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POR RECENZO! 

LA UNUA KUNVENO DE LA KURSO 

I 

LUNDON ate e, du  la ate a ĝo, Profesoro Da is, profesoro pri a gla literaturo ĉe la u i ersitato 
de Lo do o, tro is la a e kaĉo  trokuirita, kaj tio estis ĝuste la afero, kiu  li e po is toleri. Li lasis, ke la 
servantino ro pu teleroj , ke ŝi etu liaj  kolu oj  e  la tirkesto  desti ita  al aztukoj, eĉ ke ŝi 
ordigu lia  skri ta lo  kaj tiel kaŝu liaj  plej gra aj  paperoj .  Li e protestis se ŝi i itis a iko  e  la 
kuirejon, por tetrinki, kvankam li opiniis, ke havante li eraj ĉiu  erkreda  posttag ezo  kaj ĉiu  dua  
di a ĉo  ŝi po us rezig i pri tio. “ed li ha is gra da  a o  al ĝuste kuirita a e kaĉo, kaj eĉ la plej 
precize fritita lardo, kiu sekvis, ne povis redoni la bonhumoron. 

"Jam tro longe ni tenis tiun inon," li deklaris al sia edzino, "ŝi ekindas forsendon."  Profesoro Davis estis 

fir lipa, grasa iro k ardekjara, ku  izaĝo o kora, sed sulkigita de la dispepsio.  Oni povus imagi, ke 

tia oĉe li parolus pri studento sekvinta neregule kaj senvigle liajn kursojn. 

"Ne stulte parolu," diris s-ino Davis gaje,  i ŝaj e kredas i  i a taj e  a taŭ ilitaj te poj, kia  o i 
po is elekti la ser isti oj . Nu te pe la ser isti oj elektas siaj  astri oj  kaj i de us ĝoji, ke Mario 
elektis i . Efekti e, ŝi estas tre o a k a i o, i tute e ple das pri ŝi. 

"E le, tial ke i e a ĝas a e kaĉo , aŭ se foje i a ĝas, ia uŝo estas tro difektita per tri kado de 
ar ega teo, i e ri arkus, ĉu ĝi estas ruligita aŭ e." 

"Nu," diris s-ino Davis, dezira te ŝa gi la te o , "vi estos hejme je la kvina,—k i a kaj duo o, ĉu e? 

Kion vi faros—prilaboros tiujn ekzamenpaperojn?" 

"Ne," gru tis li, lasa te ŝi  ŝa ĝi la te o  ur, ĉar li idis novan okazon por plendo, "ĉu mi ne diris al vi 

al e aŭ sesfoje du  la lasta se aj o, ke i iras unuafoje gvidi tiun kurson pri oder a literaturo ĉe 
Wimbledon? U ue i pe sis, ke i e os hej e , kaj post te a ĝo eturos al Wi ledo , sed 
efekti e, ape aŭ estas sufi e da te po, e i ĉi tie  el la i ito, tia  eturi al alia a taŭur o. Plej o e i 
ma ĝos ĉe la u i ersitato, e, plej o e e  restora io— preferinde estos, se mi evitos la lernejan 

atmosferon dum mallonga tempo. Post la kurso mi trafos trajnon al Streatha , de tie o i uso  tie  ĉi.  

"Kia kurso estas?" 

"Nu, u u el tiuj kursoj por ple aĝulaj laboristoj, kiuj nuntempe svarmas en nia demokrata lando. Vi 

ko pre as, la literaturo  kaj la arto  o i do as al la proletaro por ok ŝili goj. Nu, o i o e pagas la 
profesorojn, ok dek funtojn [pundojn] por dudek kvar lecionoj. Estis Allen kiu diris al mi, ke li bone 

profitis, gvidante unu-du ĉiu i tre, kaj sugestis, ke i per esu al li, do i a kaŭ ia  o o  al la 
asocio—estas la La orista Kleriga Aso io, aŭ iu  si ila  titolo  ĝi ha as, estas su e iata de la ŝtato, i 
kredas, ĉiuokaze la tuta salajro e as el la i postoj, au lokaj au ŝtataj, ere i e s ias. Nu, fi fi e i e 



volas plian laboron, sed la mono utilos, kaj se la proletaro de Wimbledon volas lerni pri la moderna angla 

literaturo, bone, tio estos reciproka helpo." 

Profesoro Davis eltiris sia  poŝhorloĝo  ku  ko te ta ie o, kaj ekkrietis. " Dio, ja  k i  a taŭ la 

aŭa—ape aŭ i trafos la aŭa-kaj-u u. Da ko , kara, do ĝis alfrue ĉi espere." 

S-ino Davis helpis lin surmeti la palto , ri e is la ĉiu ate a  kaj supraĵa  kiso , kaj staradis ĉe la 

dompordo, rigardante la grasan korpon de sia edzo pezkuretanta al la stacido o de la a taŭur o 
Svdenham.  “ur la sa a trotuaro, preter la sa aj do ĝarde oj, e i taj el si ilaspektaj do etoj, kuris 
aŭ paŝadis laŭ di ersaj rapide oj, profesoroj, ko er istoj, a kofi istoj kaj ĉiaj e loĝa toj de urĝa 
a taŭur o de Lo do o. Ĉiuj elis la traj o  de . , la plej ulto ĉiutage, kro  di a ĉe.  Sed 

kompreneble profesoroj kaj instruistoj havas longajn feriojn. 

II 

El liaj sarkasmaj aludoj al la proletaro oni povus kredi Profesoron Davis arogantema en sociaj aferoj, sed 

ere e estis tiel. Nur la dispepsio ĝe erale kaj pre ipe la trokuirita a e kaĉo kaŭzis tiu  hu oro ; 
efekti e li tre a is rako ti ko traŭ si  la a ekdoto , ke ia  la kar portisto idis li  e  la ĝarde o a taŭ 
la domo, sarkantan kaj vestitan en eluzitaj vestoj, kaj elkriis, "Je , i, ĉu la astro tro iĝas?" Li si ilis 
multajn el sia klaso, kredante, ke li bone konas la laboristaron, nur pro la kapablo ŝerci kun iu 

tramkonduktoro, pri kies menso kaj medio li estas tute senscia.  Li o is si  so ialisto, oĉdo is por tiu 
partio ĉe la alotoj, kaj se dis la filo  al gi azio, e ita te la popoller ejo . 

Tiu  lu do  li te a ĝis ĉe la universitato kun alia profesoro kiun li kore malamis. Tiu estis maldika, 

igrahara, irdokula iro, kiu parolis ĉia  ur pri golfo, aŭto o iloj kaj iri oj. Profesoro Da is e ludis 
golfo , i teresiĝis ur pri la propra aŭto, kaj alŝatis, ke fraŭloj o s e e parolu; ĝe erale alŝatis 

fraŭloj , kro  se ili estis tiaj pro familiaj cirkonstancoj. Li trafis la trajnon al Wimbledon kun plezuro, kaj 

serĉis la do o  de la kurso. 

Wi ledo  estas sufiĉe tipa Lo do a a taŭur o, e havanta longajn stratojn da dometoj laboristaj kaj 

aleojn da do oj urĝaj. Ne estis e ese ke li esploru la fla kstratoj , ta e , ĉar la ejo de li serĉata 
tro iĝis sur la ĉefstrato, apude al la teatro kaj la ki oj. La gra daj agaze oj erŝas lu o  ĉie , sed sur 
malmultajn homojn en tiu horo. Estas iom post la sepa, kaj la plej ultaj u  esper a ĝas e do e, ur 
rapidas kelkaj malfruantoj kaj vagas, enrigardas la meblobutikojn, revas pri estontaj hejmoj kelkaj paroj 

da geamantoj. 

La profesoro trovis konstruaĵo  io  al o a  kaj alpuraspekta , ku  surskri o "Laborista Halo," vidis 

per sia poŝhorlogo, ke a kas k aro horo al la sepa tridek, kaj io  retur is la paŝoj .  Li observis la 

utikoj , la teatro , la ki oj , aĉetis espera  ĵur alo , legis artikolo  pri la fut al-trupo de Cambridge, 

ludo ta ko traŭ Oxford.   Tia  li etis la pipo  e  la poŝo , kaj plirapidigis la paŝoj  retroe . Li ri arkis, 
ke li pasis jam tri bombonbutikojn, pensis, ke ili estas tiom multaj en Anglujo, kiom kafejoj en Francujo, 

idis restora io , kie e le li po os ia  taŭge a ĝi a taŭ la kurso. 



Tro a te si  ĉe la e irejo, li pe is ek e ori la o o  de la kursa sekretario.  Allen estis klariginta al li, 

ke ĉia  u u el la studa toj agas kiel sekretario, prizorgas la registro , kaj tiel plu, kaj la La orista Kleriga 
Asocio estis sciiginta ties nomon kune kun aliaj informoj.   Estis iu Sinjoro Bell. 

E  la esti lo li idis a o ta ulo , kaj eks iis, ke e  di ersaj ĉa roj ku e as pluraj etiu uiĝoj 
[sindikatoj], sportklu oj kaj so ietoj. E  ĉa ro  ku e as kurso pri oder a a gla literaturo, su  

Profesoro Hugh Davis, M.A., D.Litt., profesoro pri angla literaturo en la universitato de Londono, 

redaktoro de la serio, "Anglaj Poetoj de l' dekk i a jar e to ĝis u te po." 

Profesoro Davis supreniris la ŝtuparo  al ĉa ro . Ferminte post si la pordon, li aŭdis la a ila  
zu ego  etiĝi al ura flustrado. Li se tis sin strange nervoza, diris "Bo a  espero ," kaj okule serĉis la 
sekretarion. Tiu tuj prezentis sin; li estis junulo eble dudektrijara, tipa inteligenta ano de sia klaso kaj sia 

postmilita genera io. Li de a dis, ĉu la profesoro ezo os iu  ak esoraĵo ?  Nigrotabulon oni jam 

pro izis. E le o i po os ko e i tuj; ĉiuj studa toj ja  ĉeestas, kro  du kiuj kro la oras ĉe sia 
fabrikejo [fabriko]. 

La profesoro prenis sian notaron, kaj prelegis pri Wells, klarigante ties signifon en la literaturo, tuŝa te 
liajn ekonomiajn ideojn. De la komenco li trovis la etoson simpatia, kaj kiam poste li petis demandojn, 

ilia trafe o surprizis li . O i o tris igla  i tereso , alkaŝis ulta  legado . 

La kursanoj komence estis pretaj trovi nesimpatia viron el supera klaso, havantan titolon kaj plurajn 

literoj  post sia o o. Baldau, ta e , lia karaktero ko e is plaĉi ili , kaj ili for etis la ariloj  de 
for ale o kaj respektparolo. La kurso fi iĝis e  o a hu oro a aŭfla ka. 

Davis turnis sin al la sekretario, sed interrompis lin iu viro, kiu dankis lin korege pro lia prelego, petis 

pardo o , ke li e po os regule e i, pro kro la orado ĉe la fa rikejo [fabriko]. Li etendis sian manon al 

la profesoro, kiu firme pre is ĝi , espera te, ke li e o tris sia  eksurprizo . Poste aliris k a i o de 
dek-k ar aŭ dek-k i  jaroj, kiu klarigis, ke ŝi e po os e i proksi a  se aj o , ĉar ŝi de os ko fir iĝi 
tiu  espero , ĉe la preĝejo.  Da is diris taŭgaj  ortoj , dume rigardis ŝi  o ser e e.  Ŝi estis de tipo 

eko ata al li, ai a, freŝkolora, o tra ta respekto , al kiu li e kuti is ĉe k a i oj. Li faris al ŝi 
de a doj  pri ŝia legado, tro is, ke ŝi ĉeestas gi azio , akiri te stipe dio .  Li demandis la nomon de 

la ĉefi struistino; estas amikino lia. 

Du-tri aliaj alparolis li , u u ezaĝa iri o, kies ie o prokla is, ke ŝi estas edzi o kaj patri o, kaj kiu 
ko fesis, ke la do astru ado ulte okupas ŝia  te po , a kaŭ u u iro de lia aĝo, alpure estita, 
evidente stratlaboristo. Estis interese. 

Fine Davis turnis sin al la sekretario. 

"Ŝajne ni havos sukcesplenan kurson—tre viglajn anojn ni havas." 

"Jes, ili havas entuziasmon." 

"Tio  i ri arkis, kaj je  la plej gra a afero. Vere, ĉi tiu  espero  i estis tre feliĉa." Da is hezitis 

o e to , s i ola te, ĉu la ri arko taŭgis. Ciuj kursa oj ja  estis for, la sekretario ordigis siaj  



paperojn. Davis etendis cigaredujo , lu igis alu eto  por a aŭ; li idis la alia  rapide rigardi al sia 
igaredo, ko stati ĝi  de e ordi ara k alito. 

"Kaj ĉu i tro as te po  por ulta legado ?" de a dis la profesoro. 

"Nu, jes, sufiĉe.   Mi la oras e  ofi ejo, al ultaj  horojn, tio donas al mi okazojn."  

"Precipe modernan?" 

"Plejparte. Wells, kompreneble, Arnold Bennett, kaj Shaw. . . ." 

La kutiman elekton, pensis Davis, demandis  Hu le ?" "Jes, ' Punkto—Kontrapunkto.' " 

"Ha, jen majstroverko moderna . . ." Davis haltis, bridis la entuziasmon al konvena dimensio. Vere 

stra ge, ke la sekretario legis tiu  erko . “upoze le li akiris ĝi  el publika biblioteko, certe li ne pagis la 

dek k i  ŝili goj .   Li plue de a dis Bell, zorge e itante supereman manieron; li ekdivenis la kutiman 

historion—filo de metiisto, kiu gajnis stipe dio  al gi azio, e itis a a  la oro , altiĝis u u ŝtupo  e  
la socio, akiris gustoj  fre daj  al sia edio. I teresa, ŝati da tipo. 

"Kaj ĉu i e  pro is erki, ia  ?" li de a dis fi fi e. 

"Nu, efekti e, jes. Nur kelkaj  o eloj  ĝis u —sed ĉiuokaze estas i terese."  Li pli vigle parolis nun, 

epo a te su pre i sia  ŝato  al si patia aŭskultado; su ite li ĉesigis si . 

"Ta e , i de us e te i i . Al i e esas ojaĝo, i e estas de la distrikto." 

Da is s i olis, ĉu jen piketo, kredis ke ne. Nu, eble bona ideo. . . . 

"Se vi estas libera de frua horo, mi emas proponi, ke i re ko tiĝu a taŭ la kursote po, io  a ili pri 
literaturo kaj erkado. Efekti e, la irko sta oj de igas i  te a ĝi apude, du  la a taŭa horo . . . se 
plaĉus al i ako pa i i  . . . mi rimarkis restoracion, 'La ŝipo,' sur la ko traŭa fla ko . . ." 

"Bona ideo, mi tre ĝojos," respo dis Bell, "efektive, oni ne ofte havas la okazon—"li haltigis sian parolon. 

Da is di e is kio  li olis diri, pe is diri taŭga  ri arko . 

"Jes, jes, ĉia  plezure, ja; u, i de os rapidi." Li ete dis la a o , pre is fir e tiun de Bell. Vere, tre 

inteli-ge ta kaj i teresa tipo. Li tur is si  al la pordo, Bell sek is, ĉe la stratpordo ili denove diris "Bonan 

nokton." 

Paŝa te al la sta ido o, Da is pe sis, ke la propo o de la edzi o, al eturigi la aŭto ilo  por 
hejmenveturigi lin, estis ne nur nepraktika, sed vere ne tre konvena. 

E  la traj o li suk esis trafi alple a  kupeo . Eltira te la pipo  el la surtuta poŝo li ko e is ple igi ĝi  
per ta ako, du e pripe sa te de o e la espero . Tia igle o, tia ĝe tile o, ere, ia ko parado ne 

estus fa ora al siaj du tagaj stude taj kursoj. Li diris al si, ke li ri e os plezuro  el la kurso ĉe 
Wimbledon.  



III 

Laŭ fizika dista o la ojo al la hej o de Bell estis pli allo ga ol tiu de Profesoro Da is, sed e se ĝi 
neniel estis eta al la sekretario. Tiu arŝis er e, laŭ la takto de da ario zu a ta e  la e so, laŭ ĝia 
takto frapis sia  fe uro  per li ro portata e  la a o. Li pripe sis la ĵusa  prelego , pripe sis de o e la 

erkoj  de Wells laŭ la o aj per eptoj o tritaj de Da is. De kiam li forlasis la gimnazion li ne kontaktis 

kun intelektaj aferoj, krom per libroj, kaj al la plej klera libro mankas la instigo kaj la pensiga kapablo, 

kiun havas la prelego de fortkarakterulo. Li pensis, ke li tro malatentis tiajn plezurojn en la lasta tempo, 

ke li de us e lasi ke la da ado kaj la so ialista o ado ple igu tuta  lia  i o ; a kaŭ li reabonu la 

gazeton, La Librulo, kiun instruisto ĉe la gi azio ko igis al li. 

Ce la gi azio Bell ha is kelkaj  a ikoj , kiuj i teresiĝis pri aferoj kro aj al la sporto, pri libroj kaj 

teatraĵoj, sed li ĉia  e itis i ti iĝi ku  ili. Unu-dufoje iu el ili estis invitinta lin al la hejmo, kaj la 

ko trasto ku  la propra edio ĉia  profu de algajigis li , surfa e igis li  al o hu ora. Li olis, ke 
a kaŭ li ha u gepatroj  ojaĝi taj , legi taj , u u orte kulturitaj ; ke li ha u ĉa roj , e  kiuj la piedoj 

ole paŝas kaj la okuloj e estas frapataj, sed allogataj; ke liaj a ĝoj aperu, si ple aperu k azaŭ per 
agio, a stataŭ per e ko duko de so oj skrapaj, hakaj, so oj de kuleroj ko traŭ ladaĵoj , so oj de 

tra ĉiloj sur ta ulo ; ke li flaru odoro  de li roj kaj de lako, a stataŭ la eta  haladzo  de kuirita rasiko 
kaj de katoj. Li e ha is ili . Li e ha is la kuraĝo , i iti iu  el la k a oj al la propra hej o, nek 

ak eptadi iliaj  i itoj . Nur ĉe la ler ejo li foje diskutis ku  ili li roj  o aj , iu  poe o  pritraktita  e  
la klaso, iun opinion pri literaturo diritan de iu instruisto. 

Deksepjara, fininte la stipendion, li akiris oficon en la oficejo de iu metisindikato, per la influo de sia 

patro. E  edio kie o i e po as eĉ diskutigi la poezio  li partopre is la a ilado  pri etero, pri i o 
por la ferioj, pri edzecrilatoj de la estroj.   Li korespondis dum mallonga tempo kun kelkaj gimnaziaj 

a ikoj, daŭra taj la studado  aŭ akiri taj i teresaj  kaj feliĉigaj  ofi oj ; aldaŭ eĉ tio ĉesis. Li a iĝis al 
la ofi eja fut altrupo, kaj u ufoje ludis ko traŭ trupo de ia aj ler a toj el sia gi azio. Tiuj dis astigis 
la famon, ke Bell estis multon lerninta; oni vidu li  dri li la pilko  ĉe la dekstra fla ko! 

