
El la fantaziajoj por la estonteco
— Leono Zamenhof —

Venis la jaro 19??. La mondo kun fulmotondra 
rapideco fine atingis la pinton de siaj revoj. Gi kolektis 
neelĉerpeblan provizon da riĉajoj kaj tiel perfektigis 
la teknikan arton, ke ĉe eteta fortostreĉo ĝi povis atingi 
plej grandan produktkapablon.

La homaro povis fine ekspiri pli libere kaj eliĝi 
el sub la jugo de etema laboro. Sed, kio logike ŝajnis 
esti felioo, montriĝis en la praktiko malbeno. La eblo 
linigi la laboron kaŭzis neantaŭviditan katastrofon de 
senlaboreco, kiu homencis rapide ĉirkaŭi la tutan mon- 
don kaj per terura malsatfantomo ĉiam pli kaj pli kol- 
premi la suferantan homaron.

La kvanto de kolektitaj riĉajoj estis tiel granda, 
ke mankis jam loko sur la tero por novaj produktajoj. 
La homaro estis devigita ilin detcuadi. ŝajne venis mo- 
mento de krizo en la krizo. A1 la senlaboruloj ekridetis 
espero rioevi ree laboron. Sed ve, la manko de mono 
malebligis la pagon por tiu ĉi laboro kaj la malfeliĉa 
homaro perdis sian lastan esperon de savo. La mondo 
pereis pro sia malforteco kaj senkonsileco. Oni komen- 
cis en terura paniko serĉi eLiron. La registaroj, unuaj, 
zorgante pri la bono de siaj regnanoj, donis ckzep- 
lon de modereoo, konvinkante siajn oficistojn, ke ne 
sble pano nutras la homojn . . . . La scienculoj vete 
elpensadis kaŭzojn kaj rimedojn kon'raŭ la krizo. Ili 
konstruis milojn da teorioj pri troa produkteco, mal- 
grandigita konsumado, tro granda homamaso sur la 
teno ktp. La tcologistoj vidis en ĉio dian punon pro la 
liberpensemo. Oni komencis instigi al fastoj. La poetoj 
propaganclis revenon al la primitivaj formoj de 1’ vivo. 
I nuvorte, la tcorioj naskiĝis kun rapideco de bakterioj 
kaj eble pro tio la eliro el la situacio fariĝis ĉiam pli 
malfacila. Triumfis nur malsaĝukoj. ĉar ili konvinkiĝis, 
ke ili tute ne estas pli malsaĝaj ol ĴLa famaj scienculoj.

La malfeliĉa homaro instinkte serĉis savon el sub 

la sufokanta banto. Milionoj da homoj pro malespero 
volonle oferadis sin por plej danĝeraj ekspedicioj eĉ en 
la stratosferon . . . Fine ekbriiis al la suferanta homaro 
stelo de vera savo.

Profitante la okazon, kiam la planedo Marso al- 
proksimiĝis al la tero, miloj da raketoj, kiel akridaro, 
ekflugis ĝin renkonte. Fine unu el ili sukcesis atingi la 
longe revatan celon.

La malnova mondo ektriumfis. Novaj perspek- 
tivoj! Novaj akiroj! Fino de la krizo!

La Marso tute ne pravigis la opiniojn pri ĝi nas- 
kitajn en la fantazio de niaj scienculoj kaj poetoj. 
Gi tute ne prezentiĝis kiel Marso — militheroa, sed 
kontraŭe montriĝis ege pacema kaj eĉ naiva... Lando 
sen registaro, ne konanta propraĵrajtojn, pa iganta la 
tempon en dolĉa senlaborado, ne zorganta pri la eston- 
teoo kaj tute ne posedanta recervpro. izojn! Gu oni po- 
vis revi pri pli ideala kampo de ekspansio? Kaj centoj 
da urĝaj radiogramoj ekflugis sur la teron kun postulo 
pri tutaj ekspedoj sur la Marron.

Kaj dume, ĉe koraj festenoj aranĝitaj cle la mar- 
sanoj por la gastoj, niaj pioniroj en mielplenaj oracioj 
el.igis el si ĉion, kion la teranoj tiel ofte uzas en siaj 
oficialaj festenparoladoj. Kion ili ne ektuŝis! Pri la tut- 
monda reciproka amo, pri la komuna ligo de planedoj, 
pri eterna paco kaj multaj aliaj kortuŝaj idealoj . . .

