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Al1a Vergiliél Sípo 
J. H. de Hered.a 

. Pii helaj dtroj v~ajJor de dangeroj gvidu, 
ho brilaj ·Diaskuroj, di-fratoj de Helena, 
latinan la poeton, ke s;ub ciel helena 
li el lazur' levigi Cikladojn orajn vidu; 
Kunpli fervora spiro tre milde lin alridu 
Japiks': el ciujventoj aeraj plej serena, ' 
pergia blov' balzama la velo svelu plena, 
kaj gisla fremda bordo la sipo flugrapidu. 
Tra la Arkipelago, ludejo dedelfeno, 
konduku la Mantuan Kantiston al haveno ' 
prospere, al li pruntu, Cígni<j,oj, trat-radi(Jn " 
La sip' . rompebla tenas ja mian kor-duonon, 
kitl SUl' maro sankta, audinta Arionon., . 

, al ,ter' de Dioj pOl'tas la graRdan 'Vergilion. 

.,\ " 

Al la Í'evivi~inta revuq 
klel saluton kaj deziron 
por felic.a navlgado ded': 
ic~, la tradukinto: 

G. Warínghien 

• 

Jen ni venás ree,' »la knabino 'ne~ortis, 'nur dormisw. 
Ni ' ne ' volas tro niulte paroli pri mort.o .kaj l·enaski~o. 

Aťeroj pasintaj. 

de la manko, k!':l r~stis post nia ceso. Ni ne povas 11e 
presigi kelkajn el ,ci tiuj sálutvortoj, tiom hraj al ni. kaj 
tiom ' kuragigaj. Krom la' bel a supre presita traduko de 
Sro' Waringhlen, kies dedico tíel fiate esprimas pritimojn 
por nia ,gazeto ekiranta sor la ne ciam sekura maro de la 
Esperantapubliko, jen sekvas letereltirajoj. (Ni vólonte 
presiglls ciujn, komplete , sed ne ehle p1enigi 1a revuon 
per nia }1ropra ~ojo , oni devas liveri ion ankau por 1a 
legantoj.) , 

, ,Ni a progr~o , se sangigi;; Ni estas lute senpartiaj, 
rilate sk910jn kaj direktojn, nia sola mezur:ilo estas laval
oro.' Eyoluigi la literaturan lingvon, perfektigi 1a literat
man stiÍon, instigi verkistojn inalnoyajn, ' allogí kaj eduki 
novaj!l' ., dj-svolyi ricar. hrancaron de ' .literatúro originala ' 
~aj tr,!-dukita: jen nia klopodo. Kaj kr:ome - ni vplas 
amuzi kaj eÍnocu. ' ',' 
- ~Solll1;l spe.col). de artikbloj ' ni volus málhavi eo ~lia 
dúa periodD, tre frekventitan en 1a periodo l.nnua, :to e. la 
plendojn .pri indiferenteco, la !;íe1ekriojn- por, sulJ.teno. Kaj 
ni fů'me esperas~ ke 'ni 'mruhavO's ·ilin. Tute kortuSaj kaj 
poténce' instigaj estas tiu ~cijo kaj varmo, per kiu la Esper
anta',mondp .akcěptis nin .jam~is nnn, entuúasmaj salut
Íeteroj montras al niuian ~eBran , n~cesecoĎ;, la dolorecon 

ke mi 

Nj kore dáJ!kas vin cíujn. 
Jen ,do la revuo, via revuo, prenu, kaj disvastigu 

tin, por ke gi ' es tu pll ampleksa, pIi valora, pIi bela, 
unu el la plej belaj revuoj de la mondo. Ni estas pretaj 

. ec rje la plej utopiaj eblajoj. 
Por .joru demonstracii, ni kunmetis la unuan num

e,ron el Iluraj originalaj verkoj. 

.' ) - . Mi deziras alvi ciujn eblajn8uk~ojn kaj ~ojos 
'partopreni en eta garanťio ~is 100 pengoj ... 