Kaj u , arŝa te hej e , Bell ĝojis, ke kia  o i propo is e  la loka so ialista klu o starigi tia  kurso  
pri oder a literaturo, li ko se tis iĝi sekretario.   La renkonto kaj babiladeto kun la profesoro revokis 

e  la e so  a aso  de e oroj, pri s e oj iditaj, pri ho oj re ko titaj, e o ioj se titaj, ĉiuj pere 
de libroj.   Li rememoris iun pikan re e zo , a uza  letero  de la u dita aŭtoro, respo do  de la 
re e zisto; a koraŭ li ha as la eltra ĉaĵoj , li kredas; li kutimis kolekti en albumo interesajn artikolojn pri 

literaturo, poe oj  kaj o eletoj .   Li u ua pe sis pri tio, poste la a ikoj ĉe la gi azio i itis li .   O i 
a ike ri alis i ter si. Liaj a ikoj ha is preskaŭ ĉia  a a taĝo , plej ofte iliaj gepatroj atentigis ilin pri la 

recenzoj de iu nova libro, montris al ili la lastan novelon de Gerald Bullett en la Londona Merkuro aŭ 
soneton de Lordo Alfred Douglas en La Sabata Revuo.   “ed ko atiĝi te ku  tiuj re uoj, Bell iris pli al-
proksimen, hantis la li ro utikoj  de la strato Chari g Cross, ŝparis pe oj  kaj elspezis ili  je fra aj 
literaturaj revuoj, povis montri al la amikoj artikolojn pri Barrès kaj Barbusse. Efektive, li ricevis de sia 

patro pli da poŝ o o ol ili de siaj. Tio tre irigis li , ke li, filo de la oristo, ri e as pli da poŝmono ol la 

filoj de kuracistoj kaj notarioj, kiuj havas hejmojn kompare luksajn.   Tamen, tiel estis.   Li ne havis belajn 



vestojn, li ne havis gramofonon kun multaj diskoj, li ne povis ferii alilande, sed li havis pli da elspezebla 

mono. 

El ĝi restis u  liaj li roj kaj liaj al u oj. Kaj ati gi te la hej o  li tuj depre os kelkaj  a ataj  
volumojn. Li enrigardos la albumon—artikolojn pri Wells li etis ku e, li klare e oris. Ja, eĉ tro iĝas 
u u de ĝuste tiu Profesoro Davis! Nu, je  koi ido. Li e oris ĝi , ĉar ĝi estis el uso a re uo, kaj li 
ri e is ĝi  do a e de E erto , ler eja ka arado kies patro a o is di ersaj  uso aj  literaturaj  
gazetojn. Vere, Emerton estis la lasta el la amikoj kun kiuj li tenis rilaton; a taŭ ur kelkaj o atoj li 
ri e is letero  de li el Ger a ujo, kie li feriis. Ce la le ejo preskaŭ ekestis a o i ter ili, tio  forta estis 
la simpatio; iun vesperon, post kuna ekskurseto al Kingston, sidante en publika parko apud Tamizo, Bell 

trovis sin aŭskulta ta al ko feso pri hej aj alfa ilaĵoj, ke algraŭ ŝaj a ko te te o a kas o o, 
ekzistas kreditoroj, kiuj pre as, ke e le e os fi o, eĉ . . . fugo.  Bell ne povis kredi la proprajn orelojn. 

Venis detrui lian koncepton pri tiu alloga mondo novaj vortoj kaj ideoj. Kreditoroj, eĉ . . . fugo. 

Li e re iproke ko fidis pri la propra hej o, pro e sa ko fuzo pli ol pro e olo. Tial la e le o de daŭra 
ligilo perdiĝis. Kio  aj  E erto  estis da ke a al li pro lia ko pate o, a kaŭ io eta  e io  li se tis; 
poste, kia  liaj hej aferoj fi e o iĝis, kia  la pe soj pri kreditoroj kaj e e tuala fugo ŝaj is 

alproksi aj, eĉ a surdaj, E erto  se tis, ke li alŝatas Bell. Ne ur li e itis li  ĉe la gi azio, li i itis 
aliaj  k a oj  ko traŭ li . Bell ri arkis, se tis doloron, ne povis kompreni. Unufoje li rekte alparolis lin, 

"Diru, E ĉjo, kio okazis i ter i ? Mi e io  faris, e io  diris, kio po us—intence, tio estas—se 

ei te e, u, pardo o  i petas." Li olis ete di la a o , sed hezitis, rigarda te la izaĝon de 

Emerton. 

Tiu volis etendi la sian, en tiu momento li sentis la simpation inter ili, memoris pri pasintaj babiladoj, 

ku aj ekskursetoj. “ed li estis paroli ta al Bell pri kreditoroj, eĉ pri e e tuala fugo. ... 

Emerton rigardis al Bell kun kruela indifere te o, tiretis la ŝultroj .   "Ĉu vi ne fantazias ?   Vere estas 

nenio." 

Bell tu is la dorso  kaj for arŝis. Io ruletis ala taŭ la okuloj, li se tis doloro  e  la lipo pro la 
premantaj dentoj.  

Bell ko e is laŭte fajfi la elodio  a taŭe e  la kapo, pli igligis la paŝoj . Certe li tuj serĉos tiu  
artikolo  de Profesoro Da is. Nu, fi e la i o e estas tio  al o a, k a ka  ĝi e le perdis sia  u ua  
rozkoloro . Li e oris, ke ĝis a taŭ ur kelkaj jaroj li ofte ka tis sur la strato kia  la ho oj a kis kaj 

la allu o kaŝadis. Eĉ u  li fajfas, kaj e oras pri pasi taj elaj te poj, ekze ple pri tiu espero ku  
E erto , kia  ili sidis sur seĝo e  pu lika parko, ĉe Ta iz ordo.   Estis ele. 

Estis ele e  la e oro, ĉar la menso de Bell estis forbarinta el la bildo la sekvon de la babilado, estis 

pentrinta nur la varmecon de la kunigitaj brakoj kaj de la mensa simpatio. Estis bela bildo, de du junaj kaj 

sole aj a i oj, tra i a taj o e toj  de la i o, kiuj e as al ĉiu, sed ur alofte. Al ĝi Bell aldo is 
detalo  post detalo, la krepuskaj  o roj , la plaŭdetado  de la ri ero ko traŭ la ordo , la lu oj  de 
kelkaj te da toj sur la i suletoj. Li aŭdis la so origado , kiu a ertis pri fer o de la parko, se tis de o e, 
kiel ili stumblas kun interplektitaj manoj ele  al la lu igataj stratoj, kie la hu oro Ŝa ĝiĝis, kaj ili petole 



i itadis kaj okadis u u la alia , ĝis la sta ido o, kie ili etis lastaj  pe oj  e  la ĉokolad aŝi oj , 
kaj a ike di idis kaj aĉadis la rezulto . 

Bell se tis, ke u  li ulte ŝatus re ko ti E erto  de o e, priparoli pasi taj  te poj . Li aĉetis gazeto  
de strat- e disto, legis la ĉefli ioj . Du e la e so tiris el si kaj aldo is al la ildo pluaj  detaloj . 

Ĉu ili e aŭdis la parkgardisto  fi orti ko traŭ ili, pro ilia malrapidemo, eliri la parkon? Emerton mokis 

lin, imitante unu el la instruistoj ĉe la ler ejo.  Cu i pra e aŭdis, ke vi uzis ofendan vorton? Vi venos al 

mi posttagmeze, post la tria leciono." Jes, tiu estis la frazo. "Vi venos al mi posttagmeze, post la tria 

leciono." Ili estis ripeti taj ĝi  fojo  post fojo, plore e, i sulte e, k are, alt oĉe, ridegi taj poste. Kiom 

oni estas stulta, kiam lernejanoI Tiel o i pe sas e  ple aĝo, sed e le estas e  ple aĝo, ke ere stulte . . . 
u, ĉiuokaze li tre ŝatus re ko ti E erto  de ove. 

Li haltis o e to  su  stratla ter o por rigardi ree la gazeto . Estis sur a gulo de ĉefstrato; pluraj 
homoj staris, atendante tramojn, amantojn, amikojn. Granda trinkejo estis fermanta siajn pordojn, 

elpuŝa ta klie toj , kiuj e is resti, kiuj petis pluan bieron, vane provante persvadi la servistojn perfidi la 

leĝaro  de Gra da Britujo.   Estis la deka espere. 

Bell legis, algraŭ e teto  kiu ku lo is la gazetfolioj , ke la fra a ka i eto de o e demisias, pri 

aktorino edziniĝinta kun oficiro de la g ardio Coldstrea , kaj depeŝo  pri o a ilito e  Ĥi io. Li se tis 
en si, ke li estas flkse rigardata de iu, turnis sin, kaj vidis Emerton. 

IV 

Emerton estis studento, kaj ha is sur la izaĝo tiu  se zorga , se ĝe a  espri o  kiu karakterizas 
studentojn ĝenerale (krom stipendiuloj kiuj devas studegi en senkomfortaj hej oj , ĉirkaŭ la kolo 

ea elita  kolu o  de pal ru a ua o, sa kolora  kiel la ĉe izo. Vestaro kaj feltĉapelo taŭgis. “u  la 
brako li portis kelkajn volumojn kaj ekzempleron de la tiusemajna Sabata Revuo. 

Li estis ĵus e i ta el la lukssalo o de la tri kejo, post sole a glaso de iero. Iu su ita i pulso estis 
peli ta li  e e , k a ka  li tre alofte tri kis se  ku uloj. E  la salo o li tro is e iu  i teresa, ĉeestis 

ur a ila toj pri ĉe aloj, rako ta toj de iraj a ekdotoj, ŝ el izaĝaj, grasaj ho oj, aldik izaĝaj, palaj, 
ulpaspektaj ho oj, ĉiuj ku  tiu edifi e la izaĝespri o, kiu  o i ofte trovas en anglaj trinkejoj. 

Alilande oni vidas en la kafejoj samajn homojn, kiel sur la stratoj, sed en la anglaj bierejoj oni renkontas 

tipoj , kiuj ŝaj as ere ko te laj aliloke. 

Nur u u el la kelkaj iri oj aspektis freŝa su  la pudro; estis iu fraŭli o ako pa ata de ju ulo, e le 
fia ĉo, e le a a to, e le frato. Li estis lega ta a ide la ĉe alkuradaj  rezultoj  e  la espera ĵur alo; 
du e la fraŭli o rigardis se ele al la pordo. 

E erto  kaŝe o ser is ŝi . “i e origis li  laŭ aspekto kaj laŭ si te o al Ali o. A kaŭ Ali o ha is tiu  
profilon, tiel tenis la kapon, kiel cervo flaris la venton. Strange, ke ĉie li de as e ori pri ŝi; ĉar jes, tiu 
fraŭli o epre e origas, a kaŭ ŝiaj a oj kuŝas tiel sur la ge uoj. ... 



E  tiu o e to la fraŭli o tur is la kapo  por paroli al la ju ulo, kaj alaperis la re o de E erto . Li 
vidis, ke li eraris. Simileco ne ekzistas. Li metis la manon sur siajn librojn, du lernolibrojn kaj unu 

kontlibron por la universitata tenisklubo, kies sekretario li estas de la tiuvespera kunveno de la komitato. 

En la sama mome to aŭdiĝis la fa iliara krio "Ferm' " de la trinkservistoj, la horloĝo atis la deka . 
Emerton tiris al si la librojn, poste la anson de la pordo, kaj eliris unua. 

Li preskaŭ tuj reko is Bell, kaj hezitis o e to . Li e is preterpasi li , algraŭ io a  s i ole o ; tia  
Bell turnis sin, kaj li etendis la manon. 

"Nu, kaj kiu ate dus idi i  post tio  da te po ! Eĉ i supozis, ke i tra sloĝiĝis al alia distrikto, 
neniam mi vidis vin surstrate." 

"Jen nenio—di ersaj  ojoj  o i ha as, ĉu e, kaj u— kiel vi, fine vi iris al universitato, studentas?" 

"Ja, en la lasta jaro mi estas, en anglalingva fako, precipe sub Davis. Ne estas malbone, kaj oni ne tro 

la oras. Te iso  i ludas ulte, hodiaŭ o i elektis i  sekretario. Cu i izitis la gi azio  e  la lasta 
te po ? Du ku ler eja oj estas ku  i e  ĉi tiu jaro e  ia fako, Jo es, i e oras li , ĉu e, li studas 
por iĝi i struisto. Kaj i, i fartas o e ? Vi e skri is de. ..." 

La e so de Bell ĉesis ate ti li  post la orto Da is. Lia er o ple iĝis de ildoj pri E erto , du tage 
studa ta a gla  literaturo  su  Da is ĉe Londona universitato, renkontanta interesajn homojn, 

i terŝa ĝa ta ideoj  ku  di erspe sa toj. Ĝi tuj aris la ojo  al la ko s io de tiaj i agoj, direktis liaj  
okuloj  al la gazeto su  la rako de E erto . Ĝi ekpi tu is lia  la go , dirigis ĝi , "La Sabata'n vi havas 

sub la brako? ĉi tiu  se aj o  i e legis ĝi .   Ĉu io interesa ?" 

"Artikolo de Gerald Gould pri la lasta romano de Italo Svevo, kaj poemo—" 

"Svevo ?" 

"Jes, i s ias, la itala ilio ulo ĵus orti ta, kiu  Ja es Jo e ko igis al la italoj; o e, ĉu e, ke 
irla da o ko igu al la italoj u u el iliaj erkistoj! Kaj u, ĉu i legis, ke aperos proksi a  semajnon 

hispana traduko de lia Ulysses! Jen post franca traduko oni havas hispanan—estas iri de, ape aŭ o i 
kredus la verkon tradukebla—" 

"Dum oni parolas pri traduko," diris Bell, "—vi kompreneble legis pri la morto de Scott Moncrieff ?" Bell 

estis leginta pri tio en iu tagĵur alo, kaj du  preskaŭ k aro horo re i i ta e  a taŭaj i teresoj kaj 
tempoj pasintaj. 

"Jes, terure, ke oni perdas lin, nur lasta  se aj o  i aŭdis Co pto  Ma ke zie diri, du  iu prelego, ke 
lia traduko de Proust eĉ superas la origi alo ." La oĉo de E erto  ar iĝis, la e tuzias o e is. 
Fi fi e, al ultaj a as la literaturo  tio  kio  Bell, eĉ ĉe la u i ersitato. “u ite li haltigis sian elfluon. 

"Kaj ta e  i a koraŭ e do is al i iaj  o aĵoj . Vi a koraŭ loĝas e  la distrikto, nu, jen bone, kaj 

kian profesion—pardo u, je , patro! estas Bell, kiu estis ĉe gi azio ku  i, e is ĉe i  foje, i 
memoras." 



La patro de Emerto , ĵus paŝi ta sur la trotuaro  el o i uso, estis altstatura, ko ser i ta la 
izaĝtrajtoj  kaj la lipharoj  de siaj ilitistaj tagoj. Li etis fir a  a o  sur tiu  de Bell, estis 

demandonta pri lia bonfarto. 

La menso de Bell, tamen, estis jam farinta komparon inter li kaj la propra patro, verukmana kaj 

krudparola, jam bildigi ta la kur aj  ŝultroj  de u u kaj la rekta  korpo  de l’ alia. Emerton kaj lia patro 

e idis la e so  de Bell, ili idis ur, ke li io  su ite do is la a o  al a aŭ. 

"Nu, vere mi devos rapidi, mi ja estis—plezure, sed al kiu adreso skribi? Bone, kompreneble, ĉe la 
u i ersitato. Nu, ĝis! E erto , estis ĝojo, trafi i  de o e, o a  okto , s-ro E erto , ĝis re ido, 
espereble denove ni—ĝis!" 

Li tur is, kaj paŝis tre rapide tra fla kstrato preter cento da domoj. Tiam li ekmalrapidis. Scott Moncrieff, 

La Sabata Revuo, Gerald Gould, kia alproksi a o do estis tiu, ta e  ĝi allogis li  de o e. Li e oris 
la unuajn versojn de poemo, kiun Emerton estis kopiinta por li el iu gazeto, kiun iam li konis parkere. 

Kara, memoros tagon vi  

kiam la harmoni en. . . . 

 

Kaj la sekvo ? La sekvon li ne povis memori, kiom ajn li penis.   Li memoris la belon, kiun la vortoj 

ku ha is por li, ĝia ar o ekpe etris ja  liaj  ej oj , sed la ortoj , la efektivajn vortojn li ne povis 

kapti. 

Li pro esis al si, ke li serĉos ili  tuj kia  li al e os hej e . A koraŭ li ko ser as la kopio , e  la skri o 
de E erto  e . La poe o estis erko de iu Brooks, kies olu o  li pro esas al si, aĉeti orgaŭ, 

epre orgaŭ. Nu, ke renkonto kun Emerto  kostu al li ses ŝili goj ! Kaj ta e , ja  a taŭ ultaj jaroj li 
estis pro esi ta si , ke li aĉetos.  Poste la deziro estis alfortiĝi ta, sed u , u , li se tis, ke li epre 
de os ha i la sola  olu o  da poe oj, ĝis u  eldo ita  de Brooks en neluksa eldono. 

Mirinde, ke iu povas produkti tian belon, nepre li estas escepta, simpatia homo. Bell sentis grandan 

sopiron, havi la okazon persone koni Brooks, esti ano de lia medio. 

Kara, memoros tagon vi— 

La verso hantis lian menson, trakuris ĝi , zu is e  ĝi, k azaŭ por e ĝi tio , ke li e po as e ori la 
tutan strofon. Bell trempis sin en la vervo kiun li sentis invadi lin, en la fluon de rememoroj el pasinteco. 

Tute feliĉa li al e is al sia hej o, o a do o e  a koraŭ ko struata strato. Li e iris tra la ĝarde a 
pordeto, tiris el sia poŝo la ŝlosilo , fu k iigis ĝi , kaj pasis ku  sia gaje o tra s la sojlo  e  la do o . Li 
vidis, ke venas al li renkonte lia edzino. 

Subite li sentis sin tre soleca, la sento premis lian koron, teruris lin. Li pensis al Emerton, envie malamis 

lin pro lia universitata kaj libera vivo. 

 

 



V 

S-ino Bell estis virino dudek-tri jara, kun haroj de flavo iom malpala, "zi gi ra," laŭ la a gla espri o. La 
trajtoj de ŝia izaĝo estis delikataj, kaj for is tuto  eri arkindan, tiel ke centon da tiaj oni preterpasus 

senatente sur la strato.  La espri o estis de iu, kiu ja  de ju aĝo ate dis e  la i o ur la triara gaj  
aferoj , ur tio , kio  la sorto e  de idus do i. Ma kis e  ĝi, kiel a kaŭ e  la si te o ĝe erale, la fiera 

rigideco de tiuj, kiuj aliras la vivon kun militantaj koroj, kun akreobservemaj okuloj, ku  ŝultroj kaj kapo 
ekvilibrigitaj al atako.  

El du frati oj ŝi estis la pli ju a, kaj ŝia karaktero estis for ita el dudek jaroj de su iĝe o al la estre o 
kaj supere o de Etelo. Kiel i fa o ŝi ludis per la pupoj, kiuj  Etelo ro pis, k a i o ĉe la ler ejo ŝi 
observis la popularecon kaj admiron kiun Etelo ricevis de la aliaj kursa i oj kaj de la i struisti oj. Ŝi 

alkuti iĝis al fido, ke e  ĉio ŝi po os lasi aferoj  al Etelo, ke Etelo prizorgos aferoj , ke Etelo kuraĝos 
propo i al la gepatroj plialtigo  de la ri e ata poŝ o o. Tiel daŭris e  ple aĝo , kaj du  la da o ĉe la 
so ialista klu o, kia  ŝi ko atiĝis ku  Bell, tia  ŝi estis porta ta ro o , kiu  ŝi pru tepre is de Etelo. 

