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P -O 8 T LA X V-A 

ri1~~ii!i~'i'!!!'iiiii1ri la belaj horoj kaj gravaj 
deci doj de la kongreso ra
portos aliaj presorganoj, ni, 
por eviti ec sajnon ' de kon
kuro, volas nin teni severe 
fakaj kaj ne forvagi el la 
Iiteraturaj kampoj al fremdaj 
al ni teritorioj. 

Sole la ciam kortusa kaj 
neforgeseble profunda im

preso de la malferma h-imnokantado, kunforganta 
la animojn en kvazau ekstazan unuecon, estu ci tie ' 
menciata. Kaj ta malferma parolado de sdo Privat, 
por kio kaj- por kiu jam estas banala ciu epiteto. 
Espereble gi aperos komplete en la "Esperanto", 
ciu povos gin legi por plezuro kaj por cerpo de 
entuziasmo. Bedaurinde, ke la indiferentaj pJumb
Iiteroj ne povas pre7enti ankau Ja carmon de lia 
vi vanta parolo. 

Pri la impresa prezentado de Natan la Sagulo 
ni raportas aliloke. 

En la literaturo 'Ia Iingvo vivas,. spi ras, 
, EI gi la freson, riton,' potencon gi akiras. 

Ne nur omam' gi estas, gi estas garanti o 
De nepereigebla vivanta energio. ' 
Ůi estas flora arb' kaj ne esttls ~ia floro 
La flor' artefarita. sen vivo, sen 24ofO, 
Kiun kun ruz' naiva, barfende kaj komplike 
La cambrofilologoj fabrikas artif'ke. ' 
Kaj estu gi fruktarbo, por ~i~s \JQ1~ bero' 
Amase venos ciuj popoloj de la Tero, 
Ke, kiel , ta abeloj, gin svarme cirkauzumu, 
A vide gin sOplcu, soife gui gustumu. " 

Sed, .- diras pIu la Prologo: 
Nia arbo estas ankorau arb' sovaga; .. 
Cu pro m-alfort' de gusto, cu pro gustetoj f1ankaj 
La dolcaJ\ frukt-aromo.j kelkf?j~ estas mankaj. 
Do ni gin devas grefh~ nobhgl kun fervoro. 
Hej, bonaj gardenistoj, bonvenon por laboro! 
Jam por ci tíu arbo la grundon ni forbaris, 
nardendn sukopJenan, agrablan ni preparis. 

Rilate al la teatraj pre
zentadoj de L. M. ni povas, 
sen fanfarono, raporti pri vera 
sukceso. Estis malfacilajoj 
grandaj kaj kompreneblaj, la 
L. K. K., inter sia multa peno 
kaj zorgo povis doni al ni nur 
iom duonpatrinan zorgemon, 

LA TEATRA TRUPETO DE_L. M. 
Jen estas nia programo. 

Nia unua jaro baldau finigos. 
En la unua numero ni 
parolis pri niaj revoj - Hi 
grandparte restis revoj. Cu 
Hi restu revoj por ' ciam ? 
Tio dependas de vi, kara 

sur la scenejon 
"Ni venis ja, lauveste, 
Malrice, kaj modeste" 

kaj la fatala akustiko de la 
cambrego glutis kaj glutis. 
Tamen, kvankam, pro diversaj 
kauzoj la materiala flanko 
de nia entrepreno ne povis 
esti ' tiel pros pera, ke ni 
povus per gi iom plifortikigi 
la financan balOn de nia 
revuo, - la morala sukcesO 
estis konstatata de ciuj plej 
diversaj flankoj. 

Ci tiun sukceson ni ne 
atribuas al ni mem, nek 
al la interna valoro de 
nia programo. La aplaudojn 
gajnis por ni la Lingvo, ' 

, popolo ' Esperanta. Abonu 
kaj abonigu nian revuon. 
Kaj - renovigu vian abonon 
senprokraste, se gi, kiel ce 
multaj, finigos jam je la 
septembra numero. La mal
prol<simoj estas grand aj kaj 
ni volus vidi klare, cu nia 
revuo povas jam stari ,sur 

kiu deskl;linte .Ia katenoj." Hevesi . Schwartz. C. Pechan, 
de la dtletanllsmo, devls Sáros:;y, A. Pechan, Baghy, Noiret; Kalocsay 

, propraj ' piedoj au ni eble 
povas gin ec pliampleksigi. 
Vere la kadroj estas tro 
malvastaj, kaj ni havas tre 
multajn, bonajn. longajn 
manuskriptojn, kies sendint
ojn ni devas peti pri paci
enco. Ni ekiris por atak o 
kontrau la manko de [oko 
kaj gi nun triumfos ankau ce 
ni - se vi ne hel pas, per 
abono kaj abonigo, pligrandigi 
la pagnombron de la revuo. 

montri Hujn mirindajn viv- ' 
fortojn, kiuj sin kasas en gi. lom malka ricleto de tono, eble ,ni povos 

Pardonu pro la subita proza 

milda ironio; korsiraj sonoj de patrina doloro; el la Prologo: 
subti1a sentimentaleco de moderna kanzono; naiva Per via helpo certe prosperos nia verko .•. 

pravigi nin, citante denove 

sed forta voco de I' kamparo; artifika frosttrcmigo Sed por 'Ia arbo estas necesa - ankau sterko. 
"de I' ruzefarita teruro, melankoliřlj rebrBoj de Kaj evidente estas ci tiu sterk' - la mono. 
I' romantik;J revemo; ek~taza patoso de I' vundita Jen, kial '8onas, kara publiko la admono 
animo; pikanta carmo de petola fabelo; spi ' itaj Kaj peto por subteno: por lego kaj abono. 
transkapigoj de I' plej kurioza serco, jen la plej 
diversaj kolornuancoj, A en kiuj nia Diamanto povis 
briligi siajn facetojn. Ci tiu malrica kaj modesta 
prezentado sukcesi s eble montri, ke - uzante la 
vortojn de la Prologo -

Gis revid9 - en la sekvonta kongreso, kie ni 
volus al Yi prezenti ion surprizan. Ůis tiam - suk
cesan propagandon. 

Samideane: LA REDAKTA KOMIT ATO. 



En ~~ yalode ta Pegnitz, kie vast~ kamp' .najbar,as , . 
Levlgantan Frank-montaron, Nilrnberg ta ahtikvastaras. 
Pitoresk-antikva urb' de art', labor', komere', kantsonoj,. 
f\lugas, kiel ' frugilegoj, renťemoroj ce. ľ frontonoj. . 
R~memor'oj m~zePQkaj,kjam rega vic'~úraga ' 
Lqgisen kastelo via, 'en .kaste!' centjarojn aga. 

, ,I\ajbonhavai' viaj 'burgoj 'fahfaronis ,krudrimare, 
Ke la urb' rila10jn ·havas eD tutmondo, land-kaj-mare. 
P~r ferzonoj ,. kuniigite, eu kastela ~kortogrundo . 
J~n tin' ---: gin pla.ntis mano de regino Kunigundo. 
Sur la p,Jat': orie:l..:fenestro. kie enantikvaj tagoj 
Kantis j~ .poet9 Melch~or, pri ,MaksimiIianajagoj. 
Cié vidas mi cirkaue, ke levigas mond' de Arto, , 
Ricaj skulpt-fontanoj' staras sur foira urboparto. 
Súper kaťedralaj poraoj 'sanktular' en ' skulpt' eJ 'stono, 

. Kvazau apostolojri sendis praepok' pornia bono: 
Eri ' pr~gej' qé sa'n~ta Sebald dorma,s li ' en . sarlcofago, 
Kaj el bronz' Dekdu DiscipJoj gardas lin de tag' al tago. 

,En pregej', de Sankt-L~urenco, san~ta kest' de, skulpt-supero, 
KieJ garb' de saumfontano levas sin tra ľ arta sfero. 
Tie, Či, dum artQ "estls,:religi', ,kut). pia, k~r:~, ~.· .' 
Logis, verkis P.ibrecht:DiireT;, Art-Eva,rigelisť de 'I' horo. 
Vfgla labQran't'''!'''' :de ;tie; en silento' kajcagreno, 
Migre vagis , li, .sercante per Ja . .}alIď de dl, Art-Edeno, 
Epitafon :, EMIURÁVIT:·tomijóstono .riá portas,' . ~ 
Li nermo'rtis, ,nur foriiis, : car:'Aftisr nenj.a.mmor~as. 

,Drb' aritik~a nttnpli :canna. "bÍ;iÍas ~i~ 's'úi/' pH~oj~, 
K,ies stonojn Ji súrpasis kaj' aeron spJds foje. ; .I 

Tra ,iá ' sti-atoj ";asiáj ; qignaf. .kaj humilaj ' fl~nkvojetoj" 
Krudajn vérsojn molkantante ,pasis Majstioj ' Ia Poetoj. 
lIL iris al 'fá ' gÍldói :el ,s~bÍJrboJ .-sensunbrBoj, ' , 

, Kaj konstruis fam!lln ,nestojtJ" ki~l bird' sob ciefluiloi. 
Dum teksist' !>ob~non Jetis, vel1i~ tej{st' de' dm', mistika" , 
Kaj forgisl" marteIisversojn S!lr ambos', Iaii takťfortika. 

, I1i. kantis laMe DiolÍ, ke · eknoris vers' subtiIa ". 
, EI la'.cindro de ', l' fůrgejo ,kaj el la fa'den" teksila. 

. Kaj HansSachs" . 54lstbJQeto, ~ Jaul'éať de l' ,bel-m,etioj, 
Saga' pIi ()l . dekl:iti,; M.ajstroj, t kimtis én grandeg-folioj. 

" • Sed frinkej' nun Iia' doufa, planko --: sablumita orde, 
" Kaj girlando en 'fenestrokaj portreto ' superporde. , " 

'(jíri lau kartt"iieAdam Puschman. estis la' artist' pentranta: 
,,,Mallupul',kolombsimi1a",oarbo blanka1. longpendanta. - , 

, Dum .vespeť dtonigi zorgo]n, metiist:' J1élrdita ,VEmas, , 
"V'",,"'V~~.'" Enjlntikva ség',.~, de l';.:,niajstro :' .al plumbkruc: bier-festeuas. 

Ja'lp .'fór.estas pamp' antikva, antau' la okul' revanta ,\ , .. 
• Ondas, fórmoj kunm,iksitaj; ldel sur ,tapis' velkatlta. 
Ne pro regoj' áh konsuloj fmis sur vin mondr.igardo, .' 
Sedp.ro DOrér la ' pep.trislo < kaj HiinsSachs la suist-bardo. 
Tiel, 'ho Niirnberg, vagu]' de , fora land:; en rev', sen vortój, 
Kantis. versojn," dum pasadis :'Ji tra viaj stratoj, konoj. 

'~ HI pa~imf~nd"kol;'ktarite,·.ki~t floron. el gatďe!10'} 
La nobJec~tf de ľ Jaboro kaJ ' rezultofl de la 'peno. 

