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LITERATURA ltiONDO 

AL LA LEGANTOJ 
askigis gazeto. Gepatroj, 
parencoj, konatuloj sta
ras cirkaií la lulilo kaj 
penas, kun timema es
pero, diveni la sorton 
de la novenaskito. Al
venas D-ro. Okulvitro 

k un venena krajonlanco en la mano, vestita 
per malbonhumoraj recenzmanuskriptoj 
kaj grumblante, ektirinte sian longan bar
ban, Ji diras: ,La infano ne estas viv
kapabla, gi estas herede malsana , la 
gepatroj ja suferas je peza malsano, je 
la Gazetfonda Febro." 

Gepatrojn, parencojn, konatulojn, -
kial nei _- ekkaptas timo. Tamen, ili 
esperas. Ili atendas la venon de bona 

• feino . Ili scias, ke la carma Feino de 
1' Arto vagas senhejme tra la Esperanta 
mondo, kaj nur almoze gí ricevqs lokon, 
por ripozi iom ci tie kaj tie. Cu si ne 
ekkonos, ke nia infano dedicis al si sian 
tutan vivon? Cu sin ne savos el la 
malbona sorco, kiel en la fablo, la naiva 
klopodo de senkulpa kuraguleto? e u si 
rekompence Ane deflankigos la profetitan 
malbonon? Cu si ne helpos la infanon, 
kiu sin elektis patronirio adorata? Ge
patroj, parencoj, konatuloj esperu! Vi 
elektis bone! La Arto estas poten ca pa
tronino. Je sia dolca voco . la homoj 

· plezure malfermos por ni a infano la koron. 
Kaj - eble ec la monujon. 

Kaj · - )a infano ja ne estas tute nov
naskito. Gi jam vivís iam, antaií tre 
multaj jaroj, antaií la milito; gi kreskis 
belesperige sed - ho, ni ne parolu longe 
pri aferoj, kiuj doloras - gi forbrulis 
en la terura fajro nenion indulganta. 
Sed ni ne sereu kiamaniere - eble oni 
trovis la sep sorcajn vortojn pri kiuj 

Ramigan parolas ~n la legota hinda fabelo, 
jen gi elsaltis el la cindroj gaje, ridet
ante kaj eble ec en centobla beleco. 
Okjara gi komencas sian duan vivepo
kon, gi trovas jam tro malvasía la lulilon, 
volas ekvagi al la granda mondo. Bonan 
vojon, kara! 

* 
Karaj Samideanoj ! Kiam ni ekirigas 

nian revuon, kiu volas esti pure kaj 
plene literatura, ni opinias1 ke ni kom
pensas grave sentatan mankon de la 
Esperantista vivo. La ,Lingvo In ter
nacia" kaj , La Revuo" bedaiírinde _ 
eesis dum la milito, kaj ili apenaií re
aperos. La angla ,Litera tu ro" , kvankam 
bone redaktata, valora kaj belaspekta, 
ne pavas plenumi ei tiun taskon pro sia 
malgranda amplekso kaj malofta apero. 
En la ceteraj gazetoj la literatura estas 
nur ·gasto, kvankam bonvenanta, sed 
tre malriee regalata. Pli longaj noveloj, 
ec poemoj ne povas aperi pro manko 
de loko. 

Oni vere embarasigas; volante ion 
traduki por Esperanta gazeto: o ni ja vol as 
traduki nur cefverkojn, verajn perlojn, 
sed · la Iimoj difinitaj de la gazetoj estas 
konvenaj nur por mallongaj skizoj aií 
pli longaj anekdotoj. Mi estas konvin
kiginta, ke la nekompreneblan material
mankon de kelkaj gazetoj kaiízas ne la 
mallaboremo de la kunlaborantoj, sed 
guste la malvastaj Iimoj difinitaj, kiuj tre 
malfaciligas la sereon de konvena Iite
raturajo. 

Sama estas la. afero pri recenzoj. Re
cenzon nepre bezonas ciu literatura. Sen 
la. valormezuranta kontrolo de la kritiko 
gi degeneras, pereas. Kaj kio estas la 
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eterna rekantajo en la r~cenzoj? ,La 
verko meritus ja.. . ktp. ktp. . . sed la 
manko de loko ... " Same pri diserta
cioj pritraktantaj lingvon, ~elarton, bele
tristikon, muzikon ktp. Cie kaj eie la 
manko de loko, ei tiu oka egipta mi
zero . .. ekstermu la malnoblan. 

Ekstermi gin, jen la celo de nia peno. 
Doni lokon por eiu valora verko origi
nala ai:í tradukita, ke tine, forlasinte la 
simajn tirkestkarcerojn ili venu en la 
sunlumon. Varbi eiujn talentajn verkistojn, 
eble eduki novajn, farigi la centro de 
la literatura mondo Esperantista. Mal
longe: ni volas krei la literaturan 
gazeto n, kiun ni bezo nas. 

Speci~lan programan krome ni ne 
donas. Cio rilata al ~iur specoj de l'arto 
trovas ce ni lokon. Cu malnovmoda, eu 
moderna ai:í supermoderna - al ni estas 
egale - se gi estas verko interesa kaj 
valora. 

Konkuri ni ne volas. La naciaj Esp. 
- gazetoj ja havas tute aliajn teritoriojn de 

l'agado. ,Esperan-

ratura, nur lingve Esperanta enhavo. Ni 
volas okupi la lokon de neniu, ni volas 
okupi la lokon de manko grave sen
tata en Esperantujo. 

Kaj revojn ni havas, ear ni estas 
Esperantistoj, do revemuloj profesiaj. Ni 
revas pri granda duonmonata internada 
revuo 80-paga, kies eleganta eksterajo, 
multflanka enhavo, abunda rieeco estus 
valora amuzilo, kora plezuro kaj vera 
trezoro por eiu literaturamanto, kaj an
kai:í frapanta propagandilo pri la ka
pablo kaj potenco· de nia lingvo. Pri 
revuo, kies trezoroj estus perloj ankai:í 
de la mondliteraturo, ilin oni tradukus 
en naciajn lingvojn. Pri revuo, sur kies 
pagoj, eble aperos foie la ünua granda, 
mondkonata, doleparola poetogeniulo Es
perantista. 

Kompare al ei tiuj revoj nia nuna 
numero estas tre mode~ta ekzemplero. 
Ni ja ne volas fieri pri tio, kio ni estas, 
sed pri tio, kio ni volas esti. Kaj ni 
ne volas, kaj ne pavas fari la ga-

zeton solaj. Bon
venon. karaj sam
ideanoj-verkistoj 
eiulandaj ! Kaj bon
venon, karaj abo
nantoj!!! 

Samideanoj! 

to", kiel la gazeto 
de la oficiala Espe
rantista vivo, nepre 
necesa por eiu vera 
Esperantista, staras 
ekster konkuro. La 
vigla ,Esperanto 
Tri umfon ta" per 
siaj plejnovajoj, 
fresaj raportoj,anon- " 
coj, parolejoj ktp. 
ktp. estas kvazai:í 
la gazeto de la Es
perantista poli ti k o, 
kiu instigas kaj do
nas materialon por 
propagando, kie o ni 
la metodojn pripa
rolas, pri 1' sukcesoj 
gojas, pri 1' malsuk
cesoj grumblas, kie 
oni disputas, konsi
las kaj refutas. llin 
ni ne pavas ansta
tai:íi per nia tute lite- LoTZ: MUZO 

Pripensu la gravan 
de !'momento ! Se 
nia entrepreno -
kiun ni bazis je via 
fervoro, oferemo, 
amo al la afero, kaj 
kies financa flan
ko ' estas certigi
ta por unu jaro 
-malprosperos, tio 
estos honto por la 
tuta m ovado: pru
vo, ke la popolo 
Esperantista estas 
sensignife malmul
ta, ai:í - ke gi ne 
estas ankorai:í ma
tura por subteni 
literaturan gazeton, (Reproduktita kun permeso de Konyves Kálmán) 



-e: .. e-lgas nur pri postkartintersan-
j. ·abaredoj, ekskursoj, maksimume 

~ ·o-ujo-bataloj. Malpravigu ci tiujn 
;;-- jn kiuj eble ekkaptas nin kelkfoje 
_-:"' pesimistaj horoj, sed kies pravigo 

pof ni la plej dolora seniluziigo. 
ntru al la mondo, ke la Esperantismo 

emetis siajn infansuojn ! Kaj se · nur la 

duono de niaj revoj efektivigos, do ... sed 
finpensu, kaj prirevu mem, vi ja estas 
Esperantistoj, do, revemuloj profesiaj. 

* Kaj nun, kara infano, iru kien la sorto 
kondukas vin. Mi eksilentas, nun salutu 
vi la Ieganton, eble via naiva infanvoco 
pli profunde penetras en la korojn. Audu: 

__ \ia prozo, miaj rimoj 
E tas peto kaj allogo, 
Frapas pordojn de 1' animoj 
Por kunhelpo kaj apago. 

Volas mi el eta germo 
Kreski , flori, lukti, spíti, 
Volas mi per brava skermo 
Tutan mondan almiliti , 

Kion dolea Muz' kun beno 
Qonas por volupto pura: 
Ciujn florojn de I'gardeno 
Arta kaj literatura. 

Karaj fratoj, eesu dormí ! 
e:n, la sorto kubon ]etis. 

E tas, kion nun mi petis, 
-ame por vi , kiel por mi. 

Kaj per milda tus' al koroj 
Porti: revojn, Iarmorulon, 
Kaj konsolan, moJan Iulon, 
Kaj sercvipon al doloroj: 

Fratoj, do al via sin' 
Prenu ruin, la infaneton, 
Ho, aüskultu mían peton, 
Legu, amu, verku m in!" 

