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v . 
E '~ L'· V ,I V· o " , 

Sed kiam .venis Ja yesper', 
Sangígrs multe ',tiu scen'; 

.l'} e pfu , t~o:vígi$ :laae~~ 
, ~j-u . fresigisen ·~milten' ; 

. Sensuna ' restis ' l1l:ln ,Ia ter', 
., An~tat~u gDjo,"'ien ; tagren'. , 

..,~ ,,<j. ;;;l. . 

mem: 



Vespere; ~n 1~a"';;aI ; 
Sur , kanípo de batal' 
Mi, amblis sun ceval' 

, , Kár'pos{"mi r'a 'd'ól:dr'. ', " , ' 
'Kaj en 1<1- 'malpJ:O'ksim' 
.;Miljť , : ' 1a ~s:ang,t krim: , 
" :Brlla~s :fik'áj " 'P~r?:timl . 
,'Ff,apa'dis ' J;ur lé!} ((),( .. ': ; 
'Nun rttgaj litnTf?gatooj , " 
FiJtrigis ,tra ' Ia. arpoj", f : ' 
Kaj jen. per unu foT, ' 

, , C~ la tutnig' d~ vor >-
'Ekvidis la okuloj '," f 

Sub nubQj, eo [ugbruloj 
' Mem Ia. giga~tán lun on,"" " _ 
La , levigantati !~nor( , 

S,ur , hori-?i0nť ~a1?pta : ' 
Kún ' stranga yang' dolqra " 
Al :rand" ,' d,e '1' ter' tusante, , 

, Sin vaT!.e, forpus..ante, ~ " 
Pro' forta, vana peno " 

. 'T:aiízite ' j.e l' mien,ó, . ' 
Túrmente, sángobdJe, ,'ll , 

Jam prt;skaií " ovsimile ' 
Báraktis ,jen la lun', ' ' 

,Ke haItis ' mt' &J:lbite " ,", 
' M~ranje:.kaj frflpite, 
Mm tUSlS sení' kompata' ' 
Pri lun',) a , turmentata, ' ' 
Mi kriis-al gi 'nun : " 



• "'" "ol ~ V ~o .. \ 

" , < V~~np'S odoro ' 
, De l' teratrrrosfer.o, . 

Sur t~r!,:Sangaera, 
Pral' sangabome.no, 
Vi, lu~: male,spera; ':0' 

BaralCtas ·ensv;eno. 
Vi gojé festenis 
En .alto etera . 
Ho, kial vi venis 
Al . tero suferali> . ' 
Nun pro ' la. dolorq 
'Vi ' 1rimas kaj gemas, 

. L,asanga. vap~r~ \ .' . 
t, Sufol<e ,vm"pr~mas .. ,.· \ 

Droninte vi s~en:as' 
Premíte " sur teron... . 
flo Jpno, ,kQ.mprenas 
Mí vian suferQn. . 

Sed ta· cevať .plu pa-sis, 
La luno!1 \ arbaj kasis;. . 
Nur C rugo' 'dubeluma " . 
Filtrigis tra la' zuma . 
Folia' Uml:l' .. , . J 

Dolor' 'lakorort .. boris:· 
' Kaj ' ,rósolarmó],n; p'loris 
La firmamen!', . , 
En sÓlo,' sen konsolo':

. Kajzďkun sVéni'!ta~ volo .;. 
Mi :)asis porUi ÍJ1if\ ... :/ 
Sed kjam al la tin' : 
De Iii arbar' mi venís;. 

~ 
... ~ 
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Sitb 'oiri.d,rÓjf1~ " fla9i'<?". 
Mem i1Psd1fas ., 

. Je ,'-ero k~j :a,rřio ... ,,' 
S~d IHn, ' ve ,ďJigis 
Fatalo mizera, 
Animojn ' subigis 
Per .sorco: j:ílfera. 
Vin vokus 'Savanto·! · 

' ~,' ~ 
Aninie .. 1'aváríto " . 
Kaj kri~dél<:l-yanto 
La . krioj ~ suferaj .. < 

. Sed "fort()p ététaj 
Al flOnioh surtenij , 

, Núr . indifér'ťrite < ... . 
Rigardas,· sensente. 
Eterne . vřvantoj . 
Nur mokas:' kurt ,rWo ·" 
Pri l' vanto . de 'l'vimtoj , . 