. .~ ',2" .tEI laangl!:p J:Ó:APPLEBAUM 

, 



E , L -T A ,G ' L I ' U ." D , ,o'c D ' I~l f ť (h •• ' N·.~·O,~ 
" .. ", "'.... • -.",.' i.- _",,' _ '.'"" .~_ ~ .'~', I i -". :;: .' ," r' t: ... " ~ :"'>,:,:', 

C ,A. PI T lt" ," :E L:- IlW T E B ' L&' . ~ tI lW ll.. ,06 ~' ;lW '~ RA. « I •• f',' '" 
(fragmento el -~a famatril!)gip "Sur la argenta glebo", "La m,altiova 'teto" kaj "La Venkinto"~"? '. " 

,;' '" ' 'D :E 'J E B B T ,' ZV TA. W S K I. ..', ... " , 

~~~~mflllam maturigas la ci-tieag~ne- _ li ne amas, car si ne volas subigi sig al ~li , 
racio, . kaj mi estas intergi ' ,kvankam, si· ankorau estasinfano' .. : _ '.1 

pIi kaj pii malgoja '~aj ciéll1l ;" MJa 'DióJ . Kat inti11em ja . t:dulds Hun 
pli)nalt~lica : . : .Mí , ir~s," kiiabo'~, ;,kar'A(f-a "estas 'ja ~ia plejjupa ,fratino ! ' 
Polus-Jandon tJ,br figardagi '. -T: Tie ci, 'súť la ' ,bgno, ~estas , cioi kitH ántaif 
hl la Terglobó karvivi' -jaro] .. ~ntáií multilj; m'ultaj jarm,Iloj. ,'. " 

' solece. .0. ,,' .• :' ."'" ' jlun' d'élongemi' cesis :viVi pér la estantokaj 
.I!l!lI!~!lII De la tempo de nia EIiro · des ' pH 'per 'la eston,fo.' Tial mi returnas min 

jampasis duceltt dekna'ií ' malantalíenkaj,rigatáasseócese' aí pliaj reme
lunaj , ťk sep. de la mdttotag.o moroj én: hOvizagon. -Ne ,gaja Kunularo 1' ..... '. 
de Marta. ' , Mi malgojis tie; ce la 'ma.ro .kaj mi malgojas 
'Mi miregas, ' keankoraií . ~i ne mortis . . . ' ci tie, kie, mi viuas lil .IT'eron sur la ' ntndo de 

- - - - - - - .,- - '- - - la horiÍonto .. '· ,',' 

-----'--_. _'--.:._~ 
~' - - , --:-

M.i reveni s el .'Poltls; límdo:,alJa ' Varm.egáf 
Lagoj ce la maro post , sep . ~unaj tagoj i 'q-a. 
for~sto. Revenigis min 'zbrg:ó ' pri Aa infanoj de 
Marta ... Tom 

tagoj . 
.;... ~ '--- - - - .~ --..- -- - - --- ,- ' ~ 

_ Mi .kun Ada foriras ree Polus-'1andon. Tom 
volás mem ~stri. Estú Jaií1ia" ',Vo]o. <. 

>-

, , ---. -----....,.........- ----
, Jam muHa te-tnpó fotpasis kiam 'tni ' ,skribis 

la lastan .nota'jon · . .. : ' '" , o:'" 
... Ada- pienkreskas kaj' :ko'tnencas soPU-i ' je.Ja . 
géfrataro ;. mi ~tiť)rr riritaTKas, k'(~nkam si lnem 
ne volas ' konfesi. . 

Kaj mil arrI<au ·'·pensas, ,ke jam estas' témpo 



yenis :etía.e
, T~fO; ·,k~j nJin longe',:yivis , e;n' vola,. car; mi,'gisn'un e,'ne povás'~ 1credi, ke Tam 

sóleco. La patro certe rakontis pri -mi. frapis sian edzinon mortigéele - hel,igis .a1 mi 
, 'Kaj ' ili ciuj estas .pigtTleoj. riaj íttillgajaj tri aferoj:n, kiujn mi .neriiel povis al mi klarigi. 
lúnaj etuloj . .. ' . ' . Mi antaů 'cio konstatas la tiraÍ1econ de Tom 
- - - - - - - - - - - - - - kaj sajnas al mi; ke nur mi kulpas .pri tio, car . 
. De ni~ EUro luntagoj kvarcentnaQciék 'du, mi edukis lin' kaj ne povis Iin aliigi. Cetere; 

·tio estas proks-imume tridek ok ' terjaroj. Jam · tro longe mi pasigis mian tempon· en ;J>plus
tre ' o-longe mine . . lando . kaj; 'lasis 
skribis s,ut: ,ci Huj , · mn' solaj. ,:, 
págoj ~ hodiaů '. Poste ekmirjgis 
mi prenasilin en ' min Ada, Laij ~ia . 
la m'anojo: por noti elpaso kaj ; ,Iaů 
)a morton de Rozo. ' multaj aperoj, pri 
Si mortis, l~o Ida kiuj mi nun ' re-

. ·túu~!lJo, . per )a memoras, mf. vi,-
mano de Si3 edzo . das tion, kion mf 
kaj ' frato; de mia . gis nunmalatentis 
iamamata7 edukito i kaj nome - sian . 
Tóqi,kiu enkolero neordinaran rHa-
jrapj-etis'stonon enton al sia fratoAkaj 
sian kapon j ď a.) Iia familio, ;,aj-

La dua edzino . nas al , mi, ke , i,Ii 
' de"fóm 'kaj Uaj -ambau reciproke 
pIiagaj infanoj ak- . ml;iJamas sin ' kaj 

. /. ceptis liun faron malgraů ti o' la las-
,eo gjlento-'sajnas taj ti mas la kn~o-
al ili, ke li rajias inon plej júnaq'de 
mortigi ciujn, kiuj . la unua generácio 
ne estasál li obe- deľci-tieaj homoj. 
eri1af . Sole Ada, . Si tenas sin mal-
neniám intiÍne viv-: \ďpr6ksJme de iIi 
inťa,kun .l~, familio k~j estas. kvazau 
de Tom, nun e)- p'astrino - kván-
pasi~ kontraů . 1a ' kam ,mi dubas, cu 
mortigiťlto. Sen'ko- . tiu ci vorto bone 
lereksplodo, · sen esprima'S . .. Mi 
gemkrio; nur kun kompatas ~in. car 
severa vizaga's- ' si estas soleéa1caj 

.1 pekto kaj sup rej}- . soleca,' sajnas, ke 
levitaj manoj 'Ia . si esto's slir ci tiu 

, ~.nabino alids Iin,mondo ciam same 
kaj li timerne re- kielmi -mi kom- . 
,tírigts, kvankam li ; pafas sin despli, : 
povls sin pér unu '1 . ' ke mi ne povas 
manfrapo' fórpusj, ťar li estas ' pii granda . kaj esti sia borta zorganto kaj arniko. Si '; rilatas ·; 

:' ~, pIi f~rta. .' 'i' . :', . ~ ,. " ar mi "kun ·pIi multe da \up~rstica lronaro 
Sed Sl haltis ' ctupasojn antaů li kaj moutr:- .. '01 ' amo. Kaj · evidente mi kulpas .ankau pri tio . . 

inteper ' 'unumano '~ malantaů sin, ál1a fresá . '~ K'aj la tria' aJero,kiu 'min_ pleje timigas, car 
v.irih-kadavro,fa ,duansi ,c:!ksku'is super ,Jiatemasprj, mia ' persono; i1i kredas, ke mi 

' kapo ké!j ékJériJs:-"·'~·--,. .' '. estas ... : Sed neleble mi nur tr.ompas min 
~' -.-:;PC() , la~ sangO' d;e viaedzinomi 'Yin meml' Do kió" ke Ada malbenls Tom'-on en 

, . mallienas en la · nomo de la ~aljuna Ho,mo: mia nomo? Mi ja esta.s ci tie 1a plej maljuna. 
;~ (IIi' n'~ma~, n,tin :citis . Métljptrll)' Horno) .. ,' . . ; eble !ial?,: ' KaJ seec tiel estus, cu mi .kulpas , 
. Tom ektremlS, sed ~post mom,ento ' Ij,lgar,dlS 'ť pro tJu .. ' . ldollculto? '. ~ . " , " . 

, min chiln silenfaQtan per njaHtela 'rigardo kaj 4 Kfel 'mirige' iJi ciuj elparolas la v.-ortojn per •. 
e'oste ,.diris al . Aila ,impertinent..,voce: . . kiuj Hi min no.núls:, Maljuna Horno. . .. '.'. 

- Rozo estis' mi-a "- mi rajtis fari aJ si '" -..:.. - - _ - , - "'- - - - -: ~ ' -.- ' '"-; \ 
cion ' ... ' nutri ·sin ;!.. a'u moHigi. ~ial Sl eStis '; ;"'ML reeo .songis pti ' ti.o, kio ' min turinentas 
ma1obeem,a? . . ", ,'. .' "ď .. ,' .~ seh~se jam .:de ' multaj jaroj kaj min igas sentr 

" ~:Tiu terura'okazokajtiu kFím'O' .:- kontfé~ů- min ~jam' pli ftemda , en tiu ,ci moqdo' ... 
t - .- Jh - '; ." \, - '':' , ' 

-, 



"Mi sóngis, ke miestis . sur Já Teto . .. 
( . Sed ci-toje gi estis mirinda songo · . .' . ' .. '~ 

" 'I~irkat1is ,min hQ'nroj ,. kiujn mi I:llpárolis kun 
, plej granda interéso ' prilandoj, popoľoj;', ptá
gresp ... . Oni al ,mi rakuntis, ke la limoj de 



. "~ piedoj-;: ,estas "jam " saper. la· kapo :kaf ml refalas '. ", LiHo funebregas postJamortO' de sia edzo . 
.s!U' ta. Lun,on .. ; . <~ ', ',' , .' ' .. ', . Sajnas,.: -'ke mi . estu 'falsaprofeto ~ ke 

ď )Ten~ra s~)O~o I Pliterur,ega efektivol . : . ankall" s! balda,ií- sekvos lin. Ada sole estaš 
.' . .' - - . . . . . trankvila. ci 

.~ D~ nia, étiro lunt~golkvin~ent kaj rinu: - La. prapatro de la luna popoleto nun estas 
.'~lolJ1bo.a~vetijri's kun, siaj ť· duplej~~aj filoj ' Jan! . l~ pJe.ja~afil0 de Ro~o kaj Tom,edzigita 
suden.por "naJkovri Dovajn. laridojn. Lau liaj - je' la . fiJiqo <:le Lilio. " > 
rllkoníoj itlt, kottjektas, ke il~ voja~is:~pteskaií, Kaj mi . '.. mi j1!m ne kalkuladas min de 
aI . la ekv~toro~ Enla plua vojagado haltigis jaroj ... 
iHn J\'rruraj ; ritaraJ tropikajurag~iioj. · J<:aj Hi. _ _ _ _ 

. devis Jevení nenion .. atin·gjnte; i. . - '. ' . 
. ' . Toni post l~ 'revei1O multe. paroladis kun trii. Ada'~hodiaudiris al mi kun profunda ,kon-
,Li :paroJis pri "-siapatrino, prt Rozo, kaj ege, vink'Ů, ke tfiineniam mortos ... Mi ne sCias, 
bedatiris ,siiul ~ln.Prtor:!. F!oste rememorante ,. pTi · cu esta$fren.~ia ' si kaj tiu luna generacio, kiu 

.. - . . 'oQ.eemas aJ , si kaj evidente kredas al si, 
la' vojago ~kal ' prmJcrib.aptela malhelpajotIJ, . l ' t n,~ I 
enpensil\-is, •. ~ ka)·' .. ,Ai1Íl ,ditis al mi,' ke lian, tau- au vere ml so a . es as escey'o inter a 

6 -' hom.oj . ;. :, '. ,,'ť''''' .' 