< ,- , ' J. D. ítpplebáum, Liverpool 
'" .. : ~i · gojas ..:pú ll). revekigo .de Ll1.'ERATUfu\ 

MONDO . .. La gazeto guis vastan . famon Ce ni ... 
pj-eskiu Cluj esperahtisfoj' .sciis pl'i' ~a ' ékzisto kaj pri tia 

'. kvaJito .. "NuiI mi kredas,"e : la .novajo pri ~ . reapero 
-tojigos 1a tutan h~ar~ es~rantistar~n... . 
... _~ - · ~ taflas D~' 4ta~asov, Sofia 6f::fdélegilo ~ UEÁ. 



ŠaÍuton, trn k'oran sinceránsa1.uton af ia re~a'ski~lnť,~ 
LITERATURA MaNDa. Espcro, justcco kaj aIno rcgu 
ep gi : Espero pri t;o. , ke abunde cHloru literaturáj 
bclaj6j , - justeco por ke hQmu sentado tro.vu konvenan 
ioterprelon, - amQ, por ke nia afero farigu am,lla de 
la luta hom-aro ! . .. 

A. Behrendt, akademiano 
prez. de Germana Esp. A.s. 

La faHQ, ke LITERATUHA MaNDa antaii kvin 
jaroj devis morti p):o nesnfi~a nómbrQ da ' ábQnantoj, ne 
eslas laiido por la' literatura popolo en Esperantujo. (;u 
nia diligcnta kolegaro, kiom ajn ,diligente gi laboru snr 
la propaganda kampo, tamen ne estas jam sufice matura 
por kompreni la v;lloron cle tia altnivela kaj beluspekta 
rcvou? Cóu' kQmpre,ni gian valoron semsignifas : .subteni 
gian ekzislon - ee se tio postuÍl1S 1a mrulongigon de 
kOl1gresI'ojagQ je unIl tago... , 

Bazi~anta snr cerla ;[-inanca fundamento; konc/ukata 
de plej eminentaj kapoj el la 'vicoj de niaj litcratnristoj; 
adminislrata de entnziasmaj ncprQfitemaj praktikuloj .: 
pl'ezentanta klasikajojn, sed prefere akt~alajojn el la i.Jcl~ 

' arloj i ilustrata de unuarangaj artistoj : Literatura ~nndo 
\'olas rcvekigi tia, kia gi ekdQrmis - la plej bela Esper-
anta revuo. ~j dcziru, ke .Ia publiko akceJltu ~in afable ; 
car ni ciam 'havos la literaturon, .kinn ni meritas. 

Paul Bennemann, Leipzig. 

· .. Mi ~stas preta aboni tian revnon kaj garantii 
kapitalon da "150..- pengQj por vla entrepreno .. . 

Narciso Bofill Palma de Mallorca 

TutkorRII bonvenon al 1a re~t<lrjgita,' UTEHKi"Ul:L\ 
MaNDa. Kc gi sublenu la altegan 'ni\'elon de be1cco kaj ' 
delika.teco kiun gi atingis en siaj Qnuaj jar?L pslas ln 
fervQra deziro de " 

Louise Briggs, Leeds 

· .. via prQjekto estas gravega por nia Movado 'kaj 
vere subteninda ... Mi sendasmiaJ? cekon de anglaj fIlntQj 
4/ll/0, sed ít'l'i tute 'ne deziras procentájon all rent-umoll. , 
La mono estas ' nut' por iomete helpi al vi,a entrepreno ... 

· . : Po~t via avizo 
litcl'alur:lonďó deno~e 
»Litcratura .M,Qndo« I 

G. D. Buchanan, Glasgow 

mi kQre , deziras, '. ke per fórta 
vivi~u kaj bÓle prosperu Ja' faroa 

P. Ch~istaller 1. K. Stuttgarť 
Via leterotre gojigis min. : . car mi fidás, ke 1a 

entrepreno estos bona kaj en la mQvadQ necesa, mi -tlltkore 
bondeziras al vi ... ,Séd ni ja PQvas esti certaj antaue jam, 
ke la afero bone max-sos. Tenu do en viaj manQj mian 
certigon pTi cfika kunhelpo . . . , 

Andreo Cs::h, Haga 
fomJ.into de la Cseh-I nstitllto. 