. ',,' Jen 'Ia rén~onto 'stranga .:itl 
, .~t. ploris tiatrJ· Kaj' ~ v~ . ." ' 







!/" .~ . ~ 

.,Za;m,en'hófá -liter~tur~ konkursů dum' 1~ Barce- )~n' Cbateauroux,kQnie~ce, esti.s:ď permeslte ' 
10na ' Kongreso \ en Ja jaro ' )909. En" a"lia'jeHri el ~ la, 'maUiberejo, por kel kaj horoj, je 
IH~raturaj konkursoj mi ,pártoprenis kiel pre-certaj konpicoj. Tie · tni k(;matigjs kU!1 S-ro 
ziqa"to aa merobr.o , de la ' jug~ntaro: " .' L. Moreau, 'delegito de ľ Universala Esperanto , 

/. Sur- la ,',k~01pb "._ de la- própag~Qdo mi , ne A~ocio ,e_n tiu urbo, kaj ' kun lia , faníi1io / _, Li' 
, atingis :multan ··sukc~son,. AH propag~ntl,o ' mi estis treafabla,~tp'ika a,1 mi, ofte,Ji jl1\Titis nill,tag- ' 

ne",laí1gis kaj "e taagas ;' .vere, mi povus kal- mangi,ee Ji, kaj li sincere penis pii mildigi uhm 
15uliper miaj manfingroj la personojn, -klujn malfelicon: Tiam mi denove spertis,keEsperanto, 
mi' esperanti-sitgis - 'krom miaj infa)1oj .. Car, ne estas nur Iingvo ;gi estas 'io alia... , 
kóiirpreneble, la i,nfan01 dé esperantisto ankaa Mia kélrega amil{o, S-ro Th. Cart; sentigis 

' (ley-as. es ti e~p'erantistoj.; cu " ne " v~re? '· .Kaj al mi .<;>ftela noblecon de sia koto. Li, kvan- ' 
' p"ardóriual niÍ>,tiun Olalgrandaflt pátrali -vah,t- kam :" neiic,a,: J1,(~lpjsnin ne nur mope, sed ankaa 
ecg!l', kara legaQfo~kaj perm esu at mi diri, ,keul1u alinúmiere. ' Ec vestajojn li sendis por nVkio ' 

• el rniajfiloj, Pa'U1o, éi1 sia15-jara élgo,gajnis 100 estis neesprimeble valera donaeo en tiu mizero. ' 
Jrankan ' premion, en la parizaMi~helin'a . Kon- Ankaa: S-ro freehas, la redaktoro ' de "Le 
kurso: ,por' la jnnuloJ. (Hodial} li estqs la tek- MondeEspérantiste", kaj la jam mortinta S-ro 
riiká aránganto,de ta: nLiteratura .Mondo".r ' Hodler, :Jiam:redaktóro de la svislanda "Espe-
,·l(uh sveHginta 'koro mi , atendis, eO. Ja jaro , ranto" "helpis nin mone. Por Huj du gazetoj .mi ' 
~ 19J4, la Pai'izan,Kongreson. ,Malrapidege pasis , ec ~ukeé~is sendi at.tikolojn el ta ffié\lIiberejo 
la , tempo, kaj , kun , granda malpaeieneo mi - komprene'ble n'e .pti la mallibéí'~}o III ... ' 
kalkulis la mpnatoin, la semajnojn; fine la tagojn Estas 'preskaa nekrepeble, ke, inťer la mal
gis aagusto, kiam la fama mondkongreSo; la Iibeťidoj de nia ejo, 'inter mil personoj prok-
,kr-ono, de ciuj J<ongresoj" estis malfermQta'. " simume, ne trovigisee unu esperantisto I N\.lr I 