, ' se~t::~r:e ~i< :!V'S ~:~a' ~~:!~d:~íaf~' ja~ ' tute : ~ar ~fek~ive . ~kiaJ mi ankor~u vivas? 
. nenióo,; ' kpmprénaS . . liu . hQmo,. apenau , tra- - -; ,.,- .- - - - --: - - - .- - -
vjvinte,,,mian duonag(ln Jam estas inaljUnuip .. : '. tilio mOrtis. 
Ci tie la~ ~Qn\ol frue mt;l,tungas kaj frue ",mil1":,Eľ la. unua .l,ungeneracio '. nún . Ada ankorau 

'·ju;nigas. Despli trllrinde;::ke nU 'vivadas ... Mi. vivas. ' 
- tio,n al li ' diris; ' kaj li, rigardantemin, post . De ,nia Eliro lun~agoj kvincent kaj deksep ... 

momenta hezito; ' ekdiris : . . 
.. ~ J~s, sed Ada káj miaj infanoj asertas, 

'.... ke vi 'est~S' JaMaljuna Hom9 .. . , . 
. ~t~ge tiuj vortoj eksonis el 1ia buso. ' 

'. , , Sed. vi . - nH .reditis - vi, kiu konas min 
'deinfanago,_kion Vf pensas pri tio? 

, Tom' rtenion respondis. ' " , \ 
....; ',_ _ _..c.. ,'--,. . -'- -=-- ,..i.. --" _ _ _ _ _ 

. ·l' Pos~~d;~v~t'lu~ta~oj. de J'moIio de . Rozo ~ 
-, ' Jllortis,: Tom. Lr 'orfigls · dekuu .infanojn, . 

, kvin " ae J~,{ mo.ftirita . eiizino, , kaj ' sep de 
L 'l' .. :'J ,'' ''. -~" "'" . . ~ , ). to.,.. '.i, ' , .. do,. ~ , .. :' . 
, Mi' J\l.erri ,éiíťer:~is )in sur ,la: TQmbeja Insulo..: 

... ·'c apudlá tombPj; de.-Marta, Piotr kaj. ,R9zo:icaj 

... ' la plej juna, de\éJria infano~ kiu eštismQrti,nta.· 
. b~,ldau ,post hl ~sk~~o. >' . . -' ." 

,- ~i 

, a(Ůl!F-; 

Terurego . min superregas, car cirkatí mi 
' okatas ]0, 'kion· .. mi ne povaškaj ne volas, ne 
vola.s I kompreni ... 

Tiu popoleto dum \!elltego, pii fudoza tiu
foje ol' kutíme, . car akompanata ' de .terura 
vulkan-eKsplodo de . Otamora - tiu popoJeto 
amáse . kunvenis ce ' mia lo~eio kun . oferdona~ 
coJ kaj' p~tegis ; . ke mi . kviefigu la ventegon 
kaj trankViligu la. tettremadon .. , IIi do vere 
kredas, ke ' mi estas . . . •. ~ " 

Ho," kielmalfelica kaj sóleca mi estas Inter 
lá '.~pJ.~W~eriéz~ ~da kaj 1& p'opoleto Il,e inq,a 
nomlgl · homoJ ' ... 

EI la p,ola : ,: JÚRYSTA . 

't .. L , .•• 'OJ "'" 

~Ho,'. ttde simple .!·' .si ,rediras 
~;;rrA ,I! Esp,ercluti , .ga'zetaró 
Anoncas mi, ke mi ~deziťas 

, Kunul?n " pár geě.dza -íP:aro, 
.. ,... .,~ ;r -' , ;. t, _.. _ 

~j klam -nin la pw;tl'O Ijenas" j 

ťij é,Štas dank' aj E$perant? !~: .'. 



M f tJ 'Z I · li, ',0 ' ':, .: ,1~ . 
EMlIA . L. O$:IlOND ,. , ., , " J 

estis la lando de kantado 
kaj muziko, eč, en ~ía )ingvo, 
la sama vorto, »eeól" slgnlfa~ 
le~on kaj kanton,ear la legoj 
esti~ ){antataj lali aríoj.. Sola 
inter lá naeíoj, la Irlanda stan
dardo .Il!ontras ' emblemon de 
muziko, kronllan harpon. En la 

II!!!!!~!!!!!!!!!!!~!!!J f)a jareento, antali ,Kristo, greka , 
I.: verkísto priskrlbis, kiella kelfc.j 
de kantis lal1dojn al Apolono, akompanatájn 
per harpo • . En unu tol la grandaj kun,venoi ee Tara ee-: 
estis ·mil kleruloj ku~ trij1ek bardoj loter: sia sekvan':. 
taro, kaj la lasta kantkunveno ' okazis "tie,' en la jaro 
560. post Kristo. . 

IEksterlande la.' .irlanda . muziko estis ' bone konata 
kaj. multe lalidatá; eč de ~Iaj ' malami)(Oj. En fa sepa 
jarcento, la edzino de Pepln, '. rego de' rrancujo, be:
zonante' boristaron por la nove konstruita kátedralo 
de Nlvelle) ' sendis al Irlando pot: kanťistoj. , Al sia. 
instruisto, irlanda monabo, Auldis Alfredo la , Fama 
(8~6-90l) sian .lerteeon sur barpo) .klu . ebligis al1i, 
ke allvestlte klel harpisto li eltróvis splone la planojn. 
de slaj mahimlkoj, kal tlel , rebavigis ' Sian landon. l.a' 
sola muzlkilo en Ja kruea Mi1itiro .de Godfrol .ďe 



,Pl\truJo. ' éái- al ~ fW',ne ' estiÍl permesÁte.,prikantt sián . . '~Ekzilite, ; eeiitfoje šalutas inl 'vln; ; . 
. lan,don/ la l~l~~'d~Íloj I~(i,ru:;' ~aj ',ptfglQris glg subaliaj/): ,': Mj)ja+de beroj; de:b1\aneoj, kaj , montoj, 
~9,inoj: ', .1?OlSf!1: J. Dhuu,:.: (~alhela , ro'Zeťó) ',.Mo 'Raisin" , .1, , De,. ~ampoj, juveloj, ,'gastemulojj. 'poemoj, 
(mla fQzeto) ; "Cáitilinl), Ni ' lJallaciiin" , (katrino ni : ' . ;Uberůloj,~ gajeeo, serenaj fottuloj. 
hou~al,lan) 8Dt1u,mfhiolin' DonnDllis" (kara, .bla'nk:. 'e " , Ho ve, ve al. mll in'alsima ml' ,estas, 
dQ,rsa b,rana ·~.?vjno)" 'es,tis" no.mol u~at.~j ansfatat1 ~en AirmC), s.en sporto, sen la' havajo, 
Ir~ndo. ,"', " ,; .' ; ' " . . ' : 'Seu ' ia", pl~zúrQ" ~en :I.'ajtoj, ' lit~saioj j 

, "qllt kant9 lri~lrl~ís : per lervoia'patrujamq, 'soplfo ". • F.ťlrpelita :, el , hejmo ensolan sile,nton. 
al naeia revivi~9, kaj pas1a sindonemo. , Multál' ame'~ :' Malf9rta mi '~st~s, malva'rme ,mizera, 
maj epitetoj Idjj ~ kai"esaj DQmoj estis ínalApare donataj ,Senhelpa, sv~anta; kaj tre suferanta, 
al la amata lando, Jen strofo el ..",Mo 'Roisin". " , Soleca, SUl'., monlo, . ~9r pinto ~enhoma, 

· , ,.' , "." " I , , Nur ,estaseJiko kaj vepto .el ' nordo. ll', • 

, , . ;H~ 1'k.~rá:p.atful·~: ,'h~J i"dtma1feIiča~ . En 'Iiq>l'ej' antíkva p'oezlo ' trovi~as r.imoj laii spe-
Pro , koroj- aman:taj iturestas;,vj iičá j . ciala ,.áran~o' ,de. ~ konlH>nantaj! grupoj;' Poste sekvis 

" " S«;neese ' mf pr~~~s '~Iln:. f~>r-tá fervoro, vókalaj asonancoj" difil1ltaj ákeento) . kaj. ee okáze 
, " Ke venu ' prospero al vl, ·mia floro; aliteracioj.:Ciu 'estls \ araMa~ .per asplrataj Iiter:oj, kaj 

:,' Ho I kor,eamata; kaj bela:Roain~ I ~. per ellasó ,déraňkajkóm~inaj(j(por certigi belsoneeon. 
Steleto 1 ador'as ' riii vin, kliřuliŘ' I ., Neniu tentO eStis tro malgrava; , neniu tro grava pbr: 
De tůta popolo vJ~eštas oétiita, poezio kaj m'elodio; ,Trovi~as kantoj por Arankvmgl la 
Patrino! lamon'ao 'vin v'idós kronita. -infanr.n : sur: la patrinaj , brakoi ,aU ell lil Jumo i kantoj 
pl.',emanta '!Cái,peZ;a nun' vfa do.ér', ' ' pri anioipťer ' jq"nulo -kaj . an'l~Jtnp. ; ,. !llilit~antoj r~me: 

. ,.-Sed veno's.la tag:cklam 'gofós"la kor', ;:. morigantaj 'la fatojn de 'herooj; kantoj " p~1 antJk~~) 
, Denoye sur lÍ1ontoj: ridetol! gajulo, .' .' , saókt~l~j; pri. su~premo : kaj neple~uml~a), e~pero) j , 

· . Sur' kampoj floranfaj de l'S;lnkta 'Insulo I" malgo)a) kanto) pn morto) de· ~matar ,kaj bela) kura-
. .,' ' ',' ~uloj jo kantoj kotSlrantaj, ,at1 ,skuantal . la aeron per 

' .Pet,kantoj l'á ekzili{a ; esprimis..,!liajn .sopiÍojn kaj ,. ' riqado.: Ttajkanlo'j kon,se!,vls' lá "naelan splriton' 
málesperon. KiakOJ:tuSecoestas ' en~Ja 'sekvanta st'rofo -dum, eentjaroj de ď subpremo' kaj doloro. Naelo ne 
de ,~Sľari le Maig" (saluto al Moya.) . povas esti venkata;kiu konservas slajn kantojn.~ 

· 't . 

'1""']' • In d.ttl\ d.I' -,li;! silk - ~ ' - ' "'U. bov -'fl. 1<,. e. I'\UIl ! v, p«1 
, 

i' t I} liliI; ,} ' IJ.{ J, I 

:ll . " .. A L. 'o 8 • o N D 

. ti~ 'estas Ia, historÍ~ ' de Cnú , - De ki~, vi v,enas, wirinda .barpi~to; .k~j kiu ' est~ 
Deqróill ,(Nukseta), ~a hélfplsto . via noma? -::- demandis Finn. , ,< :', 

. ~e la glora Find , aii ' Finn ,Mac - Nu~seto. miil ~lOmo. EI , Slivna man 2 JJ)1 venas; el 
Cuinhaill .kiu . viyis en ItI1Wdo en loko kle,ioni trinkas m,ielakvon, kle I.o~as mu~~ilstoj de 
Já tria jarcento post Kň~to.. de1ikata kaj glata lerteco. Por ,vidl fa,mekonman ,heroon 

' ťinn, .filo Jje~:;; Kul; milla vata ml' venis, , por kun~1 'kun rFinn, la ,glóra Batalál\tq, 
"ona~anto (,1«: , rlngoj kajbra~- ,' por kon~~Uan ~e'ky~ta,ron kl~ neníam .~ensogas, ,sed 
eletoJ, fama ulanda b~roo, estlS , pel'· kurl!jo karI manforto ehras el tlU .malfaellaJo i 
Iaea káj sldhkSUť moflteto por ';' 'por priglorifinn káj lian· Flannas ml venls. 

BelaLson~j , átingj~ Iiajn . - Restu ' ,kun ml, bonúlo, ini .donos alvl juvelojn, 
vidls .· la plej ~tan imag- , . ar~entoókaj ~an oron, ~onájl!-; servistojn. • ' 

k'''lIto,bbm alteeon de la ,mano .de , Ree Nukseto metls la maneton sur la grandan 
~~Igranda. ," pu~notJd~,f F;inn, ,Je·aj 11el e.stis .la af~rp aral!~i~. 

:.".I>llonI13j haro]. , V:erda Boleaf ::"me{pdioj eJureriAts ;el la eUt barpq,. Klen BJn . 