La marsanoj, ne kulimiĝintaj aL tiaj frazoplenaj 
oracioj, aŭskullis kun miro la pompajn parokidojn de 
la teranoj, kiuj sub la infuo de troe englutitaj nek!- 
taroj perfidis siajn ĉefajn pen o ‘n — la espercn ple- 
nigi la Marson per siaj senlaboruloj kaj grandegaj 
provizoj. La mastroj achniie aŭskultis tiujn ĉi kon- 
fesojn. Ili ne povis kompreni, kial cn la lanclo, abun- 
danta je ĉiuj riĉaĵoj, la regnanoj pereas pro malsato 
kaj mizero. Ili enoreligis kun ega miro la sciencajn re-



USONO EBRHĜAS
— Georgo Verda —

Ni ŝuldas al Usono kaj al ĝia legantaro koran gra- 
tulon: la 5-an de decembro estis tie definitive nuligita la 
prohibicia leĝo kaj jen, kvazaŭ per magia vergo Roosewelt 
nialfermis la kranojn de ĉiuj vinbareloj de 1‘ mondo. Mili- 
noj, dekmilionoj da boteloj kun aŭtentikaj etikedoj de 
francaj, skotaj, rumanaj kaj hungaraj vinpremejoj ek- 
staris tiutage en alloge pakitaj kestoj antaŭ la havenoj de 
Usono, pretaj inundi la »sekan« landegon. Kaj. kiel ra- 
portas la gazetoj, la ĝojo en Ameriko pro la nuligo de 1 
prohibicio estis tiel granda, ke la tuta kontinento alprenis 
festan, pompan aspekton: sennombraj homamasoj, kiuj 
ĝis nun ebriis sekrete, paradis tra la Usonaj strategoj kaj 
avenuoj jubilante al sia benata prezidanto, kiu ekkompre- 
nis la valoron de amara guto en la nuna hundmizera tem- 
po. En la hislorio de la homaro estas konataj ne malinul- 
taj reĝoj, cezaroj kaj imperiestroj, kiuj volis kredigi al 
siaj popoloj, ke ili, la reĝoj kaj cezaroj, estas la dio mem 
— kaj tio eble estis malbone pripensita agmaniero, ĉar ili 
ĉiuj, la diaj reĝoj kaj cezaroj, plejparte fiaskis en la fino. 
Roosexvelt estaa pli sprita — li elsentis, ke »dio« estas io 
tro fora, kio ne atingas la popolon aŭ povas nur malutili 
al li, kiel al liaj gloraj antaŭuloj. Tial li preferis elekti la 
rolon de nura idolo: kaj li fariĝis vera Bakĥo, kiun la po- 
polo adoras ne malpli ol en la antikva Romo.

Mi neniam estis malamiko de bonaj konjakoj, bur- 
gundoj aŭ viŝkoj. Eĉ forta »vodka« havas ofte sian ĉar- 
mon — la bontemplanoj eble pardonos al mi ĉi tiun pe- 
kon. En vinglaseto mi neniam vidas la satanon, kaj kiam 
mi trinkas aŭ drinkas »super la normo«, do, kiam mi, por 
tiel diri, »disdrinkiĝas«, mi jam ĝenerale — nenion 
vidas. Kaj eble ankaŭ Roosevvelt por tio malfermis la 
kranojn de 1 mondo por la usonanoj, ke ili nenion vidu. 
Tro multe vidi estas ĉiam pli malutile ol tro multe drinki.

Finfine la Usona prohibicio estis ja nur komedio. Ĝi 
ne nur kreis novan teruran kategorion de banditoj — la 
Usonajn gangsterojn — en realeco kaj en filmoj; ĝi ne
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nur ridindigis la ĝeneralan institucion de la leĝo, ĝian ka- 
karakteron kaj esencon, sed jen la plej malĝojiga en tiu 
ĉi afero — ĝi estis demona rikano, ironia primoko je la 
suferoj, doloroj kaj bezonoj de la homaro. Por kio oni 
enkondukis la prohibicion entute? Cu por ke la homoj 
malpli aŭ tule ne trinku? Naive. Por neniu estas plu sek- 
rclo, ke en la »seka« Ameriko oni drinkis pli multe ol 
antaŭe, malgraŭ ke la alkoholajoj de la prohibicia periodo 
estis de la plej aĉa speco. Cu por malgrandigi la krime- 
mon? Oni scias, ke neniam Usono abundis tiom je ban- 
ditoj, kiom en la lastaj jaroj. Do la prohibicio estis eble 
nur larĝa gesto: oni volis imponi al la popolo per tiu 
energia kontraŭbatalado al la alkoholo, nia plej terura 
malamiko. Om volis fari per tio mondgravan servon. 
Dankon! Koran dankon! Ekzistas kelkaj pli gravaj aferoj 
kontraŭbatalinclaj kaj ekstermendaj, kaj anstataŭ malper- 
mesi al m la trinkadon, estus pli dezirinde malpermesi al 
ni la manĝadon. La tuta prohibicio estis hipokritajo kaj 
la vera kaŭzo de ĝia nuligo estas eble eĉ pli granda.