" :1j:pér miaj spiritaj okuloj řÍJi " Jam' vidl!!Ja ' j'nter la soldatoj ,gaú1antaj la ejou 'mi trovis 
" dolce ridetantan ' Angelon qe '-I' .paco~ blanke du samideanójn .' .• iJi konsideri's ' nin "mal

vestitan, radiantan, kun .brilanta Stelo, .kun amikojn" tuj amikoj kaj .Hi taris , en nia inte
~ sankta oleobraneeto. Kaj Ja alend1ta tago fine reso kion Hi povis ... Ja! Esperanto ne~estas 
: alvenís... gi alvenis '. '. '. kaj mia vizió dis- nur Iingvo; gi estas io' alia . . . . 

.fali~ ... l.~ Ange1ů --'ploris ; .. ličl blanka vest- , Mi jam diris, ke, s!lr .. Ja kampode. tll pro-
;~Jq , o' ~aitgmakid@is, lia -< st.éIQ ~ esti n'gigi S kaj pagando "mi' neniam atingisgrandan sukceson. 
monstroj neniigis ,)a' 9IeQbr~neeton., .. hO, Tamen, mi provJs fari kurson e~ la ma1liber
teroro ... teruro r;:-' - - ~. '- - - - - ejo, mi ' havis dekoR da lernantoj, sed bedaar
- ,.'- - - - ':- , ,- - - - - - - - Inde nur unupersorio el ili farigis seriozá , 

,esperantisto: S-ro Fr. Pusztai, kiu estas hodiat1 
politeknikano en Budapest. Tíu energia junulo 
estas vera esperantisto, I<aj li rajtigas eSjJeri, 
ke en la e,stontec.o li ludos gravan rolon en 
nia nobla afero. 

* 
Eu júnio 1919, nia mallibereeo finigis: oni 

transpQrtis "nin , en, ' Budapeston:En malsana 
s'tato' ;t4i "a]venis ,en)á cefurbol1 de mia mal
grandigita patrujo" se'd maJgraa tiomi , ne 

niulte malakr-





Ň!ln . en 'lto.r<r ~espera, sU1" ·1a bi itsto mistera 
Li la kápon 'dotlotásgrizbaran, ,ď 
Kaj de lipoj roielaj kaj okuloj la helaj 
E.i eltrinkos ,doleecon nektaran ! ' , 

..... ".~.,? f :ltd-,':':--<t.- " ; '.- .,.. 

Sur eevalo fidela, dum la nokto sen stela 
Veqas mi -tra la pluvo kaj ,koto . 
Por saluti vin )core", ádiaťii dolo1"e 
Sen guapo de, dolea dorloto!; ,,:" 

S( ne ; iidas murmuron, Ji' riP:~~Š jejuron . 
Pri la amo kaj "vortojn pasíajn .. , 

.. Fln,e kQrekh~~ita, de_la sentoj ,venkita, 
Inter brakdjit enfá1as ~i Uajn. · . .' 
'!',7 X ~,.. ' . --~. 

Vpjevot!..' kun kOZakO poderuraatako 
Sinpi'éparas_ en ncikta sllento: 

en 1a r 'kun tiriloj, 
Al'elldal1lt~ 





,por Robert "Atkins/ ~!tt" .~i esta; m~lfacila rolo. ,La~e- gis la fino. - Kelkfoje oni s'entas ella stilo, ke lá ' 
estantaro seKvis Ia, '$cenon klln strečita a1ento ·. kaj ' .aiitorino estas frauca, sed ·tio <neniam genas aí1 emba- . " 
'vaime aplat1dis"la s'likces'ari aktoton. . ' " ' , rasas .. Tamen mi faras kélkajn ripročetojn. En la mo-

La famkonata .Edmund Kean ludis tiun rol on 'če ' nologoj,precipe , en la ·Komenco., la Irazaj estasiom 
, Drury Lane Tea1ro en 181!), k,un tlu po1enco, ke unu tr,o komplikaj; pii sinipla fríq;konstruo estus 'pli plača. 