K. de Kalocsay. 

GERTIE 
DE EUGENO HELTAI 

Jii:7j~ii~~~e la malantaua pordeto de la 
teatro eiuvespere la sama 
junulo atendis je Gertie. Kaj 
kiam Ji plektis sian treman
tan brakon en la brakon 
rondetan de la knabino kaj 
tiris milde al si la bl andan 

~~~~ anglan knabinon , la sama 
junulo eiuvespere 1'! saman gemon audigis. 
La knabino ridetís. Ci maniere ili vespersalu
tis unu la alian. 

rigis , ke la fidelo de Gertie al sia fi~neo 
estas nesancelebla, ke sia tuta karesemo kaj 
revemo flugas trans la ruaron al la horno, 
kies ringan si portas sur sia gracia kaj deli
kata fingro , tiam Ji ekvidis, ke bedaurinda 
miskompreno sin kasas en la afero. Ci tiu 
miskompreno kunportis multajn maldoleajn 
sentojn kaj la junulon, sen tío ne tro parole
man, preskaü tute mutigis. La senparola amanto 
estas enuiga amanto, ee pli teda estas la ge

madanta amanto. Tamen 
Gertie kun silenta toleremo 
donis sin al sia sorto, ke ei 
tio devas okazi ei maniere 
kaj ke ei tiu - krome tre 
simpatía - junulo estas 
apud si nur tia!, ke la tutan 
vesperon Ji silentu kaj mal
gaje rigardu sin. Ja parolis 
kaj ridetis si anstataü ili 
ambau. 

La junulo estis enamiginta 
al Gertie, kaj Gertie ne estis 
enamiginta al la junulo. Ger
tie havis hejme, en Londo
no, fianeon, kaj la junulo 
havis nenie iun. Orfe kaj 
forlasite Ji vivis en la granda 
urbo, kun senlima sopiro 
en sia koro, ke foje Ji amu 
iun, ke foje Ji estu bona 
kaj dorlota al iu kaj per sia 
arda amo Ji varmigu la koron 
de iu. Kiam la junulo ek
vidis Gertie, Ji jam sciis, ke 
Ji pavos ami nur ei tiun 
knabinon, kaj poste Ji de
dieís sian tutan vivan al si. 
Ankaü Gertie estis bona, 
atabla, milda kaj revema, 
kaj la junulo dum langa 
tempo ne povis kredi , ke la 
sorto ne destinis ilin unu 
por la alía. Nur kiam kla-

BENCZ U R: FAUN O 

El la teatro - kie Gertie 
jam de post monatoj pre
zentis la feinon de la Suno, 
en iu fea spektaklo - ili 
iris eiuvespere en la saman 
malgrandan gastejon por 
vespermangi. Venadis ei tien 
ankaü multaj el la dan
cistinoj, _'kiuj ne ankoraü el
flugis per oraj flugiloj en 
la brilantan grandmondon. 
Bona loketo gi estis, atabla, 
varma, eiuj konis unu la ali-(Reproduktita kun permeso de Konyves Kálmán) 



an, ili estis tie kvazau en unu granda kaj felica 
familia . Ciu havis sian .kutiman lokon kaj se 
ies monujo elcerpigis, pro tio ili tute ne devis 
malsati. 

Ankau Oertie ha vis sian angul- tablon, 
bele preparitan por du personoj. En la gaste
jeto estis granda la fumo kaj la bruo, kriadi 
oni devis, se oni volis, ke la voco estu kom
prenata. Kaj fakte kriadis ciuj, de unu tablo 
al la alia, la mastro kun malgrancta capo sur 
la kapo kuradis tien kaj reen, ciu estis gaja, 
sole la amanto de Oertie estis malgoja. Sed 
al tio jam ciuj alkutimigis, ankau Oertie, 
ankau la juna horno. 

Kiam ili brak' en brako hejmeniris el la 
gastejeto, en la silento de la flankaj stratoj 
la junulo ekparolis. 

- Otrtie, Oertie, gis kiam dai:íru nia 
vivo ci maniere? 

Kaj car Oertie ne respondis je tiu de
mando mil kaj milfoje audita, li dai:írigis : 

- Vi ja scias, ke mi adoras vin, kaj vi, 
vi - ho! · 

Ci tie lia parolo sirigis, kaj la interparo
lacto estis finita. Intertempe ili atingis la por
don de Oertie kaj si virmaniere ekskuis la 
manon de la junulo : 

- N u, bonan nokton! 
- Bonan nokton, Oertie! - diris la 

junulo kaj Ji malaperis en la nokto. Li estis 
furioza, li ]uris, ke neniam plu li victos Oer
tie. Kaj la pos tan tagon jam maten e Ji · pensis 
ekscitite pri la vespero, pri la teatro, kaj pri 
tio, ke post la prezentado denove Ji prenos 
la brakon de Oertie, ili sidos unu apud la 
alia en la gastejeto, Oertie denove ridetos, 
kaj Ji gemspiros, kiel ciun vesperon de post 
monatoj. 

Sed neatendita sango infervenis. La fianco 
de Oertie heredis ian monsumeton kaj iun 
belan tagon Ji alvenis el Londono. Per tiu gojiga 
navaJo Ji salutis §in, ke nun si jam ne devas 

. plu prezenti la feinon de la Suno, si povas 
iri Londonon, por esti tie la suno kaj la feino 
de malgranda hejmo kaj de honesta a'manta 
koro. Oertie e~tis felica kaj fiera, kaj la sim
patía junulo ec pli malgoja o! ordinare. Ankai:í 
Ji sidis kun la gefiancoj ce la kutima angul
tablo, sur kiun hodiai:í oni metis tri mangil
arojn, kaj malhele Ji ai:ískultis la belegajn 
aferojn, kiujn la fianco kaj fiancino diradis 
unu al la alia. Kiam ili parolis pri la eston
teco, pri sia felico, li estus povinta lai:íte 
ekplori, kaj la tuta sango kurís en liajn van
gojn, kiam la fianco premis lian manon kaj 
kun vera amikeco dankis lin pro la amo, per 
kiu Ji liap fiancinon, dum longaj monatoj 
cirkauis. Ci-vespere li ne akompanis Oertie, 
sed vagadis sola sur la stratoj, donis gran-

dajn frapojn per la pugno al sia frunto kaj 
vestís sin mem per la nomoj de la plej ko
nataj domaj bestoj. 

La fianc.o pastan tagon revojagis Londo
non kaj Oertie gravmiene rakontis, ke post 
unu semajno ankai:í si postiros. La simpatía 
junulo parolis pri la morto kaj Oertie vane 
provis lin konsoli. Ankai:í si mem estis iomet'e 
kortusita kaj por ke la afero ne estu tiom 
pl.orinda, si komencis paroli pri alia temo. 
Pri tio, ke si devinte rezigni la rolon de la 
Sunfei!]O, almenai:í metis gin en bonajn ma
nojn. Si parolis kun la direktoro kaj Ji tuj ak
ceptis sian fratineton por ci tiu rolo. Ec oni 
jam skribis al si en Londonon, tiamanierela feino 
de la Suno almenaü restas en la familia. 

- Morgah alvenos May, - 9iris Oertie 
adiai:íante, - vi konatigos al si. Si estas tre 
bela knabino, ec pli juna, pli saga o! mi ... 

- Kaj nature ankau si jam ha vas fiancon? 
- demandis la junulo maldolce. 

Certe! - diris Oertie serioze. Tre 
brava junulo Ji estas, sed tre malrica. Kiu 
scias, kiam ili estos ti el felicaj, kiel nun ni ... 

Alitage vere alvenis May. Si estis kvazaü 
la kopio de sia fratino, multe pli juna, sed 
jam guste tiel blonda, guste tjel afabla, milda 
kaj revema, kiel Oertie. 

- Jen May, -- diris Oertie al la malgoja 
junulo, kiam post la prezentado ili ree estis 
kune. - Mi tre petas vin,A amu sin anstatai:í 
min, amu sin kiel min. Si ja estas sola en 
ci tiu granda urbo, estu bona kaj afabla al 
si, kia vi estis al mi. Por ke foje se la fianco 
de May alvenus el Londono, ankai:í li povu 
danki vin pro la amo, kiun vi malsparis al 
la malgranda May. 

May rigardis la junulon scivole, Oertie 
kun milda hedaüw. La junulo protestante, 
rifuze levis siajn manojn, sed kiam liaj okuloj 
renkontis la sincerajn, bluajn okulojn de Oer
tie, li cedis kaj ekgemis kun rezigno. Per 
ci tiu gemo lia sorto estis sigelita . 

- Ankau nia patrino estos pli kvieta,
diris fine Oertie al May, kiu serioze kaj 
aprobe kapbalancis. 

Post unu semajno Oertie vere forvojagis. 
Ili akompanis sin al la stacidomo kaj apenaü 
ili povis disigi. La adiai:ío estis korsiranta, 
fine Oertie jam mem ne sciis, kio estas tiu 
junulo por si, cu amiko, cu amanto ai:í patro? 
En sia griza vojagmantelo si klinis sin el la 
vagonfenestro kaj malespere flirtigis sian naz
tukon plenploritan. May ploretante staris sur 
la perono, kaj la simpatía junulo rigardis 
antau si, kvazai:í la vagonaro forportus kun si 
lian vivon. Fine malaperis cío, Oertie, la 
blanka naituko kaj la nigra vagonaro, kaj nun 
May ektusis la brakon de la junulo ... 



- Ni iru, - si diris. 
- Les, ni iru, - diris la iunulo cagrene. 
- Cu ne, vi tre amis Oertie? - deman-

di s la knabino plektante sian brakon en tiun 
de la junulo. 

- Treege! 
- Amu anRai:í min iomete, - diris May 

kaj subite frostektremante, si premís sin pli 
proksimen al Ji. - Estas tiel malbone, se 
iun neniu amas ... 

- Kiel min, - eksplodis la maldoíca koro 
de la junulo. 

Ho ne diru tion . . . Oertie ja amis 
vin . .. ankaü mi amos... mi scias, sentas ... 

Kaj via fianco? 
- Ho, Ji estas malproksime, - gemís la 

knabino,- kiu scias, kiam mi estos la lia! 
- Sed tamen vi estos ja la lia kaj tiam 

ankau vi foriros, kiel nun Oertie, kaj mi de
nove estos malfelica kaj forlasita ... 

- Ne, ne, neniam, - protestis May. -
Sed cetere, - si aldonis mallaute, - ni ja 
havas ankorau unu fratineton ... Jessie ... gis 
tial]1 ankau si estos jam granda knabino .. . 

Ci nokte la junulo imagis sin la feino de 
la Suno, kies rolo kiel hereda]o · venas, en ci 
tiu familia, de unu fratino al la alia. 

El la hungara: A. BA VER 

IN"\TJTO POR ' TOJAGO 
{ ! H. R .-\ U D E J . .-\ I R :t: 

Ho vi, filin '-fratin', 
Song' lulu dolca vin 

Kaj brilus ce la mur' 
La mebloj kun polur' 

]en dormas sur la mar' 
De 1' sipoj rica ar' 

Pri kuna viv' trankvila. 
Sen pen ', sur fora bord ', 
Nur ami gis la mort' 

De 1' temp' en nia cambro. 
Miksigus la odor' 

Kun vagabond-humoro, 
Veninta de 1' mondfin' 
Por ke plenumu sin 
Dezir' de via koro. 

De ekzotika flor' 
En land' al vi simila. 
Ciel' vuala. kun 

Kun odorond' de 1' ambro. 
Drapir' -abunda kaj Per ekkusanta sun' 

Vestigas kampo nun Nebule pala sun' 
Similas Jau la carmoj 
Al via fals-okul ', 

Spegul' profunda kaj 
Pomp' orienta sorca 
Parolus al la kor' 

Kaj !uta urb' kaj ondo 
En hiacint' kaj or' ... 

Mistera gia brul ' Sekrete, kun sonor' En varma lumkolor' 
Ekdormas jam la mondo. Briletas tra la larmoj. De patrinlingvo dolca. 

Ho, tie: sole Be!' kaj Ord', 
Volupto, luks', kvi eta sort'. 

Ho, tie: sole Be!' kaj Ord' 
Volupto, Juks', kvieta sor!'. 

Ho, tie : sole Bel' kaj Ord, 
Volupto, Juks', kvieta sort' . 

el la franca: K. de KALOCSA Y 

LA PLEJ JUSTA JUGO 
L.-\U í'nxnA •'ARELO 

~~~~~~~amigan , la granda skepti
kulo, kies sentencoj kaj 
jugoj estis famaj de la 
Flava Maro gis la Tigro 
kaj Eufrato, sidis trankvile 
kaj bonhumore ínter siaj 
disciploj. 

,Sagulo granda"·- diris 
un u el ili - , via sago lumas kiel la torco en 
la nokto de 1' gungelo. Niaj animoj soifas gian 
lumon, ]etu al ni radion el gi". 

La Majstro, kiu post bonaj kaj abundaj 
vespermangoj kutime rakontis ion al siaj dis
ciploj - car la rakontado favore influas la 
digestadon - diris afable: 

,Bone, mi rakontos al vi mían plej justan 
jugon.A Aúskultu atente ! _ 

En hinda vilago vivís bramano. Li ne estis 
tro rica, sed tamen Ji havis grandan trezoron: 
filinon kiu estis pli be1a ol la matenrugo, pli 

gracia o! la lotusflorAo tremanta en la argentaj 
radioj de la Juno. Sia korpo estis pli fresa 
ol la saumo de la printempa torento; en siaj 
okuloj brulis místeraj flamoj kaj ínter siaj 
haroj abundaj kasis sin dolca animo de jas
menfloroj . Oni diris, ke Kamadeva flugadas 
ciam cirkaú si , kaj ]etas el sia flora pafarko 
sagon al ciu viro, kiu kuragas al si proksi
migi. Oni nomis sin Madhupamanjari, car kiel 
la flora branco la abelojn, si allogis ciujn 
virojn per sia dolca altirforto. 

