kc viro min nc rigardas." 

,.Mi tion nc duhns," diris Mnrius entu
zinsnw ... Vi c<;tno; pompc bcln. Do mio blind
cco - kniczila de ll'rnrn modesto - estas 
dnnkinc1u por min konati~o kun vil Raj tiu 
konntigo estas torco de mio grizn viveto. 
Atiskultu, Annn -" 

.,.Jco;?" si murmuris. 
,.Tiu lin~,·o Esp<>rnnlo, kiun vi, mía bela, 

neninm cllernos. estas lamen In lingvo lni1 
kic" sonoj vibras min koro. Aiískultu, kion 
mi skribis pri vi: -

.,Ho. mnlgajns perspektiv' 
De In viv': 
Sipo sur stagnnnta maro, 
Por kompnro. 
Viv' similos lnu. kruelo, 
Lnl\ mulhclo, al la kelo 
Kic luktos In animo spila." 

.. Gi sonns iom mnlgnje," diris Annn. 
,.Ankornií ne temas pri vi. Ai1du plu. 

.. Cu 1' boato de In viv' 
Restos ''onn maso, 
En eterna, va¡::a driv' 
Sen kompnso? 
Cu knr<'cro de la viv' 
Tt•nos min en malakliv', 
Ke mi sidu sen motiv' 
Dum la tag-forpnso? 

- Blovis vent' en vivovelon, 
Vivosip' veturis, 
Brilis lum' en vivokelon, 
- Folinr' susuris. 
Kiu venlis vivboaton 
Al nnQad' fncila? 

Kiu pt•lis ni¡4run rnton 
El In kcl' bumilu'l 
Diru nu, ~e kics bruslo 
Eksnn~it{is vivogusto, 
Venís form' :ti vivo vann? 
Via nur, dunkinda Annal" 

lof' k · h Instan vorton.'' diris ,. ,, t onlprcms . 
Anna. ridetantc. 

1\fnrhas trndukis ~in. 
,La senco snjnns iom konfuzn," ~¡ opums. 
Suhitc forln ¡4luglndo nudigis en la muro. 
.. IIn, la nkvo en In cisterno ekbolns," ditis 

Mnrius. ,Mi dcvos forfluiEli iom da gi." Subite 
frf'nezn, pclolt\ humoro Jin knptis. ,Vidu -
mi riuigo11 gin en In bnnkuvon knj vi, min 
dolta, hunos rozc In dinn korpon en mia 
domo. Tic! mi Cimn poste sentos lremon de 
feli~o. kinm mi min trempos en ln ku~ol" 

,Ho vi, frcneznl" kriis Anna kun mirego . 
.,lGon vi suhite elpensis? Kc mi senvc.sligu 
knj banu min en via domo? Neninl, pro ~io 
k:un - - no, vi foJa idiotol" 

,Jesl" dnurigis In junulo, en kiu la tu
multa scrcemo dnncis . .,Vi estas Diano la día, 
kaj kicl Dinno sin bnnis sub In foliara ombro 
de la rivcrbordo, knj kicl ln flornj petaloj 
ensutigis por nromi nJ si ln nkvon, tiel vi, 
lai:í rito mistikn, sed pli moderna, vio banos 
en kuvo, knj por rodolioj mi ensutos par
fumnjn kristnlojn el ftakonol" 

Annn disstrccis In okulojn. 
,Cesu, lunalikol" si diris. ,Cu vi Tere 

opinias, ke mi riskos min bani ~e vi?" 
Al Marius tute nc r:;rnvis, cu si Caros tiun 

absurdan nferon aií ne, sed nur pro la ludo 
li petole volis vcnki. Li alprenis rncian 
micnon. 

,Nu kial ne, Annn? Estus tute natura arero. 
Tutegale mi fluigos In bolantnn nkvon en la 
hnnkuvon, cnr necesas fluigi gin. Se vi volas 
eniri per In dclikatn korpo, vi tion povas 
scntime. ~fi jn ne estas tia. horno, kiu Carus 
inn fion atencon, kaj cctcre," - 1i aldonis 
ridetc, .. la pordo de In bnn~nmbro hnvns tre 
solidan riglon." 

,.Se mi eniros, cu vi promesos rcsti en Cora 
parto de In domo, ~is mi renperos?" 

,.Sklnve mi juras ginl - Sed jen la akvo 
gluglns nnkorau pli forte M' . Cl •• 
~in." · - 1 Jrns mgr 
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El la ,,Stancoj'' 
~ean IVloréas 

l. 

Ne diru, kc lu vivo estos nur ~ojfcstcno: 
Jcn dir' d1• llll'll'ill '>lulta a\• de animo bnsn. 
Nck dirn, kl· wnllnc gi c~tns nur Cugrcno, 
Gl c~lu~ vorl' pollrono koj lro rnpide loen. 

fiil.lu, kicl prinlcmpc juhiln'l In burgonoj, 
Ploru, kicl nurdvl'lllO nü kicl krie' de l'mevoj, 
Gu~lumu In plczurojn ,'lufcru In mnlbonojn, 

1\nj diru: cslu~ mulle h.oj es tus ombr' de revoj. 

2. 

Rompnntc In funchron de ei pluv-lunnoj horoj 
Sur grondun knslonurbon kun frondo flnve-bnmn, 
Sur l'nkvon, sur l'okulojn knj sur In lnrdnjn 

Ooro}b 

Yi Tcr~as vlon doleon, ho palo sun' nülunn. 

ltion vi ' 'Olas, suno? tnsu fnli In floronl 
Knj In folion putrnn forporlu vento nordal 
Dum l'nkvo brunos, ni mi lusu mian doloron, 
Kiu In penson nutras, l'onimon foros Corta. 

:S. 

En minj junnj jnroj, ho hormonio' Liro, 

Kiel sub flor' In okvo kantis vinj akordoj, 
Knj ve! nun, ill estos nur sombro ¡>lend', deliro: 

Snn¡;igos niujn flngrojn viuj vibrnntoj kordoj. 

En In lumobunuto, eto rivero lonta 
La birdoj reflektig.ns knj In somera eielo, 

llo Liro, sed ol ukvo, tru l'rokoj sin borontn 
Funde de nigrn grolo, pli forln'l ja In Belol 

4. 

Ho moro nekonnto, mnlgnjn, infinito, 

Onldnu per vin fnjnn nebul' vi min knresos; 

Premigos minj pn~oj sur via subl' humida, 
Knj pri In urb' kuj tero subite mi forgesos. 

Ho mor', ho tristnj ondoj, eu povos ,.¡ per gemoj. 

Kiuj mortndi venos sur vinj duno-tomboj, 

Al mi gismorle luli In koron knj eDgrenojn, 
Kiujn dclektos sote In beloj de l'Siprompoj? 

6. 

Mortintoj min n\•~kullns, tomh' c~ta, min domo, 
De mi mcm mnlnmiko mi rc,tos gis la fino 
Korv' mungi~ minn grrnon, glor mio nur fnntomo, 
El minj velknj uvoj ncninm rluos vino. 

Sed mi ne plendn~· klom grnvas In Akvilono, 
Lo honlo, mnlc!llimo kuj In lnsulto br1.1IU? 
Car, kinm mi vin luiln'l, ho lir' de .lpolono, 
Voc' vio estos einm pli sn~n knj pli purnl 

6. 

Similns ci vespcre min vcr11improvizo 
Al iu svorm' obelo kun vibrelantn anteno. 
Kvnnknm la tuno monknll el eielo de Pnrizo, 
- Mirnklo de In mondo post tiu de Ateno, -

Ho Muzo, vin nlklinu nl mia frunt' en tristo, 
J.fontronte In okulojn, kiuj min dol<!e c11.rmas: 
l{nj prenos mi In liron, kiel In pnfnrkisto, 
Kiu mortintojn tretas knj la 11.rkon 111.ge armns. 

7. 

Vespero siblns, fnjro ckbrulus, 110nns gongo; 
La nnkron oni levos, In vngonnro pnsna; 

Alven', forir': negrnvcl Adiuül gemas ondo, 
Cu vcnns gi de \'moro, eu l'bordon ~¡ forlnsns. 

Floras la roz'' sed siros gin In kruela IOrto, 
Ln verdajn nrbfoliojn fnligos In ntítuno¡ 
Adiuul ~e t'nu'lkigo, ndinü 1 éc Ja morto; 
Knj kiel In fetiéo, forflu~os misfortuno. 

8. 

Surmure In rubu~oj, In hcrbri<!A gnwno, 
Ln brnncoj en orkndoj, kinm printempo ridns, 
La podo de tu muloj knj éi knmpnra homo, 
Kiu, por teron fcndi, pnron dn bovoj g,·idns. 

Ln nokto sur In digo, kie brilo~ lumturo • 
Knj dum In '!unlcvigo In horizont' de !'maro, 
- Negrovn'll ho urb'l - enestns jn en vio nebulo 
Ln knmpoj knj In montoj, In maro knj l'nrbnror 

El In franca: L T6rkon)' 
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La komercisto 
Gorbatov 

l. 

.Ten rukonto pri Ko!>Ljn l.ol>n!>, pri In ju
nulo, kiu rcvis fnri t{i heroo, kaj celcrc cstis 
dungito en la kooperulivo de In Jfnran~n 
tnndro Amnrcgc 1i dirndis pri si: ,La for
gisto forsis el mi pon!w<lon por milito knj 
In vivo fnris el mi mnlfcrmilon de kon~erv· 

skstoloj". 
Anknii ni la orklo Ji \'Cnis en !>in mole· 

spcro. Mi.~prosprris lia lula vivo, diablo sdas, 
kie li gin fu~ic;. Oft c npud ti, tute proksinw, 
nnski(¡is hcronjoj, linj amikoj akiris famon, 

!>td ni li donisis nur etaj konfuznj nfcroj. 
E~ kiruu, fuAinlc dehcjme, li komcncis 

vngnbondi, nmikudis kun slclistoj knj rcvis 
pri grandskalaj stcloj, kc In lula mondo sur· 
prizigu, krinnle ,.jcn vera mnjstro de sia fnko" 
- ce tinm nenio fnrigis el In afero. Mula· 
grahle t'é rcmcmori : bag.atelnj stcloj, po;Lrnn
coj , pri~Lclitaj mnljunulinoj kun treman· 
tnj mnnsnkcloj, kuj nec\'itchln kondnko en la 
polircjon, kic scnlilaj policisloj faris prolo· 

kolon. 

Kiam Ji revenís, li portis sur la brnko sian 
hnnsurtuton, kiun li proponis al Anna. , Por 
kio mi bczonus lion?" si mire demandis. 

,.Nu," 1i diris, kaprice mislwmprcnante 
por ~oki la timcmnn knubinon, , Vi devos 
havi ion sur In korpo kinm vi eliros, l-u nc?" 

.,Ciclo!" si kriis, ,.Mi jn hnvas minjn 
vestojnl Nun promesu plcj firme, ke vi nenia) 
proksimigos al pordo dum mi estos interne!" 

,C:crte mi promesas," li diris sen~cne ... Mi 
ja bonc memoras, kio oknús nl Aklcono. 
Cctérc In pordo nc havns slosiltruon." 

Dum Anna sin bnni!>. Marius prcparis Leon 
kuj dume zumkantis al si, kontenta pri sin 
foJa alingo. Finfinc Anna clvenis. - Si lamen 
portas la ba nsurtulon, rimarkis al si Marius. 
Kunc ili sidi~is sur la sofon, kaj post trinko 
de leo Marius ckmemoris pri la baní·ambro. 
.. Pardonu momenton, mi votas forfluigi ln 
nk,·on kaj iom ordigi," ti diris. 

Kinm 1i pasis en la bancambron, nentendila 
nmaseto da stofajoj sur seso trufis liajn 
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Tiam H e kiris orienten. !>Crd s:m con rri la 
oro. Li e'\lis ce Ural, ~e Lena. el- ée Alnch-üna, 
konntn de ne niu. ((un sercl:tcmcnto Ji vagis 

sur rivcroj de Jnkutio, dormudis surlcrt', lre· 
mis de mnlvarmO !.Ub mnJcJiJtaj kovritoj, mal· 
sn li.-;, frO!.Iis. . . Some re lin mordis kuloj, 
vinlrc mnlvnrmo. Se (·ion éi ti povis cllcni 
knj nc pcrcio.;, Lnml!n Ji devis e<~li bonsanga 
junulo. J{inl do 1i nc sukccsis? 

Cu ti nc ldopodis sufiéc? Tiun malbcnitan, 

lmfrosliginlnn teron li lmpnblus fnndi pcr la 
vnrmo de sia volo. Eternc li hnkis la frostan 

leron, ~is la hnkilo trnvarmigis, sod la leron 
nt'ninm cc;tis cblc vnrmigi. GrnndeRnjn faj· 
rojn 1i ekbruligis. faris inccndiojn, la rusaj 
fl<\lnolangoj lckis In pinton de In arboj, éir· 
kni"1c ~io igis vurmn ki.el en In 1 orno d e la 
diablo, sed ce se li forhruligus la tutan tajaa, 
i'iujn arhnrojn éirknue, lamen li ne povus 
travarmigi tiun frostan, indifcrcnt::m lcron. 

Ec In plej arda amanto eslus forlnsinta tiun 

frostan bclulinon. Sed Kosljn spilndis. Li 
estis obstina kiel diablo. En In fujro li ardigb 

oltulojn. Tic cstis ciuj vestajoj de Annn. Li 
rerigardis. Jes, Ciuj. Surprizo konsternis lin. 
Silente Ji ordigis knj reve nis ni la knabino, 
sidi!Ps apud si. 

J en, li diris al si, sub tiu maldclikala, haut· 
rnspn s lofo de mia bansurluto, si surhavas 
nenion. Post ciuj prolestcgoj knj montroj de 
pruda paniko., si - kio? .:__ si s in proponas 
al mi. Be! 

Li glulis mnlfncilc. Li ne sciis kion diri, 
l<ion fari. La ekscita aventuro, pri kiu li ofle 
en soleco revetis, nun Lrnfis lin nenlcndite, 
ne reve knj fore, sed en kuntusa reato. Nun, 
kiam la oknzo venis ni lin nazo, Ji trovis en 
si nenian emon nü povon por la silente auon· 
cita tagordo. 

Gene ili iris kune al la stacidomo. Du-tri 
fojojn . ti faris ne rvoza n, cmbarnsan rimark
cton. Si nenion diris. 

Li ncninm plu revidis sin. 



({randt•g¡tjn ;lonojn kuj nwli\ tiujn por la 
nokto !'>Ur si:tn luhorlokon, por kc In tero fan
di~u . ~tatl'IIC li kuiris ~ur lu tero, la tero s\i
ti .... , igi!> pli molo kaj niH'l'lllU. Li konwncis la 
lnboron - knj rcc Ji lrovi., glacion. Hcc glu
ciol Rcc liuj mnldikaj, (lbo;tinaj, piknj vcjne
toj, !>Ímilnj al la hraneoj de la ar~cnlkvarco. 
Ln hnkilo rw truis ilin . 

Jcs, tio cslis diahln lnhoro, kuj Ji C'>lis scn
~nnca. Li rt'\'Udi'>: fojc. en la uq;ilo knj koto, 
ínter In ni¡.1rnj kaj trompuj kristnJoj de lu 
pirito Ji '>llhilc trovo., In oron. Du-, tri , kvin-, 
dckpunktan Tic! li rt:\'adi-.. .Ju pli longc li 

Vojo. l.ignogrnvuro. 

laboris, des pli pcza fari~is la lrovajo en liaj 

songoj. 
Ticl klnre Ji im:tgis ni si tiun or-stnngon, 

ke li jam sentís, kvazaü li tcnu~ gin en sia 
vannn mnnplato. Pw.a, mnlpurn peco, similn 
lnü formo kaj koloro ni dcfalinta aútuna 
folio. Ee In ni~njn vcjnetojn li \idi~ sur gi. 

Kion Ji faros pcr In oro? .Jnm ~ion li tra
pensis. Ncniu divcnus, kion Kostjn Lobas 
faros pri -.in fortuno. Li volvos gin en tukon, 
en eifonon malpurigitnn per koto. kaj portos 
sm en .,iu.n logejon. Knj li jetos f:in sur la 
tablon. Knj tiam ¡¡ diNS fl<>rc: mi ofcros sin 
por flugmnsino. Tiun flugmu:.inon oni nomo ... 
Revn Lobns, por kc la nomo de Kostju Lobas 

flugu Ocre (m Jn, Ciclo. 
Infnnnj r<'vojl Dum mom<'nto Ji domnsis lfl 

ri~on. Cu. tomen, mi gin fordonncu? Li hcri· 

lb, S('() nc longc. Cion mi fordonos, ce pol
nro nc ghrigu ni lllin mano. 

.l<•n kin homo <·,ti., Ko .. tja Lol.r.t,l Kclkfojc 
Ji plná, rt· al si nwm. kaj ll!'niu konjck ti'> en 
Ji In gmndan homon. La homoj nc rekonns 
lo ponardon en la pc·rl:rmoln trnncilo. 

Sed foje: Loha.., cklcdiRÍS pri tÍ\~ vivo. Li 
forjclr<> In piot!on kaj iris ni Lena. Ce In rivero 
Lena nui mnrsn.., sur oro, oni dormus sur oro. 
oni kowas la kahanojn pcr oro 

Esti-. jn oro é(' Lenu, multa oro. KioJ do 
Kostju uc sukcco;is ~in trovi tic'? éu ne bonc 
li klopodi'>? Nu, dcmnudu pri tio tu homojn 

Pá/ l'nr.fányi Budapest, 1917. 

en Bobujba, ili rakontos legendojn pri Kostju 
Lobos. Li enrumpis linjn mnJnovnjn fende
gojn, kiuj sajnis prctaj tomboj. Oni dirns, ke 
kelkfojc la tegmento trcmis super lia knpo. 
kiam li spiradis. 

La m:tljunuloj montris ni Ji por duonlilro 
da nlkoholo In lokojn, kie la oro estas tro
vchln - nepre ricajn trovejojn. 

Nur In cniro cslns fermitn. Cio enfalis. Sed 
Kostjn obstine '>kttis la ka pon: .,mi cnvenos". 

Kaj Ji cnvcui. ... En tiujn mallumajn truojn 
1i cnvenis rompe, '>Ur la vcntro, en nkvo kuj 
koto. Liun korpon kontu7Í'> la nkraj stonOJ, 
linj m:~lscknj picdoj rigidigis de spnsmo, kaj 
Ji tomen rompÍ'> plu. Li rumpis kun kunpn.
mitnj dentoj. prcmante ni ~¡ la spaton, knj 
ligintc al sin kolo lu nh•me~ktttolon. La sa
kon de nutTnjoj li porlh sur lu dorso. Ln 
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nkvobotelo, ligitn al lia picdo, klnkantc lin 

sckvis su1' la slonoj. 
En tiu m:llsckn, mnlbonodora truo RostJU 

vivis knj Jnboris dum scmajnoj, t?is la kan
deloj clccrpigis. Sed vnnc Ji bruligis la knn
dclojn. Vnnc Ji trnfosh tutajn montojn. La 
dio de la fortuno e~ nc ri¡;nrdb linjn kandc

lojn. Oron li nc trovis. 
Kaj tic sainlokc, npud Ji, sl'rcnnta studento, 

kiu olvenis nur untnü kelkaj tugoj, trovis or

pecon de tri kilogrnmoj. 
Tri kilogrnmojl Tion ne povis cllenJ 

Kosljn. Li forjetis la malbenitnn ~paton, for
jetis In nkvokruton knj In snkon de nulrnjoj 
knj cesigis In ser~dO{I. Komenc~s la viutro. 
Sed ne tio lin Cortimigis . .le In diablo. Ec unu 
tngon li nc restos plu sur tiu roulbenita tero. 

Li cnvolvis In piedojn per gnzelpnpero, 
melis pnjlon en In hotojn knj ekiris piede tm 
In tajga nl Kirensk. Multnjn tngojn H iris, kaj 
alin homo certe ne eltenus liun marsndon trn 
In tujgu knj satism gisgor¡le pcr ln aventuroj. 

Kostjn munnuris: 
- Sensukccsn homo mi estas! Perlamota 

trun~ilo. 

Ticl ti venis al Irkuck, jen piede, jen vetu
rile, kaj ckde Verholensk ce acroplnne. 

Sed pli bone estu~ nl li ne flugi. Kun tia 
senzorgcco li proksimi~s nl la flugmaSino, 
batetis liujn flugilojn: bona masinetol Poste 
li enrignrdis la knjuton knj tic Lrovis ... Lri
jat1:m knnbineton. - Pasa~erol Tiamaniere 
la unua Ougo de Kostja pnsis en ne tre heron 
sodcto: la infnno dum In tula vojo ploris ka.J 
la patrino dormís. Tio lt'dis Kostjan. 

En Irkuck. Kosljtt longlempe jctigadis seno
kupe. Dum tri scmajnoj li trn knj trniris la 
tutnn urbon, poste iris rn la suburbojo, man
~s en man~cjoj knj vcsperc. sur In bordo di! 
Angnra, dancis kun jnkutnj knj burjutaj kna
binoj. Pro st•nokupeco knj cnuo li komencis 
legi . .Te lin mnlfclit·o, en linjn manojo venis 
Mnrtin Eden de Jack London. 

Tiun diublnn libron Kostja trnle~is en unu 
nokto, knj matene ti deddi.s, ke tian libron 
ankaú li povn<J .,kribi pri si mcm. 

Ne mnlmultfojc ti rlfumis ~ian pipon, kaj 
nma.son da p:1pcro li !>kribis plena. Poste li 
prenis lukon, cnrnctis don skrihitan1 ligis 
-.ur ~¡ nodon kaj In lulon portis al la rednk-

Lohorl'lto. Akvnforto. 
Pál Varsányi. Dudnpcsl, 1936. 

tejo. Oni diris al li, kc li revcnu post du sc
mnjnoj. Tiun tcmpon 1i pnsigis Lrnnkvile, kiel 
horno fnrinla sinn laboron knj utcndnnta la 

rckompencon. 
Post du semajnoj li iris en la rodnklejon, 

memfide li suprcnpnsis la ~luparon. Silente Ji 
aüskultis ~ion, kion al li diris In okulvitrn 
sinjoro, poste li prcnis l>inn pipon el la bu~o 
kaj dcm:mdis: 

- Kie estas la foljno'l 
Poste li. longe slarndis ¡,ur la stralo. l<ona

taj knabinoj preledris, alpnrolis lin. Li ne 
respondis. Silente li staris kaj rignrdis mal
proksimen. La printcmpa vento klakigis fin
van gazctpaperon, knj de tiu lin alrigardis 
konnla vizngo. Li alproksimigis, clglntigis la 
gnzcton .• les, jcn la portrelo de Vaska llanl 

Cu oni jum prcsigas en la gnzeloj la por
Lretojn de famaj bandiloj? Kostja ridelis. 

Li lcgis la subskrihon. Vaskja Hnnov, plej 
bonn fandomnjstro de In fandejo numero 
sep. 

Li nc volis krcdi. Vaskja - fama fando
mnjsLrol Ci tic dcvas esli in cr:1ro. 

Por Kostja tobas nc ekzislis malprok
simo: la kolosa lando snjnis nl Ji malgranda 
kiel po;tuko. Nc multe li cerbumis, li suriris 
trnjnon por scrci In fandcjon numero sep. 