, lI~n at~!on, .iriS' rinn <::k.a) la Flanná, tieh irls kUll iii Nukset~. 

etan manOlJ . en la Kiam la gentanój laciais pro troa Iaboro, tle .estls 
.. ,u .... ~._v~, káj tuj . ; NuksetQ por. glljigU lin per sl{lj mlrjndaj: aríoj. ' ~Iam 

lel," (Jtl(llla ;}Ii revel;lls ' hejmen , el bat~lo, "ontuzl.taj, ,,vu,ndltaj, 
~ postl:llSitít~j ~ 81l1atajn koniltulojn sur , I?átalkampo,:'la 
,melankoUaj , kantoj de Nuks.etó eltiris , 'armojó el ja , 

..., ' plejkurqaj okutol. '. , : 
. . .-'" - . , -

í La vhiaa Monteto, s .FIaDDa~ estIa la ~DUloi de Flu. 
. .j, Jo',~ '. :. ." ><. 

<i __ 



.' 

Klam la leda}' fiugroj Iiberigis ladormmuzikon al Íageedzoj. Ciu ami$ IIIn, ~r ne nur-d~l~an 
tlam siiferantoj torgesis slajn vundojn. mal~Qjaj mllzikon Hi (\opis ' malavare, sed, a,nJcad" sag~-caJ;1 
virinoL forgesis siajn dolorojn, infanoj Cesis plori, konsUon., 'Blait4nait antaťidirls boné\jn venoníajejp. 
retre.aiga dormo. taHs sureiun kaj son~oj tiel belai " Nukseto a~erti.s , i\in -pti malbonafol. TieJ fo~ Finn 
vizitis la dormantojn ; ke iIi ki'edis esti eu la lanílo amis Hin" )ce nenien Iiitis sen slaj karuletoj. Dum 
de Ciama-juneco. ' _ bela 'Vetero ifr sidis antait li, sur la eevala selo ;"dum ' 

Tamen Finn maltrankvili~is, ear Nukseto ne havis . p~uyo aii, ve~t~~o i1!' kuaeAirm!s si~ sub lia ma!ltelp:_ " 
kUnulinolJ' LI anonfis, ke granda rekompencb atendas!h, la , ~StIS . h~r .. ~ormtanol, : klll ,pf>() : amo,. at Fmn JI! 
tiun, klu trovos edzineton. por la harpisto. Post kel1ta nen!am ~o).'las.ls lm. .' . : . 

, tempo venis kamparimo, ko.ndukanta viripeton trovita~ Klam la .ammo de. la he~oo t?rflu.gl~ al la. ok~ldenta 
sur Pea Monteto. Tie al sidis brodante per oraj kaj lando, Nukseto kaj Blazthnazt. audlgls sla~ ; lastan 
ar~entaj fa~enoj,-.kjam Ii preterpasis. V olon{e ai sekvis su~tera!1 _kanto~. ;f(e! '!lela~k?he sed rave. J1~ kantls .. 
Ilo .al ,la domo de . Finn. Si, BJaithnait .,estis ionr pIi kllJ IU~IS, ke: la ' arboJ . ~mkl,nJspreskaii ~IS .te~,o, .Ia 
gran.1l ol Nukseto, sed la eta paro, t lJjenami~is. G?ja montp.l. vuah~ 18 ~apoln :per ,nebulo, l!l vent?! tlel 
kaj ~oja estls la edzi~festó. .. , . mal~ole ~emls . kal ~rt~gts, ke la l1ubo! . plorl~ pro 

Inter Ia -Fianna neniu trovi~is kiu rifuzis donacon . doloro. La kanton fmmte; Nukseto kal Blaithnaiť, 
. " . , kortuSe adlaiiis -alla Fianna; enirls la ,Pean Mon,teton, . , 

• '. Elp, Blonet. kaj mal"Peris por~eiám el homa V'idado. ". ' 

.' * . 
'.:' ?ř2!~g " , 

. I' ~ .• s:~s:: .~&@. ': 

E L "J;- AL L IET:E B" . 
FELIX TIlIDIEBMANS 1 

1r.~~~i'i=i1a farmul0 de l' Wl1ierschrans2 

estis enkolektinta sabate 
sian lastan caro(1 da fajno; 
kaj nup, . dimaňce; okazis 
pro tio mangegado de vaf;
loj kun sukera biero, . 

Pallieterceestis , kun 
&;;;;;;===== ___ Marinjó, kaj sidis k4n l~ 
servistoj, servistinoj , kaj la fami1io . cirkau' .,la 

. granda Tonda:. tablo. Lapo'rdoj kaj fenestroj 
'de l' domů estis vaste malf~rmita:j. kauze de 
1', varmo. Sur lakampoj kč!j herbejoj cirkau.e. 
la duonbUndig.a tagme~lunio . penettis gÍs ;en 
la tero, dum gi en la malalta cambrosin 
tenis blůe .kaj miMe ' inteť la blankaj muroj 
Kaj k~praj potoj. lnteme estisridá.do kaj babilado 
kvazauen tumitlta kokeje, kaj la grandaj, 
:rugaj' manoj avide sin: etendis ', alta:tumf,lnfaj" 
ovoflavoj, kiujn oni , 'setV~s eq turoj. ·llismiris 
sJjkeron, . siropon 'kaj buteron surJ lin 'por bayj 
;eiujn.plej dolcaj~' ~ustojn.kim~. ,L~.s~~t? ~erl!~ , 
·sur Uia-frunto, 'kal ' por 'sm .sensolfigl ~h tnnlus . 
konstante la brunan nialklaran 'bieron: 

'~'.~' .' ~ " " -'1 .. , : 

l ' Feíix.:q~m~e.,.maTú;~ naski~isen 'Li~r~ ,~~ 1886. Dum . 
la .milíto Ir publikigis sian : Iil>ro!1 "Pa1tieter", ' kiu t uj 

Ifamigis lin : ne nur en Flandrujo kai ,lfoJlando, sed 
ankali en Germanůjo kaj la Skandinavtlj . landoj, kie !a 

• Ii 



.c' "KántQjn; ;'k~ntojtl" ": kriis vo~oj, kaj PaHieter kaj. malgraií 1a ad'rilonatita,'ftameto 'kun Dia 
. ' ekkantjs "La ij~istoj ~é Blankenberghe" kaj , okulo: ,,:ci .tie oni 'néblasfemas~, ruH~is apeti.:. 
',a,ijm · lá ~' rekantéllo la homrondo: braků en tigaj blasfemoj ef ilia buso, signoj de ,sincera 

.. , Qrakoj 'kantante balacigis laiílonge. . , kaj plena plezuro kaj ekscitita guo. " 
, Ki,!m .)a kanto esti~ finita kaj c.ju svitis pro Sed 'Qra 'vento venis de ľ kampoj fresigi la 

, Ia ; baraktado' káj baláncigado, Marinjo devis cambron, karla potenca lumo de l' lando 
; kanU. Sj ekstaris kaj ' 'kun agtabla,kelkfoje enigis' en 'kvieta kupra rebrHo, kaj la šuno 
h~zita voc~to si kantis "La Noktgardisto". subigis ruge, kvazaiíflamo, malantaiímalprok-

PaIlieter a\ompanis- la kanton per la lipoj, sima nuborhofit(). Tra la pórdo faske eniris la 
· kun ; malláiíta fajfado, kaj dum la rekantajo: sunradioj, kaj parto de ľ ' kamparanaro en la 
,.,kaj lamanetoj faras tikketikke tik, kaj la bl ua cambro 'estis )lbunde per gi kirasata. La 
piědetoj laras ťokke tokke ·tok, kaj li {aras sian sambukoj ,ce l' fenestro bone ekodoris. • 
unuan' kontroliron ... " ,i1iaj manoj batis k~j Pallieter eliris por momento kaj rigardis al 
frapis ,tiel forte kiél ledaj vipoj kaj i1iaj piedoj la landů -kaj en laaeron, ' kaj murtnuris: " 
kiel . rnarteloj. Estis kamparanoj kiuj levigis - Igos vespero soJa el mil. , 

· por pIi bone ' sonigi surla tero , la tutan pezon La sunů estis jam malaperirita, kaj ne pIu 
, de siaj 'granda:j, malgraciaj"suoj. , ' estis ombroj~ , sed multe da , Iargaj blankaj 
, IIi bezonis bruon, kunan kantadon kaj mova- radioj, ' kvazaií . Moseo'-kornoj trapenetris la 
, ďon ,de ' sia korpo. Ciu ' lauvice .kantis kaj plumnubojn gis la plejalto de l' cielo, kaj 

clam , estis kantoj kun rekantajoj kiujn ciu . estis, kvazaií malai1~aií fa mondo staTUS granda 
k~nis, kaj dumkiuj i1i PQvis danci, salti, sanktulo. , 
stampfi kaj bati. " , , Ůoje li reemns kaj diris al Marinjo: 

rllistaris en sia svitokvazaií. en vesto; Hia - Venu, ni forií'as, car Dio baldaií ek-- ~ 
, cem.ÍZ;o gluigis , al iliaj femuro}, ma gorgo parolo,s. 
,raiíkigis, kaj iIi trinkis 1<.t {ransche kaj la iii levigis kaj volis foriri, sed la kam,par-
: pipran juniperbtandon kvazaií akvon. ď anarone konsentis kaj petegis, ke ili ankoraij 

----r Kiu scias belan rakonteton, - kriřs dika restu dum elka tempo. " ' ' 
servi'stino ~ ion ridigan 1 • - Ni devas ,ankoraií amumi, - diris 'Pal:' 

-"Mi I" kriis , k,únparano. Ciuj kapoj alSo- lieter - ni devas uzi la tempon, car post,. 
vigis"bj ciu aiískultis, lam kun ,rideto sur la morgaií nia Marinjo foriras hejmen., : 
buso, dum ,ili ,tenis sian glaseton ,-kaj fermis " Tiou ili komprertis, kaj ciu voUs adiat1diri , 
vinnon , ep la brakon: . al Marinjo kaj doni al si la ~anon. , 

La 'kamparano rakontis tre 'subtilan duon- - ~i' revenos por edzinigi 1 - diris PelUe-: 
kompreniganrakonton pri pedel o kaj,pri setvis- ter, kaj.tiam viciuj partoprenos en la festo!. 
tirtode pastro. 'Kaj kiu de la eeestantoj ,ne Tujpost Uo iIi" ciuj kune ekkantis: 

"konis similan? .. Kiam .1a finů de ľ rakonto "Sen nia Marinjo ni ne povas esti I'" 
metigis 1a man~in sur la ventron pro la ridado, K~n a'fabla permeso de I' aiítoro, 
mul taj volis,' esU la unuaj por rakonti ,,, ankoraií ella flandra: JAN VAN SCHOOR 
pli.subtnan. ". Tiel unu . ' ,', ď " , 

~ historio ' sekvis la " 
, - , aUari, pliiganta " je 
, . dupnkot1Jprenig.o; kaj 

oni ,s~ndis ].~ in1ánojn 
" e,ksterenporludf Igls 
" tidm, senbri~e, ' ke 

" Illultaj ne pIu :povis 
at-endi kJln siaj rak on- . 

, ,toj,kajke : oni ko-
· ,mencis s'amtempe:'de ' 
~ to, ,kvar flankoj. 

" ' Pál1ieter ne post
, réstis~Marinro, 

dum ' si 
, nebion 
, ,karesante, ' Sankta-
~ :Anjan katon, kaj dOR-

e ante .a'] : gi pecojn de 
1>, spickuko1* " 