el 'lil aktoril,loj ' svenis, ' a1ia laiite ploris, Lord Byron Ut ' áferoj 'rilataj -aloesper,antis.mo , (,\(elkaj HnioD, laii 
en Ja ~ií~.ant!lro ~fališ ,.,ěn ,konvl,Ilsion k\lj .,virinoj kri- ' inia .opip,Ío; t:stas.iomperfor·te alportitáj ; la ,veflteto eble 

.. egis )PTO teruro:" <,e .~.- '" " .' '. . ;', 16, gajnu$ se oni , f<?rstr.,ek9s. ,UJn.:- Kaj estas, kelkaj,ne;' 
Tiu speco de :dramo evoluisella mezepoka:j moral;. muftaj vortp! tro . aťtefar'itai; ,nekutimaj.(nialCarmetol 

. ecaj . dramoj, elf ~luJ. la ::virtoj" kajmalvirtoj estas ploremulino, g~se.ncerbulol ; pl.ezurrlCa, kQrpremateco, 
,persónigltaj. · 'fiun .'.~utiJJ1on ankaii , sekvis Edmund kar.egu1ino); i1i ja estas graolatiké senriproCaj, tamen 
Spe'lser JI552-1~99) 'en"Lar~gino de Felándot kaj al· mi iIi sentigas; ke 'mi lega s en artéfarita Hngvo.
Joha ;Bungan (l628...:. 1688) en "La .progresado de la . Sed a'nkaii la malgraveco <te,Oi tluj. riproOetoj mon!ras 
pilgrimó". Sed l~ lIoma karakteró ne konsistas el unu la bonecon de la verko. ,Ch estM tre rekomendtnda 

. sola' virto aii malvitto., Nuntempa verkisto prezentus ' por Esperantaj teatraj vesperój. (-las) 
,supérruzulon senkompate' okupigart1an' je . li aj piano} , . ' ~. -

. por átlngi prosperon, : ricaiojn ' aii honorajn titolojn, ' .. I 
sed samtempe bonJl1?,nieriln; afablan al liaj familíanoj, 
Tespektatán <fe liaj kunu,16j, ec . donacantan al ,'hospi-

, taloj kaj alinožinstitucibj. ._ 'RESPONDO. -Esfimata-sinjo~o I En yiaqua , hu
mero ' viscUgis 'mQrton " de KOMPATINDA POETO. 
idú farigÍs ,freneza. ~e<tď,~ar" en .sia sertkonscienco li 
subskribis ,siaj!Jeteron partékper mla, nomo, permesu 

, " . ' , Tia, ,esta$, ·Orafo ~,'CazQJti en "The foreing House" 
, • (La kreskigill'a'rinejo), ,'nova dramo de (srael Zartgwll. 

' Li, mensogas kaj' ťromp'as Oiújl1 en sia triU:mfá ':pro-, 
'greso, s~d ' spite . de ,_ 'Si!!:i malpoblajoj, li estas 'čarma 
homo. ,.,' rC~' , EMMA L. OSMOND almirkelkajn ' vortojnpri. Jaaferb. .' 

. Kiel ml IIn kompatas 'l .' , _ ' , 
. 'Unue II verkis brlgtnaíajn ďpoémojn 1 Cu li ne kom

'prenis, keaiitoró havas dev;ge seiítojn kaj. ideojn de 
sia . raso ke li povas. nur tradukí en Ěsperanton verkon 

' .nacie pensítan, se ne-, skribi~an . ; ke aliaj popoloj 
povosAati fremdajn ' V'el'koj!i , nu,r se 'Hi vidas ke gi 

OU KOKClNELOJ; ,'LA MONTRO. - N<A!:eloj ,-de reprezéntas ideojn de alia .popolo, dum iii trav us ~in 
, Oéza OárdollyL Traft el la hungara K. de Kalocsay. malbona aii ridinda, 'se ~i intencus reprezenti il.iajn 
Rekomertdita,'qe 'la.E. L. A. Prezo: sv. fr. ,0.25: . naciajo sentojn, kiel volas ' farí verko , Esperaute 