O i po as diri, ke ŝi ko atiĝis ku  Bell tiu  espero , k a ka  ŝi ko is li  de i fa aĝo kiel ku luda to. 
Ne sur la stratoj. La gepatroj e ia  per esis al siaj i fa oj, ludi sur la strato, ku  ĉiu aj  i fa aĉo. La 
gepatroj sciis teni sin al si, kaj a kaŭ siaj  i fa oj , kaj la sa o estis era pri Gesi joroj Bell. Certe jes. 
O i e kredu, ke a kas klasaj difere oj e  strato da do oj sa spe aj, kies loĝa toj ha as sa aj  
metiojn kaj salajroj . O i s iu, ke a kaŭ tie la superuloj konscias sian superecon, scias konsciigi la 

neindulojn pri ilia neindeco. 

Inter la familioj Atkinson kaj Bell ekzistis reciproka estimo, reciproka rekono pri supereco al la medio, kaj 

la du familioj formis parton de la plej alta klaso inter la laboristoj en la distrikto. S-inoj Atkinson kaj Bell 

estis la solaj iri oj, i ititaj al te a ĝo e  la hej o  de la ŝtateklezia paroĥestro, kies edzino estis tre 

altnaza sinjorino, kaj spite tre sinceran laboron inter la mizeruloj de la distrikto, tamen ne povis ne aludi 

de tempo al te po al o eltitolaj kuzoj. Ce la loka ŝtateklezio la fa ilio Bell estis la pli i flua, ĉar tiu de 
Atkinson estis dividita; la gekuzoj de s-ino Atkinson apartenis al sekto de la liberekleziuloj. 

E tute, do, Filiso Atki so  sufiĉe ofte kontaktis kun la i fa oj Bell, ĉe ler ejo, ĉe preĝejo, kaj a kaŭ du  
fa iliaj festetoj. Tiuj estis ses, el kiuj Rudolfo la plej aĝa, kro  u u. K a i o, ŝi rigardis li , kiel ĉiuj  
k a oj  ŝi kuti is rigardi, sile te, retire e, per gra daj, grizaj, olaj okuloj. Ŝi observis lia  eksteraĵo , 
lian semajnan vestaron el fusteno,  kaj lia  di a ĉa  el ŝtofo alpal lua. Poste, kia  li iris gi azio , li 
ne plu portis fuste o , sed ĉia  ŝtofo  alpalbluan, kaj kvankam dum la unua jaro li eble kelkfoje havis 

ŝiraĵo  ĉe la ge uo, poste li estis ĉia  tre de e estata, li aspektis tute kiel iu aj  ordi ara gi azia 
k a o, kaj di a ĉo . . . . 

Nu, di a ĉo , e  sia igra jako, li aspektis era ju ulo, kaj la gi azio  ĉapo  li forlasis, li portis griza  
ĉapelon el felto, tute same, kiel iu ajn sinjoro, kaj li havis faldon en sia pantolono, kaj li promenis en la 

parko ku  ju uloj la ora taj e  ofi ejoj, kaj fu is. Jes, ja, kia  li forlasis ia gi azio  ĉapo , li fu is sur 
la strato, tute pu like. Filiso estis fraŭli o se  fratoj, ta e  ŝi kapablis diveni, ke tio simbolis longan 

lukton, multan bataladon en la hejma rondo, multajn humiligojn de la gepatroj, mokojn de la familio. 

Ko pre e le, ŝi e po is ĉio  di e i, ŝi e po is s ii pri ĉiuj e o ioj kaj spertoj de Rudolfo rilate la 



fumadon, de la u ua o e to, kia  lia patro tro is li  fu a ta e  la e esejo, ĝis la te po e  kiu tiu 
nur ridetis, vidante, ke la filo proponas sian cigaredujon al vizitanto al la domo. En tiaj aferoj neniu povas 

s ii ĉio , sed Filiso ko pre is la ese a  ker o , kaj ŝi kunsentis lin. 

Li e ia  aludis pri tiaj aferoj al Ŝi, ek pri fu ado, ek pri la ĉia  pli elaj estoj, kaj a kau ŝi e io  
diris, ur partopre is la ĝe erala  e ro da  a ik oketado . Efekti e, post la ler eja te po ŝi alpli 
ofte vidis lin. Li heredis de la familia medio socialistajn ideojn, sed li iris pli malproksimen, li ne 

ko te tiĝis per la religia, respekti da so ialis o de la gepatroj, li estis de la o a ge era io. Ne per la 
aloto, sed per re olu io, je  kiel o i de as ŝa ĝi la u a  so ia  ordo ; al e aŭ tiel o i i struis li  

kia  li aliĝis al la loka so ialista klu o. Kaj li ko e is legi ultaj  li roj  de ateista spe o, kaj poste li 
e is alpli ofte al la preĝejo kaj . . . du  tiu lukto, Filiso alpli ku se tis li . 

Kia  ŝi iris la ori e  ofi ejo ŝi ulte izitis teatroj  kaj da oj  ku  la ku la ora ti oj, kaj du  lo ga 
te po la o a i o preskaŭ tur is ŝia  kapo , ĉar u uafoje ŝi staris e  la i o sola, se  apogo al la 
frati o, se depe de de iu aj . Baldaŭ, ta e , e is reak io.   

*   *   *   *   * 

Kaj ŝi io  ploris e  la lito, kaj ĵuris al la frati o, ke estas de tdoloro.   Kaj ŝi pro is forgesi pri iu, kaj 
plejparte sukcesis. 

Kaj poste ŝi te is si  fer a e  la ofi ejo, kaj espere restis plejofte hej e. Kelkfoje, por plaĉi al la frati o, 
ŝi ko se tis ĉeesti da o  ĉe la so ialista klu o, kaj tia  ŝi kuti e idis Rudolfo  Bell. Tio estis e  la 
te po, kia  li ja  forlasis la gi azio , kaj la oras ĉe iu etisi dikato. A kaŭ kia  lia pli aĝa frato 
edziĝis, tia  ŝi ĉeestis la festo  ku e ku  la fratino kaj la gepatroj. Estis tre gaja tempo, oni muzikis, 

da is, kaj la gepatroj sidis kaj ridetadis o kore. Kaj Rudolfo, li eĉ e rietiĝis. 

Ŝi o ser is li  tia  tre zorge. Ŝi estis legi ta e  iu ro a o se te o , kiu restis e  ŝia e oro, laŭ kiu 

"la alkoholo kaj la seksa eks ito estas la plej se eraj pro oj pri la i ter a ho o." Laŭ tiu kriterio li ŝaj is 
tre a i da ju ulo, lia rido estis pli ol ia  gajiga kaj sa iga; ŝi ri arkis, ke rako ta te historio  io  
riska , li forigis el ĝi ĉia  alpurecon, netigis la komikan fiankon. Li havis korpon nature sveltan, kaj 

aspektis ela e  iuj aj  estoj, sed hodiaŭ, e  estaro laŭ la plej lasta faso o, li e origis ŝi  pri iu greka 
dio. 

O i ka tis gaja  ĥoraĵo, kiu  Rudolfo plej laŭte partopre is, kaj ŝi sidis en angulo de la homplena 

ĉa ro, eĉ eate ta te sia  frati o , kiu staris eze de la salo eto, fiera e  la ko s io de sia ele o. 

Ŝi komparis lin kun la junuloj e  la ofi ejo, kiuj  ŝi plejparte alesti is. Ŝi tro is, ke ili estas kiel ŝtipoj, pli 
bone, laŭ la oder a frazo, kiel eĥa ikaj ro otoj. Ili diskutas eter e kaj se fi e la di ersaj  arkoj  de 
aŭto o iloj, kelkfoje iu  o a  li ro , pri kiuj la ĵur aloj asertas, ke ĝi estas alde a. Ili aŭzis ŝi , kia  
ili flustris, pe is su pre i sia  ridaĉadon. . . . 

Rigarda te li , ŝi se tis, ke li e estas tia.   Al ŝi li ŝaj is si oli ĉio  ela  kaj pura , esti iu ano de 

fremda mondo, anstataŭ Rudolfo Bell, dua filo de oĉjo Bell, Rudolfo Bell, ŝia ku luda to ĉe la 



infanlernejo, Rudolfo Bell, kiu promenis en la parko, tio  fiera pro sia griza ĉapelo el felto, e  kiu li 
aspektis tute same, kiel iu ajn sinjoro. 

La pia isto diris, ke ŝi ja  ludis trifoje la tuta  stoko  da da uziko, kaj o i propo is, ke Rudolfo iru al 
najbaro Glass, kiu volonte pruntedonos ankaŭ siaj  kajeroj . Rudolfo ko se tis, sed ŝer e postulis, ke 
o i do u al li ela  ku uli o  por la pro e o. ŝer e o i kriis la o oj  de kelkaj, hazarde li idis Filiso  
e  la a gulo, o is ŝi . Estis e  re o, ke ŝi pre is si  tra la seĝoj kaj izaĝoj. 

*   *   *   *   * 

Ekstere estis mallume, pluvetis per apartaj sed grandaj gutetoj. La horo estis malfrua, kaj homoj mankis 

sur la stratoj. Rudolfo pre is ŝia  rako , kaj ili paŝis laŭ la pa i o kiu  ili ku e paŝis e  a taŭaj jaroj, 
survoje al la lernejo kaj al la diservo. 

Ili ne tuj parolis inter si, poste nur pri la festo, kaj denove silentis. 

Subite li diris, "Finjo, ni ne multe vidis unu la alian dum la lastaj jaroj." 

"Ne, ere. “ed, idis . . . jes, ofte i idis i , ĉu e, sed ŝaj as alproksi e, ke i babiladis kune. 

Ne ia  i e as preĝejo  ?" 

Vi bone scias, ke mi ne plu—s iu, Fi jo, a koraŭ la patri o e pardo is i  tiurilate. Kaj al i estas 
alfa ile, kia  i idas la frateto  preĝa ta, kaj li de a das i , kial i e faras. Kaj—sed sciu, Finjo, 

ĉehej e, estas aĉe u te pe ĉe la hej o. Paĉjo o i tencas, sed li havas nenian komprenon, kaj Panjo  

. . ." 

Li daŭrigis sia  rako to  pri la ĉagre oj de la i terho a frotado, kaj la rozkolora ildo de Filiso pri ju ulo 
gaja kaj se zorga ŝa ĝiĝis grize , o aj ko eptoj pri la hej o Bell alkroĉis si  e  ŝia  e so . Ŝi se tis 
gra da  edaŭro , ke ŝi e a taŭe s iis pri ĉio, e po is ku se ti li . Ĝis la pordo de la hej o Glass li 
parolis, k iete, se halte, kiel iu, kiu ja  de lo ge serĉis okazo  erŝi e  komprenon sian doloron. 

Lo ga frapado ĉe la do o de la fa ilio Glass rezultigis e iu  respo do  du  pluraj i utoj. Rudolfo 
pre is de o e la frapilo , kia  la pordo alfer iĝis su ite, kaj akra iri a oĉo de a dis, ĉu estas li 
de o e, aŭ ĉu efekti e o i hej e portas ur lia  korpo .   La oĉo olis s ii, ĉar ĝi estis a taŭdiri ta ĉiu  
nokton dum dek jaroj da edzina vivo, ke tia ebriula porko nepre trovos sin sub omnibuso, kaj tiom pli 

o e, kro  al la i fa oj, kaj eĉ ili po os profiti el la forigo de tia fia ekze plo. La oĉo plue de a dis, ĉu 
li serioze kredas, ke ĝi ulte pli lo ge toleros la ku loĝado  ku  iu, kiu pe sas u ue al iero, due al 

iero, kaj trie al iero. Pri la iri oj, e. La oĉo asertis, ke li e ha is sufiĉe da ire o por tio. 

La oĉo sendube estus farinta multajn pluajn asertojn, sed en tiu minuto Bell anoncis, ke li ne estas s-ro 

Glass. “ek is du  o e to frapa ta sile to, kaj tia  aperis o hu ora gras a ga iri o, kiu ŝaj is 
o e spiri spite la ĵusa  elkriado . 

"Nu, kaj jen amuze, Rudolfo, ke mi kredu vin mia maljunulo! Vere, li ne estas malbonulo, nur li indas 

admonon de tempo al tempo. Kompreneble, ke nia muzika kajeraro estas je via dispono.   MomentonI" 



La figuro malaperis en la malluman haleto , el kiu ĝi aperis, du e la du ju aj ate da toj i terŝa ĝis 
ridetojn. Subite gaslumo plenigis la sojlon, kaj s-ino Glass reaperis kun la kajeretoj. 

"Je , kaj o a  daŭrigo  de la festo i deziras al i! Redo o e urĝas." 

*   *   *   *   * 

Ili retur is la paŝoj , du  kelkaj i utoj e parolis. Li rigardis sia  poŝhorloĝo . "La dekunua."  

"Jam ?" 

"La okto estas a koraŭ ju a," li diris, ku  ŝer a se te cemo. Poste, "Tomaso aspektas stranga en tiu 

kolu o, ĉu e?" 

"Jes, a kaŭ i ri arkis. “ed ĉu i e e oras, kia  lasta  jaro  li portis frako , tiun de sia kuzo. . . ." Ŝi 
daŭre a ilis, klaĉetis. Ŝi ko pre is, ke a kaŭ al li la izito ĉe s-i o Glass estis ĝe a i terro po al la 
a taŭa hu oro. “ile to kaptis ŝi  tuj a taŭ la re e o al la do o de Bell. Ve is la so oj de da ario tra la 
lumo kiun la fe estro ĵetis a taŭ la do o , kelkaj  oĉoj  o i po is reko i, pre ipe de la frati o de Filiso 
kaj tiun de s-ro Bell.  

Ili haltis momenton sur la rando de la lumpeco. 

"Diru, Filiso, i pro e u a koraŭ i uto . O i a koraŭ e ate das i —eĉ i etas, ke o i forgesis pri 

ni." 

Tio  li diris ek serioze, ek ŝer e; estis ko e a frazo, kliŝaĵo. Lia e so okupiĝis pri tiu apud li. Estis 
malfacile konstati, ke tiu estas la Finjo, kiun li konis bubino kaj knabino kun haroj sur la dorso en unu 

plektaĵo, "porkvosto." 

"Fi jo, ĉu e estas stra ge. . . ."   Li haltis. 

"Nu, kio do ?" 

"Nu, i o e s ias, ĉu e. Mi olas diri. . . ." Dia lo, kio  li olis diri ? Du  u u seku do li kredis, ke ŝi 

olas ludi ku  li. Malfa ile s ii. Li e kredis ŝi  tia, kaj pra is, k a ka  li preskaŭ e io  s iis pri fraŭli oj 
de la vidpunkto, al kiu la sorto estis tiranta lin. 

*   *   *   *   * 

ŝaj is al ŝi eter e, a taŭ ol lia pre o iĝis alpi rigida, kaj a koraŭ kaj a koraŭ li repre is ŝiaj  lipoj . 
Poste ili restis dum minuto, rigardante unu la alia en la okulojn, penante kredi, ke tia belo povas esti. 

Roĉjo." 

"Finjo." 

"Cu estas vere ?" 



"Jes, ja, kara." 

Ŝi kisis li , rapide, a ike; tia  pro ko u a pe so ili ek arŝis al la fi o de la strato, al la do o de Bell. 

En la homplena saloneto oni estis preskaŭ forgesi ta pri ilia foresto, sed ĉe la re e o de tre 
trankvilmienaj junulo kaj junulino oni komentis ilian malfruecon.   Oni amike moketis. 

"Jes, jes, i s ias, tro iĝas allu aj a guloj sur oje al la do o Glass, ĉu e. . . ." 

Kaj trankvilmiena junulo poste ĵetis sia  kapo  kaj se ĝe e ridegis, se zorge. 

"Cu vi kredas ke ni amindumis, do ?l" 

Kaj tre tra k il ie a ju uli o, ku  izaĝtrajtoj delikataj, eri arki daj, a kaŭ tiu ridetis, klarigis, ke tiu 
s-ino Glass tenis ilin longe.   Estis amuze. 

VI 

S-ino Bell estis atendanta dum la dua horo de la kurso kun maltra k ilo la re e o  de sia edzo. Ŝi sentis, 

ke tiu kurso estas io ala ika al ŝi, ke je  la u ua ekstera i a o de u ujara geedza i o. Kia  li 
a o is, ke li ak eptis esti ĝia sekretario, ŝi diris e io , ek propo is e  a iĝi, ek ple dis, ke li 
i te as foresti ĉiu  lu do  espere. Estis stra ge, ke li e ia  o tris al ŝi la plej eta  i kli o  paroli 
pri literaturaj aferoj. Frue du  la fia ĉte po li alkaŝis al ŝi, ke la literaturo ludas grandan rolon en lia 

e so, k a ka  e  fako tute aparta. Tia  ili ku e ĉeestis kelkaj  prelegoj , iris aŭskulti “ha  ĉe la halo 
Kingsway. S-i o Bell e tre o e ko pre is “ha , sed ŝi ko fesis, ke li ha as sprito ; ŝi e ko pre is, 
kial ŝia ri arko ŝaj is e plaĉi al Rudolfo. Cu estis io stulta e  tio, ke ŝi ko fesu al ioma nekompreno pri 

Shaw?   Kaj ĉu e estas vere, ke li havas spriton? 

Kia  li re e is de la kurso, ŝi tuj serĉesploris lia  izaĝo , kaj ŝia ti e o ko fir iĝis. Ŝi vidis lian 

feliĉe o , idis la su ita  ŝa ĝo  de espri o, surpriziĝis, kia  li etis la izaĝo  por kisi ŝi . 

"Nu?" 

"Nemalbone." 

Kiom ?" 

"Dek ses. Kaj k ar pro esoj . Ha pto  pro esis e i, a kaŭ lia frati o." 

Li sidiĝis e  rakseĝo , eĥa ike, se ate te al e laro kaj etoso, kiuj a taŭ u u jaro ra is li . La 
ĉa ro, k a ka  eta, estis sufiĉe ela. Tapiŝo, urpapero, e loj, ĉiuj o tris zorge a  elekto  kaj 
arta  gusto , k a ka  kelkloke iu eta etaugaĵo perfidis, ke la gusto estas de ur u u ge era io. 

La domo estis nova, unu el aro a koraŭ ko struata, kaj e  fia ĉaj tagoj Bell ku  se to de alstreĉo 
diskutis la o aj  e loj , ĝojis, ke li po os adiaŭi hej a  do o  kies ĉiu por ela a or a aĵo "Donaco 

el Brajto o" , kaj ĉiu gra uraĵo Reĝi o Viktoria ak epta ta tri estroj  el kolonio Niger "), presis sian 



formon en lian menson, kies linoleumo simbolis al li vivmanierojn, kiujn li sopiris forlasi.  Lia edzino 

enportis tason da teo, do is al li, staris hezite. "Ĉu ankau vi ne trinkas ?" li diris. 

"Jam sufiĉo . Pa jo estis tie ĉi ĝis la aŭa, kaj i tri kis tia ." 

Bell se tis, ke ŝi ate das i ito  sidiĝi, al igaredo. Li fiksis la rigardo  sur ildo  surmuran, bildon pri 

gea a toj, "La Pre kiso."   Ŝi hezitstaradis. 