',', J " Je ciuj ina frapig'ís , 
lariJUidp aJ 1a plafóno , .' 

1~", •• <' 
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'. 
VORT-OJ DESTONO. 

L: Stecchettl. ' 

Ho vi, suprenirantaj a1 la monto 
Por sereo ''de sllento ' 

· Kaj al 'arbaro densa, klara lonto, 
Ho k<Jtoj en kontento, . 
Kompalu min I Tut-sola sur la vojo -
Mi kltBas tle ei. , 

· Kompatumin I Premegas minmal~ojo, 
Cat ve - ne amas mi • • , ' 

L A. FA.. L I 1'1 T A.. K 'VE ft Jí O. 
J. P.scoli. ~ 

· Morlinte ' sternls sin la kverk' sur tero, " 
Piu ne rezistos kO,ntrllii' fulm' tempesta. 

· Cirkai1e mlre sonas Jena vero : . 
Nun oni 'vidas: kla ' grand' majesta. 

'Néstetój pendas tie 'ei kaj tie 
~" , De la ku~anta verda ,braneoktono 

· Kaj jenan veron ' oni 'audas eie: 
J~n, nun vldl~as ~Ia, tuta ,bono. 

Káj eiu laudas, branéon· hakas,trenas, 
sen.·aar~o hejmen ' ja .:neniu ·v~nas. . 

Eň la aero sonasplendokrlo': 
Ve; ne 'retrovas neslon la silvio. 

• ' C 

LA. · SA.BA.:~ODE L" 'VIL.(,H~:'.'· 
, ' G~ Le0ilat'di. '.' 

La lunulino "Venas de I' kamparo 
Je la subir" de suno, . ' 
ku.n siaherbofasko kaj en mano 
Kun buke4ef' de ' rozoj kaj violoj, 
Per kiuj; lau ,kutimo; . . . 
Je ľ testa tag' morgaua ' . . 

. Ornamos .aj· la 'bru'stón 'kaj la' harojn. 
Sur atup~,.!cunnajt5arin·oj , , , . 
Spinahte sid~jnaljunU:lineto 

.Kontra~e ;al)a: lumo perdi~anta. ' , 
Kaj .Si'rakohtas. pri' bel-tempo sia, . 
Klam ~i , sin; orÍ1amis por fesltago 
Kaj ai; ankóra'usana, facllmova, 
Vespere dancis Inter la kunl>loj, 
KunuIoj al ai en plej bela a~o. 
~ C -:;I 

lam malhelitas la aero tuta, 
tielo la)uri~as; ombrój' falas 
Oe montoj kaj tegmentoj, 
Dum jusveh,ÍlJtci.' Lun' ékAutashelon, 
Kaj sonoril' aÍloncas . 
Pri ľ Jest: proksimi~anta' ••. 
Dum gia sont ýi, dirus , 

'Ke I' koťó ďko.nsoli~as.· 
, .'~ .\; -. -'. "': , ,< 

lnfanoj, " kfiad~~te, . . ' 
Sur placo~ ,eí1 'gtupeto" 
Saltadas tien~reen, . 
Gajigan ~ruon ·fa:ras. 
Dum al .la sobra tablo 
FajfatJte, ~ pjoéis10, 
En kor' pensante ,prl la tag' ripoza: 
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LA, KREDO ,.-. 
usante Jnter- Ja fJorojde Antaií ' Dion, 'sidantansur ruga trono' la 
r printempo, la blindul0, lu- 1l,nge10jtrenis 'animon ligitan en' cenoj. ' 
dis kum herbo. - Ki~l vi portis lin. antaií min en katenof'? 

Lia ,rideto estis kvazat1 de.mandls la Patro Cle1a kun kom pato kaj 
-.,, -=~. ma1grandlgita rIdo ciela: sClvolo. 

Kaj 'mi pasis al li 'kaj . ' - Ni katenis ' kaj portis lin 'aÍ1tat1 Vin car 
demandis lin timeme: li diris sur la tero, ke li Vin ne kredas' car 

',' - , Kial 'Vi rid,etas? Vin ne vidas ... • , ' .'" 
. vividas ion belan? , , , Dio ekridis, tiel, ke ' ektremis la cie10j : 

, ",' _ ' ~i vjdas multajn, florojri... kaj en 1a - Malnova histo.rio. Kaj kial do vi ne kredis 
~; . lago. dé l' amo sin banas Ja cigno de I' vivo .. ~ min? Li demandis la ribelan 'animon. 
.. ~e la.ali~j bOfdoj 'Sendas sian parfumot1 ' la Tiu. levis la rigardon;' ' , 

' Iu~o, kaj sona's la fluto de Pan, kajgeaman- " - Mi ne kredis vin, car mi , neniani ' vidis 
, ,!<toJ Jwmpas la, mom~ntojn, per cirkaiíprenoj . . . vin. Se.d nun ... vidaníe vin, mi petas vian 

BJuaj birdoj k~lOtas sur blankma'rmora kolono pardonon. ' ' , 
.kaj 's'klavoj kaj sklavinoj dartcas cirkaií tablo Pardon on I Pardonon I soriis ventoj, animoj, 
.sargita de vino kaj ~,fruktoj kaj ' de argentaj vocoj ••• La ombroj tremis kaj malgajaj akvoj 
:P?kaloj, ert~iuj bdlegas ' graridaj diaman,toj, murmuris: pardonon. . 

{ klel ,' laJarmoJ de l' matem,o inter branco]... - Mi pardonis vin I Diris Dio. Kaj man-
'Kaj: la F.adioj ~7 X sun~ ' ci.rkaií,bIi~a's la viiagon signis al la ribela animo por levigi: '-, 

, de juna) paro}, car alvems laftancino él 1a ' Tiu etendis la brakojnkaj 'diris en ploro: 
1;mdQ, tle l' akvoj ma1junaj, sur , 1a dOrso de - Montru , vinal ciuj. Kiom multaj vola~ 
_ ~lefanto,· kaj akompanate de keruboj . .. vin koni! 
::' Ho, Kiom belas lá vivo 1. .. arbaroj orangaj . .. S'ed Dio' respondis fli.tstrante : 
ls-ongofloroj .•. domoj, felicaj '" printempo . .. - , Ne eblť'. 
,ho, 'vivo I I,' " - Kaj . hlal ne eble? Balbutis la animo. 

, K~j la bH,ndulo ride-tis kajniln ' d~mandis ~ - Car se min vidusciu homo, ec unu ne 
, memorus, ke mi estas, kiam, mi mankas. . 

,~, -.. :Kaj vi 1, Kion vi ·v:idas? \. ' Ráj ange10 ekkuris postcielarko. Kaj angel-:-
, ,. 'Kaj " mi " mallaiíte respondis ~ (\toj kotpehcis kdlekfi eu ' siajn orajn sagujojn 

;' - Mi 'vidas ' '..,." , .' . 1a sagetojn de l' 
,pregejon, de kjes suno, kaj la or· 

' turo/. ,faIis la genů de ľ cielo 
'!ikFú~o; , 'k'!,j qe eksonis. 
Ja ,aJtáro inter.. ' ď DiO, sur la 

., kisig,as la Diablo ' irono, faris sig. 
J{ajJa~Milito, k~j non ,al la nokto~ 

. en JI;l horejofkan: ke gi Iru sur la 
4a~skelet9! , .. . . teron. Kaj la 

animo stelsekvis 
1a 'nokton. 

RLUSTRO 
ARBARA .. 

, I 
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ti I1'lls , ke , ili falos ' sur, nin ' - ah, kaj. ' mi " tan b,ataion' de l' kár.o. ,1H , , mjnac~s <,nin: ,p'er 
. tenis . vin ' én miaj brakoj tiel' zorgeme, kvazaií "-s1a dolceco; , mina:c~s nin ' ,per lá paso ' de ' 
oron mi estus havinta ,en labrakoj. . l' eternaj ' pásoj ...:.. iIi dira'~, ke venos Ja'sefl~o " 
. Kaj ,en, la , berbo spiris ď. láparfumo ' de :t ,de l' tempo; venós !a PéilsO de, I: pasej". : . 
I' lragoj w Fr.agoj ~olc.aj~ frágoj rug$lj, fragoj " Kaj mi kasis en la 'manoj , vian virgán viia- , 
grandaj, k~azau ,kernoj de ,:.; fruktoj gigantaj. ' gon kaj mi djris mallaute, tremante. "pro ' 1~, 

En m par,o.lis la amo matura, ilia profundaboligitasango: ď.·"· ; .'",t'> , 

odoro vOKis nin, stelis nian animon kaj'katitis ' '--.- Angel' .. 1 Angel'. :' . Vemu, ;ni fo mu , de 
en niajn ore10jn' la mmnojn de I' vivo: ven u; Ue ci, cil.la 'pop:loj .. prudentaj, atilia , malj~na, 
vénu kaj kisu ta , dol'con de ľ maturaj ' fragor,branc~ro, kiun jam ~ tjom "da -fojoL 'trapagi~ :' 1~ 
kisu 1a .fugon 'ilian, car venos jaroj blankigaj, morto flirtanta.,: . Venu, ke ni 'ií:tf1tl la 'ploro " 
venos jaroj portl:j.ntaj aliajn emojn kaj dolo- ' jo ota;; :kiun gardasla tiIíoj"kun moTta odoro, -";" ~ 
rojn. ; . Venu, .. veuu ,..... ·f1uslrj's e'n la l1eroaro ma elspiro 'estas , senpasi~ ·-'-iI~á elsP!ro. 'n~· , 
1a fr,agoj. . , . .. , tentas at peko ... Ne vokas al , vivo • . \ , ' 

Mla., karaf vi ,klinis · vian kapon šur mlan Kaj preÍlante vian ' E!tan ota-non," mi vidIs, ,ke , 
bruston aciditan de~ufer9j, kar kun , m~lsataj cn viaj okůloj ardas . larmóberol - "$ed ',d'e ' 
okuloj vi rigatdis al ~jápaJa viza'go kajJ~ustris: malproksimetiom ~age mugis la arbaro .: . ' ;,.; 
',- Fragoj,fragoj .. : cu vtsenta~ iliairparfumon? .' Kal . vane ,parolis . la ffag9j, ilian' .vaťmoÍl 
Kajmetantevian ' malvarman manon sur logántan ini sentis ,pli kaj'pH malproksima '. ' ~ 

mian fruntón bo1antan; yi voli$, ke mi plorante Kaj manon en mano, kaníante ni atingis la 
r:~spondlJ: " , . . , tombejon kun)a mtsterOllPaljunaj : " ' . rioOl 
, - Mi timas ' iJian vokon : .. Ah, i1t nin da ' krucoj kaj ' tomboj .' .. ' . ".. -, .~ 

, vokas al la ' boJanta sago de la noktomezo; " EI la ~umanakun ~I; 'oPernteso de I' aiitoro,: 
iJi klarigas a1 ni 1a lu~radi~jn kajJa naman- " .. ,. ,TIBERI0 ~ORARI~ .; 'ď '" 

. '- (.( 

,,, • '-Jam pordeg~jn ani 'fermas, ~aj la domójn 
. . Enenu,n sufer', en~nimoi fosas. " ' 

Suprenlevis~ eiujn peri tbjp aHajn ,tago:', ~ "" , . 
~alas balustra.d~ . -' senhelp~ .. sin:on, glitas , n~a , br~ko. ), " 

, " 



anias vi min, hornon ' kantojn tie 'vi trovos printernpon 
de I' frenezo? Cu scias vian. 
rni~ kie florás ~nzoj, por Sed'.apud mi amo ' via estingi~os kiel 
,omami , per i1i , haroin , fajretoennokta mallurno, kaj 'neniu 