.. 
~B I BLl 4) ~G ft A F ," I ' ' ' ' 

',:·Modesta eksterajo,yalo,ra ,et1havo, ci tlo Jca:raktet'i- ,s~B~~~'li interesi~is 'Pri 'estQnto de Esperanta poezio,. 
zas la eldC?paj,ojn ,,~é't Esperanto al la tutmondo'!, kies 'Ii volis '1<e ~i estu , vere inhirnacia I , 
kvina .kájero, esias cf tíh Ii~reto~ "Ou kOKeíneloj~, estas . Samtempe li 'konfesi s, ke ~i estis farlta lau imlto , 

, ~~kont~ .. pr~ ía malfe11.tča sory~ de ~:!I!d~. ka~Plar1~in~, de Htigvoj de Centreliropo. Ke gia titmo estas aiid4!bla 
~" ;:)1 ,sop!ra~ Je a,mo,. f Irtas kl~ . pa~I, 10 .. Irka u . a , a~o . núr de"popoloj Iduj Jlavás ltlmiJan versfaradon, .all de 
". , klu .fel1~e ~rulas .en la , Itoro! (fe )unulo k!ll ,de. am personoj kiuj. bone ·ko.nas lunel tiuj lingvoj. Preskali 

!Latm~ .. Kal I~ f~lro. ltaptas Am. kaj t:n lé!; fajro, ~n~r- , ciuj tradukoj devenas el tiuj Ijngvoj. " 
Igas gl~J !lugt1<?J. ala ~oro. SI"!plaj, OI!1ta~al ,l,nter- Utopio estas la internacia mondliteraturo, almenati 
paro!oj! sunpta] e!~ta.ga! okazajoj 'estas tle sHnple ra- por poezio. Jes. onj ,bavas tradukojn versajn de 
kontltaj. sed per lli.nl vlda~ profun~e en la baraktan!a~~. Shakespeare, Byron, Ooetne, Schiller, PuAkln. Se~ 
koron d~ la kompa1mda, mu~a knabmeto. ,,~a Montro _>, estas allaj poetoj famaj :Corneille, Racine, Mollěre, 
estas sklzeto, pre~entll!1ta kilrak;terlzan trajton ~e . la < V. ijugo. D~nte, PetrarCa, Miosto, Camoens ktp' Klaj 
hungara popo~am1I!0'- - L.a. traduko esta~ b~llanta verkój es tas traďukHa:j él franca literaturo? . 
e~zemplo ~e. tlo, ~lel ~Aa, vlvanta e~~s n.la h~~o: ,~ .• Kelka:jpoemoj, preskaii Ciuj tradukitaj de nefranco, 

.' . <Jl f1uas., nen;le a!tefant~Jfra~konstruOj, neme -~rt~fikaj unu komedio .de Moliére , tradukita de Sudamerlkano, 
.;' v.ortkunmet~j: ml tut~ Jqrgesls du"! J~go, .ke "!l n~Fabloj de L"afontalne, ' laii 'speciála ritmo kiu intencas 
l' legas en .mla gepafrll! hngvo. y~rAaln~ ~ustel;~. Sll~p~ ·.imiti 1afrancan: "Mi ne konas allajn. La , IIngvo de 1a 

.• ,eqo, , Ia P~Il~ . ev.lio : 4~ q«:?aturaj. :vor~un'!letq:j ~ mstigJ~ Kanto ' de Rolamto ne éstas jamla tranca, sed ankoraii, 
· Ia tr~~tnt<;m;P<?ť.keIKaj .neoIQglsmoj. ~l trovl~ Kvar .• , la' roinana. . , '-, " 