Li ~in chcr~is, knj li trovis Vnskjan Han. 
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Ko~tjn starb en m ltlpuru jako ~l' la Can
dujo, knj rigardis, kil'l dircktn~ la Juboron 
\'n!>kJa llun, In fnmn fnndomaj~lro La ruA<lj 
~nmoj rc~pl'¡;uli~io; sut' lu vizugn de \'o!>kja, 
ha n~bc!> l:l cupo fumis, lwj lu .... tango brili .... 
t:n Jiu rnnno kicl kuvulirn gl:n·o. Kaj ciu obei-; 
al \'nskjn Han: knj In fundforno. knj lo hcl· 
popcr-;onnro, kiu hno;le plt·numi<, liajn mnl

lo nguju or<lonoJn. Ei· lu fnjrorivero, !lUbitc 
fluuntu el In fandujo, j<·n, kom<;ncis al li obci 
knj ohccmc kurio, en In fom1ilon, k vazau ¡.li 
cslus nCI funditu fcro s<·d paccmu lakto. 

Ankuü Kostjn Lobas povus ju csti fmnr~ 

minbto olí for¡.;i!>LO. Kinl do Ji nc estas t in7 
Nun jnm malfruc. Kosljn estas scnpucienca. 
Li ct nc nliris Vnskjun Ilnn, s lcle elflnnku

mis en la fandcjo, suriris trnjnon kaj for\'c-
turis. Kicn? Li mcm nc sciis. Kicn In n::1zo 
monlris. Al In fino de Ju mondo. 

Kion vi scins? oni dcmnndb lin en In 
oficcjo, kicn li iris sin nnonci por arktn 

lnboro. 

- Cion, - li ret.pondis flerc. 
Sed oni diris al Ji kc cío e.'>Lns liom, kiom 

nenio, knj oni proponis al li, kc li iru lnbori 

sm In tundro. 
- Sur In lundro? - kaj li ridrtis nmnre. 

Kio do? Egt\le. ::--:¡ iru ol la tundro. 

2. 

Strnngn torporo !in ekregis. Nun juro pri 

nenio li revis, nenion Ji volis, nenion Ji es· 

'pCTÍS. 

Ciel egnle, ~icl cgolr, Ji pem.is J;nj rkiris In 

lon~;·nn vojon - nur por esti kicl cble plej 

mnlproksimc de In homoj. 

lndifcrenll· Ji rignrdis, kiel prclerliri~as 
antni"• Ji la bluoj bordoj de .Jcnisl'j. 

Ti<•l li atingis In maron, sed ankalí la maro 
lin nc !'Urpri7i'i, nck inlt•rcsi~. Enuc li rigar· 
di._, kicl frupi~ns al la bordo ln mnh·urmn. 
bluctn nkvo. Kiom lio lin konccrnas, li nc 

estas ja moristo. 

Poste ~ur profuntla rivcro ili nnvigis en l:l 
fundo de T11jmir Jli nnvigis, ¡;¡., ~ur la ri\'cro 

ap<.•ris glocio. Oni diris nl 1\ostjn, ke ti po\'ns 

pluvcturi per nordnj ct•n·oj. 
- Egnlc, ti diris pigrc.1 

a mnlviglc, mnldiligcnlc, mnllnborrmc. -. 

. Li nli~1<; ni ~rupo kaj vrturis kun tiu, nun 
JOm pcr slcdo tirnt.n de nordoj ccrvoj. 

I~galc, li flu~tris, k1.1m Ji ku:.i~¡., dormi. 
cgnlc, li cliri-;, kinm i\i ckvcluris matcnc. 

Ce In foil) de lo unua nc~o li utinHis lo s ln
cion. 1\ostja opiniis, kt• li tro,os ne mulgran
dan \:Íiu¡lon, kun gr:mdu hutiko, tia..,pccn 
\'ÍinAn cÍO\'Cncll'jo en la nwzo, ~cd li \'Ídis nur 
i10lc storantun lignodomon sur kics tes
mento, anstntnü knmt no c-.tis lmrcloj. 

ncs pli honc, Ji ptn~is, knj nun li 
ridl'lis unuofojc dum In lula vojo. 

Ln b'Vidnnlo de la kolonio, barhn hometo, 
snlutis lin kun mnllronhilaj okuloj. 

· Tree~· mi ¡lojas. Tre-~c. -· Ji dirio; ni 
Kostja kaj d<·ndis sian svitnn mnnon. 

lli iris ni In domo !:ti"• la bordo. Tic koj tle 
ci ku!>i-. kc-.toj, bnrcloj l<nj snkoj. El la sakoj 

inundi-. stnlnhra odoro. 

Putro, rimorkb Ko~tja indiferente knJ 
In gvidunto jctis nl li ropidnn rigordon. 

L:t putroclon hald~i'•- untntauis hund
odoro. Hundodoro <•.-;lis en la buliko, en In 

tcncjo knj en la kabano. 

- Mnlbonodoras, - diris Ko\tja, knj In 

g\'idanlo ckridis. En In ,·armc~l kabnno jam 
atcndhi lin mclita tnblo. Tic J:iris In cdzino 

\ 'lrlaoj. Ligno~ruvuro. Pdl Var3ányi. Bpcsl, 1948. 



de la gvidnnto, plt•nforma sinjorino, Tab ija 
Pavlovnu. En\·cnb fgnnljic, In mnbcrcnn. 
silentemu rnúiislo. Li ~idigi~. ckkulmlis s uc 
tu tnblon knj gapis l'n \ÍUn lekron. 

muroj la ~imon, lnvi'> In plunkon, sed In hund
odoron Ji nc povis ckstcrmi. (Ccte re, li bnl
dllli ~tlkulimigis, jam ce nc rimnrkis ~in.) 

Poste li éa rpcntis pot' si lnhlon, seHojn, lig
non lampotenilon. !\ion oni dcvus unlwraü 
fari ? - li 1>ensis. Li decidís, ke ti nepre bezo-

- Cu vi lrinka!>? úcmnndis J{n:.ljan l a 
b";dnnto de la kolonio, knj, ne a lenda nlc 
rcspondon, li vc rsis brandon en ~lnson. La 
glaso luj igis blukolora. 

nas htl 'iegon. Li faris In lulscson, lre zorgcmt.', 
ltaj ~in kovris per <·crva ledo. Ln lnlscso 
l'kp lacis ni Taisija Puvlovna, scln•c Ji scn
hczilc gin don:tCÍ'> a l ~i. Car pro Ido propre 
li bczonas lulo¡egon ? Poste li fiksis, nn¡,lnta i'í 
lnnkovrilo. g riznn tukon sur In muran, kaj 
sur gi pendigis sian ttrmi lon kaj la l ranci lojn. 
I\nj l<ion ankorni'í ? Cu In fotojn ? Ncl J{ostjn 
nc hnvis fotojn , ~ar li hnvis nck parcncon, 
nck a mikon, nck konnton. 

1 Ec la norda cervo ll'inkas, rC'spondis, ans
fnlai'í Kos lja, In rudiislo, kuj ciuj kuntintigis 
In glnsojn. I\oslja sentís. kc la gvidnnto atente 
rignrdns, kicl Ji l rinkas, knj kiam In mult)IC
nan glnson li rcmclis sur In tablon, In gvi
dnnto nprobe knpbnlnncis. 

- Cu por ordcnoj vi venís éi líen? - li 
riC'mandis Kostjnn. 

Kosljn nc komprcnis lin> kaj In gvidanto 
ckridis: 

- Nu. ordenojn on i ne disdonndas N tic. 
Ec ne cspcru fion l Junlnboris to, cu nc·? 

Kostja senfis, kc In gvidanto de la kolonio 
plue csploras lin. 

- Diablo prcnu! - Ji pcnsis, rcc tintanlc 
per la glnso. Se Ji f ikanos min, mi lin batos. 

Cetcre, ili inlcramiki~is sis In vespero. 
Abunde ili trinkis. Tihon Pe trovic, la gvi
dnnto (!in edzino lin nomis Tisa), sencese 
pnrolis. Ignntjic senéese mangis, kaj Tnisija 
Pavlovna egc suspirndis: ha, éu tio d estas 
do vivo? Nck tea tro, nek kudrislinol Kiam 
Tisa estis prezidunlo· de la Tjumcna sovjeto ... 
- kaj dume sub la labio si pusndis la genuojn 
de Kostjn. Li fortiris sin. Sajnis ul li, ke liu 
fiera, nmara sinjorino estas ege hundodora. 

Tri tagojn doiíri1¡ In festeno jc la sojo de 
la alvt>no de I<ostja. En la kvnra ta~o Kostjn 
eliris sur In strn ton, knj vidis, ke la tuta 
mondo sansi~is. 

Cio cstis blanka cirkaüc. La bordo, la kes
toj, la sakoj - cio malapcris sub la nego. 
Kostja retrorignrdis a l la dometo, sed tiu 
preskaü mnlnperis. De eksterc estis videblaj 
solc la anteno, la flagelo kaj la bareloj, du 
por la fumo, du por nerumado. Kaj tinm 
Kostja rekonis konsternigc, ke ci tic ¡¡ estas 
f~or. -~terne_ entombigitn sub la nego. Cu ¡¡ 
ltn~l(;lS? Ll ~cm nc sciis. Li cirkaurignrdis 
knJ murmuns: - Eh, Ciel egnle l 

. Li loki~ sin .e~ etn kamero npud la tencjo. 
E~ cnu~ ~~ decld!s, ke Ji riparos sian logcjoo. 
LJ purag¡s la knmerclo_n, desk rnpis de la 

Longe kaj tre diligente li okupigis pri s in 
lo~cjo. Sed subile lin cktimigis In pcnso, 
kinn sencon havas cio c i? , Vi, f\ostja, nc 
volas jn morli éi tic." I<aj mm li forjclis sinn 
mnrte lon, jam nc bntnntc en la muron la 
tenilon de la zorge fnrita brclo. 

n cc cio i~ is leda. Li ne sciis, k ion komcnci, 
kien s in loki. Venís en lia n bpon, k e li spor
los. Li komenc is spini gimnastikan ringon el 
snuroj, longe kaj obstine gin spinis, k nj kiam 
fine ti ¡lin pretigis kaj fiksis sur la plafono, 
li jnm enuis pri gi. 

Sur iu breto de In kolon io hnzarde Ji trovis 
fo togra filon. Li komencis pri gi okupi~i. kaj 
longe pri gi okupigis, sed kia m Ji jam lernis 
fotografi, komenci~s In nrkta nokto, k a j kun 
gi ccsis la fotografado, ka j kiam la arkta 
nokto fin igis, li jam forgesis pri la fotogra
fndo kaj In fotografilo kusis pace en la 
nngu lo. Polvo kovris nnk nií la pnfilojn ; ec 
unufoje li ne uzis la skio-latojn, nnkaü tiuj 
cstis netusataj, kaj la libroj amase kusis en 
la angulo, nclegatnj de Kostja. 

En la kolonio la vivo pnsis cgalmanie re, 
s;nk?nside~e de linj deziroj kaj sopi roj . 
h oslJa dev1s nur adaptigi a l la vivordo kaj 
klo~~di , ke 1i vivu sen zorgo kaj pretendo ... 
RaJ !ton Ji faris. Tage li okupigis pri la k cstoj 
en la tcnejo, la vespcro apartenis a l In k:lrt
ludo kaj drinko. 

Kostja jam sciis, ke Ignatjic trinkns si
lente, ka~ ju pli multe Ji trinkas, des pli Ji 
malscrcn•~as, gis fine Ji ckkr'I"S' . _... . 

, • " . .,VI ..,;IUJ 
estas fnponoJ J·es ""•'t•J' I" k' . 'f 1 In . ' • ~..: - 10 Mgn1 as n 

stan hmon de la drinko de Ignatjic. Kaj 

-8-



lll¡to.euralaj lt~borlsloj. Lignogravuro. 

Tisa igns dum la drmko pli kaj pli parolemn, 
k nj komcncas <'kspliki , kc lin, k iam li estis la 
prczidanlo de la TJUI1l<'ll::t sovjclo, éiu res
pcklis knj limis, 'i<'d post<' oni lin deklnris 
dckstrulo knj eljcl1s. ,.Kiel lu cifonon, jes. 
kicl In pulran cifonon" - knj Ji ckplorns. 
Knj lio lign ifas, kc plcnumi~is aul<ai"a lu 
mczuro de Tio;n. Nu, l<nj Tnisija Pavlovnn: 
si k omc ncus ridcguntc prcmadi In genuojn de 
Kos lju, poste nrdspirc si prcmas sin ni l(osljn 
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por inlcrkisi, knj lío signifns, siavice, siao 
m<'zuron, br liam vcki!lns In ebria Tisn, 
komcn~1" inlcrbnlí k un Kostjn lulj Kostjn 
l•l<h:ll:ts In tnblon pe•· la pugno . . kaj jen 
•·stas In men1ro de Kostjn, cnr post tio li 
lrov:ts sin sur sin kuscjo en In knmercto kaj 
ploros pcr cbriaj larmoj kaj ~ukros kaj mn.l
henas sin knj s inn sensukccsan, elrcliginlno 
vivon. 

Rnj la poslao lngon ili deuove kunvenus 



~iuj por knrlludo kaj drinko, knj rekomen
cigns In luto. 

Kclkfoje njcnccoj vcnis al la kolonio kaj 
nlportis fclojn. Iliaj ccrvoj kusi~is tirknií In 
domo. Tiam In vivo vigligis. Kostjn obser.vis 
tiujn homojn kun gmndn intereso. 

- Sovafluloj, knnibalojl - kriadis Tisn 
malestimc. Nu, kion vi alporlis? 

Tiuj snlutis rcspckteme knj nomis lin ko
mcrcisto; fnkte, li similis al komercisto. lel 
pli aiitorituta ti fnrigis subite, oni povus diri, 
mnjcstn. Rupidc Ji cbiris la felojn el iliaj 
manoj, csploris ilin, poste senprizorge jetis 
ilin sur la breton.- Oj, ojl - li kriis nl Ja 
njenccoj. - Oj. ojl .Mnlbona felol JGon do 
mi donu ni vi? Jcn, prcnul - kaj li premis 
en In manon de In njenco sopon, rozkolorajn 
zonojn, cion ojn, kio tralls en Han manon. 
Ln njcncco grumblis, ne volis forporti In 
ujojn nebezooatnjo. 

Tisn kolcris. 

- Prenu, prenu, portu, kion oni donas ... 
tnr mate mi donos nenion. 

Kaj la njenecoj forporlis In ajojn. lli for· 
portis tiujn kolcre, ínter furizozaj rigardoj, 
sed tio nur gnjigis Tison. 

Kaj se ilia grumblo igis minaca, Tisa pal
pebrumnnte al Kostjn, elportis la blunn bot
elon. Li regalis la grumblanton per glaso da 
fajra lrinkajo, knj la njeneco ebriigis en kel
knj minutoj. Knj Kostjn ridis, kaj rigardis, 
kiel la ebriulo snnceli~adns, kiel Ji rampas 
m:me-piede knj kantns ebrinjn knntojn. 

Kelkfoje la njcnecoj restis tie tri-kvar 
tagojn. Taisija Pavlovna ne eolasis ilin en la 
~ambrojn, si kriegis, ke ili estas pedikaj, 
mnlbonodoraj, knj \i lokis In gastojn por la 
nokto en knvo apud la hundejo. Tic ili dor
mis tremnnte de mnlmrmo. ,.Kio, - peosis 
Kostja - jcn do la arklo? Malbenita regionol 
Kial, pro la diablo, mi vcnis ci tien?" 

Kclkfoje Tisn forvojngis por kelkaj tagoj 
sur In tundron pro oficiala n.fero, kaj tinm, 
en la nokto, rnnllai"rta frnpo aiídi~is sur la 
pordo de Kostjn. Taisijn Pnvlovna venis slele 
al tia lito. La virino havis orloron de svito 
kaj acida pnslo, knj Kostja nbornenis siajn 
malseknJn lipojn, svitan dorson, kaptemnjn, 
mnlsnlaJn manojn. Kaj eiufoje, kiam Ji 
nkompanis sin ~is In pordo, ti diris malgoje: 

-Nc vcnu ulifojc. Mi nc volns. 
Sed la virino nur ridis nnslaluií respondo, 

knj en la sekva nokto upcris dcnove. Kostja 
(•stis mnlfortn ~in eljeti. Li abomenis sin 
mcm, knj, kiam si foriris, li longe ku~is 
kasante sian vizn~on in ter la kusenojn; sujnis 
ni Ji, ke In kuscnoj rugit}ns nru;tatnü Ji. 

Fojc Ji lomen en cnlnsis Taisijan Pavlovn. 
Ln viriuo longc frupcladis, vokadis, kuj fine 
foriris plorunlc. Kiam Ji ekaiidis sino ploron. 
li kunpremis la dentojn. Poste Ji ekkomputis 
~in. 

- Kinl do mi ofendis sin? - Ji pensis. 
I<ompntindn virino, ncniu sin kunsentas. Knj 
chic si vere min nmns? 

Li ckscitisis, fartis mnlagraiJie, kaj kons
tuntc sonis en linj oreloj la plorego de In 
ofcndiln virino. Li slnri~is, kaj silente iris 
al ~in camiJro. Ncniun li lrovis. Li ektimis: 
cu eble si ne elkuris noktc al In tundro en 
sin mnl~ojo? 

Ekscitite ti s taris kaj aüskultis: malgnjc 
grincis In tegmcnlo, ploris In vento post la 
fenestroj. Subitc snjnis, ke Ji aüdas ridegon. 
Oni ridcgis en la tambro de lgnatjic. Li re
konis In plenan ridcgon de Taisija . . . Knj 
tiam 1i ekridis, laüte. Li eliris sur la straton, 
sen capo en la vento, knj ridis, ridegis. 

3. 

Oc tiam Kosljn tute ne eliris plu el sin 
~ambro. Oum tagoj li kusis sur la lito knj 
rigardis In plafonon. 

- Kial do vi vivas sur la tero, J{oslja? -
Ji demanclis sin lnüte, kaj el la angulo In 
grincoj rcspondis: .,seoutüiile, senutiiiilel". 

Senutile? 
Jes, senulile. Cia ekzislo hnvas sian sencon: 

ci tiu kusejo f'kzistas, por kc mi dormu SUI 

~i. ne sin pcko estas. ke sur f'i dormas pigrn 
bubo, gi mem ja honeste plenumas sian 
devon. La hundo tiras la slcdon, Ignatjic 
radias tnge tri fojojn, anknü Taisija scias 
sian luboron: si farns In mnn~ajojn, sed vi. 
Kostjn, kion faras vi? 

Ln vivo jn hnvas ankaií pli aJtan celon -
li pen'lis, sin rnlunte sur In kuscjo. M:mgi 
kaj trinki ne estas éio. Ekzistas nfcroj, por 
kiuj la homoj, se ncccsc, iras en Jn mm·ton 
tiel, kicl en nuptofcstcnon. 
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Poemoj de Sándor Petofi 
Et la hungara: K. Kalocsay 

1•m S~"JGAJ TAGOJ SON GAS l\U ••. 

Pri ~ungnj tngoj 'IOIIGM mi, 
Da kiuj tutn mond pcrcos, 

1\nj kiuj l>nr lu rnond·ruin' 

Ln novun rnondon glore kreos. 

Se \Onus jurn, se sonus jnm 
Trumpcto krin de IJOtulo! 

Atendu<; mi, nlcndn~ mi 

Scnpncicncc j~ l'~iJ!nalo. 

Se sonos gi, mi jetos min 

Al scl'eevnla gojek7nltc, 

En vicojn de l'brnvuln grup' 

Mi cngnlopos fier\alte . 

Se oni trunco~ min ée brusl', 

Jnm <.'slos iu, kiu nme 
Dnndngos minn vundon, knj 
R<.'fnndos tiun kishnlznm<.'. 

Se mi knptigo~. e~tos jnm, 

Kiu ni In tenchroj eelnj 

Alportos por mi lnmon per 
Okuloj sinj nurontclnj. 

Se morto'l mi, se mortos mi, 

Sur dnfodo nú per sobro, 

Jnm esto., iu, kies lnrm' 
l.n snngon luvos de l'kndnvro. 

- Anknll mi irusl - Ji kriis snlllcvi~onte. 

- -'lontru al mi In \'ojon. kaj mi iros. 
Montru'l Cu vi cstus nur ticl lertu? Trovo 

gin nwml 
Ti:unanicrc Ji k\'erclis kun si mem, Ris Ji 

ckdormis lncigintc. Liaj son~oj estis tcruraj. 
M•1lvannn ;vito Jin kovri , knj longe duuris, 
gis Ji vcki~intc n·konis, kic Ji C.!>lns kaj kio 

ni Ji cslns. 
P li knj pli oftt• Ji lwvis ntukojn de mclnn· 

kulio. Li sentís. ke de ciu flnnko lin cirkntins 
glun, peza mallumo. Pcr trcmnntoj mnnoj ti 
ckhruligic; la lnmpon, Sl'd In ombroj nc for· 
pasis el lia camhro knj minncc sin tenis en 

1\fiA PLEJ BEL.\ POEMO 

Pormojn multnjn mi jnm vcrkís, 
K.lj nc eiu l!l>tn, hagntcln, 

Sl•d, kiu ¡¡loron por mi gnjnos, 

~ur sckvos In pocm' plcj bd.1. 

Gi 'ICkvo!l, 1c pntrujo mia 

Hctistos nl Vicn' per forto, 

Knj en eenl korojn mi t>cr pinto 
De mia gh1vo ,krihos: mortol 

SUR FERVOJO 

En mezo de ple1uro-mnro 
Dunigns In nnim' sintrcmpel 
t\ur bírdoj nusis i!is ei-tcmpc, 

Nun Ougn, nnknu In homnrol 

llcj, nia pcn~o ¡ng-ropida, 

l'íi jn ckiri, po~t vi tnrdr., 

Sed la cevnlon ~pronu nrdc, 
Dev•nncos vin ci kur' !ICOhridnl 

Rivcro, monto, orbo, muro, 

Knj J.iu sci.1•. kio plua, 
A¡a·ro~. solvo'l sin, disnun, 

Kic:l figuro de ncbulo. 

Klopodn, ce lo sun' kunkuri, 

Kicl frcnczll vizlnnto, 

1-.n•dnntn, kl· diahln bando 

Lin pt'r~rkulns por torturi. 

la onguloj. Kaj Kosljn pcnsis, kc la nokto 
ncnium fiuigos, la sunr:ulio ncnimn ckbrilo'l 

en tiu rn:tlhenita ka\'o; la ue~o. kiu prcmns 
ilian knbanon. ncninm dcgclos; Kostja dcvo'l 

tic viví cierne. en la nordu ncbulo, cntom· 
higite de n<'shln\'oj. Tium lin ckre¡.;io; grnndn 
timo. Li horis ,j;m knpon en la kusenojn, Ji 
kriis, krieJ.:is. Poste Ji honti'i pro In l:armoj. 
Li n•konio;, kl' tio t'.'•lno; In arktn psikozo, 
unimn stalo. St•d kontrau gi Ji sciis. solnn 

kmacilou: In alkoholon. 
Koo;tja ~iuvcspl'rC t'hrii~is. Sed nnknll cbric 

li nc trovis trunkvilon. Ard<' li mnlnmis sin 
meo1 knj sinn <'hrion, Ji volus jcti tiun kor· 
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Gi kuris, kuris - Vl\1111 peno! 

Po~tre~tis, fali~. lnciginto, 
Al okridcntn monto-pinto, 

Ruge de hontu kaj ca¡;n:no. 