"Nu," diris ŝi, "iom da kapdoloro mi havas. Mi emas enlitiĝi: i restos lo ge ĉi tie?" 

"Nelonge." 

Ŝi hezitis a koraŭ seku do , lasis la okuloj  resti sur lia  alizeto , e  kiu, si s iis, tro iĝas la sekretariaj 

paperoj, kaj ro a o de Wells kiu  ŝi estis legi ta. Ŝi olis paroli pri ĝi, ko e i a ilado  pri la kurso. 

La edzo fikse rigardis la ko rilo  de li ro sur la ŝra ko, olu o  da poe oj. 

"Do, mi vidos vin poste." 

"Jes," li respondis, "mi vidos vin poste." 

Post ŝia foresto li a koraŭ kaj ate te rigardis la olu o  da poe oj. Fi e li pre is sia  alizo , alfer is 

ĝi , kaj etis sur la ta leto  a taŭ si la ka  paperfolion. Li tiris sian fontanplu o  el la poŝo, kaj post 
ko sidero skri is la u ua  li io  de o s e a ersaĵo. 

Li rigardis ĝi  du  lo ga te po, kaj ŝaj is ri e i ia  ko te tigo  el ĝi. Li a stataŭis u u vorton per alia, 

a koraŭ pli kruda, aldo is plia  erso , tria , k ara , relegis la tuto  al si. 

Rideto ko e is tiri liaj  lipoj . Li faldis la paperfolio  zorge, kaj etis ĝi  e  sia  poŝsaketo . Li rigardis 
al la mortantaj cindroj de la fajro, poste deno e al la olu o da poe oj sur la ŝra ko. Li e oris, ke li 
pro esis al si aĉeti la poe oj  de Brooks, a kaŭ, serĉi artikolon de Profesoro Davis pri Wells. Tamen, li 

de os prokrasti ĝis orgaŭ, li eĉ e klare e oras, kie tro iĝas la al u o da eltra ĉaĵoj. 

Li rigardis sia  poŝhorloĝo . Estas la deku ua horo. Ku  se to, ke io pezas e  la gorĝo, li iris el la 
ĉambro. 

VII 

E erto  kaj lia patro sile tis du  kelkaj o e toj post la adiaŭo de Bell, kaj paŝis tra strato ĉe la alia 
fla ko de la ĉef ojo, tra distrikto da urĝetaj do oj, ĉiu ku  eta ĝarde o ĉe la a taŭo kaj alpli eta 

ĝarde o ĉe la ala taŭo. Proksi u e u u i ter ses portis sur la laŭstrata fer arilo iu  latu a  
tabuleton, kun nomo kaj titolo. Jen sinjoro E. H. Jones, L.D.S. Dentkuracisto, aŭ sinjorino N. Lamb, 

M.R.C.S. (Edinburgo), kies klientaro konsistas ekskluzive el virinoj, en epoko, kiam oni multe parolas pri 

seksegale o, k a ka  efekti e kura isti o ape aŭ po as akiri iraj  pa ie toj . 

La vivo en tiuj stratoj estis tiom regulaj [regula], kiom en aliaj. Frue, tre frue dum la mateno, trapasis 

kelkaj laktĉaroj, aŭto o iloj, kiuj portas la lakto  al la loĝa toj e  la gra da ur o. Poste, o i idis 



preskaŭ e iu  a taŭ la sepa horo. Tia  kelkaj k a oj kaj ju uloj trapasis, porta te la ate aj  

ĵur aloj  kaj e le iuj  gazetoj  al la e loĝa toj de la do oj. Je  u u k a o dek-k arjara lasis ĵur aloj  ĉe 
u eroj , , , , du  sa te pe ju ulo el alia utiko lasis ĵur aloj  ĉe , , , , kaj , kaj alia 

k a o, aspekta ta k azaŭ li po us o e profiti el plua dormo, rapidis de 4 al 9, kaj de 12 al 14, 15 kaj 20. 

Tia ra ia ara ĝo kaj ko kursado i ter di ersaj utikoj daŭris la tuta  ate o  pri aliaj aferoj, pri 
a ĝaĵoj, kiuj  alportis laŭ e de ŝarĝ eturiloj el pluraj butikoj, pri medikamentoj, kaj tiel plu. Tio estas 

sig o, per kiu o i po as ko stati la apudesto  de urĝa distrikto, se du  aĉeto de iu etaĵo la utikisto 
diras, "Ĉu i e se digu ĝi  hej e  por i?" 

De la sepa kaj duo o ĝis la deka o i idis la fluetado  de la pa gaj a toj al la stacidomoj kaj 

tramhaltejoj. 

Pre ipe estis a kistoj kaj ofi istoj, kiuj de as ojaĝi ĉiutage e  Lo do o , ĉiu igre estita, porta ta 
alizo  kaj gra a  ie o . Kelkaj estis ju aj, kaj o tris ia  igle o , k azaŭ ili kredis, ke la i o e te as 

a koraŭ ela  surprizo . Aliaj a kaŭ estis ju aj, kaj o tris, ke ili s ias ĉio  s ii da , kaj e i te as 
alkaŝi ulto .   Kelkaj estis i aj, ju aj, kaj elaj. Plue, algraŭ la sentenco de Samuel Butler, "Paro de 

gea a toj si ilas al su le iĝo—je  ĉiutaga afero, kiun oni malofte efektive vidas," oni foje vidis 

gea a toj , kiuj eĉ e ho tis kisi u u la alia , disiĝa te ĉe tra haltejo e  la ĉefstrato. 

Baldaŭ a taŭ la aŭa e is la i fa oj ĝis dek- aŭ jaroj, kiuj de as iri al la gi azioj aŭ al la pri ataj 
lernejoj, kaj ili iksiĝis ku  la igrajakuloj, do a te io  da koloro per siaj ĉapoj kaj ĉe la k a i oj  per 
siaj kostumoj. 

Post la deka estis tre tra k ile, ur la edzi oj iris e di ĉe la utikoj; tag eze hej e e is tiuj i fa oj, 
kiuj ĉeestas apudaj  ler ejoj ; posttagmeze la edzinoj faris vizitojn. Post la kvina horo venis la refluo, kaj 

ĝis la sepa fluetadis la sa a ario etaro, kiu  ate e o i idis forira ta . La ie o estis e le iom pli 

igla, sed e ulte. Ĉefa difere o estis, ke ĉe re e o la dekstraj a oj iris poŝe  ĉe alproksi iĝo al la 
propra do o, tial ke o i po as fer i sia  pordo  se  ŝlosilo, sed e po as se  ĝi alfer i ĝi . 

La ŝlosiloj fu k iis, kaj la ario etoj paŝis e e , kaj ŝa ĝiĝis al homoj, al edzoj, al patroj, al filoj.   Oni 

estis hejme. 

Kaj tia , espere, pre ipe tia  o i uzis la aŭto o iloj  kro  se aj fi e, ko pre e le  kaj aŭdiĝis la 
k arado de radaksoj, idiĝis e  la allu a strato la strilu oj el aŭto o iloj de geda o toj aŭ de 
vizitontoj al la Londonaj teatroj. 

En la momento, kiam Emerto  kaj lia patro paŝis e  la strato , o i idis ek ulta  lu o  aŭto o ila , 
nek multajn homojn. Ne pli frue ol la dek-unua revenos la dancintoj kaj la vizitintoj al la teatroj, kredeble 

ur je okto ezo aŭ ĝis la u ua. 

E erto  akordigis siaj  paŝoj  ku  la patraj, kaj rigardis tra s la heĝoj  kaj fer ariloj  al la lu ple aj 
fe estroj de la do aj salo oj. Plejofte o i idis ur la strieto  da lu o i ter du kurte oj, aŭ ĉe la ra doj 
de la fe estroj, sed ĉe kelkaj do oj o i ha is diafa aj  kurtenojn, tiel ke la preterpasa toj, preskaŭ ĉiuj 
loĝa taj e  la strato, po is idi eklaraj  for oj , la fajrla goj  e  la ka e o, la esper a ĝa  ta lo  



kaj la blank-kufa  ser isti o . E erto  e rigardis kelkaj , s i olis pri la i oj de la ho oj i ter e, ĉu ili 
estas feliĉaj, kiaj estas iliaj doloroj kaj a i ioj, ĉu ili preĝas, kelkfoje disputas, e ias i ter si, a as. Li 
ko is ape aŭ u u fa ilio  e  tiu strato. 

Du e Bell estis arŝa ta tra stratoj, kies loĝa toj plejparte ko as li  kaj lia  fa ilio , kiuj diris u u al la 

alia, kiam en taglumo li preterpasis, "Je  Roĉjo Bell." “e ili estis a ikoj de la fa ilio Bell, ili diris la frazo  
a ike, se ili estis el klaseto, kiu  la fa ilio Bell ig oris, ili diris ĝi  alesti e. “ed preskau ĉiu faris ia  
rimarkon, kiam li preterpasis. 

A kaŭ E erto  estis loĝi ta de k a aĝo e  sia strato. “ed tre al ultaj ko e tis li , kia  li preterpasis 
en taglumo. 

Tio  da difere o e as el do oj apartigitaj de ĝarde oj kaj fer ariloj. Ta e , e le la difere o e as 
e el la heĝoj, sed el al klasdiferenco.   Estas malfacile diri. 

La patro de Emerton haltis momenton, por frapi la tabakrestaĵo  el sia  pipo . Aŭdiĝis la so o de 
alple a pipo ko traŭ ĝarde uro, poste la oĉo de s-ro Emerton. 

"Estis io  stra ge ĉe ia a iko, ĉu e? Lian maniero  i aludas, io  a rupte li forlasis i , a kaŭ." 

"Ho, jen nenio.   Eble li devis rapidi." 

"H- , e le.   Cu i lo ge paro s ku  li, a taŭ ia al e o ?" 

"Ne.   Kelkajn minutojn nur.   Precipe pri libroj." 

"Jes, i e oras, ke kia  i e igis li  ĉe i  e  a taŭaj tagoj, a kaŭ tia  li ha is e tuzias o  pri 
literaturo. Kion li faras en la vivo ?" 

"Mi aŭdis iel, ke li la oras ĉe la ofi ejo de iu etisi dikato. Vi s ias, ke lia patro estas etiisto.   “ed kio 
estas stranga— o i diris al i, ke li edziĝis, ta e  li neniel aludis la fakton. Kompreneble, mi mem ne 

diris ion rektan, sed—" 

"Jam edzo ?" Sinjoro Emerton kunpremetis la lipojn, ete suprentiris la brovojn.   "Ta e  li e ŝaj as tre 
aĝa." 

"Eble dudek-du, dudek-tri." 

"Nu, ere, ĉe lia klaso la frua edziĝo estas sufiĉe ofta afero. La ju uloj de la la oristaj klasoj kuti e 
edziĝas ulte pli frue, ol estas saĝe. Kia  ili pasas el la k a a stadio ili tro as siaj  hej oj  algra daj, 
nekomfortaj, la imaga bildo pri propra hejmo allogas. Iun vesperon tia junulo venas hejmen post 

pro e o ku  a iki o, li tro as la sa a  pre e o  kaj a ko  de ko forto, krede le li eĉ e ha as 
ĉa ro  al si, sed de as di idi ku  frato—kaj kia  li de o e re ko tas la a iki o , li rapidas iĝi fia ĉo. 

"Ko pre e le, e  a taŭaj ge era ioj aldaŭ post la edziĝo e is serio da i fa oj, sed tio  o i s ias e iti 
u te pe, al e aŭ plejofte, kro  ĉe la plej ei struita klaso, kaj ia a iko e e as el tiu. Nu, jes, li 

estas ja el ĝi, sed e de ĝi. Li kaj tiuj de lia spe o for as k azaŭ o a  klason en nia socio. . . ." 



“i joro E erto  daŭre pritraktis la te o , la urĝetiĝi ta  la oristaro , k azaŭ ĝi estas tute o a 
fenomeno, kvankam kiam funkciis aliaj fakoj de lia menso li neniam hezitis konfesi, ke lia avo venis 

Lo do o  ku  ur dek ŝili goj, kapa la ape aŭ skri i kaj kalkuli. La epo estis u i ersitate edukita 
bankisto, kaj havis grandan intereson pri la moderna usona literaturo kaj la angla-saksa poezio de la dek-

dua jarcento, speciale pri Roger de Wendover. 

La filo aŭskultis li  ku  kreska ta alate to. Lia feliĉa ie o du  parolo al Bell estis ur supraĵa, la tuja 
reak io ĉe re ko to ku  iu, kiu ia  aŭdis lia  ko feso  pri kreditoroj, e e tuale eĉ fugo. La filo eĉ e 
sentis sin vigla pri la nova motorbiciklo, kiun li jam de kelkaj semajnoj volis umi el la patra monujo. 

Ili e is aldaŭ al la propra do o. Ja  de u u i uto si joro E erto  e parolis. 

"Mi ha as," diris la filo, ida te, ke la patro etas la a o  al la ŝlosilpoŝo. 

"Bone," diris la patro. 

Ku e ili arŝetis laŭ la allo ga ojo, kiu ko dukis de la ĝarde pordo al la do pordo. El la 
salo fe estro, dekstre, e is ar a lu o, e tra diafa aj kurte oj, sed ĉirkaŭ la ra do de dika fuste aĵo. 

La filo se tis sia  ŝlosilo  gliti preter la risortoj  de la ŝlosaĵo, ĝis la te ilo de la ŝlosilo tuŝis la surfa o . 

Ia se to de alple e o kaptis, teruris li . Li tur is la ŝlosilo , kaj lasis la patro  e paŝi u ua. 

VIII 

E  la o e to, kia  Bell tio  e iis la poeto  Brooks, tiu ĉi se tis si  tre izera. 

Kvankam Bell sentis tian sopiron, koni Brooks perso e, estas du i de, ĉu li estus tro i ta la poeto  tre 
si patia. “pite sia  ko atiĝo , pere de li roj, ku  pluraj kaj alproksi aj edioj, spite tio , ke pere de 
li roj li aprezis fre daj  gustoj  kaj kriterioj , ta e  e  la ĉiutaga i o li ko ser is la tutan 

ko ser ati e o  kaj ĉiuj  kriterioj  de sia klaso. Kia  du delegitoj el Ger a ujo izitis la ofi ejo  de la 
sindikato, por kiu li laboris, ili esprimis sian bondeziremon helpe de la tradukisto, trarigardis la oficejon, 

kaj, tuj a taŭ foriro, salutis la ofi istoj  per eta kli iĝo. 

Bell estis i ter tiuj, kiuj ur alfa ile su pre is sia  ride o  ĝis eliro de la alila daj gastoj. 

Li krede le estus forte suferi ta pro ultaj aferoj ĉe la poeto Brooks, lia kulturklasa ak e to, liaj gra iaj 
manieroj, lia lusilka egliĝro o. La ju ulo a ide deziris esti a o de la edio de l’ poeto, en kiu li sentus 

si  kiel elak a fiŝo. Estis edio de k ikaj oĉoj, parfu itaj cigaredoj, kaj malestimo al  popularaj 

artverkoj kaj fidelaj geedzoj; medio, en kiu oni ne hontis lar i a taŭ siaj a ikoj, nek pruntepreni kvin 

monfuntojn [monpundojn] de iu, al kiu o i faris si ila  ser o  e  la a taŭa se aj o; edio, e  kiu 
ekzistis multe da bonkoreco kaj mallarganimeco [ allarĝa i e o]; edio, el kies ĵaluze o kaj suferado 

askiĝas multaj artverkoj, inspirantaj la ordinarajn homojn. 

El tiu edio e is ro a oj, desti itaj post i i la u a  ge era io , uziko, pri kiu o i diris, ke uziko ĝi 
e estas, ĝis o i tro is, ke ĝi estas la plej lasta odo , kaj pe traĵoj, kiuj  o i iras idi ĉiujare e  la 



ekspozi io ĉe la Reĝa Akademio, pri kiuj oni deklaras, ke ili estas eksterregulaj kaj nekompreneblaj, 

poste, ke ili estas modelaj, kaj fine, ke ili estas banalaj kaj malnovskolaj. 

Brooks estis fraŭlo proksi u e k ardekjara, ku  ja  al ultaj haroj, sed izaĝo a koraŭ ela, el kiuj 
trafis iglaj ru aj okuloj. Lia uŝo estis algra da, ku  espri ple aj lipoj, super e to o io  
a taŭe e a, sed e alforta. Lia tuta aspekto estis io  i po a, kaj lia figuro estis o eko ata idaĵo 
en la kvartalo e  kiu li loĝis, la artista k artalo Chelsea. 

Lia apartamento havis rigardon sur la riveron Tamizo, okcidenten al la granda elektra generatorejo post 

kiu ster iĝas sur la ĉielo la su su iĝaj koloraroj kaptitaj de la pentristoj Turner kaj Whistler. Kelkaj povas 

kredi, ke la fumtuboj de giganta fabrikejo [fabriko] estas epre al elaj, sed ili estas el tiuj, kiuj, loĝa te 
e  Chelsea, e tuzias e parolas pri la ra oj de Ve e iaj kupoloj, kaj e ia  ĵetas u u i uta  rigardo  
dum krepusko al la turoj de la loka muzikhalo. E  ĉi tiu espero Brooks esper a ĝis sola e  la 
restora io Blua Kakatuo, sed ĝiaj poluritaj ta loj, ĝiaj ka deloj kaj ĝia ali o da etoso u uafoje alplaĉis 
lin. En unu angulo sidis iu junulo kaj ties amikino, eble amatino. La junulo estis granda, fortŝultra, ku  

esi patia izaĝo, kaj parolis la tuta  te po  pri sia aŭto o ilo, lasita e  la strato ekstere. 

Brooks rigardis ilin kun senefika malamo. Ili sidis tie, kie e  a taŭaj jaroj li e  sidis ku  iu, kiu  li tre 

amis, kiun li penadis forgesi kaj kies a i o  li daŭre serĉadis ĉe aliaj ho oj du  pluraj jaroj. 

Li tri kis sia  post a ĝa  kafo  pli rapide ol kuti e, pagis sia  kalkulo  kaj agis e  la refreŝiga  kaj 
al ar a  igro . Li paŝis tra s la strato  al la laŭTa iza uro, kaj restis du  kelkaj minutoj rigardante 

alsupre  al la ri ero. Li aŭskultis ĝia  o detado  ko traŭ la digo , rigardis la lu oj  sur la tra sa 
fla ko, la ko turoj  de la po to Battersea ko traŭ la lu lu o. Mala taŭ li gra daj aŭto o iloj pafglitis 
ape aŭ ku  ruo, de te po al tempo iu peza omnibuso stertore rampis en la direkton de strato Oakley. 

Brooks se tis, ke li olas io , io  por ro pi la ĝe a  pa o  de ' espero. La ak o o detadis ko traŭ la 
digon sube de li, kiel sola respondo al lia mensa voko. 

Iom subite li turnis si , kaj paŝis al la u ua taksio e  la ate da ta i eto apud la proksi a ponto Albert. 

"Restora io Criterio ," li ordo is a rupte, kaj sidiĝis e  la allu a kesteto, tira te irkaŭ siaj  ge uoj  
la paltajn subangulojn. La taksio portis lin rapide en la luksan kvartalon, kaj ja  li tro iĝis e  Pi adill , 

kia  li ko statis ĝuste kion li bezonas.  Muzikon, pesto! muzikon li deziras, kial li e a taŭe pe sis al tio! 

