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~RI I~:A M~TAFORA UZO DE LA NOMOJ DE KORPOPARTOJ 
w. E; ' C O.J..LIN'S ON-

.. ~ 

" 

. .' . 
,Jam eu Ia unuaj monatóJ de I' ýivo, la infano 

~i,n okupas prisia kQrpo. Dorse kusante en ,kumforta 
tenigo, post satiga rnang'o au refresiga bano, gi emas 
lu(li , per la .pj'~oj k;lj manoj, strecas kaj ,f1.eksa5i 
la I;I\uskolojn, Cirkai'ípa,lpas la, buson per 1a lanlg>o, 
triligas Ia Jipojn kaj .la ' uvulon kaj sOl1igas ta pffi\ol'-l 
orgaúojn" lom post iom gi a~iras provizop da spertoj 
kaj memorbildoj, tutan siste~non da preta,j nocioj;, 
seudube tauga,n ba~on ,de komparo por laenordigo de 
objektoj el 1a eks:era mondo. La korpopartoj prťh' 
zentas diversajn aspektojn al Ia atento.Ciu parbo k0'.l;: 
ig,as kiel havanta karakterizan formon kaj -éertaú 'm8': ' 
nieTon de kunigo kun 1a c~t.er~ ,korpo, kaj ni pensas pri 
la membroj kiel pá figlll'oj en s'p:ecif{lj lokJUj ruat6j 
kun la truuko. Foje interesas nill la kor,~u11q, foje Ja 
lokigo. Supre la kapo, malsupf\e la piedoj, am'baufl,mlke 
de la centra akso b brakoj kun I,a manoj -- jen b,o~a 
skemó, por eblig,i al ni < de.termini , !Iirektojn" kaj nin 
O:ri~ntí. P~si de ti_a)' J).')r.ioj spacaj al la tempaj, ~~~as. 
,facil!;l por la , penso, ' kiu ·emas transporti spacajn,;;e,s;:
primojnen 'cla ,temposferoft. T,ameu; la , membroj P;vV~ 
servi Ile nur kieLspac- kaj . temp.:.orientiloj, sed ankai'í 
kiel'·mezuriloj. -La' membroj ,de plenkroeskulůj, apllr
'{~a]]laf'al salDa raso, havas'certajn, 11e trro variajlJi' 
grarldojn k.a(proporciojn, do povas esti uzatajkiel ba
'z,o de mez~·ado., Krome; ',ili estas )}orgaDl9j, <i , ~ t. ·e. 
i\i J!onsistas ~el ~eme:iltoj " KUAÍgi1aj por ' plénurríi! spe
cia!iajn runkciojn, ' kaj pl'Q tio ni eíuas rigJlrdi ihu ki~l 
ilojn au mstruWltntoj\1 kaj rimarki siII:1ileoon, ,, iU. ob'
-j~~oj .' de- ' ni faritaj; kiuj plenumas anaiogM. {unk:
,cio11, ekz. 1a mano estas t-enilo, la dentoj mordiloj au 
'siriloj,ktp.La lingvá influo estas ci tie r.ecipro1uť. 

, 'b.a: vorto deht~ek:t. sajnasesti participo *ede!lt- ae la ' 
rádikó *ed- "(mangi) ; .siavice gi aplikigas'; pť)r certaj 
elstarajoj . ce I~ rándo de t.ado. , Ni u~s· ia memhrojnt 

, ~au pot ' llgesti'(, ppr ~aii signojn ; ďuikl!Iltirás ta 
bro:,,'p.jn, ďpál~brumáš, lévas la ,sultl'Ojn; elp. ta Jan
gon;-; geilUaS ~ktp. Ti~j .ag,~r mtW'p!etigas kiel esprirp.
,iJoj de mensaj sJiatoj J~aj la vor:lioj, ~fiCas pc;r igí ni~ 

, pensi pri: ta stato lnistata~ pri- la: ~eSto- _ mem_ Pl\,u~ 
, korpa ago, ne kiel ·.signo, ,sed !de1 :e1emento de kondutb 

~" lťuni.di{inita celó,.- :ekz:~ :Stlbterlo ~r la: ~oj por belpi 
" itm .res~i ~tar.e, povas 1l1em alci;ri la seD()()n de 1a tuta 

~ ceJjta agado, do subbmi , ~vas egálva10ri al helpi,. La 
. div.t;r;sa j kOfPOPal'toj eStas vfte rigardáta j Jůel1ok9j' de 

' > díver.saj "mÓralaj, kaj inteIé~taj kapablol Ni_~ras, ke' 
," in~~tul()" havas bonan , ~apo!} au" cerl;xln~ ~ '~o, 

"',:;.' '" ~ ~ 

ila;~ bonlul koron, :ťrandemulo tro amas sLan stom
akpn; <entrepl'eno estas e11 malbonaj manoj, kaj" dév.aS 
esti restarigita sui' giajn iJiedojn ktp: Fine, ni ofte 
uzas Ia namojll de ~orpoparlioj pOl' la partoj de vestoj' 
k~,p,j km-ras ilin, pl'ecipe se 1a vC3tOj adaptigas mal-
vaste aI hl korpo. . 
, ' Post ci tiu teoria kaj neniom e!cerpa kUl1vido ni 
pOIlU kelkajnehemplojnel Esperanto kaj aliaj ling'voj. 
L(l kapo es tas por. ni io supru ; lau gia pozicio ka.i. pro
porcia grando nomigas lwpo ekz, la supro de papavo 
aú pinglo. Form~ simileoo - konturo kUll verlo, 
frunto, nalO - igas nin uzi habo (angl. cape, franc. 
pap ktp.) por terpinto,_ promontoro, komp.: Flam':' 
bOl',ough He(1d. Sole la pozLcio supra pravigas la! úzoQ 
de la a\1gIa. hoo(1 por la saumo supre SUl' la bierá 

, (g-erm. R!ume 'floro ') kaj ankau pOl; la aho konser
vata ,ell alta loko por movi muelradon. Ec en Espe
ranto oni ,vidas : kape de la pago. De La fakto, ke po':' 
zicio supra estas tauga pozióo por reganlo alt , e8tro; 
dcvenas la UZD de Oefo ' (fr" chet orig. kapo) kaj' angLaJ 
head, ekz. de entrepreno, La haro j (<;ál~es) douis al Iii 
Romanoj' esprimon por 1a postfluanta 'trenajo au vostO 

• de kometo kaj por ' la fibraro videbLi en ligno. -La 
supran p~·ton de ta: vizago - ta frunton -:- ni dife
l'encigas, X;sperante de Ia fronto, parto de senvivá ,?b
jiCktO. La harlil arko super ciu oku,lo estas la brovo; la 
angll} . V~)I:to brow uzigas pOl', la elstara ego, de kli~~ , ~u 
monto kaj por la rando ce la supro de monta vOJ\l ~ 
eble ver~oestus pIi taugaesprimo por la Iasta ideo: Al 
la Romauoj orelo (auris) estis la terbreto de plugiIO, 
SEid.' al'" lá. Fiimoj Ia vorto korva estas la a ll&O de vazo 
(poto, kruoo). La Finno povas traduki ce La fino de 
Úl p'(Jn,io ~ per ce la or~ de, la ponto, kaj por proksi
{Yl.ume je. Úl deka li povas ec diri ce la oreLoj de la 
deka. , La oJw.lo estas pol' ni ne nur vidOl'gano, sed an
kau truo, ,aperturo: pro t~o oni trovas olwlo de kud
'rito (a. .eYe, finne silma). La fmna vorto signifas 
ikrome la maSou en reto. ' La nazo estas elstara párto, 

· ekz. de sipo Úl de kruco (la ve~'silo) . Geografii.' ti 
povaS signifi malpli pr.om~lll<?recan kabon, Jwntrau 
ke plata terpinto estaslMgO. El ta buso elu'as la spim 
kaj ,en 'la buson eniras Ia mango. , Analog~ la akvo de 
tivero eliras de la rivero tra buso, kaj tra la b,uso ~ 
Iorno eniras 1a karbo. Por 1a busego --de sovaga besto 
'ni havas speciala11 vorton faiíko , kiu taugas por es
primi iun enirejou timigan, ekz. 1a' tauko de 1a morto. 
La . Lipo j formas la randon de la buso kaj povas apt 
l~kigi por la rando de k~vajo, ekz. vaw au vund-Q. 
Aro :de ,malmoláj pintoj Ce rando au fiksitaj eIstare e-? 
kadro IJlem,origas Din pri dento j ,sekve: dentoj . de 
kombiJQ, segilo, rado au muro - precipe ni reko~ 
la .analogecon de funkciado, kiam ni vidas du den't-

, radojri 'intermordigantáj. La Lang o estas por ta ' Finnoj 
Qrieli) ... ankau 'la, frapil0 de sonoriLo. La oongoj·,api.. 
likigas teknike por ta fostoj de pordo kaj por 1a verti
kalaj fla,nkpattoj de diversaj masinoj, ~rangitaj , pare, ' 
ekz: sraUbtenilo. 

' ~nter la kapo kaj la trunko est.as la kolo, pii mal;
larga ol amhau. Oi do esprimas relative ~al'~an 

· parton de objekto, -ekz. de bote10 aú retorto. Kiel 
geogra(ia _ termino g\ povus uzigi en terkoU} (istmo) 
nwntkolo (alta trapase'jo) kaj ' markolo. La malantaiía 
,parto "de la_ kolo estas larw.ko,; la finnoj uzas .SiaD 
vonon ni$ka tre .p~ntr.epor la ~P!a rando de , akvofalo . 

Facile ni povas bildi al ni moutan mason; . kiu 
,havas dorson ,. (kiel lak-orba dorso de heslo).: sultro jn 

.' .i ~ 
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kaj -éč bru,ston kun mamoj. La centra parto estas la 
spino. La kinu'oj uzasee esprimon cesail, t. e. subl
brako, akselo por la , kaaitajmontanguloj. IIi U:zus an
kau bron por la montobrusto, dum' la francoj havas 
mamelon por ' ronda.l montosuproj. La iom -nepreciza 
ideo sino (latina sinus), por la brusto kaj apuda kor
poreg~ono, donis al ni - pere ' de la samsignifa greka 
vorto kolpos - la esprimon golfo, komp. I. sinus. 
La sino de la tero igas nin pensi pri vasta pejzago 
kun sveIoj kaj kav,oj. · Kelkaj lingvoj uzas krome: 
La sino de la maro, sed pIi poezia sajnuS al mi la finna 
~sprimo : La dorso qe la maro au de la lag,o kun iliaj 
kromideoj de granda etendo kaj kurbeoo. La finna 
diras ,ce por esprimi la malheligon de la nok to von 
se/kaiin: antaií no~tigo, laiívorte : SUl' La dOl'son de la 
vespero. La ventl'o sajnas esti malpli pejzageca. Oi 
estas la meza parto de vazů, kies mezD estas pIi ronoo 
kaj dika kaj pufaol la suproau malsupro. 

AmbaUflanken de la trunko elkf.eskas la bl'akoj, 
do ' aplikeblaj ankau por apogseil;o kaj cirkelo ;. eur ili 
subtenas, ili povas aplikigi ul levilo kaj kandeLahro, 
kuj ,ee rivero povas havi brnkon, kiu forflankigas de la 
6efa fluo. La manoj kaptas, palpas, tenas, indikas; 
angle ni llomas hand ec la montrilon ,de horlogo. La 
ungoj de la fingroj donus al ni, pere de la teubonidaj 
lin~voj la nomon de najloj (orig. gratiloj au trabor- ' 
iloJ). Mirige ,estus, ke Esperanto ankorau ne posedas 
oficialan terIIJinon por latuta malsupra membro ek la 
femuro gis la piedo (a. leg, g. Bein, fl'. jamb,e). En 
la angluoni povas diferenaigi inter la gambo (leg) ' de 
tablo kaj la piedo. Esperantist,oj gis nun hezitis uzi 
Ce La piedo(j) de la montoj. 

Osto eirkauata de kanno ,estas analoga al frukto-

kerno eirkaňata:- de pulpo kaj mul.9:jlingvoj uzas por 
ci tiuj la korpajn nomojn . . Vejn.o eslas por nikvazaíí 
nerekta streko de koloI'o pasan~a tra materio kun 
malsimila koloro, ekz. vejMj demarmoro, ligno kaj 
oro. Tamen, ' la Romanoj pref,eris rigardi vejn~)U kiel 
trafluilon, uzisdo vejno de a~vo por rivereto. 

Se nivolas nomi objektojn, porlatajn sur ~iversaj 
korpopartoj, ni půvas uzi la sufikson -um, ekz. nazumo, 
'li.usumo, kolumo, r:nanu..mo; sed, se temas pri parto 
de vesto kovr.anta plurajn partojn, ni povas nomi 1111 
vestoparton lau la korpoparto ' kovrita, aií cirkauýolvita, 
ekz. bl'akoj de remizo, piedoj de strumpoj, tingr.oj de 
ganto. ,. -

Korpaj mezuroj estas ne nur la piedo, sed ankaií 
la ulno (antaiíbrako) kaj la klatto (la' Iongo de la 
brakoj 11ankenetenditaj), sed la aolo devenas de ger
mána vorto signifanta 'Ůr.igine »cilindnoforma stipo. « 

La nomoj de ko:rpopar~oj povas, . pro sia in
timeco kaj tuja pretem, helpi nin, eSprimi urghezonan 
ideonee sen konatigo kun la gusta vor 00. Se ' ni n~ 
konás la vorton krenelo, . ni povas komprenigi nin dir
anto: la dentoj ,dela n:řuro, kaj sendube, la Fimio, ne 
konante la v.orton musoj povasdiri sendangere: la 
okuloj de la reto. Eble Esperanto povus 'utiligi pIJi 
oft:e - kiel jam la angla - siPlplajn vortojn tiritajn 
d~ :ta kQrpopartoj . Ni angl:oj . diras eKzemple en la ge
patra lingvo : la fuťbalisto kapas 1a pilkon, viza4as la 
kOlltraifulojn, okulás la tigardantojn ; negocisto sultras 
sargojll,- manas objekton al kliento, tingras la monon ; 
nagisto brustas la ondojn, ktp. Nia lingvo igu iom post 
iom pIi simpla, pii rica kaj pIi esprimoforta ol ee la 
naciaj lingvoj . 

EN V E -RD A T UM .. U L T O 
Kraków - Warszawa - Blalystok · 

. Per ses-cilindra Nash-automobilo, gajnita en la Ce-
loterio, mi enveturis Krakovon kaj haltis antau la Vniver
sitato. Kiam mi eniras la grandegan domon, jam de mal

. proksime alingas miajn scivolajn orelojn zumado -de 
homaj vocoj sur la koridoroj. 

Pauzo! .. . La ridetanta pastro, portanta subbrake 
sian ru~an katon »Cincimincicurmur«, jus malapcris en 
cambl'oIl. La carmaj Krakovaninoj montras ridetantajn 
mienojn. IIi lernis nodiaCt la hispanan etiketon, kiun ili 
volonte satus apliki je la persono de . la amata pastro. 
Kaj ankaú la mul taj eksterlandaj Esperantistoj , estontaj 
disciploj de Ce, montras gajajn vizagojn. IIi multe rus
kutas pri la mirinda metodo ... 

Zumas .kaj svarmas en la koridoroj . . M:iksita publiko. 
Flue parolantaj malnovaj pioniroj. Novaj jam parolkura
A;aj ge'komencantoj. Daúra salutado kaj interkonatigo. 
Ň'ur · post unu semajnokomencigos la kongres9, sed ni 
-estas jam tute internaci a societo. . 

La paúzo' finigis. La salonego . ple!Jigas denov~. Sur 
)a katedro staras lil nigre vestita figuro . de pa§.1ro Ce. 
Kiam eksilent~s la babilemaj bUBOj de la kůrsaninoj, flug- _ 
.as tra la aero lia unua demando:' , 

»Ki-uuu es-tas mi?« 
Kaj la puhliko respondas hore kiel bonege funkci

.auta masino: 
II Vies4as An-9re-ci Ce ! ... « 

* * ;y. 

La )I malbona objekto« anoncanta 1a fiuon de ciu 
leciQno, - vekas číam sentou de bedaúro en la lernaIÍtoj . 

málgrau tio ke la »:taga' varma lampo- de la natl;lrO( 
bri1as varmege, tiel ke cla cokolado, la ."bruna slosi1o· de .. 
la koroj « preskať't degelas jln 1a manoj de la 
,pastro. • 
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La . tempo forflugas. Posttagmeze· vizitado de la urpo, 
ekskursoj. Vespere ' gajaj kUÍlyel.loj en ' salono kaj' en kaf
ejoj. Se.nlaca Hodakowski, nia » aparato « , zorgas kiel 
patro por siaj infanoj. La urbestraro !Je regalas nin per 
ka:ťo kaj kukoj eu arbareto Wola. La sunů ridas. ~Carmaj 
krakoyaj kuabinoj nin ,Cirkaúas. La ·»amazono « el L\vow 
ligis nian S"lldcjon~Emanuelon , per amll zono . . Mia frato 
jam trinkis la trian tason da senpaga»nigra bona akvO«. 
O!Ji ,r4aras ' m'u7:iké:m per la bu.§o« kaj en l~ arbaro oni 
p~ezerlťas ec ' teatrajon de, sinjoto "Sssst"pufff« - NeuziL 
Kaj ,nÚf vespe.re, kiam la nokta malvarma: lampo xle - la 
naturo jam ' ekDr:ila~, la aiítobusoj ' ekspedas . nin .hejmen. 
Tiel pasa,s ta :neforgeseblaj serenaj tagoj - ántau la kon-" 
greso ! . ~' . . , . 

. K'tlJ' iumatene ek~war,m.as noyaj -~omoj sur 1a korid. 
oroj d.e..la Univ.ersiíato' : la partoprenánťoj de lla Seminario 
kaj un~ajkongresanoj ! " 

Apild Lidja Zamenhof staras ,~ hura! - - J ulio 
Baghy, kiun mi revidas post ses jaroj: La stuparon kuras 
supren ~cher_er, la -mondvojaganto. · NeniaJll oni . supoz'us 
ke li faris tian hi«:igan vojageg()D, tiel fresa _kaj · vigla li 
es tas ! Kaj je~ staras Morariu kaj lia cuma juna edzinO-, 
la vera Esperanta paro! . Ank~ú la " infanoj parolos nur' 
EsperanTon, li diras .. Manpremoj, nOIUoj kona'taj, saIutoj , 
manpremoj -:-, sed jam vo_kas la, sOl)qrilo de pasu-.o Ce, .. 
. Vendredon Yespere la, kortusa ~sotena~ fino de : la 

kur.so. La lernantinoj deklanlas, lernantoj jam -Pl!Ioladas, 
~aj ~!uj komune k""ntas.Ciaj ~stas malg~j~j, ke ni: devas, 
_ adlam la .. amatan p1lStron kaJ :Cu estas· mlflge, ke »molte 
~ akvo venis el la okuloj « • ??,. . . 

* . 
'ft ,., -* ":"\:_. 

La kongreso komenci~is! '. - " ',,' . ~ 
La 'plej 'g,r.anila gazeto tde Po:ujo aperigas sur lil unu~ 



"pato,-Vel'Jan-. Steion, kaJ :ia: .p'orir'liton- de Zamenhot čiti
, ta.-ge ~i pl'esas k~mgres.an bult~n?n en Esp~ranta li':lgvo: 
. Multa] magazeno] estas .ornamlta] pel' verda] fla,geto] kal 

, ~teloj; Policanoj kun· stelrubandoj. SUl' la stiatoj lili fen
itoriťas multajn samideanojn. . Saluton!« ili kÍ-ias. ,,8altF 

, -ton ! « rrii respondas; A>ntaií la s'~iddomo staras Esperanta 
triuínfatko ... 
_'o :,~af v~spere ~olen~ MaHeimo, de j~ Kongreso, qum 

, klU nI klakis, klakis kaJ p03te InterkonatIga Yesperp, dum , 
-l<iu ni .dancis, danci~ . ' . . La varmego estis terura ni estis 
jam.mm-tlá.caj kaj nar dank' al la poteio da >'Ipierozki«; 
kiujo Sv,edejo mangas tiel volonte, oi eltenis "gis malfrua 
noro . . '. tamen tiu dllncado h~vis la malbonan sekvon, ke 
ini 'preterdoTmis , la esperantan predikoo kaj lá solenan 
maHermoIi de la nova Zamenhof-strato ... ! Ou ne honto ? 