'" .ambit ,(trl .bavante·;te!llpoIJ), l'!ngvoro (malAtrecl~o de Do nur kelkaj Esperautistoj-komprenas versojn. Por 
korl?o,. am\Ilo), . grul1lpl ~kuntingI . pro , seko, m~no), ~ ., Ia -aliaj, poezio: ne ekzistás, IIi ee ne legas ~in. ' 

, stumbl,l (falefi). - ba, a.!'~a carmo, artas!mpleco , CU ' do Esperanto nepovlls bavi poezion vere inter ... 
. de la ongin~l!>,Ja ~vazau mstr~e va1ora. k~aslk!l ' Ira- . naclan? Cu ,mondliteraturó ' ne povas ekzistl aokaii 
.' ~UkO~ faras_CI !I.WLkajer..oll vere per!eto d~ .ma 1radIJk- , ,por poezio?, Ml ankaií: 'Ser~is· solvon . de la problemo . 
. ltteraturo. Ói d~~us ~;;tL en " mano de , ClU ]ltera1ur- · Se mi ' ne farigis freneza ' (almenaii mi tioo kredas), 
ama!lta Espera?tlsto:. - - (-(as) miaj hafoj blankigis. Ofte mi ne povis dormi rlpetanté 

, ',-, provajojn- de ritmoi' killjn liti faris tradukante Ja "Juna 
de. ,R o k s -a: n o. Tarentanino u de André Chémer: . 

' . . . '"." Ploru, vi alcionoj.-' vi milda:j birdoj sanktai, .·' 
el(,l,orrl!'>~t~,in(rlft:raS, ke la komika lragedlode '~, Ví al Tetiso, karaj, bo, vi al,cionoj ploru. ' 

~",'"m"I,I.,..it- laplaeo,n ~de)~ Ešl?~~; ,' ~> c.u bone? Mi aÍ1das.tÚfn: mezuran ritmon, čat lá 
-d~ .1a _ vetko. ,~tas ť~!! >4 -tráĎca . poezio estas anKaú' mezura. S,ed ta al/a] .ebJe ., 
nI ~kscias. la ' ka&lan 1,:, ne aiidos ,gin. Ni prQvuptmon nur lall akcen,to .: " 

tlme' ni atenůas Ja . '. .. I ... ' . b' d' kt ' ,',' 
aktoroj :nepre bon:e ::' ,'. Vi ~lcl~noJ p, ~ru,.'lIo \'1 . Ir oJ s.an aj , , 

knabinlioroj, kiúj , ' Am,ataj de Tetl~oi plOTU alclono), 
kQll1tl1!ltOl. klonl:enlte guos la .,feličaD Tlo estas tute regula l.all l a nuna versfarado. sed 

kurte~Q. - úf ,:Stilp mi aiid!ls neni,an fitmo.n :.kaj eerte ne alldos" se mi 
La ,interparoloj .estas ;- volas ke rUmo devenu de .elp'arolado l<aj ne elparo1ado 

la komedlo marAaS-' vigte · de, ritmo : . 
"f 



Vi ploru alcionoj, ho vi birdetoj sanktaj. 
Amataj de Tetiso, vi alcionoj ploru, 
Si vivis bela Mirto, Tarentanino juna 
Sipego Sin kondukis al Kamarinaj bordoj, .. 

bone, mi aúdas ritmon kaj car tio estas, plie, regula 
lau la nuna vel sfarado, jen estas eble solvo. 

Kaj dum mateno venas, mi ankorau pensas: 
Nun Si vivis Mirto, Tarentanino jun a, 
Sin transportis Sipo ~is Kamarinaj bordoj, 
Kaj Hlmeno, kantoj, flutoj sin estis ~oje 
Kondukontaj baldaú ~is la fianca sojlo. 

Au : ' 
Alcionoj ploru, ,ho vi birdoj sanktegaj, 
De Tetis' amataj, vi ploru alcionoj, 
Si vivis nun Mirto, juna Tarentanino ... 

Se mi ne pro vis ritmon senegalan au botokud~n, 
estas nur car mi ne konas 'ilin. Se iu povas konatlgi 
ilin, mi lin tutkore dankos. Eble tio hel pas al solvo 
de la problemo. 