“u ite iu preludo de Chopi  o sedis lia  e so , ple igis ĝi  per sia ario, kiu kuris, rekuris kaj kuradis 

tra la kapo. Li sentis novan forton en si, la vivo alprenis novan kaj pli vervan perspektivon. 

Kaj su ite ĉio estas for, takto, ario, so oj. La o do ulis de o e, kaj li tro is si  ree e  kesteto sur oje 
al la Restoracio Criterion. Li penis retrovi io  el la a taŭo, sed a e. La eco, enuo pri la vivo kaptis lin, lia 

korpo alstreĉiĝis, kaj ape aŭ li ri arkis la halto  de la taksio. 

Elirante, li rigardis dum momento la lumgloron de la placo Piccadilly, poste turnis sin, sed ne en la 

ĉefrestora io . Li arŝis ĉirkaŭ la a gulo de la strateto, kaj alsupre iris la ŝtuparo  de la restora ia 
kafejo. Li esperis renkonti konatulon tie. 



Li do is sia  palto  kaj ĉapelo  al la deĵora ta k a o, kiu  li ri arkis esti o a, kaj tre fiera e  sia erda 
vestaro kun oraj butonoj. Diablo! De kie la restoracioj kaj kluboj povas akiri tiajn etkorpajn knabojn? Por 

esti preter la ler eja aĝo ili de as ha i al e aŭ dek-k ar jaroj , ta e  ili aspektas k azaŭ dekjaraj. 

Meta te la a o  sur la s i gpordo  li puŝis forte, kaj tuj alstreĉis sia  a o , lasa te la pordo  
fer iĝi a taŭ li de o e. Li estis idi ta grupo  da a ikoj ĉe la plej proksi a ta lo. Woods, la 

i ĉefredaktoro de La Strofo, pala, maldika, bluokula viro, kiu verkas poemojn pri arboj kaj musko, 

sensanga estaĵo, kiu tri kas e io  kro  rusa teo, kaj ĉia  uzas igaredi go . A kaŭ lia frati o estis tie, 
la pe tristi o, kiu ĉia  diris je la plej eta preteksto, "Ĉu vi scias, ke jam delonge via animo multe 

i teresis i . Via spirita e oluo sorĉas i ," kaj pro is do i al i la i preso , ke ĉia pe o kaŝi de ŝi iaj  
i ti aj  pe soj  estus tute a a. Ku  ili estis la ger a a ro a isto Gra o , kiu  la i ĉefredaktoro 
estis tia  patro a ta e  la literatura o do de Lo do o, parte pro a ike o, pre ipe ĉar lia du i a 
malamiko Hanten skribis en La Sabata Revuo, ke la talento de Grabow estas absurde troigita de kelkaj 

germanemaj redaktoroj. 

Brooks sentis, ke la kuneston de tia aro li ne povus toleri en sia nuna humoro, kaj ignori ilin estus neeble. 

Li staris momenton hezite, tia  repre is palto  kaj ĉapelo , do is tuta  ŝili go  al la paĝio, kaj de o e 
supreniris en la straton. Li ekvagis en la direkton de Shaftesbury Avenue. 

Li tro is, ke la ho fluo kaj la lu oj, ke la etoso ha as por li e ia  allogo  ĉi espere. Li s i olis, ĉu iziti 
iun kafejon en la alilanda kvartalo, en strato Old Compton, ĉu tio ha us i tereso  por li? Li decidis, ke ne. 

Li vokis taksion denove, kaj ordonis, "Strato Kings, Chelsea, apud la urbdomo." 

Survoje li malbenis sin kaj la vivon. Li provis pensi pri iu bono, kiun la vivo montris al li, kaj ne povis. Lia 

verkado ? Dio, kvazau tio povus interesi lin! Li pro is pe si al iu el siaj ersoj, kiuj ha us por li ĉar o  aŭ 
valoron; li ne povis. Cu liaj poemoj do is al iu plezuro , aŭ feliĉo ? Li dubis. Estis malfacile kredi tion. Cu 

li faris ian ajn bonon al la socio?   Tio  a kaŭ li du is. 

Pri ata  re to  li ha is de frua aĝo. E  tiu ĉi i uto, eĉ u , e  di ersaj terpartoj, ho oj la oras kaj 
ŝvitas por ke li povu vivi luksete en Londono, kaj verki esoterajn poemojn, eldonitaj [eldonitajn] en luksaj 

eldo oj sur arta papero, poste e  alkara eldo o je kelkaj ŝili goj. E  i ejoj e  Meksiko, e  ar aroj e  
Afriko, e  ha e oj e  Japa ujo, e  ĉiuj la doj kaj kli atoj o i la oras, o i do as sia  i o , por ke la 

o o Brooks estu alte esti ata ĉe la lega toj de la kulturaj re uoj e  Britujo. Nu, e ur por li, sed ĉu 
a kaŭ por pli aloraj ho oj? Brooks pensis al la ekskoloneloj, kiuj sidadas tage en la klu oj laŭlo ge de 
Piccadilly, al la komercistoj kaj iliaj edzi oj de la plej riĉa klaso, al la altso iaj da duloj kiuj frek e tas la 
suda  ar ordo  de Fra ujo. A kaŭ por tiuj la ho oj e  la doj apudaj kaj alproksi aj ŝ itas kaj foje 
sa gas, kaj estas ko te taj, kaj ko patas tiuj , kiuj estas alpli feliĉaj ol ili, eĉ estas se la oraj. 

Kaj estas kontentaj. Do, kial li ĝe u si  pri ili? La taksio haltis ekster la ur do o de Chelsea, a taŭ ol li 
povis respondi. Li pagis, kaj lasis sin vagi denove al la rivero, tra la strato Manor. 

Ce la a gulo staris kaf udo. Li ĵetis rigardo  al ĝi. Du la oristoj staris tie, a ĝa te ar aj  
ia dpasteĉoj , u u ele estita fraŭli o tri kis teo  kaj a iladis gaje ku  ju ulo porta ta koltuko  

a stataŭ kolu o , kies raŭka oĉo i terrompis de tempo al tempo la amikinan sibladon. Brooks rigardis 



la fraŭli o  de o e. Vere, ŝi estas estita e ur ele, sed ku  gusto; ur ŝia ku ulo alkaŝas ŝia  
klaso . Estas ri arki de, kiel u te pe la fraŭli aj estoj kaŝas so iaj  difere oj . A taŭ u u 
generacio estus absurde kredi, ke oni povus nur alfa ile disti gi i ter la si jori o kaj ŝia ser isto, sed 
nuntempe estas tre malfacile tion fari. 

Ce la ju uloj e estas sa e. Tiuj la oristaj ju uloj, kiuj di a ĉe sur etas tiel elaj  estoj  por 
pro e ado e  la parkoj, ĉia  ili perfidas si , eĉ se ur per tro rila kra ato. “ed tre ofte la fraŭli oj 
estas vestitaj kun perfekta gusto. 

Tiele edita te, forigi te o e ta  e o  aliĝi al la ro do ĉe la udo k a ka  per sperto li s iis ĝia  
teon kaj kafon esti tute trinkeblaj) li preterpasis malrapide la flankon de la urbdomo, el kiu venis la sonoj 

de da orhestro. Li haltis por aŭskulti, kaj por legi la sur uraj  afiŝoj . Li legis, ke ĉiulu de kaj ĉiuĵaŭde 
Sinjoro Smith ara ĝas da oj , ku  la fa a "Lu lu o " orĥestro, e iro du ŝili goj . Du ŝili goj ! Estas 

diable malkare, kompare kun la dancoj en sia propra medio. Kompreneble, ke en la propra medio oni 

plejofte da as e  siaj do oj, kaj, ke tiuj, kiuj e ha as gra daj  do oj , a kaŭ e ha as ulta  
monon. 

Li legis aliaj  afiŝoj , laŭ kiuj “i joro Jo es, la o eko ata da i struisto, ara ĝas da oj  ĉiu erkrede 
kaj ĉiusa ate, ku  la u usola da orĥestro "Mia Kara." 

Poste li idis, laŭ alia afiŝo, ke la Brita-Izraela Aso io ha os ku e o  proksi a  e dredo , ĉe kiu o i 
prokla os la o aĵo , ke la rita raso konsistas el la perditaj dek triboj de la biblio. Prezidos iu duko, kaj 

parolos eksge eralo kaj iu parla e ta o. Proksi a  ardo  estos ku e o de la Ko traŭ i isek iuloj. 
La afiŝo surha is ildo  de hundo kaj kato, kaj la devizon, "For la torturojn al amataj bestoj I" 

Sinjoro Brooks ne tre amis hundojn, sed kun la kata raso li sentis fortan simpation. Lia propra besto estis 

kato pursa ga, ku  felo griz lua kaj te pera e to tute tira a, kiu  li dorlotis de ĝia askiĝo; ĝi  askis 
la kara Enjo, kiun li ricevis de sia patrino. Sinjorino Brooks estis pleniginta per kat-bredado vivon 

plejparte oferitan al filantropa laboro; por prunto de la katkunulo, dank'al kies dutaga restado kun sia 

kara E jo rezultis tiu griz lua tira o, ŝi pagis tri gi eoj . 

Ŝia filo daŭre rigardis la afiŝoj , kaj pe sis al si, e u uafoje, ke la multeco de medioj en nia mondo estas 

mirinda afero.  Iuj ho oj dediĉas forto , te po  kaj e ergio , atala te ko traŭ la kura istaj  
eksperimentojn je bestoj. Ili elspezas monon, presigas flugfolietojn, gazeton, pagas por kunvenĉambro 

e  la ur do o, itas faktoj  pri terura suferigo al i a taj estoj. “ed a kaŭ, tio  s iis Brooks, ekzistas 
so ieto por defe do de la i isek io, kiu ha as ku e oj , fiugfolietoj  kaj gazeto , por ko traŭdiri la 
asertojn de la alia societo. 

Kaj ekzistas ho oj, kiuj dediĉas sia  te po  al la redado de katoj. Li e oris, ke li legis, e  gazetoj 
a o itaj de la patri o, pri la di ersaj katoj, kies kelktaga  restado  ku  siaj propraj katoj o i po as aĉeti 
per iu sumo, unu, tri, kvin gineoj. Kaj kiom zorge oni dresas la idojn! Tri gineojn! Tiom multe ne gajnas 

multaj homoj, post semajno da laboro, por nutri siajn homajn idojn. Krome, ekzistas pli ol miliono, kiuj 

tute ne havas laboron. Inter ili multaj malsatas. Kaj oni reklamas pri pago de unu, tri, kvin gineoj, por 



pruntepreno dum kelkaj tagoj de sia kato por naskcelo. "Gajnis unuan premion en la KristalPalaca 

Ekspozi io. O i zorge e fer os por la ojaĝo." 

Kaj proksiman vendredon kunvenos la Britaj Izraelanoj. Kaj interne de la urbdomo bele vestitaj gejunuloj 

paŝas lerte kaj feliĉe al la so oj de la fa a da orĥestro "Lunlumo." Kaj En Okcidento Nenio Nova estas 

tradukita en dek-ok li g oj , eĉ, tio  li legis ie, e  artefaritan lingvon, en Esperanton. En diversaj 

terpartoj o i u  ilitas, a kaŭ o i ofte torturas. Tre ofte. Kaj ultaj alsatas, kaj ultaj luksas. 

Li forpaŝis, a taŭe  arŝis al la ri ero, mense ludante per la frazo, "Gajnis unuan premion en la 

KristalPalaca Ekspozi io, o i zorge e fer os por la oĵaĝo." Tri gineojn. Oni zorge enfermos por la 

ojaĝo.   Efekti e, o i po us fari spritan poemon el la afero. "Enjo, mia Enjo, forlasi devas vi, oni volas vin 

e  Lo do , do e a u tie ĉi." Efekti e, i de as ojaĝi al Lo do o, kie per o eado al iaj aturaj 
instinktoj vi gajnos por mi tri gineojn. Kaj pli ol miliono estas senlaboraj. Kaj oni tradukis En Okcidento 

Nenio Nova e  Espera to . Kaj la terglo o ojaĝas tra la spa o je rapide o de—kiom ? Dudek-kvar 

mejlojn en sekundo? Kaj sur ĝi ho oj da as, ilit urdas, alsatas, bredas katojn. 

Kaj skribas esoterajn poemojn.   "Enjo, mia Enjo, forlasi devas vi, oni volas vin en London—"   Li aldonis 

pluaj  li ioj , reara ĝis, e se re erkis. 

Iu iro, arŝa ta a taŭ Brooks per i te a ie o faligis gazeto , a taŭ ol e iri sian dometon. Brooks 

preterpasis se ate te, sed ial tro is si  rerigarda ta. A taŭ la ĝarde et-pordo la gazeto kuŝis, la ka, 
eka ta lia  s i ole o . Li aŭdis la iro  rufer i la pordo , kaj paŝis al ĝi. Pro i sti kto li ĉirkaŭrigardis 

spite la malfruan horon, por idi, ĉu iu rigardas. Ne iu estis ide la, kaj li pre is ĝi . Gi estis pura, tiutaga 
ekzempero de la Kooperativa Gazeto. Li eklegis ĝi . ŝaj as, ke aldaŭ estos grandega kongreso de 

kooperati a i oj e  Vie o. Ĝi estos gra a kaj ate di da e e to. Al e aŭ, tio  diris la gazeto, kvankam 

Brooks du is, ĉu lia a iko kaj eldo isto, Bu k, ia  aŭdus pri ĝi. Ko traŭe, ĉu la kooperati a i oj ia  
aŭdis aŭ ĝe is si  pri lia a iko kaj eldo isto, Bu k ? Kaj la ju uloj da a taj e  la ur do o, kio al ili estas 
la kooperativanoj, Buck, la katbredantinoj, la Britaj Izraela oj, la ko traŭ i isek iuloj? 

Li plulegis la gazeton. Oni diras, ke okazos grava evento en la distrikto apud Liverpool. Oni balotos por 

lokoj sur la distrikta konsilantaro de la Kooperativa Eldona So ieto; tro iĝas rekla oj, ku  fotografaĵoj 
de la diversaj kanditatoj.  Je  o i petas, ke ĉiu o do u por iu si joro, kiu du  dek jaroj estis sekretario 

de la ŝparkasa societo, kasisto dum dek-kvin jaroj de malsanhelpa klubo, dum la tuta vivo laboris por 

sa a lig aĵa fir o [firmao]. Sed jen reklamo pri iu sinjoro, kiu estis dum dudek jaroj sekretario de la loka 

filio de la kompostista si dikato, kro e, a o de la ur a ko sila taro. Brooks s i olis al si, ĉu elektiĝos la 
sinjoro, kiu dum dudek jaroj estis sekretario de la loka filio de la kompostista sindikato. 

"Enjo, mia Enjo, forlasi devas vi—" 

Brooks pensis al la homoj, kiujn li mem konas en la distrikto apud Liverpool. Unue al sia onklino, vidvino 

de ŝtatofi isto e  Hi dujo, kiu le iĝas je la deka, post e lita ate a ĝo, ate e la oras pri siaj 
filantropaj interesoj, precipe pri misiaj laboroj en tropikaj landoj, kaj posttagmeze ludas kartojn kun 

kelkaj sinjorinoj bonfamiliaj el la distrikto, precipe kun du edzinoj de magistratoj kaj la edzino de sia 



kuracisto. “i estis o kora iri o. Brooks e oris, kio  ŝi fieras, tial ke ŝi te is a aŭ siaj  ser istoj  
du  dudek jaroj; a kaŭ li e oris ŝiaj  ala araj  o do a oj  al li e  u i ersitataj tagoj. 

Certe la baloto por lokoj sur la konsilantaro de la Kooperati a Eldo a “o ieto e ha us gra e o  por ŝi. 
Nek por lia u i ersitata a iko “i le , kiu ha as i struista  ofi o  tie, ĉe pe sio ler ejo, kaj ko sta te 
gru las e  lo gaj leteroj pri la poseda to. Li e ia  detaligis tre ete siaj  ple doj  ko traŭ la 
poseda to, kiu estis a kaŭ la ĉefi struisto; Brooks suspektis, ke lia era ple do estas tio, ke la 
ko pati da iro diplo atiĝis [diplo iĝis] ĉe o a kaj earistokrata u i ersitato, e ĉe O ford. La 
k a oj, diris “i le , estas ĉiuj de o aj fa ilioj, je  io. 

Brooks du is, ĉu “i le  havos intereson pri la baloto por lokoj sur la konsilantaro de la Kooperativa 

Eldona Societo; verŝaj e la ka didatoj e estas "bonfamiliaj." Kaj tamen, ekzistas medio, kaj grava 

medio, en la distrikto apud Liverpool, en kiu la baloto estas grava, ekscita evento, kaj en kiu lia onklino 

kaj lia amiko Sibley estas nekonataj. 

Kaj sa e tra la tuta la do. Li e oris, ke serĉa te iu  gazeto  e  la pu lika i lioteko a taŭ kelkaj 
tagoj, mirigis lin la nombro de gazetoj, la multeco de medioj kiu  ili spegulis. Tro iĝis gazetoj de la 
biciklistoj kaj la filatelistoj, de la ŝtatoficistoj kaj dela flegistinoj. Li enrigardis revuojn socialistojn, 

li eralaj , ko ser ati aj  kaj ko u istaj , gazetoj  de ho oj, kiuj olas forigi iu  leĝo , kaj de ho oj, 
kiuj propo as o aj  leĝoj , de ho oj, kiuj propaga das o aj  religioj , kaj de ho oj, kiuj olas forigi 
ĉiuj  religioj . 

Kaj ĉiu edio restas aparta.   Estas e io al iu flegisti o, sopira ta al pli o aj la orko diĉoj, ke iu 
sinjoro, jam de longe prezida to de la Reĝa Filatelista “o ieto, pro esis o tri parto  de sia u ika 
kolekto de al o aj fra aj poŝt arkoj ĉe la filatela ekspozi io, kiu  alfer os proksi a  o ato  la 
ur estro de Bir i gha . Ne iu i iklisto, protesta ta ko traŭ la u aj leĝoj pri la noktaj lumoj sur 

i ikloj, po as ha i i tereso  pri la lasta esaĝo de o a religia ajstro el Hindujo. La sekretario de la 

New astle ste ografa so ieto erte e ha as te po  legi pri la ho ti daj ko diĉoj e  kiuj de as la ori la 
geaktoroj en iuj provin aj teatroj; kaj ta e , tio ŝaj as gra ega de a do al la legantoj de la gazeto, La 

Scenejo. 

Kaj tiel tra la tuta mondo. En la portugalaj urboj de Hindujo, en Alasko, en Urugvajo. . . . 

Kaj dume la junuloj dancas en la urbdomo, kaj en la sama strato luksaj aŭto o iloj ariĝas a taŭ la pordo 
de iu aro i o, kiu do as da festo  pro la ple aĝiĝo de sia fili o. Pli ol e  aliaj lokoj, o i tro as e  
Chelsea diversecon de klasoj, trovas domojn luksajn kaj aristokratajn inter artistaj pentrejoj kaj laboristaj 

dometoj. Kaj ĉiuj estas apartaj, ho oj e  la sa a strato estas tio  apartaj, ha as tio  al ulte da 
ideoj ko u aj, kio  se ili loĝus ĉiu e  aparta la do. Estas stra ge, pensis Brooks, strange.   "Enjo, mia 

Enjo-" 

*   *   *   *   * 

Brooks atingis la finon de la strato Ma or, kaj tur is, por ĉirkaŭiri la pu lika  ĝarde eto , okte 
alfer ita , kaj ati gi la ri er ordo . Ape aŭ li ri arkis, ke pasis li  u u iro, poste dua. La u ua estis 



la sekretario de komunista klubo, pensanta malame pri la prezidanto, la alia romkatolika pastro, 

pripe sa ta prediko  ko traŭ la askli igo, la oder a ro a o, kaj aliaj fiegaĵoj de la u te po. 