Kvar junuloj ~vatis pfl sia mano. Sed si 
ne povis elekti. Sia koro, kiel la kano en la 
vento, klinigis jen al unu, jen al la alía. 

Fo¡e, kiam si dormís en la gardeno, venena 
serpento mordis sin. Kaj si mortis. 

eeldirebla doloro kaptis ciujn. La patro 
mortis pro la terura korturmento. La amantoj 
ploris kaj veis. 

La unua ne povis elporti la vivon sen si. 
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Kiarfl oni , lau la sanktaj kutimoj, bruligis sian 
kadavron, li ]etis sin en la flamojn, kaj pe
reís. Liaj cindroj miksigís kun _ la cindroj de 
la adorata knabino. 

La dua faris sanktan promeson, ke gis la 
fino de sia vivo li ne formovigos de la kara 
tombo, Ji gardos fidele siajn cindrojn. 

La tria ektiris siajn sultrojn, kaj trankvile, 
kvazau nenia estus okazinta, li reiris en sian 
vilagon. 

La kvara sercis forgeson per vagado tra la 
mondo. 

Ci tiu lasta do vagis migrante dum longa, 
langa tempo. Foje, malfruan vesperon, li ve
nís al dometo, kaj laca li petis tie noktan 
ripozlokon. La mastro ak"ceptis lin gastame 
kaj regalis lin per bona vespermango. Sed 
jen, la filo de la mastro, petolema infano , kiu 
kuradis cirkau la iablo, ekfalinte kaptis al la 
randa de la tablotuko kaj ]etis ciujn vazojn 
al la tero. Pro rompigo de la vazoj la patro 
forte ekkoleris, kaj en sia subita furoro li 
kaptis sian filon, kaj ]etis lin en la fajron. 
Vidante la kruelan morton de la infano forte 
indignigis nía migranto. , Kia kruelo, kia 
abomeno! Ec momenton mi ne restos plu en 
la domo de tia horno!" - li kriis kaj volis 
foriri. ,Trankvjlon, kara !" - diris la mastro
,okazis ja nenio grava" . Kaj li prenis libran, 
legis el gi sep sorcajn vortojn kaj jen, la 
infano saltis vive, gaje el la cindro. 

Senpacience atendis nia migranto la nokton . 
Kiam gi alvenis, li prenis al si la libran kaj 
stele forirís el la domo, kaj tage-nokte, sen
ripoze li rapidis , la batoj de lía koro , kvazau 

instigantaj vipofrapoj pelis lin · al la hejmo, 
al la tambo de la adorata Madhupamanjari. 

Veninte al la tambo li Iegis et la libro la 
sep sorcajn vortojn, kaj jen, kiel Sri, la diino 
de 1' amo el maraj ondoj, levigis Madhupa
manjari el la cindroj vive, ridetante, en cen
tobla beleco. 

Sed kun si Ievigis ankau la junulo, kiu 
]etis sin en la flamojn. 

Ka] gojkriante saltlevigis, etendante siajn 
rigidajn membrojn, la gis nun senmova gar
danto de la tombo. 

Kaj la rapide disvastiginta famo pri la mi
raklo baldau alvenigis ankau la kvaran jun
ulon. 

Do denove kvar junuloj svatis pri la mano 
de Madhupamanjari. l\aj sia koro restis, kiel 
la kano en la vento. Si ne povis decidí. 

Fine si diris: ,Tiu havu inin, kiu pleje 
m in meritas". Kaj ili venís al mi por pe ti 
mian jugon. 

,Kaj vi? Al kiu vi jugis sin? " demanctis 
scivole la disciploj. 

,Mia sago eldiris la jugon jene: 
Kiu revivigis la knabinon, tiu meritas, ke-li 

es tu si a patro, car li donis vi von al si. 
Kiu ]etis sin en la flamojn , tiu meritas, ke 

Ii estu sia frato, car li estis tiel oferema. 
Kiu gardis fidele la cindrojn, tiu meritas, 

ke Ji estu sia sklavo servema por ciam. 
Kaj kiu ektiris la sultrojn, kaj trankvile 

hejmeniris, tiu meritas , ke Ji estu sía edzo. 
Li havu la knabinon." 

, Granda vi estas majstro! " Kriis la dis-
ciploj unuanime. _ TEO MELAS 

LA IDEO KAJ LA A)IO 

ivu Petra Fidelan !" sonis 
en la cambrego kaj 1a ce
estantoj entuziasme levigis 
por tondre aplaudí. La cam
brego tondris kaj la viza
goj brilis , respegulante, ke 
por la plimt,tltg Petro Fi
delan estas populara horno. 

Estis granda momento! Por la alitaga kon
greso de diplomatoj, kiuj decidas pri la sorto 
de Esperanto kaj kj uj volas auskulti la pro
ponojn kaj klarigojn de la plej spertaj Espe
rantistoj, oni devis elekti reprezentanton de 
la societo. La sin anoncantoj estis mu!taj. 
Sed ínter ciuj la juna, sed plej satata Petra 
Fidelan ricevis la grandan plimulton de la 
balotoj, pli, ol la aliaj kune. Kaj ec la propo
nantoj de la aliaj • konkurantoj nun ekstaris 
kaj aplaudís al la bravega pioniro de la ideala 
movado de lingvo internada. 

Petra Fidelan staris trankvile sur la est
rado kaj rigardis trans la bruanta hom
amaso, kvazau Ji tute ne vidus gin . Li estis 
juna horno, de kvin jaroj Esperantista, sed 
jam tutmonde konata persono, kies vocon 
oni volante auskultis, kies konsilojn oni ofte 
petis kaj kies laboran oni cie bezonis. Li 
estis mirihda poeto Esperanta. Kurson post 
kurso li instruís sen ripozo kaj redaktis fa 
malgrandan, sed signifplenan Esperantistan 
gazeton de sia !ando. De unu jaro Ji estis la 
unua sekretario de la tutlanda asocio atin
gante sukcesojn por Esperanto cie, de la re
gistaro gis la plej malgranda societo, kaj 
baldau ne nur la cefan rolan li ludís en la 
landa movado, sed ec kun forta mano, suk
cese li direktis gin. 

,Vivu Petra Fidelan !" preterpasis la krioj 
apud liaj oreloj . Kaj Petra Fidelan staris mute, 
kun okuloj nebulaj, sen ia ajn emocio, reve 



rigardante tra la cambrego, kvazai:ílin tute ne 
interesus plu tío, kio tie okazas. Liéi vizago 
estis pala, sub liaj okuloj tirigis nigraj linioj 
kurbaj, certe pro la streCitaj laboroj de la 
Iastaj tagoj por la arango de la kongreso . 
La haroj estis iom distai:ízitaj kaj la manoj 
nervoze laboris sur la butonoj de liaj posoj. 
Kien li rigardis? Kion li pensis? 

le, en unu de la lastaj vicoj sidis blonda 
etulino kun ridantaj okuloj kaj kun tiel malgran
daj busetoj, ke oni ne scias, cu ruga cerizo 
povus eniri tra gia eta pordeto, kaj si meka
nike aplaudís per la manetoj, sed dume, duone 
si ai:ískultis la flustradon de apudstaranta 
nigra junulo, de Viktoro Belhom. 

Kaj Petro Fidelan salutata de centoj da 
manoj, de centoj da busoj, de centoj da 
okuloj, en mezo de elektra alradiado de pen
soj kaj voloj, en centro de karesondado flu
anta el centoj da koroj, staris trankvile, pres
kai:í senkonscie kaj rigardis la blondan kapeton 
kun· la ruga buseto ! 

* * * 
,Do morgai:í matene je la sepa kaj duono !" 

diris la samideanoj al Ji, kiam ili disiris. Jes 
ja, oni devis ja cion bone prepari. La kon
greso mem estis jam sukceso, sed tamen oni 
devis fari fortan impreson per ekspozicio, 
kunvenoj, prelegadoj, prezentadoj, provins
truadoj, eksperimentoj ktp. ktp. kiujn 
parte memFidelan elpensiskajprojektis. 

Hejmenirante Ji forte enspiris la 
fresan aeron de la maja nokto. Li re
pensis la lastajn jarojn, la multajn 
laborojn, la intrigojn malgrandajn, la 
atakojn miopajn, la solecajn horojn 
ce skribotablo, la paciencan laboron 
antai:í la lernantoj diverskvalhaj, ki11j 
ofte ne volis lerni, nur amuzi sin. 

,Kiom da seka laboro, ·kiorn da sen
aromaj horoj !'·Ji ekgemis. jes, la suk
cesoj grandaj kaj rnalgrandaj, la propra 
kontentigo ·estis rekompencoj pro la 
laboro kaj donis ofte guon kaj felicon, 
sed tarnen ... lli fórraóis sian tempon 
kaj laborforton, siajn songojn, revojn, 
iluziojn, plezurojn kaj lasis eternan 
sopiron al io belega kaj dolca, deli
kata kaj odora, al io furflugema, sed 
tamen kaptebla. Al io, kio estas pli 
ol la granda inter){omprenigo tutho
mara kaj tamen multe malpli: la inter
komprenigo de du gehomoj! 

Sed li ne povis tion atingi. Li 
laboris dumtage en fabriko ekster la 
urbo kaj dum al- kaj revojagoj li 
devis legi la esperantajn leterojn ofi
cialajn kaj la diversajn jurnalojn ricevi
tajn, kaj ec rapide, car venís ti el multaj, 
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ke por legi la novajn librojn preskai:í ne res
lis tempo. Kaj en sia tempo libera Ji devis 
Jabori. La redaktado forprenis grandegan tem
pon de lia vivo. Li dgardis jam lian gazeton, 
kvazai:í malgrandan monstron, kiu ciumonate 
antai:íkreskas el rokfendajo kaj Ji devas de
haki gian kapon kaj dissmiri gian sangon sur 
papero, por ke Ji povu resti trankvila de gi. 
Sed apenai:í Ji finis en unu monato, jam Ji ri
markis, ke estas nova monato kaj la mons
treto kun nova kapo denove postulas ai:í for
kuron ai:í dehakon de gia kapo. Kaj Ji haka
dis kUiage, kvankam kelkfoje vundigis ankai:í 
Ji mem. 

La restinta tempo estis por laboro en la 
societo. Li efektive ne havis tempon por io 
alia. Kelkfoje vespere, Jaca kaj senprograma, 
Ji jetis sin en maJkaran teatreton ai:í amuzejon 
por ripozigi iom siajn strecitajn .nervojn kaj 
distrigi iomete. Nun hejmenirante, Ji rememoris 
teatrajon malbonan, foje viditan pri Napo
leono. Oni montris tie Napoleonon kvazai:í 
sklavo de lia cirkai:íajo, de la familio, de la 
rrtinistroj, de la armeestroj, de la okazinta]oj, 
de la sorto mern. Por la tuto Ji povis viví 
kaj labori, tion oni lasis, sed se Ji volis vivi 
por si mem, tío ne sukcesis. Se Ji volis legi, 
ce mezo de unua pago jam venís ordonanco 
por ordono ; oni devis fari ciukvaronhore no
van rostajon, car la mangotempo neniam estis 

(Reproduktita kun permeso de Konyves Kálmán) 

' 
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certa, tamen, kiam li fine jam ekmangis, ce la 
dua flugilo de la kokido jam ven1s oficiro 
kun grava raporto. Se Ji volis dormí, post du 
minutoj jam oni genis lin pro alilanda dele
gito. Se Ji volis ami, post la unua kiso jam 
oni frapetis sur la pordo: grava stata afero 
tuj aran gota! 