Sed kion komunan ĉio ĉi havas kun la senlima feliĉo 
de la Usona popolo, kiu fine rehonoriĝis en siaj rajtoj kaj 
iĝis egala al ĉiuj gentoj de T terglovo. La popolo dum 12 
jaroj aŭ pli longe ebriiĝadis kontraŭleĝe kaj jen, ĝi su- 
bite rajtas ebriiĝadi tute laŭleĝe, kiom ajn ĝi nur volas. 
Vi rajtas ebriiĝi ĝis senkonscio, vi rajtas malsobra ruliĝi 
tra la stratoj — kaj neniu eĉ ekpepos kontraŭ tio; male 
— vi estos bona civitano, ĉar nun ne la danĝeraj gang- 
steroj, kiuj fabrikis ekskluzive la brandojn, profitos el 
tio, sed via registaro, kiu enkasigas la monopol-imposton. 
Nun certe, en ĉiuj publikaj lokoj, kie la oficialaj instancoj 
afiŝas siajn sentencojn, kiel ekz.: Pagu regule viajn im- 
postojn k. a., brilos ankaŭ lakona feliĉigajo: Drinku!

Do mi gratulas al vi karaj usonanoj, kaj el la tuta 
koro deziras al vi: Je via sano! Drinkajo gajigas kaj iom 
da gajo en tiu ĉi aĉa mizera iempo ankaŭ valoras ion. Kaj 
eble tiu ĉi mizeraĉa tempo ne meritas pli ol nian ebria- 
don tra ĝia daŭro. Kaj kiam ni resobriĝos, kiam la 
brando estos forvaporiĝinta el niaj kapoj, ankaŭ la in- 
kuba periodo estos for. Eble. Eble.

zonadojn pri la tnoproduktado, valuto, kapitalismo, de- 
kapitalizad-o kaj multaj aliaj ekonomiaj leĝoj. Ili, kiuj 
konis nur unu rajton, la rajton de 1’ vivo, pensis, ke ili 
vidas anlaŭ si iajn patologiajn aĵojn de 1’ naturo.

Post la finita festeno, la Marsa maljunularo kun- 
vokis konsilon:

— Ni ne eraris, — diris la plej maljuna gent- 
ano — nomanle tiun ĉi 8trangan planedon Pajaco. Gia 
sensenca freneza dancado ĉirkaŭ la akso klarigas tute, 
kial ĝiaj loĝantoj havas tiajn kaptumajn strangajn ide- 
ojn. Kion do ni faru pri ili? Ni ja ne repuŝos ilin re- 
tume sur la teron! La leĝo de gastameoo estas deviga 
ĉe ni ankaŭ riLate frenezulojn. Ni devas do reteni ilin 
ĉe ni kaj pripensi helpon por tiuj malfeliĉuloj, tiom 
pli, ĉar ili verŝajne komenoos nin viziti ĉiam pli are.

Post nelonga pripensaao, prenis parolon la mal- 
juna arheologo:

— Karaj fratoj, ŝajnas al mi, ke mi tnovis decan 
elinon el la ĝena situacio. Vi ĉiuj scias, ke nia planedoi 
inter sennombraj kanaloj posedas unu plej strangan, 
La kanalon-tunelon, kiu ligas tra la centno de la Marso 
ĝiajn ambaŭ polusojn. Laŭ miaj supozoj, la konstruo 
de liu ĉi kanalo apartenas al la tempo, kiam ankaŭ nin 

same kiel nun la Pajacon turmentis la periodo de sen- 
Laboreco. Tiu ĉi tunelo, kiel rezulto de sencela laboro, 
hodiaŭ al ni estas senbezona. Ni oferdonu ĝin al niaj 
gasboj, kiuj komencu de la hodiaŭa tago ĝin superŝuti 
per sablo. La laboro sufiĉos por multaj generacioj, 
almenaŭ por tiom da tempo, kiom necesos por klerigi 
iliajn cerbojn.

Sur La Marso ne estis kutime mallumigi klarajn 
demandojn per nenecesa diskuto. La projekto estis 
akceptita. De tiu ĉi tempo la teranoj laŭ sia kutimo 
laboris pene ok horojn ĉe la plenŝutado de 1’ tunelo.

Kaj tamen, sur la Tero, malgraŭ grandega eks- 
porto de hommaterialo sur la Marson, la nombro de 
senlaboruloj ne nur ne malpliiĝis, sed eĉ kreskis kon- 
stante. La vivo iompostiome letargiiĝis kaj konsum- 
antoj fariĝis pli kaj pli maloftaj muzeaĵoj.

Kaj dume, La sablo transĵetata el milionoj da 
ŝoveliloj tra 1’ senfunda tuneio ŝutiĝis sur la kapojn 
de La malfeliĉaj teranoj, kreskante iompostiome en 
grandegan monton.

ĉu alvenos iam la tempo, kiam la teranoj povos 
al la gastoj de aliaj planedoj serĉantaj Ialx>ron oferi 
grandanime tiun ĉi monton por disŝuti kiel restaĵon 
de longe forpasinta estinteoo?