1\nj ni nnkornú rlugns, Clu¡¡ns, 

St•n hnllo, s<'ll plcj ctn !neo. 
'\in ehlc ei ma-.in' tm 1\paco 

Al In alin mnnd' komlukn-.. 

Fcrvojojn ct•nl knj mil Qlu metu, 

Konstnm, fnnt plcj inlciN)I 

lli In tutnn mondon dcn~e. 

1-.: icl In korpon vejnoj, rl'tu 1 

• Ten estns vrjnoj de In mondo! 

En ili ch·illto ;velas, 

Trn i1i rlui pulso pelns 

La sukojn de In \'ivo-fonto\ 

1-.:inl pli multe vi gis nun do 

\e fnrL'i? ~lnnkis fero forgi? 

Disrompu Nujn c1•nojn - por gi 
\'i havos fernn en nbundol 

AL ARBO.J FLUSTRAS TRIST A 
VE~'I" AllTUNA ••• 

(>cll.lfl 

Al nrhoj Ouslra'> tristn vcnt' nutuna 

Oni nc nüdns, kion pcr zum!>piro 

Al ili gi rakontns: .-.ian kapon 

La arhoj rcve 'kuas jc In diro. 

En posttn¡¡mc1n lempo mi komfortc 

Sh•rnigis sur In sofu de l'~nmhrcto ... 

Kun sin kap' sur mia brusto dormns 

La edzinel' profunde. en kvieto. 

pon ekstercn sur lu glncion, forjcti tiun obs
kur.m knpon, knj metí la kolon sub trnn
Nlon. 

Pli knj pli ofte aperis pensoj de sinmortigo. 
.,Prefere morti, ol vivi liamnniere" - 1i 

pensis. ,Kial vi vivas? 
,Sed kial vi mortus?" 
,La morlo oc hnvns motivan, la homoj 

simple morlas. Ili maluperas de In tero, kiel 
la nego printempe." 

,Vi mensogas, Kostja! Ankau morti hnvas 
sencon. Sed kian scncon havas via ,;vo? Oni 
demandas: kion Kostju Lobas fnris en sia 

En unn min mnn' In hrustmontcto 

De t'dol~n dormnntino mildc ondn'l, 

t.'nlin mnn' prí'¡:lihmn minn tcnns: 

Pri la Jibcrbntnloj Ri rnkonto'!. 

Trn In nnimo knrns tics ciu 
Lilt••·o fnjrc kiel In lwmcto ... 
){un sin knp' su1· 111Í11 hrusto dormns 

Ln cd.tinct' profundc, en kvieto. 

Vin oro logns, vipo pelas lnlcti 

Por In tirnnoj. ho popoln sldnvu, 

:'\ur ckritll'lns ln Líber', knj mnr~ns 
.Tnm In ndcptoj ni hntnlo prnvn, 

J(nj prcnn~. !del ck Jcnnbino norojn, 

Vundon knj morton kun volontn preto ... 

Kun sin knp' sur min hrusto dornuts 

Ln t•llzinrl' profundc, en k"'•ieto. 

Kiom dn knrnj vivoj jnm forfnlis 

Por vi. Libero! Knj, en cstis frnktoj? 

Jn esto,, se nc l"•'i'' T.n triumfo 

Estos In vin en In Jn ... tnj luktoj! 

Knj nnkní• vengos vi mortintojn vinjn: 

Tcrum ec;tos tiu venf;-impelo ... 

1\un 'iill kap' sur min hru-;to dormns 

Ln ccl7inct' proflllulc, en kvicto. 

Min prelersvebns lillllflll pnnornmo, 

Ln apí'rnjoj de In temp' venontn, 

La mnlnmikoj de !'Libero dronos 

En lng' dí' !.in proprn snn¡¡o hontn. 

Trn min lwpo fulmoj <•kzi¡¡zngns, 

J<or hato min e!>lns i-icltondreto. 

]{un ... io knp' sur mi a hrusto dormas 

La cd1inct' profundc, en kvieto. 

\'ivo? Li dcliris gloron - li nc ntingis sin
Li sercis oron, li ne lrovis gin. Li ludis pre
fcrancon kun la fripono Tisn kaj drink.is. 

Tio nc pl'ovas pravigi liun vivon." 
.,El ti o do sekvas, k e mi devas m01·ti." 
.,Kaj kian sencon havus vía m01'Lo? Li 

mortis pro tio, kc li nc sciis vh·i. Ha, ne bone 
oni vin mcmoros, Kostja Lobas. Cu oni me
moros? Ki11 memoras? Plej nniklc estus 
guste, ke neniu min memoros. l\fi estns solcca 
homo sur tiu Ci tero. Pcrlamottenila trnn~ilo. 

1\aj tiam li sentis dolornn kompnlon pri si 
mero. Li domogis ankau sian korpon, sino 
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VI~TU,\ MONDO 

fu mortigis sÍn, pro lio 
\(:igis licl lo vctrro, 

Blovt•gus vento, dnncos nntnu 
Barhirhutikoj In tcll•ro. 

1\un ldc cstns In felieo? 

En etlmbr' nf:ililn, vnm1a nico. 

Tnglnboric;to knj l'cd7ino 

Brullignnjn slipojn hnk:tS, segas, 

Dum Jn infnn' en krudn vindo 
Kun In vc.ntc¡;o velkricgns. 

Nun kie estM felico'l 

En cnmbr' nfnbln, vnrma nieo. 

Grnndpn;e tien knj ~¡ üen 

Soldnto marSns sur poslcno, 

J(oj li nombradas siujn pnsojn, 

Jn kion fnri en éngrcno'? 

Nun klc Mlns lo fcliéo? 

En cnmbr' nfubln, varmn nico. 

En cluzitaj vc\loj iras 

Ln fliku rntislo Jongnkrura, 

De fro!)IO fluns Iinj lurmoj, 

Lo nuz' estas pnprik' muturn. 
Nun kie estos In feli~o? 

En cambr' af~•bla, vnrmn niéo. 

Dum de vilngo ni vilugo 

Aktor' migrnntn vojn~ndas, 

Li jn uc havns ,·cstojn vnrmnju, 

Sed mnl¡¡rnu tío Ji mnlsatns. 

'>•111 kic esto' In fcli~o? 

En C:lmbr' afnbln, vnrmn ni(·o. 

malkviclan kapon, knj jnm nc pcnsis pri tio, 
kc Ji faros pri ~¡ finon, kvnnknm li ne sciis, 
ldcn Ji sin mctu, kc Ji lrovu trankvilon kaj 
nzilon. 

Fojc Ji rekonis konstcrnc, kc li pcreos: ,.nú 
mi drinki~os min morla, aü mi frcnczi¡,los". 
Kaj Ji tcrurisis. Li nc h·o,·is sian lokon en 
In cnmbro. Kuri! Kmi! Kuri. forkuri de tie, 
el 1 in nebulo, de liuj horuoj, de ti u lula scn
SI'Il('a \'ÍYO. 

1 .i prcuis In kalentlaron: ldom dn tusoj 
ankoraú restas? Gojc U dcsiris la foliojn. 
Aügusto, scplcmhro, oktobro. novcmbro, dcc-
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1\aj In rignn ?. . . Snh h•nd'éifonn 
Nun dcntoldnkn~ ¡¡ sen ~eso; 
Pruprt11.~ vt·ntn l..tj t·n.rn~ 
Nc atcndnntc jc ¡wrmrso. 
:\un kie I'Sias In fcli~o? 
En cnmbr' afnhlu, vnrmn nico. 

lu mortis¡, ,in, pro tio 
Atigis ticl In velero. 

Blovt-gn~ vento, dnncus nntnu 
Bnrhirhutikoj In t('lcro. 

~un kic C'\lns In f<'lieo? 

En ~mhr' nfnbln, varmn nico. 

MI RIGAROAS TRA FENESTRO , , . 

Mi rif!urdns trn fcncstro 
Al In stral', 

La rigardo rcvc hn11311 
Sur soldnt'. 

Ce l'mnntelo lisna tien, 
Ticn éi, .. 
Digne kicl eln rcgo 

Mn.rsns li. 

Ankni't min jn rnvis tin 
Promcnnd', 

Anknu mi mcm cstis liu 

1\amarnd', 

Mi briligis ee flnv-ni¡¡rn 

l'nrnpct' 

Minn klin¡¡on de potcncn 

Onjonct'. 

embro - pasis, pasis, pasis. . . J\iom anko
ratl n•slas '/ J\ioma hodinli ? l\falbenita eterna 
nolcto... Sed si baldnü fiuigos. Li forvc-
1 uros. Punk lo. 

Knj liam. subitc, la pcnso, kc lía knhnrio 

haldaií finigos, lin mnlpczigis. Pli ofle li 
t-liris al la tundro. Mullfojc Ji sl~uis sm· supro 
de montcto knj maltrnnkvilc, senpaciencc 
ri~nrdis al la oriento. Kicl infano Ji cksojis 
pri la unuu ¡.:riza sunr:ulio.-_ (\e forirn ~ -
W kriis lni'atc. sed la su u o malapcris. Apenai't 
~¡ cslb kun Ji tri minutojn. 

Li volus rnpidigi In prinlempon, cic li ser-



Mi !,·ltcgis sub bovida 
Gloru lcd', 
Pompis ~o rmn soldnt;uo 

Sur pied', 
Mi kriadis terurcgnjn 
.,IInlt, wcr dul" 
Knj purigis knzcrnkorton 

Pcr bnln'. 

Ho hcron kuriero, 
Perla viv', 
JI ont' 1 mi finis pri ~ gloro 

Knj cdif', 
De In knp' In kverkokronon 
Mctls for, 
Lo pnfilon, balnilon 

Jetis for. 

Nu, sl'd min jo punis Dio, 

Punls tro, 
Car mi ~csis \ 'Í\'Í vivon 
De hero': 
Jcn, mi ii;is nur pocto -
Kin fnl'l 
Tic mi jnm cstw eble 
Knpornl'. 

CIFONAJ BRA VULOJ 

Mi povus minjn versojn vestí 
Per beta rim-knj ritmo-meto, 
Kiel konvcnns vizitndi 
Snlonojn de la societo. 

tis ~iajn signojn. Coje li observis, ke novnj 
knj novnj fendoj estigas en la glacio, ~oje li 
rimarkis, ke la nego sedimentigns knj nigri
Rns. Lo unua ondo de vnrmo preskaií dege
ligis In negon, kuj sur In montetoj nperis 
nigraj m:\kuloj el suh In ne¡lo. Tiuj estis la 
ununj termnkuloj, kiujn Ji vidis de nnií mo
natoj. La tero estis kovratn de brunn musko, 
sed al Kostjn ~¡ sajnis pli bela, ol la stepo 
apud \'oigo. Longe Ji stnris kun klinitn kapo 
super la etn tcrsurfaco knj soife enspiris In 
odoron de la tero, la plej admirindan odoron 
de In mondo. 

Poste nlvenis In somero, nlvenis kaj pusis 
al"agusto. Venís septcmbro. Nun tnglonge 
Kostjn staris sur la alta bordo de la rivcro 
knj ntcndis lu knravnnon. Sed la karnvano 
ne alvenis. 

Jdeoj mlnj, tomen, estas 
Ne dandoj, kc, por distrnj vonoj 
Vinmtc, ili vizitndu 
Kun knp' frizila, gnntoj mnnoj. 

Kunon' nc tondros, glnv' nc tintas, 

Ln rusto-dormo Uin legos, 
Sed dnums lukt' . . . nnstutnu i1l 

Nun lo ideoj batnlcgns. 

Balaln'! onknü mi, hovanlc 
Botolionon sub komnodo. 
Poemojn mi komondas, estos 
Brnvulo elu mia knnlo. 

CiCono trupo, sed kurogn, 
Kun brnvn skermo, brnvn bnko, 
Knj In soldnton jo ornomns 
Kuroi;o lin, ne lo jnko. 

MI nc dcmnndns, cu l'poemoj 
Trnnsvi\'Os min post mio morto, 
Se ili devns fnli luklc, 
Nu, ilin trofu do éi sorto. 

Ee linm sonktn libro estos, 
Kiu ideojn miajn fermis : 
Tombejo de herooj, kiuj 
Por In Liber' gismorte skermis. 

Ignntjic alportis ekscilnjn informojn. 
- ~e venos karavano - Ji konslatis. 

Ln golfon de Vilkickij kovras glacio. Ce 
Karsk cslns glncio. La karavano apennií atin
sis la enfluejon de Pjasina. Gis ni ~ ne povns 
' 'eni. - Kaj, sorbnnte leon el la nluminia 
taso, Ji demandis al Tisu trnnkvile: - Kion 
ni faros, cefo? 

- Venos la morlo, knj ni mortos - res
pondis tiu ridante. Koslju jetis In kuleron 
sur la tablon kaj eliris sur la bordon. 

Fine klari~is dcfinitive, kc knravnno verc 
ne venos. Tisa kun malicn gojo komunikis 
lion al Kostjn. 

- Ankorni"a unufojc vi travintros ~e ni, 
Konstantin lvnnic. Do ne mnltrnnkvilu, - li 
ridcgis. 

Nu, mi do travintrosl - respondis 
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Kostjn inter la dcnloj, knj subitc nperis uutnü 
liaj okuloj In vinlro, In noktoj tentoj, tu grin
coj el In nngulo. Li volu~> kricgi knj grincigi 
In dcntojn, sed li hridis sin. .,Mi ne fnru 
gojon ni Tisn." 

Ce In tablo regís plumbn sil<'nto tiun tagon. 
Tnisija Pnvlovra kolcrc jctadis In telerojn sur 
In tnblon, lgnntjic csli'> mulnfnbln, Kostjn 
mnlserenc .bntndis In lclcron per la forko. 
Solc Tisn ridclis iul. 

- Pri kio vi gojus? ulkriis lin Kostjn. 
- Cu mi do ploru·l Mi ue estas maljunu-

lioo, mi scins konlraurignrdi In malfacilnjojn. 
- Cu ni sendu rndio-informon? - demnn

dis Jgnntjil:. 
- Pri kio? 
- Nu jcn, pri nin malfaciln stato. Vi mcm 

sci.ns ... 
- l{aj cu vi opinins, ke tiuj tic supre ne 

scins, ke ni restis sen kompcnso? Nel Ni ne 
sendos radio-informon. La superaj instnncoj 
ne amas ricevi nfliktajn radio-informojn. 

- Knj kion ni mangos? 
- Ni mangos, kion vi kunskrnpos por ni 

- rcspondis Tisn mnllongc. - En la !enejo 
ankornü estas sufice. lel ni tranagos. 

- Knj la tundro? - demundis Kostja 
malhcle. 

- Ln tundro malsatos. Tion mi ne ncns. 
Sed ne mi estas ties kaüzo. Ne mi - klnrigis 
Tisa anknü p<>r la manoj. - Sed pri In 
tundro, knra Kostju, ne estu roaltrankvilu. 
Tinjn tic jn nur nuntcmpe oni nomas njene· 
coj, ~is nun oni nomis ilin snmojcdoj.• m 
ronnRos sin mero. Se ili forskrnpos de si la 
mnlpuron knj grnson, ili jaro havos kion 
mansi vinlre. ,lli ne pereosl - 1i ridegis 
~ojnnte pri sin spritnjo. 

MIA AMKASTELO 
Wllllam Auld 

Knstelon mi konstruis iom 
('O revo valo ínter 11rboj, 

knj minn nmon fnntazinn 

cirk.li'lh pcr turetnj gnrboj, 

knj mi !ilnrigis In jnluLon 

por go rdi untuü In knrcero, 

oh~line doni nur rifuzon 

ni éiu peto por lihero ... 

Sed lcl om' csknpi'l ruge 

el miuj envolvnntnj turoj: 

hedcro nun rnmpodM ruge 

sur di'lfnllntoj knstelmuroj. 

AMATA MlA, FLEGISTINO 
Wllllam Auld 

Per Ormoj Ongroj vi ¡¡lutigos 

ic' dolorc fehron frunton, 

ui'• nliic.-. vn,tnn vundon 
per mildn m:m' bandogc ligu: 

Pro 1' infinito lnhorudo 

konliumu-. vin lacig' ncnicl, 

cnr fr~nn forton tirns vi el 

scnfundn puto de kompoto. 

Dum vi de lit' ul lito glitns, 

cclnduo; ~iu vio ero 

al In kuruco de sufero ... 

knj nlo amo rorgcsitos. 

Mln nc turmentos ~ destino: 

nc e!'lli vio viv' senpero. 
Pri vi mi cstn'l ja fiera, 
nmntu mia, llegi'ltino. 

Lin vizngo brila de grnso estis liel nnlipntiu 
Uumomente, ke KoslJ'a ne povis sin reteni k' · · T k Kostja, knj nnknü ne sciis, 1Cn •.n. rnn -
kaj jetis sian telcron al lin knpo. Ili ínter- viliginte. Ji J..omcn<'is vl'rki pocmoJn: 
bati~is. Tnisijn kril:is, kaj s?le. Ignutji~ rignr- En u o knj enuo knj cnuo. 
dis malhele, ne zorgnnte pn ho •. kc .sur In La nokto baldnü vcnos, kin terura truo. · • 
tero viroj luktas. Li fumis plu s1an p•pon. . / _ y· estas jn poctol - kriis Taisijn Pnv-
Ve~pere i1i denove drinkis kune, knJ 

1 
1
k. ·ne Mi J·uras je min vivo, vi estas 

. k 1• f 1 sos ovna e se• 1 . 
Kostjn, ebriiginte. fnnfaroms. e • or u 

1 
K ·cJ·o 

. . . d sur poc o, os . . 
tiun malhenitan lokon knJ .m•gr.o~ p•e e Sed In sukccso de J{ostjn furiozigis ~1ssm. 
la tundro, kiel inm, kiam h ces•g•s In orser- _ Poctol _ li hurlis. - Li nur ne nccvu 
eadon. Sed nun Ji ne estis jnm la mulnova ~ JnnnC.on Ji forvisihos el la vico de la 

morgnu " • o e -
vivantoj. Mi sola estns lo poeto ei tic. e m• 

• ,.Snmojcdo" signifns ,.!linmongnnto". 
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la tencjn, 1-l' mi la vinmlo .. In sukero. Ce mi 
ln faruno. Mil Mi sola! En la lula tundro. 
Venos ja al mi ciuj. salutos min ~iuj res.peklel 
Sa,•u min: - kaj ili snlutos pcr feloJ. Pcr 
pcltctoj. Jlahal E~tos nwntoj da fcl~j, nrkla.J 
vulpoj, lupoj' Bluaj Vltlpoj, . hlunkUJ ~"ulp~J: 
urgcnlnj ntlpoj . . . Cio kusos n.nlau nun~ 
picdoj. Prenu, prenu l ~li hnvas v~and.on knJ 
panon. Mi donns, mi cc;tns bonn. Mt esta~ 
forla. Mi e~llts In sinjoro sur In tundro. Mt 
estns In mnstro. Mi t.>SI:ts In potcnco, mi cslns 
1:1 poclo. Kinm mi estis prczidnnto en Tju· 

mcn ... 
Knj rckomencigis In pnsintjarn Leda vivo. 

Tisn estis prnvn: oni hnvis kion mnn~i. Kiel 
nnknl'1e, nnknií nun cinm estis grasa mnngo 
sur In tahlo. Knj se e~lis mnnko pri io, t io 
cstis In nlkoholo. Ln rczervoj konsumigis 
mirindc rnpide knj Tisn nur lirndis In sul

trojn: 
- Multe ni drinkis. Ni estas brnvuloj. 

.\gloj. 

lli komcnci<; trinki In denaluri~itnn ulko· 
holon, m· eltrinkis la tulnn provizon de ko
lonjn ukvo, knj i1i jnm ne havis kion trinki. 
Rnj ti:un Ignnljic instmis al Tnisijn distili 
br:mdon. Ko!>lja konsternigis, ke estas krimo 
ma!Spari grencm kaj sukeron por brnndfnro 
en mnlsataj tcmpoj. Sed Tisu lin nlhurlis: 

- Drinku, nmuzigul Ni vivas nur unufoje! 
- kaj Kosljn eksilentis. 

Sckvis la nomtago de Tnisija. Tisn decidís, 
ke li faros grandioz:tn fcs\cnon lwj nlvolds 
f!:tslojn. 

- 1\:tj kion mi donacu por la nomtago? 
-- ccrhumis Kostja. - Florojn·' Parfumon? 

Li seréndis en la butiko sur In bretoj, sed 
Prnion trovis · cion ili jam fordrinkis. Tinm 
venís <.'n linn kapon, kt• en la lmtiko staras 
nc.,pilita barclrto dn hrnndo. Li rulis gin en 
1.1 knhanon ltnj soknc gmlulis la festnlinon. 
Taisija Pn,•lo,·na ltortu\igis per In donaco. 
Tisa mclankolic nulls en la éertibron: ,.ni 
enporlb kun Lnhas d la butiko In. brandba
rclun, a pudoj". 

Alvcni'í In gnstoj: kuracisto kun edzino, 
mt'IÍÍ<;Io ile la oril'nla bordo, gt·up¡;:vidanlo 
kttn edzino el Bt•lujij. Komencigis la fe'>tcno, 
tintis la glasoj. l{ostja, l<iun dum la tuln 
lempo mordis ln diablo de la rivaludo, tro"is 

inlcr polva lihro·:t lll~•so pormvolumon d.c 
p 11;Jdn, Jwj nun 11nonc·i~. lw Ii volns dckl:tmt. 

_ :\i }l!'tas, ni peta-,! - kriis la gnstoj. 

Pro\'okc•, "btilokulc:' eklc~is Kostja, kaj kon· 

sta11cc ri~nrdis Ti.,:llt St•d ncniu ~o.mpr~nis 
tittn dl'monstrnrion. L:tiílc ili aplamhs, ktnm 
ti linis, In kttrncistcdlino bisis, kaj Tuisija 

rckompr•llt'is In lcginton per arda rigardo. L~ 
mem Jcoh•rc jt"tis Pu~kinon l'll In angulon k:aJ 

m ·tlhclc komcncis drinld brandon. 

- Friponoj, <'iuj estas friponojl - li p~n
sis - -. unkui1 mi cslnl> fripono, perlumottentln 

trnniilo. 
~:mcclig:11tle ti stari~is de ce In tnhlo, ren 

vcrsis In ~ln1.on, rompis ion, ekpusis iun knj 
;anceli~nnte iris nl In pordo. Eksleren, err In 

nerotl! 
E!>tis m:-~lvannn, hcln, Crosta nokto. Sur la 

blua nc~o brilis In radioj de la luna. Sed 
Kostja tion jnm vid¡.., ofte, kaj nc miris. 
Sajnis al Ji, kc ln nc~o floras per ndmirindaj, 

neniam viditnj floroj. 
Kostja rigordis ul la cielo - tic, cirkaú la 

, -era luno, brilis anknií ok alinj lunoj. Kostjn 

t•stis jam vidinta nnknü Lion, kaj ne miris. 
Li nc eslis filozofo, kml Ji pcnsu pri In lunoj. 
Cio estos trompo, lia lula vivo sukcesis kari
knture, kurbc, dinblo scias, kiel. Li volis esti 

lteroo kaj i~is fripono. 
Li tirigis post In pordon kaj silentis. La 

mondon Jcovris ~randega silento. - Tia 
silenlo ck;dslns mtr en la nardo. La silcnlo 
de la lundro, forgitn en ne~on. Ln silenlo de 
la ri\'CI'O lwnita per nc~o. Ln silenlo de la 
nokto kunfoq~itn kun In fros \o. Ln silenlo de 
la tomho. Sur cio bluaj mnkuloj ... 

lo lamen rompis tiun silenlon. Rosljn aiís
kultis: la sonoj t i¡wtigis masine. Sajnis, kc 
pc1· ia mola ohjckto oni baludns ian molnn 
objckton. Li turni~i~ knj chidis, ke langa 
njeneco staras kliniginte, cirkaü li silente 
saltadas la furinza Tisa, kaj pcr la vosto de 
arkta vulpo Ji balas ties kapon kaj vizugon. 
La njeneco slaris o.,enmove, nc defendis sin 
konlrnü la b:-~toj. nur tiris sian kapon ínter 
la sultrojn. l{ostjn vidis, ke tiuj sullroj tre
mas, knj ke sur lia vizngo m:tlpuraj lannoj 
1 uli~ns kaj frosti~as. 