EST1MATA SlNJORO! 

Kredu vin ESperante via 
NAMIL LAB 

Por defendi la memoron de la kompatinda poeto, 
mi devas fari kelkajn rimarkojn pri via Respondo. 

Vi tuSas en via letero tre grávajn demandojn. Ebl
eco de originala verkado, formo internacia de la 
Esperanta verso: ci tiuj du demandoj ampleksas ja la 
tutan problemon de la Esperanta poezio. La Muzoj 
staras angore ekster la pordokaj time atendas kion 
oni deciaos pri i1i. 

RiJate la unuan punkton: kru-a Sinjoro Namil Lab, 
mi ne komprenas vian konkludadon. Vere, ke aútoro 
havas ec kontraiívole la pensojn kaj ideojn de sia 
nacio, vi ja povas legi en certa poemlibro : "Mi forte 
radiki~as en kara ter' nacia, El ~i sucita estas ja tuta 
forto mia." Humoro, pensmaniero, mondrigardo, in
kJinoj, tono, stilo, ciuj estas nepre determinitaj de la 
raso, manifesti~ante en delikataj nuancoj nedifineblaj, 
sed tuj rekoneblaj kaj karakterizaj. Se Ibsen estus 
verklnta en Esperanto, ni tamen rekonus el la verkoj 
la Nordulon, same kiel ' en Anatole France la francan 
au en Dostojevskij la Ruson. Kaj kie vi trovas en 
la certA poemlibro aú en la tuta originala Esperanta 
literaturo la intencon: reprezenti la sentojn kaj pen
sojn de aliaj popoloj? Kaj ec se vi trovus tion, cu tio 
estus nepre ridinda kaj malbona? Cu Goethe en 
»Ifigenio en Taúr.ído", Pierre Loti en "Sinjorino Kri· 
zantemo", Romam Rollalld en launua volumo de 
"Jean-Cristophe" ridigas vin. Min ne. Same ne,kiel 
la trance verkita "Sankta Sebastiano" de ď Annunzio, 
au la france verkita "Salome" de Oscar Wilde. Kion 
ili povis fari, cu tion ne povus provi ankau Esperanta 
poeto? Kaj cu ne povas provi iam genia poeto, kies 
,kiso, kiel la kiso de regido vekos por pompebrila 
vivo la dormetantan Dornrozeton? .' , 

Kaj jen mem André Chénier. Kial li faras poem on 
prl la morto de Myrto, imitante la epigramojn de la 
Antologio"? Au kial li ne verkis ci tiun poemon en 

'sia "patrin"-Iingvo? (Ua patrino ja estis greka,) Kaj 
kial ~iplacas al vi? Car gi estas , bela! Kaj la beleco 
estas la sola valormezuri(o de la poem oj, ne aliaj 
aprioripj principoj Ire konte~te~laj. .. . 

Ri1ate al la dua punktoml npetas: ntmaj reguloj 
devenas el la karaktero de tiu 1ingvo en kíu oni 
versas, kaj ne de tiu el kiu oni 'tradukas. La mezura 
verso ne estas ap1ikebla en Esperanto, kie la forta 
akcento kvazau forSovas la mezuron (dependantan 
de la konsonant-nombro de la silaboj). 

Jen , ekzemplo : 
Perdita migras jen tra val' infano kaj ploras ege. 
Ci tio es tas perfekta heksametro laula latina verss 

farado, sed cu estas Esperantisto, kiu ~in sen tas 
heksametro ? 