* '* :r 
, Dlmanton ; pošWigmeze ni trOvas Óilijn áutobtlsoJn 
jam ' plenaj: Multaj ' ekskursávidaj sámideanoj insultas; 
aliaj ozas tramojn aií marsas piede al la -Wola atbareto. 
Elmarcandinte C?, fiakristo malaltan prezon, ni sidigas du 

humoristo Krukowskipor fa kr.a.kova publiko kaJ bODvoifs 
cnSOVI en ' la prograrrion kelkajn Esperantajn program
erojn, por allogi la ~sperantistojn. Skandala fusajo! 
Ráj ciuj ni rigardas ,nin senkonsile: »Kien do iras' la 
Esperantistoj ?? « Tiel 'finigis la »Malgaja Yespero « ." 

ii * . * , Lundon ni terrruure laboris kaj , fakkunsidis, sed 
vespere ni estas en nova embaraso. Ni havas biletojn nul' 
por la mOl'galla koncetto kaj mi ser'éas en la eleganta 

, kongreslibro alian progz:amon por tiuj, kiuj ne iras al la 
hodiaua koncerlo. Higardu, iigardu, kion prdponas ál ni 
L. K. K. Operon ? Ne. Tealrajon? Ne. Kabal'edqn? Ne, 
Scherer-vesperon? Ne . . Literaturan Vesperon? Ne. Káj 
denove, jen S'Uf la ~trató, jen en kafejo; jen en la akeept
ejo, jen en restoracioj vagas la Esper'antistaj oifoj kal 
senkonsile de1l1andas unu la alian: »Kien h:as hodiau ln 
Esper3~tist.oj? « Neniu sc~as . . La plimulto .il:as al Pavi
lono, kafe]o ell ln planlo], kle ODl povas SIdI ekstere ait 
danci Ínterne... . 

Bedaurinde KTaków prezentas vespete tro miilmllH~ 

Font Giralt bone fart.as 

ICK·estro kaj 
lia estrino 

rr: I<reuz guas 
liJ. v1j.rmon 

Lid:ia Zamenhoť 
tuj .pos t la aeelo 

de »Hura ( 

Teo Jung plijun(g)
iginla , apud sinjol'ino 

Morariu 

Pastro Cseh cerpas novajn fo~tojn ~ r~~" 

junajn svedinojri en la , ,veturilon, kunpusigas dUD1voje 
kun alja fiakro, ce áltajoj ni eliras ' kaj marsas piede, po~ 
ne tro lacigi la mizeran cevaleton kaj fine post longa] 
amtizvagoj tra ,la densaj arbetajoj . ni alvenas en la restora-
cio.. . ' .' 
. . La , Esperanta popolo 'kolektigas sur la herbejů, por 

,čeesti lá ,oratoran konkursnn. Mi kuris porpartopreni kaj· 
. gajni luunuan premion, sed kiam mi vldis ' en la grav

rÍííeúa' komisiono d-ron 1,'urno, mi tuj ' ekmemoris ke mi 
perdis' Kůntral1 li velon je ' ťrj likvorój p'ro lingva demiuido, 
kaj kompreneble 'I)1i" tuj .. /-,ezignis pri ln pll-rtopreno, 'car 

- eertege ankaií ci-loje .mrue· gajn'us. . . ' 
. , La Esperanta popolo riiulie 'iud~, kantis, amuzigis 

SUl' herbejo kaj la e~skurso stikcesis tre bone. Sed vespéTe 
okaz-as: 'Já granda 'vei-da skandhlo l ' , . 

Mangirite bonan pordon da »pier,qzki« ni iras kun 
i;reSaj fortoj kaj ~sperofal la . Gaja' Vespero «. Ni tre 
malfru~?-s . • E;fi. l~ ,~esťiblo eli.~al~~ nlaj piedoi; Kio est~s ~ 
G'rup'o.rJe ekSclbt~J kongresanoJ msultas, Dm devas acet~ 

" speei}ilajn"biletojn. La bIta p,rezentajJó estas bOIJl ,du-tr! 
progJ:ameroj en po1a ;JiDgvo. ,1)'um ~ la pauzo miilta] pro'" 
te~te , forir;.as:' M.aljuna anglo tre e~ergie ,-7 c~ li mangis 
:mkaii »}l1eTozki« ? -:- postulas la' pleoda:n libron. Kra
kovánó klirrigas; 'ke tiun ,vesp~rQn. ne ru.:ah~as' L. K. < K. 
Sed iil en~tTepre,!isto, kiu afisis bun progdmon kun' pola 

ajn distrajojn, ke ' la L. K. K. facilanime povus lasí la 
Esperantistojn kUTi, kien ili volas. Kraków ne estas Pa
rizo ... 

llSilentu, né grumblu 1« 'diras miaj fratoj , »La 
morgaila sipekskurso al Tyniee rekompen.cos miloble 1« 

* * :r . 
Effcktivt)! La vap rsipa ckskurso! La cielo brilas . 

La aero blnas. Kaj la petola vento levas la verdan flagon, 
ke gi fli}tas super la kdpoj de la 'ridetaotaj kongresanoj. 
Du granqaj sipoj veturás. La kasteJo Wawel restas post 
ni, la sípo nagas trankvile. Sur ambau bordoj de Yistulo 
banas sin míloj da hompj. EI la akvo vokas ee Esperan
ti.stoj sian »Vivu! «. Sinjoro- »fidel-fidel-srum < arangas 
komunan ,kautadon kaj IUdadon sur la férdeko~ Kaj Adam 
Zamenhof, la filo de la Majsiro, éc- filmas' kelkajn 
seenojn. ankaú la earmah simieton, kiurr s':-ro Werner' al
alportis el D~zig. Mi s~utas junan pola?-;,poetinon Irena 

,Sz~epanska, kiu nun komencas verk! ongxnalan romanem 
ien Esperállto! Mi saluta! gesinjorojn Szapiro el Yarsovio, 
'kies -{ilo estas konata)?,ola ' fiimregisoro: 

. }lapide 'ni' fórbab.lta'~ Ja Íempon: Jam ni alvenis en 
Bjelany,. la unua stacio/ 0iuj, ·· eUipi~~. En la restoracio 
ok~()s la komUna man~ado kaj kaftrinkado, por kio ci-u 
lleetiskune kun. lil bi1etoj speClalán kupon on/ donotan al 
la kelnero. 



Kongresanoj: D-ro Suzuki. K. R, C. Slurmer" 
red, Szalla, Lidja Zamenhof, Sfefan Fethke 

La plej popularoj kongrťsanoj:. 

Prof. Bujwid kaj pastro Cseh 
',' Julio Baghy kaj Jean Forge 

Sed cu mi povas priskribi al vi tion, kio nun sekvas? 
Cu rajtas, darfas, ec licas tion fari?", La malgrand
an restoracion atakas kelkcent malsataj verdaj lecmoj , sed 
kelnero] ne estas videblaj. Nur ce malgranda tablo staras 
virino kaj per ~ranq.ega trancilo trancas panpecojn . Dume 
alia vir O sur§muas · buteron kaj Sllrmetas sinkon. Tiamani
ere ili volas satigi centojn da malsataj, kriacantaj , inslllt
emaj Esperanto-busoj ... Effeketive, ke la puloj ekmordu 
vin! Tian batalon mi ne. vidis ankorau. Kaj mi havjs ' 
bonegan okazon konslali, ke Esperanto mirinde taiígas kiel 
insulta Iingvo. Aliaj avidaj rIcevi kafon, stunne atakas 
la malgrandan kuirejon, kie jam ekbolas Ia akvo en poto , 
suficanta - akura,te por 1 2 glasoj I Poste ni devas ,de-nove 
aLendi, car la akvo devas denove ekboli kaj man kas glasoj , 
glasoj ... Finé oni eljetas nin el la kuirejo, kelkaj ~lasoj 
dwne renversigis, rompi~is kaj bona nigra akvo flms an
stataií en la sOlfajn gor~ojn de kupon-armitaj kongresanoj 
SUl' Ia plankon. Tiam mi forkuris , kunpreninte rapide 
botel on da limonado soIece • .starantan ... 

Dum tri horoj ' daiíris' la batalo pro ' unu peco da 
pano kaj unu glaso da teo aií kafo. Estas jam vespero, 
kaj multal' energie postulas reveturi tuj alKrakovo por 
ne perdi a koncerton. Aliaj malsatuloj volas ne foriri 
antaií ol i1i ricevis la panpecon, por kiu ili ja pagis 4 
zlotojn! Fubran~o! Trompo! Ma1ordo! Ni direkfos 

flendskribon al la plej alta aiítoritato de Esperantujo ar 
. C. K. , s~. kie~ kon:ro1o ja oka~adas n!aj U,niversalaj ! .: 

Sed CiuJ mmaco] es tas vanaJ. La meno] de la SIPO] 
krias. Kaj ni devas rapidi~i. Ekpreninte nian flagon, kiu 
dwne alte flirtis SUl' arbo, ni kuregas. Nun ni povas 
elekti: unu sipo reveturas al Krakovo, la alia daurigas 
la vojon al Tyniec. 

»Se vi satas aventurojn, mi kon'siIas veturi al Ty
Diec!« diras juna 'kura~ulo , havante súbbrake carman 
kunlllinon , , . . 

Do ek al Tyniec ! Adia.u! Gis revidp! La dua sipo 

forvllturas. Ni svingas niajn flagojn. Diablo prenu la kon
cer 1,011. Kvankam la suna jam subiras, nia kapitano donas 
bonan vapomn k"!i .ni velas kun ~ojo al nekonata a.vene. 
H.ido eksonas. Frauloj Kaj , fraulinoj flirtas elegante es
perante. Kaj la krepusk~ envolvas per reva vualo, la par'> 
ojn , da kiuJmi vidas pii kaj pii muIte. 

Mi havas la sancon sidi apud unu el la Lwowaj ama
zonoj kaj mi enskribis ,jus en sian ' "}Japeran disfaldeblan 
koron »La am' ne estas ludo «" klam rri-i audas sub mi 
misteran grincadon. Oi devenas de ínalprofunda sablajo, 
t1'an$ kiun glitis 'Ia ~ip.o. ' 
, Kaj nun denove n:i r - kaj jam ni staras SUl' sablů. 
La masino laboregas, tien, reen, tien , reen. Preskau nnu 
horo pasas, ~is fine ni sukcesas liberigi de la sablo kaj 
atiu/?as pIi profundrui akvon. Dume la nokto jam nigrigis 
la helon . . Mallumo nin ' cirkaiías, kaj la kuraga kapitano 
rezignas pri Tyniec kaj returnas la sipon. Dwn 'kelka 
tempo ni agrable , vetur,as. La masinb regule laboras. ~a 
akvo mugas, mugas. Kaj 1a paroj SUl' la sipo estas kontent" 
aj. La malvarma nokta lampo ekbrilas kaj en tiu mo
mento sajnas al mi, ke ' cion ci mi ' jam unufojé trllvivis. 
Jes, SUl' la adriatika mar.o, kiam mi Ílokte veturis kun la 
jugoslavaj samideanoj . al Split... ' 

El '~iaj revoj ni , y~ki~as per nov~ grincegado, kaj 
denove ni ' haltas. Kaj nun cla , afero fari~as malagrábla, 
Estas mal:varmete. Neniu kunprenis mantélon. Horo pasas 
post hor.o. Ni staras. Ec al la paroj fari~as malvarme . 
Kaj soleca knabino amuzas sin, lumlgante _kaj timigante 
per elekt;<t lampeto la. j>arojn,ki~j .proteste kri,~s. ' . ' 

Nemu el la Komltato esfas Vldebla. La masmo Jam 
ne laboras.Multaj suriras la malgrandan bala~c~antan 
boaton kaj kvinope 'cstas ' ekspedataj al ta: bordo, por piede 
marAi tra la nokto al Krakovo. Estas jam noktomezo. :Kaj 
denove la Esperantistoj estas kompatmdaj odoj. Neniu 
zorgas pri ili .. " ' 

Fine, kiam mi deciclis per la boato atingi la bordon, 
la sipoekmovigas kaj- - hura ! - ni nagas! Je la unua 
nokte, ni está.s , eu . KraKQy.o. Diable malšalaj ni š ercasan
kor_au restoracion, kaj 'dank' al hazarde renkontitaj , Es-, 
perantistoj-krakovanoj ni trovas ankorau kafejon. : 

Sehan matenon mikuras al la akceptejo, por serCi 
, la plendan libron de la , kongreso. Sed unu el Ia. Komita
' tanoj tute ' spri te klarigas .al TI,)i 1a tutan aieron: " 

l) Vi volas 'plendi kontrau .L. K, K. j? ,Mia kara, ; tio 
- ne estas ~bJa - car tiun' ekskurson arangis' ja la '\,oj;a,t; 

oficejo »Qrbis« !« , '" ", 
:Fulmtondro I Tion :mi ne SCllS. Li 13. estas tuté' 

prava kaj ne dadas, ' ce ne 1icas lculpigi la ,L. K. K . 
. kompl'eneb!e I ; .. 



.' 
!kskurso al 1 yl/iec: " ... [a kaste-[q Wawel 

reslas post ni, [a sipo nagas traizkvi/e" 
Mlltenrr Cseh-kurso: rombo de Zamenhof 

"Ki-aaa estas la papero? . .. " 

estas fiksitaj afisoj, flugfolioj, manskribitaj avi.zoj. 
Ci tie mi renkontas' amikon Jung - bedaurinde sen 

cdzino ! Onklo Micjo el Genova, ' Ia .fidela senla:a kongres
ano [ Jen gesinjoroj Cólman, por kiuj Esperanto estis 
» edz~per!lnto « , kaj nia malnova amiko »effeketive «-Sako
\Vlcz. Kaj ci tie oni povas rapide konati~i kun multegaj simpatiaj knabinoj, kiuj havas siajn memorlibretojn ciam 
pretaj por enskribo au uzas por tiu ci celo la kongresan 
libron, en kiu estas 20 blan kaj pa~oj . 

Malsupre en la vestiblo ml ofte staras antau la nig
raj tabuloj, sul' kiuj mi trovas la plej fresajn informojn. 
JUB mi estas mari~anta la »Esperanto-cokoladon «, kiam 
miaj okuloj fiksi~as al grava avizo. Mia spiro lu1tas kaj la 
cokolado restas en mia gor~o. Mi legas : 

»Atentu! La esperantistoj el Princlando Lichten
stcin estas sciigataj , ke ho~~au marde ~e la 15-a ili .vizitos la konsul on de Llchtenstem en Krakow sub la gVldo de 

,s-ro dir. Robert Kreuz. Rendevuo en la . kongréšejo. « Kaj 
iu a1skribis per krajono~ : »Venu multnombre! « 

Tiun Ci sciigon mi Iegas kun emocio kaj mi nul' bedaiiras ke mi ne estas Lichtensteinano, por persone 
partopreni. 

Sentante soifon mi iras 's~Ěrep por trinki Ce la 
bufedo limonadon. Mia ceha amlko rakontas al mi, ke 
oni ,projektas Universa1an post kvar jaroj en Tokio. Sed 
tiam subite, kiam mi levas la limonaclan glason al la lipoj , 
mia mano haltas. , Miaj okuloj fikse rigardas pordon de . mistera cambro, SUl' kiu mi legas la literojn 1. C. K. K. R. (';. E.hj eÍl 1a sama momento la pordo malfermigas. 
Tra la k. adro pasas gravmienaj " Svite-gantaj smjoroj. Mia 
eeha amiko kla:i~as. a1 miflustre! ke ili laboregas j.am. ~e la matenó · ... Kaj Jen ~ effektJve, tute klare ITlI Vidl!! 
~in I ůisvebis super iliaj svitegantaj kapoj - gi, la fant
omo de la. revizionismo ! . .. ' 

* * 'I- J. 

Mi estas' maIgaja ... Nia sved.a arniko jam forlasis 
Krakovon. La kongreso ne kontentigis lian v~rdan koron. 
Kaj ' liame aliaj eksterlandanoj forlasas la kongreson kaj 
fari~as »memstaTaj «. Ma1~ojiga signo. Vane, vane- ni aten
das kaj sopitas iun. vere esperantlingvan , prczentadoD. 

''', llodiau " estas Festivalo de pola muziko sur Wawel 
por Ia krakova, publiko, "kiel roi vjdas el la .. grand aj afisoj 
en,la, urbo. Al la Esperántistéj oni donis senpagajn enir-
biletojn. ,w 

Konsolas. la kongresanojn sole la »Literatura Mat
eru)«, kiim ,arangas ' je . pr0R-ra risko aparte de la 1. J{. K
nia hiteratura ,Mondó kun .. sia ageroa agmíriistro konala 
Kaj la "M,ateno lau cies opinio; bODe sukcesis: JeD fine 
eks~mis la ' muziko de la Esperanta ~lingvo kaj ra"is la 
,kerojn de. l~ s,3J)lidean~o! .'Kaj mi volas W1~o~;riifojc ". pubhke kaJ ' pleJ varroe, danki 'lU p.rof. PdoBuJWld, 'Jnu plej energie ' subtenis nian idef;!D .k!lj komprenis la 'gravecon de ti'á entÍ'epreno. ' Ke 1a ' yenontaj kongresoj same lasu 
ve!pcJ.'on au matenon "al fa " literaturistój-, jen mla sola. de.ziro J ; " ... _ ,1 . ~ 

Kaj jam la bala festo! Fraka vesto. Nacikostumo. Amindumo! Kion rakonti? Ni dancis, dancis, dancis .. • 
Oni elektas la plej belan kostu1l10n. La koslumitaj 

belulinoj de"as pl'etel'pasi la komitaton. Rajna, la carm:l 
bulgarino gajnas la unuan premion ! Oni denove danc:u! , dancas, dancas ... 

Poloj montras vervan Mazur-dancon, kaj arniko »ef
fektive « jctadas furioze sian longegan strulplumon, kil1ll 
li portas , surkape, kaj per la botoj frapadas la plankon 
tiel forte, ke kvazau tondro plcnigas la' salonegon. Dume 
alte, alte sur la galerio super .la sa:lonego, stams amiko 
Baghy kaj per miraj okuloj rigardas antau sin. Sajnas ke 
li en tiu momento naskas novan poemon pri la senhoma traktado de ' la botoj pel' la dancantaj marionetoj. Kaj jen 
slaras ankau arniko Sturmer , kiu ankau lerte scias svingi 
si an dancpiedon , kaj j en venas »sveJtulino «, kiu vane 
'lCrcas Svedcjon, la amindan knabon .. . 

Kaj ni dancis, dancis, dancis,.. Malgrau ke estis 
, varmege, malgrau ke )~ l~ fenestroj SUl' mia kapo« jam de 
tempo al tempo ferml~ls pro troa laceco, ma1grau ke la 
~uno jam briletis en la sa1onegon . .. 

* * ". 
. Fine bone sukcesinta ekskurso al sa1minejo Wielicz

ka! Ce la stacidomo akceptas nin carmaj skoltinoj kun 
florQj . Mia frato ricevas grandegan bukedon. La skoltino 
supozis, ke li estas grava persono, car lí tenis ni an flagon. OrkestrQ llldas la himnon. La urbestraro SUl' la perono . 
KODluna fotografado. Baghy kun dika mantelo surbr3ke. 
Oni diris al li , ke sub la tero estas nur 6 gradoj da 

MOdelo de la Z~men!zof-Monúmentoen Bia/ys/ok 
" (Dtm~nsil?j ,7X4 m, plteco 12 mj 



var-mo. tifto e~spedas -~~n- rapidegema1Iiupren •.. PIioi 60 

mctroMj~, d I 'I ... . .... . k I' f' . ]gra o tra a I ummitaJ groto,J. ....]uJ ape OJ, 1-

guroj el salo skulptitaj . Multegaj 'stupoj kaj koridoroj. 
Fine ni atin~'as graildan salonon,kie okazas komuna danc
ado, kiun Dl ciuj ~oje ak~ptis, ' car. efektive regis ioma 
malvarmo. . 

Vespere, kiarn ni reveturas, pluvas. ,Alla »Gaja yes- . 
pew« neniu ' pIu íris kaj tiel pasis la lasta vespero sen 
programo~ Tre doma~e .. 

* * >I-

Lokomotivo sub vaporo! Ek al Warszawa! 
Sur la ..perQ~o .ni, l!qiauas d~ la carIllaj sll,mideaninoj 

kaj siJ?1patiaJ arnik.oj. La flag~j penda~ el la. kupeaj ~e
nestroJ. Du. vagonOjestas plen.i1J de samldeanoJ. OIS revldo 
en Parizo ! Qis revido en Parizo! « Jam ni veturas . .. 