Ho, malgranda Napoleono de malgranda 
societo, lia sorto estis ne tiel brila, sed cu 
ne same mizera? K ion valoras la sukcesoj de 
la granda ideo, se Ji ne povas: esti por unu 
tago, ne, por unu horo, por duonhoro Ji mem 
kaj paroli pri ne oficialaj aferoj ! 

Jen la eta Elinjo, la cerizlipa blondulineto , 
kiun Ji hodiai1 rigardis dum oni ·testis !in. 
Kiel volonte Ji amindumus al si! I<iel vo
lonte li ai1skultus sian naivan. sed sonoran 
vocon, kaj Ji ne povis kun .Si paroli ec kva
ronhoron. Se Ji alvenas en la .societon, ec se 
Ji alparolas sin, post momento jam cirkai1as 
!in la samideanoj, eminentaj kaj nekonataj. 
Se Ji finas je la unua, la dua jam atendas 
!in, oni ne forlasas !in, oni tiras !in de unu 
grupeto al la alía, oni volas audi lin, Ji devas 
subskribi postkartojn kaj deklami el siaj las
taj poemoj, Ji devas paroli kun novalveninto 
kaj diskuti kun idistema persono, Ji devas 
akcepti neesperantistan eminentulon kaj kla
rigi la ideon al alveninta jurnalisto, priparoli 
fes(ojn kaj arangi prezentadojn, prepari pro-

pagandkunvenojn kaj koncepti petskribojn. 
Kaj cion ci dum la kelkaj horoj de la kunveno, 
ec post la kunveno, kiam malgran(ia grupo 
akompal)as !in p0r priparoli afnojn, peti 
konsilojn ai1 doni konsilojn. - Kiam Ji, fine 
en solo, cirkaurigardas, kie jam estas la blon
dulineto?! Ho, la malbeno de la glc ro! 

* * * 
Veninte hejmen je malfrua horo, kun miro 

Ji trovis tie sian plej bonan amikon: Arturon 
Realul. Li estis sincera amiko lia, ·sed - - ofta, 
diversmaniere klarigata afero - ne Esperant
ista. Fidelan esperantigis la mondon, sed Iia 
amiko ne akceptis lian ideon. Realul ne neis 
la neceson kaj bonecon de Esperanto, Ji 
akompanis sian amikon dum poresperantaj 
laboriradoj kaj donis ec konsilojn en aferoj, 
pri kiuj Ji havis sperton. Sed Ji mem ne 
lemis kaj ankai1 ne sentis ties bezonon, sciante 
kelkajn lingvojn kaj guante sian liberan tem
pon per sporto kaj modesta, sed gaja kaj 
agrabla amuzado. 

Petro tre E'kgojis ! ,Kara amiko. se iam, do 
eble pleje nun mi gojas pro via revido ! Mi 
sentas min tiel sola kaj senhumora.' ' 

,Do Via ofta malsano en la lasta tempo !" 
Respondis Arturo. ,Vi estas sola , kvankam 
Vi venas el societo de homoj, kiuj festis Vin, 
kiuj amas kaj satas Vin , kiuj volonte laboras 

kun, eble ec por Vi. 
Vi estas sur certa 
vojo, trovi konven
an rekompencon 
por Via laboro! 
Morgai1 Vi parolos 
antaü eminentaj dip· 
lomatoj! Al mi mul
tan rakontis sami
deano Bonkor. Min 
vere tre interesis la 
afero kaj mi sincere 
gojas kun Vi! . Per 
la triumfo de Es¡::e
ranto Vi a nomo kres
R:os kaj Via pozicio 
firmigos! Kaj inter 
tia gloro kaj suk
ceso Vi sentas Vin 
sola kaj ne havas 
bonhumoron! Do 
kial! ?" 

,Karega amiko! 

llustracio de Perely Hercz J. por verko- . El miaj infanjaroj" de M Gorkij 
(Reproduktil a k un permeso de Magy&r Grafik<l) 

Min Jte plu konten
tigas la ideo! M¡ 
gojas ankorai:í ofte 
pro la sukcesoj -
ne pro la person.aj 
sed pro la movadaj 



- kaj lamen mi sentas, ke vivante por homaj 
idealoj, mi lamen ne estas homo, mi ne estas 
mi mem! Sed ni lasu tion! Parolu pri io 
alía! Certe estas novajo, kion Vi alportis 
por mi!" 
. ,]es, certe ja! Mi venis por Vi a intereso! 

Kvankam gi ne estas disigebla de la antaüe 
priparolitaj aferoj, simile, kiel Vi mem ne 
estas disigebla de ili! - Mi volas al Vi pa
roli pri Elinjo! Ho, ne rugigu! Vi ja mem 
parolis jam al mi pri si! Mi scias, ke si pla
cas al Vi. Mi konas sin · de kelkaj baloj, ki
ujn Vi ne ceestis pro urgaj laboroj, sed kiam 
mi bone konatigis kun si! Efektive si 'estas 
carma ! Kaj nian konatecon ec pli firrnigis, 
ke si eksciis, ke mi estas Via amiko! Car mi 
scias, ke vi nur malofte povas paroli kun si! 
Sajne si dezirus pli ofte kunesti kun Vi! 
Alimaniere si ne estus rakontinta al mi foje 
ke Vi tro malmulte havas tempon, por esti 
afabla al si! Mirinde, si kiel multaj virinoj, 
ne admiras Viajn sukcesojn, kaj sin ne inte
resas Viaj glorigoj, si scias, kiel mi aüdis de 
si, nur malmulle esperante kaj iras kelkfoje 
al Via societo, por iom amuzigi. Sed Via 
persono sin tamen iom interesas, sajne Vi 
iomete jam por momentoj amindumis al si! Cu 
ne? Kial Vi do aüskultas m in ti el serioze! 
Nc ludu antaü mi, mi a amiko! Mi bone konas 
Vin! Al vi eble ec tro placas tiu etulino! 
Grava malsano! La 
etulinoj estas por 
distrigo, amuzo kaj 
plezuro, sed la tro
eco jam malutilas! 
Tamen mi kompre
nas Vin! Do mi 
volas rakonti al Vi, 
ke mi renkontis sin 
nun vespere, hej
menirante. Si jus 
volis eniri en sian 
dompordegon, kiam 
mi alparolis sin! Si 
estis iom embara
sita, car mi vidis, ke 
sin hejmenakompa
nis junulo! 1 

- ,Kiu ?" - ek
de mandi s Petro. 
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Belhom el Via sodeto. Bonkreska junulo, speci
ale taüga, por placi al knabinoj! Nu, ne eksci
tigu! Tia estas la vivo! Do mi patoladis kun 
si iom ! Si rakontis, ke Vi tute ne havas tem
pon por si kaj tiu afabla Belhom, kiu ne 
partoprenos la morgaüan kongreson, car lin 
ne tre interesas la af~ro, proponis belan eks
kurson al la monteto apudurba. lli renkontigos 
ce la Korta Pregejo je la oka lloro matene. 
La knabino iros ti en je la duono , de la oka 
sur la Bulvardo de Sankta Nokto." 

- ,Sed kial Vi rakontas al mi cion ci? 
Arturo?" interrompis !in Petro." 

- ,Kial? Do ne ludu antaü mi komedion! 
Cu Vin vere tute ne interesas tiu ci afero? 
Aüskultu min, si volas societon! V olas iun, 
kiu flustrus bclajn aferojn en siajn oreletojn. 
Ne balancu vian kapon. Si ne diris al mi tion, 
sed mi sentís el sia parolo kaj el sia spiro! 
Sia mano tremís en la mia, kiam mi adiaii
premis gin! Si estas juna kaj si volas vivi! 
Si volas iun: al kiu si povas rakonti la sen
tojn de sia pura animo! Si volas esti homo 
kaj vivi por si mem, for de la bruo de la 
mondo, kune kun persono, kiu estu placinda 
al si! For de ciuj idealoj sekaj kaj se.riozaj !" 

Petro interrompis lin denove: 
- ,Do Vi volas inciti min, sciante, ke mi 

ne havas tempon ec por minuto kaj sciante, 
ke si tre plácas al mi 1 Vi di ras, mi ludas!, 

- ,Trankvilon, 
amiko, estas ja ega
le, kiu! Iu, kiu certe 
malpli laboras por 
Esperanto kaj havas 
pli da lempo, por 
h e j m en a k o m p a ni 
knabinetojn havin
dajn 1 Cetere li estis 

(lustracio de Perely l~ercz l. por verko ,Eirniaj iufanjaroj" de M. Gorl<ii 
(Reproduktita kun penneso de Magyar Grafika) 
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Kaj eu Vi, kion ludas Vi a~ltau mi? Cu Vi, 
konante min, volas, ke mi estu ee pli nervoza 
kaj malbenu la sorton kun la sukcesoj kaj 
gloroj. kunla certa triumfvojo kaj kun la eminent- · 
ularo? Ho, ke la homo neniam povas esti 
kontenta kaj feliea! Ee se Ji atingis tion, kio 
estis la montpinto de liaj songoj." 

,Amiko!" resporidis Arturo. ,Mi tute ne in
tencis inciti Vin! MaJe! Mi volas al Vi kon
sili ion! Vi sufiee laboris kaj Vi sufiee suferas! 
Mi ne estas esperantista, do mi ne opinias, 
ke tiel nepre necesa estas la nuna datirigo 
de Via laboro! La kongreso certe okazos kaj 
sukcesos a11kaü sen Vi. Ankati Via gloro ne 
perdigos! Cio ja estis Via laboro! Do mi, 
mallonge, konsilas al Vi: lru kaj amu! La 
estonteco alportos al Vi nepre seniluziigon kaj 
trompigon, Eble tro frue! Sed certe! Nu, tiam 
Vi havos tempon reveni al Via idealo, kiun 
Vi serce nomis al mi eiam Via sola, porciama 
fiancino. Certe iom seka kaj senkisa amatino. 
Nu, tiu fiancino atendos Vin fidele, se la alia 
jam delonge forlasis V in ati Vi sin! Kaj Vi per 
duobla gojo kaj laboremo ekiros sur la vojo 
de Vi a ideo!" 

Petro sanceligis. La unuan · fojon depost 
kvin jaroj! Li pripensis! Se Ji ne iros morga u! 
La dua sekretario, samideano Ludem goje an
stataüos !in. La amikoj kaj la societo miregos. 
Oni atendos Un, sed vane. La lastajn necesajn 
skribajojn Ji matene sendos al ili, do la kon
greso kaj la projektoj povos efekti vigi bone! 
La diversaj raportoj estas pretaj! Certe estos 
sukceso granda! Nur la persona gloro for
restós, la konatigo kun famuloj. Sed allí jam 
estas egale, ec se ne sukcesos la kongreso! 
Se ne nun, do post jaro. lam tamen venkos 
Esperanto! lu jam !abo ros! Kial ciam Ji la
boru! Li ne volas bruon, Ji volas ripozon -
sur molaj kusenoj de knabina brusteto! Li vo
las karesadon - de mola knabina maneto! Li 
volas audi la internan vocon de knabina ani
meto, pura, kiel la flugiloj de cielaj angeloj . 
Li estas revanto! Revanto en la ideo, revanto 
en la amo. 

- ,Sed kiamaniere mi faru tion?!" Li de-
mandis de Arturo! · 

Arturo ekstaris. ,Nu, mi povas jam iri trank
vile! Vi estas savita! Si pli volonte estos k un Vi 
ol k un Belhom, tion mi scias. Do atendu sin je la 
duono de la oka sur la bulvardo. La Amo 
estas lamen pli torta, ol la Ideo! Adiaü!" 