Io  alia  la poeto e ri arkis. Tie, apud tiu ĝarde eto, rigarda te tra s la ri ero  al la parko Battersea, 
alte staras grandaj kaj malnovaj do oj, e  kiuj loĝis e  a taŭaj te poj, kaj a koraŭ u , fa eko ataj 

erkistoj kaj politikistoj. Ili ha as a taŭ si propraj  ĝarde oj  kaj ŝaj as ĵeti tra se  io  el sia etoso.   
Brooks le is la kapo  por rigardi la fe estroj  de la do o, kie loĝis la pe tristo Rossetti, el kie venis tiom 

da elo kaj tio  da fa oj. La lu lu o falis sur la fro to  de la do o, kaj perdiĝis i ter la ra pkreskaĵoj, 
ĝi esploris la fe detaĵoj  i ter la rikoj, eĉ pe etris tra kelkaj fe estroj, kaj igis la ar ustoj  e  la ĝarde o 

ĵeti stra gaj  o roj . “ed io  ĝi e alkaŝis. 

Brooks tro is, ke lia korpo frapas io ; io , kio  for is du aliaj ho oj korpoj ku igitaj k azaŭ u u. “e  
orto, se  o iĝo, iu ju ulo kaj iu fraŭli o ĉirkaŭ rake pre is u u la alia , lipoj  ko traŭ lipoj, korpon 

ko traŭ korpo. La poeto al utis iu  pardo peto . Estis k azaŭ li parolus al orti toj. 

Li io  rapidigis la paŝoj . K a ka  estis klare, ke ili tute e ko s iis lia  frapo , ek lia  ekzisto , ek la 
ekziston de iu, estis perditaj en sia ekstazo, tame  li se tis io a  ho to . “ufiĉe ofte, re e a te 
laŭlo ge de la ri ero, pe sa te pri iu ĵus izitita festo, ĉe kiu la plej lastmoda poetino estis deklaminta 

siaj  poe oj  e  at osfero fu ple a, al aplaŭdo de ho oj sopira taj dekla i la propraj  erkoj , 
sidantaj sur plankkusenoj, sufiĉe ofte li idis tiaj  sile taj  paroj . Ĉia  li se tis, ke li tro iĝas a taŭ io 

sa kta, ke li e rajtas eĉ u usekunde resti [restigi] la okulojn sur tiuj, devigataj servi sin je la stratoj por la 

plej ravaj kaj intimaj momentoj de siaj vivoj. 

Ofte li provis imagi la hcjmajn cirkonstancojn de tiaj homoj, ilian fonon, ilian dumtagan okupadon; sed 

ne tre bone sukcesis. 

Ĉi tiu  okto , pli ol alifoje, la ido al tia se orta feliĉo depri is li , do is la se to , ke io a kas al li 
e  la i o. Tia se to e ia  forlasis li  du  lo ga t po, sed kuti e ĝi restis ur kiel iu eklara o ro, 
kiu etiĝis e  o e toj, kiaj la u aj, kaj e  la sile taj, lo gaj horoj de la oktoj, kiuj  o i preferas e iti 
per la dormo. 

Brooks e a iĝis kia  li estis ĉe la u i ersitato, kaj du  k ar jaroj loĝis sur la pi toj kaj e  la a is oj. Kaj 
tiam, iun posttagmezon en matura aŭtu a su lu o, i ter la koloroj kaj o roj de ŝia aparta e to, li 
diris ĉio , erŝis i te e e kaj ku  la lerte o de fre eza sed al armsanga diablo tutan sian venenon. 

Guto  post guto li idis ĝi  efiki, ĝis la fi o.   Tia  li eliris, tiu  tago  li aĉetis ekze plero   de la 
Satirikono de Petro ius, e  luksa eldo o, de la erko, kiu, tro ite sur la retaro de iu a iko, a taŭ u u 
jaro ek o igis li .   Tiu  okto  li legis ĝi  ĝis alfrua horo, apreze. 

Kaj sek is du  postaj jaroj pluraj fraŭli oj, al kiuj li diris elaj  ortoj , kreda te si  si era. Kaj liaj 
a ikoj diris, ke li serĉas ko sta te la elo ; kaj liaj ala ikoj diris, ke li amas neniun, nur la amon mem; 

kaj la indiferentuloj nur ridis. 

*   *   *   *   * 



La poeto tur is e  la direkto de sia propra aparta e to. La kaf udo apud la po to Al ert preskaŭ 
haltigis li , sed li preterpasis ĝi  kaj aldaŭ apud la al o a preĝejo ati gis la ko struaĵo  e ha a ta  
lian apartamenton, inter multaj aliaj. 

"Laca ?" li demandis al la liftisto. 

"Ja, sinjoro, tre lacigan tagon mi travivis. Jen tri leteroj; por vi venis unu sinjoro, li lasis nomkarton." 

Portate supren, Brooks rigardis la karton; estis de Mantle, la violonisto, kiun li renkontis kelkfoje ĉe sia 
amiko Sibley. Li malfermis unu leteron, inviton al koncerto, duan, leteron de kuzo, pastro al la brita 

kolonio en Riga, Latvio, la trian, cirkuleron de iu eldonisto. 

Ĉe la k ara etaĝo la lifto haltis, kaj li elpaŝis. 

"Dankon, Badger, bonan nokton." 

"Bonan nokton, sinjoro." 

Brooks aŭdis li  fer i la liftpordoj , kaj aŭskultis la alsupra  susura  eturo  de la lifto. Li paŝis al sia 
aparta e to, e etis kaj tur is la ŝlosilo . Per fi gro o o erŝi te lu o  tra la ĉa roj, li lasis la 
okuloj  esplori k azaŭ o e ilia  ko forta  ele o . Fi fi e, li de us e plendi, eble, kaj tamen.   Kaj 

tamen. . . . 

Kaptis lin subita sento, ke li estas se  aloro al iu aj , ke se li ortus, e iu ĝe us si , kaj neniu estus pli 

alriĉa a i e. Li se tis, ke lia i o estas se ela kaj se efika, ke liaj tale toj kaj lia kapa lo aprezi arta  
belon estas senutilaj en la mondo. 

Du  io  da te po li paŝis tie  kaj ree  e  la ĉa ro kiel e kaĝa leopardo. Li olis paroli al iu. Nu, kaj en 

apudaj stratoj estas pluraj do oj, kies ko atuloj taksas izito  je tiu horo kiel ordi araĵo . Li pe sis al 
kelkaĵ ko atuloj, al e iu se  aŭzeto; poetoj, pentristoj, muzikistoj, li e uas pri ili. Iu  li olas, kiu loĝas 
e  iu urĝa do o, kaj parolas pri ĝarde oj kaj e oj, kaj alesti as estetoj . 

Du  kelkaj i utoj li sidadis e  rakseĝo, lasa te se idaj  okuloj  resti sur ildoj kaj li roj tre pitaj e  
duo o roj. Tia  li paŝis e  la litĉa ro , kaj pre is eta  skatoleto  a taŭ la spegulon. 

Poste, eti te io  da ruĝu o al siaj a goj, li reiris al la salo eto, sidiĝis d o e e  la rakseĝo , kaj 
ekbruligis par-fumitan cigaredon; farinte kion, li levis la ilon, kaj telefonis al Profesoro Davis. 

IX 

Estas malfacile imagi pli malgajigan sperto , ol okta ojaĝo e  o i uso tra la Lo do aj a taŭur oj. La 
lanternetoj de la eturilo do as lu o  tute e taŭga  al la legado, lu o , kiu efikas sur la a i o  kiel 

erŝo da sa lo sur fajreto . Vera allu o estus pli plaĉe, al e aŭ ĝi do us okazo  por iluzio, por 

revado. 

Kia  Profesoro Da is forlasis la traj o  ĉe “treatha  li se tis a i a  igle o  kaj feliĉo . La ai a 
plezuro da la kursa oj postlasis ĉe li ko forta  se to , ke ekster la edio de l’ universitato ekzistas 



freŝe o e sa. Post tio  da jaroj en sama edio, li erado de si ilaj prelegoj e  ĉa roj, kies plej etaj 
detaloj for is ŝa lo o  e  lia  e so , estis ature, ke tia ŝa ĝeto e  la fo o de lia i struado do u al li 

o a  sti ulo . Li eĉ a ilis igle ku  alia iro, kiu e iris lia  kupeo  ĉe sur oja sta io; tre alofta afero 
ĉe li. O i parolis ko e e pri la etero, ko pre e le. La iro diris, ke a taŭ u u se aj o, kia  li estis e  
Fra ujo, li tro is ekrede le aĉa  etero . 

Kutime, kiam Profesoro Da is aŭdis de iu la frazo  "Kiam mi estis e  Fra ujo . . ." aŭ "En Germanujo . . 

." li ur alfa ile su pre is sia  alesti o . “e la paroli to estis ura stude to aŭ alia alsuperulo, li 
tute e pro is kaŝi sia  opi io . Liaopi ie, tiu, kiu olas tiel trakuri la o do  estas afektulo.   Jen lia 

frazo, "trakuri la o do ."  U ufoĵe, pro la ko sta ta petado de sia edzi o, li ko se tis pasigi 
li erte po  ku  ŝi e  Parizo. 

"Nu, Ma jo kuris tra ĉiuj ĉapel utikoj, i s ias," li diris poste al kolegoj, aludante sian edzinon, "sed mi ne 

lasis, ke ŝi tiru min. Kaj kio estas vidinda en la urbo? Oni havas nenion, kion oni ne vidas en Londono. Kaj 

la francoj! Kretinularo [Kretenaro], efekti e. Ape aŭ o i idis u u tuta  ho o , tre alforta raso." 

Kaj li ĉia  tre alesti e aludis al kolegoj, kiuj havas fremdajn diplomojn. "Li estas Doktoro de Parizo, en 

literatura fako. Bela  purpura  diplo o  li ha as." Kaj se o i idus la alŝata  kur iĝo  de liaj lipoj, o i 
se tus io a  ad iro . Car estas alfa ile, e ad iri tia  allarĝe o  e sa , se o i ko statas ke ĝi 
sola efikis multe por la nuna forteco de la angla raso en la mondo. Oni povas kompreni multon, legante 

dikajn pezajn volumojn pri la angla karaktero, sed oni komprenus la dekoblon, se oni povus aŭdi 
Profesoron Davis diri, "Foreigners " (" Alilanduloj "). Tamen, alilanduloj malofte renkontas lian tipon, 

k a ka  ĝi tro iĝas e  ĉiu klaso; kia  ili e as al Britujo, ili i terfrotiĝas ku  ritoj a ike aj al 
alila da oj, aŭ, se ili re ko tas aliaj , re ko tas ur ties so ialaj  ĝe til ario etoj . 

La konsulo de Mora io e  Lo do o u ufoje re ko tis Profesoro  Da is ĉe feste o, kaj poste e tuzias is 
pri lia simpatieco. Kiam la Profesoro atingis sian eksterurban hejmon li tenis sian edzi o  e  la salo o ĝis 
la dua matene, mokripetante la vortojn kaj gestojn de la konsulo. Se la konsulo vidus nur liajn dikajn, 

fortaj  lipoj , tio sufiĉus— e e esus, ke li aŭdu la parolo . 

La kaŭzo de lia ko plekso io  rilatis al kredo, ke o i deziras fa faro i. Oni deziras paradi per frazoj, 

"Lastan jaron en Berlino . . .," "Kompreneble, la anglan kamparon oni e po as eĉ ko pari ku  tiu de 
Aŭstrio . . .," kaj tio aga is li . A kaŭ pri la konsulo. Oni diris pri li, "Tiel ĉar a iro, la konsulo de 

Mora io, ĉu e?" ur ĉar li estas alila dulo. Profesoro Davis estis anglo, fieris pri tio, kaj sciis, ke lin neniu 

tro as ĉar a. 

Efekti e, kia  li estis e  Fra ujo, li se tis alŝato  ur al sa ra guloj, lia ĝe tile o al la oristoj kaj 
utikistoj estis plej si era. E tute, o i de as kredi, ke lia si te o e estis ĝuste ko traŭ aliaj la doj kaj 

ali a ia oj, sed ko traŭ ia supere o, kiu  li alŝatis, kiu  lia e so i sistis rilatigi ku  la alila de o.  
Estas iom komplike. 

Ĉiuokaze, estas fakto, ke e  ĉi tiu espero, post la kurso, lia e so io  li eriĝis. Kia  e  la kupeo de la 

trajno portanta lin de Wi ledo  ĝis “treatha  li aŭdis ku ojaĝa to  ko e i frazo  per "Lastan 

semajnon, kiam mi estis en Francujo . . ." li tute e ŝa ĝis sia  afa la  ienon. Fakte, li demandis (kaj ne 



ur pro ĝe tile o , pri la ĝusta loko e  Fra ujo, kie la paroli to tro iĝis e  la lasta se aj o. Kaj kia  e  
la allu o la traj o haltis, kaj li suk esis e ki la deziro  de a glaj sta ioj al kaŝo de ide te o, ida te la 
nomon Streatham en leteroj plej etaj, tiam li diris "Bo a  okto  " sa a iere, k azaŭ la a ilo te us 

pri la angla lagregiono. 

Kaj post k i  i utoj li estis e  o i uso, etura ta tra a taŭur o, sida te e  lu eto, kiu faris la 
i preso , ke e  iu aj  i uto ĝi po os esti giĝi.  Ta e  ĝi irakle e esti giĝis. 

La omnibuso saltete rampis tra stratoj da grandaj domoj, kies antaŭaj ĝarde oj or e mallumis 

a aŭfla ke. De te po al te po la lu oj de iu preterpasa ta aŭto o ilo akulis la ĉirkaŭa  igro , 
igro  pli de sa post ĝia paso. Li rigardis la sola  alia  ojaĝa to ; tiu estis alju a iri o, kiu dor as. 

Pro la alriĉe o de ŝiaj estoj o i ko kludus, ke ŝi olo te kaptas okazo  forlasi, eĉ ur du  kelkaj 
i utoj, o do  kiu e o kore traktas ŝi . Li olis de a di la ko duktoro , kial la o i uso tiel 

malrapide veturas; supozeble la veturigisto trovis, ke li tro fruas laŭ la horta elo; ta e  la ko duktoro 
e  ŝaj is i fluita de la algaja etoso. Lia izaĝespri o e kuraĝigis al a ilado. Profesoro Da is 

ko sideris, ĉu supre iri al la i perialo, por ke li po u fu i. Li se tis ta e , ke la fu ado ne plu allogas. 

Fine li malfer is sia  alizo , kaj pe is fari kelkaj  otoj  por sia orgaŭa parolado pri la iri aj roluloj 
en la dramoj de Shakespeare. 

Estas strange, tamen fakto, ke li tute ne malbenis sin pro la rifuzo de la edzina propono, renkonti lin kun 

la aŭtomobilo. La homo menso estas tre stranga, precipe pro la multeco de siaj fakoj, kiuj plejparte ne 

havas kontakton unu kun la alia. 

Efekti e, estis k azaŭ ur per hazardo, ke li i terro pis sia  ko sidero  pri la karaktero de Portia ĝuste 
kiam la omnibuso alproksi iĝis al la strato Leigha . Li de is rapidi por kolekti la paperoj  e  la alizo , 
kaj io  forte spiris, stara te ĉe la strata gulo. La o i uso daŭrigis sia  ra pado  e  la igro , aldaŭ 
ĝia stertorado for ortis tra s la o teto. Kelkaj stratla ter oj flagretis laŭ la ojo e  la alo . La 

e teto susurigis la folioj  e  la ar oj. O i po is aŭdi gra ofo o  aŭ uziko  de radiaparato el kelkaj 
domoj. Unu montris fenestron senkurtenan, tra kiu oni povis vidi dancantajn parojn, surtablan 

tri kaĵaro ; se o i rigardus e  la ĝarde o  zorge, o i po us a kaŭ idi paro , kiu e da as. U u ju ulo 
kaj u u ju uli o estis forlasi taj la festĉa ro , dira te, ke ili olas e spiri io  da freŝa aero. Ili staris 
apud la ar ustoj ĉe a gulo de la do o, se orte, se  deziro paroli, lipoj  ko traŭ lipoj, eri arka te la 
eta  al ar o  de l’ venteto. 

Profesoro Davis ne rimarkis ilin. Li rimarkis la senkurte a  fe estro . Tio ŝaj is al li afekta, k azaŭ o i 
olas paradi sia  i ter aĵo . Liaj lipoj kur etiĝis io ete, kaj liaj pe soj direktiĝis de o e al la karaktero 

de iu virino, ekzisti ta ur e  la e so de dra isto orti ta a taŭ tri e t jaroj. Poste ili tuŝis la 
postulo , pri i posto, kuŝa ta  e  for o de fla a papero, sur lia skri ta lo. 

Alveninte al la hejma domo, li idis, ke estas lu o e  la ĉa ro de lia edzi o; krede le ŝi estas lega ta. 
Li paŝis laŭ la ĝarde ojo, e ora te, ke li pro esis al si fari di ersaj  la oroj  je la flor edoj. Plej ulte 
li e  prila oris sia  ĝarde o ; la korpa ekzer o e esis al lia sano. Jes, tiun bedon apud la fenestro li 

devos prilabori sabaton matene. 



Li pre is la ŝlosilo  el la koksa poŝo, eti te la alizeto  sur la ŝto a  pordŝtupo . Malfer a te la 
pordo , li aŭdis la telefo o  so ori. U u, du, tri. U u, du, tri. Mal e o  al ĝi, krede le estas alĝusta 
voko. Unu, du, tri. Unu, du, tri.  Profesoro Da is lu igis la halo  per fi gro o o, ekpre is la aŭskultilo , 
kaj aŭdis la oĉo  de sia a iko, la poeto Brooks. 

X 

Ko pre e le, tio ŝaj as stra ga, ke estu a ike o i ter du iroj tiel alsimilaj, kiel la esteta poeto kaj la 

fortlipa profesoro pri a gla literaturo. “tra ge, se o i e ko us e  la profesoro  la trajto  kiu kaŭzis li  
admiri kaj subteni la sukcesulojn de la mondo. 

Kia  ili estis ku e ĉe la u i ersitato ia hazardo ku e   ĵetis Brooks kaj Davis. Pro multaj kialoj Davis 

komence malesti is la alia ; pro lia si dediĉo al artaj aferoj, lia alate to al la sporto, lia zorgo pri sia 
estaro. Ta e  e  Da is estis io, aŭ ĉu i diru iu, kiu reko is tale to  ĉe Brooks, kiu aprezis li ; kaj, 

kvankam Davis malestimis sian kunulon, li ne penis forigi la okazan rilaton. Kiam Brooks montris, ke li 

e as sek i la juĝoj  kaj ko siloj  de Da is, tiu ĉi a koraŭ pli alesti is li , kaj a koraŭe kia  Brooks 
unufoje cedis en afero relative grava. 