Cirl<ai• la rlu homoj kolektigis hundoj 
similoj nl lupoj. lli ne bojis, nur rigardis, 

-16-



ki~l .unu hom~ .ln~la' al :•lian. Kaj al Ko!.lja 
.~1JlliS, kc <!n IIHIJ olaJloJ llancas fajroj. l(n ' 
éirknú ili cio csti hunduclorn. Tiu odoro JI 
k' r . . . n 

111 ,o,tp J:llll tute all.:utimigis, mm c~li<; 

nclolcrt·hln. KnJ m·tolcrebla eslis tiu lutn 

~lenlu sccno: 1.1 larnwj glaciigantnj sur In 
\'IZnAo c!C' In njcnc•<•o, la hatoj de Ti~:1. 1:1 brilo 
dt• la .hund-okuloj, In hundo.doro .. Kosljn 

forsalt1'l d!' In pordo knj pcr unu sollo 1i estis 
npud Tisn. 

- Ccsul - li kriis, knptnnte tic~ mnnon, 
knj 1i nc rckonis 'lian propran vocon; ~¡ eslis 
akra kit•l strecila kordo. 

- Forl - kriis Tisu, kaj forpusis lin. 
l<nj ti:un Kostjn ckstnze eHiri~t el lia mono 

In vulpofclon kuj sova~e elcbatis lu cefon, 

hntis li:tn knpon, vizu~on, sultron. Tisa ck· 

hurlis knj fnlis Mlr In ne~on, kaj tium Kostju 

lin tretis pcr sinj botoj ... Knj cirknü i1i cinm 

pli slrikta fnriAis In ringo de In hundolupoj, 
ltnj ciam pli nctolcrebln fnrigis la varmega 

hundodoro. 

Tinm rckomcii~ís Koc;tjn. Li sentís, ke 
:lnkaü el li mcm, el liuj mnnoj inundas liu 

nccllcnchla hundocloro. Li jcti!; la vulpofclon 

sur In ne¡;on, ekpusis pcr la bolo lo korpon 

dt• Tiso, kaj iris en sian l~ejon. Lin sckvh 

In njcncco, obcemc, silcnlc. Ili iris en In ka· 

meron dC' Kostjn. Kostja fcrmis la pordnn, 

~in npogis per ligno, knj pc~e sidiRis sur la 

lito. 
La njrneco sidi~is npud In sojlo kaj scnin

l<>rrompc rignrdi' Kosljnn. 
- T<io cslas vin nomo 1 

- dcmnndis Rostja 
rni1ke, i-ar ion li dcvis diri. 

La njt•ncco long<' IH.' re,pondis, poste mal

l llille diris: 
- .l:lplunc •.. \'a'>ilij ... 

- 1\inl vi -.ilt'nli'l. \':1-.ilij~ 
1\oslja. - 1\ial \'i m• in-.truis lin 

La njcncco nc n•,ponclis. 

daürigis 

pri la ordo? 

- Vi l''>las ja pli forta. V:lsilij. Li estas 

malgrnnda, mnlfnrtn. Vi e-.tas forlika. 
La njcneco lon¡.w silt•nlis, skuis la kapon, 

poslc diris st•n ridcto: 
- Tnmcn li ¡•stns pli fortu. 

- Cu Ji? 
- La komcrcisto estas pli forla ol .T:1ptunc. 

C.t• li la vinndo, In faruno, In pctrolo. 
- Vi mcnso~ac;! - kritis Kosljn, snlllevi

,¡intc. --- Vi estas la pli forla. Nc lia estas la 

LAVISTINO 
Kurolo Pie 

En liu ¡¡ri1n, lctornnln korto 

'i slnrns k11j vi wclln, kicl korcJo· 
knj ,¡ vin klin:t\ ni lo,·trogo \'Ía ' 

dum lin ln¡¡ve~pl•ro idilio •.• 

l.n Ormnm~nto su¡trll l'.slns blu11 

kiel ei tiu knhonclo truu 

(vi dcvos l..urlri Í(int) l.u nkvo plnGdas. 

le radio luda' (cu vi núd11~?) 

De ,ur mnmumoj, ~lrumpteniluj bukoj, 
kor~ctoj, hhuoj. blunkuj silknj lukoj 

mnlgojon, kiun ili knj vi IHI\R,, 

pcr u1ncrika ,opo ,.¡ forlnvns. 

•Knj In lnvnjo One ign, blnnkn. 

f.uncn 1:11 via kor' m11lgojo ~nnga 

plu ni¡¡ra~. Koj vi ,·nnc mnlfclicm. 

Cnr kontral'l i;i la supo nc lmOe.ns. 

faruno. \'ia c-.tns la faruno. Por vi ~in sendis 

la stato. Li C!.las nur rll~hnrn diablo, kiu di'l
tilns hrandoo el grcno kaj drinkas. - Knj 
suhitc li ckmuli'i. Li rcmcmori~. kc nnL'\ií 

duonhoro li mern trinki-. el tiu brando. Kio 
do'l Li rigardis rektc ' en In viwgon de In 
njencc-o kuj hurlis: - Ankaií mi drinkas, 
anknú mi esta .. fripono. :\u? 

Sed .Japtmw ne movíAis. Li sidio.; ce In sojlo 
knj fumis ~ian pipon Po~lc li ckparolis mal· 
laulc, tr:mkvilt•, kvuzaú li kanluc; aú prc~u ... 

- Tn• malhont• ..• .\Inhalo... Trc mal· 
honc malsali '>llr lundro ••. Xi mortas ... Ni 
morlos ... l'iuj ... ~cnia kurloco, nenia i:asu. 
:\enia i':aso, lll'llia vi:mdn. Xcnin hcsto. !'ú•k 
hcslo, nck faruno, nck leo. r\t·k leo, 1\l'k 
tnbnko, lrc mnlgojn Jnplune. Li mcm morto .... 

Malsaln, trc mnlsaln. 

I~aj l'll Ji a vo(o 11c c.st i s plcndo, nck ~cm o, 
!>Ole rc1ignacio al la sorto, sed lamen liu in· 
difercnto de 111 morlonto C'>IÍs pli tcrurn ol 

hurto. 
- .\filito ... -- daiu·i~i' Jnplunt• o.;ian kun· 

ton. -- Ti,.l . . . malhonn komercisto. 'frc 
malbon;t St·tl kion fari? Prcnh Tisa de Jap
tunr. nllpon, donio; ni .Japlunc ncnion. IJo, 
nc bom• tiel. Tn· mallmm•. lnm , . .,,¡, ,~ero pli 

hona. E'tis bon:1. Xomo t''>lis Lck,cj lvnnic. 
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Legendo pri sankta Zita 
Jaroslav Vtrchlicky 

En In supcmuba gloro 
Oc 1' ciclo, snnktn Ziln, 
Vi nptmnu rememoras 
La mirnklon ndmirindan 
Kiun spcrtis vi, scrvnnlc 
En Ccnovo, bono urbo, 
Antnu jnroj ec prefckto. 

Oftc en rcvndon minn 
Falos tonoj de orgcno, 
Kvnznu nugo kolombinn 
Flirlus éirknú mio knpo. 
Vidas mi prcgejportnlon', 

Kicl gnrdns ~in stntuoj 
Girlondntnj nrnbeskc, 
Ln refrnktignntnn lumon 
En fencstroj de prcgcjo, 
Ln maJinrgoj knj pcnlrilnj; 
Knj trn pordo mi rimnrkos 
Vaksknndclojn sur nltnro 
Kaj pufvangnjn nngeletojn, 

Estis lJOIScviko. Tiam (·io bona. Manpremis 
Ji kun Jnptune, donis monon por vulpo, 
donis \'aron por mono. Tiel estis bone. Kion 
fnri? 

- Kia Aleksij Jvanit? 
- Estis Ji ~efo ... kun ni VIvts.. . Venis 

karavano, for Leksej lvnnic. Ilo, bedaüras ni 
Leksej Ivnnil:l ... Plorus homoj sur tundro. 
Ploras tundro. ploms vento . . . Batas akvo 
bordon knj ploras. Ne estas Leksej lvnnic, 
ho, tre mnlbone al ni! 

Kostja subite eksentis nkrnn envion knn
traü la nekon:lla Aleksij lvaniC.. Jen, tiama
niere vivís ti tic horno, eble li dorrois sur tiu 
sama lito, rigardis lra tiu sama fenestro, kaj 
foriris, knj sur la tundro oni pri li kantus. 
Pri mi oni diros: li estis trompisto, kaj kune 
kun Tisa Ji drinkis la brandon. - Li grinci
gis sinjn dentojn kaj anltoraü pli kolere Ji 
pasndis en la crunbro. 

Kaj tiam oni frapis sur la pordo. La cnm
bro plenigis per cbriaj votoj. Kaj Taisijn 
Pavlovna parolis per sia miela voco: 

- Kial vi forlasis nin, Konstantin Ivanovi~? 
Ne decas. 

Kun ridcto rigordantnjn 
El bluclnj inccns-ondoj: 
J{nj fabcloj mnlnovtcmpnj 

Rrocns sin en knpo min 

Riel lu hirundu nesto 
En munikoj de sru1ktuloj 
En In nic' super In pordo. 

Unu el In nngclctoj 
FlugiUuiVnj, knj pufvnngoj 
Ci lcgcndon al mi diris ; 

Kaj mi krcdns. snnktn Ziln, 
Ke neniel vi indignos, 

Se mi pluc gin rakontos 
Simple, sec.l kun sinccreco, 

Kinn min kor' poscdns 
l{nj poscdis vla kredo. 

* Kium krcdo sin ankornü 
El nnimoj infnnecaj 

Alten levis al ~elo, 

Kostja silentis. Li auskultis. Oni flustradis 
post la pordo. Poste li nudis la gajnn voeou 
de Tisa: 

- Ne ludu frenezulon, Kostja, elvenul Vi 
misagis en via ebrio, nun jam sufi~e. Mi ne 
koleras. 

Kaj ciuj gaje kriis: 
- Paco, paco, paco! 
- Paco! - kaj Kostja ridetis matice, 

rigardis al la njeneco sidanta ee la sojlo, 
poste al la pordo. Nel Ne estas paco. Siltmte 
Ji iris al la lito, deprenis la nrmilon, kiu pol
vumigadis dum du vintroj, kaj iris al la 
pordo. 

- Se ec unu hundo - li diris trankvile tru 
la pordo - kuragos trnnspasi mían sojlon, 
mi tuj pufos. 

Kaj por konvinko, 1i ektiris la sargilon. 
Subile igis silente post la pordo. Teruritnj 

voéoj ai1digis. 
Kaj Kostja ekridis gaje, elkore. Li sloris 

opud la pordo, kun pafilo en la mano, kaj 
ridis pure, facile, gojplene. Do jenl Tre bone. 
Milito. (FiliO((/.) 

El la rusa: K. Stelov. 
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Kium en mirnl<ln lempo 
Al birdnr' Frunci&k' prcdikis 
Koj In lu¡)on nomis frato, 

En Ccnovo, bonn urbo. 
Ce prdcklo istt• servís 
Sunktn Zitn, bonulino, 
Juslu k1tj krcdnnto pie. 
Se mntcnc s i sukt·csis 
E~telii;i por momento 
En prcgl'jnn duonlumon, 
Por momento tic ¡>ref:i 
Viglis s i lu tngon tutnn, 
l.crtc fnri'l In lnboron 

Knj per kunt' f:in nkompunis. 

Multan hnvis okupiAon, 

Ee mullegon, snnktn Zitn 
En In domo de 1' prcfekto: 
Ordi enmbrojn, knj precipe 

Krom provizoj por In mango 

Zorgi pri la kuirejo. 
Tomen cion si plenumis 
Per fervornj mens' lt!lj mnnn. 

Se sukcesis si mntene 

Por momento "in enmcrgi 
En In templan duonlumon 

Jen festcno, ce 1' prcfekto. 
De 1' moten' jnm snnkta Zitn 

En hozar' nectojn faris 
Knj en korboj portis bejm~n 

Fisojn, birdojn, figojn. beroju 

Annnosojn. nrtisokojn • 
Vinon de diversnj spccoj, 

Knj si volis jnm kuiri. 

Sed suhitc si ekpcnsis. 
Ke ci-tnge jn unkor•Hí 
Ec ne unu Potro-nin'n 

Pregis si en In preftcjo. 

Al ln kuircj' rignrdis 
Tru fcnestro grnndo templo. 
Ccnt kondcloj flngris tic, 

Sonis knntoj, sonoriloj. 
M:lltrnnkvHn cstis Zitn, 
La okulon prcmis lnrmo. 
Dcvis si _ nur por momento, 

Nur je unu 'Pntro-nin'l -

Ln pregcjo jn npudns, 
Longns lempo gi'l tngmn~o. 

Iris si _ sed ~trnnl{n sortol 

Si neninnt e~tis tiom 

Medilintn nck prcgintn 
Kicl nun, n<'k jn antnüc 
Snjnis In mnlnovn templo 
Tiom kurn koj hcjmccu; 
Ciuj frcskoj ~ur stukujo 
Brilis tinm ~¡ pli frc~c; 

Rnnt'. muziko, sonoriloj 
Sonis lulc knj revige; 
Ln sonktuloj sur olt:lroj, 
Sur kolonoj, en lo ní~oj 

Novan sorcon mnnifestis; 
Jn e~ In sotnno, kiu 
Suh picdo de uni;clo 
Gnpc cslis riknnnntn, 
Pro sunlumo nun rldctia 
En rczigno dolordol~. 

En In mnlnntaün novo 

Genufleksc revis Zito, 
Tute ~ion ~¡ forgesis, 
La provizojn n~etilojn 
Knj In Osojn knj la fruktojn, 
La malsotnjn otcndontojn, 
Lo koleron de In mnstro. 

Hor' dekdun. K vaznü fulmo 

Estus frnpegintn Zitn'n; 
Konfuzite si levigis 

19-

Ve al sil Nun kion fnri? 

Sin apennü krucsigninte, 
Tuj si hejmen rorgolopia. 

Ce 1' pordcgo de 1' prefekto 
Ccnt kuldoj knj scrvistoj. 
Rec do ektimis 7.ito, 
Ve ol si! mm kíon fnri? 

Ek, ho ek en kuirejonl 
Kurns si trn 1' koridoro, 
Strongn sin odor' hnlligas. 
Fum' rulii;os tro In pordo, 
lo siblos, (ujfo~. bolos -
Plndoj tintns koj trnnciloj, 
Knj rebril' dt! rugn fojro 

Trn la koridor' vcr~itas. 

'Cu ulinjn scrvbtinojn 
Oni dungis?' pensos Zitn; 

!'\e plu eblns, kc rnpit.le 
Ln togmnn{;on s i prcpnru, 
Ek do. ckl - knj ~¡ ri¡;nrdoa 

Knj pulig:~s knj mircgn~. . 
Mil - hn 1 - nuduj nngcleiOJ 



LA MOKFAJFADO 
Andreas Latzko 

Nur cnr pluvis, Gnbriclc Riquctti iris ni 
kincjo. Lin Jabortempo - li e.süs librotcni:.lo 
ee In tric~ta banko - finiflis jc la 5n, sed Jiu 
amikino devis lnbori gis In 8a en lu ka¡lo, 
cirkaiíntn de ferdrnto, formnnla In kns~jon 

de In <'iovcndcjo. Tiujn tri malplennjn horojn 
Riquelli plenigis per promcnadoj on la 
Cirkuiío de Triesto; gupe li kutime suriris In 
belegnn strandvojon ni Miramaro knj revis, 
rigardantc trans la mnron, pri sia promocio 

... 

Flugilhn·mj knj ¡tufvnngnj 

Svnrmns en In kuir'cjo, 
Knj ilinj vnngoj flogrn:. _ 

Kicl rozoj nü grnnntoj. 

Tiu nulrll.!l In fnjrujon, 

Tiu rostoslnngon turnns, • 

Koj mclonon .trancas tiu, 

Tiu N kollctojn grnsnjn 

Metas sur nrgcnlnn plndon 

Dordcrilnn pcr lcgomoj. 

e 
Unu raras pirami~on 

El vinbcroj knj el pom.oj, 
Unu tranens, un.u hnkns, 

Unu pistos en pislujo, 

Gis de lin frunto gulas 

Sviln k\'nzni'• grnndnj pcrloj. 

Tic kompntindnlclo 

Pretignnt1t mnknronojn 

Pinec vundis !.inn fingron, 

Gin surulovns knj grimncas, 

Nc scinntc, kiel plnee. 

Knj In bruo knj tumulto 

Cinm pli-knj pluignntn 1 

.Jcn jnm prcpnriln ('io, 

Dck du mnngoj unuvicc: 

De In pirnmido fign 

Ciis In ¡>Indo. kic ku;us 

Gr:wdu Os' en gelnteno, 

K un citrono en In bu;o, 

fntcr tio vinbotcloj 

J{aj pelvcloj da frnndnjoj 

Cio prctn por In tnblo l 
Kin lwlo knj odoro! 

M irigitn, konstcrniln 

Sur In ~ojlo Ziln stnrns, 

.. 

:11 cenihrotenislo, pri gccdzigo, pri ko(;croj 
ornamitaj pcr mirtnj tigoj, pri proprn, 
c:uubrn logcjo kun spcgu!Srunkoj en tu dor
mocumbro luaj pri sofo kun hretaro, plena 
de ilus tritoj lihroj, en la purnda eambro. Pli 

altc ne flu~is la pensoj de Gubriele Riquclti. 
La tcruraj fcbrotremoj tiulcmpaj - cstis en 
la juro J 91 la - lrakurnntnj la korpon de 
lula El•ropo, nc influís linn regulan vivudon, 
cnr Hn dekstra kruro, pro sinbnlancado 
en la junngo - restis kelkajn cenlimctrojn 
pli mallongu ol la mnldckstru kaj tiel do Ja 
granda murdado signiOs por li pligravan 

Tordos si In blnnknjn mnnojn 

Knj sin jt• lns en L'l cjon. 

Snnktn Dio, jen mirnklo! 

Lnrmc mnnojn ~¡ kunmctns. 

Knj npcnni'• sin ckvidis 
Lu pufvnngnj nn{¡clctoj, 

For sin pufls eiuj knnc; 

Nur bruct' de mil fluglloj 

Ce 1' plnfono formortndls, 

De 1' knmcno nur okuli,, 

Kun In fum' disfnndignntc, 

Ridctontoj infnnko.poj 

Belnj, blondaj, buklohnvnj, 

Knj brueto formorlndis .•. 

Soln stnris tic Ziln 

Konstcrnitc, mcditnntc, 

Knj cksonis voe' de 1 mnstro: 

,..Jnm lngmez' ni volns mnngil" 

Mi ne sclns, kio sekvis¡ 

Sed In enrmn nnsclcto 

Cion c i ni mi dirinto 

Flustris en orclon mían, 

He' kontcntis ·In prefckto 

Knj In cslimindnj gnstoj 

Pli ol inm njn antnue. 

J{nj snmtc•mi)C Ji ridctis 

J\aj surhlovis s inn fingron, 

Knj Ji mnlnpcris flugc 

En In ar' dn miaj rcvoj. 

Simple do lwj, sennfcklc 

~fi finkanlis In lcgendon . 

]{nj nc gravas, eu a l in 

Ptueos {li¡ nur vin mi pelas: 
Nc kol<'nt, snnkta Zitnl 

E l In ccl)n : l\fllos Luká~ 
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!iuncon al promocio en la rualdcnsigita vico 
dn oncistoj. 

Tute ne cslis agrahlc al Riquclti, kc la 
pluvego lin pclis en kincjon ; Ji heduüris la 
fordibocitan lcronon kaj lill indiguo grandi
sis, ki:uu la unua filmo tnonlris pripensin
dajn mnnkojn. Gr:mtluj purloj jum tre eluzi
~is, n\1 ce di'>~irigis; meze en la vcstajoj, aü 
ce en la viznsoj de la ccfroluloj iufoje oscedis 
granda lruo kuj In konaln ,hrilpluvado", 
uflc lrukurnnta lrouznlan filmon, kuris tm 
Ciuj hildoj, jcn en In mezo, jcn ce la mndoj. 
Riquctli, kicl ukuratn librotenisto, fnvoris 
sevcran komcrcndon. Li pngis senriprocnn 
kronon por siu cnirkarlo, do prelcndis ankut1 
samc scnripro~nn bildnronl 

Nu , ncnio lumcn cslis pli foru de la kvicta 
cslajo Gabriele Riquelti, ol mnlsasn ~ojo pri 
skn11daligo, karaklcrizanln In tricslnn junuJ
.tron. Li iam frckvcnlis germannn komerc
lernejon, lahoris ce niíslra banko, gnjnis 
aiaslrnjn kronojn, lin malgrandn finndno 
cslis In (ilino de aihlra oflciro ce la adminis
trcjo, resume: mnlgrnu sin ítala nomo kaj 
logndo en Triesto, Ji cslis vera, imperieslra
J'ega regato, sed Ji ankornií ncniam pJi mnl
proksimisis de sia naski~loko ol Sis Pela, 
knj do nc sciis pli hone, ol ke en l:ia amuzejo 
oni ekbruas, kiam la prezcntnjoj ne kon
lenligns. Tion ce faris homoj el Krakovo, 
Trenesvaro, luj kium ili, lrnuslokilnj al In 
marregiono, pusigis nur lcclkajn semnjnojn 
en la. suda, ekscila sfero. 