* * * 
Venís la nokto. Petro Fidelan longe ne po

vis ekdormi. Fine tamen venís la saniganta, 

mildekisanta dormo. Kaj li songts. Li staris 
sur balkono de majesta domo. Super lia k'apo 
flugpendis grandega verda standardo! La 
strato estis ornamita per standardoj. Ondegis 
homamaso. Apud Ji staris eminentuloj. Li fa
rigis direktoro de nova instituto tutkontinenta, 
por esplori la evoluon de Esperanto Fremda 
t"ego sendis al li altan ornamon. La gazetoj 
skribis pri Ji eefartiko"lon. Liajn poemojn oni 
eldonis en mirindaj volumoj. Subite eksonis 
muziko! Dek muzikorkestroj ludis la himnon. 
Poste aperis marsantaj trupoj. Antatie poli
canoj kun verda stelo sur la brakoj. Post ili 
verdflagita caro kun la feino de · Esperanto. 
Tion sekvis kantistaro kantante la ,Tagigon", 
Su bite tambursono! Tacmentoj de skoltoj pre
termarsis siajn standardojn svin,gante! Kaj al
venas la konatuloj, la amikoj, homamoso kaj 
ondego de entuziasma krio tra eiuj stratoj : 
, Vivu Esperanto! Vi vu Petro Fidelan!" Lian 
koron plenigas felieo! Esperanto testas sian 
triumfon kaj li ne vane laboris! Sed tiam Ji 
rigardas al la monteto apud la urbo kaj kvazati 
Ji vidus tie ili du personojn. Unu el ili havas 
blondajn harojn kaj la blonda kapeto estas 
klinita sur la sultron de la alia. Li sentas fre
nezon kaj volas desalti de la b;;~Jkono. Kaj li 
vekigas. Estas la sesa boro matene. La ma
teno de la granda tago! La triumfo de la ideo! 
,Li nepre devas eeesti!" - Kaj tamen, tamen 
antaü · liaj okuloj, kien ajn Ji rlgardas, sur la 
muroj, en la bildkadroj, en la speguleto, sur 
la tablo, en la akvo de la lav~ujo, Ji vidas nu 
la saman blandan kapeton! Cu la ideo ven.:. 
kos .. . J 

* * * 
Pasis jam la deka boro. Post festa kantado 

de la himno la ministroprezidanto de la larido 
malfermas konferencon de la diplomótoj kaj 
reprezentantoj de sesdekunu statoj por diskuti 
pri la sorto de Esperanto. La eambrego estas 
plenplena. Cie regas entuziasmo. En la unua 
vico estas unu sego malplena. -Oni atendas 
gian okuponton. Kelkaj ofte rigardas al la por
doj, e u eble l i ankorati ven os?! 

Sed for de la bruego de la urbo, sub la 
granda kovrilo de blua cielo, kvazaü en tera 
paradizo, iras brako en brako sur monta vo
jeto du homaj estajoj. · La blonda kapo klinas 
sin sur la sultroj de la, brunulo kaj la brunulo 
iras largespirante, feliee kej entuziasme sur la 
vojo, kiu gvidas sajne al felico eterna, sed 
!des turnigon postmomentan lamen neniu scias. 
Li iras, kvazati Ji estus alia homo, kaj en lia 
butontruo, je la unua fojo depost kvin jaroj, 
mankas la verda steleto. 

P A ÜLO BJ\LKÁNYI. 

--------------··---------------



SCENEJO : carma kaj intima angulo de l'restora
cio kun tablo ornamita per floroj . Tri segoj cirkaií 
gi. Valso aiídigas el la apuda balcambro. Dekstre, 
maldekstre pordoj. 

PIERO (en kostumo. Lia vizago estas kasita per 
nigra masko. Rigardante tra la dekstra pordo li pa
rolas kvazaii al si mcm; ne rimarkante la kelne
ron, kiu staras ser.voprete malantaií li): Ho kiel 
carme! 

KELNERO: je via servo, sinjora mosto! 
PIERO (daiírigantt~): Kvazau Si es tus reve

nanta printempa songo. La mortintaj sentoj 
revivigas kaj mi vivas denove en la epoko 
de l'senpripénsa juneco kaj ciam saumanta 
campano. 

KELNERO (klinas sin): Laudezire sin jora mo
sto. Do vi bonvolas mendi campanon. 

PIERO (sin turnante n.l li): Kion vi babilas? 
KELNERO: Sinjora mosto bonvolis deziri 

campanon ... Ciam saümantan campanon. 
PIERO: Mi? 
KELNERO: jes sinjora mosto, Jus antau 

momenteto vi bonvolis . . . 
PIERO: jes? Nu, bone! Portu do la sai:t

mantan eliksiron. Eble gi rejunigos min -
por minutoj. 

KELNERO: Certe sin jora Mosto! Certe! La 
campano estas mirakla medikamento por rus
tigintaj koroj. Ankau mi mem, kvankam tre 
malofte, sed tamen, se okaze ... 

PlERO : Portu do 1 
KELNERO: Laudezire, sinjora mosto ! Laú

dezire ! (Li foriras tra la maldekstra pordo.) 

PIERO (proksimigas al la pordo de la balcambro 

kaj tie haltinte transdonas sin al revado): Treman
taj arpegoj mortante sonas cirkai:'t mi. Nur etaj 
flugiloj de l'rememorpapilio tusis la kordojn 

l. l. 

kaj ili ef1as miloble en mia animo. Ho, ci 
arpegoj similas al parolanta muteco, kiun 
aüdas neniu kaj komprenas sole nur mi. Ci 
arpegoj similas al vivanta senmoveco kies 
viglan tremadon povas vidi neniu kro~ mi. 

KELNERO (revenas kun botelo da campano kaj 

du glasoj): Jen la campano, sinjora mosto! 
Laüdezire! Kaj mi kuragis porti . .. 

PIERO : Metu sur la tablon ! 
KELNERO: . .. du glasojn. 
PIERO: Du glasojn? Por kiu? Mi estas sola. 
KELNERO : Kiu scias? En maskobalo dum 

karna\·alo, neniu povas esti certa pri ti~ ke 
Ji restas sola. Ankau mi mem, kvanka~ tre 
malofte, sed tamen, se okaze . . . (Elstopas la 
botelon, klakas per si a lango kaj jetas la korkon al la 

plafono.) Unuaranga kvalito sinjora mosto, 
unuaranga! Ankau mi mem, kvankam .. . . 
. PIERO : Da11kon! Vi povas foriri. 

KELNERO: Laüdezire, sinjora mosto! Laü
dezi re! (Li foriras.) 

(Ekstera muziko cesas.) 

PIERO: Eh, suficas! Forgeson mi sopiras, 
cion enterigantan forgeson! (Li iras a! la tablo 
kaj versas campanon en glason .) Ridinde... for-· 
geson mi sopiras kaj tamen mi venas al loko 
kie svarme atakas min la rememoroj. (Rigar~ 
dante la trinkajon.) Kiel saümas, kiel ore brilas 
ci lasta konsolo por cio, kio pasis longe for- .. 
for ... ldeala amo! ... Unua amo! .. Vaneco, 
kiel la amo de iama princidino al la plena 
Juno. 

(Kanto kun orkes; tro.) 

Plenan lunon sur cielo 
miras eta princidin', 
kaj ekgemas amsopire: 
Pala lun', mi amas vin! 



Pl ena Jun o sur ciel o 
komprenante movas sin, 
kaj reflustras la respondon : 
Ankaü mi vin , prin cidin' ! 

Dum sil enta rava nokto, 
per etern a jura vort', 
pala !un' kaj princidino 
Ligas &in al sama sort'. 

Jen de tiu sorca nokto 
kun sufero dolca fl am' 
bruJas en la etaj koro.i 
p ro turmenta vana am' ... 

M al espere, plorgemante, 
kun sopiro en anim' 
konsumigas pro doloro 
plena, Jun' kaj princidin' .. . 

(Trinkinte li jetas planken la glason.) 
PIERINO (dum la rekantajo aperis en mano 'twn 

gitaro kaj spione rigardadas el post la k'urt'eno de la 
dekstra pardo. Si timigite eldu jetas): Ah! 

PI ERO (klll·as al si) : Pard onu! Cu mi vundi s 
Vin ? 

PIERINO: Ne, sed lamen, jes . 
PIERO: N c, sed lamen j es? 1\iu ko rnprenas 

ti on? 
PIERINO (rid a 1~ t e) : 1-Io, mi nur sercas. Via 

kanto all ogis min ci ti en kaj vundi s la koron. 
Cu ne honte at vi , kanti pri l'vaneco de l 'arn o, 
kiam ánt aü nelonge vi mem konfesis gi stom
ban fid elecon. Verdire, !i on mi n.e meriti s 
de vi . 

PIERO : Mi ne komprenas vin. 
PIERINO: N e? Cu vere? Vi nc ko mprenas, 

ca r ne volas, sed felice mi tenas en mia mano 
vian gitarqn, ki cl garanti ajo n de vi a fid elcco. 

PIERO (ri ga rdante la gitaron) : Gi ne es tas la 
miá. Vi eraras, ela ·Pi erin o. La kord oj de mi a 
g itaro ru sti gis jam delonge. 

PIERlNO : Nc sercu plu, car doloron kaü
zas al la koro · vi a malica petolo. Cu ti on vi 
promesis, dirante, ke vi es tos mia porcia ma 
Pi ero. 

PI ERO (konfuzitc) : Sed mi el evas konfesi je 
mia honoro, ke mi nc . .. 

PIERINO, (pl oretan te): I<e vi ne estas mia 
Pi ero. Diru , nur diru! Mi tre bone ko mpre
nas vin. Cio, do cio eslis nur karn ava la 
promeso, simi la al ni aj komediantaj kostunwj . 
Nu bone! Jen, mi redonas kune kun vi a gitaro 
ankaü la fid el]ttron gisto mban ... Adiaü kaj 
forgesu vian etan Pi erinon (la(tte ekplorante) 

kiu . . . kiu . .. !re amas vin (111 etinte la gitaron sur 
segon si volas foriri ). 

PI ERO (retcnanta sin): N e ! N e iru for! Restu! 
Mi petegas. Por morúento . .. 

. PIERINO (i ome ridetante) : Konfesu do, ke 
vi nur sercis. 

PIERO : Ne . .. sed ne bedaüru la momen
ton, kiun vi dedi co s al mi , car jam delonge 
mi atendi s je reveno de eta Pi erino. 

PIERINO: T amen vi konfesas do, ke . . . 
PIERO: j es ! Mi konfesas, ke rememoro 

pri eta Pi erin o konduki s min hodiaü en ci 
'tiun maskobalon. Tiu rememoro, kiu ciujare 
revivigas en mia animo dum karnavalo. 

PIERINO: Nun mi ne komprenas Vin . 
PIERO :, Venu, sidigu kaj aüskultu min! Ebl c 

vi komprenos la kanton de tiu koro, ki es sopirojn 
,?bsorbi s la unua trornpigo kaj trovas efemerajn 
pl ezurojn nur en hazardaj momentoj . 

(lli sidigas) 

PIERINO: I<i el stranga vi estas. 
PIERO : Nun, estas vi eta Pierin o, tiu ha

zard a momento, j e kiu mi atendi s longajn 
jarojn, sed vane. Nun estas vi eta Pi erino, 
kiu revení s por plibeligi .la horojn de l 'aütun o, 
sed jarn vane .. . jam vane. 