Temis pri o elo, kiu  Brooks i te is propo i al la stude ta gazeto. Li o tris ĝi  al Da is, kiu legis ĝi , 
kaj mordetis la lipojn. Poste li konsilis al Brooks, ke tiu prizorgu sian literaturan reputacion, kaj ne 

pu likigu ĝi . Kaj kia  Brooks sek is la ko silon, li kurbigis la lipojn, kiam sola, kvankam al la amiko li nur 

lasis siajn okulojn brileti per moka "Nu, ĉu e estis stulte . . . ?" 

Tame  e is tago, kia  Brooks o tris al li o elo , kiu igis li  pug igi la a oj , kia  li legis ĝi  sola. 
Al Brooks li montris tre trankvilan mienon, dirante nur, "Gi estas tute aĉa." La a iko a o is, ke li e 
ko se tas, ke li taksas la erketo  tre o a, ke li erte pu likigos ĝi . Tia  Da is iĝis ete la ka e  la 

izaĝo, kaj o tris stra ga  e o  alĝe tili du  posta diskuto pri aliaj aferoj. Sed post la publikigo li 

ha is pli da respekto al Brooks, eĉ li tro is tiu  o elo  e se  i do, kia  li idis ĝi  e  presa for o. 
Poste Brooks restis e  la fako de la poezio, kaj gaj is fa o  kiel aŭtoro de ersoj tre delikataj, tre 

esoteraj, kaj tre elaj.   Ilia  ele o  per eptis Da is, algraŭ tio, ke li profesie okupiĝas pri literatura 
kritikado. 

Poste, Brooks ko e is i i kiel esteta re tulo, ojaĝis e  fre daj la doj, luis aparta e toj  e  elaj 
lokoj, lukse ornamigis ilin, kaj tute distre i is kaj erkis; tio  li faris, ĉar li heredis tre ko forta  re to ; 
kaj tia  Da is ple e respektis kaj ŝatis li . 

O i e isko pre u tio . O i e kredu, ke Da is ko s ie ate tis lia  suk eso  kaj riĉe o . Nur tio 
okazis, ke nur tiam li si ere tro is Brooks ŝati da. E le o i po us pli o e ko pre i la afero , se o i 
aŭskultus iu  i terparolo  i ter la du iroj je alfrua horo e  la salo o de Profesoro Da is, u ufoje kia  
Brooks estis se aj fi a izita to ĉe la do o, kiel okazis du-tri foje ĉiujare. Al s-i o Da is li plaĉis, 
estante tre gaja kaj sprita kunulo, pri kiu oni fieras, prezentante lin al amikoj pli konvenaj, sed pli 

a alaj.  La du a ikoj sidis e  ko fortaj rakseĝoj, a taŭ la i droj de ĵus fiagri ta kaj gajigi ta fajro. 
Iom ili parolis pri universitataj tagoj, sen aludo al junaj revoj kaj idealoj. 



Brooks gustumis sian vinon, kaj rigardis atente al Davis. Cu povas esti, ke tiu dika, peza, urĝa ho o, 
a i e ŝru pigita de sukceso kaj banala vivado, ke tiu iam parolis tiel, dum promenoj apud la Isis, 

rigardante al la turpintoj de Oxford, trafe nomitaj "revantaj"; ke tiu iam konfidis al li, ke li sopiras esti 

amata, se ti ies a e a  ĉirkaupre o ? La poeto rememoris aron da momentoj intimaj, kiujn li nur 

malfacile rilatigis kun la Da is sida ta ko traŭ li. La poeto estis klar ida e  ho aj aferoj, kiel ultaj 
poetoj; li re e oris pluaj  aferoj  el la O ford epoko, i terpretis kelkaj  postaj  aferoj , kaj s i olis, ĉu 
nun diri ion al Davis. Li ne provis interrompi la silenton kiu venis, sed sidis, gustumante la vinon, kaj 

lasa te la fu o  de sia igaro supre iri gra ie e  la aero laŭ ri ga for o. Li esploris okule la ĉa ro  kaj 
ĝiaj  e loj . Estas sufiĉe komforte, eble, sed kiom grizece! Strange, ke homoj povas ekzisti en tia 

etoso, eĉ kiam estus facile al ili, havi kolorojn, belajn nuancojn, tapetojn kiuj varmigas la animon. Kaj pri 

uziko, uziko kia  o i po as aŭskulti e  Chelsea, i ter si patiaj a i oj, e  salo oj kie odoras 
parfumo kaj la animoj estas estetaj, komprenemaj. Tie, dum uziko, o i preskaŭ esti gas la lu oj . Tie 
ĉi o i plej ofte a ilas du  uziko, pri ĝarde oj. 

Du  Brooks tiel pe sis, kaj s i olis, ĉu piki per aludo al la pasi te o, Da is se tis, ke e as io alagra la. 
Li ne estis tiom sensenta, kiom Brooks kredis; Brooks ne povis kompreni, ke ekzistas homoj, kiuj preferas 

e alkaŝi siaj  se toj ; kaj ta e  eĉ u  li per eptis, ke e le tiu ko traŭ li estas alpli orta, ol li 
supozis. 

Tiam la poeto, kiu taksus tion besteca, frapi homon malfortan kaj senarmilan, la poeto ekparolis. 

"Estas stra ge, ke ultaj e us allaŭdi i  pro la trajto e  i, kiu igas i  respekti kaj ami nur la 

sukceson. Kompre e le, e ĉiuj ri arkis ĝi  tio , kiel i. Via  si te o  al i, tio  i po is o e o ser i 
kaj kompreni. Vi eble memoras, ke iun vesperon en Carfax mi diris al vi, 'Vi a as i  ur tial, ke i ŝaj e 
havos sukcesan estontecon,' kaj vi konfesis, ke tiel estas." 

Brooks rigardis la amikon dum momento. Li iom malesti is si , ke li tiel parolas, ta e  io puŝis li  al 
plua parolo. 

"Kaj i idis, ke i kuti is ig ori ia  frati o , ĝis ŝi edzi iĝis ku  fra a erkisto, kiu estas o dfa a. 
Nu  i ofte parolas pri ŝi, kaj diras, ke ŝi estas u u el la plej i daj a oj de la fa ilio. Nu  i si ere a as 
ŝi , pro kio, etere, ŝi estas tre feliĉa." 

Li estus dirinta plu, sed Davis interrompis lin per trankvilaj vortoj, atentigante lin, ke li tute ne 

ko pete tas juĝi pri la afero, kaj, ke li tute isi terpretas la faktoj . I ter e de si Da is se tis 
kolere o , kiu  li tute kaŝis for de Brooks. 

Pro la ilda ak epto, kiu  liaj ortoj ri e is tiu ĉi se tis su ita  edaŭro , ke li akre parolis; kro e, li 
su ite idis la afero  laŭ alia idpu kto. 

"Tamen finfine, tiel oni sekvas la vojon, kiun la universo destinis al ni. Estas nature, ke oni amu la 

suk eso  kaj la elo , kaj tial e  la ĉiutaga i o o i a as tiuj , kiuj estas elaj kaj suk esaj. Tio e estas 
agrabla al malsukcesintoj kaj malbeluloj, sed . . . kion fari? Estas alfa ile s ii la i te oj  laŭ kiuj la 
u i erso daŭras, sed al e aŭ o i po as erte diri, ke ĝi e ekzistas por la alsuk esi toj kaj la al-



beluloj. Jen afero bedaŭri da por ili, sed kio  fari? Oni ne helpas ilin, fordonante kion oni mem posedas. 

O i e helpas ili , se o i oferas si  por ili. Estas ide le e  la ĉiutaga i o, ke iuj tipoj estas destinitaj 

alaltiĝi, for orti, kaj se pro ko pato aŭ pro alsaĝa a o o i lasas si  alkroĉiĝi al ili—oni mem 

alaltiĝas, for ortas, fara te o o  ek al ili, ek al si. La far isto e  la poe o, kiu ko silis al la filo, ke 
li e e a iĝu ur por fi a a kaŭzo, ta e  iru i ter fraŭli oj  riĉaj , kaj tiel ertigi, ke li e a iĝu ur 
ku  riĉuli o, tiu far isto estis saĝulo. 

"Ke i a u suk eso , tio estas eĉ de o, religia de o laŭ la olo de la Vi oforto; i edaŭras ur, ke la 
Vivoforto samtempe igas nin hipokriti pri la afero." 

Davis ne plu povis elteni.   Oni iris liten. 

*   *   *   *   * 

Do, e estis stra ge, laŭ la teorio de Brooks, ke li kaj Da is estas a ikoj. Cetere, ĉu tia a ike o estas pli 
stranga, vere, ol tiuj, konataj al ni mem? Ekzistas a gla pro er o, laŭ kiu la al o sorto oti as 
stra gaj  ku kuŝoj , sed estas fa ile kredi, ke a kaŭ la suk eso oti as stra gaj  a oj  kaj a ike oj . 
Efektive, ekzistas neniu amikeco kaj neniu amo, kiu ne estas tiom stranga, tiom mirinda, tiom 

neklarigebla, ke o i po us fa ile fari el ĝi ro a o . Kaj ta e  erkistoj estas de igataj i agi di ersajn 

ho rilatoj , a stataŭ pritrakti laŭ propra sperto kaj o ser o. 

A kaŭ e estis stra ge, ke kia  Da is, post la u ua ku e o de la kurso ĉe Wi ledo , al enis hejmen 

kaj aŭdis ĉe la telefo o la oĉo  de sia a iko Brooks, li iĝis iro tute alia, ol la Profesoro Da is, kiu estis 
tio  feliĉa pro sia kurso de la oristoj, pro ilia si era da ke o, ilia ai a ĝojo kaj aprezo. Estis ur 

ature, ke li iĝis la Da is, kiun konis kaj kreis nur la poeto Brooks. 

E  ĝuste tiu te po ultaj kursa oj hej e tri kis kakao , kaj priskri is al edzoj, al gepatroj, al gefiloj, la 
profesoro  Da is, kiu  ili ko is kaj kreis. Kaj ĝuste e  tiu o e to, du  da o ĉe la u i ersitato de 
Londono, iu studento aludis pri la profesoro, parolante al studentina amikino, per la nomo, "oĉjo Graso." 
Kaj lia edzi o, kiu estis lega ta e  sia litĉa ro, ŝi pe sis al la ho o, kiu  ŝi sola ko is kaj kreis, kaj ŝi 
s i olis, ĉu li revenis en bona humoro. Tian de a do  ŝi ofte faris al si. ŝi s i olis pri la 
telefo ko ersa io. La so orado preskaŭ tiris ŝi  el la lito. La so o de la ŝlosilo e  la seruro dete is ŝi , 
sed nun la scivole o efekti e tiris ŝi  ele . Ŝi sur etis egliĝro o , kaj alfer is la pordo  de la 

ĉa ro. 

"Bone, bone," diris la oĉo de ŝia edzo, "do mi uzos tiun poemon por la antologio, jes, tiun 'Diina Amo.' 

Bo e, ĝi tekstu, 'ku  afa la per eso de la aŭtoro.' Kaj ko fir a letero e estos e esa. Bo e. Kion mi 

faris, ke mi tiel malfruas? Ho, ne io  eksterordi ara . Te as pri u u el tiuj kursoj por ple aĝulaj 
laboristoj, kiuj nuntempe svarmas en nia demokrata lando. Finfine, la mono utilas, kaj se la proletaro de 

Wimbledon volas lerni pri la moderna angla literaturo, bone, tio estos reciproka helpo. . . ." 

Sinjorino Davis klare ko statis kiel statas aferoj. Ŝi glitis ree  e  sia  ĉa ro  kaj e litiĝis, estinginte la 

lu o . Baldaŭ ŝi aŭdis la peza  paŝetado  de la edzo. Pasa te ŝia  ĉa ro  li ŝaj is ete stertori. 

 



LA MORGAŬA MATENO 

I 

BELL ekiĝis je la sesa e  la proksi a ate o. Li se tis du  o e to, ke li ĵus e is el alia o do e  
sia  u a  stato , kaj du  liaj okuloj reko e o ser is la ĉa ro  kaj ĝiaj  e loj , lia er o pe is ree  
esplori io eta  dista o  e  la pasi te o . Ĝi e po is. Estis kvazaŭ li ur u  ekekzistas, sen fono ia 

ajn. 

Du  io  da te po liaj okuloj etis ildo  post ildo de la ĉa ro sur la e so , ĝis su ite li ha is ia  
ekmemoron; li turnis sin, kaj rigardis sian edzinon. 

“i kuŝis ku  la kapo sur la aldekstra rako, kiu ete diĝis sur la litkuse o. La izaĝo reliefis ko traŭ la 
la ko, ete ŝa ĝa ta sia  for o  laŭ la spiretoj. Ĝiaj trajtoj estis de iu, kiu ĵus plorĝe etis; al e aŭ, tiel 

ŝaj is. “ed du  paso de la o e toj e iu ŝa ĝo estis ide la. Li rigardis ŝi  pli proksime, kaj vidis, ke la 

fermitaj okuloj ete larmas. 

Io ro piĝis e  lia e so. Nu  li idis, ete kaj e tute, ĉio  de la hieraŭa espero. Estis la u ua espero 
de la kurso, kia  li estis feliĉa pro perso a re ko to ku  literatura profesoro, e iegis iu  studentan 

ko atulo . Kaj la re e o. Nur u  li idis klare la detaloj  de sia hieraŭa re e o, aŭskultis ate te siaj  
vortojn, kaj nun, du  kelkaj seku doj re oki ta ĉion, li sentis abomenon al si. Cu eble, ke tiel li parolis? 

Pli terure ĉar ja al ulte gra as vortoj , ĉu tiel li ie is? Tiel, al Finjo, pro persona renkonto kun 

literatura profesoro, kaj enviego al studenta konatulo! Li sentis solecon, la solecon de iu, kiu konscias sin 

neinda kaj kanajla. Scott Moncrieff, La Sabata Revuo, Gerald Gould, kia malproksima mondo estis tiu; kaj 

Finjo larmetas tra fermitaj okuloj, ade spiretanta, la brakon etenditan sur la litkuseno. 

E  sia sole o li si  alesti is.   Li pe sis, ke li e i das eĉ tuŝi ŝi . Poste li regaj is iom da respekto al si, 

ĉar, fi fine, ne estas tro malfrue. La kurso trovu alian sekretarion, la profesoro a ĝu sola proksi a  
lu do . Tio kaŭzos io a  se sa io , lia eksiĝo, sed li po os fa ile oti u i ĝi . Li eksiĝos pro pre o de 
alia la oro. Ĉia  o i eksiĝas pro pre o de la oro, se o i e po as ara ĝi alsa o  aŭ tra sloĝiĝo — 

je  se te o de Fi jo, siate pe el oki ta rideto  ĉe li. 

Tre, tre malrapide, li tiris ŝi  e  la rakoj . ŝi daŭre spiretis, la palpe roj ek o iĝis, sed li s iis, ke ŝi 
dor as a koraŭ profu de. Li etis la lipoj  sur ŝia  a go , sur ŝia  ro o , sur ŝia  uko . Delikate 
karesa te ŝi , li se tis, ke li ple iĝas de ŝia a i o, ke a taŭaj ele oj kaj idealoj ĵetas sur lin sian 

al o a  sorĉo . Ŝia svelto donis al lia filozofio pli noblajn konturojn, kaj kiam finfine li vidis ekrideton 

aperi sur ŝia izaĝo kaj alstreĉi ĝia  taŭzita  espri o , tia  lia ho orose to per esis al lia a i o, 
a kaŭ e iri o do  e  kiu li estis lasi ta ŝi  sola. 

*   *   *   *   * 

Estis la sepa. Li malfermis la okulojn, kaj konstatis tion, konstatis, ke la horloĝso orilo aldaŭ aŭdiĝos. 



Li e lasis, ke ĝi aŭdiĝu. Li alfu k iigis ĝi , ellitiĝis, kaj sur eti te eĝliĝro o , alsupre iris al la 
kuirejo. Li tro is alu etoj , lu igis la gaso , ple igis kaldro eto  je ak o, kaj aŭdis ku  ko te to la 
eksplodetan flagron de la gasflametaro sub la kaldroneto. 

Se vi ne komprenas, ke tiuj flametoj flagris nur kiam li surmetis la kaldroneton, vi ne scias multon pri 

gasfornoj; kaj se i e ko pre as, kial Bell se tis gra da  ko te te o  pro sia agado, a kaŭ pro sia 
posta izito al la salo eto por ha igi sia  taso  de hieraŭ, a kaŭ pro sia la o al ĝi—tio montras, ke vi 

e ia  e  tiel ple igis kaldro eto , kaj etis ĝi  sur gasfor o  por ar iĝi, du  i la is alpura  
taso . Al e aŭ, ke i e ia  faris tio  ku  sa a elo, sama stimulo. 

Certe i e legu pri kiel li etis la ĵus la ita  taso  kaj su taso  ku e ku  ja  preta taso kaj su taso sur 
pleto , kaj poste etis al ĉiu kulero , kaj sukero  e  ĉiu ; ek pri tio, ke li erŝis ola  ak o  e  la 
tekruĉo  ja  ar igita  per la vaporo de la kaldroneto , etis sur la kruĉo  ŝtofa  ĉapo  por helpi al 
bona i fuziĝo ,kaj iris al la ĉefpordo. Komprenu, ke li iris al la ĉefpordo, ĉar li s iis, ke ekstere tro iĝas 

otelo da lakto kaj la ĵur alo. A kaŭ li kaptis la okazo , rigardi al la ĝarde o, io  flari ĝia  aero . Li idis, 
ke la leterportisto estas ĉe proksi a do o, kaj ate dis li  laŭ kuti o. La leterportisto preterpasis la 

do o , se  e i tra la ĝarde pordeto. Ta e  tio e ĝe is al Bell, kies feliĉe o e ezo is eksterdo a  
sti ulo  e  tiu ate o. Li pre is la ĵur alo , kaj etis sur ta lo  se  lego pri la strikoj en Francujo, la 

militeto e  Balka o, la ruligo helpe de petrolo  al iu egro e  suduso a ŝtato, ek pri la hieraŭaj 
preze toj ĉe la Reĝa Kortu o kaj la parada edzi iĝo de iu aro i o. 

Li simple remetis la ĵur alo  sur ta lo , kaj depre is la ŝtofa  ĉapo  for de la tekruĉo. Tia  li ple ige 
erŝis teo  e  la du tasoj , kaj supre portis la pleto . 

Ŝi kuŝis a koraŭ dor a, u  ku  la lipoj ku pre ataj e  rideto , sed la spiretoj estis malpli trankvilaj, ili 

a o is aldaŭa  ekiĝo . Bell serĉis igaredoj , kaj etis du sur la pleto , ku e ku  i drujo kaj 
alu etskatolo. Li zorge etis ĉio  sur la apudlita  ta leto , tia  li sidiĝis sur la ra do  de la lito, kaj 
atendis. 

Li sciis, ke li ne devos longe atendi, kaj ke kiam venos al li renkonte la rigardo de lia edzino, tiam li sentos 

si , se a koraŭ e i da, ta e  e plu soleca. 

II 

E erto  ekiĝis je la so o, kiu  lia patro faris, rufer a te la ĉefpordo . Li kuŝis, ate da ta la alvenon 

de la patro al la ĝarde pordeto. Per lo gjara sperto li kapa lis preskaŭ pre ize ezuri la i tertempon. 

Ĝustate pe li aŭdis la etala  so o  de la kli ko puŝata el sia i go, tuj poste la frapo  de la pordeto, 
refalanta al sia loko. 