Fulmrapide pasis la kongresa semajno." Sidante ell 
komforta angulo de' la kupeo, trafoliumante la lastajn 
gazetojn, kiuj raportis pri la kongreso , mi kemencas 
resume fari la bilancon de la kongreso. Kiel simpla kon
gresano, ne koilanta ~a verdan · politikon, mi povas nur 
konstati, ke la posto; la 10~eja afero, la fervoja rabato, la 
organiza flanko de la kongreso tre bone funkciis. Nur la 
div~rsaj aran~oj vesp~r.aj forte ~mis lau' vidpunk~o ~sper
anbsta. Lau rnIa profunda konvmko la EsperanbstoJ vet
uras al kongreso cefe pro tio, ke ili esperas audi kaj gui 
Espcrantajn :prograrnojn. Se la kon6resoj universalaj al ni 
donos nur bon, kion donas la ahaj ne-esperantaJ kon
gresoj,. oni ne míru, se la nombro de la Esperantaj par- . 
toprenantoj pIi kaj pii malkreskos. La lingvo ' kaj .ankor
aUfoje la lingvo estas la plej graýa elemento, tute égale, 
cu Dl audos drarnon aií ridos en kabaredo I 

. En la vagonoj internaéia societo. Scivole mi va~as 
tra la vagonaro. 'Jen febre klakas la skribma§ino de arnIko 
Scherer. Jen sidas amiko Lejzerowicz kaj kun kelkaj sam
ide-anoj kartludas. Jen oni persvadas onklon Micjon, vet
uri al Bialystok, Jen an la koridoro mi kaptas arnik on ' 
Sturmer, kun kiu mi havas tre longan konferencon pri 
literaturaj demandoj. Jen II!i venas al la radiostacio de 
la vagonaro, kie feáoraj sarnideanoj sub faka komando 
de s-ano Borel prop~gandparolas antau la mikrofono . kaj 
dissendas tra ciuj kupeoj la diskon en la Esperanta him
no. Kiel domage, ke la . Esperantaj . vagonoj ne h.aýas 
aiídilo-instala10n, alie ni sendus tuj improvizitan radio
kabaredon. Kaftrinkado kun arnikoJ en la. mangovagono 
- kaj jarn ni estas en Warszawa! 

'I-

Dimance, antautagmeze vizito al 'la tombo de la 
M:ajstro 1 La~ h.ebre~ ?I0I:O ni. s~rmetas ' cal!0jn, .kiujn 
pruntas al Dl: la pordlsto, car Dl estas sencapelaJ. La 
poeto Belmont paróJas, unu el la, imuaj pioníroj sur la 
literatura kampo. Sekvas la reprezentantoj de la diversaj 
nacioj. Estas t;re malvasta loko., La homoj premigas. Inter 
grandega flor~azQ kaj la pajlocapelo de mia najbaro mi 
fotokaptas miJm, japaIlcan arnikon (d-ron Itoo). Germ,ana 
sarnideano Stri!mpfel diras: »Dum lil milito mi akiris en 
Polujo 24 vundojn --: nun, en Krakovo mi akiris dank' 
al Esperanto pii ol 2/, arnikojn !«{ 

~ Sekvas s()lena malkovro de la. memortabulo' ce 'strato 
Zan1enhofa. La. pol1co .severe fermis ciujn ' stratojn. 'Mod
ela ordo! Bálkonoj ornamitaj. Snivolaj hOIDOj cie sui 
balkonoj, en f.enestroj.;Parolad9j, himnadQ. Post fino de 
la ceremoniol&uregantaj 1,iomarnasoj el Qiuj flankoj. Sep 
kongl'~sanoj v~"tiín.ó-j Q,ll l~rtaj'po§§telistoji ! ; Vespere inter
konatiga vespe:to. eu kafeJo. NI dancas" dancas, dancas ... 

" .. ' 

.... * , * t: 'fo 

Lundon ~j'e . la - kvina posttagmeze n;li· staraskun nuaJ 
fratoj ' kaj 'aliáj ekstertandanoj antaií la dom04I en la 
l{rólewska-strllto., Ni e.stas' ihvititaj , al teo, ce Ia farnilió 
Zamenhof. TiUj ci' hOfOj en la hejffio de ·la Zan1enhofoj 
estas p'0r m~ plej bela kai intere.sa me~or.ajo, . de ' la tuta . 
kongreso . . MI bonege memoras, kiam ml kiei Juna knabo ' 
enpaAis la samali, domon, ,kiam .1ni havis~la, 'feliaonp'aroli 

-kun la . vlďvino kaj kun :Udja, kiu tiamjus reveniš ei Ia 
lernejo, portant.e siajn lernejajn librojn. -.' . . 

. -Ph ol .50gesamideanoJ el plej diversaj lándoj estas 
invititaj. Kaj la filinoj de nia , Mahtro regalas. minpeI; 
teo kaj bonegaj kukoj. ď Oni . sidas-. lJ.u:·staras en grupoj kaj 
babilas.L~o Belmo~t le~a~ al ~~ -~i~jn lastajn: tre .sprita~n 
Esperanta]n poemoJn, kiuJn h .promesas. tranšdom al L]t
eratura Mondo. Schel'er, rakontas pri siaj ' spertoj: LeoQo 
kaj Felikso. afablege zorgemás pri siaj gastoj. Kaj regas 
eksterordiuara harqlOnio. · , . 

Adarn Zaniénhof, ' la fila, havas surprizajon por -nj : 
fihnon de laKrakova kongreso 1 En apuda mallumigita 
cambro ekbruetas -Ia projekcia apru,:ato.. Sll,r la ekrano. 
apcrlls la Efiperantistoj :. pastró ,Ce rnarsas kun gesinjoroj 
lsbriicker! Flagoj flirtas. Esperanta policano. Sipekskur
so. Kaj jen ni estas ciuj mem. Ciu l'etrovas sin SUl' la 
vivanta ekrano. Multa rido sekvas ciun bildon. Ni koré 
aplaudas la lertan filrnoperatol'oIl. 

* * '>r _ 

Poste li montras a:Dkorau fiÍmon ďe sia fileto Ludov
ik,o, humorajn scenojn el la v~vo .de amínda knabeto. 
Kaj nun sekvas emocia momento: malnov.a Gaumont
filmo farita antau la milito. Sur la ekrano aperas la 
figuro de la Majstro 1 Kaj unuan fQjon en 'mia v~vo . lni 
vidas lín vivanta. Li staras, teflante libron en la mano, 
kaj paroladas kun oratora gesto. Mi ne audas kiori li 
diras. Seď mi sentas la personecon de tiu genia homo, 
Hes lingvo por mi estas sam'e kara kiel la gepatra. Neniam 
pIu mi povós forgesi tiun 'vivantan figuron, kiun mi vidis 
SUl' la ekrano en la hejmo Zarnenhofa. . . . 

Post vizitado de la urbo', ekskurso , al Wilan6w, trink
ado de pola mielvino en kasita vineje kunj armaj Yarsovi
aninoj ; post mistera posttagmezakunsid9l'en la urbestrara 
domo, kies sencon kaj signifon mi ne ;,iiivenis , post gaja 
adiaua vespero kaj lasta daneo kun cumil, Lodzanino -
ni matene denove .sidas en vagonaro, por veturi .alnia la~ta 
celo: Bialystok!... ' , 

Kaj, amikoj, se mi havus lo~on, mi plenigus tutan 
numeron de LM pri tiu mirinda interesega urbo - , urbo 
de la Esperantis.tinoj ! '. ' . , 

Kiarn nia Esperanta vagon o enveturas kun flirtantaj 
verdaj flagoj la stacidomon de Biqlystok, .arniko Josu 
(Sapiro) kun sla verCla. anaro staras sur la· perono -kaj 
salutas nin vigle. Militista orkestro ekludas la himnon. 
»En la mondon venis nova sento : . . « Sur la, ponto ){ón~ 
traue densaj homarnasoj. SUl' la :Stacidomo v-erdaj ruban
doj kaj granda »BonÝenon !«. Tuja disdono de la kon
gresaj dokumentoj" Specialaj , gvidantoj por _ ciu, Por ~ni 
tri fratoj oni rezcrvis senpagan lo~ejon. Per fiakr o ni vet
uras en la urbon. Jam de malproksime ~alutas Din la 
pola kaj Esperanta flagoj, flirtantaj sur la turo de. la 
Kosciuszko-placo !Grandaj rubandoj p'endantaj laularge 
super la stratoj kun Esperantaj sursknboj. La tuta uIbo 
scias pTi nia alveno. ' . ~ 

Hori:lOj I Jamdepost tr~ ' sémajnoj la verd{l t~ulto 
frap~s ·_kontt~u D?ia~n orel?jn. Mi. estas jam. lac.a,_ ~ul'da! 
apaba .. , ml VOJagIS, kUrJ~., .d<!DC1S, ekskursls1 snbs kUJ 
labori!! - , kaj nun mi esta~ lacakaj havas nur, unu 'dez": 
iron : dormi 1 •• , 

Sed Bialystok,_ miaj kuaj, estas ,unu graildega verdn. 
n;lUelejo. Kaj ekprenas min, ~i~j .ro,taciantaj radegoj. La 
muelaj- stanoj turni~adas 'Illl . rondo kaj muelas;, muela.s, 
ke la ver~a , pulvoro ekflu~~s, ek§pruc~s,b~ndiSas .:. 
Nova ' entilzlasmo trakuras mlaJn membroJn r kaj ml pasas 
tra la , stratoj de .tin Ci mirinda. Ul'bo k.un vaste . malfer
mitl'-j okuloj, tra 1;1. sumaj strat9j, tra kiuj paAis -Ia knaba 
Zamenhof, . tr~ -la ~ kr.udpaviIJ;1astrato',' kiu pottM. úun, Li~ 
nomon, en kiu ludls la reyema knabo Ludoviko, sur la 
iomkruta ' Uuparo .~upren cn la modestan camJ:iretóri, ke 
naskigis nla Majstro •.• " , .. '". _ ' ,' .,; -

Basis · duóna :iarcento ,de tiu tempQ~ kaj hOdial} oni 
.1l1etasen cee~t!>. ~e Atataj. ~~ urbaj ii'epr~zentantoj l!l , fun

'. daJJ;len'taD ~tonon ·de konstruota Zarnenhofa: MQnumeoto, 
dum lO~litistaor~~oekl!!das la ~clií -de la paoo ... 

Kaj la mueleJo muhlas, muelas- ... Post la mooUID':;' 



enta soleno komuna tagmango 'en hotelo Ritz~ Partoprenas 
reprezentantoj de pola registar9 . . E~perantaj tostoj honore al la pola nacio, La orkestro ludas la polan ·him~on. Brila 
humoro inter la multa} eksterlandanoj. · - Posttagmeze vizito de la urbo kaj naskodomo ,g.,e Zamenhof. · Ornamitaj 
balkonoj en la strato. La 10ganta:J;'o ' cirkauas nin ámase. 
Policanoj forpelas lá publilwn.···'Fot0!šrafado anlau la 
domo. Ensl;.ribo en la Oran Libron en la Zamenhofa 
cambro. - Jam urgas iri al la magistTata domo. Tie pen
das je. uia honoro la pola kaj esperanta flagoj. Paroladoj de registara, urba, komunuma k1\j 'eksterlandaj reprezen
tantoj. Himno ... 

Kaj vespere ni sidas en la: ..Esperanta Revuo-Teatro 
"La Verda Muelejo« kaj rigardas la originalan Esp. revuon "La StelaParado«. Tio kion ni vane atendis kaj sop
iris dum lastaj tri semajnoj, ci - tie efektivigas. Teatrajoj, 
kantoj, dancQj, revu-bildoj , skecój sekvas unu post alia 
eli bon ega Esperanto. Belaj kulisoj. Mirindaj lumetektoj. Ni estas ravitaj de »Place Pigalle« de R. Schwartz, de la 
"Stela Farado «. Ankau fragmen,to el la Esperanto-oper
eto »Ho, tiuj fremduloj « a:lportas grandan aplaudon al 
la cee&,tanta autoro F. Biller. ~i gratulas al la plental
entaj Bialystokanoj k,aj ilia regisoro Osovicki! Kaj mi 
dezirus tutkore, ke tiu' ci re"uo-trupo ludu en Universala 
Kongreso, certe gi rikoltus tondran aplaiídon ce la kongresanoj. Ll! "Verdá Kato « ne vivás pIu, vivu niá ))Verda 
Muelejo « ! . .. 

Kaj poste balo en la belega salonego de la Vojevoda Palaco. AnkoraUfoje ni audas la belajn vocojri de niaj ' amindaj revuo-steloj. Kaj mi dancas, dancas, dancas. Mi 
estas . ebria dela multaj . impresoj, de la brila akcepto, de 
la al;nindeco de bialystokaj beluJinoj ... fr aul oj , frauloj, 
se vivolas perdi vian koron, ,:eturu al la urbo de la 
v~d~. n:lUel~jo , '.~ 'lacega mi san~eli$ás hejmen, per tremanlaJ PledoJ, kaj trenas 'post ml mlan flagon ... 

* . * 'fo 

, 'l'ri tagojn mi restas. ankoraií en Bialystok kun' miaj 
fratoj. Ní simple .ne po.vas pIi frue forveturi. Tro afablaj 
estas Ja bialystokaj ::samideaninoj. Estas multegaj en tiu, 
urbo, dekoj, eble ee pIi ol cent flue parolantaj. Ciupa~e mi rcnkontas ilin sur la stratoj aií én b Akceptejo, kiun 
ui vizitas. Kaj kun granda gojo .ni akceptas inviton al teo de la fratinoj Peltynow.icz, en kies hiljmo ni renkontas 
ankorau la fervorau Enjón ~ 1a belvocan Ronjon kaj sve1-
tan H.anjon ! Ili aťahle akorilpanas uin al tag- kaj vespermangoj kaj aúdu! aií.du 1 - unu el ili ee pruntedonas 
á1 mia fÍ'ato 'Ecjo sian propran -:- litkovrilou, por ke !li ne ' TIlalvarmúmu dum la nokto ! C._. • . 
' :, : En- 1a akceptejo ni konatigas kun la Esperanto-pat
rincto s-ino Meilach, kiú rakontas pri pasintaj tempoj, 
kiam si sepjara kQ!lbineto ludis kun dekjara Ludoviko 
Zamenhof. Tie ni ankau konatigas kun la vere tálentita Esperanta pcntristo, 'kaj grafikisto Tynowicki, kies multaj 
pentrajoJ orIiamas la murojn de apuda eambro. , Tie ni 
rellkontas la famajn Genjon kaj Benjon, pri kiuj jam rap- ~ ortis redaktoro J uug' antau jaroj. Tie ni ankau konatigas 
kun fr~ulino, pTi kiu .bialystoka gazeto raportas, ' ke si 
perdis hierau ' sian 'koťon al bulgara Esperantisto ... 

Sed fine; line , venas Ia momento de la ·adiaiío. Kaj 
kiam nia vago~aro ekruligas,' kiam ni sendas tra nia kupea 
~enestro li'tstan Tigardon al la carmulinoj, kiuj svingas ,siajo postukojn, ni vere estas malgajaj. »éis revido, karaj 
aa-~ikinoj , . gis revido en Párizo ' - au en Bialystok !« estas nia lasla voko. - ,; , ' 

Jean FOI'ge "'. 
La ,6--,!ú cle, ,August,?, en la bc1a kino-teatro »Uci-

eeha« o~azis nia Literatura ' Mateno por la partoprenantoj 
de 1a XXIII-a. Universala Kongreso. Per tio nia celo esti~ 
ri-vel~enci kun sincera kaj kora simpatio antaií. la cliversnaci
aj rePfezenfantój de uia : im.agita ' lando . EspérantujQ,
J;>ers~)lle konaligi niajn . kunlaborantojn kun niaj geamikoj 

. kaj prezenti kel~ajQ floretojn de nia propr('lulturo al ti
r uj, de iUeé '8ubtenokaj k-ompreno"dependas la, pomporiea 
- eJdlurado, triumfa prosJlero de Pi;l .literaturo, . t · • '~ ., 

Sl)lena~malkovro de)a memortabulo -
!en_la. strato Zamenhofa de Warszawa 

Nia programo komencigis per la himno «Espero«, 
prezentita laiígramofondisko de K. E. U. Dresden pere 
de la kino-teatra lautparolilo. La solenon de nia modesta 
kulturfesto plensukcese kreis la deklamado de Henryk 
H.ozmarynowski, pola drama aktoro, kiu verve kaj ar
tiste prezentis 1a poemou »Vercla stelo super 1a Wawel«, 
verkita de K. de Kalocsay por la kongreso. Ni aparte 
mencias, ke lia elparolp estis modela kaj perfekte re
donis la muzikon de la esperantaj ritmo kaj sonoj. Lin 
sekvis Jean Forge (Jan Fethke), nia btata verkisto, kiu 
faris enhavoriean paroladon pri la pola literaturo. POl' 
elokvente ilustri lian paroladon f~ino Lidja Zamenhof 
deklamis poeziplenan parton el 1a po1a epopeo »Sinjoro 
Ta:deo« de Miczkiewicz, tradukita de A. Grabowski. Post 
sia tondre aplaudiia rolado eksonis la voéo de la Majstro 
per la gramofondisko, farita lau la malnova, trouzita 
vaksa fonograf-cilindro. Bedaurinde, la reproduko ne suk
cesis plene kaj el la mode1a elparo10 de la Majstro restis 
nur kelkaj kompreneblaj frazpartoj, tamen la ceestantaro 
auskultis atentege, emocie. Malgrau 1a ~ifektoj ni dankas 
1a sorton, ke almenaií restis tia relikvo post 1a Majstro. 
La unuan parton de 1a mateno fermis s-ino Coleman, 
deklamanta lapoemon ,Pliego sub la Verda Standardo« 
de d-ro L. L'~ Zámenhof. Post la pauzo deklamis el si aj 
poem oj J. Baghy. KW! carma enkonduko sian satiron 
prezentis K. H. C. Sturmer, nia talenta j~na verkisto. 
S-ro Scherer bonhumore rakoutis ' du epizodojn el siaj 
travivajoj. Pastro A. Ce paroEs konvinke kaj spríte pri 
la neceseco de la .literaturo. S-ro Teo Jung, cefredaktoro 
de »Heroldo qe Esperanto«, prezentis sian poemou, ver
kitan speciaIe por nia Literatura Mateno. S-ro Tiberiu 
Morariu prelegis fragmenton el sia' tradukajo ,Sonorilo 
kaj Kanono« de Emil Isac kaj prežcntis '1lIlU el siaj 

, propraj originalajoj. Por la lasta programpÍlllkto pastro 
Font Giralt rakontis duo anekdotojn. 
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Ture objektive ni povis konstati, ke nia modesta 
aran~o havis plenan sllkceson dank' al la talentaj prezen
tantoj kaj al la altnivela eeestantarp. La tondraj aplaiídoj 
pruvis, ne sole la personajn sukcesojn <4 la rofantoj, sed 
ili montris, ke la Literatura Matejlo kreis tian pure e~
pel'antan atmosferon, kies diko restis daiírc ' ee post la 

/ {jno. Spontaneaj laudoj, entllziasmaj gratuloj atingis 
nin kaj ni , kun sincera ~ojo , dankas publike por la suk
ccso a! tillj , kiuj honorante nin per sia rolado akiris por 
nia afero tiun belan matenon. Kaj ni dankas al la ee
cstintaj gesam'ideanoj tilln refresigan forton, kiun ni eerp
is por la plua persistado el ilia aprobo. 

L:omoano. 

Stelo; rlgardas ' Wawelon 
Teo Jung 

Stelo j rigardas li avelon. , i 

El neirnageblaj malproksimbj 
/li alportas trembrile alSvepántan lumsaluton. 
Al /tomoj;' ' 
Kiuj en silenta adorado staras atendante 
Intel' jarcentagaj muroj. 
Al homoj, filoj de ciuj PO,P91.0j, 
Veraj reprezentantoj de la homaro. ' 

, 
Jas forsonis la sonoj dé di-;,mirinda voco, 
Akompanita de ľ akordoj de ,kórtusanta" 'rnuzilco , 
Gin kap tas la jarcentagaj muroj, 
Giajn vibrojn animitajn ili kolektas . -
Kaj kondukas ilin supren. 
Supren ' 
Al la neimageblaj malproksimoj, 
Supren al nelcalkule,blaj altecoj. 
Kiel reciprokan saluton de l' /wmoj 
Al la trembrilantaj steloj. 

Kaj es tas, 
Kvazau Za saluto de l' steloj 
Kaj la saluto de l' !tomoj 
Renkontigas ie en la cielaj sferoj, 
Kvazau la dia kaj ta homa tie supre 
Unuigas, kanfandigas, 
Je unu solena, grandioza, sublima 
Potenoego. 

Dio kaj Homo - unu. ' 
Ho vi bela songo de jarmiloj, 
Ofte ' songita 
De la pl.ejbonuloj ,inter la homaro, 
Songo songita de Moseo, 
De Budho, 
De Sok1'oto, 
De Kristo, 
Songo songita 
De la plej grandaj protetoj de ciujtempoj, 
Ho belega songo, 
Kiun songis inter multaj 
Nia majstro Zamenhof -
Jen vi efektivif}'is " ' 
Per la silenta potenco de ľ trembrilantaj steloj, 
Per la kortusantajsonoj 
De ľ diinspirita muziko. 

Dio kaj H omo' - unu. 
Mirinda nokto sut Vavelo, 
Kiu nín reproksimigis 
Al Za mistera tu§ego '(l.e ľ EwrneOO. 

, ' 

Forsonis za vo&' kaj la muziko: 
Disiros la homoj. 

Sed restas 
La stelo j silente rigardantáj Vavelon. 
Kaj _ : kun ili :- l'esws 

, La, Etemeco . . 