(Kanto kun gitaro.) 
En kor, kun maja sunradi ', 

sed vane ... 
je vi a ven' atencli s mi , 

sed van e . . . 
Florojn mi suti s al vojet' 
por vin akcepti , knab i:~ e t' , 
kun ki s-soifo kaj pas i', 
sed vane, 
car ne veni s vi. 

Silentu dolor' en kor,' 
• ja svenos odor' de l ' fl or' 1 

La dolca aklam' de l'am' 
nur restos ornam' por dram'. 
Sil entu dolor' en kor', 
la revoj ja flu gos for . .. 
flugos for! 

PIERINO (kvaza t'í senkonscie prcninte kri za nte
mon el la fl orvazo, staranta sur la tabl a, komcncas 
siri giajn petalojn. Tre malrapide, rez ignoplcne.) 

PI ERO :, 
Forestu do, ne venu plu , 

ca r van e .. . 
Allogo de l'okula blu ' 

j am vane ... 
Falsa ridet' , karesa tus, 
ki soj perfidaj de la bus' 



kaj tremo febra de la sin' jam vane ... 
M i ne kredas vin. 
Si lentas dolor' en kor' , 
jam svenis odor' de l' flor' 
Kaj morti s aklam' de 1' am', 
mutigis la fam' pri l'dram'. 
Silentas dolor' en kor' 
kun lempo gi pas is for .. . 

pasi s for . . . 

PIERINO (dum la rekantajo la senpelala !<ri zan
temo faJas teren el siaj manoj. Surprizite, kun kortu
siteco ri gardante lin, si ekstaras kaj iras for de la 
labio gis la lampoj de l'scenejo. Kun silenta kaj 
rezigna konsternigo) : Vi ne estas mi a Pi ero. 

PIERO (mallau te): N e ! 
PIERINO: Vi trompis min. 
PIERO (pli mallaute) : Jes ! 
PIERINO: Kial vi ne diri s tuj? 
PI ERO: Mi diri s ja . . . Cu vi koleras je mi? 
PIERINO (mallaute) : N e. 
PIERO: Cu pardonita la trompo? 
PIERINO (pli mallau te): Jes ! 
PI ERO : Ki al vi ne iras for ? 
PIERINO : Mi mem ne sc ias ... Strange . . . 

Mi ne povas vin ankoraú forl as i ... I<.iu vi 
es tas ? 

PIERO: I<ion mi respondu ? Min bapti s la 
vivdes tin o kaj nomi s min -- dolci ro vivanta. 

PIERINO: Kiel vi vivas ? 
PIERO : Vivo, plena de rezigno, es tas nur 

longdai:íra mortigado. 
PIERINO: . Cu vi ami s iam? 
PiERO : Respond o es tu tiuj . larm oj , kiuj 

tremas en miaj okul oj. 
PIERINO: Vi estas romantika. Vi aj okul oj 

vive parolas al mi tra l a masko. Ili ri bele 
plendas: , I<ion val oras la vivo, se morgaú ni 
pr iploras la plezurojn de l'hodi aúo ?" Vi nc 
.stas prava. Rigardu , miaj okul oj karese res
pondas: , 1\iu, se ec unufoj e, es ti s amata, j am 
ne havas rajton riproci la sort on." 

PIERO: I<i el carm e vi parolas. D e kiu vi 
lcrn is tion ? 

PIERINO: D e iu virino, kiu amis tutko re, 
s~·d la sorto di sigis sin de. sia amato . Si 
instruís rnin gardi Jaluze la trezoron, kiun la 
vivo clonacas por la koro kaj ami fid elc gis 
In tombo ... 

J>ll~RO (kvazali rekonante sin) : Si havi s simi
l.tjll okulo jn al la viaj. 

I'IERINO: Mia amata patrineto . . . jam tr e . ,. 
trL' silenta. 

I3 

PIERO: j es ! Tre . .. tre si lenta. Si morti s 
antaú tri jaroj. 

PIERINO (surprizite): D e kiu vi scias? 
PIERO: N e demandu, mia eta, eta Pierino ! 
PJERINO (post iom da pauzo, ciam rigardante Iin) : 

Strange ! Vi es tas fremda por mi kaj tamen 
tiorn simila al mia Piero arnata, k e mi tute 
ne miras pri mía eraro. (Metan te sian manon al 
la lia.) Jes ! Via movo, la voco, cio, éio, ki el 
ce Ji. Nur . ... nur vi aj haroj iome grizaj. (Subite 
reprenas sian manon kaj ri gard as gin kortuSite kaj 
k un profunde g1 acia ges to forviSas la larm on, fa tintan 
sur sian manon.) 1\io ? Cu vi Jarmas, Pi ero? 

PIERO (kun altrudita kaj tro lal'il a ga jeco): Pro 
gojo de iu clolca antaúsento ... Cu vi amas 
Jin? 

PIERINO : Tre ! . .. Tre ! 

PIERO: Sed ... ki e fo res tas vi a Pi ero ? 

PIERINO : Mi ne scias. Forl asante min 
antaú unu horo, Ji pro mes is baldaúan revenon 
kun iu , al kiu Ji intencas min prezcnli , sed .. . 
(r iga rclantc al la balca rnbro) Hah ti e ! . .. Ti e ! Cu 
vi vidas : en kos tum o de Pi ero . .. sen mas ko. 
Li staras meze de la cl ancanta tumulto, se r
ca nt e m in per sia ri ga rdo . .. Ti e ! Ti e ! Cu 
vi vici as? Tie ! ... Nun Ji furni s sian vizagon 
rekte al mi. 

PIERO (rig<udas al 1iu direldo): Jes, mi vi cias 
1 in ! . 

PI ERINO : Atcnclu, mi kuros · al Ji po r prc
zenti !in al vi. 

PI ERO: Ne ! Es tu s dangere du Pieroj en 
cees to el e ti el carm a Pier ino, ki a . vi es tas. 
Estu s pli bone se mi sencl us !in po r ans tatai'ri gi 
m in. 

PIERINQ : Ho, sendu! 
PIERO : Sed mi pos tul as t eko mpcncon. 
PIERINO : Rekompencon ? ! ... N u bone, sed 

ne es lu tro pos tul ema ! I<i on vi cl cz iras? 

PIERO (proksimigas al si por kisi sin , sed en la 
lasta momento, pro rifu za ges to de Pierin o, li nur 
longdaure riga rdas siajn okul ojn ka j karesas s~éli n 

haro;n): Li mem interpretas mían cleziron. Gis 
baldaüa revicl o, ela ... eta ... Pieri no ! (Preni n1e 
al si la gitaron' Ji votas fo riri.) 

PI ERINO : Pro Di o ! La gitaron! 
PIERO: Bone, mi transcl onos al Ji ! 
PIERINO: N e al li , sed al mi ! 
PIERO: Vi nomis min, antaü momentoj, 

romantika kaj nun mi vol as me1 iti ti un kom-
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plimenton. Permesu, ke mi persone transdonu 
gin al Ji, ear estas vere romantike, se Piero 
salutas per gitara kanto sian poreiaman Pie
rinon. (Li forkuras en la balcambron.) 

PIERINO (revante) : Estas vere romantike, se 
Piero salutas per gitara kanto sian proeiaman 
Pierinon. Stranga homo, sed bonkora. (Rigar
uante al la balcambro.) Ah! Ji atingis lin! lli 
interparoladas. Mia Pi ero rugí gas... ~ajnas 
balbute respondí ion kaj nun ... kun goje bri-
larttaj okuloj eirkaüprenas lin ... Li transpre-
nas la gitaron kaj venas ... · venas. Ho Dio, 
kiel batas mia koro ! 
(Ekstere eksonas la kanto ele 'juna Piero kun akom

pano ele gitaro.) 
Pompas printempo ... 

. Odor de l'floroj svebas nun. 
Regas mallumo, 
ear kasis sin la pala lun', 
Brilas lampiroj 
en mola musko sub rozuj' . .. 
Mia amata! 
ne timu do, sed venu tuj! 
Noktan silenton 
ekrompos nur batad' de l'kor ... 
Spirojn de l'lipoj 
la ventogemo portos for. 
Sonoj mistikaj 
ele l'nokto kaj de mía sin', 
mia amata 
al sorea songo Julos vin! 

PIERO (juna, en sama· Rostumo kiel la maljun a, 
venas sen masko el la balcambro : 

Amo vin vokas ! 
Atendas nin benketo jam ... 
Por kordoloro 
nur amo es tas la balzam', 
kaj vin ornami 
per brila gem' de diadem', 
mia amata, 
donacos mi la koron mem. 
Venu rapide ! 
Soifas mi je kisoj cent! 

Ni ebriigu 
el vino de plej sankta sent'! 
Kaj por ne vivi 
en tera mareo de 1' env i'' 
mia amata, 
eielon havos mi en vi! ... 

PIERINO (elum la elua strofo prenas krizantemon 
el la florvazo kaj ce la fino ele l'kanto si transc_lonas gin 
al li. Tre varme kaj ameme): Al Piero! 

PIERO: Pierino! 
PIERINO: Piero! 
PIERO (k un ser ca seriozeco) : J e la nomo de 

la maljuna . Piero mi petas de vi la plenumon 
de lLa tutkora deziro. 

PIERINO: Kion Ji deziras? 
PIERO: Felieigu min per via maneto, estu 

mia poreiama Pierino kaj lia amáta- bolilino . 
PIERINO: Kiu li estas do? -
PIERO : -Mia patro ! 
PIERINO (kortusite): N un mi komprenas. 
PIERO: -Kion? 
PIERINO: La larmojn, kiuj brilis en liaj okuloj. 
PIERO: Kaj kion vi respondas? 

(Ekstere elancmuziko.) 
PIERINO (solene): Diru al li, ke Pierino de 

mia Piero humile kaj amoplene kapitulacas 
antaü la volo de Pi ero de iama Pierino. 

PIERO (cirkauprenante sin): K ara! Kara 1 Ci 
mi a! (L01;gelaura kiso.) 

KELNERO (venas): Sin jora mosto, cu (vidante 
la aman scenon) cu- cu - cu... hah . . . par
donu! (Sin returnante de la paro.) En maskobalo, 
dum karnavalo, neniu povas esti certa pri tio, 
ke Ji restos sola. Ankaü mi mem, kvankam tre 
malofte, sed tamen, se okaze aü ... 

PIERO (rimarkante !in): K ion vi volas? Vi 
povas foriri! 

I<ELNERO: Laüdezii·e, sinjora mosto! Lau-
dezi re! 

Klll·teno f,das. 

-------------------·--------------------
Jt A 1' 1' A 1> J, O S A N '1' 1 

Ho am', ho am', vi logis min al reto 
Pt:r la okuloj, kies bril' doloras, 
Per negaj vangoj, lde rozoj floras, 
Per dolea vort' kaj nobla etiketo. 

]en flam' en mi 1 Estingas gin nenio, 
Nek la river', nek mar'. Sed mi ne gemas. 
Volupto tia en <:i ardo tremas, 
Dum ciam pli konsumas min pasio. 

Ho, estis dolea jugo, dolca een' 
Negblankaj viaj brakoj eirkau kolo. 
Malligis vi -- jen mia kor' en sven'. 

Pri la ceteraj eesu la parolo, 
éar dum la cit' mortigus min eagren', 
Nur mute do mi pensas vin en solo. 

el la ita! a : K. de KALOCS~ Y 
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MI PLORIS DUJJI LA DORMO 
u. n 1~ 1 N •~ 

Mi ploris dum la dormo, 
Mi songis: vi kusas sub ter' 
Vekigis mi, tra la vangoj 
Ruligis larm' de sufer'. 