Finigas plej granda skancÍa10' de r dudek<!. j1ITcento :. 
la verda IQkQmQtíl'o finericevas la. delonge bezonatan 
novan vaporon - - J , 

Mi gratul as la kura~ajn hejtistojn dira'nte: se vi ci 
tiun fojon sukcesos per LITEltkTURA MaNna krei 
dauI'an lite~:aturan 'centrQn, l~ lllovado faros saltegrJn 
a/*ylen I Car la. . literatura llferó··' ciam ludis ka'j lndo~ 
plej ' gravanr-Qlon en,la Esperant:t movado.. Sen ' literaturo 

,propra,.- 'nenia PQPO~O, sen spiríto prQpra - nenja 
ljngvo 'l Ylvahta I . ~ .\,'. 

Estis Jam verc tempo pot1:ari t10n : ,aíltau la" milito ' ~] , 
havis Rcvuon kaj L. I. ne kalkulante kelkajn ,-\liajn. , 

-, R~ Hromada" r,i34aTctoro , de , 
La Progreso,. Praha lwj memb-to de' léK. 

.. . Kun gojo lni viclis signori de noyapcro',de Ll ~ re 
satata LitcFahu'<l Mondo ... ,Óicerte vivos, líoros. veFlkos, . 
Mi 'garantias , 100,::""" pengojn , ' .. ,. . 

Som 1anšson-, relrtoro Lid ing,j 

Ekzistas esperantistoj / allduj mankás la ,varJJlQ -de ,' 
nia ll verda kulturo (\ , la entuziasmo, kiungi e':lSp:ibH . cn 
ciun senteman korón, lii estas esperantistoj, kiujn oni 
aevas. ankoxRu finésperáhti:gi , car , ilia nuna esperanti3tcco 
estas duooa, nekompleta. ' 

lIi generale vidaB en , Esperanto ian teknikan in- , 
venton, kiu prez~ntas alJa mgndo , núrájri 'fíraktikajn , 
vruOl'-Ojn, Tute ne penante penetri cn tion, kion 'ni jaT)1 
kreis SUl' kampo .. dl) bela ' literaturo, ili - ne , s;:erl <lj -
ascrllls , kcnia lmgvo ne rajtus ' pretenili je" idiomo li te
ratmu au poezia, ,Cal' ne tio es tas giallojo ai'ícelo. 

Kontrasle a1 tiuj, ekzistas .esperanti3toj. ki~ljO tal- _ 
ento Jjteratnra' inspiris - ka"j jep ili dnm 1ll11Jtaj jaro] 
fleksad nian lingvon en 'ta falldejo ae l' Bela Pnolo. 
Milf?je iIi ' jam pl'uvis 1a 1iLel'Aturanbj poezían taúg
ecůn de Esperanto kaj jIiaj ,labo.roj fařigas ' pIi knj pii 
jmponaj, pii kaj pIi gojige surprizaj. 

. akaze de reapero de »Lite:ratura MOD<)O « lUl do 
'tutkore deziras, ke gi farigu 1a spiritakomuna :f'oknsó; 
cl kiu disrádiu lomo de la verda 'I?arnaso, lumo, konvink
onta la . dllonajn esperantistojn, kaj aspergonta per helecJ~ 
la spiritondc tiuj á1iaj, ki1.ij <tiun helecon soifas. 

, Izrael Lejzerowicz, 1;. J(, 

. Anta(lmi kusa~ imp.;ma yolllIJ:]o : la biQilitaUTER- . 
ATURA MONDa dc októbro '1922agis aprilo ' T!)26a : 

Kia abundo de 1egajo zorge e1ektita, .interesa, bch '.bj 
honsti!;'! Laespel'antista koro pleniga,s je ' fierQ .,. . t;, 

Bona ideo ne povas morti! Gojc ni vidas revivigoú. 
' Kion ni espera's de 1a no va LlTERATUl~A Ma 1])'0 ;) 