~,~ 

Klon vi ne sclas. 
K. R. C. Sturner 

Karaj samoelanoj. J , 

,Bstas iom s-evera ~ testo {{, kiam oni devas sekvi 
veran talentulon, kia mia , amiko Baghy. ,Nu, do; mi 
atentigas vin, ke la mangejo trovigas tra1a 'unuapordo, 
nialdekstre ; tamen bonvolu iri kv~ete, car multaj V0108 
dormi dum mi parolos~ 

,Mi promesis verki' por hodiau mian ' unuan p0-
emou enBsperanto kaj .mi sercis la i1ispiron. Vioj.ag
ante tien ,ci, .mi rigardis 1a Jrna~inojn de multaj land
oj ; sed tio ne inspiris min, car "lnenie an La mondo , 
ekzista-s pIi belaj knabinoj ol en Londono - escepte 
ce internaoiaj , kongresoj de ~ Esperanto. Ankau Jmi., 
trinkis dek glasojri cla .biero, sed-:tio ne oonis' aJ Ihi 
inspir.on, nur kapdoloron. 

Ef.ektiv,e, mi ciam konstante havis bonan sanon 
dum la tuta vivo. Nur en dudek-tria jaro la unua ' mal
sano trafu min, la mórbilo: Kaj -dum mi morbi1is, 
mia arniko L. N. Newell donis al mi unufoje libr'>D. 
por recenzo, kaj de 'tiam mi kO-!1s~nte malsanis - je 
verkemo. Tamen, gis tiu Ci , jaro, mia dudek-<lka, ne 
trafis min 1a mal:sano, verki poemon en iu ajn lingvo. 
Lastatempe, tameu, mi provis verki tiou eu' angla ling
vo, kaj arikau hodiau mi prezenta§ al vi. mlanunuan 
provon en Bsperanro, prozari ' rezúltori inspiritan , de 
kuabeto pl~j a!illnda. 

KlON VI NE SCIAS 
Al kvinjara esperQ~tli'ngva 
tileto 'de germana arniko 

" 

Heniiko, vi estas eta 'knabo, kvj.ll RluS;iÍom' ~ara, ~" 
sama ki~l iu ajn knabeto" krom k~ por' ~i:vi~j wnooj 
blul!-j okuloj kaj wa eta, svelta,iortiľ~'kié~'~,oep~ 
: ' , " liénl'S kaJ 

'via sengenil, ma1kasa rigardo plej rekte tuSas 
miaw koron. -

'. * ', * :" oj, 

Vi parolas nian lingvo.ll,c' tuté nature, " ", , 
" senpense, porviaj hewnoj, por esprimí simplaú 

senton. Ekzemple" kiam' vi ,pre.llas vian , 
,pilketon kaj ludas per gi, au ;kiam vtfaras 
iun lerta}on, vi laute krias »Rigardu min T 
Higardu min ! « " 

* * * 
Kara 'knáheto, oni devo$ instruivin, ke estas 
negeríti1e tiel parQIi, ke 'vi devas é esti 'modista, 
kaj D;.é ' deziri, ké la homoj rigardu vin; ' - au <' 

ahmmau ne petí, , ~e , lallomoj Tigardu ,vin. 
Kompreneble,-se ;eň , posta.j jaroj vi "farosdon " 
elstal"Jl.Iltan> tiam vi sukoe.sos efektivigi1a ~ • 
«ezirón ,de Ciu homo. Estas ,- fu) m.alfnie;" ~ltróvi 
1a l'iqrdan Poluson, sed eble vi havos tempon esti , 
'Unua 'vizitanlj) al . alia plmedo, ' f;lkzemple Mat;Só. ' 
Kaj se vi ' mortigos via1}, bo~trinon" oni p.resos 
viartbil.do.ll enJa. ' jJlrn1Uoj. ; Tamen, Henriko, ~mi 

, ne ' dezirus al vi ' ~O)l ml' VŮl, sortO, ke vi havu "'''' 
bopat:rino1i : prefererqi su~us ke vi igu > > 



verkiSÍoen tiu' lingvo kiun vi tiel hele 
b'alhutas. Tiam oni sendube invitos vin prezenti 
ion Ce Literatura Mateno de la ' 46-a Universala 

, Kongreso de Esperanto snr ];a planooo Venuso. 
, * , * * 

Gellerale Henriko,vi esfus tre rieinformita pri la 
lingvo. Vi ne konas mian novail vortou »etoso« 
kaj vi ne abonas al »Literatura Mondo «. 

. * * * 
Ah Henriko~ pri tru Jiugvo, en ki~ vi krietas, en 
,publika restoracio»Panjo, ni ne devas forpreni 
la fOl'kojn al };tejmo«, pri la historio de třu 
lingvo vi ne multon ~cias. Vi scias nenion pri 
la homa kiu ellaboris gin en la anglOro de sia 
animo, neniam vi legis la korsiran poemon »Mia 
Penso«. Estas nekonate al vi ke laií multaj 
personoj nia movado ne antaiíeniras sufice 
rapide, ke oni plendas pri la nuna organizo, ke 
la pmtokolanto de mia grupo neniam pardon os min, 
se mi forgesos sendi al li ,el Krakovo postkarton 
!run la markoj sur la bildflanko. 

* * * 
Ne, nenion vi sóas pri tiaj afel'oj. Esperanto 
por vi estas lingvo en kiu vi ,esprimas knaHan deziron, 
knaban amOll, knaban timon. , Ne ciam vi uros Es: ... 

peranton : 

Rego Rampsenito · 
- H. Helne

Kiam Rampseniť enpasis 
al la ora buduaro 
de ľ filino, si ekridis~ 
ridis la eambristinaro, 

!" 

kaj ta negroj, ia eiíbukoj 
kune tidis ; Fidi devis , 
eč mumioj,ee la sfinksoj, 

' pro ridego preskaií krevis. 

Diris la princin': »Mi' kredis, 
ke ľ stelistoD tenas mi jam, 
sed nur mortan brakon lasis 
li en mia mano tiam. 

Nun mi sCiás, kiel tiu ' - -
pasas tra ľ třewrej-muroj, - ' 

y', .,kaj :de ' vi tiez?roj~ stelas . 
I;' :lJ.' ~Hilgraií liaroJ k!lJ seruroj. 
I:u" .... ~. ] 
,/l}Iavas' li slosilon sorcan 

por aperti sen_ perf<ortoj 
Cian SlosoIÍ; ne rezistas 

. lin' ee la plej firmaj pordój. 

~ ne estas;fÍl:ma ~rdo, 
,do mi cedis sen rezisto 
jes, ci nokte trewreton 
peidis mi, trezor-gardisto. « 

Tion diris 'ridadante-
-la p~cino ,kaj sa!tetjs" 
'Káj eiínukoj, , CánlJ)riBtinoj 

. siaju ridojnjee jetis. 
P.r ".' 

ekzempkkiam Pacjo prenis vin al natb:anejo, kaj: 
volis trempi vin en la malvarman akvon, vi mis 
lingvon multe pli internacian ol Esperan,to, vi 
diris »Aiíu, m)u, aiíu, « Kaj mi oedaiíras diri, ke 
vi lrelkfoje miksas Esperanton kaj germanan lingvon, 
tíel ke vi diras »P,aejo, la kato fa;ris tr,ekon SUl' 

la stuparo. « Ankaií pri via uzo de »ne devas« 
al1stataií »devas ne « mi volus ioni plendi, kvankam 
mi konfesas ke subtenas vin multaj bonaj sti;listoj:, 
kontraií kiuj mi jam ofte disputas. 

* * ... 
Tamen pri tio vi ne scias. Vi ne scias, ke 
Espera:nton oni uzis por malpaca :celo dum la lasta 
mondmilito, kaj vi ne scias, ke oni uzos Esperanton 
'multe pIi grandskale dum venontaj mili;toj, kiam 
dissirigos k,orpoj kaj mensoj ankaií de knalietoj kiaj 
vi. Vi ne scias ke vi vivas en mondo en kiu la hol1l1oj 
premas, mal.satigas, torturas kaj murdas unu la alian, 
kie nul' la forto havas rajton, kaj la sufero esms pli 
multa ol la gojo. Vi ne scias, kiel ankaií mi ne 8cias~ 
kia e.stos la sorto de la lingvo en kiu vi knlilie 
felieas, en kiu mi havis la gojon blabili kun vi meze 
de viaj ludiloj. Sed vi scias, en tiu lingvo diri I 
sen pense la v'eron, en tiu lingvo esprimi vian amon al 
la gepatroj, en tiu lingvo volvi viajn ridojn. 
Mi tre deziras, ke la aliajn aferojn vi povu neniamscll. 

Saman tagon tuta Memfis 
ridis, ee la krokodilo 
ride levis sian 'kapon 
el la slime flava Nilo, 

kiam gi mmburon aiídis 
kaj auskultis sur la hord' 
legi tiun ci reskripton 
de l' kancelari-herold': 

»Rampseniť, per Di-favoro 
Rego super Egiptlandoj, 
amsaluton sendas Ni al 
Niaj karaj fidelantoj. 

. ~..::" ...-.' -', ' ..... 

En la nokto de la tria 
gis la kvara de Junio 
mil tricent kaj dudek kvar 
antaií Kristo estis tio, 

ke stelisto J:ahis de ni 
grandau kvanton da juvelo 
el la trewl'ej' ; kaj al li 
jus prosperis rea ételo. 

Por ekl:OIlÍ la kulpinton, 
'ni al la fiun' ordonis 
dormi oe ľ trewr', sed lMrte 
ankau sin li prifripo.nis, 

Por cesigi tiajn &telojn 
kajal la stelisto doni 
pruvon pri respekto, amo, 
simpatio ma - do ni 

\'Dlas, ke de' ma sola 
filineť li itu edw, 
kaj 00, kieltronhavouto, 
lialtigu~is pl'inceoo. 
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I 
Car ľ adresónde l ' l>ofllo 
Ni ne konas tis Cl ho.r;o, 
ci reskripto al li ·portu . 
seion Pt:i la retfavoro. 

En la 'tria de Januaro ' 
mil tricent kaj dudek &es 
antau Kristo - sigelite 
de Ni - Rampsenitus Hex. « 

Rámpseniť -ipromesón tenis 
bOfiligis lafriponon 
'ka j post lia mort' . .:heredis. 
la s.telist' 'Egjpían)ú:ooon: . 

Het.is li, \<:i~i . aÍiaj. : " ..' 
~rlojhkáj k.óm.eroon flegis·'.:. 

· oili Stelis' nur malmulte, ..... ~ 

lau l~f faino.:: dHm' li ~ regis. . .• ' 
El la geffiliiflt2 :,,(; • .llJár.Dg61eD 

- - "., ~.f- ~ ~ 

EI "Mr. Tot acetas ~il 'okulojn" ". 
> - Jean ·Forge -

En la halo de la hotelo Modem la montrllo de 
la horlo~o marsas. al la noktomezo. La hotelbuboj 
havantaj noktan dej-oron sidas dQrmemeen la angulo. 
Nul' malofte eksonas sonorllo ail telefono. Ekster,e SUl' 

la stl'uto pluvas. De temp'o al tempo ventopuso enblovas 
tra la turnpordo. Kaj la vitraj pord-oj al la Palais d~ 
dunce ektintas. Je la 11.30 la' vestiblo plenigas je 
gastoj revena'ntaj cl teatroj kaj killoj. Poste plisaent
igas denove. 

Madame Marion ' de Lafond kovrita per densa 
vualo enpasas la lifton. Si havas okulojn rugujn pl'O 
plorado. En sia hela vizagoesprirnigas senlima timo. 
Si aj movoj estas maltra~lkvllaj kajnervozaj. Sia alí
foje kvieta glita pasmaniero estas hodiaií rapidema kaj 
ek.scitita. Tiel si pasas laiílonge de lu longa krepusk.ai 
koridorů kaj malaperas e!l la iCamlh~on 265. 

Kiam si ekturnis la lumkontakton, si repasegas 
kun ekkrio. En fotelo sidas sinjoro, kun largaj sultroj, 
kun malbela bruta 'viz~ grimacita je aea rideto. Super 
la masiv a kranio la flavrug-áj hirtaj haTOj esŤas rek'Oln
bitaj. La oraloj f1anken elstru:as. Liaj okuloj estas 
pikantaj, malicaj. Li similas al, ia in'~uha figuro. 

_Dum momento strikas 1a fortoj de la vll'ino. Si 
peu:lSas ke si vidas fantQrnon. P~ste s~ eligas terurite : 
»Jacques 1« 

. ' .. . 
Eugenjus'ilforawski :' 

Portreto de La ",!egro Bouleme 

Monsieur de Lafondsajna~ amuzigi pá la' terur,o 
de la virino. Li lev~ssin malrapide, ténante unu m~no1! 
en la poso: »Jes, ·jeu ,es tas mi '] Denove fresa kaj 
sana, mia kara !« li,; diras moke. -. 

Dum s"ekundoj : ambaii ho~jstaI:ás unu kontra u 
alia : la virino tremanta tutkorpe kun teruTO en' la ok
uloj , la viro rikanal}ta kun llialamaj malicaj rigardoj, 
Okazas simile kiel .sur scen~jo, kie prezentigas la lastaj 
sceno'j de nervostreea qramo. Saj~~ ke en la aero 
sveb'as eksplodonta dinamito. 

» Mi . bedauras, (i li diras moke, -» kt~ mi dolorigis 
viajn delikatajn nervojn per mia subita alvell'o. Bon
volu trankvile sidigi! Verdire mi trovas viau ' salut
!rnanieron iom mal~aTmetá. Edziůo; 'kii! vere amas sian 
edzoll cirkaUbrakos . lin salute, . hahuha! « li ekridas -
nenante. 

» Kion vi volas ankoraií de v1L?«. ·dmnU.\ldas la 
pala vmno kaj rigárdas lin en, kreskiUl~ tiQ?,o per 
grandaj rigidaj okuloj. ,,1 _. , ; _.~. ::~ 
\: Jacques denove fal~gas sin. en ri:F.~ron. Lía .. 
vlZagf> montras ruzan mahcan e:'PTl~Oll .• Lm man.91ude 
turnas malgrandan mon9klon Je sllka snuru. Ll mez
mas 1a alte rektigintal1 f~gur~m de· Mari~n.i per ar:og~ta 
rigardo: » Kion mi · vo1asde vi, kll!ulillQ? Ml mem 
ankoraií ne seÍas presiz~, hmm. Tiél do áspektas 'edzo
murdintino !« 

Marion .ektremeg~. Suhít~ si fleksas la genuojn, 
faletante teren. Siaj :okuloj pendas kvazaií- hipnote je 
la hruta vizago de III viro. Si ne kapab1as eligi vorton. 

» Belela rafillit:r pIano, ' kiun VI" elcerbu~is, haha ! 
Nul' vi ne kalkulis pri nůa .. Ufsa oI:ganismo, kiu dig-, 
estas beletan .poráon 'cla ven:eno. Vi iom erarka;lkulis, 
km'ulino. Malgtanda. móvo ... de mia fuontr.ofingro suf
ica,s' k.aj vi flugasen malliberejon, haha! Nun vi k';lSa:s 
kWl via lalentaco 'Kaj rigaioac.as .min !rie~ málsa!l.3 
fiso .. ,( . " 

Jaqu{)S levlgas.Li .haltas ·antaií 1a viríno, large 
disstarigante la: ,piedQ'jll, ten~nt.e la manojn en la posoj' 
'kaj rikané guas la senhelpe) on kaj timon d~ la mál-
felica esta}o.," . 

II Maliea abomeninda -sél'pentó
ď

,! « J!.elsihlas mal
ame. llSenhonta virilla:60! Haha, jen 'kia· borregaideo, 
min veneni. Neniu ·estus suspektinta ion, 'cion vi prep
aris tiel ruze,' ke mi ne povas m.alltonfesi' al vi · mtaB 
admiron. Sed :kiam la afero · tamen lastmoinent~ mal
sukcesis, vi forkuris. Kiel . ridillde estas kredi, ke ' 'u 

"povus-savigi kQntruu llll. Clon mi,scias. NQr- ma:I:facile . 
_ lni sukoesis deturnÍ 11l suseekton de la polioo de vi . 

Sciu, .ke' mi mem punOs vin jnde, ·héhe. Mip1em jugos 
' vin kaj kondamnos viň, • cU;'!Í ~omprenas ~« ". 



Janina' Konarska: Pejzago 

. . M~nsi~ur 'd~ Lafond ekníarsas kelkajn pasoju 
hen kaj reen. Lle~haltas antaií malgr.anda portreto 
s~ranta .SUl' la ~kn.botabk! : »Aha, tiel do aspektas 
tm a menkanú , pn kLU rap-ortis miaj detektivoj, haha! 
Ne malbeIa b'U~, tu-te ne malbela, .ec, akceptebla. Vi 
saJnas elmontn 'Ďonall guston. Eble vi ec amas lin. he-?... . 

. Nu~. la VU'lno .lev~~ sin, Subita furlo~o sajnas 
dom al ~l ?ovan r{lZlSt~mon. Km1 malame fajrerantaj 
úkuloJ S.l ngard~s la ~lzagon de .la edw lýlj krias: 
»Jes, ml amas lm, ml. amas lin tiúm, kiom mi mal
anias vin! Vi ne ,~stas búmo, vi estas besto. Jes, mi 
~alb:enasla .. ll1omenton, ,kiam la kuracistoj reEavis vian 
vlvon: "Pre~,efe marsien mallibeTfl jún ol pIu vivadi 
kun Vl. Ml ne pentas., mian acrún. Mi malamls vin ~1' o ' , miUamas VIn ... ! « . . 

.J.aques, dum- la paslaeksr.lodo de la virino, 
r;uglllga.s La man.on.Sa3n.as ke · li volas jeti sin kontrai1. 
s~~. ,Sed po:s!e pkanú gnmaeas liall vizagoll: » Trallk
vili~.~, kll~·uhno,.:ne ' tiel .I~iíte 1 La tuta hotelo povas . 
veklgl kaj ,ulkun, por Vldl I,a faman venenistinon la 
bela:í1 si-l1jorinop de Lafúnd, kin adultaS' sian edwn 
per amerikano. Sed mi ne kontraiía.s, se plať:as al vi, 
kunpaku nWl \.jajn ajojn kaj iru alli, mi petas vin 1 •• « 
li "fara s mokan invitan gestún alb. pordo. 

'. Sed Marion ne movigas. Sistaras 'senvorte, tr~m
al?te . ~utkorpe. Jaques jetegas la port:reton antaií sllijn , 
'Jledo}n. La vitr~ de la 'kad1'O disl'ompigas. ' 

»Hahaha, « li henas triumfe,' )}sc ' tlo, estus tiel 
,.impla. !lfer?, ,C4-.11e j) Sed ' jen ekzÍ8tas ankoJ;ai'ľ la po
I~O, ~~u . vm~los . deno~~ . ~n nňa.jn hrakoju. Kion l:irus hu . amerlkano, se li seliIs ke li societumas kun 

) nurdistÍno ? -:-·Li j a ~ ne fermus oimlún dumnoktc, Car 
koustante . li. timus, iun mate'QOll malvekigi kiel kad
~vro, haba! Kompreneblé, gis kiam mi vúlos, mi de
mos la' polioon ,de ni, Car mi kreaigas ilin,. ke ' mi mem . " volis mortigi ' min, . haha r Kia idoo ... ' nu, kion do 
,,~ď; Q.,Un l'ak<>n!ps al mi~ he.? . : . {( ' . 

. ,' ... · .. ~ac,ques~p~is; ~ virin-~m tule 'P~e. Liaj 
J!-\Vru~al'- h.~J .~tígis s~r lia kr~i~. Jtiaf ~~ <*'b19J l)origas en la m~varman ' . .rlg~ . ·~ '~e 

la Vll'lno obslinanta nun en muta rezisto. Siaj okuloj 
fajreras malbonaiígure, h"Íel malicaj úkuloj de katino. 

. »Kion .vi nun rakOl1tos al mi, virinaOo ? « Jacques 
elslblas en kr·eskanta furioz-o. Sia malv,urma silento in
eitas en li dangeran fajron. »Rcspor;du! Kion vi nun 
rakontos al mi ? . . . .' 

Marion repasas . csprimante uau:ooll , ~ed lleni<1 
vorto ven~s tra siuj vihrantaj lipoj. Monsieur de ,'Laf
ond elposlgas malrapideme unu manoll. Li ekpreuas 
fulmrapide sian bhkon kaj jctas sin kun blasfemo 
pla'llken. 

. »Ate1H)u nul', vi, casta kl1ubino 1« li diras kaj 
elhras el post la tabJ.o ViPOll, »obstinajn iufanojn 
oni devas puni ! Haha! « 

Marion kusas s urplanke. Lu UJ1UU vipa Ix\to 
sible trancas la aeron. Ruga strio apcras sUl: Id. dekolt

. ita dorso. Mariouekkrias pJ'O doloro. Lurmoj de fUl'i 
OZů pleniga.s siajn okulojn. 

}) Heslaco !« si plorkriegus. Si kurbigas sin kiel ' 
cksaJtouta tígro. 