Riquelli do komencis ccrtmaniere metí du 
flngrojn de ambni'• mnnoj en la buson sub la 
langon, por pcr kulima fajfado konigi sian 
mnlkontenlon al la direkloro. Tamcn la nkra 
norda vento, kiu liun runlluman oktobro
tagon skurgis la pnrkojn ce la triesta baveno, 
uecesigis lin surmcti In varmigujn, trikilajn 
gnntojn, malknre a~clitnjn de In fiancino en 
la baznro, kie \i laboris. Dum la naiva vik· 
timo de la fnto pene ,senseligis" siajn man

ojo, zorge enposigis la gantojn kaj gustaloke 
enbusigis In flngrojn ... jnm flni~is la eluzitn 
filmo; unu sekundo da ncprn mallumo kasis 
In pr~pnrnn mnnipulndon de Riquetti kaj .. · 
kinm fine la fnjfo provoke siris la silenton, 
la ekrnno l}nste monlris In kolorigitun por
h·cton de monnrko Frnncisko Jozefo, aiíreo· 
lita per brile verdn llll'trkrono ... 1 

En. In 4n mona lo di• ankorur. fresa, milita 
«'~h~zwsm~, en la 'IJ)ionula centro de la 
hm•g~ .,•rrcclentu", nwkfnjfi Jmpcri<,tron 
Franc•sko .Jo:¡;cfo... nur kiu plejaltgrnde 
PO'>edas In kapnhlon '>in 'ientc t rnnsloki en 1 . n 
pasmtecon, sote tiu iom kunsento" la flumnn 
eksciti~~11• kiu ekn•gi'> tiujn (·ceslantojnl La 
kompuhnda Riquctti klnre scnli'i, kvnzaü 
malvnrmn klingo lin trntrancus. Ne ri!Stis 
lempo ul Ji forigi In fin¡:;rojn el la bul>o, por 
cfcktivc cligi la terurigitnn ,oho", tclcgrnfilun 
d<• la ccrbo al 1:1 lnngo. Ln grandan plafon
lumon oni luj saltis lui'l la ordono de la 
ckstnrunlaj gn¡;toj, In malmull:nj rigardanloj 
dense kirli~is ~irkttlt lu hnrnklunla krimulo ... 
knj kiam oni fine vcnigis policanojn forkon
?uki tu pcrfidulon, l:l fiancino de Riquetü 
JUm ne povus lin idcnUHi, liel la slurma 
lidelo·al-la-impcricsh·o de la ceeslanloj faris 
linn viza~on ruge kaj blue farbila topografia 
karto de la Alpoj. Kaj ankaü poste, kiam In 
helinta hui;o, jnm cikratiginta, povis res
pondí la policmnjoron, l.a esplorjugiston kaj 
riujn SÍnl>ekvnjn inkvizitorojn, ciu peno 
klarigi la vcran kielon rcstis vn nn. N un, kium 
rivcligis liom malofta okazo pnradi per la 
propra lojnlo kontrn~tc ~~~ Jo honli¡.;a kondulo 
de Ci tiu kulpulo, neniu oficislo lasis forrabi 
de si tion pcr In malsagaj pretekstoj de la 
akuzito. Knj cerle nc en milita lempo. kium 
liberigon de ,irrcdcntisto" oni neevilcblc res
pondis per forigo ni la fronlo ... knj ticl la 
mizcrn Gnbricle Hiquclti falis de unu rnili
tislu knrcero monnrkin en nlian, cie grave 
cksenlis In sevcrnn ,.fidclon al In impericl>lro" 
tic! korpe ldel spirite, k:tj liaj simplnj, fide
lnj, mirigilaj okuloj rigardadis el abismoj 
ciam pli profunduj ul la peco da blun delo, 
,·idebla lrn ln kradoj. Jcn migris la nuhoj, 
ncretcnatnj de perforto, a l la sudo, ni blua 
Adrio, al In bela strnndvojo Mira.maro al la 
k:l.rn, bele hukliln knabino, kiu scndube nun 
sidas sur la genuoj de atiulo ... 1 

Kiel felica li cstus kaj kicl gaje kuj kon
tente li povus pluvivi npud sin fiancino, se Ji 
tiun tngmezon, onslatnu en kincjon, rirugus 
en kufejon antnil tiu plu\'Olorentol Estis tro 
kruele el In inrero de In kaptiteco rigardi la 
a.pudan libcron, ekziliton de malsnga ha· 
tardo post ferdrnlo knj bnjonetoj. Ln mal
lar~a brusto, muelitn de multjnrn laborado 
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.. 
CEVALO 
S.TAKUNAGA 

~li nma .. el·\ .1lon. St·d mi nmu' pr~·dpc 

'implu n :.nrl!t't•\ ••Ion, l•nu 1 mit ki 11 tni :.cnt:l'l 
Rnuul:tn amikt·con. \li rw ama' la Ocrm'an 
Í't'\alnn, kun noht•lo .. ur In dursn, IH'lhnr:111 
knj bt•lformnn. CiufnJt', kLun mi 'idas linn 
Í'l·,·alnn, mi Sl•ntu.. k\'llllltl mi nwm C\111'1 

hmnili.:itn. 
Inter ervnloj trovi¡{as ne malmullt• dn furi

uraj. ~e mnnka' nnkait cluonfrrnt•t.tj, tll'r
\'070j tcvuloj, Sl'd nu nmns e~ tiujn furioznjn 
C:t•\':\lojn. 

Ccmloj kompatincl.tj ! 

Ccmloj ~ajnc st'nlnr¡.:aJ' 
Ccvnloj Ocrnj kicl tirnnojl 
Ce, aloj libere pa!'.ti~anL1j '>Uf 'lepo havns 

<'mmnn amlkecon, kitm ni ne trovns ~e urbaj 

tC\'[\)OJ. 
Cc\'lllo haYtt'> cl.:slt•rnrtlitwn• ~rnndnju ol,.u· 

'>ll(lCr kurantkontaj lihrnj. m• pnvis plu re· 
ri,ti In slr~on de akumiliHintn -;opirndo .•• 
kaj en bcla prinh•mpa ta¡.:n de la lasta milit· 
jnro Gubriell• Hic¡uctti tr:tnslo~iHi' nl :.iu lllsta 
ripuzejo. E~ de li:l tombo In mnlmultnj tccs

tnntoj ~in tleturnis, strchantc nntaú la kolc¡;
oj ankoraú plilumiL:i ,jan nhonwnon al la 

duilih•co de In mortintu. 

Ci tic fini~us la hbtorio pri 1:\ nckomprt•· 

nita mokfnjfndo knj tit''i viktimo. '>C In 
ruini~o. kiu en Aú'>trio kap.aiiHigio; (ion, 

11nkor:1úfoje n~ ~:'lngu~ lu estingit:m 'h·on d~ 

Gnbriclc Riquctli, mal¡;rait lin mortt•co. Ln 
mokfajfndo ni la ¡.:ri1:1 imp1•rie~tro ~n 19Ha 
111m por Nu fnri~i~ .. timulo al lmldintla ngado 
kaj dikti~ ni Tric,lo lit• In rlitlnntn ttikoloro 

la tnskon lnüdecr honori la nwrtiron, dissiri

tnn de• In imperit·strnj·rc¡}aj ungt•¡;oj pro lin 
nnma .,llnlinnita"; ¡;¡ Jlr4'l'Íll' proponb ~:unan 

ok:tlOII ni honorado, kiel liam ni mnllvmo· 

rado. Onl konsisti¡;io; komilaton rl \'iroj, strc· 
hantnj al ,.nthandeto", .;lal:l oOco, parlamenta 
~~·~o. nit tiPzirant.Jj fun·i,i knmpromitan, 
cnluziasmnn pasintccon nigra-na\'an. La cin· 

dron ele tiu vnrm,an¡.:n patrioto, :1\tthtcc spi. 
tinta h\ regnnton de potcnca rcgno, oni elle· 
rigic¡ kuj, ~in plibrili¡.:untc pcr edifuj fcstoj, 

lojn komparc kun aliaj nnimnloj. llhtc ni~rnj 
pnpilnj tlt• ~~·vnlnj okuluj csln'l mirind1• ¡.:ran
d:tj, kc la ol.ulnh.trnj Tl''JW¡;uli;;:" t'll In 
JlltJiilnj. l~aj kiam i·t•\'uln '''las t11te ltll'n, tltnn 
¡;i ch•\U'\ iri nnkotaú lnnHnn \njnu, ni vitlas, 
!.:id ~i11j nlwlhnroj dt'liknlt• mnwti~a'i du-tri 
fojt~ kaj jt•n ¡::r andaj lannnj apt'l'll' l...tj m ni· 
scki~n' In pupilojn. \'idunlt• ~e\'nlnn tlcl 
plornntnn ankail ni, la homoj nc,·oJc l'klnrma~ 
pro simpntin. 

Tio okaTi'>, kmm mi cstis d1•kkmrjnru koj 
min fruto dckunujnrn. 

Ordinan· mi 'imph• ukomp:mh In pntron, 
kiam Ji id., l11hori kun ,¡11 ~cvnln, st•d ~11 1' 

okazc ti kmi' t•n mnbanlito, nmtntau Ji m.i 
iradis lnhori kun mia frnto tirante In ccvnlon. 

Unu tngo n oknli~. kt• ni dc\'h iri de lo IOn 
nokte ni urbo nomntn Ut•ki, kiu di'>tnnci' de 
nía clnmo prok~imumc 50 km. kun In ccvulo 
Pl'ZC 'nrgita per glnciumitnj fisoj. 

~fin ~e\'nln e!>ti~ ~·irknit okjum knj hrn11u. 

konOdis ni Putrino Tero, nun liht•ru, kion 
jnm ticl fujrc dcTircgi'> la nobln mortinto. 

Ln sumnj policnnoj, ium trnnsportintoj In 
sant;nntan krimuton ni In polica el•foficl•jo, 
rigidc stnris nntai'i In densa nmuso knj ínter 
la honornntoj, kinj starb kun nudn knpo ce 
l:t scnfermn tombo; knj mullnj klopodis per 
pcrfortu npcrigo de In lurmo forvisi In memo
OII pri la faklo, kc iurn ili transdonis knj kun 
uhomcno paran~ la dokumcntojn de Ju per· 
Odulo_ Vcre In parolnduntoj ¡.it•ncralc cstis 
.,IIO\'nj \'iroj", kiuj en la h•mpo ele tiu f:unn 
mokfajfado \'h·i., en la omhro knj 11un per 
ht•lcgnj fra1oj, fumi¡}intc knj lniídatc, ricc\'i' 
honoron pro In ngo, kiun In kompntindn 
Hic¡uclli, kinm liu a~o dnngt•rj,, rnnlgrait
,.oJc plcnumis. Se oni lokm In faman morlin
ton int~r In c'cc'>tantojn de lío honora fune· 
lnado, li, mal¡;rait sia simplo. miri~ite knn-
5tntus, ke rnirnkln similo montri~ns en In 
patoso de tiuj \'iroj, iam tnndrl' po~tulintuj 

linn pnnndon, knj en In pnroloj kaj gcstoj 
ele la nnnnj honor,\lltoj . . . La unuaj lln 
l'nknr!'l•rigis. la alioj lin cntcri~is, nmhnl'a 
cll'zir:llltc ulli~i r•·r lin f:1lo. Por Ji n·~tis mar 
In batoj knj terbuloj, honore jctilnj post Ji 
t•n la tombon ... 

Trndukis: 1,. Svore. 
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~i picdiri'i, mi kun la kondukrimcno kaj 
min frato kun ¡mpcrlnnlt•rno 1•n la mnno. 

Scct kinm ni lnllis urhon post ni k:1j venís 
~ur li!llllpan vojun, mia fralu ckmontris 

si~nojn de lndflo, mi do ~idi~i' lin !lur In 
i·:;ron knn lu s.lr~oj. 1\aj ni duini~j.¡ In \'Ojon 
tlt• lempo ni tcmpo kanlantc. 

E,t¡., plcnc mnllumn nnkln. En ln i·it•lo 

1wniu :.teto c\IÍ\ vidl'11ln Scnlim11 knmparo 

ordinort• n.,¡wklu'i ni urhaj infanoj licl ~olt!
cu, kt• ili nc kut ilGa<, lit• iri solnj, ~cd ni nc 

sentís tinn snlccon, car ni jum plurfojc trniris 
tlin nkompnnnlnj de la pairo. 

1{ in m ni irb jnm drknu 12 km , ~njni' ul 
mi kc hnldalt ckplu\'os. Mi vckt'> do In frn

ton, kiu dumc cndormi~i'> l>Ur In (·uro, knj 

rapidc kovris In snrgnjn kontrnit rninncuntn 

pluvo. 

Nin tute ckpost•dis mnllrnnkvilo. Ni timis, 
k e ni nc prospt•ro'> 1 rnpnsi la kntlnn dcklivon 

de Knnnkngi, se dcnovc vt•nos pluvo, C.'lr jnm 

pluvis tu nnlnünn lnJlnn. 

I<inm ni prt!lcrpasb In tccjon de Ililolu

mnlu, cfcktivc lwmcnci~is pluwgo. 

,..Ten vi h:IVn!-.1" 

~li hnlligis In CC\'ulon kun mallrank\'ilo, 

rnpide kovris ~in pcr pnjlomalo, por ke gi 

nc mnl\'urmumu, knj rigardi' ~uprcn nl la 

mnllumcgn C!iclo, por \'ic.li kicl ims la nuboj 

k:\j kicl tu pluvo falns. Vid:tnlc, kc ni¡;rn 

nubo kun mirindn impt!lo ir.ts de In okci

dcntn knj suela pnrtoj de In l-icio al parto 

unkornu rclntivc hcln, kvnzau mnldcnsa fumo. 

mi ckpcnsio;, tuft scio bazitn sur In instruo 

(\e In pnt ro, k e bnldai't fnri~os terum pluvego: 
Min hnntcno'') knj liu de min frato nmbau 

tuj matsekiAis knj de ili knml•ncis gutadi. 

Ni portb kun ni nur unn pluvmantc~on d.c 
In pntro. Pt!r si mi konis In frnton, ktu kh

ni~nntc nnlnitl'll sinvice JWIH' ~irtttis lo pupcr

l:llllernon, pot• kc ~i m· rstingi¡lu. 
Mi scntis grnnd:m (•mbarnson inlt•rnc, sed 

mi kurn{;igis min mcm lmj la l-c•\'nlon, frnpc-
1) · lis ni c.lckli\'O tantc ginn nukcm. Ullll' 111 \'CI · • • • 

sur kiu ni iri-. de lempo al ll•mpo tnsllgnntc 

In ~cvulon: hop, hopl 

:\lín mnltrank\'ili¡;i' :miau Cío tio, kc la 

\'ojo farisis pli knj pli koln. 
1 se vi Ehlc \'Í nc komprcnuo, ninn ~en on, 

" llnntcno: suprncsto dl• japona lobori,to. 

llll'm ncninm tint' C.arnn k . 11. :\••uin c·~tn~ ju 
Jlli mnltrnnk\ ili~a pnr .:~nlili~luj ul malhunn 
\ojo. 

l.;• phtvo \!inn1 pli fnri~i~ tnr••ntu , 
Estis fruso1m·ro, !IC<I lt1 noklo P!IIÍS prn· 

fund.a kaj la mulmrm•·•·n pcnl'lri\ ni ni ¡;is 
la o:.toj. 

Vidc·hlc nnknü In •' ••mio lariAis: Ai mal· 
rnpidigis In irndnn knj lu0:ncli8 mían \'itui;nn 
pcr ,¡,¡ knlo knj vilnAn. 

Sed la pht\'n snjnis nc llnii¡ontn •·n unu nia 
du horoj, knj mi lll'llsis, ke ju pti longc 
dníaro, In pluvo, ele., pli nmlfudlu lurllio~ lu 
kruta dcklivo ele Kanuku¡.ti, kaj eh•vi~ lll'r· 
forte !>lrcci In knndukrimt•nnn knj \'ipncli la 

tcvnlon por rnpidi~i Hin. Kmmc pnr lit' lro 
;argi In ccvalnn, mi plu n•• sieligi~ In fr111un 
Mlf In \:nron kid llltlaút•. 

,.lru rupicle•. knj vi e·l<~•·nlo' ,·in pli vnrnw!" 

Mi ckkrii'l ni In frntn e•l In lula ¡.tor~•l. Li 
preskrui kon'tlanll' faladi~ sur In knlnn vnjon, 
!>Cd li hrnvc irndh. Tnnll'n t~•r Jiu knrpn t·~tis 
malgmnda, i-iufnj1•, kiam Ji t·nprnfundiAi~ t'll 

la koton knj prc,kni& fali~. li t•slin~is la lan· 
tcrnon. 

,.Diablo pt•nul Eslu flrmnl" 

En mía scnii:ICÍcm·tl mi suhilc lcvis l:t 

picdon kuj h.alis lin. k\'llllktmt mi honc kon

scií~. mi nc clc,·n" lion furi. 

Fine mi vcnis ni l:t krnln dt•kiÍ\'o de 1\nna
kugi, kiun ni t':nr·líristuj timis pli ni Non ujn. 

IOCJ m. nnlaii In dckli"" ni hnlti¡:is In l't~\'11· 

Ion knj ckrí pozi~. 
.,Cu ni sukcc,os, frnl.:jo?" 
Ln frato, tute knvritn pe•r knln, ri~nrdi5 ul 

mi suprcn, znr~t· Nrkaiibrnkanlc la lunlrr

non. 

.. Komprcm•blc ... " 

Mi funfnrunis por kurn~igi lin knj min 

mcm, kaj prcninlt• t•l lirkcslo de lu énrc~ ful
tilon, mi iris por fnld iom dn hcrho l:tl In 
lumo de lu lanterno knj dnni~ gin nl In 

l'C\'nlo. Tiu ci ltuncn nur pn•nis la hcrl~nn. en 
In bu\un kuj rnpitlc spiris. \'idchlc A• Jnm 

tute laci¡lis. 
f -. .. (¡¡ devus csti tre luc;t, rnt'JO. 

~a fruto diris "idnnh•, kc In ~cmln nc volnll 

tuj mnngi In hcrhon. Mi fnrmclis In tapon 

• Pinto: mnri:eto f<•rmi¡¡inln post pluvo. 
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LINGVO 

1\,\.1 TA~fE\" 1 .A TERO . 
Tt'RNI(,\SI 

(Tt•tffl st•tl instrua traktalo, prr 
kili In dislranéiln Gnrdin nodo 

dt'IIOIIt' implikirios .) 

Motu· .,Ln putro clonb ni ln 
infunoj pn 111111 pomo." 

(Frcncri¡;a provcrho) 

J.n 'uprn frnLO ne pla~.'lS nl 
Oro KnlOC!ill)". (oi snjnns ni li 
stnmpn. rur man!..ns ('11 si rekta 
objckto en nkuznth·o, kiun pos
tulns In trnnsitivn verbo. Tinl 
1i konsilas, mcti In dbtribuatnn 
substantiYOn CÍ:Illl en nku:ra
tivon, kaj Jau logil..nj rezonoj, 
Jdujn Ji tletnle prisl..ribis, en 
ukutulivon plurnlnu (Lit. Mun
do 1017. pngo t2:l). Do In frnzo 
tckstu~ laü Oro 1\nlocsny jcne: 
.. Ln putro donis ni In infnnoj 
po un11 pomojn." Li nsertns, ke 
In pckulo, kiu koufuzns In ku
pon !le In gramntildstoj, malink
\innj uzi plurnlon post .,un u", 
l'stn' In numernlo. kiu kondutns 
.. duvimi;l'": Hila te ni In sub
slnnlivo si rolns udjcklivc (.,unu 
pomo"), rilnlc ul In prepozicio 
Si rolns substnnthe (.,po unu"). 

Mi volns elprovi In portltnpnblon 
de ci tiu tcorio. 

Unuc mi skribn., jennjn 
frn10jn: .,Lil filoj ht•rcdi'l po 
unu ec'•nlojn - po du cc\'alojn 
- po kclknj cevnlojn - po 
¡)lurnj Ccvnlojn - po multnj 
~l·vnlojn." nra, e, braYi~imc, 

krin~ In nkuzntivistoj, dum lu 
nominntinstoj estas iom konfu-
7ilnj, sed l>ileutns sub In forto 
de In nr¡¡umcntoj de Dro Knlo
csny. 

2. :\un mi iom modifos ln 
frnz:ojn, alkro~nte nl In pckemn 
lllllllt>ntlo nnkornti aliun kvnnt
iudikan csprimon: .,La 111oj 
néctis po unu korbojn dt\ po
moj - po du vn¡;onojn dn po
moj." Ankornu brnve, cu? Ln 
pli kurngnj el In nominntivi'itoj 
dubns, cu In filoj ''ere a~ctis 
korhojn dn pomoj, éiu po unu. 
lli nscrlns, kc la korboj n ·slis 
proprnjo de In le¡;ombtino knj 
kc In filoj nrclis nur pomojn, 
ciu po unu lwrbo. Sed mi mrm 
rstns ¡;rnndnnimn knj diras, ke 
1'11 In grnmatiko oni ne povns 
~inm nrguml•nli per logiko. 

3. ~li dcnovc modifns In 
frnzojn, nun tute ellnsnntc la 
pckeman numernlon ltnj ans' 
tUIIIUillliC' gin per SCIIIIUI11Cr:tln 
ln·nnlint.liko: ,.Ln filoj ucetis po 

korho dn pomoj.'' Sed ldc csln!'. 
mm In rcktn objl•l..lo, montn•nda 
pcr oku7.ativo'' Cu mi ellasu lo 
prcpot icion ,.dn" '1 Mi tion pro
vu:.: .,L;1 filoj uCt'lbl po Iom 
pomojn - po tutnj vugonoj 
pomojn - po multnj vn¡.:onoj 
kurhon (singulnrol) po lllllti,O 
vnrojn - po paro suojn. lli he
n·di.. po duopo ~c\'alojn - po 
(lliTO cevalojn - po 111iliono 
1lolnrojn. Ln boun onklino 
nllinuis, donintc ni ni po kellt
fojn ld,ojn - po kclkobln ki
'njn.'' Ln brnvo-krioj s ilcntigi,, 
Mil' In knpo de pluruj legintoj 
hirtigns lu hnroj knj niidi~ns 
protí'sln murmurndo. Nur In 
malmollwpnj nkmativistoj fcr 
\'ore knj enh17in<;mc klnri¡:tn~ ~ 

.. Tiuj fmzoj eslns tute korekluj. 
Sl' oni povas dil'i, ke In filoj 
:u'ctis suojn. eht po unusoln 
pnro, ni povns In kvnntindilcou 
nnkni1 nnlniemeti knj diri, lte 
ili nCetis (po unusola puro) 
suojn.'' E'ltnnte lolcrcmn viro, 
mi ne objetos, ke nendvcrhn 
ndjeklo (prcpozitivo) predpe 
longu (N líe In e~primo ,.po 
unu-.oln paro") :.turns ordinnre 
post In ohjckto, knj ne nntnu ~i 
(ci tic In vorto .. suojn").Mi nur 
monlrns at Plcnn Gramalilto 
§ 400. 

kaj lí'q>intc pcr ~¡ rnalklaran ahon el upudn 

flnkoi trinkigis la ccvalon. 
Ln koto cstis lerurc profunda. Gi preskau 

kovris la duonon de la caro. Se ni iomete 

deklinigos maldekslrcn, ni trafos krulajon 5 
metroJn ultan, mahupre de kiu trovigis mnr
cosimila rizkampo. 

Anltaü ni sidi~is !>liT la caron kaj mnugis 
bulojn da rizajo. Pcklita r<~fano, kiun ni por

tis kicl almangnjon, C!>lis pcrdinta guslon 
pro troa mnlseld~o. Sed tio ne grn\·is por ni. 

Kiam In pluvo momenle moderi~is, mi 
prenis denove la kondukrimenon. La frnto 
ie trovis bambuan bastonon kaj iris al la 
kontraüa nanko de la cevalo. 

.. Nu, cu bonc?" 

Ln ccvalo, frnpiln sur la nuko, ektrcmis 

kvaznü jesonte, knj abrupte slari~is la antau
njn piedojn. 

.,IJop, hopl" 

Miananke mi ligis In rimcnon nl la limono 
de In ~aro kaj tirante gin per In sullro volis 
lcvi la earon gis lu mezo de lu kruta dcklivo. 
Anknü In frato vipadis la eevalan postnjon, 
kurnnte npud la curo. 

,.Nu, ankorau unu tiro knj ni ntingos la 
supron." 

Mi diris tiel, sed en efektiveco tiam ni éiuj. 

In cevalo, la frato kaj mi, estis preskau el
cerpituj . 