Mi ploris dum la dormo, 
Mi songis : vi lasis min for. 
Vekigis, sidis mi longe 

Mi ploris dum la dormo, 
Mi songis, vi amas min plu ... 
Vekigis mi, kaj jen ec nun 

En maldolcega plor'. Ne cesas larmoflu'. 
el la germana : K. de KALOCSA Y 

EL JJIIAJ llEMEJJIOROJ 
Jubileo! . . . dudekkvinjara jubileo! 

kvaroncentjara jubileo de esperantiste~o! 
Dudekkvin jaroj estas multa tempo ec en 

la ordinara, sénemocia homa vivo; tiom pli 
multa gi estas por esperantista. Pli ol la duono 
gi estas de la vivo de Esperanto mem, kaj 
preskaü la duono de mia propra vivo. Per
mesu do al mi, kara leganto, ke mi ,festu" 
mían jubileon per jena babilado, per kiu mi 
intencas fari al vi fidelan raporton de la his
torio de mia persona vivo koncernanta Espe
ranton. Eble tiu ci kvazaüfeJietona serio ne 
estos tre interesa por vi, sed sciu, ke mi 
guas skribante jenajn liniojn, car dum la 
skribo mi kvazaü duafoje travivas tiujn du
dekkvin jarojn, kiujn mi pasigis en la mondo 
de la plej nobla homa ideo; ti al mi esperas, 
ke vi estos indulga jugisto kaj ne kulpígos 
min je troa egoísmo kaj vanteco. 

Car mi ne volas tedi la leganton per longaj 
aütobiografiaj priskriboj, per komplikitaj pe
rifrazoj: mi tuj komencas mian raporton, klo
podante s~ribi mallonge, konservante la ob
jektivecon. 

* 
Antaü cio mi devas diri, ke mi posedis 

malgrandan presejon, nur kun unu mana ma
sino, en la urbo Szekszárd (Hungarujo ). 

En la jaro 1897-a, kiam mi estis 29-jara, 
tute hazarde falis en miajn manojn prospekto 
anoncanta baldaüan aperon de lernolibro de 
Esperanto, verkata de S-ro Abelo Barabás. 
Tiu prospekto enhavis la legregulojn, cetere 
ekstrakton el la gramatiko, el la sufiksado kaj 
ec el la vortaro de nia lingvo, kaj, krom tio, 
preze_.!1tis tekstojn prozajn kaj versajn. 

Gis tiam mi nenion aüdis pri Esperanto. 
- jen nova volapuko! - mi pensis kaj 

mi zqrge trastudis la prospekton. 
Oia efiko sur min estis mirinda. Tamen, 

mi devas konfesi, mi vidis tiam en Esperanto 
n u r 1 in g v o n, tutmondan, universalan parol
helpilon; tia m mi ne pensis ankoraü, kt Es
peranto, penetrinte en la cerbon, penetras an
kaü en la animon, ec en la karnon, en la san
gon, por transformi nin en efektivan homon ... 

Kompreneble, mi mendis la lernolibron 
en kelkaj ekzempleroj, kun la espero, ke mi 

certe trovos sekvantojn por la nova lingvo, 
- kaj mi malpacience atendis gian ricevon, 
kio okazis post kelkaj n1onatoj. Ha! kiel ple
zure mi prenis la longe atenditan libron! 
Tuj mi komencis serioze lerni la lingvon, 
kaj post du tagoj mi jam skribis leteron al 
la redakcio de la sola esperantolingva gazeto 
Lingvointernacia, tiam en Upsala(Svedujo), 
por ~endigi al mi ekzempleron. 

Post ok tagoj mi ricevis la gazeton, kune 
kun tetero de S-ro Paül Nylén, gia redaktoro, 
kiu esprimis sian surprizon pro la gojinda 
fakto, ke ekzistas esperanta lernolibro por 
Hungaroj; Ji petis m in, ke mi havigu al li un u 
ekzempleron da gi. Mi sendis al li la petitan 
libron, kaj, car gia prezo egalis al tiu de la 
jarabono de la gazeto, per tiu sendo mi farigis 
abonanto de Lingvo lnteracia. 

En la sekvinta numero aperis detala, tre 
favoro raporto pri la hungara lernolibro. 

* 
Intertempe, ínter S-ro Nylén kaj mi estigis 

varma korespondado, vere amika. Dank' al S-ro 
Nylén, mi tiam sciigis, ke Esperanto ne estas 

. nur lingvo, sed io alía, io multe pli alta, 
multe pli majesta, - car gi, penetrinte en 
mian cerbon, penetris ankal't en mian animon, 
en mían karnon, en mian sangon; kaj tiam 
mi farigis ... esperantista, esperantista en 
la plej sankta senco de l'vorto. 

De tiam mi sentis ciam nepriskribeblan 
gojon, kiam mi ricevis numeron de nia amata 
Lingvo lnternacia, (Mi bone memoras an
koraü, kvazal't mi ec hodial't vidus gin: gi 
estis banderolita en blua papero, kun presita 
adreso stlr citronflava paperrubando surgluital) 
Mía plej satata legajo estis gi. Por unu e. 
giaj tiamaj numeroj mi ec verkis humorajeton 
titolitan ,Malhelpita bigamio"; ti u ci estis mia 
unua esperanta verko. 

Baldaü mi havis multajn diverslandajn 
korespondantojn, el kiuj kelkaj poste farigis 
famekonataj samideanoj. 

* 
Bedaürinde, mi estis izolita esperantista, 

sola en mia urbo. Mi provis esperantistigi kel
kajn amikojn, sed vane, mi ne sukcesis, Ili 
respondis al mi, ke ili ne estas ,frenezaj"; 



ke ili maJSategas tiun ,fantazmagorian uto
pion"; ke mi estas· ,maniulo"; ke eiu esperan
tista estas ,sencerbulo", ilin oni devus enfermi 
en frenezulejon, ktp. - Hol la bela rozo de 
Esperanto ha vis ankaü dornojn: eie mi ren
kontis nur mokridojn. Sed tiuj dornoj ne po
vis min korpiki; mi a k oro ja plena estis de 
entuziasmo, ne restis en gi spaco por la dornoj. 
Mi do mokridis la mokridantojn kaj daürigis 
mian vojon. 

* 
En ti u tempo fondigis ankaü alia gazeto: 

L'Espérantiste, en Francujo, redaktita france 
kaj esperante. Ankaü gin mi diligente legis. 

La redakcio de tiu ei gazeto tiam orga
nizis esperantan literaturan konkurson, kiun mi 
ankaü partoprenis kaj mi sukcesis gajni trian 
premion: argentitan bronzopalmon. Ti u neespe
rita prospero multe fierigis kaj energiigis min, 
tiom pli, ear ee kelkaj hungaraj gazetoj pa
rolis pri tiu fakto. 

En la jaro 1899-a mi verkis la Libron 
de' Humorajo, mian unuan libron, por kiu 
mia kara amiko Nylén bonvolis skribi an
taüparolon tre earman. Tiun Iibron mi presis 
en mi a presejo; gi baldaü disvendigis.*) 

* 

1.9 

En la fino de la sama jaro Lingvo Inter
n acia deklaris, k e gi, post kvarjara vivo, 
de,.vas eesigi sian ekzistadon, pro financaj 
kaüzoj, precipe pro manko de sufiea nombro 
da abonantoj . Tiu cirkonstanco tre malgojigis 
min, ear mi estis konvinkita, ke L'Espéran
ti s te ne povos daürigi ti un rolon, kiun la 
malaperonta Lingvo lnternacia plenumis. 

Sed dank' al mia intima korespondado 
kun S-ro Nylén, ni sukcesis savi la vivon de 
la agonianta gazeto: mi entreprenis gian el
donon kaj presadon, kaj Ii restis redaktoro. 
Tia m gi ha vis nur kelkdekon da abonantoj; 
sed kiam la esperantistaro vidis, ke la pres
organo refarigas vivokapabla, gi baldaü havis 
preskaü sufiee da abonantoj. S-ro Nylén do 
sendadis al mi la porgazetajn manuskriptojn 
el Svedujo en Hungarujon, kaj la gazeto re
aperis regule. Baldaü S-ro Nylén tute trans
cedis gin al mi, - kaj tiamanire mi farigis 
, redaktoro-eldonanfo-presanto-administranto" 
L i n g v o 1 n te r n a e i a. 

(Daurigota.) PAÜLO LENGYEL. 

+) Mi devas rimarldgi, ke la nova eldono de la 
Libro de l'I-Iumorajo (firmo J-lachette kaj K-io, en 
Parizo, 1908) ne estas la sensanga represaJo de la 
unua eldono. 

--------------·--------------
Kiu scias, kaj divenas, 
Ke de kie am' devenas. 
Kiu scias, kiu konas, 
Ke el kio am' burgonas. 

Tra la parko vokis la 
Birdoj en horo : 
Kie estas Maud, Maud, Maud 
Sonis kun ploro. 

Kie Maud? Ja kun mi 1 

Sur la boskvojo 
~iris kaj plektis si 
Florojn kun gojo. 

Sonis tra l'parko la 
Vokoj kaj krioj: 
Kie si? Jen, jén, jen, 
lnter Iilioj. 

Kisis mi, lasis si. 
Vango radia, 
Nur deksesjara, sed 
Alta, beltalia. 

ltl A. UD 
'1' E N N Y S O N 

El la lipo rugeflama, 
Nega kolo perlornama, 
El dorlotaj vortoj, petoj, 
Doleaj, rondaj brustmontetoj. 

el la rumana: K. de KALOCSA Y 

Volus mi krii en 
Gojo fiera. 
Kor' sia: mia jam! 
Graco eiela! 

Pro sia danca ir' 
Kaptis min miro, 
Herboj fresigis post 
~ia trairo. 

Birdoj en parko ja 
Pro si ploradis 
Kie estas Maud, Maud, Maud 
Iu sin ' svatis. 

Gratas eevalo kaj 
Henas ee 1' pordo ... 
Ne vin elektis si, 
lru for, lordo 1 

latí la angla : K. de KALOCSAY 



BIBLIOGilAFIO 
VIVO DE ZAMENHOF. Verkita de Edmond 

Privat. Eldono de la Brita Esperanto Asocio. 
Libraro Bolingbroke-Mudie. 

Supre, sur monto, mi sidas. Cirkau mi la unu
tona elokventeco de la parolanta muteco fabelas pri 
efektivigo de idealista¡ revoj. Malsupre, en la valo, 
etendigas grandspace la urbego, §aume vivanta, kiel 
giganta formikejo. La dissonanta bruo de la nerva 
luktado por vivo a u digas haose per malla uta murmuro. 
Tie la realo per siaj bagatela¡ malhelpajoj, ei tie la 
sankta harmonio de la natura regas eión. 

Dum ei-tiuj kontrastaj impreso¡ legante la verkon, 
mi ne pavas deteni min, ke ne interpretu miajn pen
sojn per kelkaj linioj, kvankam konsciante, ke per tio 
mi transiras la limojn de simpla recenzo. Sincere kon
fesante mi ee ne intencis fari lauregulan recenzon, ear 
gin ne bezonas la autora, ldu per sia biografía pri
skribo rakontas kortuse al ni la vivan de Zamenhof. 
Mi rinda v erko, kiu respegulas ne sol e la vivan de 
geniulo, al kiu la mondo suldas dankplene, sed gi 
permesas konjekti ankau la internan mondan de la 
auto ro. 

Zamenhof kaj Edmond Privat. Jen du nomoj, 
kiuj frapas mian atentan kaj igas min enprofundigi 
en eiujn liniojn dum la legado. La Majstro kaj lia fi
dela diseiplo. La dua sekvas la vojon, montritan de 
la unua kaj per tio Ji faras la plej belan devon, ple
numas la plej idealan taskon por bono de la tuta ha
maro. Kun sincera riverenco mi klinas la kapon 
antau ili. 