Sed Monsi<cul' de Lafolld kun fimoka rido 
eksvillgas la vipou denove. Li 'estas barbar" en SLa 
veng·emo. Marion p-enas levigi. Piedbato l'efaligas sin 
plank,en. Nun sia mano elprenis el la mansaketó ,f.alí:n'ta 
de la rClIversiganta tablo teren , malgrandan r,evolver,oD. 
si sajnas esli preta je cio ajll . Jacques e,n blinda fuIÍ
ozú denove atakas sin. )} K~oJl vi Hun rakontos al mi ? 
Kion vi rakontos al mi, he? « li krias Cll hruta 
krudeco. 

En tiu ci momento okazas io ncatendita. En la 
cambro staras, kvazaií elteriginta, Mr. Tol. Li eslas 
pala. Per supel'homa forto li rnalfermis la pordon. 
SU.ť lía fru?to elstal'igas la vejnoj. Liaj okuloj -febre 
bnla.s. Manoll kuregas al li. Si cirkaiíbmkas liaj'lI 
krurojn. 

~ tile1Jd~ins.ki .: Kompozicio 



Dragutln III ch - Jejo 

c povas esti ~alie: Gligorije Martinovic 
estis au Lika:no aií Hercegovi:n ano , 
Malgrusa, altkreska, kun tubeia kal'ti
]ago sub ]a mentono, li staris kun la 
('ieteraj , en ]a amaso, tenante la manojn 
en lu POSoj kaj sen6ese farant-e incit-

etajn rimarkojn : , 
- A", facile al vi" viriuej ! , " Vidu kiél opor

tuna viestas, elulino ! Vin ciu prenos ! Sed kiu prenos 
la vilan Gligorij·e'n Martinovic?!", Neni:u, lia gento 
ja malpurigas!"" , 

Nun Glisa ankorau pIi movis siajl1 hirtájn 
brovojn super la profundaj okulkavoj, en kiuj fore 
silel1tis du nigraj okuloj kaj ek~aeis flanken, dum la 
venro akre traneis lian rostumitan vizagon, fro3tan ' kaj 
malhelan. 

Al lia rimarko nemu ion diris, La ' amaso de sen
lahorul,oj staris trankvile, atendante sian sorton ankau 
či tiun tagon, Oni devls plue slaradi 'en la terure mal
bona vetem, gis kiam fermigas la venduplaoo, por 
ke venu tiuj , kiuJ oozonas laborf,orbOl1, Kaj ci tie estas 
ja .tiom da laborforto kiom »ee Dio {( . Jen tiu Gligo
rije Martinovic tuta sin metas al via dispouo; nul' 
signon donu al li kaj li iros kun vi lau via plaoo~ 
Kaj la tutan tagon li ul vi ob~eme laboros cion, kion 
vi volas. Li ne k'ŮMS ian specialal1 metion ; la tut.a; 
metio, gi estas liaj vejnozaj kaj kalaj man oj , liaj 
senJacaj piedoj, lia kOTPO, .' seka, sedpura, pm'a osto, 
per n~nio infektita kaj kelkaj manph:n'Ůj da sangn, 
same pura, varmega kaj ruga. 

Sin, tutan sin proponas al vi Gligorije Martino-
vie 'kaj Cion ci tion vi povas uzi lau via vol'Ů, , 

Sammaniere yi povas procedi ankau pri la, »etul
ino «, kiun jos moketis la malsatiginta Glisa kaj kiu 
taris apud li snr la vendoplaoo la tutan tagon, sen,-' 

interese auskultant.e liajnklacajn petolojn kaj incitoj;n, 
rilata:ntajn tiom al tiuj, kiuj sm ofertadis al labon-i, ' 
kiom al tiuj , kiuj venadis »porelekti«. 
, - Almenau yin ke mi povu ekspedi de ' Ci t.ie! 

- diris Glisa post la unua rimarko, Seď neniil 

:Post deJc jaro; 
Abiturienta datreveno en 10 piarista gimna?io 

En Ul'bomezo konstruajo blanka: 
De la scienooj nobla citadel'. 
Sur cio la severa s tampsigel , 
De l' pastra disciplin' ne amo-manka. 

Mi venas stele ~1 la stratoflanka 
Kaj al ln sunaj vitrOj de 1 kapel' 
Rigardas mi: (en mano la Cape!'). 

o GCl1ui emus mi kún pio danka. ~" 

riltrigas tra)' aer ' orgena , zum' '. , 
, Refloras la' mfimoroln nun , an.ime 
o L ' antaiídekjara 1asli:á Tedeum'. ' 

' Kaj tamen,mi heritas ,k"vazaii tinÍe: 
J~ll,-laste ,min .salutas deproksime 
La po~et~tne foriranta Jun'. 
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vin ~olas, jes! malgi'anda vi estas, .malgranda léaj yi 
ne povas altiii! Se v~ posedus ahiie.naů iomajn kok
sojn, mizerulino, e}}le vi forirus, eble vin iu prenus; 

, e, ,sed vi .estasmokitajo kaj devas pereadi ci 'iiekune 
kun mi! .. , 'e, .1 & mill honoro,' A:Il~a ~dziniguku!l 
mi, por ke niestu du hlmdul'Ůj ! 

Sed tio jam -estis neksprita Ilek ~malgoja, En la 
amaso regis plua sile~to, plena de malamo al la ' viv,o 
kaj al 1a homoj ; kiuj , tranKyile preterpasldis ci' tie 
lau siaj negoooj, ne atentante la perdigintojn kajc}or~ 
gesitojn. ." 

' ~ Aha, ha - ci tie ekridos .la la diahlo mem 1.., 
Vivaj ; ·aťítentikaj homoj, nefalsitaj-, tUb) tutaj alvenis 
por ,silI yendi kiel var·oj kaj ee m~pli:: ol tio:: kiel 
sklavoj! Sed ili su)íeešas pIi ' malbone ol malnovaj~ 
forJetitaj Cifouajoj ; malofte iu turnas sian kapon al 
ili, ciuj ruras: s,e ili iom 'val'órus; ili ja 'estus jaro _ 
forvenditaj ! 

Kaj tiel al la fronto de la tempo ili farigis 
~vazaua balaajo ! . 

Sed tamen kelkiuj sercas ankau tian laborIorton, 
tiuju,kiujn la ventoj vipas de ciuj flankoj, tiujn, 
kiuj ·estas pii malkaraj ol ciuj ajn homoj en lamondo! 

Guste antaií la tagmezo, kiam la vendoplaco fer
migas, . alvenis vira ,en dika mantelo, ' egen~trita, -
kvazaťí li sin preparul? farigiies HucaJo; -kun ,astra
hana eapo SUl' 1a kapo, de- -uspekto m~gegema; Car 
oni ja vidis,ke li per sia rigard,o kvazau glutas La 
tutan mondon ; - li sin lokis iomete flanken, obSer
vante tiujn, kiuj , ofertis sian forton al sklaveoo. ~, 

Gligorije Martinovic álikau cifoje mókdirÍS: -
Ci tiu estas unu 061 tiuj, kiujn ni atendas,! ... Palpu, 
fr.ato, oe ia harligo, palpu ! .. , E, Anga, se ci , tin vin 
ne forprenos, ueniu tion faros ! Rigard~, kiel bele, vin 
flaras lía hundo! Oi ,divenis, ke vi es:tas brava ' ino~ 
vD-ag-a infano, ankorau ~eílifektita, nétiklita d~ vira 
mano! Anga, »je mia kruOQ«, jen la mastIl) pasus 
jus al vi 1 " ~ , 

La ) iro en la d-ika manwlo" ki-un suf'o,kadis la 
troa sango, pro kio .li gemis suh sia propra korpajo, 
vcre sin, direktis tien, kie staris Glisa kaj Anga, sed 
ne al si li tUrnas sin ; male, li metas sian manou, 
SUl' la sultrojn :de ,aha ' knaomo: ' Kaj samíno'lll\mte, 
kiam li estis alparolonta la ' knab'inon, Gij.Sa liq ek-, 
prenis ?e la D?aD? ! ' , , 

- E, se vi estas kristanokáj se Vl kredas 
Kriston, turnu vin al ci tiu nia flank,o 1 .... T.iu bab
ino gis .hi~l'aú~tis M la servo .. ; ,si havas anKau -kel
kajn »hankojm kaj si ne suleras tian mankon, k,iel ci 
tiu, Angelija! Prenu Anga':n, »al Sab'8-oto« ! Prenu 
sin, Rigard'U,kitJl modesta siN.estas, 'kiel-bitundet9' ~aj 
malsata, malsata, kiel 'Vermeto en la stono ! " ,'. E, přenu 

, si ll, » j e o MahoDleto «( , se v~ n,e .esfas kristan:O': , _ 
.' La viro kun . esldflla vizago, pór; SigllO de bedŘiíro, 
levas lil manon, dirante : , ', . _ - ' 
" - ' Ne mikSu. . viD ,en fré~da.j:q ,afero.jn I ',"', 

- Oi ja ne e,staS fremdaj uferoj, mastro '! Cio, 
kio estas ci ti-e' sur lá velld(~pla:oo, 'snr la {lavimo, cio 
apartena~ a1l;1 -ůkupad.ode niciuj, kaj' al xii ~iuj .~~6t 
permesite ofet-ti v-urori ' kaj , tiksi p~wn ! :',Vidu ''f~ 
Ci tiu . infano servos hl vi doone ;pIi ma}kare ol la. 
k:"ab~O!>, ,kiun . lw,; .~fay0t?s! Prenu .\Dg~n. - :»6e 
v!a 'rel:igIo«. '" 
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La dikulo ekridetis; lia hundo, ·entúziasme sib
laute, komencis grimpi SUl' Anga'n, por sin flari kaj 
le~i. G1isa kOl1tente ekrikalůs kaj klinante la kolon sur 
la sultrojn diris : , ' 

- Vi jam ne pov.a.<; forkuri, mastm, kiam ankau 
la hundo ekseutis, ke Anga estas trezol'O ! . . . Eteudu 
la manou, por ke ni akordigu ! 

- Cu , vi kouas ciujn mastrumajn labor,ojn? 
ekparolis subite la dikulo turnante sin al Anga. , 

- Sed Ciou' scias Ci tiu infarÍo! - ěkkrietis 
Glisa. - Nu, donu la manon ! ... Vi p ·agos al si tridek 
»bankojn (L pomon.ate, donos al si panon kaj veston kaj .. 
via si estas ! 

- Multe! Por tia sumo mi ja povas rlceVl 
Totica'n de cent kilogramoj ! 

- Jes, ke vi povaa, sed si ne estos tia laboregant
ino! Rigard'U nul' ci tiun Anga'n! Si kapabl.as ek
g.enui sur la plankoll frumatene, frotaute gis kiam la 
sango elfl'Uos el siaj manoj kaj genooj! .. , Kaj tio 
estas, frato, neaudebla beno I Pr:enu Anga'n, vi no 
pentos! 

- Multe. . . Mi donos al si dekkvin bankojn. 
- Oj dio! - 'Ckgemis Glisa. - Cu tia knábino 

J)Or tía mono?! Oni ja devis sin naski, ffato, finluli , 
fillsuCigi,erektigi,altabligi kaj nur paste sendi SUI' 
la straton ... Dekok foje ducent da p:mbnloj si for
mangis alla patrino kaj ki.al si nun estu tiel malkara?! 
Sed, ke mi diru al vi ankoratl un~: Donu dudekkvill 
bankojn! 

- Multe! Oni ja devas sin nutri, frato! Iru 
kaj demandu, kiom kos~as salo kaj viando, !.akta kaj 
sukero! 

- Hm" aukero, - primedita.s Glisa, - Vi sin 
;grasig.os per. suk.ero, cu'? Si a,lkultim(ig:i:s al weneno, ne al 
sukero I ... Nur panon vi donu al si, panon, nigrall 

08118UO 
DANIELDEFOE* 

En la memorjaro pri la morto de la ~utQro de Ro
binsono Kraso estas dezirinde ión rakonti pri li. Daniel 
Defoe náskigis en r659 au 1.060 en Londono kiel filo 

> de bucisto James Foe (en ,1'1°3 Daniel sangas sian nomon 
, je ,'Defoe). Komence li estis komercisto (lanajoj), kaj > 

pQste posedanto de tegglťabrikejo en Tilbury. En ., 1695 
regoVilhelmo Ul. de Anglujo nomas lin sekretario de 
la ,komisiónoJ pri la .importo de glasó. I!ost mallonga 
telJ)pó li flublikas· brosuron pri ' bank oj, administrado, 

" asekuroj k.t. p., DW? la luStaj jaroj de la reg()1 li ciam 
denove estas defeĎdanto de »La Fremdolo« (Rego Vil
helmo lII.estis nededandano, kaj pro t10 la angla: poeto 

, TlLtcbin verkis p.oemon .»La ,Fremdulo«),. kaj liskribás 
• > satirou ~La tutvera :anglo« (The true-boT0 Englisbman), 
, cn . kin li nomas siajn saml~danojn .»raso de bastardoj, 
nuSkiginta el 13, safun,o de Emopo dum 'Ciúj jarcentoj «. 
Eq 1702 Ii ,eldonas brosuron prl la batalado en la angla 
elilezio. 'Sed tion oni, De toleras. kaj Daniel »ef?e estas. ,é 

.. ~ , ",,". ' -k,~". .., ," ~ 
.'l * Lastmomel)te ricevitan, interesan "novetan ' pri 
: D~ F'OE. ni devis lasi pr~ lolpnapko p~r La sekva ll';lmero. 

kaj neretitan kaj .si estos al vi d3Jlka poreternaj' 
tempoj 1 

La mastro kUll la peltcapo denove metas manon 
SUl' la knabinoll de cent kilogramoj, sed Glisa lín ek
kap tis firme ce ambatl JIlanoj kaj lin re:urnis, 

- Ne lasu Anga'n, he, mi vin petas! Jen all
koratl unu vorbo : Prenu sin por dudek bankoj ! 

> - Sed kiel vi obeas, a? demand'ls nun hl viro 
de cent kvindek kilograrnoj. 

- Bone mi obeas, mi scias bon labori, - ap
enatl sin anoncis Anga, kin tremis pr) la frosto, kov
rante , la manojn sub ruga saleto. ' 

- Kaj kial vi fodasis la anbtlan mastron? 
- Ah, nenjajo, frato! - denove ekparolis 

Glisa kaj cirkatlrigardante, ke neniu lín (ttldu, li flust
ris al la eskimo en la orelon : - Pridubis la mastrino 
kvazatl la knabino havas aferojn kun la mastI\), sed 
si ne havis, ce mia hOnOl)!), si ne havis! Sucinfano, 
ankorau, virga kaj ma}Jsa'ga kiel §afido ! Prenu sin, 
mastro, vi ne pentos! 

La hund-o kDThStante grimpis sur Angan kaj boj
etis . . .. 

Krom la cetero, ankatl ci tio sajllis placi ul la es
kimulo kaj lideklaris : 

- Bone, ni iru ! 
Nun Gli§a sin turnas al Anga, diranle al si rapide 

kaj ,akre, ke nenin audie : 
- Aten tu nun, kion vi faras! Se antalíe ankatl 

okazis ' io malinda, nun vi gin intel'f>Ompu kaj estu 
honesta! ... 

Kaj ekridante li aldonis laute : 
- Kiam vi Íros al la vendoplaoo, preterpasu 

ankatl ci ·tie, Anga, por ke vi vidu, cu oni anka!} uill 
aoetis, ke ankau ni foje endomigu ! 

El la serba: J. Stefancic 

metata en mallibercjon. ~c oni punas lin per la pilorio, 
sed tíu ci punmaniero preskau similis honoradon , eur la 
popolo, kil! tre aLuis Defoe'n , doois al li fraodajojo , 
kaj jetis sm lin florojn. Okaze de ci tio li verkis sian 
»Himnon al la , Pilorio« ( 17°3). Ankau eIl la malliberejo 
li verkis plurajn pamfletojn. En februaro 170!1. li eldonis 
la unuan ekzemplel'oo de »La Revuo«. Tiu ci estas kun 
»Observator« de Tutchin kaj »H.ehearsal« de Leslic unu 
cl la unuaj gazetoj en Anglujo. Cri enbavas pritraktojn 
de ciutagaj problemnj kaj aliajn sciígojn. Post kiam li 
estis liberigita en novembro de 1]04, li publikis eo 1]05 
brosuron » The consolidator or mernoirs of sundry T,an
sa.ctions from the world in Moon « kaj eble tiu ci brosuro 
donis materialon al Jonathan Swift, kiu verkis »La Voj
agojn de Gulivero«. De I.706 ' gis 1719 li laboras eo. 
diversaj 'politikaj k:aj jurnalistaj funkcioj. Tiam en 1'; I!) 
li eldonas la unuan parton de » Vivo kaj mirigegaj avent
uroj. de Hobinsono Kruso de Jorko, maristo , rakontitaj 
de li mem «, car 'tio es~ la kompleta titolo . • 

Estas konate, ke- la prototipo de H.obinson cstis iu 
Aleksandro Selkir.k, filo de suÍsto en la vilago Largo co 
Skotlando, kiun Defoe renkontis en Londonoen 1]11 (?) . 
Dum la lastaj jaroj oni sukcesis konstati per detalaj 
espforoj , gís lda grado la rakonto de Defoe estas laúvcra. 
Dum sia juneoo Robinsono ' estis kvaz;aií »besto«. lun 
tagon li mortigis fraton, kiu frene~etis. Post kelka tempo 
Aleksandro estis mulaperinta, li sekvis la deziron de sia 
koro káj estis irintll. maron. La unoa .vojago nur daúris 
mallongtClupe, car post kelkaj semajnoj li rehejmi~is. Sed 
4wil' la dua li t:t"aviYis siajn grandajn aventurojn. Defoe 
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rakonlas, 'ke _Robinsono pro siprompo. vénis sur la 1nsulon, 
sed tio es las nevera. Liaj samsipanoj "ne volis hav! lín pIi 
longe ' SUl' la sipo', kaj posllasis lín SUl' nelogata insulo , 
nomesur Juao Fernandez (Sud':Ameriko). Ankai:í Hobin
sou o n~ estis 30 jarojn SUl' la inrulo, kíel rakontas. Detoe, 
sed nJlr {I jarojn plus ~ IUonatojn. Post multe cla vagoj 
kaj avcnt~lroj, Aleksandro (aú Robinsono) iun climanc01at
enon alvenis en Largo'n. Liaj gepatroj es lis en la pregejo 
kaj Aleksundro anka!1 iri3 lien. La s~ranga vir o vidřs ' sian 
patrinon kaj eksidis tuj apucl ' si. Patririo Selkirk neDion 
alíau pensis, ol ke sia lilo jam delonge rnortis. Kaj nun 
ckvidinlc lin , si elbusigis 10agan krion. La cliservo tule 
rna)orcligis, car ciu volis paroli kun li. Pro la longa rest
ado SUl' Ja insulo tarnen , neniam vidante homojn, li 
farigis hOlTlevitlJ. ~stonleli pasigas sian ternpon fiskaptar'le-. 
Malanlau la domo de siaj gcpatroj . li konslruas kabanon, 
tut.e cl tabuloj , en kiu li vivas,. lw} tagun li neaténdite 
konati,gas kun knabihu, kiu pastas la Lovojn de sia patro , 
kaj kiu ,nomigis Sofio Bruce, Kun si AleksanJro eJzigas , 
scd post kel kaj jaroj Sofio morlas, kaj tiam Al.eksanclro 
Pl?rciwn malaperas el la. vila~o. 

Jen keJkaj historiaj donitajoj pri la 111 ori dIa ma 
lihro. La eksterurdinara sukceso de la libru monlrigis cl 
la muJlai tradukoj (i a. en Esp. (mallongite) de 1'1 
Ling\'a h .omitatano H. J. Bulthuis, eld. 1'hieníe-Zutphen
Nederlando I (28). Dum kvar rnon'1toj aperis kv'1r cldonoj 
de la libro kaj post kelkaj monatoj Defoe publikis 1a 
duan parton. 

Defóe . tre lIlulte veril;is, lia I'erkaro ' enh,lvas cirkalL 
250 tit;Jlojn , sed ciuj es tas fOl'gesitaj, krom tlllU. Li 
olOrlis j \3 la . 26a de aprilo 173 I en Munsfields kaj estas 
entombigili;l en BWlhill Fiélds. 

Joh. Hm'log. 

8fCfHZD 
i .\'" -- . 

< Oi/ljn liúrojn, ricevilajn en du elaempleroj; 111 rl'C
enzas.' Uhuope ricevilajn librojn ni ' nul' 7nencias . . ..-:.. La 
reeellzoj· csprimas nu/.' 1a opinion de .ta recenzinlo k~j ne 
tiul} de la redaJťcio. Pro lio' Za reda":cio Ire valonll! 
puklikígas interesajn· kontrauopiniojn, ' !wncernanlajn čajI! 
apcrinjajn .recenzojn. - La li:broj; ci lie , menciataj.fwj 
~'ece~4ataj, cslashaveb1aj ce la librO'faleó de nia eldolil'jo. 

