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Y mentres tant, l'esperava'l balcó feya 
més d'una hora, la bonica Mercè, y els ulls 
se li entelaven y un nus se lí feya a la gola 
cada cop que un cotxe de rodes lleugeres, 
clares y mudes passava per devant de la 
porta sens aturarse. 

Mes el pobre home, tenia massa mals de 
cap, en aquella hora per pensar en la gentil 
promesa de rostre pur y ulls de verge. 

Una parada a casa l'Alesson, sens agafar 
un floret, de cançat que's sentia. 

Més tan una'hra parada'ls banys del ca-
rrer de Casp a pendre la dutxa, y s'entornà 
rambla avall, dintre'l cupó, trist, descontent, 
gastràlgich, y s'encofornà en el Circol, obrint 
Le Vieux Marcheur, per retrobar son lloch 
devant de la taula verda, sota les pantalles 
d'esmeragde. 

Y la nuvolada estenia ses tristes glasses 
baixes, sobre la nit de la vila, hont tants po-
bres homes anaven d'assi d'allà, fent llur via 
en cupés de rodes lleugeres, clares y mudes. 
Entre tant l'altre, l'home que havia fruhit 
lliurement de la claror y de l'ayre, al pon-
dres el sol s'era adormit, ben pahida la 
crosta de pa y el vi blavós que li havia tret 
la sed y fet veure la vida plena de bonances. 

Y mentres el cel guspirejava lot d'espur-
nes brillants com en un tremoli de divines 
joves, dormia quietament, mançament, pla-
cévol, breçat pel cant dels rossinyols y l'ayre 
pur de la montanya. en son llit de farigoles, 
sola'l pi que li feya d'olorosa ombrela a l'hora 
de la llum. 
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CONGRÉS E S P E R A N T I S T A 
D E B O U L O G N E - S U R - M E R 

(Continuació ) 
El programa escullit constava de dues 

parts començant la vetllada per el cant de 
l'hymne L'Espero (la esperança) lletra del 
doctor Zamenhof ab música de A Delskold 
interpretat per la senyora Josée Guivy (de 
Tours). L'ovació que va tenir va fer que can-
tés allra romança Bo mia cor (oh cor meu), 
lletra també del doctor Zamenhof. 

Segui'l monòleg Balo de la Enmaskigitoj 
(ball de disfressas) dit correctament per l'au-
tor de la traducció Esperanto el doctor anglès 
senyor Lamben (de Londres). 

3) . 'Legei:.io (leyenda) de Wieniawski ro-
mança per violi executada per la senyoieia 
Birch (de Folkestone). 

4) . Finokanlo (cant finlandès) de Han 
Sachs, traduit per Alexandre Simón y cantal 
pel doctor Hanauer (de Francfort). 

5) . CAu esíí au ne esii? (ser 0 no ser?) mo-
nòleg de Hamlet iraduit per Zamenhof y de-
clamat magistralment per la senyoreta Scha-
fer (de Londres). 

6) . Plu kresliis la barbo (la barba no va 
créixer més), de. Hulme, romança canta-
da ab gran vis cómica pel senyor Hulme 
(de Shreswsburg) els aplausos foren tan unà-
nims y perllongats que's vegé obligat a repe-
tir alguns cupleis. 

El número 7 el verdader ctnu com ne diuen 
els francesos, va ésser la comedia en un acte 
de Molière traduïda al esperanto pel secretari 
del grupo de Boulogne senyor Víctor Du-
feutrel que porta pel tilol Edzigho kontran-
vola (El casament forçat). 

Els personatges que hi prenem part són 
.deu. detallanllos a continuació perque's pu-
guin fer càrrech de la diversitat d'elements 
que la representaren: 
Dorimeno, ¿lia de Alkanloro, Srta. Junck, italiana 
Una tzigana > Cederlilad, sueca 
Allra id. Sra. Avilov, rusa 
Sganar íh ,*miin t de Dorimeno, Sr. Pau Boulel, francis 
Pankraso, filòsof » B. Mudii, anglès 
Mariu/uso, > > A, Michaux, francès 
Gerónimo, amich de Sganarelo, t J . Ausel, > 
Alkanioro, pare de Dorioieno, 
Alcidaso. germà de Dorimeno, 
Likasto, amant de Dorimeno, 

Cogen, belga 
Kuchler, alemany 
Allum, norueg 

Com poden veure van ésser vuyl individuus 
de nacionalitat distinta els que representa-
ren aquesta hermosa comedia, imcrpreiantla 
d'una manera immillorablequ'hauria admirjt 
al meteix Molière al contemplar la naturalitat 
y facilitat ab que deyen els seus respectius 
papers. Que ho varen fer bé y que tothòm els 
comprengué ho demostraren les innombra-
bles interrupcions degudes als aplausos fre-
nètichs que resonaren durant tota la inter-
pretació de la comedia. 