~~~~~ vi~jn, : por alrneti ilin al povas, di~blovi gin je qeJa suna flarno ~ 

, ,via,: brusio? estas konataj al , mi La arno bezonasripozon, verdan vast-
" Ja ,dólea] vQrtoj , pormuirnur~ti ili~en ajbn ' ~aj or?n, mi ja estas, malriea, 

, ,izolo ' al vi ,;" eri "orelojn kiamrevivi miasola trezoro estas nur pensoj miaj, 
"I ? ," se~Lili , estas fren~zaJ·. Kial amas vi min? vo as. , 
Neninn' ml havás: nek, florojn; nék Kuru:' kuru for de mi! ' 

kar'espjn, ,nek kisojn~ " '. , Au vola's Vl tarÍ1elJ 'arni min , kaj 
, '~.' Kial a,~as vi "min?: Cu r'eva~vi pri kompreni?· Cu volas vi ami min kiel 

~ riesto" je en ,trankvila __ anguletg-, kaj imagon; : kiel ,ion jam de longe f~r
::, p,ikvieta, delikata vivo, kiu ' tta{luas gesitan? , Há, tiam , n~ demandos mi 

' ~\r~z-au flava, , 'siienta , " a~:tunj , ,t~go - vin, Jdal "amas' vi ~ min: 
, nenion, nenion 'mi :havas! Estaskonata . Unu ' 'solan estajon mi séntas prok~ 
, al mi Ja " vbjo' tra Mohegój 'ka'jtr-a pro-, ~i~a ' a'l '''mi, de kies varma spirado 

. :.' fund~joj, amas rni la: maUumon, rrokton revivigos la ,tuta tnondo kaj ekfloros 
h l,kaj '; i~olecon, : volas ' ~i etérne , , 'va,gadi, ' kaj e~ridetos al mi. Kaj ' vivos mi tiam 
, ' voIa~ m~ ,. ~ternaj~ batil1ojn. ;~~j I~ ' bata-. kaj . gl~t~) potenca kaj fier~ mifarigos 
loj,pli au ' malpJi frue, ,'enterigas min kaj neniu ekscios' 11un forton, kiu min 

'''inter :siajk~davroj; kaj pp!ri~os, mii.e' l~~is, ~e~vi, ' pro ' amo vlaJ ' velk.oskaj 
~: sola,, ', forKesita . .. Kiu l\áresos jia~ la 'larmojn glutos, en si1ento .' ~ . I 

F " 'kápon , 'vla'n',?,';kiu parolos', tia~ " al yi " Kial , '~m'as vi mi~, ' se 'ne pl~~as.' aI 
... .', prL amo? . ' ' } ;, " .' ", v~ larm()j'. k~j " ma1gojo? "Je :Iar\mol kaj 

"'~ Kiai atJIa~, vI ~miQ, thomon ,mal,sanall;i máJgojo 'ta· mondo ridas' kaj· gi 'ri~a~_ 
,, ' >,:' lru,-1,, ' 'e ",Ia mondo no" ra, s, ", Id,' e. la~líqmoj; k ' ~ ., ' . k' . . '~ • 

, fU , an ,au Je <Vl ' al Je, nu " ,' • 
,,1:: ]{ohiéntalď~ijé , l"-vivo" kar.sbifan~aj ' \a ,' Kial ~maS ,vi min? ' 

"', ' '.' " 

".~n:t0tl, ; d~!ifas ) a · fl!>~-9jn ' ~~l ~~nt~s :l~ , EI la latv.a; 'A . 
• $, ,."?! , - ).. .~- ~'. J _. ". . 
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rive.ró. poryos ,' ~in~is ·,Len? . En pacatempo 
~k~~sfIs;' váporsipa komumkado mter lrkutsk 
kaj Jakutsk. Ebl~ ' ec hbdiaií gi ne cesis ' tute; 

, De Jakutskestas 2500 yerstoj , 'de> distanco, 
vete ,bagatelq J?or homqj ' vagantaj, kiel ni. ' 

' Ellrkutsk, 'mentkompreneble, ni vojagos . per 
rapidvag,onar~ . . 

. ..::.... 'Sed ni "bezonas armilojn pot , eventuala 

. 
<Jefé-ndo. '~De' kie ni ' prenos i1in .?~ rimarki~ , 
s;krúpul'é iu bakisto. "', . 

Silentonl - ',ekkriis 1a austriario - ce-' 
valojne 'estas rtepre ',necesaj kaj armilojrioni 
povas havigi I . 

....;.. De kie? I - demandis brue tri-kvar 
dubantoj samtempe,kaj lá haoso de la lautaj 

,rimarkoj denove subpremis lakomprenebl
econ. -

- SUentú 1 Pro diablo I, Mi fuj diros! Mi 





Rainis, la p-olltikistorkaj praJctikemuloj ,ne komprenls 
lin kaj rigardas la 'falon sur dekllv.o, de antaua} ideoj 
~I amo, kiel malsa~oll de ntaljunuJ'o. /Tion'Rajrils .eble 
antaii'vldis; ear li, eldonls tiu]n ei versafo.jn klel frém'.· 
dan, al li senditan verkaron. Sed oni ja tro bone ,konu-' 
Iian stilon, Iiajn formojn 'de versoj 'por ke estu eble 
trompl. ., ' ',. . . ' 

Tioes!as unu fl8O~o d~ lia lit~ratura a~ado :- refleld~ 
dé la VIVO. Paralele h ?gadls ,e\) aha dlrekto. ~l' 
studis faktojn .de la vivo kaj kreis eseneón, filozofion ' 
de la vivo. La filozofla poezio de Rajnis eatas juvelo 

.' 'ne nur de arta,sed ankau ňe selenea vidpunkto; Úi ' 
estas laboro tiel grava, ke onl povus skribl kelkajn I 

pa~ojn por .plene karakterizi gin. Tialm'i limigas min ' 
nur per la' clto de laproblemoj de li prilaborltaj, - de
veno kaj' harmonio de la 'mondo, . etikaj devoj kar 
'rajtoj, seneo de estetiko kaj· belo, soeio kaj soeiaj 
dem<!.tidoj. Ankall tie ei Rajnis restis fidela al si mem 
- eiun problemon, eiun penSQn li esploris kaj espPi-
mis plej pt~ne, plej diverstone. .. , . 
"' Sed ,Ia 'enhavo .estas nur unu parto de la arto .. 

Restas ankoralí 'Iafotmo' k~j larlm~doj, ei okaze : ta 
Iingvo. Sed kion oni povas .diti al:fremdulo konanta 
nek la , latv8O Iingvon, nek ·tia!} ritl11on., Mi .ne volas 
limigi karakterizon ' de la formo ' je kalkulo de strofoj 

. , kaj tluQ de ritmo je slnsekvo de akeentitaj sIlaboj. 
La formo kaj larito1o entute 'ďependas de la karaktero 

. dela Iingvo kaj eiu traduko krom la enhavo povas 

.. transdonl nur mezurltajn strofoj~ kaj sekan retaron 
• , de la ritmo. Tial mi diros nur,ke lall stila, forma káj . 

Iingva ,vidpunktgjRajnis estas~ idealo por nuntempllj 
verkistoj. Ritmo de la sonoj, f1ueeo, esprlmrieaj nuan
eoj kaj bUdemeeo de la lingvo atlngls ee li , tianper
fektečon, ke li tute, Per granda tempospaco, .antaťliris 
la aliajn verklstojn.' . . 

Ka]l'!e mirinde estas, ke . li , estis tiam 1a ,plej Aatata . , / l"ion mi volis diri pri la poezlo de Rajnis. Kom
poeto. ,K9mprent:ble nun, ,Idam la viv.o- ' hayas la ' celon preneble eitafoj .estas nur pecetoj kaj pot' plene kom
de ekonomla, kultura kaj politika krelldo, tiu, poezio preni iun poeton oni devas persone legi liao verkaron. 
f~Ti~is sen~al,?ra"ne aktuala , kaj ~tata ' nUIi ' kiel. his:, Bedallrinde la 'naeia lingvo estas tlu barilo, idu HmlÍs . 