.,Jenl" 

La cevalo fervore tiras. Ankau mi tiras per 

~iuj fortoj. Sed malgrau t:io la earo ec ne 

movetisas, kvazai:1 su~ata de la koto . 
La snrgoj, t. e. In fiSoj, fnri~os sentaugaj. 

se ni ne povos nl¡,orli ilin al la pograndu fls
komercislo en Ueki gustntcmpe nntaü la 
tagi~o. 

Jcn 13 coro npenaü movetigis. 
,.Hop, hopl" 
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4. Mi fnrns rlinn pn;on, jom 
lu lostun: Mi tul e C'ljeln~ In vor
ton de In kvnntcsprirno, suh
kompn•nuntc ~~~~ el In sin.:ulnro: 
.,Ln filoj hercdi'l po ecvnlo -
po cevolpuro po i:evalduopo 
- po ccvultriopo - po ecvnln 
dujungnjo. La bono onklino 
ndioui~. donintc al ni po ki5o -
po kclkfojc ripclila srnoco ki'lo. 
Ln ~ugu rcgo sturi¡,:is en In pord
ojn de sin lcnstclo po kurngn 
solduto kun hnlcburdo." J\Ji ve
los, kc nun ce In plcj ortodnk~nj 
akuznlivistoj nc cllordos el ci 
tiuj fruzoj ukuzntivon (s(.'n pn
roli pri ulwznlivo plurolnl), 
krom kc ili rompus lo prcmi~on 
knj subsovus líen In numcrnlon 
.. unu". Sed mi apclnciu'l ni lo 
espcrnnlistn publilco lcnj propo
nos, kc oni vocdonu, eu ci tiuj 
minj t•kzcmploj cstus klornj, lo· 
giknj kuj korcktuj, ou nc. J{nj 
se oni jcsos, do jen In konl<ludo: 
La lrorio pri la plurala aku;:a. 
tiuo post distribua prepo:icio PO 
11e estas knnlenliga, i:ar §i nt: 
tolvas Nu¡n ka:ojn. 

Mi komprcncble ne votos nur 
detrui. Kondomnintc unu leo· 
rion, mi devns prczenti nlion, 
pli tnugnn. Tiu mio e.'tns tre 
simpln, sed mi rakontos ftin iom 
lorgvorte: 

E!>tns konutn ufcro, kc 7.omco
hof prunlcpreui'l In prepozicion 
PO el In !>luvnj lingvoj. úi .:bb
lu" anknu en In ~hn. li:uj tic In 
a~ero pri PO stntns tute sume, 
~tcl en Espcronto. Oni <liras ek· 
~tmplc: 

<A·he: Otee jim dol jublko 
(l>ingulnra okuzulivo). 

Esp.: La pntro donis ni ili po-
111011 (singularn okumtivo). 
. Cehe: Otee jim dRI po jcdnom 
Jllblku (singulum prcpozilivo, nc 
pluruln nkuzutivol). 

E~p.: l.n potro donis ni ili po 
t~nu pomo (singulnra prcpozi· 
ltvo ne pluru la nkuzntivol) . 

Lcgintc In fcrvornn nrgumcnt
ndon ele Dro Kaloc~n¡¡ por plu
rldn okuzntivo post PO, mi d~
mandis min mem, kinl ni nnknu 
en la ~ello ling\o ne hn\'ns post 
PO plurnlan nkuznlivon. Mi pre-
71'nli' tinn prohlcmon ni In 
Lingvn Instituto de In Cclln Akn
d(.'mio, pclontc klnrigon, ki(.'n 
mnlnpcris la rckln ohjckto. nomc 
la nkuzntivo post In transitivo 
' 't•rbo .. doni", kinm oni u1is In 
di-.trihunu prcpozicion PO J{nj 
:trnhln profesoro min instruis 
jrne: 

Poo;t In trnnsitivnj vcrboj sto
roe; In obj(.'kto kutime en nlmzn· 
ti\'0, sed nc ~inm. Pavos gin 

c~¡.rimi unkuu lulo frnzo (.,!\ti 
Ytdll'l, ke pJuvus"), llU inflnitivo 
( .. Mi viduo; pluvi"), ou mczur
indikn ndjckto ( .. Mi hnvns mol
multe da pono") Spcc-ioln knlO 
esto~. ,e liu rncmríndikn udjckto 
c'ln~ prcpo1.itivo kun In distri· 
bua PO Tiam In rektnn objek
ton rnlns In htln PO-komplekso 
(,.po nnu pomo"), ne nur la sub
quntivo (.,pomo"), snmc kiel In 
lula csprimo .,mnlmulte do 
pano" <:.~lo~ rckln objcklo de In 
vrrho .. ~1i hnvns". 

1\uj In nl'nbta nkndcminno cl
<.utis nmn~on dn citajoj el la 
lilrrnturo, gromnLikoj knj s in
IPlo¡aj lrnktntoj. Mi koncedns 
kc la Celia Akndcmio ne estn~ 
1\ompctcnln pri Esperanto, sed 
In jus nomitn trorio snjnns a l 
mi trc tnugu, ~nr gi eslns simpln, 
lwns(.'kvcncn knj ~olvos ciujn 
(.'hlnjn knzojn. Knj g i ne estas 
tute frcmdn ul Esperanto, vidu 
Plcnon Gramntikon, § 306, Rin1. 
11. 

Komprcn(.'blc, oni povo_, ankaú 
en In cclin lingvo turni la frnzon 
nlimnnierc knj diri ekzemple: 
.. Ln pntro donis ni In infonoj 
pomojn, ni eiu po unu". Sed 
linm lemn~ pri tute nliaj f rozoj. 
p.,¡ nnkou nc povns tu C!iprimon 
,.ni éiu po untt" metí :mtnu lo 

La frato jam plornnte vipas la cevnlon sur 
la postnjo per la bambuo bastono. 

larmoj. Vidanle tion mi jnm ne povis retcni 
mían scnlon, knj tirkuiíprennnle la eevalon 
sur lo. nuko, mi lnl'tlc ekploris kune kun la 
fruto. 

I<inm ni tro.pasis la sep dekonojn de la 
deklivo, In eevalo nbrupte ekhnllis. F leksante 
la nntaünjn piedojn Si sidi~s en In koton. 
Ni volis malpli pezigi la sartojn, sed formeti 
la pezajn sargojn sidnntajn supre nc estis 
laüforte por ni knnboj. 

.,Fi, vi malfortnl" 

En senespcro mi kruele tiris In kolh:lrojn 
al In cevalo, sed (li snjnls kvazuü mulvivn, 
apennü movetis la knpon. Gi jam ne havis 
la rorton por rcktigi lu fleksitajn piedojn por 
sin levi, kompalindn bestol 

,,lon ni faru , fruéjo ... <>" 

Nun min frato tute perdis In knpon ltnj 
sidi~is en In koton kun In lanterno inter In 
brokoj. Ln grnndnj okuloj de In cevnlo, kies 
nuko tusis la lnnternon, montrigis plenaj de 

Unu horon poste ni prosperis trnnspasi la 
deklivon helpnte de lnborislo, mía konato, 
kiu iradis In sumnn vojon tien knj rccn. 

Efektive ne ekzistns ticl honesta besto kief 
éevalo. Ankoruü nun, post multaj jaroj, kiam 
mi vidus cevalon, kiu tiros ~aron, mi eksentas 
elkoran nmikecon kontraü ~· 

Ccvnlo ne nur ploras, sed g¡ nnknü ridas 
ne maloflc. Sed sajnas al mi, ke en Tokio 
nur malmultnj C:evnloj estas tiel senzorgnj. 
ke ili ridns. 

El In japann: T. Kurlsu. 

(Lo nutoro de tiu ;.¡ rnkonlcto S. Tokunnga 
r~lu~ jnpnnn prolcln vcrki~lo fnmn p~o In ~omnn~ 
,.Strnlo srn Snno'', kiu (.'~111~ trndukttn. ~tom mt 
scin~. en lingvojn gcrmnnun, froncnn kuJ rusnn_ 
- Trnd.) 
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OBSERPO 

HRmlcl 

llomlcl ct•rtc cstns grnndo 
Olmo. nonrgu urnngo, pcrfckt.t 
rotogrnfndo, cmincntuj nktoroj, 
inlt•r ili, en ln ~drolo. I.nwrcncc 
Olh irr, In plt'j bonn Shukcspc· 
urr intcrprnnto knj snmtcmpc 

nl..uzntivan objekton, sed cinm 
nu r poslmcli gin. 

Ln jus prczcotiln tcorio povas 
c.o.li nplikntn anknü ce In kvnnt
csprimoj kun In prcpozicio 
CIHKAU. La rcspcktivn echa 
frnzo tckslas ckzcmplc en lnu
~orln trnduko: .,Mi vidis tic c ir
l..aü duccnt homoj'". Nc t•stns tic 
tlkuzntivo, sed prcpozitivo, knj 
ci tiu lula mczur-indika adjcklo 
.. ~irkail duccnt bomoj" rolas kicl 
objckto post In lrnmitivn verbo 
• ,mi vidis'". Similc stntns In nfcro 
pri In kvantesprimoj kun SU
PER, knj GIS. NI do vidas, kc 
unknil nominativo estas el tic 
drfcndcbln. 

Sed ni povns ei liujn vorlojn 
CIHKAU, SUPER, lJIS opinii 
Jtnknú ndverboj (Pleno Grnmn
tiko dirns: pscúdo ndvcrboj), kuj 
tinm sckvos post ili la akuzutivo: 
,.Mi vidis lie eirknú - super -
gi!! duccnt homojn", sume kicl 
en In frnzo: .,Mi vidis tic prcs
knú - nur plusminus. plimulpli 
- pli ol - nlmeunü - mini
mumc - maksimwne - prok
aimumc duccnt bomojn." 

Tic! In tcorio pri sckvoj de 
.,duvizagn'' funkcindo de In nu
mcroloj (kiu cetcre en unu kuzo 
rifuzns scrvi) fnrigas ncbezona. 

Mi finas voknntc al eiuj kvnr 
vcntoj In obstinan konfcson de 
Galileo Gnlilci pri la lcrp, kiu 
tomen movi@ns, ce se In uútori
tnto dckrctis nlimnniere: ,Eppur 
, i muovc!" Tnmen In nomina
tivo! 

Per tio mi adiaüns a l In afa
blnj kaj pnciencnj lcgnntoj knj 
st•ndns ni eiuj snmsentaj nomi
nutivi~toj po sincera saluto, kuj 
ni lo plurol-nkuznlivistoj po unu 
bonujn noktojn. 

Dro T. Pumpr. 

unu el l;t plcj grnndnj nrtist
individuoj de Anglujo. 

Olivicr en tiu ~í filmo estas 
pli ol nurn n•protluktn urtisto. 
Li rilntas ni lu éciYCI"kO de 
Shnkespcnrc ne tinmnniorc, kicl 
~e llenriko \ '., kic li volis kicl 
t•!dc plcj fidcle komuniki In trn
gedion, sed Ji konscic lu1edns, 

,tn:-1 ormns In vcrlwn, ri¡;ur
tl:mle gin presknü krudn mntc
riolo. Ticl do linn ll:unlcton oni 
nc povns diri simplu filmigo de 

Shnkcspcurc-n lrngcdio, gi 
~njnn~ prcsknú novo prilnboro 
de la Hnmlct-legcndo. 

Cu tiu novn llumlet ntingns 
!u grundou de In verko de Shn· 
kc!>peurc? Tion oui dcvus nei. 
Nt·niu figuro, krom llnmlet mcm 
t..nj Ophcliu, estns cgnh·nlorn ni 
In Shakcspenrc-o j llguroj, ce 
mole, i1i estas mnlsupcruj (Polo
nius, Horulio, In lombisto, la 
nktoro-rego) knj pluraj tute mnl
npcrns (korteganoj, Fortinbrns) . 
Pro In snn~igo de hl figuroj son· 
{ligas ankaú ilioj rilutoj, kuj in-
, r In snngitnj cirkonstnncoj 

unknu la figuro de llnmlet rice
\'iiS nlian !\Cncon, sam~ontc per 
tio, knj per la oldonitnj scenoj, 
In tulun direnhnvon de In verko. 
Apenoú oni povas opinii, ke tia 
ck!ltcrordinnre konscln knj kul
turita artisto, kia Olivicr, simple 
miskomprcnis Shnkcspenre-on: 
tion kontrnürliras la nobln ludo, 
l<nj ph1rnj cmincntnj sccnoj, el
stnraj nnknü el In vidpunklo de 
In nlmnrlo. Ci tic, kiel ni diris, 
lt·mas pri In pluformo de In 
llnmlet-legcndo. pri tics stnrigo 
en In servon de nova dircnhavo. 

Tnmcn, ínter In du IJnmlcloj 
estas mulla komuncco. Shnkes
penre metas tiojn dcmnndojn de 
lu supreostrcbo tle l'hurgnro, de 
In dckndcncn socio, de In burRa 
pensado, knj de In individuo el
lcvignntn el In dekndcnco sole 
pcr intelcktn vojo, ke tiuj de
mnndoj trovas chon kuj nnnlo
gion nnknü en In nunn burga 
c;ocio. Shnkespenrc klnrc mon
trnc; ni ni In hildon de In 
dekndenco, sin m<'m di,mor
dantn mondo (Cluudiu!l knj !in 
korlego). knj klurc montrns, kc 
In s imple bonn knj honesto est-
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njo ncprc ¡wrcns intcr In rnflni
tnj impliknjoj de In diserignntn 
sorio, kc e~ lu homon de plcj 
nlln mornla scnto knj de plej 
profundo J>l'llsndo frnkn.sns tiu 
mondo en s in fnlcgo , se liu ne 
povns de gi gustulempe fors irigi, 
cnr li nc vidns klure ltt nnsk
ignntnn novon, knj linmanie re, 
pcr In nhstrnktuj normoj de siu 
lrcmdn ni In r cnlo filozollo, fnrns 
knptilon por s i mem. Al tiu fn
lintn figuro Shnkcspcnrc kon
trl\lJsturigns lu figuron de For
tinbrns, kiu ckknptns In konkre
tnjojn knj trovns por si In vojon. 

Lu fl nmlct de Olivier konser
vns In dckndencon, In mediton de 
ubstrnktrl ntozofndo, sed For
tinhrns manl<ns en g i, knj pcr tio 
In filmo nh'!oluligns In specinlnn 
finslwn de llnmlet, krenntc at
mosfcron de @cnernln morlo knj 
neniigo. Se ni unkornu konside
ras, ke In fortiknjon de Hclsingor 
Olivcr lokus en mnrsicgntn, ne
Lulkovritn soleen insulo knj In 
sccnoj pnsus en morna duonmnl
lumo, furunte licl vcre premegnn 
cfckton dum In tutn oknznjo, eble 
nc cstns nuru miskomprcoo diri, 
ke ei tiu filmo volns esprimi In 
mondfin-ntmosfcron de Anglujo, 
\'ivnnln chic In plej grnnddn kri
zon de sin historio. 

Komprenchlc, tiu mondfin
utmosfcro tute nc estas pravigi
tn, cnr Anglujo jn huvns clirvojon 
t•l In nunn s ituncio. Kaj tinl Jo 
filmo nc konslrniRns sur firma 
fuudom<'nto, linl i;i hnvas la 
multujn ctnjn mnkulojn knj 
crarojn de ludo, dckorucio, 
nrnngo. Grnndn tnlento, repre
nintc In plcj bonnjn trndiciojn 
de In pn~into, luktns en gi kon
traü In limoj de In ebloj - knj 
ne vcnlms. Tnmen, In filmo 
npnrtcnns n i In clstnre artvnloraj 
krcajoj de In okcidcntn mondo. 

F. D. 

T. S. Ellot. 

Ln nngln poclo T. S. Eliot ri
ccvi~ In Nobcl-prcmion de 1948. 
Luu ln originn intenco, oni do
nos tiun prcmion por In rckom
pcnco de vcrko nu verkodo, kiu 
servus In uferon de lo progre110 



ltnj Jliii'O E~tns inde okupigi prl 
In dcnu~ttdo, kingmde rl'spon. 
dns tinjn kondi~ojn tu prcm iito. 

S~·nduiJl', l·. tiot C''lno; tn• kn rak
terizn , knj ínter In du mondmlli
toj l'hlc• ph•j signifn fi¡¡uro do 
In unj!l:\ poczin. Li kom<'ncis 
~inn ltnrieron )H'r scrco de novuj 
tcmoj, pcr rihelo kontrnil In tra
dicinj konccptoj d<' formo knj 
cnhnvo. c~·tcre, ti ne stnri<; soln 
en tiu riuclo: In tntci•ropn ·~C'n
rcvi~o post hl unun mondmilito 
kreis tinn kriznn stnton, kiu dc
vi¡;is In verkistojn por kontrnü
nwti~o ni In prok~imn pnsinlo. 

Ln romnnvcrltistoj fo rjetl, In 
mnlnovnjn m<"lodojn de In tcm
plcklo, l<nrnktcrpcntro 'knj tip
kr<"o: In konceptoj de ~poco kaj 
lempo relntivij:(i:~; mnlnpcri c¡ In 
unnecn oknzajo knj In ccntrn 
lJCroo, In problcmojn oni m elis 
S('d ne solvis, ce In po~tulon d~ 
solvo anticipe rifuzis kiel nntnu
jugon; p er lio In verkistoj jen 
kon~ternis, jcm konf111.is, jen 
indignisis sinjn lcsnntojn 
tinmnnicrc ili Vt'rc <'sligis In I!OJ· 

non de rcvolucicco. I-1 pocloj 
forrifuzis In formnn ordon de 
lo trndicio, In pretendon je lo
gika dir-koncrpto, In pcnson pri 
In socia destinitcco de In poezio, 
kni Cinn tcmosfc ron uril110 ekd2 
ln Viktorin epoko. Tio estos, sen. 
dnhe, konscie bildodctrun. kon
sl'ic ribeln sintrno. St>d In senre· 
vigo ne suficns sen In trnpenso 
de éiuj Jconsekvcnco.i. Ln plcj
pnrto de In nngln litcrnturo, nns
lntní• frontc ntnki In burg1jn 
hnrojn, proprc rifujlis de In pro
bJ<"moj, ka j konstruis, eiu en sin 
mnniero, In fikcion dt> novn nrto 
por arto, por nc dcvi kontrnú· 
rignrdi ln fnktojn. Tirl nnsk i~is, 
inlcr In dn mondmilito.i. In lile· 
rntnro de In hurgn dckndcnco. 
Scnduhc lrovigns en ili krcnjoj 
vnlornj, knj tre interesnj tiu· 
rilntc. ke ili montrn-; putro~imp· 

tomojn dr kri1n cpoko. Sed pro 
'8Ín unuflrml"•co, prn <~in rifugo 
nntnu In prohlcmoj, f¡i n(' povns 
knlkuli jC' litrrnturn krcdito. 

F.n tiu cvoluo, Eliot hnvis de· 
cidnn rolon. Ln fundo cl<'m<'nlo 
d<' lin frun pOt'liO CSIA!! In mol· 
kontento pri In mondo. En In 

n_np~odlo dr Venta \okto" li 
pnpcntrn, In l!'rurujn omhrojn 
d('. srundurha nokto. hildnn de 
nlJ7uru virino, slultaj njoj, nn
~ula lnntc•rno, ~cn<~cnta lunlumo 
kompntindn eambro ¡· . 

. • •n scn-
n•,·•so, In rento de In hildoj, c<¡-
tu, _ncprldubt>hlnJ. Ni k rcdns je 
1•.• smcero de lia rihelo. Sed Eliot 
rt¡:nrclus ninn lcmpon scn,piritn 
cpoko, kuj kontrnu tio Ji ribelns. 
La solvo: for U<' In civili7.o, for 
de In mizero krcitn de In mnteriu 
mondo; rcturne ni In klnsikn li· 
ternturo knj ni In kntolikn viv
ohservo. Etiot forlurnos sin de 
lu iluzioj de In romnntiko: lnü 
li, In poclo rclrovns sinn mcmon 
nc liel, kc li n(Jskultos Ir~ voeon 
de In ,.koro" lrnrompnnte In ba
rojn de lu prudcnta mcnso, sed 
liel, ke In mnterinlon de In poel"l 
travivajo li votos intclekte mn
nipuli. Hnvnnte srondegnn kul· 
turon kaj eksterordinnrun nso
ciaciJ.ln pretecon, In mnterialon 
li konscie formas, (njlns knj li 
plezuras pri la bizaraj eventua· 
lnjoj de konscin, anticipe elpcn
'liln simbolismo. Linj poezinj 
llildoj estos formitaj ne b~tze de 
faktnj situacioj knj trnvivnjoj, 
sed In lrnvivajon Ji usociigns kun 
lo ricaj konceptoj de sin ltulluro, 
ticl ke por linj poemoj oni povus 
VE'fki literatura jn glosojn (li 

mcm farns tion por sin poemo 
Tire H'Cisfe Land). Ln poc1io 
tiumanicrr fnrif¡ns <"lt~trcme 
knmplikitn biznrn ludo, trnplck· 
Lito per seutnj clemcntoj, filtritlt 
el r~nlo knj lilernturnj memoroj. 
Oni povns lnuplnce mulnodi In 
unuopnjn vcrsojn de tiu sprita 
impliko - plezuru enigmosolvo 
por la adcptoj. Browning kon
f esis, k e In scnt<on de iu Jiu 
poemo, kinm li gin verkis, sciiJ 
uur Ji knj Dio, sed de liam Ji 
forgc.sis gin. Nu, !ion oni ne po
vas diri pri la simbolismo de 
Eliot: cio hnvns en gi sbu pre· 
dznn, intclekte clknlkulilnn to
kon, knj cío hnvns nnknü sian 
st>ntun koloron knj trnvivnjnn 
enhnvon. Turnen, eio i:i: In 
boncgn intclcklu ekipo, In grnn· 
rlegn kulluro, In sendubn poeta 
tulcnlo ne povns kompcnsi In 
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munkojn: la indifcrenton pri In 
\orto de la homo. 

Unj kritikunloj dirru, kc la 
plej cl\tara rot•tnvotnmo de lo 
dun mondmitito t'~lns ln Four 
Otwrtrfl de Eliol. ~11 • In fundttj 
molivoj de In volumo esto, In 
rt•lntivceo ele Jn lempo, la ~en
l<'lllJlC'CO de In njoj , la snm~cn
Ct'C'O de• vivo knj morlo: ckslrcme 
imptlkitn spiritunligmo. Jeo csfia 
do In prohlcmnro de la dummi
litn nngln pocziol 

Eliot l'<~lns nnkoi1 kritikbt~ 
~nj ki!'~ lin, ti responsas pri 1~ 
m~t ruoJ de In moderna metaflzi
kn krilikn skolo. Eliot opinias, ke 
pcr In rcformncio, Jtinm dis!ir
igil! In krlstnnn mondo, dis.Siri~is 
nnkoü In fnntnzin forto de In 
P?elo j : _In poezio degcneris, kaj 
~JO pleJ n~ epoko estis In ro
mnntiko, kiom la S!'nlu elemento 
'uperrcgis In intclektnn: In poc
loj u1is In metnforojn oc por la 
mcm\Lnrn intelcktn plezuro de 
In metnforo-kreo, sed kiel nkce
sornjn csprimrimedojo de la 
sentoj. Tiul liaj prcferntaj poctoj 
e'tns tiuj de In XVH. jarcento,. 
prcclpe John Donoe. Tiuj poetoj, 
simile al Eliot, rifugis de la so· 
cin konrtikto, knj vidnntc en lo 
poe1io memcctan intclektnn lu· 
don, nmnsigis birnrnjn ideojo, 
dl·nsigitnjn kompnrojn, tío estas 

kicl Eliot dirus - ili ludís 
kun mctnforo por la metoforo. 
Lll pne1io de Eliol estas mullri· 
la\c In pcrfekligo de tiu ludo. Gi 
f~l·l~ nccrbn intclckta ludo, knj 
kiam Ri st>nle eknrdns, gi flugns 
c•n mi,tiknn nbstrnklilno de la 
\ernj problemoj. 