(}enerak :-gi estl·dnda. j.esía tradic,io. ~peciak; gi k<,W-. 
igu al ni Ia originalajn vCl'kojn de iJjaj pIbj bOl1nj 
Esperanto-poetoj, donu specimenojn de la plej. interesaj 
YCl;koj cl ciuj partoj de 1a 'mondó, rapo.rtu pTj'la nov,1j , 
apel'ajoj de 1a esperanta libromexkato < Jetale, serioze, 
sincere jugante) kaj pri·;~valoraj' malni;Jvaj Esperanto
v'exicoj ; gi ·iÍlstruu. nin primoderJ:]áj celádojen}a l13ciaj 
]iteraturQj . kaj prf la spirita 'kreadQ ~e ma1grimdaj ,ll! 
malmnltc kQnataj :popoloj. Se IITpme gi. ankau 'enha~iJs 
iom pri :ar to . .kaj artistoj •.. ·kaj ec 'estos beme ilustiita,gi 
jaro donos pIi oJ ni rajtas postuli. Kaj ' kion gi ueprc 
evitu? Cion ennlgan, versojn mezhalita:jn, pekojn kOQ.t
ral! :la s,ankta gtirhatikoJ<:áj neregu1econ en la>aperado. 

KQnante ln nQmojn de la redaktontoj, ciu ' bona 
esperanti~tó havQS konfidon kaj .--' abonos J " 

, ,Dr. Walter (.ippmann, akaJ1er,niano: Leipz.ig. 
HQdi-aD: ,mi ;elegjs en malnova numero' de LITER

ATURA MONDO .la, PQemon 'llPatrínecQ « de K. Ka1p~ 
csay. ·Ciu aJn lirigÝo povas ' envii pr'i" tia 'lit~[a.1ul:a trezQto~ 
La 'lingvo , sm kieli 'lango , ~i estis <kantata, , estas ' veTe vi,,
auta lingv(J0i kiu diras,~c ne, 'tju nep~e : me~sogas I J"a, 
revuQ, kilLigis nill ' ~ui tiUJn perlgjn; devas vivi."· , 
, ' Mi koie ' grathlas )Ol' la. r-ev~vi~Q.~? ·~ Ůl1:- P?2se~}1~? 

oron kaj a,rgentQn"Iill per gl , ~,patro,uus«, nllIi" f:),~tt'.ll " 
restas ál mj nur dezi.rl al 101 nova 'lITERATUMJ~IO~.QO 

Jean Forge. . bonan sukc.esQn, bonan prQspe'J:on' dum lQngda[~~ ·. rjca 
'" Kun. granda ~ojo mi' salutas vian kura~an de~ " vivo: " Paul ,Nylen, altidcmianoStočkholih ,":1 

,cidon, rec eldoni Literaturan· Mendon ... !kceptu ... 11'6 , ' ' •.. Mi . simpa~~s viau' entr~renofl..Jtaj vQlo~!~jin' 
;sjncer~ bQI?deziron por la sll.kcesQ ,de , "ia entrepreno~ )~elJ1os en DIjQno. : . " ,'" 
.1f~'lll'l;n.i ~~ ' , ig~d,j, ' al~aií ~iet nian J)ntrl!PreQon " ~, .. 'D. E. -l!/arrish," B,uffálo 



. : . Mi~oj;s, lw . iiu belega revuo kun kutirnein,- ' 
teresa .enhavo baldaú reap<.u:os sur la ' esperantistá kampo, ' 
sub 1a , gvido de. Kalocsay . . . " 

Q. Ramboux, Par 's red .. de Espúo [(atoWťa 

--. ..' . pardonu la skribajťl erarojn ; mi ne .piu legis 
ESPEHAN1:0N depost l~ malapúado de la bela L. M .... 

S-.ino Luise Riedle, A.ltsletten 

Mi ne tuj kredis, estas do vere: LITERATURA. 
MONDO reaperas... La esperantaj verkistoj nun povas 
dCllove ekverki kun 13 espero, ke iliaj manuskriploj ne 
~ole servos ' por polvigi en la tirkesto ... 