¡Llátima gran que a la sala no hi hagues-
sin capigut milers d'espectadors! quina llissó 
no va ser aquesta proba, per tols aquells sa-
bis intel·ligents, els qui no coneixent del 
peranto no més que'l nom, es permeten fer 
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judicis pesimistcs, donant l'epitet de bojos, 
als qui ab fe militan dins del avuy ja immens 
exèrcit esperantista. 

Si, ho repeieixo, avuy la llengua Esperan-
to es un let, no ho dubten sinó aquells que 
la desconeixen y desconeixentla, es sols com 
se diuent els disbarats. 

Tots vosaltres que la criliquèu y que com 
cosa lògica, heu d'ésser forçosament intelli-
gents, doneuvos la pena de dedicari alguns 
dies que vos bastarán per coneixeria y veu-
rèm aleshores lo que'n dieu. 

JNO hem vist per venim a a l'estranger sa-
bis filòlogs que per poguerla criticar l'han 
estudiada y avuy són els més fervorosos es-
perantistes? 

¡Quan certa es la frase d'un esperantista 
que respongué a un contrari nostre: parlà 
ara aixi de l'Esperanto, es igual que un cego 
que'm volgués parlar dels colors. 

Molt sento haverme imposat la tasca de 
donar compte del Congrés Esperantista, puig 
estich convençut que tinch d'ésser forçosa-
ment pesat ab les meves explicacions; tan 
sols m'anima a continuarles pensar qu'entre 
els lectors n'hi hauràn alguns que no havent 
pogut asistir a la festa internacional me n'es-
taràn grats, a ells van donchs aquestes mal 
traçades ratlles, als altres els hlprech que'm 
perdonin la molestia. 

La segona part del programa no va desme-
rèixer en res de la primera, figuranthi onze 
números escullits, interpretats tots d'una 
manera perfecta; l'avençat de l'hora j i tro-
bantnos fatigáis, ma esposa y jo abandona-
rem el teatre després d'haver sentit els cinch 
primers números següents: 

i.0 La Vojo (el cami) lletra d'en Zame-
nhof, música d'en Renato Deshayes, cantat 
per la senyoreta Guivy 

2.0 La Kapelo (la capella) poema d'en 
Uhland traducció d'en Zamenhof, perla se-
nyoreta Otto Simón (Ung. Ibradisch). 

j . " Antauen (en avant) cant de A. Scha-
fer per la senyoreta Schafer. 

4 .° Solo de flulo pel senyor Doré (França) 
5.0 Sankta Luchio de Cl. Bicknell per la 

la senyoreta Junck (Italia). 
Aixi termenà'l segón dia del Congrés que 

com es veu va ésser ben aprofitat. 

ALFONS SABADELL. 

SACRIFICI 
En Quimet y jo ja n'haviem prés un de 

bany ab duxa y tot a La Deliciosa, y ens en 
anàvem tol xano xano per la Riba fent temps 
y badocant pels xàbechs y balandres, estu-
dianlhi les costums marinesques y compa-
rant les de les costes catalana, valenciana y 
mallorquina ab les demés dc la península y, 
oh!... quan tot d'una la veu d'un barquer di-
rigintse a nosaltres cridà: 

—Ep, joves! Ab vostès dos prench el March 
desseguidal 

— f i n s ahónt a m i c m ? — preguntà en 
Quimet. 

—Fins a fóra port, y ab vela. Au, saltin! 
— M'heu de deixar remar a mil—vaig dir-

U jo. 
—Si, home, si; jo't crech! si'n sabéu.— 
Vàrem saltarhi sugestivament; atrets, no 

tant pel desitj de passejar pel mar, com pera 
veure de més aprop una gràcil tant que bella 
moreneta que contenta y esporuguida en-
semps, s'arrambava a \)n homenàs (son pare), 
que se la mirava somrient. 

Jo també me la mirava. 

Desamarrat ja'l calabre vàrem remar de 
babor pera guanyar el centre del port y pen-
dre en linia recta la punta d'entrada de l'es-
cull del est. mantenint la barca en equilibri 
del fort grevetx que'l buf del xaloch ens 
duya. 

Issada la vela, qu'era grega, en menys d'un 
quart d'hora haviem deixat la cala 0 badia y 
guanyat les puntes d'entrada. 

Ja eram fóra. 
Mal vent temem pera anar ab barca a 

vela; en Quimet en el timó seli esmunyien els 
punys, el barquer y jo, a força de rem, ape-
nes si podíem pairar del fort tràngul dc les 
ones y per molt que hi suàvem el sotavent 
ens abatia. 

La lluyta era trevallosa y la gent ja comen-
çava a remoures y marejarse, sobre tot la 
gentil moreneta, que ab la engunia que te-
nia aclucava'ls ulls agafantse fort del braç 
de son pare, sanglotant furtivament y presa 
ja d'un tò pàlit que me la feya veure moll 
més bonica encara. 

—¿Quimet? Orsa de l'avanll 
—Emmena la vela!—vaig cridar jo al bar-




