, Hermann Haef":er: JARMILOJ PASAS. (Eld. ' Rer-
oJdo de Esperanto, Koln. I. II. ' vol.. 500 p. dUl:lnlede 
bil1q, ;.! i\X I t; cm. Prczo: en dll ap~rtaj ,vol[,lJlJój pá : P. 
I !1.7D, en unu volwno P. 2 2 .50. 

\Kara Aniiko, certe vi nc forgesÍs, - ke t\nlai:í . tagoj ni 
slaradis kune cn la stacidoma halo de la húngara ,cefurbo. 
Antai:í semajnoj vi ne .kónis min kaj mi ne konjektis, 1.é 
Itl $Ortva5.o11aro alportos al mi arnikon.' Kaj jen, ni jan} 
adi'!iuis. '1~i .. rr~algrandu~oj staraclls,· parola?is apud la -gig
arl~a lt>komollvo, · - suubolo de .la preClza, lie kontrau-
5t3.1'ehla forto - kaj unu minutonantalL ~ via forvojago 
okazis , ke 'Ii .alrigardis min; 'm,iaLokuloj, 1<\ l~ns~jóc 
II 1a koro faris etcrnan fotografajOh pci vi; .viai sentoj 
et~ndigis . la manojn aJ. mi kaj la saÚla sento igis ll1Íp 
pOl'. cirkai:íbraki vin. 1'iu senIo 'klinigis vian kap on, al mia 
viza$o k~j tiu sento hruligis lW?qn :en Iiiiaj' okulof" }:..á 
ekstera. vlZago de la, mondo reshs'~la sama. " El la 'stratoj 
enffugls ta' hrua pulsado de la' grandurbo, ,-interne. pafpaf~ 
adis Ja lokomotivo kajkuradis ILbomoj. -Cu vere; nť'inio 
okazis? Sed jes. Du viroj, ~inceie; atnike ah:igardis unu 
la a.lian k.aj stirnulite. de s~cer~.Jionesta"Jl~scntimentala., 

fráta arno, ,.ili interkisigis.Du ' koroj",':-< n'orda kaj suda 
' retrovis sin; retiovi, iun perditan kaj entiu mOIQento mi 
cksenlis, ke ni esperantistoj vere povas solvi la mondjlrob-" 
lernon , ke en nia .agaclo pintigas la mondl)islorio. ' Mi scias, 
ke uragano min~t:as nin. Povas . okazi, , ke la kqmpatirida 
monclo járdekojri trábaraktos en la suftMorenlo, -sed ni 
jam vidas, sen tas 1llalantau la elektl'izitaj' nuboj la: esper
stelon, la mondon de la nova homo. Hodiaií ankQra(r 
densa nellulo klopodas !:>lindigi. nin, ni nur palpadas, sed 
ni scias, ke ni p'ovas -~am J~bil~ en fres~; :or~ sunbr!lo. : 

Kara Am1ko, kles clrkauprenantan 'geston mterna '
de\'igo diktis, vi bone komprenos; pro kio mi havis speci
alan plezuron, legante la mondhistiJrioÍ1 de ' H. Haefker. 
Jarmiloj pasis kaJ pasos, sed en la ,ordo de la Qkazajoj 
cerle havas signifon la tempo, kiu maturigis la esperantis
mon kaj -- la esperantisman mondhistórion. Jen nova 
ll1ondhistorio, aií vere nur longa historiá trílktato , kiun 
esperantisto verkis esperantlingve kaj - esperallte. Vi jilm 
k0!Dpr;-nis ITI.in, sed rriia kémsci~nc? devi~~s mi? par.oli 
pn I a lIbro , klCS apero estas gn vSIgmfa elma], el ClUJ vld
punktoj. Mi klarigos la ekirpónktori, la p~nsmanieroÍl de" 
la verkisto, por ke ~iu vidu, kiu' havas , okulojn kaj ciu 
aiídu, kiu ,havas orelojn. • 

Antai:í cio: Hermann Haefker esta~ ",perantistd, 
Jalt la plej inda senco de la vorto. La citů ' de la Zamen
hof-a himno; ~ En··la mondon venis nova sEmto ... « flugas 
cl lia buso majcstc, krede, nature, himne. 1'lun n0l'an 
st'nlon Haefkcr kredas kaj scia3, ke tiu no va sento, kiu 
»lastsigniJc estas tutmoncla paco ~ iam purigos la mondon. 
La historio de HI hornaro ne estas fiera verko, maJe' : 
malgaja kroniko. 'de lá hornaraj Inalsanoj , el' ki'uj' ni , devas 
résanigi. Aulaľl ketkiíj ' jaroj a.pefis la rnondhistoriá skizo 
de WeUs, k;es ekirpunktc, siml~as al tiLi de Haefker, sed 
nian libron nul' esperantisto. ,povis verki: kun, tiom cla 
konscio, optimisrn~, ; v~Io, n,~~'\!lsl?~~ťnti§j;o povi:. rigardi .la 
moralon de la pasmtaJ JarnuÍoJ, car antaů ti Clól111 ll br,rl
etas li!- stelo, al kiu ,kurage ni iras .. ,« Mi ne riprócas, 
Dur konstalas, ke la libro ; ne , es#~j;1itonďhistoril:l, Dur 
historia traktato, lai:í -la menciita" ceF[lríncipo. Samtempe 
lili konstatas kunla 'plej. alb ·gojo.;:'ke: lil aňtorG :tiéniarn 
pcn:las li!, ~Oi9.~ kai la cefprincipon en la labirinto de la 
liomestinto. Multfojc mi ne scias, pro kio miri.? Pro la 
simpla komprenebleco , de kiu ,ni estas ciam regviditaj, 
dum unu minuto" al la /:,efa V,9jo, ,v. niaj ~ grandaj prob
lemoj , . atl, piů; la meni\cprripÍ~ne&l~: ro')i'1'apeGi\, ' áktÍlilJa 
rako~tadl'lJai;iCrO, ki~l alt~:~e~ .imtaiJ.a~ sek~vas- ~~ ~l':ltígain, 
konsel<rencaJn parto)n . . 'I,mJ du pár~elaJ ';VOJOJ kára~ter.~ 
izas, la .: lioron, kiun , verkis hQ.IrÍo, bo~sanca: 'miksaJo ,{1e la 
ni.p;Ol'listó kaJ. anal~zi:ito.F:6jeii, s:orGts ,)nin}títl fundamen.te 
en 1a praepokon, ke vei:Íis ar mi la groteska ideo : jen 
H. Haefker, cefkunlaboranlo de la praepo~a )l Stontrul11- ' 
peto «. Mi ne devas konvinki la Leganton, ke sub mia 
paradoksa penso ne moko kalas sin; tute !pale : ..:-.. laiído. 
Viv~ts jam Ta iiLoloj',ďe .la ar~ikoloj: l)Petcfita par-adizo, .:. 
Restoj rakouGls .. , EI oriento ' lumo .. , .BabilOllo degen
eraS . ... 'La > dramo de · l' . antikva Orien~o ' ... . ktp. klp. 
~ntel~ce mi. , citadas la lit?lojn de tiuj ci ' ja:pitroj"car: ili, 
cu tltole" cu cnhav.e, plti] , .akr:an. konturo,I! mobt.ras pn lá 
lÍHlniero, per kiú la ~ ai:ítoTo vivon spiras ~p la mortintajTh 
homojn, ek,a1:<i:lujn, 'll1ovadojn. Kaji tiu raporta maÍliero ne 
ll1alseriozigas Ia yerkon, nur inlereson vekas kaj kontÍnu
!l?as . ~il1 ;ec. por Ia l:iik~Lo.,.,. :.-... ~i ~avas:~ ankaií JOD:!: d~ 
nproco ; ml bone SClll-S, ke la , historlO ,de ,la malgraiJdaJ 
llaci~j pl!eskau tule epizodigas en la ,.flistori-oceano, sed 
tamen, li:iaL ne konsenis Ia aiítoro .aJmenaií la .nolnon de 
Rl!ngarlantlQ, kiam~ lipa(Olas pri la J;Ilondll1ilito '~. En la 

'ňomo :' dé '~a , M.~rÍ~i:,19ť1 ~rík~lL Hl.lngarujo 'e~estis;. Korri~ ; 
p'rc~ebJe, bll, npro~!o ,nll tusas la esencon,kaJ máln ~ultoIi 
debra:l el 1« va10rQ de la ' w;rko,. la dua,-r.lproCo :: ke -kel
k.1?ke ant1!;uénpas:l'S '1(0;"a per~~~ ':, Hacfke:, ~a ,poeto~ kíu ' 
prp~ďr.e';~?-Ra:~-, S!np!l ap~aJcPJ :, » a .postenofl« ~ ot ek'OIlQ-

,Jl1l<lJoJ ;»a ; pnorl«. . .Nur , tlaokaze li petdas la "kontákton ' 
P.Ot momentoj .Jl.l 1a legantó, ~~ tio ok;u;as tre malobe 
kaj la" ekvilihron rei~as la ~anda virto de la verko: la 

, .ne ' pricliilíe'líla ed~~Jikó. K.aJ Jciarn li illp~oksimitas -al ma 
Zis.~agvoj-a ·; ~pdko~ , m:~ap~ras:fuia r.ipr!lc.eto kaj . .tule., krist-



ale i~rmi~asia ~kazajoj, kun' daj modvoj kaj konsek
veneoj. Fine ni alvenas la lastajn pag-ojn kaj ni sentas, 
ke ni ekkonis en la aiítoro, noblan batalanfon de la 
monddemohateco, kiu devas triumfi per la armiloj de 
la ' seio. Kaj 'scion donacas al ni tiaj verkoj, kia estas hi 
libro, pri kiu mi skr-ibis la suprajn vortojri. 

Siitcigyi 

Kólomano Kaloesay: STRECITA KORDO. P~em~ 
aro. Formato 13.5X20 cm. 196 paga. Prezo biosuťitii 
oraj pengoJ ll.50, bindita oraj pengoj 6.50. Aldonu i 00/0. 
por sendkostoj. Eldonis Literatura Mondo, Budapesi. 

En trankvila horo dum la Budapesta Kongreso, du 
cl .la . plej bone konataj regoj de Esperantujo komensj~ 
diskuti la Esperantan poezlOn. Kun gr.anda plezuro 1~1 
trovis sin samopiniaj: la unua kaj lastar poeto estJs 
Zamenhof ; la modemaj rimistoj es tas lenlaij, sed tro lalld
ataj , kaj ili produktis entule nul' du-trL versajojri kiu) 
meritas l a klasigon : poezio. Plorinde estas, ke tre mulla;). 
kaj · famaj kaj n ekonataj , partoprenas tiun opinion .. 

Por ili, la filistroj, ne estas poezio en Preler la VIVO, 
ne es tas en Mondo kaj 7(01'0, qek cn La Tajdo, nek en 
Pilgrimo. Nun ni 'havas novan ateston en SlreCila Kordo , 
kaf.mi preskaií esperas konvinki ilin. Sed cu eble? Cu la 
hOÍnoj kiuj restis senemociaj anta!í. »Iras Abiturient<> » l:~ 
Luna Ebno« - aií »La ApefltJva Horo « - , cu JIl 

kapablas konvinkigi ? Nu , se Strecita Kordo ne .sukces,~s 
pruvi al ili, ke estas ankorall poetoj en Esperantu]o, nenlO 
povas. 

Dum papi]ia trafoliumo de la volum.o, unu? OnI estas 
fr.apita de la preskaú nekredebla lerto tekmka, de la fenpma, 
kompleta mastreco. super la lingvo. Kelkfoje mi ec sentas. 
ke tlll lerto mastns la poeton - ekzemple, en la verso 

"FJugu la .flagre feslaj fajrofloroj !" 
Posle , ec al ni, kiujmultjare fleksis la lingvon pOl' 

esprimi samtempe ' emoci6jn profundajn kaj kolornu:m
cojn efemerajn de l' animo, ec al ni venas miro silenta , 
ke la . lingvo povas tiom esprimi, tiom ,melodii. Estas 
provo tre insuua, analiii la rilatoo inter tekniko kaj 
emoeiefiko en · poem oj kiaj "Renkonto al la Luno « kaj 
»Kongresa Runo «. Tie ne estas floranta, sensignifa vir~u
ozeeo; ciu ehanta rimo, I:iu sonora frazo, ciu martela 
ali teraci o , 'es tas nur rÍmedo.Cio servas por atingo de la 
čelo - la mirakla slIgestio pri profunda emocio au magia 
sentimpreso, per signifo, per sono, per ripeto, per koloro. 
Kvankam Kalocsay ne cialTl a(ingas sian eelon, tamen 
plej afte li fuJme komunikas al ni la unikan tTavivajon 
- kaj la miraklo de ,I' poezio efektivigas denove, 

Kelkaj el Ia poem oj tie ci' es tas jam bone konataj. 

Ekzemple, .»Íras Ábitudeni« én Jdu čiu ei ni blkulas 
sian malmultan bonfaron kaj sian pedidou al la revoj de 

. ľ juneeo. 
. Sed es tas tie ci aventuroj de ľ spirito al mi nO\'aj. 

EÍl " Efcmete ,( ni vojagas tra .la spaco, ni entenas la. tuLan 
v}voti; Kflocsay f.angas la su;nbolo. de ľ Ho~o, klU ťe~' 
sla konsclO k;tJ Sl~ penso Dle krels la un lvers~n .. Kaj 
ii Sunsubito « jam de la unua verso sentigas al Dl tIman 
maltrankvilon : »Jam igis kupro la tagmeza Ol" •. . « 

Li sarigas sian hurrioron - kiom ofte 1 .Jen cn 
»Karito de Yagabondo « li kantas la freaan melodion (~e 
sendomulo, promenanta tra verda mondo. Jen en. »Map 
Idilio« Ii estas tomantika amanto, danoanta en prmtcmpa 
bosko, kanLanta kiel fauno. Li moke, spáte pikas la sen: 
kompl'enajn kritikistojn en »Veoj pti la asonanCo « - b 
' lb estas nova, gaje satira Kalocsay. Kaj cn silcnto ni 
alískultas la lurne paganan himoon al la Diino de l' Amo 
en "Duopa Psalmo «, kiun ehos ciuj geari'Jantoj kiuj kur
agas "ivi korpu kaj anime. Sur ciu pago es las nova rl~ ve
laeio. 

Oni fine demandas sin, cu tie estas unueca pcrson
ceo, ai'; nul' cho, hameleona spegulo por' ciuj koloroJ kaj 
lumeroj de la mondo. Oni ne sci.povas resp?ndi , gis kiam 
oni trovas 1'1 elkoran amarou kaj slalan splton de »Hen
konlo ať]a Luno «, kaj la aman komprenon de ľ malforlo 
kaj oJera doloro en »Patrineco, kaj la karesemon kinn 
elspiras aliaj poemoj .. Fine, ni ko~s~ruas 5" ni bildon 'de 
hOlilO forla , saga, klU mulle sui.cl'Is kaj komprenas la 
suferon ; kiu kompatas kaj arnas la homon, la' senforlan 
sLultan hurnon , kaj p:o .li estas prela almilili la blind.a~ 
(,\ielnn meOl. nenkontI ban hornon , se nu/' pere de Ira] 
poem oj , es tas nefol'gesebla travivajo. 

Kun cscepto de »Kongresa Prologo« (Ox-rord) kaj 
}) Th. Cad morLis« (poemoj laumenclaj kaj nepersonllj ), 
la volumo enhavas neniun poem on verkitan posl 192:'i. 
Okazis <ll tiu spirito io stranQa p03t liu tempo, kiuo li 
ankol'aií. ne es Las pTeta konfeSI al la mondo : 

Cu tíel povas mi min malsimi1i, 
Ke sen kompren' mi miras pri poem ' 
Kiun mi kanti iam larme, .sange ? 

Le<7inte Sll'ecila Kordo, oni nur povas senpacience 
atendi 1'1 malkason cle lia spirita pilgrinhl dum Ta hlSLólj 
jaroj : 

Mi fioe jetu jam el la anim', 
Kiel balaston jetas· la balono, 
Por f lugi al pIi aHa regiono. 

Masko; 

L. N. Newell. 
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Kia mistera forto pelis tiun ci kuriozan vagabondon 
de lando al lando, ~is li trovis hejmon en sia amata »ora 
nordo « ;> Li mem notnas ~in sopíro al la sendependa; 
lihera vÍvo. Kaj sendube Weld apartenas alla herooj de ľ 
solera vlvo. Sed ankau en sia norda hejmo li ne trovis 
lrankvilon. Apenau pasís la kelkmonata kaptíteco de l' 
afkta vinfra , j en li jam estis survoje : 11 entreprenís long
ajn, penigujn vojagojn, cu por komerci, Ču por casadi. 
Carte pri ti aj homoj diris Baií.delaire: . »G 1e pauvre 
amoureux des pays ehimeri::p.:e31 « (Ho, la ko:n pa~ inda um -ll
t.o de landoj himeraj!) Li sen tis nesatigeblan instigon por 
serci novajn rcgionojn, novnjn hOnlojn, por ekkoni novajn 
klltirnojn , morojn. Heredinte néciutag?n komercan tal
en lon . li uzis siajn migradojn por kreškigi sian havaj on. 
Fine li fal'i{i;is riclllo ; elekto je ľ 'eslreco de laNovos ib
eriaj insuloj kronis lian sukce3plenan vivon. Post vizito 
al la civiJizita mOlldo la plenforta sesdekjarulo reiris al la 
nordo. 

La libro enhavas detalan raporton pri la trnussiberia 
Yoja~o de Welzl d ~ Kra~nojarsk gis la Novosiberiaj in
Hlloj. pri Haj grandaj ekskursoj, pri lia komereista agado, 
pri la vivo kaj moroj de ľ eskimoj , de la blankaj arktll]
oj, pri l~ odebro, pri la surprizaj belecoj de la arkt:t 
mondo, de la siberiaj praarbaroj , pri aventura, dan~era 

voja~o cn A,laska, SUl' ln rivero Yukon k. t. p. La "erko 
rst3s malgranda enriklopedio de la ar,kta vivo. 

La postpal'olo estas cta cefverko. En gi la redak
toroj rakontas, kiel ili komencis la kornpilon de la libro. 
Welzl , ne ponmté verki , rakontis en sia, el pluraj lingvoj 
kunmiksita, idiomo jen tiun, jen aliari historieton, la re
daktoroj stenografie notis kaj faris mil kaj mil klarigajn 
dernandojn. En .,tín ci postparolo formigas antaú · ni la 
bonhumora, carma, kelkfoje kruda , profitema, tamen 
ciam bonkora anima vizago de 1':' heroo. Estas domage, ke 
la kompilintoj ne konservis la fresan stilon de tiuj ci 
spontaneaj babiladoj. Tio certe estus ankorau plialtig
inta la valoron de la verko. 

Jen ekzemplo pá la carma naiveco de la rakonto. 
Welzl parolas pri »arctic bild «, kiu anoncas la printcm
pon alla irost.aj , malgojaj vÍntraj ,pejzagoj de ]' Nordu: 
)l ei tiu stranga birdo flugás ciam tute sola, neniam· en ' 
aroj. (ji flugas tre alte kaj kviete,estante lumigita de la 
suno, kvankam ni malsupre ne havas ankoraú la sunon. 
Tiel ni 'vidas la unuajn radiojn de la printempa sunů súr 
la flugiloj de ci tiu birdo, kiu klare. .lumas en nian kre
puskon. La indigenoj konáutas kvazaií frenezuloj " kianl '. 
la hriJanta birdo movigas, sur la málhela firmamento: !.li 
konsidcras gin la plej gran4a dio, kiQ ekzistas en la nordo, 
br gi aJportas la sunon. ;Kaj efektiv,e, kiam g.i reyenas , 
post keJkaj tagoj la sunů ' l)1'ilas jam, sur la . firrnamente 
kaj ni maljtmaj harditaj :harbuloj starante senlaute sur 
loko rigardas post gi, dum gi ne tnal!ij>éras, kaj ni 'kol.h.! 
prenas la Eskimojn, kiuj ~ojkriante etendas manojn.. 1I1 ~i. ~. 
Neniam mi vidis ci tiunni-rdon proksirne', kaj!Ili dubas , ' 
ke oni trovus homon , kiu 1túra~us mortpafi ,Ci tiun herold~ 
on de la suno. Mi ne .\'ola$ ee px.ipensÍ,kio okazus al tiu: 
kiu mortigus .gin. « " , " 

La Esp-a stilo de l' libro :e'tmí "facila, . sinípla. Ta- r 

men- ke1kfoje la leganto trovas ke1,kajn rig~dajn, maUertajn 
esprimojn. (EkzempJe: »kio tió «; >i Cíe tia K, "J.,romor
dinara« anstatai\ » eksterordinara ~ , k. t. p.) Anstatu t'pleD1.\ .. 
da« oni devas uz~ , »plena · de«,. au »plena je«. , N .. e mankas 
ankau kel kaj pekoj kontra-u ta. giaIJ1a.ti~o i oni tr9vas ; ,; 
» ~is ~i tien «, »tra ci tiun' dezerton'«... Anstatau !a rg,usta 
lkronometro« oni legas »bronom!ltro«-n. Ánstataií, » fn~i ,\' ; 

estas uzata »iugi «. Kiarn ~esos Ía anarkio rilate .. a1 ia uzo 
de tiu ci verbo? La lihró" enhvas ke1kajn ncologisnNjn, 
bedaurinde ili ne estas klarigitaj . Stranga kaj nepre mal- , 
aprohinda (car tute ne .kutima) estaJj la perapostrof-a " 
disigo de' la kunmetitaj vortoj, Kial ne uú la kutiman 
dividsiguQn ? 