La Majstro, jam mortinta, kun spirito vivanta 
es1as ínter ni kaj por funde koni ei-tiun animan, la 
plej homan en la lasta jarcento, la diseiplo fidela pre
zentas .gin al ni per majstra elokventeco en si a verko. 

Dum la legado, kontrauvole aperas antau ni la 
Majstro, kies karan memoran ni eiuj portas en ni. 
Tiu dolare solena vizago ; tiuj trajtoj, klasike mildaj; 
tiuj okuloj, plenaj de persista boneco, estas seneese 
antau ni, dank' al talento admirinda de E. Privat. Li 
revivigas por momento¡ antau eiu leganto tiun homon, 
kies batal' kaj trompigo plena vivo estas tragedia, sed 
samtempe modelo imitinda. La vivo de ni a, eiame vi
vanta Majstro, estu tiu fonto, el kiu ni; posteuloj, eer
pos entuziasmon, persistecon dum horoj de la mal
espero. La vivo de la fidela diseiplo estu ti u ekzemplo, 
kiu klare fidinde pruvas, ke la sekvado de la vojo 
plirieigas nin en spirito, altigas la animojn super la 
eiutagajn bagatelojn kaj akiras por ni, por nia ideo 
sincerkorajn homfratojn. 

Legu ei-tiun verkon, kiu estas unu el la plej bri
lantaj gemoj ele ni~ originala literatura. Úian stilan 
perfektecon jam garantios la nomo de !'autora. Li ne 
bezonas recenzon, nek tia verko, Ciu Esperantista 
tegu kaj sekvu la Majstron 1! (JOBO.) 

ASONANCO. Rimi en Esperanto ne estas malfacile. 
La radi kfinajoj, plensonoraj per la forta akcento 
kvazau tentas, alvokas , kunrimigunin". I<aj jen, homoj 
kiuj neniam provis earpenti ee unu strofon en sia 
gepatra lingvo, lernmte Esperanton subite trovas en 
si l¡apablon poezian kaj pravas 'per kuraga salto ek
sidi sur la dorso de la Pegazo. La hazardo, ke doloro
koro-floro-ploro-memoro, amo-flama, morto-sorto 
ktp. interrimas, la ebteco de rimoj, kiel koreto-maneto, 
amego-dolorego ee vi dad as- v o 1 a das estas kul
paj pri multa¡ kaj neatenditaj "poetigoj". 

Sed konkludi el ei tío, ke Esp. estas rica je rimoj, 
estus tute erare. Car la a das- i s m o j ne estas 
rimoj. Per Dio kaj diablo! lli ne estas rimoj 1 Krimoj 

ili estas! Blasfemoj kontrau dio A pollo! Kaj la cete
n•j rimoj eiuj estas radikrimoj, do ilia nombro estas 
limita, kvazat:i elkalkulebla. La nombro de la poezie 
uzeblaj rimvortoj estas ee pli malgranda, tiel ke ni 
pavas diri, ke la unuavida rimrieero estas nura sajno. 
Vere la tradukanto uzanta nur purajn kaj verajn (ne 
actasistajn) . rimojn, ~taras multfoje antau apena u 
plenumebla tasko, ka] ee se sukcesas al Ji tiel jongli 
la vortojn ke la finajoj de la verslinioj kunrimu la 
eiam ripetigantaj eluzitaj rimvortoj efikas monotone 
kaj enuige. La poeta nur kvazal't honte aplikas tiajn 
simajn prarimojn, kiel V e 11 tO-S en t O al! fin O-
k na bino. ' 

Prezentas · sin. do la demando, kiel pliampleksigi 
la Esperantan nmvortaron. Kaj tie, same kiel en la 
ritmo (pri kiu ~1i volas disputi sekvontan fojon) oni 
devas konsiden la naturon de nia lingvo. La vokaloj 
estas en nia lingvo akre diferencitaj, klare elparolotaj, 
en la antaulasta silabo ankau akcentitaj, en la lasta 
silabo ili portas la gramatikan karakteron de la vorto, 
ilia malsameco forte evidentigas. Do rimoj kun vokal
malsameco (precipe uzataj de rusaj samideanoj) -
h o m o - d o m a, b e 1 a- p e 1 i, ee b a t a 1 i -e e va
l o j - tute ne sentigas rimoj. 

Restas la konsonantoj. lli kasas sin en la ombro 
de la forte akcentita vokalo, kaj oni tute ne rimar
kas, se ili ne estas la samaj, nur parencoj proksimaj. 
Kompreneble oni elevas audi ilin kaj ne vid i, pre
cipe ne sereí ilin persekut&nte, kun la ruga krajono 
en la mano. 

Jen la parencaj konsonantoj: 
b-p d-t f-v 
h-h 1-r m- n 
s- z s- J e 

La lastaj du estas solaj, senparencaj. 

g-k 
e- g 

j 

Ekzemploj : sorea-dolca, pinta-inda, montri-tondri, 
kaso-bataajo, soifa-naiva, ardu nur-maljunul' ktp. Cu 
ili ne bone sanas kune. Kaj pripensu, ke en la versoj 
ili ne stat·as unu apud la alia, sed en distanco de pli 
ati malpli tonga verslinio. 

La asonancoj estas plifortigeblaj per la kunsonoro 
de la antauaj silaboj. La vokaloj i kaj u estas pli 
penetrantaj, do kun ili la asonanco estas pli perfekta 
Per la uzo de tiaj rimedoj tll1e bone sanas ee malpli 
perfektaj asonancoj, ekz: 

Sed baldau eesis frosta pluv' 
Sunbrilo venis post la nub'. 

]en do, en la asonancoj nova sfero por montri la 
lertecon de la poeta. Okazo por montri lian artka
pablon, gustan, gustan jugon. Armilo kontrau la 
rnucidaj adasismoj. Kaj ee se oni kondamnos min je 
eterna legado de versrecenzoj mi tamen ekkantas nun 
decide kaj audace: 

Moran sangi 
Vojon tranei 

Tiel do mil 
Ee se oni 

Novan en arbar' de rimoj, 
Mi vin vokas 

Volus la orelojn rigli. 
Voj' jen antal! 

Kaj aHogas, Vi, do ankal! 
Karaj fratoj kaj fratinoj. Vi orelojn venu tikli 1 

Estas sorce Sed jen tezo 
Ja se dolee Por sukceso: 
Purerima vers' nin earmas, N e trouzu la , fusajon" ! 
Sed eu manke, La piedo, 
Malaltrange, Post ireto 
Se gin asonancoj gamas? Falsa, gustan iru pasan ! 

Post malgranda 
Krim' sonanta 
Rim' : jen por sukces' la sancoj. 
Kiel montras, 
Se ektondras 
Plenakord' post disonancoj. 

K. de K. 
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éiuspcca j homercaj o j 

Kalalogoj , prezaro j haj spccimeno j estos danl~c riccvat:;j 

l\fANJO PA'l'AIA 
I.ABOitJ~.TO DE l'lODERNA.J JlltOnA.JO;r 

Fab,·il~ado de lwrleno j, tril~ila j lwvrilo j, 
junpcro j, vcsto j l~aj punlo j 

UUnAt•J, ST VIl , WI, S SELÉNYI·UTCA 32 
J-I un gario 

Nenia resanigo - nenia pago! 

PLI OL 20000 suferintoj pro astmo kronika, 
bro nka, nerva, estas tute ai:'t parte 

resanigitaj pere de 

VIVAJJIOL 
(antaue Vixol.) 

Tiu elpensajo de nia samideano E. Gefee 
estas kuracilo plej tai:íga por eiuj astmuloj. 

Gi enhavas nenian drogon dangeran. 

Sen paga trisemajna provado! 

ONI DEZONAS AGENTO .. JN. 

Petu brosuron de 

V 1 V A M O L, L t d. 1 1 l. G t. 
PORTLAND St., LONDON W. l. 

Nía sola semajna ga;;cefo estas la 

ESPERANTO 
TBIUMF ONTA. 

Jnternacía! ..Semajna! Neútra!a! 
• Nepre abonu ~ gin! • 
~ Abonejoj en ciuj l andoj ~ 
"'l.J' Administrado: "'l.J' 
Y Horrem bei Koln, Germ. Y 
~ ............... 

t-~-3 



INTERNA.CIA..I.,OIRO EN PRA..R&.. 
(Cel10slovakio) 

lnformojn don as: PRAZSKÉ VZORKOV É 
VELETRHY Staromeststká ra dni ce PRAHA 1 

Esperanto koresponclata ! 

ALEKS&NitllO LA~UER 
KOMJSll STO KAJ BORSANO 

í:I 
BlJDAl11 ES'l', KIR f,Y·lJTCA 57 

PLENUMAS KOMERCA)N KOMISIOJN 

INTER· 
NAUIA.T FOIRO.T 

~"'~BANHFURT A. Itl. 
A u tuna foiro de 8-a gis 14-a oktobro 1922. 

+ 
Amplebsa specimena ehspozic io. 
30 brancoj sur unu tereno. Masi
vaj foirdomoj. Uzu niajn pres
ajojn hiel r eklamo n por ni kaj sam
tempe por Esperanto ! •· Petu 
regulan alsendon de informoj d 

MESSAMT(ESPERANT0-1~' A RO) 
FRANKI!.,URTO A.. M. 

SENZACIO DE N lA LITERATURO! 
La poemoj originalaj de 

JULIO BAGHY 
aperos baldau ! 

ANONCU VIAN MENDON ]AM NUN 
Ce eldonejo de L. M. 

Prokslmuma prezo la prezo de unu numero de L· M. 

Konyves Kálmán 
r.-t. 

(

Fa ma eldonejo de repro-) 

( 

duktajoj por ar taj bildoj! ) 
Desegnajoj, pentrajoj de 

• mondfamaj artistoj! Re- • 
komendas siajn eldonajojn 

' Petu ilustritan prezaron ! 

Budapest VI, NagymeziJ~utca 37- 39 · 

PLEJ INTERESA DONACO ! 
PLE) MALM.ULTKOSTA ORNAMO! 

IIUNGARAJ SPECIALA.J 
AllrrAJ ltiANLABOiljAO.J: 

Koloraj broditaj, 
trih itaj silhaj lulw j, hus no j, 

lwvrílo j, antaetulwj, mansabcto j, 
blanbaj puntaj bovrilctoj, batiblw loritaj 

lcdaj .monujoj v iraj l~aj vir inaj. mansahctoj, 
lw loritaj kaj poluritaj skalo lelo j 

nacivcslit~j pu¡ cto j, Mp . . 

PREZOJ DE SV. F'lt. 1 .- chs 20.-
JtlE:Nuu PROVO.JN 1 

Provlwleklon Vi ccrtc povas IJrofitc vendí ínter 
Viaj konatuloj! * Por rev endi s to j Taba l o! 
La ck zcmploj monlritaj <.4-tm la hongreso en 

Helsinbi rapídc vcndi&is ! 

!tiENOOJN t•J~ItA.S : 

P!lliLO DAI~KÁ.l\'YI, BlJDAl~ES'.l' 
VI, J.fA.JÓS ·U'J'UA 15 . lfUNGAiti,ANDO 

Ciu konscia esperantista devas 
esti membro de la oficiala 

mondorganizacio 

u. E. A. 
Aligu tuj ce la delegito de via 
loko au ce la Centra Oficejo de 

lJNIVERSALA ESP.ERAN'.l'O ASOCIO : 
12 RO UI,EV,UtU nu 'l'HÉÁ'l'ltE, 

CU:NEVJ, , S\' ISJ, \.NnO 1 

Gl:btts nyomdaí miíintézet !'1. Buda pcst. lgazgató: Biró Mihlós. 
''¡ 

' 