Fnktc, In poc1io de Eliot kon
~r.kvt>ncc knj kon~cic detrun.s la 
progrcsujn tcndcocojn; tion re· 
l!onn~ !'C linj rclntive senpnrtiaj 
kritikanloj. Stcphen Spcnder 
riproens lin. ke Ji ne tumu sin 
~~·nkn~c knj ~impnlie al la mnl· 
~ntuloj knj mireruloj, knj al tiuj, 
kiuj voln' plihonigi In matcriajn 
rilntojn de In mondo. La opinio 
dr Eliol estos, ke llaj snmtemp· 
nno j c•,tn, pnjlopupoj, (nntomoj, 
mnlplrnnj skcletoj, kaj ke pli 
honnn mondon oni po,·ns krci 
nu r o;ur In firma fundnmento de 
rcnkcinj trndicioj. T. L. 



Jr la lúO-jara nask~jublleo 
de Adoro l\tlrklc" tez. 

Antoü 150 jaroj. In 2·1-llll de 
Dt•rclllhro 1 i98, ll:l'>l,iA•s 111. p~ln 
nodu profdpol'lo Ad11111 'trrk•~
" ic7. l.n litrrnturn parto eJe hn 
'in> e~tn' ¡lcrwrnle honc konutn 
en In morulu. Pn•eipe In E. .. pe
rantn trnduko clt• .. Sinjoro Tn· 
dl'll" dbkonigi' linn nomon m
tc.>r In t•s¡wrnntist.HO. l'rt In jenn 
nrtikolo mi dt•lirns ltr~i In so· 
cinn flnnkun. 

Dum In tntn vh•o Mickiewicz 
t;onsrkvrnce hntnlis por libt•rero 
knj cl••mokrut io. Li bntnlis 
pocmt• knj prozc. lll' m~r prr 
vortoj, sed nnknü per nf:OJ. ,lnm 
en Vilno dum sin junceo li fon· 
dis jnnnlnrnjn orgnniznjojn, 
kie1 celo cstis evolnigi en si nn
cinn spiriton kontrnir In cnrismn 
superforto. Post sin nrestifto ti 
la tutnn vi\'on vngndi'> en ircm· 
dnj tnndoj cinm poriJrnlc libere
can slllndnrdon 

En ,.l.ibroj de polnj pil¡;ri
mnntoj" li prc¡1k ,.Pri In uni· 
\'t'r~nln popoln milito ni petos 
,·in, Sinjorol". Kinm venís tin 
milito en 1848. In poeto jetis In 
plumon knj knptis nrmilon. Li 
orgunizis en ltalio polnn lesion. 
Lu ngndon Ji volis komenci en 
nií&lril\ nrmeo, kic, grnndn 
pRrto konsi~ti' el nnoj de sub
jugitnj popoloj: poloj, échoj. 
slovnkoj, k. t. p. Se In intcn
citn rlbelo de tiuj militistoj suk
cesu,, unu l'l In cefnj renkcinj 
fortoj en F.üropn di'lfnlus. Kom
preneble lo ~era celo de In polo 
legio c5ti~ liberigi Pollnndon. 
Mickiewicz deziri,, ke In polo 
re~publiko e~tu vern patrio de 
liberecnj rnjtoj. 

Sed ne nur por ;tntn sende· 
pl'ndeco luktis In poeto. En 
1849, fnriilinte rednktoro de 
pnriln jurnolo .. Tribuno de ln 
Popoloj". Ji bntnlls nnknu por 
\ocia liberiso. ~tiekiewicz tinm 
simpntii~ kun In socinli$mo. Li 
krcdis, kc gi l'\lnq nova sistc.>mo, 
kiu povo~ rcfunkcii¡¡i In fnlintnn 
ordon. Kiom dn zorgo pri In 
snrto de lnhoristn klnso oni po
vos le~ti en In ¡¡nrcto! Mickicwicz 
konscii¡¡ns lnbori\tojn pri ilinj 
ccloj. l1i ne dcvns enfnli en lo 

knptilon prepnritnn de mnlami· 
koj. Plcj dnn~ern knptilo l'll tin 
trmpo estb domoj prt>purutnj 
por lnborhtoj. Ln pOl'lo ntcnti· 
¡tll~. ke tiuj domoj nc povns ,¡. 
ll•ntigi In vernjn C1•lojn knj ten· 
dencojn eJe In lnhornnta ldn,o. 

Tia cstic; In nktiwco de lo 
pota profetpocto. 1\nj nnn, se 
ni konsiderm.. k1• In politik· ,O· 
dnn ngndon nkompnni" Cnrmuj 
lilerntnroj \'t'rkoj, ni povn~ 

imogi ni ni In vcran ¡¡randecon 
de Mickiewic1. 

D. SmJowskl. 

Toynbcc. 

A. J. 1'oynhee, profcc;oro d.: 
In intcrnndn historio en In Lon· 
dona univcrsitnto, dircktoro de 
''"""' Jn,titute of lntrrnntion:•l 
Affnirs. cstic; post In unun mond· 
milito ee lo Vcrsnilles-u pnckon
fl'rcnco. knj nntni"' nelonsc ee In 
Pnrizn konfcrcco de In ministroj 
fiC ckc;teroj nfcroj, konsilnnto de 
In nngln dclegitnro. Kiel gnstnntn 
profcc;oro, li fnris plurnjn prc
lr¡¡ojn en Usono knj tic linj ver· 
koj estos nnkornú pli populnroj 
ol en lin pntrujo. Lin ~fn vcrko, 
A Sludy in Jlistory, nperis Ais 
nun en Sf's volumoj, knj mm ti 
lnhorns pri plun j tri volumoj. 
Lo usonn D. C. Sommervell mnl
lonsigis In ununjn ses volumojn 
en unu sesccntpnRnn volum~n. 

k o i ci tiu vnstn kompendio fn· 
ri~is brstseller en Usono. La 
plcj bntnlemn scmnjn¡¡nzeto de 
In n<~onn finRncknpitnlo, Time, 
skribis en 194 7, k e oni devus 
enkonduki no"nn tempoknlkulon 
en ln historiogrnfio: A. 1'. 'lignus 
In epokon nntni't Toynbec, knj 
P. T. la epokon post Toynbee. 

A Study in History cstn5 kom
parn studo pri ln historio de In 
civitizoj sur 3488 pnf:oj. Lo ''erko 
votos respondí la dem:mdon: kio 
estos In movoforto de In civili
zoj, .,kiel devcnas In civili7.oj"? 

l.nu 1'oynbce ln konccpteblnj 
unnoj de In hi,torin esploro estn, 
ne nncioj a\t epokoj. sed homnj 
~OCIOJ . CÍ\'i)iroj. J.i di~tin~n, 

dudrk seo¡ civillzojn, el kiuj po!\t
rt''llis nur kv in: l. lo okcldentn 
ch•ilizo (Okcidentn Eirropo. lo 
nngln imperio. Usono, Lntinn 
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Amrriko). 2. Ortodoks-kristnna. 
C'i\'iliTO (Rmujo knj In ortodok· 
~oj partoj eh• Sudoricnlu Eúro· 
po) . :t lslomn civilizo. ·1. llindn 
dviliTo. 5. :\tnlproksimori<•ntu 
l"h iliw (<':inio, 1\orco • .Tnpanio). 
Fl tiuj k\'in - lni• Toynbcc -
kvnr e~tn"> untn\• ¡1lcna elcerpigo, 
knj nnkuu In k\'inn spirndns 
ll<'lll'f.(l'. 

f.krl~tns nnkornii <;lngnnntnj 
clvilizoj (e,kimoj, polinc7oj, no
rwcloj). kronw oni povns studi 
kelknjn morl intujn civili7ojn 
hnmiru. hnhilonn. cgiptn. helc· 
nn, rnelcsikn klp. ). 

Tovnht•e ski1ns tre poezie In 
'tnto;1 pn•zt•ntif¡nntan ni In his· 
toriofilozofo : sur In kolo~t·gn 

kllfo de Jo lempo kelkn j civilizoj 
,::rimpns suprcn, tcn•rite sin 
krn~nntc ul iu clstnrnntn roleo, 
a lin i ~enforte-senpovc kusn'l sur 
iu pli mnJsuprn rnndo de lo 
klifo. Lo historiisto ne povns 
,¡fli In nnkornú pli subajn re
¡¡ionojn de In .,tempo-klifo". 
tiujn plumjn centmilojn dn jn· 
roj, kiuj pnsis gis In ,.pli mol· 
o;uprnj rondo j", kn i snmc li ne 
povns vidi In pli suprnjn r cgio
nojn. 

Jnm tiu suspektinde poczia 
bildo cmfnzns. knj 1'oynbcc nn
knü npnrtc substrckns plurfoje. 
ke Ji okupigns nur pri la .,konnt· 
n j civilizoj" , t. c. pri lo s kribitn 
historio. J .nír Ji , o ni scins pri du 
specoj de In homnj socioj: pri 
lu primitivnj socioj , kiuj estas 
objektoj de nntropologio knj pri 
In ,.civilizoj" kiuj estas o.b· 
jcktoj de historio knj historio
filorofio. ,.Tion snmnn ni provns 
p ri In ci\'ilizitn speco de la ho
mnj socioj. kion In nntropologio 
fnrns pri In primith•a speco". 

Toynbee. fnktc, imitas In du· 
clrkn· jnrt"entnn burf:nn antropo
logion knj nlprcnns. kiel tiu, 
<;lcrilc-stntiknn observmonicron. 
l'l:ome. tiu nnlropologio ignoras 
In c,ploron de In evoluo-legoj, 
ka j studnc; In primitivnjn kultur
ojn npnrte, kiel .,njojn en si", 
pn\te kompnrns ilin nnn ni la 
nlin. En In rignrdo de Toynhee, 
•nme, In hi,torio de In homnro 

<'''"" koll'kto de interkompnr
ehlnj civilizoj. kiujn ,.filozofle 



e~ni po\·ns ri¡;ardi kiel '>Umlcm _ 
ajn". P 

Jum nnlicipc oni povns diri k, • 1 • e 
llu c1 "crnna nit•rn kn ¡ liu me-
lodo t''lla-. nrhilra l•aj nc.~cicnca, 
wd :tnlnll ol linn pruv1• 11•1 el • • C\'3S 

nst·~ll, .k: l_n Jd,lnrii,lo llCJire 
flO\O~ \'lth ph el la rukomuro de 
lu ~cmpuklilo, ni In , 1.,miljarnn 
!wrroclnn, '>lile vit.ll'IJian lnu 
foynht•c. Ln civilltoj havn-. Jlll'll'· 

011, (',lll'i Telltltn j de cirknúc 
duonmilinn jnrn t•voluo l<·t· k" . • · • J IU 
nc ol<upt¡;ns, prindpc 111• voto~ 

ukupiHi pri In l>h·nn hi\Lorio de 
In homnro, kiu nc· volns sludi In 
vojon ckdc In hordoj de la rrn
hol~toj . Qis. In ll~lllttj ve re hornuj 
soctiHCIJ, 1111 lnuncc<''it' sin for
pnsns dt• In buzo de Nu sricncn 
pcnsndo, por vc•ni ni pli kuj p li 
sus¡wklindnj .. poc?.inj" n•gionoj. 

Toynhrc ven• fnrns tion ~i. 

Eksplikinle pcr In kompnro de 
,.lempo-klifo", kc ¡11 hisloriislo 
nc po,·ns ckl<oni In prnhislorion 

•nek konjckli In din•klon du 1~ 
futura cvoluo, Ji mclns lo de
mandan: kinl kelknj homsocioj 
povis ,.plu rumpi suprcn", , ldul 
rcfnlis nlinj (la morlinlaj civi
liTojl, knj kinl rcslis ~cnforle ~ur 
ln rokornndo nlinj (In primitivnj 
socioj)? Knj kiel li11j monlgrim
pnnloj enlute venís ni In roko· 
muro, l. c. al In hislorin ck?.isto? 
El Ido fnrif:is In historio? 

,. Ln <!ramo skribns Toynbcc 
· - uldrns en In pcrfcktn stuto de 
.Jin." 

Jin csltls Cinn csprimo, sig
nnnta In nh~olutnn pn,ivecon, 
kontrnsle ni Jany, kiu signus In 
ngon, lo dinamikon. Toynhcc, 
hclpc de tinj cinnj r'primoj kln
rigns, kc Dion pn,ivigas In per· 
fcktcro de In mondo krciln. en 
kiu phu1 progn•so ne e-.to'l rbln. 
,Tiu impulso, tiu motivo, kiu 
trnn~pu~ns la pcrfcktnn Jin
stnton C'll In novnn Jnng·nkti\'CC· 
on, f'<;ln'i In lll'llclro ele In diablo 
<'11 ln univt>rson tlll Dio" -
konc;tntns Toynhce. Ln historio 
l'c;ln'l C'lt'rnn alterno de Jin kaj 
Jnng. 

Cu tiu ci teologin lingvnjo es· 
tns nur .,poc1.in" lumigo de In 
prohlemo-mclo? Nt•! Toynbec 
mctns In dcmnndon lutc seriozc: 

1 l~it•IJ •. lnií kinj ll'(;oj mnnifc:o~ti~nc; 
.l m-Jnnn·¡>rocc '1 T" . 

• .. " 1·0 IIICt'IC nm 
lustorn'\lo retroiruc; nl In ... 
rs¡>l .. rncm 

. o~o, por eksrii, ~~~ rusaj, hio-
log nJ 01 r . 

•• • 1 lll('( IIIJ , 1111110\'ÍCC Rl'll• 
s •nhoJ .k:lj klimuj fnktoroj po
\ ll \ don, mn klarigon J' 
l"l•l , . · \Oillprcn. 
· .· ~ · pro '111 nchistorin kaj nr
'~lcn~u ohscrvmnnh•ro ti ne povn~ 
•·•e evt TC!.pondon, J..nj jc la fino 
dt la unuu volumo li mt•m rm-
fn7.os kc 1 · . ' n srtcnc.¡ pens- knj 
<-splormetodo N tic fín'lkns. Lll 

prohlt'mo nomc lo" ¡· . . · • u 1 l''llns 
.. s¡unluuln". 

:,En nin Insta provo 'lolvi In 
crugmon - li si· riha'l . k 

1 
• ' rH se vu 

1 l:~lonon, knj ni cleklu In ulinn 
Y?J~11 • Por momento ni ft'rmu 
IIIIIJn okulojn nntuil In formuloj 
d~ ~~~ scirnco, por povi matrt•rmi 
ntaJll orclojn por In lingvo de In 
milologio." 

Nu, Toynbec fcrmo~ lo okul
ojn nntnú In ,formuloj de la 
sdenco" por íom tro longnj mo
mcntoj". En ~in sekvnnt~· tío 
lungn. momento, Ji jcnc mitolog. 
11'> prt In fnktoroj de In civiliw: 

.. Ln fnktoro, kiun ni ~cr~o,, 
c..,tn~ ne ~impln, sed plursprcn. 
llll .,io", ~"d rilnto. Tiun ril:lton 
oni pova., imngi, kicl rcciprokun 
cfikon de nc-homoj fortoj, nií 
inlcrpu.,igon de du su pcrhomuj 
pcrsonnjoj. Ni cll'lctu In duan 
chlon, chic tinrnnnierc ni ukiro~ 
lumon." 

Ekzemploj por In intcrpuiligo 
ele supcrhomuj pcrsonnjoj: Jt•· 
hovo knj lo scrpento, J>r-sinjoro 
knj Satnno, Di-sinjoro kaj Me· 
fistofclo, knj similnj bntuluj l'n 
In nlinj milologioj intcr la !!pi
riloj <le Bono kaj Mnlbono. 
Kinm In dinblo (Jnn¡¡l npenl'l, 
~¡ donns oknzon ni Dio forht\i 
tu pa~ivan Jin·slaton knj ko
mcnci novan krendon. l.a diublo 
IH' kapnbln~ mnlhclpi Oion, fini 
tinn novan krcon jl• pli ulta 
grado; farinte tion, Dio dcnove 
,,rigidii;o~ en Jin". La cliahlo 
provokas, knj Dio rcspundns p1•r 
n¡:o. Tinnwnierc, tcologio knj 
mitologio kondukn~ ninn ,.sdcn· 
rulon" al In tcorio (clllerc ne 
novn). kc In movi{¡un de In ch·i
li7oj cstigns In rc•ngo al In pro· 
~olto de In medinj mulfucilnjoj. 
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En In vivo de In l>ocioj Ju chnl-
lcnnc" ( k ) . " " provo o kOJ .,response" 
~~~·~pondo, reu¡¡o) e.stns lnulcí;aj. 
l~r~mc t·~i~'" ja nnkuú hiolo¡¡iaj 
k~tJ medmJ fnktnroj, sed In dc
c:ldun rnlon hnvn., la .,nl'koncc • 
lt·hln _nnimo", lio c~la~. ni<Jj m:.. 
IIOVIIJ konatoj, la interbntnlnnta 
paro .Jin-Jnn¡:. 

Diwolvinle ~¡ liun ed"f • , 1 nn 
.. tr?non_' pcr nmascgo dn milo
lu¡un, lustnrw knj litcrulurn mo
t<-riulo, knj pcr nnkornll pli multe 
du hrl~pirilnj nludoj, Toynhcc 
('k~lopf¡d~s, .. ~cicncc" csplori 
k~J pruv1 In lcorion lrn kvin 
UI~Oj volumoj. 1\nj nun scl..vas 
nllk,njo de dctahnutcrinlo kun
lon~nitn el In knmpo de ciuj cblnj 
lmJ mnlehlnj ~cicnroj, knj plcj
parlc mi<;lcomprl'nitn, kun enrio
lana fil_ozoflulo, .. poc1 inj bilcloj" 
KllJ nntvn r1·akcia propugnndo. 
Oni ortc jnm citi~ la tilolpngon 
<le lwstl..urnci~ta lcrnolibro, kic 
i·iuj mnl~anoj c~la, hilditnj sur 
111111 matrcli~n Cl'\":tlo: JIU, l'n ci 
tiu wrko. '>111111', oni povns trm·i 
t•ll lrnl(ikomlka kirlomik~o prc!>· 
l:au í·iujn hur~ajn craridt:ojn, 
i·iujn p~etidoscil·ncnjn mnnifcs
ti~ojn de In rl'nkcio. 

:\i tnmen 'chu linjn cksplik
ojn. por demonstri, en ki:Jjn 
ubmrdnjn cl<slrcmojn kondukns 
h kon~ckvc•nca vnlidigo de Jo 
Tnynlwc-n teorio J)ri ,.nekonccp
lehln n nimo". 

(Finoln) 
Lo ,,nlgrn angdo" de Balzac. 
l~sli!l unu el In vintrnj tngoj 

de 18:1:1 jaro, kium grnndn 
r rancn \"Crkisln, Halznc, ricevis 
PniHmnn lcteron en kiu in ne
~~~~~~krihitn korc,pondnntino ello 
malprok,imn knj mistcru Ukro· 
ino plcndi-. pri \ÍU mulfclibl 
~orlo, pri sencspcru vivo kun 
maljuno cdto kaj pri 8inj odor-
t'fllnj por In ¡¡r:ullla frnncu ver

khtu, poelo de \'Írinnj koroj ... 
lbllac t•t•rtc nc anluúvidis, kc 

tiu telero l'slos la komenco de 
¡;rnndeHu dck~rpjora korcspond· 
aclo, kiu lini~o~ per malfcli~o 
l'dzi~u. 

En ti u tt·m po Bnlznc cstis en 
In 1cnilo rle \Íll gloro, knj. lnú 
.\lntistiko fnrilu de bulznkistoj, 
jnm riccvis dckdu mil aroleter· 



ojn de sinj adornntinoj. Do. In 
unun lctrro de tll'konutn ,·irino 
11c elvoki\ 'IH~cinlun ntenton de 
lll w·rl..i!>IO. ,cd l..ium wnb duu, 
triu, kvnrn, BnlTOC ckintercsiRi~ 
pri lu J..ore,poncJnntino. l..nj. por 
('l,,cii ~ilttl ndn•sun knj nomon, 
li fnri' lu ~amnn JHI\Oil, kiun 
furns nun ~iuj junuj homoj: 'i 
nnonci' en gozctoj, kr Ji volus 
n·~pondi ni nckonnln korc\pond 
nntino, sed nc konns siun odre· 
son knj nomon. 

dudon kun Dnlruc, estis 27-juru 
'1rino cd.dno de riccgulo
nnliunulo, :!:J jnrojn pli ngn ol 
hn cdtino . .Si cle' cni' el lu k o 
nulu fnnuho H;rcwu,ki kttJ eslls 
fuma pri sin intelckto. bclcco 
knj liercco. Pri In \irmoJ de tiu 
fnmilio oni diri~. kc ili huvns 
,.lwrun en In knpo". Mult!IJ 
ouoj dl' tiu fulllilio cstis uolituj 
Cll lu poln hi~torio. 1 1 sinj ses 
gdrutoj, sin frotluo, Kurolinn 
Suhan\l..n, c'tís fnmn ne nur en 
Pnlnjo, ~cd nnknu en Frnncujo, 
kit• .si, jum kic-1 '>·ino Lucroix, 
1(\·itl•, unu d In plej konntnj 
litcrnturuj .,snlonoj", kiu, kiel 
oni konlcsis, pre~kuu cgnlis ni 
In snlm1o de In fnmn sinjo rino 
Rrcnmicr. Prl !l·ino Sobnnskll 
pensi~ "dnm l\fickicwic7, ktnm 
Ji vcrkis lu konntan ver~nJon: 
,.Mio Knrcsulino", knj Chopin 
fnmigis ~in lrn In mondo, kom
poninte n i ~¡ bclnn murikon. 

Rnldnu Ji riccvi~ In solvon de 
In sckrcto, sed oni povns imogi, 
kiel mnlbcnis In verkbto, pcn· 
nnlc tlc~ifri tcrurnjn ukrninnjn 
nomojn, intcrnlie In nnckdote 
fnm<.'knnntnn urhon Dcrdyaow. 
Lt•gunte tinn mnlfncilc clpnrola· 
tnn por fronco nomon. ~u Ji po· 
'¡, nnlnúvidi, kc post deksep 
jnroj, pr~:skau nntuu sto morto, 
en In l)rt·~ejo uc tiu strnnge 
sonnnln urbo Ji ligos s ino sorlon 
kun In l'nigmu korcspondo nlinol 

Tuj korucnci~is mullsentn ko· 
rcspondudo, kiu donis ol Ballnc 
tiom do nmo knj felieo, kiom da 
sufcroj knj doloroj. 

Ln kritikn liternturo pri Ba1bnc 
cslns grnnde¡;u, gi cgnlu' ni tiu 
de Shokcspcorc knj Moli~re. Sed 
In h~toriistoj de la frnncn litera· 
tnro difinis In rolon de lo ukra· 
inn sinjorino en ltt vivo de unu 
el In plej grundnj frnncaj \'er
ki~toj, kiel rolon de .,nigra 
nnAelo". knj ne spnris por ;¡ In 
plcj mnlngrnblaj_n nomojn Ais 
In mokn .,pinde polonnise" -
polu kokinol 

El ln snmtempuloj In poloj 
ne povis pnrdoni Al si In cdzi· 
nii;on ni In ,.hnrkovritn'• Bnlzac 
- ln frnncoj, ke s i turmentls 
lin tiom do jnroj. knj sep jnrojn 
prokrn~li'l lo geedzi~feslon, lr.iu 
flne oknzis pre'lknu antaü la 
morto de la verkisto. m e~ dec
idí!!, ke ;i e5tls ,,soréistino" kaj 
nur per •. mo¡::io" ultrcnis Dnlznc' 
on en sinn reton. 