H.esume: nia literatúro riČigis per tre interesa, in
strua "erko, kiun ODl legas kvazau sensacian romanOJ;l. 

Ludoviko Totllch"e 

KALOCSA Y: L1NGVÓ STILO FORMO l4A paéuj , 
J :ormato 13.5X20 cm, Eldonis Li~eratura Monda, Buda
pest. Prezo: brosurita oraj pengoj 3.40 ; bindita oraj 
pengoj 5.tl o. Aldonu JO 6/0 por send:kostoj. 

Se mi volus de,hle priparoli ci tiún verkon, . mi 
devlls skribi libron miuimume trioble .pli dikan ! Kaj 
~eudube : mia libro ne havus ec la trionan vaJoron ! Vere 
konsterna estas la riceco je' klarigoj , analizoj , de ci tiu 
libro , kiun verkis . samide~o lingve · klera, stile lérta. 
Sed pIi: K. amas nian .E-on I Nur tia:homo simile p.ro-
fundigas en la sorcaj mirak10j de gi. . 

K. estas absolute prava dirante, ke uzanto de nia 
lingvo tute ne konscias, kiajn malfacilajn v'ojojn li iradas. .; 
En ci tiu fakta mi vidas manifestigon de ' la g!lnieco 'de.· 
Zamcnh:of..· K. iom konsciigas la malfacilajojn , kiujn 
grnic kaj .. -' mi riskas diri: - nekonscie Z. superis! 
Pro' tio ,:ankau ne necesas , ke oni lernuparkere' ciujn 
regulojn kaj analizmetodojn. prczentatajn de K : oni dau
rigu .UZI nian ' lingvon, t. e. nekonscie apliki la regulojn. 
Eble iu kQIÍIHudas : nu, se tiel statas la afero, la tuta libro 
de K. est<is ' superflua! Neniu diro estus pIi malsaga '01 
tiu. E esta", vera lingvo, vivanta kaj viva lingvo, kiun uzas 

. vivantaj h~. Tiu ' lingvo devas esti esplorata, ekzamen-
ata per .ciuj helpiloj de lingvoscienco laií ciu rilato '; nul" 
ticl evi:denbgas gia lingvakonsisto. K .. plenumas grandan 
parton de tia esplorado, traktante E-an vOdfaradon,ev0-
IUOH de nia poezia ling,vo, la E,-an rimon, la prononeadon 
lau sonoj, akcento .kaj ritmo; krome K. re3pondas kéik-
ajn lingvajn demandojn. . 

Malgravas, .ke ,mi ne půvas konsenti kun ciu diro de ~ 
K. ; sed gravas, ke.la trastudo d~ tía libro plivastigas. la 

- seion pri E, konsciigas kvazauan lingvo-masinaron . . Spe" 
riale interesa] _. láií miJl opinío - estas lacapitroj pri suf
iksoj ; cvidentigas el ili, . kiel · malguste ili estas uzataj tre 
,ofte; mi citas nur duekzemplojn: hela ajo (meblo) ne . 
estas .identa je belajo (regiono) ; sprita ajo ' (masino) ne 
estas spritajo (serco). K. diras: «La adjektiva formo ' 
sigrůfas, ke: in ajo havas inu okazan kvalitou, dum la ajo
kllnmeto ' sígnifasl.a senseb~an manifestigon de'· lit respek
tiva kvalit.o. « 

; RiJate al ela vortteorio K. .adaptiga~ ál tiu de Badssure, 
kompletigita de Eugen Wuster ' ; jen ' teorio, .kiu nuntempe 
éstas al,fi'obata~de preskaií ciuj kollípetentuloj ; unú el giaj 

' cefaj trajtoj. es~as :,1a vortradikoj havas .difinitan gramat-
ikan karakteron křnnmon1ras la Fundamenta Voi.taro \ 
per' ·la afďonó' de la' gr.amatikaj finajoj 0-, -a, -i, kroDle - . 
€kzlstas .f~di.koj · sc~kal'ák.~er~: prep~iciot, ~ol1junkéioj 
ktp. Al CI bu teooo kontrauas la aIia, lau . klU la V01't-,,, 

radikoj ' ,ricevas siangra,matikan karakteronper lagramat
ikaj finiLJoj ;' la rllBikoj' me~ ne '':b:avas grainat.ikan kank
teron, ~ Ii _estasgratnátike~~diferentaj. _ 

·1\1'1 ne po,vas ,-konsenb :kun la senrezerva aprabo de 
- K .rilate al la poezja lingvo dé Grabowski en »Sinjoro " 

Tadco«. Ankau la . poezia lingvo ne rajtas detruj Ja klií.t·
eco?,; ekzemp.le. la' eSpri(~lO .»'pren~ min . file«. ne estas ,_ 
snflce klara, sa]nas, al~ ml : , c.u .»file prehu mm«, t.e. 

.; »- prcnu . min kiel prenas filo - , la pá.tr01;l.«, cu » prenu ' 
min kiol prena, pa'tl:o -=-:- la.filon l< ? G. volas diri » p~enu , 

~ min kie1 fi.!:on\-< , »prenti 'min~ fiIů « . '. " ~ . 
, 'Itc , ~iberema: K.~ontJ:i~as. rilil~e . ~l.rimo~. ~stas ~" 

(,-fal'o de 1 'gusto, cu QDl yol~ permesl JenaJn »rlmoJn . : ;'
Dlb-jugo, :t;remda~penta, korpo-s9rbo,. kaqro-pnfro. ,mon- .; 

. tricttmdd; ; K":'~ noul'lI-S ~iaj~ rimojn "pa-:en.crimoj .kaj diras: '" 
»la l:Il'1ldo dli" .parencflmoJ ne estas tíel mekanlka afero, 
kiel .. la t}zadq dl~ l:inmj p,!,raiř~jdonas aJ la poeto "'.abun(!an 



~1.Jl flNGtJ.cO 
.:... Jlfc.IO BAGRl' -

Vole nevole oni devas kónfesi, ke la antaumilita 
movado havis pii da morala forto kaj pli da celkonscio 
ol la nuna. KOTl1-pl'e{!eble, cal' la -ppstmilita taktiko elJetis 
la ideanbazon kiel super/luan, ee dangel'an balaston. Pro 
tio parto de la idealistoj perdis fidon kaj tiuj idealisloj, 
kiuj volonte aligus altia kulturmovado, kia estas Espe
ranto~ audant~, -ke gi ne havas idean bazon; ne interesigas 
pri niamovado. Fakte, la idealistoj havas leonpai'ton en 
ta prospe/'o de ciu movado. Anstatau la forJetita idea 
bazo oni pl'enis multe pii -pezan balaston : la prakti/wn 
valvron. La malfelieaj praktikuloj hruele seniluziigas v:d
ante, lee tiu ci rnovado bezonas oferemon kaj tre maloftc 
Iwntentigas Za aspirojn de la profi.lemo . 

La ideo pri lillgvo intemac:a m emstarc jam ne povas 
havi liall alloyf orton, . T!ian gi havis antaue. La p/'oblemo 
solvigis. Espe/'anto estas vivailta I'calaJo kiel lingvo, sed 
gi fárigis socia demando . La sorZo de la EsperaTltista/'o 
dependas de tio, kiamaniere gi povos trovi siaTl loTwn en 
la socia evoluo. Esperanto, la lingvo , jam plur/oje p/'uvis 
sian "vivkapablecon, nu/' giaj ádeptoj, la popolo, sercas 1:
bcrigon cl tiu ha oso dc ideoj, hiu harakterizas la postmi/
itan tempon. Duste tiu ci vojsercado, la sopi/'O al mern
stara kulturvivo ,' la batalema k rililw, la kunpusigoj de 
di1Jusaj opmlOJ kaj specialigoj de diversa,j falwj 
mon/ms, k a -La Espemntistaro disponas pri la necesaj 
volo kaj cnl!l'gio po/' liberigi el la s.'daveco de la haoso, 
pOl' alpOT'li tiun mira/don, Idun la rev:Jmuloj vaTle aLntdas 
de ekstcrmot'adaj milionuloj. 

La plena prosperodep~ndas de tio, kiamaniere ,h'aj 
I<-iagráde cstas uzataj la propraj fortoj de la Esperantis
taro, lciu )wvas cion necesan pOl' memstare dil'ekti sian 
SOT'ton. Nun sole la neorganiziteco, pii guste esprimite 
Za elm,odiginta konsti/:u-cio malhelpas g :an evoluon. La Es
perantistaro es/as popolo , Táes teritorion formas la tuta 
mondo knj hies nobla aspiro · estas: farigi necesa vivele
mento en ta socia vivo de la homaro. La Esperanl,istc.ro 
ne havas impcrialisl'ajn revojn, sed gi volas farigi respekt
ata servanto d e la internaciaj intcresoj . La Esperantistaro 
estas popolo, kiu kun .zojala respelcto cil la - nacJaj kultur-
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okazon, montri sim lerton kaj guston ankaií ci-iilate; ~i 
estas '- vere la »alta skolo« de rimado«. Tiaj »rimoj « hjnas 
~ mi , es~i n~aj. »asonancoj «. Nia lin.gyo ja estas malrica 
Je pUl:a] TlmoJ. Sed kompa.ťu mlan rakon_t-poemon 
»KasteI" ' Pizzighettone« en Esperanto-Praktiko, n-ro 
7/ 1 92 9" .En. ~i trovi~as 911 rimparoj , el lciuj 1 ripetigas 

. pro speclala] kaiízoj har ' fojojn, sek ve ekzistas 91 di\'
. ersaj rimpatoj. ciuj .puraj I Trudigas - laií K. - 'la nec
eso, plimultigi la rimeblojn. , Sed . ekestas .ankaií la de
~1an~ó ,' ~u rimoj estas neprc n~cesaj por. E-poémoj , aU. 
cn ma lmgvo ph mulťe -harmomas knn aha poem formo. 

r Nek !a latin.a I?ek la ' greka lingvoj koni s . rimojn! Eble 
- plensono kal nt1i1o povas anstatam ilin , eble aliterncio, 

kiuj:n K. tiel ~ajs~re . ~oni~is en. Helsinki! Mi ne res
pondos la demando]n,c.ar - ml ne estas poeto. 

_Plene ini konsentas kun K., .ke absolute nnueca Es
"peranta elparolo estas apenaií ebla. Mi ec diras: tia el
parolo (prono~:lCad?) est~ab~olute; neehía.; ~i estas ankaií ' 

' ne , ebla eo klU aJn' naCla lmgvo, car tl ,estas kontraií
natl1!a: La ~om?j. interdiferencas; same iliaj parol-instru
.meut<J) ! MI, opmlas; ke suficas'J;ia interadaptado en lil 
pr?nonco, .ke la díro estas rapide kaj facile ' komprenebla 
kaj ké formi~u agrabla lingva .melCJdio. Mi diras en >Jrlia « 
mal1OÍlgan _ i, kontraiíeen »krii . longan i, ambaií kun 
sonakcento ; D;li. klopooas" por ambaii vortoj lautigi agrab
~an sonadón,dlrante nek tro longan, nek tra maJlongan 
"cl-SOnou. ,Ankau' nia E havas .sian -me1odion L -:-
, Ei la língvaj , :resp~ndoj mi ·' tusas jenon: Certe, 1a 
tu~~ . .n~? de ')'~i~a a~tiko~o »la~ .*aiÍf~ kapdolorojn': -al 

.perllOno]. ' eň ]hes g~patra l~yo ba ~t~olq ne ekzisťas: 
~ed ___ ~u vere om devas .din : .la mlksltaoro estas ph 
~ . 

hr:moj nentam povos forgesi prf lio, ke ia nutrosukon ~i 
rtcevas el tiuj humoj por produkti kaj redoni novajn 
valorojn al la gmndaj komunumoj, vivantaj cn naciaj 
Un!lCcoj. La celo de la Esperantistaro jam delonge estas : 
I.rci tian kul/uron, en kiu ciu papolo retrovas sian egal
rajtecon kaj per tiu nova kulturo akceli la I'eciprolwn 
estimon intel' La nacioj. Nian agadman:el'on devas k orakle" 
rizi do: konservatismo en la gardado de la ekzistrwtaj 
naciaj valoroj kaj liberalismu progresemo al la celoj de la 
hbma solidarfc o. En tiaj c~lo I.oj agadmarlÍero oni f{Jc:le 
retrovas tiun id:!an balOn, kiun povas alccepti é:n kn ltur
lwmo, l-des animo b:zoncs p ' ian enhavon po/' lwntentigi 
lian laboremon. 

Tre bedaurinde, lee cio Ci ne respeguli{las sufice klare 
en la gvidcdo de la nwV!:d :J . Oni neglektas 'la gravan p/'ob
[e/llon tlJ la l-wonlo leaj lwolil,o. Oni malzorgas pri la evo
luo d!~ la internoj forloj leaj okazas simplo administrado 
seniniciato. ;\nslalar'í demoifratia disciplino l'egas la. bu
rokmtigo dl> la movado, lciu iom post iom lrondulros 
nian Ilfpl'on al interna disfalo lca] e/;:stera sensigni/igo. 
Rial? Cal' la /luna organizo ne donas eblecojn por 
forigo de malhontenteco, nek pOl' plua kaj san a pli/ort
igo de la 11l0vado. Níaj eminentuloj kaj talentaj gvia
flnloj vane slreéas eiun forton, car scn demokl'atia I'eor
ganiwdo lroj sen serioza lconsiderado de la internaj pl'ob
lemoj kl/j sen kontentigo de la lrultul'bezonoj la esperan
tistoj neniam konsciigos pri sia grav Jco 1wj la el,:stermov
ad lij m/'CZioj rigardos la movadon kiel naivaJon de in/an
anima amaso . Ni ne bezonas tian neťítralecon , en Idu la 
fl'/'Inen laclo ' cle subprmnilaj ideoj , malzol'gitaj problemoj 
dan{lerigas la sulwl'sojn de jardelwj laboroj aU. stonigas 
ciun p/'ogl'esemon. . 

La -nunjara /(;ongl'eso ell. J(ralcovo ( ne al la arangado 
mi aludas /) dolorc montrís la manlwjn de la lwnlrakto . 
farita en HI' lsinlr. i kaj Za senpl'ograman sUl'seligoll de Za 
burola·alismo. Pii bone haví nenian organizon ol tian, cn 
1áu eiujarc pLidensigas la atmosfero de antagonismoj. An
Twral1 UIlU tia kongreso lwj nia movado drollos cn la sen
programeco, dissplitigos. 

Ni bezonas plenan reorganizadon Zau principoj , kiuj 
obligas racian haj demokratian disvolvigon de ciuj ntOra/
aj /ortoj. trovi!Jantaj en la movado kaj' ni bezonas tian 
movadon, kiu estu lconsiderata láel necesa vivelemento po/' 
la socia et'o lu.o dc la homaro. 

ma.lkara; la sincera ~mo estas granda trezoro; la ofta 
drinko rninigas ? - Mi ne rekomendas la uzon de »ia « 
-kaj menia ,{ kiel nedifinaj artikoloj : "ia lingvo « ne estas 
kiu ajn lingvo, sed iu specode lingvo. - »Kvazau « 
cstas adverbo, nzata ankaií kiel konjunkcio; sekve ~i nc 
cstas nzebla antaií substantivo ; pIi bona frazo ol "li estis 
kvazaií ombro « estas »li estis kiel ombro «, »li sim ilas ni 
ombrů « , "li estis kvazaiía ombro« ; sed ankatí. la nnu l! 
cítita frazo ja estas klara, car »li kvazaií estis ombro«. -

_ Latí mia opinio »konjunktivo « en E ne ekzistas ; 1a im
perativů ne anstataiías ~in. Post »por ke « ni ne nzas ln 
u-verbformou, car la konjnnkcio »por ke «' postulns gin 
kiel konjnnktivon , sed car la senco ~in necesigas: »mi 
venis, por ke vi díru al mi . . . « ; »mi venis; nnn díru 
aJ mi . .. «. En suborditaj frazoj ni uzas tiun verbformon, 
kiun ni uzús laií la senco, se la subordita frazo estns 
cefa frazo. - Tre konsiderinda estas ' la regulo, kinn K. 
prezcntas pri la formo de virinaj nomoj, nepre aprobinda 
la konsilo, ke oni evitu »kunmetitajn « verbformojn. En 
Esperanto-Praktiko, n-ro 7-11 / 1929, mi mem detalc 
tI'aktil! Ci ·tiun témon ; mi ne uzas la esprimon »kunmet
ítaj verbformoj (' , sed parolas pri »ne-simplaj « formoj , 
CaE »kunmetitaj « estas ankaií la »simplaj « formoj I , 

Kaj fjne K. prezentas al ni ekzemplon el 1a »meze
puka Esperanto« ! Mi malkaBos sekreton kiel dankon al 
1<.. pro lia bonega verko: mi -trovis et: la »antaiíhistorian 
Esperanton«, kiu estas strange identaal nia hodiaiía lin
gyo: legu la Biblion ! Cu vere; ke oni ~iam revenas al 
sia 'uRua amO ? - t. e. al nia unua belsona, riea, mirakla 
lingvo, kinI1 majt.re l'egas Kalocsay, laE-lingvisto, -verk
istQ, -poeto I 



At~ALIZA HJSTO:tUO DE. tA ESP-ERANTA' MoVAbo. 
de E. Drezen. 'Elclono de ' »Ekrelo« ., Leipzig. '1!)31. 96 
pngoj. Prezo P. 2.70 

, La autoro celis verki en 6i tiu analiza \1is10tio de 
la Esp. Movado historion kun certa soeiala enhavo, 
preeipe eelante malkovri ia movfortojn, kiuj influis kaj 
direlttis nian movadon; Do, gi ne estás k~mpleta historio 
de ciuj g'rávaj kaj negravaj okazintajoj, nut preciza 
seienea obsetvado kaj anaIizado de tiuj índividuaj , kole'l. 
ti"aJ, au ideaj movfortoj, kÍuj kreskigis kaj evoluigis la 
Esp. movadort kaj rte lasis gin disfali en stagnaj au 
hiza{ periodoj . , 

tiu ci histOI'ia verko estas esertee difeténca de I tl 
8i~ilai historia~ ver~oj, kiuj kontentigas. je. la ..Iidela 
pflskflbo j menclO kaJ raporto de la faktoJ' Tm CI estaS 
kritika verko, kiu analizas la Esp. movadon ne kiel apat
tan movadon, sed kune kun la aliaj sociaj movadoj kaj 
malkovras la interrilatojn kun la nuntempa sociordo, 
mondmilito, kaj postmilitaj novaj socialaj tendencoj~ 

Mi legis jam kelkajn historiajn verkojn pri nia mov
ndo, mi opiniis, ke mi bone konas nian historion kaj 
nun , Ieginte ci tiun verkon mi vidas, kll multaj gravaj 
okazintajoj resti's gis nun nekonataj al mi. , 

Ekzemple Ia gisnunaj historiaj verkoj tule ne men
ci is all nul' h e supraje tusis la gravajn pel'sonajn kon
fliktojn inter la gvidantoj de la Esp. movado, malgraú , 
ke ci tiuj balaloj havis oft~ decidigan infl.uon por la 
movado. (Ekzcrnple la franca periodo I) 

Au kiu sciis, ke Trompetel', la »Mecenato de Es
peranto «, vidante la mahapidan progreson de la movqdo, 
en 1893 pcl'Íorle devigis Zarnenhof okupi sin pri preparo 
de diversaj reformoj cn la lingo. Li minacis ZamenhoI 
ccsigi la eldonon de la tiuternpa sola Esp. gaze lo (kiun 
li subvenciis), se ZamenhoE ne proponos radikalajn re
formojn en la lingvo. Felice, la esperantistaro kon
taiíĎa[alis la' reforinojú. 