, torla :lTIatenalo. ' , '. \ ' nlajn séidezirojn. Kaj oni po.vas nur atendi gis ju 
- Pézaj viv~ondieoj tle politika emigJ:anto devigis tradukisto '. permesas . e,nrlgardi 'en pa~ojn de latva 

Rajnis'on dum. la dua periodo de sia vivo., esti pres- kidturo, ~is n.un nekonata eksterlande. 
' [(all tute 'sola:- Nur malofte iu latvo viziti3 Jin. Kaj R. -Eichenbaum 
jen,en lIa imimo' vekl~as nova senlo. Ůisnun li estis 
nur ano de la partio, I!:aj liaj simboloj'ile batalo .estis MOHAMMEf> IKBAL. - La moderna Hindujo donas 

',s.imboloj'de' batalo de' :soeialdemokl'ata partio kontrall nun, dek jarojn ' post la disfami~o de la nomo. d.e 
. riearposedantoj, kvankam' Hip ' kompr~nls el~lall sia Tagore • . Ia ' duan poeto-grandulon al la ' mondo : 
· vldpunk10. Sed null )a 'peza so.leeo .vekis e,n ,li senton Mohainmed Ikbal. ~i verkas, kro.m en slagepatra 

~ ~ d.e naciis,mo. kaj. ,lia tiutempa . poézio enhav~ . kiel 1igvo .urdu, ankai1 perse, .do ' estasp'osteulo- de la 
simbólon " tle . tiu ' .sento -'-. laSu'non. La SUM es'tas klasik:i1loj 'de l' persa literaturo:, Hafiz; kaj Rumi; klel 

· simbolo ' dé lá latva popolo, relikvo' de la antikva ' la prauloj ·d~ Tagore . 'Vins en la antikva sanskrita 
.regllO kaj 4ialo de la antikva latva 'rellgio. Kaj' revl- literaturo. En' nordokcidenta Hindujp, preclp.e inter la 
,vigante .tiun el 'slmbolon Rajnis "~celis diskreskon de rnohamedanoj,.. 1a Persa estás ankall nun literatura 
. Meia, sento, vekis jntereson jela hlstofio de ľpropra ~ kaj ' poeiia; 'llngVo. Dum festoj, en lá flo.raj ~arc;Jenoj 
popolQ. Tiuj .ei ambai1 simboloj e~tas tnirinde belaj , ankai1 nun eksonas la kanto de' aafiz,. Taz a ba taza, 

',li.aj rieajpor 11. Ou solaj vortoj,du ide9jek!lavas~sub ,~ nau ba nau/" (Clam alian.'kaj. eiam, nova,!11) . ' 
- 1i~ mano. t!o.m m'!lt~ · danua!1coj de .sen~oj! ke' Ul Kallkbliľ donall veré"\on l!li,!n' kaj n.ovan: verll~í~ 

.:P9~as plemgl ';Rer densepreSJta poezlO;ňlka]n volu-:, ri'es. jnde brilantaj ,vortoj, fa)raj. lulésa) koloroj, klU) 
• <moj~.·Kaj ~I n.e estas .poez,io Aovin.i~ta: . . - eiu, popolo, hay.as anl{ai1 la saman proflmdan sbnbQli!lmon kiel la , ~ 

'.~ hóll10 trovos, ~n ~i ion , p.or~l . .... : ' "' . . I " , an~ikvajpóemoj. sed kies enhavo jam parolas al la " 
. La' tiia_p'erió~() de Ua Xiv.,p koménej~as de lia (evefto hodia,lla homo, kajkiuj , sekve, ankall por la okcl~ento, 
en " la' novefonc:hfan Latv,lOn. Kun ,entuzlasmo la popolo jam ne estas 'Dur fraodajo .de .kel kar maImulta) Iite-

· . aiceeptis lín) Jia vortó sur eiuj j)a~~j, (je l'm.lal?j ratur~m8Otpj. > " , , • : " : ',: . • 

Maj :ga~etoj. liaj Ii,broj denove :en · CI,U) ~a,nol. Cle "'I'Ik~al pa,rolas al ni bj pr~ Dl, ta IDk~baj problemol 
popo1amasoameme la ,amo, .Inel, v~a de ,rua vivo ;estas , anka,ll Uaj problemo) : 11 n~ estas 
a~o . , . animol,l del'poeto. 'fr-e!1'da, ' "eizotlka.'1 ·poeto, sed unu ella granda) berol- . 
Kaj poezio enbayas nun' do) de la ,n.ova,-jam kJ:epunantamon'depoko : la hO,ma 

sttange, k'e., tiu.JiomÓ~ kÓínul\e<:o.~Nicbplso~, prof~oro: de fa Cambrldge:a 
vivo, hav.anfe grizajn universitafo, kun :SlOeera. admlro rekonls en sla 

4'U"'" ,,, "," .. amo por line ~tas , ,studellto ta genlon, lil. elektiton: L.i unua tradukls la ,. 
fortika fortóíte li una~an po-.ernfibron , de Ikbal, la . Az.rar-i Khudi" 

~D~J'J~ti~~~;'ila prQfwi(Jas~t~" (s,.ekr~rl de l: '.Memo), . 1..a Am,erlka ~~~e,! Reed 
ie tiun .ei .]loezlon entuziasme. sa(lltis Un : "Duru nlalpoetetO) Sla)D etajn 

j·illlnular,(). ..'l,a~amternpaqf,)'l, de,~, ll'f'\1vaJojJ;t 'gáJ:nas pe.r rlmoj"en 'Labore esUs v~lta' 
, ~ 



ei tiu volumo, kies ailtoran ' rajte půvas saluti 'Haj 
samlandanoj kiel novan Meslon, klu ' revlvigiS la mol'
tintQn.· De· tia!11 .aperis ,anka.u, -en Eiil'opo vates'pj . 
eksentantaj · la proksiml~on ' 'de '. nOvakaj potenča 
epoko, sed ťstas nediskuteble ke la vera vočo de 
"jej tempoj 'trovis unue ' en Orientosiajn .. anotÍcan-
tojn: Tagore kaj Ikba1. . .-

tkbal pasigis jarojn- en Eilropo, liaj k1arvjdaj okuloj 
rekonis la · valorojlf-; sed ankaii la difektojn de la 
okctderita ci v'i1i z o.' Simile al

J 
d'agore li ·ekkonscils~ · ke 

Hindujo devJlsaan~i la tempojn de meditema senfato 
je 1a epoko de grand,aj agoj k~j klopodoj, sed aliparte 
li kl are e~vidis la terurajn dangerojn de la · trostrečita 
aktlveco de l' okcidenta civHizo j :\a malhelajn fortojn 
de 1a pot~nc-aspiro memama,- un.uflanka, sankcianta 
eč I.a plej ma.lno,blajn rimedojn, kiuj pelas la Okciden
ton at sinmortig.o. LL volis novO.n, li sentis, ke devas 
v~nl renaskigov por la Okcidento:.:same kiel por la 

· ,Orietlto: kaj la rezulto de liaj rekonoj estis tlu sama 
potenca, ·~ion enten!nfa, malproksimen vidanta ,mond
rlgardo, al klu venis Tagore: io, k.io estas ~eneralé 
homa, kio n.e estas' piu lifero .de unu gento, de unu 
n'acio ail de ,unu raso, sed atero ~e la tuta homaro, 
earnep~okrastebla . tasko de .i:lia epoko estas krei au 
'alm~nau fund~lJ]enti la homan komunecon . 

. " Venis jam tempo, ke la vualo. falu .; Amatinon nian 
vidi jam devas eiuokulo f Kaj la sekreto, kaAita "de 
~uta . sllento., eh~ jamdevas . esti videbla klare! . Ho 
pokalisto, pasis jam la tempo,. kiam oh} malplenigili 
p,okalojn atele, en angu\o kaAita. Unika, grandega 
regato fari~is la mondo. Kaj pokalo nun estas jam 
havota dečru fU • '. . .~. 

Kaj la Okcidenton lkba~' admonas: "Ho lo~antój ue 
tero okcidenta, Mondo de pici já ne estas foir' bazara! 
Kaj ,pri 1a mono, per kiu vi , pagis, evidenti~os, ke ~i 
estls senvalora tu . ...' .. 

La penso;'ke la Okcidento malindigas nian komunán 
patrujon la Teron farante gin nura granda butikoau 
bazaro, kieeiu devas, per ' .čiuj rimedoL akceli nur 
si.an propfan profit0l1, ~ čiam . refoje revenas en la 
poemoj de Ikba!. La · okcidenta civilizo "tor~as sin- . 
mortigan P9nardon"~i "metls pezan néston sur nial
fortan etan 'brartčon". . " . . ... ' 

Sed malgrau liáj malhelaj koloroj, li ne estas pesi
misto kaj .skeptikulo : estfJs es pero, devas veni,.renoýi~o, 

· !lur lafundo. de l' homá anlmo, neglektite kajforgesite, 
sed tal11en vivas la Veto, klu Čiam ' denove kaj eterne 

· kreas kaj altenlevas. . ., . , 

La grando, kiu estis tro granda por la ,Tero, ' 
la heroo, klim 'sekvi oni ne povis, 
la. vaslo, kiu terrubojn forlaslnte , 
perdi~s el ;la yido en laalto: , .' . 
čiuj, eiuj estas ~iel muziko de,ll poetoj, 
k4un , la tero sendis for al Dio ; . <. 
sufiče, . se . Li aiidis ~in, 
foje, fine ~in ,ekaiides ankat!'.'ni! 

La ' pen~j ne es tas .van~j • . Lá sinievo, la amo,la 
puri~o . estas fortoj 'venkeblaj per nenla arinjlo de 
l'pérforto. Lanovcin móndon kreos La Senarmila HOfl1o. 
Cltlu granda ideo estas, la '80Ia, por klu e!iti~ "inlle 
trasuferi la mondntiliton kaj -ta ~Ílaosajn terur-aJojn de 
ľ nuntempo: la splrttovenkos , Ja materiort, la kredo ' 
je amo la blindán memámon, 'ja senhelpa Buferanto 
la subpremantoll elfrjan pro . triumfo,)a mal plen- . 
manulo .1a ričulon '~isgotge sati~lntan. " í~. . ·t~,;, 

Sed nur; se li ne volas fari~ tla; kia estas lia kon-
trailulo, .se li ne volas "Ven~i poresti mein' la p'oten'~ 
culů. kal subpremanto. La homar.on. plq ne POVilS 
kotiteri.tigi Ja "enko deunu ap alia interes~po, Jdu 
fruktuz.as sh"n ve~ori ·seniiItJuTge . dum, kelkaj ·iatůj tul 

1ardekoj, iJéhartigllbre fllll'garite stir sin mem la ve~on:;'; 
Jati ven~on:ic:aj tiel u'enilgante ~iun esperon ·de solvo. 
Sed la ' novan homon. oni ne, I?ovas morliglp il!m 

krepuskas J.a ' ail'roro, la'>~épokQ ' de "!, Sen'árriz;/a Ven:. 
·kinto. · .La. ,solatnalamiko ' estas' in·t~e, · en ni mem. 
h.a .gránda nodo. deva:ssólvi~i en la·11oma animokaj, 
rie suř, la ba'talka'mpoj'ďe ~' maJamo. ,' .' ' .. 