Sed kiu esti, tiu .,soréistino", 
In virino, kiu knpoblis ,.enretigi" 
fnmnn \"rrkislon, lcdnlnn jnm de 
nmo knj lauroj? 

Siujorino Eva Hnnska (Ho 
e~tis sin nomo) en lo juro 1833, 
kinm si komencis In korespon· 

l.n nnoj de tiu fnmilio, mnl
grnú ke ili estis ncordinnrnj koj 
tnlt>ntaj, csti~ kondnmnita j ni 
mnlfelico. Ln fomilin legcndo 
rnkontis, ke In molfcliCo cstis 
knüziln de mnlbcno de ln unun 
prn-fnmllinno, kiu, cnmurigitn 
en In knstclturon de ~in OJo, 
jt>li'l In mnlbcnon sur lino 
idnron. 

Cu sinjorino Ilunskn c~tis 
beln' 

Unu el In s nmtempuloj , kiu 
vidi'l sin jnm e n Frnncujo, rn
konli'>, ke si, mnlgrnü sin Iom 
diku figuro, e:~tis beln virino: 
mirnklaj mnnoj, delikntn knj 
klnrt\ hnúto, .,nebulitnj" okuloj, 
\'Oittplemnj Jipoj koj knpo cir 
kaúntn de bukloj lnu In .,ongln 
muniero". 

l.u gcnmnnloj intervidiAis mnl
ortc dum tiuj dcksep jnroj, 
nntnü ilin gcedti~o. 

Jom e!llis eblo por si In geed
ziAo kun Dnlmc, ~ed sinjorino 
Hnnskn prokruslis ~in. La knuto 
(nú pretcksto ?) estis: necc.'leco 
de ttrnn~o de heredujo. Tion ne 
povis pordoni nl si ln francaj 
historiistoj de litcrnturol Sed 
unu franco bnluki~to, Sro Dou
teron, klari¡;is In ofcron : en tiu 
lempo rién hercdnntino-polino 
hnvi'l multnjn mnlhelpojn. 
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R ECENZO 
Gullleo Gulltcl. 

dt· Ut•nto dt• Jt•,us Cnrn('tl, rl lu 
pnrtugnlu trnduki~ l\lunuel cle 
Frdtn' ({118. t'ldoni~ Portugn lu 
Flunnn Rondo, ~lonlc dn l.npn, 
19 1 o, Porto (J'urtugatio). 6!! 
pugoj, fnrmnto Hl 1/t X 13'/1 , prcw 
nc nwntríln 

l.u l'l•ftl'lno dt• In libro e5tn,, 
kirl ankau Kili ~ubtitolo dirru, 
prt'lcnto de In ,.sciencn kuj mo· 
ruin vnloroj" dt> In vcrko dl• Gu· 
1 i Ir o Gn lilei. l. a 'ciencn vcrkndo 
kaj 'ivo de Gnlilt>o c~tu<; prc 
7t•ntitn sur O pu~oj. Plunj {) pn· 
j;oj prt'71•ntns frugmenlojn de lu 
proceso knj precipc plejpnrton 
de teksto de In kuri07n, mc7.C· 
pok,tilc ceremonin verdiklo per 
kiu dck .. pro In Oin grnco kordi
nnloj de In Snn ktn Romkntolikn 
f'klt•1io, spt>ciule delcgituj dt> In 
1\ ristann Respubliko k iel Cet
lnkvizltoroj de la Apo5toln 
Snnkta Scgo konlrou In hcrC7.R 
nw lbono" - kondumnis Gnli
leon ni formnla knrcero k nj ni 
prntofnrn de,·o dum tri jnroj 
eimemnjne foje eldiri sep pcnto
farnjn p'nltnojn, pro lia ,.fnlsn 
knj kontrnú ni In Snnlttnj k nj 

Kontrnü eiuj riproéoj ;¡ de
feudos sin e n In leteroj nl sio 
fruto: .. se mi volus. s i skrlbis, 
rompi la vivon de fomn verkisto, 
mi fn ru, krimon, kiun neniu ni 
mi pordonus". 

Ciulokll7e Dnlznc neninm fnria 
similujn ripro~ojn. Kontrnitc, li 
substrckis, ke sinjo rino Hnnskn 
esti~ n i Ji .. 1' llmc inspirn trice" 
- In animo lin inspirnntu -
knj estos konnte, kc lo rnkonto 
ele Bnbnc .. Modu la Mignon" 
rq¡¡, inspiritn de sinjorino 
llnnska. Estis nnknit konc¡totile, 
kc ;i inspiris Bnl7.n<' knj esti• 
lio pernntino dum Un sludodo 
de Vt>rkoj de Svedenborg. 

El Nuj lcteroj d e sinjorino 
Han~kn rigordns In virino, kiu 
humile knj kviete fnriRis In o¡er
,·nntino d«' sin sorto knj mnlgrnu 
siaj kulpoj si restis éinm flde la 
ni In idcnlo de sin vivo. 

R. S•kowlez. 



La novelo de la progreso 
Ol'll'lru krlllkursn. 

Umc/oln: 1 Julio, 1949. 

Ciu ht•lrlrn rt•vuo dt• lu mlllulo hm<"nlu\, kc 
mnnkn~ novt•lnj, kt• t•sln, l(rnmln mnbufico pri 

liu mn\long•t pro1a Vl'rko~pcco, kiun la nn~loj 
nomns ,.'lhnrt \lory" 

Tit·~ knu1.o ct•rlt• t·\ln, tio, lu· In vivoformoj de 

lu nuntcmpo nnkornr• nc tute trovt., sinjn lilern
turnjn e''!primformujn Sr iu 1•1' pova~ l•kvicli 111 

rilnlon eh• In 'lt'nlnntn homo al In modcrnn lnbor

mn~ino, a l In kontorn orgoni111jo nv ni In ngro

kultnrn l(rnndu1ino, jt• lics nrln t'~primo Ji rslns 

l<llpn.hln nur trn longnj pri.skriboj, tro mor.oiko 

c!L• mollonl(nj okuntjoj, clo per formo de romano. 

En novelo cinm nnkornú esto, pll .,orto" lo 

kundelo, ni In ncontubo, pli ,.lilernturo" lu ponordo 

ol In pistola. Verki pri poeto, plu¡¡onto oú vogo

bondo e'ltu~ pli ,lwh•fektc" ol pri dulibri!IIO, 

llctonlaboristo oü 11 a ktoristo. Koj liel plu 

L. ~{. ononCll'> nun konkuron de reolistn no\·elo 

pri In modcrnn cvoluinl11 koj progresivo vivo knj 

pri ties homo, kiu In cvoluon jesas knj dlreklns, 

nkccptnnle i;in kiel .. inn vivoformon. Ni ntendos 

de In novoj noveloj lo llenperoo forton de tra

TivnJo, In fotogrofon okrecon de In priskribo, lo 

kurognn montron dt• lo renlo Gu.ste tinl, ni oin 

turnos onknü al tiuj, kluj hnvos neninn verk· 

Í'<llln pn,ron . l1i priqkrtbu ~inn proprnn vivon, 

luklun, ~llkl't:\1111, lli JHt'll'lllU \l'rlln hildon pri In 

nwtlin, 1'11 kiu lli \Í\H~. prí In ltthnro, kiun lli 
rornt;. tli monlru, ke In nunoj Cnrmoj de In vivo 
nc ··~las multlli hc\nj, nwlpli t•nhavri(o,aj, ul tiuj 

de h1 pn~intnj lc·mpoj. ~~ utenclns de ili nplim
io,mnn reullsmon. 

l.n rNinktoruro ¡¡,. J,, ~1 .. prijni¡intc In """<'11· 
tli!njn kcmkurnovelnjn , pn·mios In tri plcj bonnjn 

1'1 íli. L•t 111\IHI pn·mio ''''·" :100, In dun 200. lo 
lrln 1011 forinlnj. Ln n ·cloktornrn rr7l'rvu, ni si 
In rnjton, ,,•ndi por In mono E,¡wrnnlnjn librojn, 

~1' In 'lrndo de mono l',ln'l hnrntu de jurnj mal

fnciluj. L. M. rojtu'l publikigi nnknn ncprcmlitojn 

konkur-nov¡•lojn; tic, vt•rkintojn ~¡ honorurins 

pcr !iO forinloj (au pl'r lihroj snmv¡¡lornj). 
Ln konkurnrkujojn oni <ouh,krlhu pcr drvixo, 

knj oni nltlonu kovt'rlon, sur kiu c~tns ,krlhiln 

la snmn ch·vlzo, kaJ km cnhnvn'l In nomon knj 

~1dre.,on dt• la vcrkinto. 
C.iuj rnjtnj pri In pn·miilnj oil suprnkondiee 

puhlikigituj verkoj opnrtenns ol L . M. !.Jnnu

skriptojn ni ne re~l'ndns. 

~i e'!prra~. kc konkurs:tntoj sin ononco• en 

grnndn nomhro; c.~tu, vcrc gojigl', ,e per tiu 

konkuro konwncl~w nova norndo de 111 f:.sper

unto novel·litcuturo. 

Dinj Skriboj" doktrino, lou kiu 
,.In Suno estos In centro de 
1' mondo koj ne mov~n.s de 
oril'nlo oltcidcnten, koj lo Tero 
movigus knj ne estos In centro 
de 1' mondo". 

ilnstros In sekvnj rrngmentoj de 
la tcksto: 

Jt•n, klel butnlill lo ml!zcpoka 
kri,tnni~mo kontrnú In scicnco: 
,.Ln ,cicnco por kio? Se In filo
r.ofoj knj lo scicnculoj knpobl~ 
honc ¡¡vidi In homojn, In veno 
de In ,uvnnln Krislo ne eslw 
r,tinto necc,n. 

La cctcrnj pli ol du trionoj 
de· In vnlorc·gn enhuvo de ~¡ libro 
purolns prl In evoluo de In du 
ontngonlsmoj teorioj, geocent
ri .. mo koj hclioccntri1mo koj pri 
111 kun ci \('OriOj Jigi\11 C\'01110 de 

kc•lknj :tlioj lcorioj de lo rizl~o 
onloú knj post Gnlilco, por ttn: 
mnniere difini liun lokon knJ 
~i~nifon de \in rolo rn lo ~,·~luo 
de• In scicnco. Koj In plrJ lfllC· 

r r.,11j f'st:n lu 'IOciologiuj koj filo· 
zofaj konkludoj pri In evoluo de 
In s~icncoj, rilntoj intcr lo 
"'cicnco knj religio knj pri In 
kln"'n knrnktcro de kontrou'lcien
cnj bntoloj. Lo belceon knj vn
loron de tiuj po~oj plej bone 

..... ckzistas ... idcoj . • . kies 
vi\'oforlo nc ebligns ni ili tram· 
vivi In kreon de novoj, sed kluj 
lomen sukcesns postvivi sin 
mcm. nliignnte en siojn proprnjn 
fnntomojn. Datolodo kontruü la 
krenj idcoj okazn, en In nomo 
de tiu grupo de fnntomoj ideoj. 
Ilin frunlo c.sta~ turnita ni In 
C!>lintcco. knj i1i klopodo'l tiri la 
'IOCiojn 'en 8 ian estintecon, kun 
lo e~p••ro per tío reir?~¡ In me· 
dion, kiu redonos ni 1la In prr· 

di111n vivon. 
Kiu horno nc rimorki, ~irkou 

si lo hnltigon cfikon de _1' .'?"' 
Jomnj idL'Oj knj ne 'ICO~,, Ilion 
butnlon en sin propro smo, pe· 
nllnlnn lin subi¡;i, lin tren! en 
tiujn mnlhe111jn rcgionojn, kiujn 
ne otin¡;ns In brilt•flu tumo de In 
ocmortipovaj ideoj ?" 
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1.11 ob~crvndo pri 111 nnturot 
J{iojn rrzullojn Ai povn, doni? 
Ln scntoknpnbloj csiM molper· 
ft•ktnj. koj kinn intere,on hnvos 
l'lunmrno knj ,ludo pri In pul· 
rrmn maltrio de tiu ~¡ humilo 
t•kli~to? Nc. bctonnln c,tn, ne 
tio cd In preparo de lo nnimo 
pu~ t•niri In rcgnon de Kristo. 
l..n hnmo ho\'1\.5 ori~innn mol· 
ltonnn, In pckon, kuj tinl 1i r,tns 
jl'laln ('11 tiun ci molp~rfcklnn 
nlOndon· kr Ji profitu ,,nn sur· • • . 1 
h•run ek7i~tndon por ''" pung 
knj !!In pcrfcktigi, knj po,tc te: 
vi~i ul In 'upcrn mondo de 1 
¡wputrcmo knj nemnteríeco. 



1.:1 n-ro? 1\iu soifas pri ~i. tiu 
tro,·ns ~inn uniknn fonton l'll In 
•nnktnj 'kriboj" 

~¡ kuií.w~: 111i la kunfluij¡o de 
líuj iciNJj kuj dc• uro dt• ntluj 
ideoj, ilinj \oldiloj, kiuj dt' di
wr~"J punl¡toj de In horízonlo, 
wbitt• vcnr¡o, por kuniAi. uuuii:•. 
prcpurantc \'ll\lnn 'intc~:on de 
Nuj konoj ~¡, tinm ••kirit.•j. De 
In 111\llll spce11 •·~ti~ liu C:·urmn 
fll'riodo ¡•kirintn de fu n a gi, 
l ·n jnrcentn nntnu 1\risto, c•n 
nntik\'11 Grckio, de la dun :.pl'Cn 
<'stis tiu tll'ríodo, kiun kunsisti 
¡:is In IG-n knj la 17-n jnrcentoj 
ninrpoknj." 

Tutmond11 Junul•r-Or~t•nlzo. 

M. v. d . Ilor.!il. IG pnj{n kn· 
jt•ro. Eld.ono 111' T.IO centro, V. 
c:rartdijl,, l\cderlnntlo Prctu 
unu re~r- kup. 

,.La ed1i~o de la seirnco kun 
In r~ligio nc t·,ln~ libem kuniJ:n 
de du ~:ntoj, lduj, sin inter 
komplcti~c. n·ciprnlw \in re;lfi
l{a\: knntrllllt', ~1 t•slus kon
lrnklo, Pl'r kiu unu el In kon
truklnnloj ~in devi¡{n:. srni In 
alinn," 

.,l..n religioj nc cclus 'cion; 
ilinj irl'loj en In n-~1onojn de 1 
rndnj J..onstrnoj okn711s, nr kun 
In inh•nco ncprolilcmc t•,plori, 
~t·d por nkiri idrosistrmon, kiu 
"''rvu kic l !>Ubt~:nilo Hl ilin etikn 
<luklrino." 

.,La sintenoj de In 11cienco knj 
tic• In rt•livin unlnu In esplorn 
prohlc•mo t•,llls do tute nwbn
rnnj. "nj neninoknn• tiu mnl
~nmo npcrn~ fiel :~krc clslnrn, 
kit•! nnlnu In ernro. Por lu sci
t•nco In eraro esln~. oni po"·'" 
cliri m•pnrndoksr, la plej nl..tivu 
el giuj oguntoj - eur estn:. gi, 
kiu ciuokn7e montrns, ke In in
h•rprl'lnntaj doktrinoj ne guste 
kunformii:a~ ni la rezulloj de 
ohscr\'udo. l.:io tuj knuzn., dok
trinnn rcnovi,::on signifnnton 
trnnsiron ni pli nltu grndo de 
srio -. ~C'CI In rcligio estas scn
~l·ntu koncerne In crnron knj In 
rucinn kontraudiron; gl klopo
dn~ kon\crvi intc¡:rn sino ~i.,tc
mon dr ideoj, forlnsnnlc ion nur 
tinm, kinm tiu plukon~er\'ndo 
f:lrign~ dnn~crn ni lo nrmstnreco 
de ~ia konstruo. 

Oni do povn5 diri, kc In pro
~rt.'so th• 1' 'rienco plenumigns 
pcr nkiro, per komtantn aldono 
de novnj ideoj ni gin fronto, st•d 
la rrogrc~o de l' rcli~io oknza~ 
In verse, per r orln so, ce Hin 
po~to, de fantomaj ideoj. kies 
plun konscrvndo fnrigis jum ne
cbln." 

.. Ln kuraklcrizilo de la sciencn 
''nloro de iu cpoko eslns unu el 
tiuj e¡ du nfc•roj: 1111 In nnskiso 
dt· krenntnj idcoj, tuj poste éiu· 
direktc j1•lntaj, kaj ki!''i lumnn· 
Ion post~i¡:non oni mezura'l per 
la fekundnj ~uscstoj, kiujn ~¡ 
noskns, per la agitado, kiun si 
clvokns kaj pcr la rcngoj, kiujn 

ne~pondantc lu dcmundon, 
kinl In kri<.lnni~mo tcrnpc de 
Gnlilci suhtt•nis lu geocentrisnHJn 
knj nlinjn jnm liult•mpc .,fnn
tomnjn" kontrnusciencnjn dok
trinojn, lu nütnro dirns, ke tio 
.. Auste J¡om·cnis por tenndl en 
rk vilihrn socinlnn slnton, ce kiu 
ln honnjoj d<' 1' 'h•o e\li'l í:ustnj 
de t•ln molplirnulto" . .,La plimul· 
ton. frnknsnn sed mnlklerun, oni 
dcvis. por ke f:i ne ekkonsciu 
pri sin forto. tenndi en kulto ni 
~in propru neperfekteco knj :.en· 
dignecn." 

Post nmn~o de lu l>t~letrnj lrn
dukoj knj originaloj en E.,p-o, 
Portugnln Eldonn Rondo furn~ 
unu el lu plej scrioznJ gi~nunnj 
k lopodoj grnndnombru puhlilti
gndi ''nlomjn po¡mlar,ciencajn 
lihrojn en c•s¡Hl trnduko, Ido 
pr<'eipc gravns, car E.,p.o estas, 
ununvicc, intcrnncin lingvo de In 
lnbornntaj nmnsoj. knj tiul f:i 
devns fnrl~i unknü ricn klerig
fonto de tiuj amusoj. Knj N 
lihro eslns trc vnlora konlribuo 
:ti In populnrscicncn lilernluro 
en Esp-o. 

l.n lrnduklingvo estas 1.orgc 
prilnboritn, krom kclknj elaj 
mnl(:ustujoj. Iom oftc c~lns scn
nect·~e uzitnj suflksoj, prC'cipe 
.• nll" knj .,t•c". Plurfoje estos 
uzitn ,lokigi" nnslutnü ,.loki". 
En In frn1parto ,.movo de plnne
doj" pli gustu cstus .,mouitjo de 
plnnedoj". Anstntaú .,cirkunfe
renco' 'en In trnduko, en Pleno 
Vorlnro trovi~n!l ,.cirkonfcrt•nco". 

l.n pnpero knj preso C.!ltos tre 
bonnj. tn titolpn~o hnvn, trufan 
portreton de Galileo Gnlilei. 

B. Van~lk 
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Ln knjcro J;oncizc• prc•T.t'nht'> 
111 hí~tnrion, celon knj h;horon 
de tiu soln e~prrnnti.,ra junula1r 
nr¡:;uuro. 1\clkuj \ukcc\nj so
llll'nlj internul'iuj INuJnruj pru 
'~~~ In '''lorun de TJO, Id u e\llls 
fu knrguní.tn de UEA kaj lnsl· 
tt•mpl' (•nfundis lu Dl·nnsknn 
l·~,pernntistoron. (,j hnvn, pe 
rnntojn t•n 20 ~lutoj. Por In 
mnlnlln koti1.o, oni clonn., nnkni1 
1.1 monntnn rcvuon .. Juno Vivo" 
kun fnkoJ por l'sprrnntn im,tru· 
¡,fu. '>koltoj, bonhumoro, juma 
laru vivo. 

PB. 
flovo sukee.'ll 

J lcnry Thomn'! Homblin. El In 
nngln trad. F. W. llipslcy 
Proprn eldono, ndn•so: .Scvcn
ll•.:n, \hbols Rond, Dirminyham, 
Fourtt•cn, Anglujo. Prezo 1 shil. 
1 r~~Jl· kup. 28 pngoj. 

Fil01olin verkclo por opti· 
mbmu vivrignrdo, donota kon
'>ilojn, kiel formi In men1>nn 
pripcn~adon, por ke la sukccso 
C!.'>IU certigitu kaj anime koj 
nhlterie• Nc cblns motlongc skizi 
la l'llhll\'On. Multnj bonoj instru
OJ kuj komiloj. la mis uzo de In 
mcnsaj fortoj povns frnkusi In 
homun vivonl ,.Se ics okupo nc 
utilns ni lu komunumo, gi vcl
ka~ knj formortus" por cedí 
lokon al liu, kiu pli cfike ser
vas. Ln sukceso dependas de In 
mcnsa slato, ke oni llrmc fidu 
In internan Potencon de Ju 
homo nkiri sinn celon. Sed In 
celo ne ~slu egoisma, {;i estu 
,..trruado al la viua kaj la 
mondo". Eblc plej bone redonn., 
l:l ~cncon de la ccfu instruo: 
,1Janu al la mondo la- plcj bo
nan 1•l lia, kion vi havas, kuj la 
pkj bono uuenos al vi". (Ella 
Who.!elcr Wilcox.) 

P. D. 

"' Or In '\Omn verkislo csln, ha· 
V<'blnj Sl'llpngaj folioj: La paco. 
T11ni(io. La vivo transformita. 
Adn·so supm. 
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JAM APERI S ! 

Sándor Pet o fi 

JOHANO LA BRAVA 
T radukis: K. Kalocsuy 

Popol fa belo en versoj , 
naiya epopeeto. 

D u a e l d o n o. 

Formato l~X 17 cm. 
66 pa¡!.oj , prezo 0.80 
USA dolaro a u egal\•alo
ro plus 10% seodkosto. 

Eldonis Literatura Mondo Budapest 

REAB.ONU 
Se vi. ank orau ne 

reabonis por 1949, 

scnclu tui vian abon

on al nía vialanda 

reprezcn ta nlo. Prczo 

3. - üSA dolaroj, ai'1 

egalvaloro. 

REABONU 

.J E R O ~1 E K. J E H O ~~ E 

TRI HONIOJ 
EN BOATO 

El la angla: G. BADASH 

,ll'ormato 19Xl3 cm. 256 pagoj. 
P rezo 1 40 bro,. 1.90 bind. Alrlonu 

10% sendkostoj n. 

Sprita ku.j facila rnkooto pri gaja 
ekskurso. Tanga legajo por prog re

santoj. 

Mcndu ce Literatura ~fondo ::..u niaj 
reprezeotaotoj. 

LAJOS KOKÉNY 

Populara Lernolibro 
de Esperanto 

Pure esperantl i ngva lerno-
1 ibro IJOr komencantoj kaj 
legolibro por kursanoj dum 

kaj post k u rsoj. 

Formato 20X 15 c m 65 pagoj. 
Prezo 0.50 dolaro plus 10°" 

sendkosto. 

E ldonis Literatura Mondo 

Budapest 
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