Li saltis el la lito, tiris la kurte oj , kaj rigardis la patro  arŝa ta  sur la strato, rigardis li  re ko ti 
najbaron irantan samvoje, iu solicitoro, kies filo estas amiko de Emerton, kies filino estis destinita por 

edziĝo al li. Tio  lasta  li s iis pere de sia a iko. La gepatroj e ia  aludis ĝi , ek la disfalo  de siaj 
pla oj; ili ur diris i ter si, ke ju uloj  o i e po as de igi, ili e a aris pro la alapero de plaĉa re eto. 



Li rigardis la patro  kaj lia  ku ulo  ĝis alapero; tia  li iris al la pordo, alfer is ĝi , kaj pre is la 
kruĉo  da ar a ak o, kiu tro iĝis sur la ato. Li estis si  alrapide, pe sa ta pri etaj aferoj de la 
stude ta i o, kolegiaj ŝer oj, profesoraj ad o oj, farotaj studoj. Liaj pe soj ha is fo o  ek griza , ek 
helan, simple li sentis, ke jen tiaj kaj tiaj aferoj estas farotaj, tiuj kaj tiuj homoj renkontotaj, tiom kaj tiom 

lernota. 

Fi fi e li etis io  da po ado al la haroj, ala taŭe  tiris la ŝultroj  a taŭ la spegulo, kaj malsupreniris 

e  la a ĝsalonon. Atendante la enporton de la ate a ĝo, li rigardis el la fe estro, poste al la 
ĵur alo. Li legis raportoj  pri te isludoj, poste la literatura  paĝo . La paĝo  raporta ta pri la falo de la 
rumana registaro, pri tertremo en Japanujo, pri o a fer ojo ĵus alfer ita en la Belga Kongo, tiun 

paĝo  li eĉ e rigardis.   Por li ĝi e ha is i tereso . 

Nur kia  la ser isti o e portis la a e kaĉo  li rimarkis leterojn sur la tablo. Ili estis por li. Karto de iu 

eldonisto pri lernolibroj, letero pri festo de ia aj ler a toj ĉe lia gi nazio, letero de kunstudento, Dixon. 

Di o . E erto  pe sis pri Di o  du  io  da te po, pri sia rilato ku  li ĉe la u i ersitato.  “tra gaj 
aferoj, homaj rilatoj. 

La letero i itas al ĉehej a festo por la proksi a sa ato. E erto  kirlis la teo  e  sia taso, etis pluan 

pecon da sukero, dum li pensis pri la i ito. Kiu alia ĉeestos? “upozeble lia amiko Lenton, kaj tiu Button, 

el la scienca fako. Kaj se li ne iros, kiel li vortumos la leteron? Li povus diri, ke tiun semajnfinon li nepre 

devos labori, sed tia preteksto ne tre impresas inter studentoj. Emerton ridetis al si. Nu, eble finfine li 

iros.   Estas afero por posta konsidero. 

Nur kia  e is la lardo, li idis, ke tro iĝas plua letero. Li pre is, kaj tuj reko is la skri o .   Li ko e is 
pli rapide a ĝi, erŝis al si plua  taso  da teo, faldis la a ĝtuko , kaj le iĝis. Tuj ekster la pordo, kaj la 
hu do e is, pli ĝuste, si  ĵetis a taŭe , la korpo  espri a ta se fi a  eks ito  pri la e o ta pro e o. 
Pri tio, ke la astro pro e os, Biĉjo e du is du  u u o e to, ĉar li s iis, ke lia peto estas 

nerifuzebla. Li tiel arde rigardis la mastron, tiel elokvente kuris al la pordo, tiel verve bojis; kaj li divenis, 

ke la astro e ha as urĝa  la oro , e ha as aldaŭa  re ko to , efekti e e  olas pro e i e  la 
parko. Ofte li konis la dezirojn de la mastro pli bone, ol la mastro mem. 

Ku  Biĉjo kureta ta apud li, E erto  arŝis, asto o  e  la a o, tra stratoj kaj stratetoj, ĝis li ati gis 
la randon de la granda, senbarila, neordigita parko, Wi ledo  Co o . Li paŝis preter lagetoj kaj 

fosaĵoj, preter ge istar ustoj kaj ul oj, ĝis li e is al iu eta alo, kiu ŝaj is spe iale taŭga al lia elo. Ĝi 
estis tiu sama valo en kiu, skolto dek-kvin jara, li atendis kun aliaj, ekscite, kun retenita spiro, la 

preterpason de "malamika " skoltpartio. Tiu estis lia propra ideo, tie atendi por fari embuskon, kaj pro 

tio la estro de lia trupo multe gratulis lin poste. 

Tio  li tute e e oris e  la u a te po. Li lasis la okuloj  ĉirkaŭrigardi a taŭ ol li alsupre iris la 
valeton. Sur tuta la erdo e iu estis ide la, kro  u u alriĉa iri o, kolekta ta fali taj  ra ĉetoj  
kiel brullignon. 

"Biĉjo, i po as iri, kuri ie  aj , sed re e u o e. Iru, lasu i , i olas esti sola." 



Biĉjo o e ko pre is, kaj o ee forkuris laŭ a iero de iu, kiu havas rendevuon, kvankam li vere ne sciis, 

kie  iri. Lia astro pre is krajo o  el la poŝo, kaj alrapide alfer is la ko erto  de la letero kiu igis li  
rapidigi sia  ate a ĝo . A taŭ ol eltiri la letero , li sidiĝis sur la her o , kaj ek ruligis cigaredon. 

La letero ne estis longa. 

23 Sep. 1929. 

21, IIAMERTON RD., S.W. 20. 

Kara Vincento, 

Bo olu skri i, se i ha as i for o  pri esperaj klasoj ĉe la u i ersitato e  la ger a li g a fako.   Pro 
ultaj kaŭzoj i olas pli o igi ia  s io  pri ger a a li g o; ia u a ofi o postulas tio , a kaŭ, 

legi te o eloj  de Tho as Ma , i se tas, ke i de us e tro ekskluzi e dediĉi i  al fra a kulturo. 

Mi tre esperas, ke i ĉia  o fartas; pa jo sendas al vi koran saluton. 

Amike, ALICO. 

E erto  relegis ĝi  tuj, tre alrapide, tia  a koraŭfoje, kaj a koraŭfoje. Li s i olis al si, ĉu do, tiu paĝo 
e  la li ro de lia i o a koraŭ e estu fi e tur ita. A taŭ ur u u jaro, kaj li e kredus tio  e la, ke li 
ri e u alia  letero  de ŝi, sed e  la lasta te po, jes, en la lasta tempo, ere, ke tio e ŝaj is ekredebla. 

Ko pre e le, estas o a afero, fir e te i si  al iu de ido. Ta e , a kaŭ tio po as esti ur fieraĉo, eĉ 
nur timo. "Li havis tiun obstinon, kiu karakterizas homojn de malforta karaktero." Tion li legis ie, kaj ĝi 
ŝaj is al li trafa e  la u a o e to. Fi fi e, ĉu li em ne estis plejparte kulpa ? Rerigardante al la 

Emerton de a taŭ u u jaro, ŝaj is al li, ke li se du e estis io  tropostule a, io  aljusta. Kaj Ali o . . . 

Ali o a kaŭ sia i e eltenis multo , kaj . . . estos ĉia  Ali o. 

Li memoris, kiel e  irko sta oj, kiaj la u aj, e  ple aero, kiel ŝi kuti is teni la kapon, flarante la 

ve to ; kaj ŝiaj a oj kuŝis tiel sur la ge uoj…. 

*   *   *   *   * 

Biĉjo estis tro i ta osto , kaj petole, gaje, tre ete ludis per ĝi, tre feliĉa. Li se tis o e ta  
protestemon kiam la mastro fajfe vokis lin, tame  li e protestis. Lia astro ha is la ie o  de iu, kiu ĵus 
faris feliĉiga  de ido . 

Basto o  e  la a o, E erto  per lo gaj paŝoj tra siris la parko , ko traŭ venton karesantan la 

a goj , e to , kiu ŝaj is diri al li, ke la i o e ha as io  a koraŭ, kro  kolegiaj ŝer oj, profesoraj 
admonoj, kaj farotaj studoj. Ion indan, ion promesan. 

 

 



III 

Profesoro Davis, vekite je la oka, iris tuj al malvarma bano, kaj sentis si  tre igla. Post o e ta streĉo 
al la muskoloj de siaj nudaj, fortaj brakoj, li rapidis vesti sin, memorante, ke li devos prelegi je la deka, 

kaj tial devos trafi denove la vagonaron 9.1. 

Li alsupre iris al la a ĝsalo o, frota te la a oj . Laŭ la horloĝo, estas a koraŭ ur la tria horo. 
“e du e li forgesis streĉi ĝi  la a taŭa  okto , erte li re e is tre la a de la kurso ĉe Wimbledon, kaj la 

telefonalvoko de Brooks konfuzetis lin. 

Brooks. Stranga ulo, tiu. Kaj tamen, simpatia, se oni bone konas li ; fi fi e, a kaŭ, kio  la o do estus 
a ala, se ĉiu el i estus si ila al la alia! Oni povus veti, ke nun o e te la poeto a koraŭ dor as, kaj 

pri malvarmaj banoj, tiun plezuron li tute ne konas! Nu, li perdas grandan plezuron, certe. 

Tiun matenon la profesoro e tro is la a e kaĉo  trokuirita; ĝi estis ĝuste laŭ lia gusto. 

"Ĉu via junula amiko venis hieraŭ ?" li de a dis la ser isti o . Jes, ŝi ko fesis, ke li e is. De a dite, ŝi 
iom parolis pri li dum la servado. Lastatempe li estis senlabora. Li laboris pri protektiloj ko traŭ ruligo, 
kiujn oni metas en konstruatajn domojn, kaj la domojn oni provizore ne plu prilaboras, tial ke posedanto 

de apuda konstruaĵo pledis e  kortu o pri "lu rajto." Ŝi komen is klarigi al li la leĝo  de "lumrajtoj," 

sed li haltigis ŝi , ja  s ia te pri ĝi. Li ko se tis ku  ŝi, ke estas terure, ke pro kaprico de unu 

poseda ti o e to da la oristoj se la oriĝu. 

El liaj leteroj ĉiuj kro  u u estis aferaj; tiu  de la fileto li lasis ĝis la fi o. Nur lasta  semajnon li reiris al 

sia enkampara pensionlernejo, kaj jam venas letero de li.         

22.9.30 

KOLEGIO SERTON,  

HAMPSHIRE. 

 

Kara Paĉjo, 

Tie ĉi aferoj estas sa aj, kiel e  la a aŭa trimestro. Nur unu afero bonegas—oni elektis min ludi en la 

kvara trupo, kiel dekstra hafo. Kaj Cull, pri kiu i parolis al i, li ludos a kaŭ, proksi a  sa ato  i 
u uafoje izitos alia  ler ejo  por ko traŭludo. 

Nur u u aĉa afero estas, ke tio  da o aĉaj k a oj e is —sed estu certa, ke ni, malnovuloj, bone 

instruas ilin pri iliaj lokoj. 

Gis reskribo, ame via, kun multa amo al Panjo, 

ROBERTO. 

P.S.—Cu i po us se di k i  ŝili goj  ? Mia ĝis u a ko su iĝis. 



Profesoro Davis sentis sin en bonega humoro pro tiu letero, kiu  li tuj relegis. "Tio  da o aĉaj k a oj "! 
Kaj antaŭ ur u u jaro tiu e  estis " o aĉa " ĉe la ler ejo! Kaj la postskri o, "Mia ĝis u a 
ko su iĝis"!! 

A taŭ ol forlasi la do o , li supre iris al sia edzi o, te a te la letero  e  la a o. Li eĉ laŭtlegis ĝi  al ŝi, 
poste ĵetis la kapo  ala taŭe , kaj ridis de o e. Lia rido taŭzis lia  o kora  izaĝo , ŝaj is tre igi lia 
grasan korpon. 

Li adiaŭis la edzi o  ku  sincera, prema kiso, kaj, pezkuretante al la stacidomo por la vagonaro 9.1, li 

pe sis, ke li po os aĉeti la poŝt a dato  du  la lu ĉte po. 

IV 

Kiam lia virservisto vekis lin, Brooks tro is, ke li ha as se to , k azaŭ e as io o a kaj eks ita e  la i o, 
kaj sen gustumo al sia kafo, li metis la manon al siaj leteroj. La a o al ri e o de leteroj estis daŭra trajto 
e  lia karaktero. Eĉ kia  la i o do is al li ple an porcion da homaj rilatoj, li tiom avidis al leteroj, kiom 

e  te po kia  li io  sole a i is. Li ko is pre ize la horoj  de li erado, kaj ĉia  ĉe re e o hej e  ĵetis 
u ua  rigardo  sur la loko , kie  o i etas poŝtaĵoj . “e e is leteroj de konatuloj, amikoj, amitoj, 

bone, sed se ur ĵur aloj el aliaj la doj, katologoj pri novaj li roj, je  o e a kaŭ. Li sentis, ke tiel li 

kontaktas kun aliaj homoj, kaj tion li volis, kontakton kun la plejeble granda nombro de homoj, de homaj 

a i oj. Ĉi tiun matenon li trarigardis kuti a  iksaĵo ; politika gazeto el pro i a fra a ur o, hi da 
ĵur alo, kiu  se dis tiea a iko, katologo de eldo isto, ad irletero pri lia lasta poe aro, de iu eko ato. 
Li legis ĝi  ku  alpli da ate to kaj ĝojo, ol kuti e ĉe ad irleteroj, kaj ne haltis por legi la gazetojn, 

kvankam li sekvis ku  i tereso la aferoj ĉe la ko silantaro de la franca urbo Le Moir, sekvis kun intereso, 

kiu po us surprizi la esti i daj  ko sila toj , i tereso ulte pli gra da ol ha is plej ultaj e loĝa toj de 
la urbo. 

Tio, kio dete is li  de la kuti aj plezuroj, estis pakaĵo, kiu e ide te e ha as li ro . Pakaĵoj e ha a taj 
li roj  estis al li sufiĉe oftaj aferoj, kiuj ofte ur tedis li , sed e  tiu ĉi ate o li ha is se to , ke tiu libro 

povas esti io eksterordinare bona. 

La se to e alpliiĝis kia  li rigardis la ko rilo , kiu portis la o o  de la plej dis astigita el la kulturaj 
di a ĉaj ĵur aloj. Li tra ĉis la ŝ uretoj  ku  la eks ite o de k a o, eltiris la ela  olu o . Ne e esis 
legi la presitan leteron, la formulon li jam konas. "La ĉefredaktoro de La Observanto prezentas siajn 

salutoj , kaj petas o ola  re e zo  ĝis  ortoj pri la je a erko, ĝis la a de la u a o ato.  

Li reko is la li ro . Ja  e  a uskripta for o li legis la plejparto . Verkis ĝi  amiko lia, kies librojn li 

plejofte tute e ŝatis, sed e  tiu ĉi, tio  li ko statis de la u uaj li ioj, la erki to suk esis kapti elo , ja, 
ekrede la  elo . Ĝi estis a rako to si pla, eĉ ai a, sed de la u ua paĝo ĝi sorĉis la poeto , per sia 

koncepto kaptante lian animon, plenigante lin per sia ravo. 

Li e tuj pro is relegi ĝi , ur la surpreso , Por Recenzo. Ek ruligi te igaredo , li kuŝis tie, rigarda ta la 
bildojn sur la uro, la rilruĝaj  kuse oj , la a ataj  olu oj  sur la retaro, rigarda ta ĉion, senvide. 



Li scivoladis, kiel li povos vortumi por la legantoj de La Observanto la senton de belo, kiun la verko donis 

al li. Li pro is kelkaj  frazoj , ko struis ĝe erala  pla o  por la re e zo, se ta te fieron, ke al li estos la 

honoro, priskribi la verkon. Li sentis kreskantan fieron, pensante, ke li havas tiun talenton, transdoni 

elo  al aliaj ho oj. Me ora te sia  hieraŭa  sple o , li diris al si, ke ĉiu devas fari bonon laŭ sia po o, 
e ĉiu po as aŭ de us i i tiel laŭregule, kiel lia amiko Davis. Da is! Neko pre e a oĉjulo, e  ultaj 

aferoj, sed iu, al kiu li me  ŝuldas ulto  pro i stigado, pro sile ta kritikado, se  ia ajn parola 

admonado. Diablo! kiom interesa estus romano, pritraktanta ilian rilaton ! 

Ta e , li e erkos ĝi . Li daŭre erkos poe oj , kiuj e le al kelkaj do os io  da elo, kaj a kaŭ li 
havos la honoron, foje recenzi verkon tian, kia tiu en la mano. 

Brooks e s iis, ke e  tiu o e to Bell, ŝteli te io a  te po  de la ofi ejo, estis aĉetanta lian 

poemaron, kiel donacon por sia edzino. Tamen, li se tis si  tre feliĉa. Rigardinte dum momento la fumon 

de sia igaredo, li ekrigardis e  la olu o , kaj tro is si  de o e sorĉata de ĝia elo. Gis tre alfrua horo 
en tiu ate o li e profu diĝis e  erko, kiu, finfine, estis nur literatura erko. Ta e , ĝi estis al la poeto 
rava anima tra i aĵo, kro  ela erko, "por recenzo." 

V 

En la sama mateno, oficisto de la Laborista Kleriga Asocio seninterese legis unu el multaj simile presitaj 

poŝtkartoj, sur kiu tro iĝis, plu skri ite, la su skri oj de Bell kaj de Profesoro Da is, la hieraŭa dato, kaj 
la nombro 16. 

E  oĉo tute se igla li diris al sia ĉefo, "Hieraŭ okazis la u ua ku e o de la kurso ĉe Wimbledon." 

"Bone," diris la ĉefo, se i terese, "registru tio  laŭregule." 

Li pe sis, ke por lu ĉo li pro os o a  restora io  e  tiu tago: estas e ue, ĉia  iri al la sa a loko. . . . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KELKAJ NEOLOGISMOJ 

1.  Aprezi =ŝate ko pre i, ŝate taksi.  "O i ŝatas ultaj  li roj  kaj uzikaĵoj , kiuj  pro esufiĉa 
i struo aŭ esufiĉa tek ika s io o i e povas plene aprezi."  Vorto taŭga pre ipe e  artaferoj. 

2.  Etoso =animo de loko, atribuata plej ofte pro su jekti aj  kaŭzoj. "Pro karaj memoroj la etoso de 

tiu strato estas simpatia al mi." " La etoso de tiu parko e plaĉas i ." 

3.  Svelta =A. " slender," F. " svelte."  G. " schlank." Gracie maldika. 

4.  Evento =defi iti a okazaĵo. 

5.  Obscena =ofe da al la seksa ideologio de l’ ko er a ho o aŭ edio. 

6.  Oĉjo=A. "old," F. " ieu ," orto a e a aŭ/kaj alesti a, uzata pri eĉeesta ta iro.   Multe 

uzata de knaboj kaj studentoj pri iliaj instruistoj. 

7.  Morna =malgajiga, neterece timetiga.   "Tiu valo estas morna loko." 

Novaj estas 1 kaj 5, proponitaj de L. N. Newell, kaj , propo ita de la aŭtoro. Ĉiuj estas uzitaj nur pro 

sento pri nepra ne ese o, ekz. la aŭtoro siate pe ple dis pu like ko traŭ uzo de evento, sed en la 

praktiko se tas ĝi  e esa. 

Kiel teknikaj terminoj dribli kaj hafo ŝaj as e esaj. 

 