I . " : :.. ""'. ' ., 

Ho kor' t· ho koro! ho tmía kor k ; 
Vj, mia maro-, mia boato kaj mi~ certa rodo! . 
C'u el Já alt~ 'vi Jalis ,sur 'mi~n polvon, ~iel (OSO, 
Au el, l)lia' korp:' atgUa elgermis , vi bu~one? ' .• , ', 

En sia plej ;·n011a lib~ó: ' "La Sciig~de I' Oriento_U , 

jene· s.alutas Ikbal siati animon. . 
Kaj vere, la hOlPa, anirho, Oi tip pot~nca kaj majesta . 

mis-tero jam' ekkonscías p"ti~ sia .eíop,ova 10110: . ' . ' 
~u Oiela dbrráco ~i estas, ailnůr . prodůk~ajo ~e . 

l' vívantá organismp -Ianova homo r.ekonas: en ~i . 
la senJiman mondon de Oiuj ebla}oj, la mar,Qn, la · 
boaton kaj ankau la rodon, kie lín .salutas ·la ~elo, ,;. 
la granda' ·homa", celo de ľ komuneco·. 'kaj ·generalq · _ 
~ermintaj el amo . kaj ko'mpreno, al kiu m.ílntrall la . 
fingro de I' poetoj kaj fi/ozQfoj 'kaj kiu'n anonc.askun .. 
triumfa ' kr~do .,"l il .. nova granda poeto de Híndujo: 
~~ . ~ 
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~re. severa ~principo ekzistas propre nllt. en la germana surprizis min la vorto Kardío, kies Sen,Cf:1I1 (I(ara Dio) IiJigYO, ee. tle ' ne, . čar . mem la .. tradukinto mencias ' mi eksciis nur 'perla originalo. k~lkain versojn de, la Originalo,:kiujn li Ítomas1'iproc- Ci tiun malfeličan vorton lizas la tradukinto preskau indai,: La angJa kaj la itala versq mon.tras ee multe ' ciam,~'kvankam ;,kara Dio" . tute ne estas internacia pIi ,grandan Uberon ·ol.ei tiuj riprocindaj linioj. Do espri l1lo; lil , .kunfando deadjektivo . kun substantivo Jdal sekvi tiel severe lil monotonan tiktakadon de la ne estas· tre rekomendinda; kaí la originalo uzas čiam skemo, kia1 .ne . uzi . ahneriau tiujn 'permesojn; kiujn la simplan vorton Dlo. lom , ~enas la oHa uzo de .uzis jam ' Zamenhof~ ce ' lavortoj kion, kiel, 'Ua ktp. .gi- anstatau .. tio". . ~ '.Cetere: oni devas - au p1i1ar~ígi la versle~ojn, aťí Prila , vortordo mLrimarkas, ke la vortojn .ne", ne . uzi en Esp. la b/ankverson . . Car oni ne povas ; nur", "eč", oni ,metas en Esperanto anfaťí tiun vorton, .. trudial lingvo . versformon(por longaj verkoj!) en kiun iIi rilatas. , .Li ne min sekvas pro enuo" , havas kiu n!lniam poyaskom~ncigi ,Jínio ' per áemanda au tufe ,aHan ·sencon ol nLi sekvas min ne pro enuo". refleksa pronomo'. ;'Mem , la tradukinto rimarkis en Same: n'Apenau ec pll bonan ja por Rech'a", anstatail : - sia recel1zo pri la , traduko de Faust ke la nuna la gusta napenaťí ja pii bonan ec .por Recha". yerSfarado, pró sia ~igideco, ne tailgas por tiel graIJda "Nevolonte li, nur donis" anst.la gusta: ' "Li 'nur frir~o5treco. Sekve - li volas...forpreni ec tiujn facili- nevolonte , dOl1is" .. Per tiajmalgranctaj Sangoj ofte gojn,":kiuj . jamestas sankciitaj, ~ nur pene kompreneblaj J razoj farigas vivaj kaj klaraj. " AIia fiero de' ]a tradukinto estas 1a' konservo de la - Kial "pro pri li ekstazo" anstataťí npro ekstaz' nambro de l' linioj. Do, 'teorie ja .estas ideala afero pri li"? konservi gin., Sed "Esperanto estas pIi mallongaolla Pg. 22 . . Linio 2. ' "Brulas" estas tilalgusta ' anst. plej .multaj IIngvoj, ciuj.,adjekHvoj ,kaj verboj estas .en "bruligas". , -' .' ' 'gi almenalí dusilabaj. Grabovsky uzis en Sinjoro Neologismoj : cu necesas kalma, dum la Esp. - istoj Tatleo laverbigon de la adjektivoj: dolcas, bonas, l1e povas bone djstingi ínter trankv.i1a kaj kvieta? belas, uzis · .formójn' 'amatás, permésitas, laildatu kaj Cu: "ofri", dum ni havas "proponl" kaj noferti" ? tamen li devjs aldoQi kelkajn liniojn. Mi estis scivola. CIJ "sombesto" es tas ió aUa ol aar~besto? Cu oni kiajn ' novain ,inventojn mi vidos en la ' trádukoci rajtas fabriki la novan vorton .prinzino", por traduki rUate. (pro lokmanko) en unu sola vorto la frazon: fratino Nu, nenion eksterordinaran. Anstatau novaj poe~iaj (do ne fi1ino) de ľ sultano? nPrecipiti" havas jam rime'tloj .- .novan · prlncipon oportunan, Ci U} vortoj, sencon teknikan, ,,-sich stlirzen~ signifas nsin jeti". kiuj ne estás nepre necesaj por esprimi ' » veran ,ideon Salvi signifas. nparadpafi", do apenaťí gi estas uzebla 1daralJ"., estas .en la okuloj de la tradukinto ,nur ban- por la vorto: cielfelicigi, beatjgi. al-ajoj, kiujn oni ',povas knedi, cirkaatondi alí ellasi La tradukinto pardonu min, ke mi prenis Iian ~ laaplače; Estas vere, ke ekzistas frazoj sentencmaní~ laboron por provi pri gi denove tiun detalan receneraj, kiúj trapas ~usfe' per sia ' mallongeco, tiujn oni zon, kiu jam .tute elmodigis en Esperantujo'. Kaj la devas prezenti laťíeble en:Ia sama ffapanta mallongo, legantaro legu la verkon, car inter'la ripročitaj part oj sed 'cetere, se ni deva-s elekti inter la senviva skemo kaj ilin gojigos be1aj kaj grandaj ideoj tradukitaj en bona inter tiuj 'deUkatajoj,. kiujn prezentas la pii lar~a aťí Esperanto. , " . , Kopar. , pII konci:ta esprimmaniero,la vortordo,la epitetoj kaj • . aliaj Sajne senutil:ij vodetoj - mi elektus .. senbezite . E " . . l'a' lastal·n. bal.eganto J'a ,ne' volas hav.l verkon nepr,e .1 óUJartoJ estas plej duonpatnne dorlotata la teatra . arto: Úi estas k~tenita al la nacla Iingvo. La artistaj . ' kun sama ' nombro de IiIJioj -..:. kion li ec ne povas gigant oj de I: ~cenejo estas apenaťí konataj ekster sia)' konttoli -,. sed verkon, kiu havas 'lle' nur la nverajn I :. ' k . T . j' I b ideojn ,klarajlJ. a , sedankaťí la poeziajn ornamajojn, la anuo), aj I laJn artajn krea oJn a eksterlauda pu Uko d I .. I tute ne , povas gui. Sed la dikan pordegon ·nun pugno-1utan guston ea ongl!1a o. frapa~ Dia Iingvo kaj baldaií estos rnalfermita la vOlo Spec!alé, eJl "citiu v,erko, ec se oni ricevas nur aj internacia teatr-arto. Tion ' pruvas - kaj efikplene -viandekstrakton anstatail la vi,vanta karno de la la festpre:z:entado de Natan :la Sagulo en Niirnberg, kie originalo,restos arikoraťípor lJ.ia ~uo Ja "veraj ideoj ,bonekonataj germanaj aktoroj,aatataj de sia publikO, ·klaraf" kiuj estas , en ~i multnoml>raj \. kaj kiuj estas transpaais Hujn Hrnajn, kiuj gls nun la teatrarton čir~ gia ~efa' J>eleco kaj , ornamq. ,'Sed ver.J(o, kiu dankas kaťíbaris. Ni kore dankas ilin. . slan , valoroll. cefe al shd stilaj' ' efektoj, l1epre' perdus Ni dankas por la nova triumfo kiun iIi akiris por ci manieresian tutan carmon kaj valoton. , nia afero; ni dankas ilin por laarta 'guo, per kiu ili :; "Estas ' kompreneble, 'ce, la tradlJki,nto ,pleL bone regalis Din. -suKcesis' en la abrupierapidaj rakon1aj partoj, k.ie la La dignoplena flgurode Natan, en pre;z:ento de sin'mállongo . mem estas sti1beleco. Kaj ,plej malbo ne li joro' AUred,Richter-Anschiiti, ~opis plenan i1uzioll. Lia sUkcesls en;' la 'paroloj de Daja kaj Recha, kiu] estas, rutina 'deklamado, 'kun klara, pura kaj plastika elparolo <P().f la sim.pla i'esp~ !. naiva animoj" trokonoizaj kaj konjektigas ne nur bonegan aktoron sed ankaťí per;ioPJ tro.l(olJlpllltltaj. .,'....... .; . '. . . .. . fektan Esperantiston. Lj~ nabla parof'-arto manifestigis . P;lrolante ' . pri1a' . Un"gypjo de- la frí;ldukinto mi precipe . en .. Ia falYelo de 'Ia tri ,ringoj, kiun Ii vivigis, " . rimar'ku; ke Ii pii ' "mensaS" ol sen tas l~ lingvQn. Kiel,. grandioze. Post li la' maljúna m.onahejano el la epizoctaj : ~. signoj de ti· th! "mensado·'" malagrable min tuSis la . figuroj de la dramo altigis al laplej supra gradů de ,_ multaj "eca~: . drarrieca, "poe:tieca, boneca" sa~eéa, arto, en la prez-erlto de S·ro 'Aléxander Starke. Li peri ' ruzec~,é)gleca ktp. Sen ~eca" la vortoj estus ne nur ceptis siaň rolofi' tute ' Iau' moderna, laanatura sko/o,pii mallongaj kaj ' pIi elega~taj, sed ankaťí pii viva/i sen la patosa de.k1amadó 'de la skolo ,klasika, kaj tial 'kaj pl.! klarlfi. ear ,~l. adje1diYo la. "ec· (lldpnas ,nenion ua kreajo estis !la plej vivanta, plej spóntana, akiranta . krom' konruz"Ó. Same genas > "glS ke" kal "dum ke" ; por li sin<;eran plaeon kaj bruan aplaťídQn. 'La saman . anstatatl l,a ' lJ.eniel 'riproeindaj Itaj torjetindaj; klaraj kaj . vjvoplenan simplecon de la natu!a ludmaniero ni guis L 'lIivantaj: els I~Í' dum. Kunejetas estas 'nepre:tna1pona' ankalí Ce F-ino Klara Keller, kiu prezentis la rolon de " an~tatat1 kun'jetas, ail . disleta'S.Bru4mtalo estlls malá- ", Daia~ Ankaň la ceterajtí ' personojn 4e la dramo' forgjs ~ ~abje . preciza 1lnstatalí. brulajo, aíi Jda bn,tlí;ls'. Same ,. lertaj manojde ;talentaj artistoj je vivantaj figur-oj. Ni ~itřov!tQJo 'ansta:ta'ií trovaJo. pkzakJe sonll-s tro science , Ciam rememoros pri ~a 8angvina"temperamen~, i.otn " ella buAo' de Recha. Tiukaze (tre' afte) same ne bone .l<ntda, plene ;tťn.uecafIguro de 'Ia Templan9 kal pn ta efik8&; mi p,teferus: ·tiu'okaze aii: či okue' aa simple : intereSa, sěd ' eble 10m .tro ',vigla demSQ kaj bone tráj ... tiel. .TFe s.tranga estas ,Ja oHa nen,ecesauz«? de ,um:.: tita . Patt:i~rko. La lud~tinoLde Recha kaj' Sittah ~one: . tabumi, . yerSu.mi, pa8um~ Sa[~i, ktp~ . Sed pleje kompleiIgts 130 ensem'bJon. " .. . ... , . ' • & ...... • r ..... 
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