. ., 

Male: 
Migras infano tra valo perdita kaj ploras li ege ... 

estas lau la latina prozodio terura fuSajo, kaj tamen 
perfekta Esperanta héksametro. ' 

Sed lau mia opinio ankaú la franca Titmo ne estas 
mezura, sed akcenta: 

Pleurez, doux alcyons, II ó vous, oiseaux sacrés 
estas perfekte imitebla laurltmeper: 

Ho alciona 'ar', II ho sanktaj birdoL vi ... 
Sé en la ceteráj Iiriioj ni trovas lokojn kontraúajn 

al ci tiu skemo, tio estas klarigebla per tio, ke la 
, franca akcentado tute ne estas tiel akrct kiella Esper
anta. La unusiIabaj vortejneakcentitaj, la mutaj 
e vokaloj faras la elparolon tre elasta, la fluanta 
lingvo nur kelkfoje jetas ondon en la ekfrapantaj fin
vOkaloj, La franca lingvo glilas, la Esperanta pulsas. 
En gi pekojn kontrau ritmo ohi sentas kvazau mal
regulan batadon de malsana koro. 

Do la Esperanta"ritmo estas pii rigida. La franc:a 
ritmo kontraue estas tiel elasta, ke oni kelkfo]e 
apenau sen tas gin. Úuste tial estas esenca faktoro de 
la franca verso - la rimo, sen kiu la versoj disfluus 
en prozon. 

Kaj jen kion, mi miras, kara NamiI Lab. Vi penas 
kun ekstrema fortostreco kopii la rilmon, ci tiun ne 
esencan faktoron de la franca verso, kaj tute ignoras 
~ian cetan karakteriznon - la rimon. Mi vere kom
patis la belegan poemon de Chénier, kies rimojn , via 
traduko kruele dissiris, kaj kiu asp,ektas nun kiel sen
foliigita arbo . Mia kompato naskis la decidon re-
traduki gin, , 

Mi ne uzis tute la originalan ritmon, car la vira 
fini~o antaú la cezuro I!stis min deviginta por tiaj 
Sangoj de la teksto, kiujn ne valoras ~ia konservo. , 
Do antau la finigo mi uzis virinajn fini~ojn. 

Esperante ke la traduko placos al vi kaj savos vin 
de la hárblankigaj zorgoj, mi restas fidele via 

KOPAR 

LA JtrlWA TARElWTAlWIlWO 
ANJ))'É CH:ÉNIEB 

Ho ploru alcionoj, ho sanktaj birdoj vi, 
Amataj de Tetiso,ho ploru 'jam kun kTV! 

Si vivis, juna Myrto, Tarentanino bel,a" 
AI Kamarinaj bordój ~in pQrtis , sipo vela; 
Himeno, flutosonoj kaj mildemola kant' ' 
Sin estis kondukantaj al sojlo de l' amanť. 
Gardata de Slosilo, en ceďroligna kesto, 
Fermifa ,estis robo por geedziga festo 
Kaj oro por ornamo de sla braka par', 
Parfumoj preparitaj por Sia blond-harar'. 
Sed dum sur antaukiIo Si sola miras stelojn, 
La vento, tre impeta kaj plenblovanta velojn, 
Sin pusas. Terurite, sen viď de I' ~ipanar' 
Si falas, Si ekkrias.:. Si estás en la mar'. 
Si estas en ond-sino, Tarenlanin! gracia, ' 
Ruligas sub la ondoj jam bel a korpo Sia. 
Tetiso, larm-okule, en iu roka kav' ' . 
De diskarnemaj monstroj ekkasis ~in por sav'. 
Kaj belaj nereidoj lau Sia ordonvoko 
Úin mildě suprenlevis el la, malsekaloko 
Úin ~ovis al la bord' kaj en jena tomba sin' 
Ce I' promontor' Zefira demetis mole sin. 
Kaj nimfojn, kunulinojn, alvokas ili kTie 
E! boskoj kaj de fontoj, de montoj kaj d7 cie 
Kaj čiuj frapas bruston, , funebras longe gm 
Kaj veojn čirkau čerko ripetas sen la fin'. 
Ho ve, al la aman,to portita vi ne estis, 
Nek via korpon robo la himenea vestis, 
Nek brakojn clrkaii1igis juvela, oro-cen', 
Nek kapon ornamadis 'rubando de Himen'. 

'Lo bildon de nla 1t000rllo desegnls S-ro· Antonó Loso~nczy , 
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