Tl'e interesa kaj katakteriza estis en la franca peri
odo la rivaladoj iutel' la »grandkapuloj « kaj inter 1a Esp. 
lihroeldonejoj, celinte rnonopoligi la Esp. movadón. Akra 
rivaleco estis inler Beaufront kaj Carlo Bourlet kaj 
inter la firmao Hachette kaj la Presa Espista Societo. ' 
Tiu Cl rivaleco daiíris ec post la ' rnondmilito, kiam en 
Germanio ri)'Ulis unu kun la alia la ~ra:ndaj Esp. eldon-

, ejoj. 
Ni vidas la batala~on inter la .autokrataj kaj demok

rataj tendencoj , la diskutojn pri diversaj orgimizaj prob
lemoj, ni komprenas, kia] , abdikÍs 'Zamennof en" 191 2 
pri ClU oficiala 1'010, ni vidas la rapidan kreskon de U. 
E. A., . la gravajn rolojn de Hect!lr HodleI' , kaj Edmond 
Pri,'at, la kreskoll de la laborista mov.ado kiLj de S. A. T. , 
poste gian dissplili~on, Hp. 

Ni \,jdas' la idealistan Zamenhof, persisle batalante 
por la unueco de ,la espistaro. Li ciam severe gardis la 
unuecon kaj volis' ~in nepre konservi (ec per eventualaj 
ref,ormoj ! kiel ni vidas gin el ' lá pritniktoj kun la komi
tato de la Delegitaro pri la Ido-reforll':J.o). ' 

La ce!a merito de ci tiu analiza historio estas tio, 
ke ~i belpas kl are ,kompreni la kialojn, intencojn, 
motivojn de la ókazajoj, do , ilian esenGl)n. 
. Mi legis'l.iun graDc;}.a ,intereso la verkon, car gi dOlias 

efekti.ve intetesnn bildon p ri nia rnovado kaj mult<ljn SUl'
prizajn detalojn, nekonatajn 'l-fetojn. . '. ," 

La stilo ~eneralc' eslas bona kaj konciz<l, nurkelk
foje , kolóras ' kelkaj rúsismoj gene la tekstoJ;! (»favora 
por Esp. deci!lo« kaj sirni1aj). , " 

Mi rekomendas ci tinn historion al ciu, kiulnter
esigas prf la soci a rol~, kaj s~,ciaJ,a" pe'r pektivo de -nia 
movado,. ee" se ligis . . nun opinu~:' ~ · k.iel mi: mem· -:-' 
boně koni la Esp. movadon. ~ ,. . Par1.lus; P-fscis ' 

. íUMPOBTRÉTOi. K. KAtoCSA Y. t:ldonisllte;il-: 
tura MO!ldq, Budapest. 12'8 p~. c i IX rAcm . Kun dukoloi:t 
kovrilpago .' 57 ' portretoj , sur luksa papero. Prezo: bro§. 
o. pengl)j 3.lI0; ,bind. o. pengoj :5.- Aldonu 10 0;0 p.eI' 
sendkostoj. ' " . 

, La profunda romantiko en la hdma naturo ~on~tante 
D1oritÍ'a~ sin per nia sinteno a:l la per30noj kiuj elstarasen 
nia sodo. Esias egale, cu lakampo .~stas politika, litera
tura, ec krima: kiu el ni ne havas intereson , ec fi cron , 
s~ l{ havas iun ligetbn , iun rememoron, a1 llOmo kiun oni 
biogralas, gaietp'!Iilgrafas, fotografa>; . pridiskutas? Tuta 
n.ia ťacio pdvás diri al ni , ke ekster siaj publikajfaJ'oj , 
tiuj famu:loj, estas rteniel pIi inteI'esaj dl niaj oiutagaj kon
atoj ; tutá ,liia temperamento tamen volas kredi , ke politik
i~toj ,. ve:kistoi, .kaj sportÓampionaj éstas .iel pIi konindaj ; 
ec ph slmpahaJ, ol la ertlogánloJ de ma propra sttalo. 

Eble nia temperamento pIi sagacas 01 nia racio; 
ciuokaze, nia emo I'estas. Kaj ankituen nia Ešpel'anto: , 
movado. kial ni ne havu la saman plezuron , leg i kaj 'babili 
pri la homecaj flankoj de níaj plej bone konataj gvid-
nnloj , vortaristoj kaj verkistoj? ' , 

Poeto Kalocsay nun' donis al ni plej bonan eblecon, 
per libreto enhavanta kvindekon da' rimportretoj , kune 
kun fotoj , pri tiuj, kies nomojn ni legas , konstante, 'k'Íes 
figurojn ni vidas SUl' la , estradoj de niaj kongresQj.~ Per 
spritaj versoj kaj klaraj bildoj prezentigas Baghy, l\.reuz, 
Tco Jung Grenkamp, Lajos Tols!:he, L. N. NeweU. Kara 
genitradukanto Bodó trovi$as, kun vizago multe ,pIi ser:oza 
ol en laciutaga vivo. Plke la poeto priskribas por ni 
p,astron. H;l1J1bOux, simpati~ li siblas "pri sinjorino. Blais~ . 
I rafc li desegnas portretoJn de Lanb, SepPlk, kaJ famf
lianoj Zam~rihof. El unu pago Waringhien rigardas 'nin 
kun aspe,~to de filq1herostelo , el alia ~injor9 l)aymono 
Schwartz . ~\ial,\s aloi I,.vazau li jus rakontus tian spritajon , 
kian oni- n~, ripetas al virgulina onklino. Morariu estas lei-
te » kaptitá;~( por eSJ{wtaj generaci oj , la granda 1aboro 
de sinjorino. lsbriicker estas kronikita per ~ubtilaj vortoj. 

J.en, do, en eta libro, b'ovi~as regalo por ni ciuJ. 
Mi mem metos la volumon SUl' mi!Ul bretarpn kun la in
tenco ofte per gi refresigi la memor0!l pri multaj .ge
amikoj, ,k<lj ofte priridi la rimportreton pri mi mem, 
mcmorante, ke ,inler la multaj, aferoj de mi timataj, trov
i~as ccrte,la tamen bonkora plumode mia amiko Kalocsay. 

, . K. R. C. Sturmer. 
" PRINTEMPO EN . LA AUTU~O. ~e Ju{io Baghy. 

Eldonejo Heroldo de Esperanto, Koln. Formato I3.5X2 0 
cm. lILI paga: Ilustrita. Prezo: P. 3.-' , <.,; 

, l\1i ne estas el tiuj, kiujkredas, ' ke la Vel'o kaj la 
Belo samas. Fakte, mi ne kredas, ' ke Vero ekzistas, 'kaj 
se mi kredus' ~in ekzistanta, mi supozus gin esti tjom ter
ure naiíza, kiom la sirmitac 'Mok ano en tiu pripersa .poemo 
de' Thomas Moore. Ankaií eti la Literatuťo, kjel en , la 
Vivó. ' 

Kiel. ciu , tanlen, ml , a~cepta; .ian ciutagec~n " krit
prion 'pri vero, kaj lau tiú kriterio jugis, en mia angla-, 
Jingva librelo 'pri nia lite~atur? , la .yer~on de St~llaÍl ' Eng
holm, Al Torento, esti 1a . plej bela prozájo eI!. nia~~s
nuna aro da originaloj. (1i sajnis kaj , vera kaj bera lal:( 
miaj ~nglaj sento kaj korn.preno pri arnafero ,dEl ' jun,ulp. , 

Kaj nun ankaií Ragby verkis arnnovelon, kaj nl i ne 
intencas kori:Ípari ,gin kun, tiu de la nmd.;mo ; .mi simple 
suprenmetos ~in SUl' 1a saťnan "breton de rrla librosranko. 
Eu 'ti u; Ci rak.onto pri studento ~aj knabinó " e,n cir.ko 
Baghy atentis nenian , kriterlon pri , .vero, cu_ monde9, c.!Í 
filozofia. Nul', li pr~vis krei . belon, kaj ;:por mi, Ji · ja 

-sukcesis. ,> " '.. • ';, 

, ..La ~feroll , oni ne povas diskúti.Mi esperas, ke kiel 
por unu Londona junulo, ankai( , pqr multaj, . miloj eJ~ 
'ciu landp li sukcesis.La legl!llto fmJasu ciUh antal1jugop 
pri vers.ajneco d~evento kaj parolo~ li donu si~ ple!1e ~~1 
l!l poezla. eksta1agů de.. la , poeto. Ll tr9vos, k~ hrl~eYlS 
kortusan v.iúon pú helo, vizion e~le ankau lom .melan-: 
koliaIÍ ; : C(l.r , ta dolorů kiim ímh<l'vasCiu ' "0010) , v:enas 
necleble el ia ' vero. 

.. ,'La, Róva , v~rko 'de 
, genieoo.,. : 

eStas" rea , pl'u';~ :pl'i·" Ua 
, :K. R., C . ..sturm~r; 



INSULÓ DE FELICULOJ de ' A. ' Strindberg. El la 
:svelila: Oskar Ft;ode. Eldono: Ferdinand Hirt kaj Sohn 
'~n Leipzig 1926. Internacia Mondliteraturo. V olumo 17. 
c6g pagoj. Prezo : P . 2.40. 

Tiu ci en eksterlando malmulte konata verko de 
,strindberg est~s satira skribo. Svedaj krimuloj survoje al 
Ameriko havas sipkatastrofon kaj ili rifugas al iu belega, 
tropika insulo, kiu es tas tre fékunda kaj kie ili vivas long
tempesenzorge, senlabore, kvazau en la Paradizo. La 
naturo per cio necesa abunde provizas ilin. Sed foje sang
igas la situacio. La insulo estas vulkana kaj foje mal
aperas ,en la maro. La homoj sukcesas savi nur sian 
vivon. IIi nun alvenas al nova insulo malpli favora, kie 
ili devas suferi multe pro la malvarmo kaj malsato , timi 
,de la sovagaj bestoj ktp. Komencigas la tagoj de la zorgo 
.kaj laboro. La laboron oni devas dividi, unuj casas , aliaj 
kuiras. lu fajron sukc.esas fari, mito naskigas, ceremonioj 
estas arangataj , kelkaj ruzulój senlabore volas vivi , venas 
la bestbredado , terkulturadb, apartaj kastoj estigas, kaj ni 
jam estas ce la privatposedajo kaj en la mezmezo de Ia 
homa historio. Jen , la kernů de la romano. La verko 
tre trafe priskribas, ke .Ll. homaro kiel adoptigas - yole
neHyle -- al la gin cirkauanta medio. La traduko estas 
bonega. Oi sukcesis plere redoni la »leonajn ungojn « de 
la strindberga stilo. 

Parvus Piscis 

SALOM AI.EJHEM: CE DOKTORO. Monologo. El 
la hebroa lingvo : Josef Rabinovic-Tajc, 193 1. J erusalemo, 
Erec-lzrael, Palestino. ' 

La nwnolQgo de la multparola paciento eslas tre 
honhumora kaj vigla, la traduko estas tre bona. ·Sed la 
tuta Herko « ampleksas entute 12 pagojn. Cu estas inde 
eldoni tiajn »volumojn «. Cetere la aspekto de la brosureto 
estas placa. [(I'. 

REDAKCIA ANGULO 
N. DEVJATNrN ciloke dankas -kore ciujn SlaJn ka

maradojn kaj kolegojn, kiuj lin salutis pkaze de lia ju
bileo. L. M. estas felica, ke gi povÍs akceli la sukceson 

, de c~ tiu bela kaj n::ta10fta ·festo. 

EDWARD WIESENFELD " estu goje kaj gojhie salutata kaj gratulata okaze de sia edzigo. Vivu, prosperu, 
felicu la nova, kara paro. ' 

NEOLOGISMOJ. Laji interkonsento en la kongresa 
kunveno de L. M. de nun , en la artikóloi ne pure artaj, 
ni evitos yortojn netroveblajn en la SAT-Vortaro. Kom
pren'eble, en pure artismaj artikoloj . ni devas respekti tl 
preferon , de la verkisto. , Ci tiun devon ni rigardas ne-
pridiskutebl!l' ' 

. D1SKU1iOJ (Elparolo, Lici-Darfi) devis r esti pro 
lokmanko por la sekva numero. Same: nia FILMRUB-RIKO. ' 

Abonantoj en Debreczen. -Leginte ~ vian leteron, ni 
4eziraspeti vianafablan atenton, ke ce literatura ga~eto 

. la enhavo kaj ne la placo au ma~pIaco de la ekst~r~ ?ll~o . ';stas la , grava. Kredu, ke malfacile estas kontenbgl ClUJD 
niajn abonantojn. Vi estas pasiaj .. malamantoj de Ia ekspresionisma arto kaj ni havas multajnabonantojn, kiuj 
tojegas. pro. ~iu h~ldo. (~! spert~s tion en K~a~ovo. per 
pr.opraJ .oreloJ') NI do dezlfas esiL tute senPll:rtla] kaj p~o no en la oktobra nu.mero ni represos planoJn de kOveIl

. p~oi ' por 1'932. kaj petos balQ{bn. Ni nur tion pe.tas 
~e vi, ,ke vi jam anti~~e: bonvolu vin. subm~ti. al la .decldo qe Já plimu,lto, ecse Ri ne' favorus Vlan , opmlbn. NI espe-

, ras tion, car ni agos laií ~a ' deziro. . Red . 
.' . S -1'o Hartog kaj aliaj. Niaj pl.~ój , k0m.e~ce e~ti: dom senpage la lastan volumoD, de maJ ,eldonaJo] a1 hUJ 
s~ideanoj,kiujacetas?iujn el1onaJojn niaj.n dum, 193_10 
~"aJ pe DUl' -a~~I!.~Ja·,gueton. lEI';lD planon m ~oste sangls, . - . 

sed Ia reklamo erare aperis en kelkaj gazetoj. Ni ' do petas 
vian pardonon. Tamen, neniel ni intencis donaci romanon 
al simplaj abonantoj , de vi ec tiel erare postulas ... Adm. 

S-1'Q Fehr. Germ. Via artikolo pri »Ideografia Vortaro « tre taiígus' por pura filologia gazeto, sed nia tereno 
estas sufice malproksime de gi. 

Sendintoj de IwnlaboraJoj bonvolu atenti nian sci
igon pri la sorto de ilíaj manuskriptoj en la sekvonta numero. 

S-ro Piirniinen. Sulka.va. Via mendo estis sendita 
rekte al la eldonejo la komencon de auguslo. Espereble vi 
jam ricevis ~in. 

N. D. N. Bulgal:ujo ( Respondo de nia grafolog'o) 
Horno iniciatema, klopodanta. ciam je simpleco, kun vcrk
ista talento kaj originalaj ideoj . Memstara prijugo, S~ lo 
al surprizo, al nekompreneblo. Sprita. Ulopiis lO, lro 
Kolektanto. Konscia pri sia valoro, kvieta. Celscia, gaja kaj serena homo. 

ANONCE".,O.J 
Prezo po unu enpreso kaj dek vortoj 70 fileroj 

(50 pfcnigoj ) aú egalvaloro. l\finimurno estas :w vorloj , 
Pagebla ankau al niaj reprezentantoj. 

La uzanto de či titl rubriko havas fa nepran devon 
respondi alm.enaľí ultufoje al la f.;o/'rspondajoj, afvenintaj 
al li lau la ano1'lcita Irmo ! I 

LA' MEMORON PLlFORTlGAS lall metodo trifoje 
prcmiita de la Pariza Akademio profes?ro de mnemoniko 
D. FA.JNSTEJN - VILNO, Zawalna )5 / 11 (PoHando) . 
Postulu senpage prospektojn de la memorfortiga kurso 
en E8peranto. 

LITERATURA MONDO , IV .-a jaro , numeroJ ~ , 
I I, 12 sercataj. Oferlojn sendu al Belga Esperanto-Ins
tituto; Antwerpen . Kleine Hondslraal LL Belgujo. 

p~ I . R . lernemaj esperantistO) 
perfektuloj 
instruistol 
poetoj 
égale necesa helpltbro 

LINOVO, STI,LO 
fORMO OE 

K. KALOCSAV 
Ella enhavo: Esperanta vort

" 

MENDU DE LA 

faradů; la Esperanta riIl!o 
kaj ritmo, la Esperanta el
parolo, la' Evoluo de nia 
poezia lingvo, Sendemandaj 
lingvaj respondoj ktp. -
Pl'ezo 'sv. tr. 3'10, bind. 5'
Aldonu 10% ,por sendkostoj. 
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t'! . , " 

Jam de preskau 7 jar-ojaperas regule la 
senU/jna or9ano .de Sennacieca Asocio Tutmondn 

, , ' SENN~CIULO , ~l ' 
kun interesaj ()riginal3lJ kunláboraloj Pfi sociaj 
bataloj, laboristaj problernoj ktp., raportoj el fa 
tuta mondo. ,8 p.a~j d:e formato 25X32 cm. 
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j 
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V O L. I J. 
Noveloj kaj poem oj en la angla kaj Esperanta 

Iingvoj. 72 pa~oj broAurita 
Prezo Mk. 2'-, P 2'80 
plus 100/0 por sendkostoj 
Eldonis EsperantistaVoeo 
JASLO, POLLANDO 

Havebla ee Lit e r a tur a Mo n d o Budapest 

Tutmonda Kolek·tanto 

La sola gazelo por kolektantoj. 

, Redaktas O-ro Jozefo Takács. 

Administracio Jablonné n. Orl., 

C: S. R. - Aperas dumonate 

Abono 040 dolarů aii egalvaloro. 

Specimennumero kontraii res-

·pondkupono. [ji) 

PEDAGOGIO POLA 
estas detale pritraktata en la 

kongres a numero de 

INTERNACIA 
PEDAGOGIA REVUO 

Krome atentu la interesan arti
kolon de Ferriérel jarabono 
de Internacia Pedagogia Revuo 
nur 1 dolaron aii samvaloron I 
Turnu vin (respondkupono t) al 
la adm inistranto Kart Hof· 
mann, Fel.enhaueretr. 
63, RIESA (Germanio). 

NOVA 
GRAMATIKA LIBRO 

DE ESPERANTO 
(Klarigoj pri Gramatiko, Von b rado 

Sintakso, Instrua Metodo) , 
187 pagoj, 226 X 16 cm. 

de 
D-roAnakreon Stamatiadis 

A. & L. K. 
Direktoro de Helena Esptrantolnstituto 

Prezo (afrank.) 10 Sv. fr. = 2 Us. Dol. (au samva loro) , 

Rabato por mendoj rekte ee la autoro 
Str. Rodou ~ •• J\.teDo (GrekoJo) 

LA 
UNUA 

GRANDA 
AVENTURROMANO 
EN ESPERANTO 

JEAN WELZL: 
TRIDEK JAROJ 

EN LA 

ORA NORDO 
Plej interesaj 

detaloj pri la vivo 
de eskimoj, nordaj orfosantoj. 

316 pa~oj . - Formato 19X 14 0111. 

Prezo: broS. oraj pengoj 5 '50; bind. 7' 
. Aldonu 100/0 por sendkostoj. 

Eldonis: Moraviaj Esperanto Pioniroi 
, Mendebla ce Literatura Mondo,Budapest 

III 



VI KONOS NIAJN GVIDANTOJN EN GRUPAJ FESTENOJ 
JE GAJAJ VESPEROJ 

JE AMAJ ESPEROJ nur post kiam vi legis la 
verkon de 

K. KALOCSAY: 

GIS EMOCIAJ SPIRRETENOJ 

KAPABLIGAS VIN LA DEKLAMO EL 

RIMPORTRETO STRECITA ' 
KORDO 

57 fotoj, 57 famuloj, 
57 spritaj, 

bonhumoraj poemetoj 

Prezo bros. sv. fr. 3'10, bind. 4'50. 
Aldonu 10o/~ por sendkost()j. 

Mendu de la eldonejo de 
Literatura 4I..ondo, Buda
pest, IX, Boráros-tér 6, IV 11 

10M 

POEMKOLEKTO DE K. KALOC~AY 
1920-1925 

Prezo hros. sv. fr. 4.10 

hind. sv. fr. 6.-

Aldonu 100/0 por endkostoj 

Mendu ce la eldonejo: 

LITERATURA MONCO 
Budapest, IX., Boraros tér 6. IV. I I. 

DIFEKTITAJ LIBRO] 
--------------------------------~~. ------------~ .. PROPRAPREZE 
PARTE DUM PRESO, PARTE EN NIA MAGAZENO MALMULTE DIFEKTIGIS 

18 ekzempleroj BAGHY: VIKTIMOJ 
10M DIF, P 3'30 (ORD. PREZO P 6'-) 

56 ekzempleroj BAGHY: PILGRIMO 
10M DIF, P 1'20 (ORD, PREZO P 2'20) 

27 ekzempleroj BAGHY: PRETER LA VIVO 
10M DIF, P 1'40 (ORD, PREZO P 2'40) 

143 ekzempleroj BAGHY: DANCU MARIONETOJ 
. P 2'30; Forte dif, 2'- (ORD, PREZO P 4'20) . - . -

12 MApACH-KA~OCSA Y: TRAGEDIO DE L' HOMO 
-. 10M DIF, P 2'70 (ORD, PREZO P 5'-) 

INKLUZIVE SENDKOSTOJN! 
NUR GIS KlAM LA PROVIZO DAURAS! 

ELDONEJO DE )LITERA TURA MONDO« BUDAPEST . ". , 
Peatvidéki Nyomda VaCOD. FelelO. azerkeszto: Bodo Károly. Feleloa ki.dó: Zoldy latvb, 
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