SaJl}kiel popolo , Esperanto nur grandigos per sia 
liteJ'aturo. . . ', ' Jan van Schoor, Antwerpen 

. .. Ho, kiel arde ni malnovaj ,anoj de Zamenhof 
gojas pro tiu či refondigo, láeI altajn esperojn ni ligas 
alla kuraga agado de la eldon,istoj lCerte LITERATURA 
MONDQ estos 1a legitima heredanto " de , la »llevuo 'I de 
la antaiía gazeto kun la sama' nomo. Verkistoj de la 
tuta mondo atingos . la orelon de la mondo , ili realigos 
lafieran songón de Goethe, ke la plej alta .kion homa 
cerbo en _ kiu ajn angUlo de la, tero ekpensas, brigu 
sp~rita" P<,>sedlljode ciuj homoj. , La LITERATURA 
MONDO 'kunhelpos evoluigi Mondliteraturon. 

0, Simon L. [(o 

"IGam, la L6-an , cle marto 1922. mi konatigis al 
Esperanto pro parolado de s-in o BJaise, literesis min 
nul' la internacia kaj homarisma flankoj de nia aferp ... 
19 jara, mi multc legis, sed nul' en angla lingvo. Lem
,ante Esperanton, mi eklegis sen granda , intereso la kla-

, sikajn verkojn, gis iun tagon mi hazarde legis en la 
SudlondoriaE~pe~anto Klubo »La Taglibro de Vilag
pe~:Ie!o '~ . tradukita" el dana lingvo de H. J, Bulthuis. De 
tiam mi es tis entuzias.ma pri la literatura Hanko de nia 
afero; hodjaií mi. ec kredas gin la plej gr~,va Hanko, se 
oňivere celas inter%o"mprenigoninter Qiversaj popoloj. 

Ppr , " e~'oluigi tiun flankon de nia movado, 
LI1':E.R4Tl}M. MONDO eslas urge be~onata kaj bon
venind~ kaj la gazeto ciam ricevos mian slibtenon kaj 
kúnUbóron. ' 

K. R. C. Sturmer, cefredaktoro de 
l literiwtional Languag '! , London. 

Fami1iopatro" 
- " K.Kalocsay ' =

La am' ebrw igis ed-zodevoj; 
Edzin' -:- feino Ce 100 enamigo -
DiJligis, 'grumblas hirteJ 'en' negligo, 
De sia kapofalis Irro:n' de roooj. ' 

:Junagaj songoj estis trompimagoj. . 
Kaj restis: zorg' pri vestokaFpri .: pano.; . 
Ú1cečo, ,. tremo dum infaniTif1lsano, 
l'renigo sub la §jlr§' de~ grizaj ta.9oj. 

,Ho: idJp1af; qfte" lin,;,dezi,, ; j:ibela: 
Elsvingi, el ta jugo ~.ia:n )wkoTf' " . ' 
Bkflugi al la vivo, ilande , belf! ,. :-;;- _, ... . . .' .. ' 

. . kun. vel'l!- ., ~.o)o ' ml iegis p.ti reapero de 
LITERATURA MON:QO, car ni bezonas gin tlom, kiom 

,nia lingv,o bezonas literaturon .•. 
Espel'eble ni restos unu al la alia jam fidelaj 1 

J.Supichová, Praha 

. .. En la mondon revenis nova sentb. Nova sciigo, 
Aú.skultu ciuj ) Ciuj I Tiujkies velkiganta, spirito sopirís; 
tiuj, kiesanimo ankorau ne vekl~is, tiuj, huj jam perdis 
ciun esperon. 

Auskultu! 
,LITERATURA MONDO ree vivaS ... 1ios~ná i. I ; 

E. Wiesenfeld L. K. Warszawa; 

Eligi el lá grizeco de l' monelo , prccipe' postmilita, 
iqn, kio lidas -porti nomon »artliteratllro « por transporti 
gin en mondon alian, pIi radian, - literaturan, eslas 
tasko , altvalora., sed - nefacila. Plej ofte ni renkontigas 
kun netaugajoj, kies valoro same Jingva, kiel literatur(\ 
ofte ne giskreS:kas ee la lokon, 'kie iIi aperas. Kaj kon· 
traue. 

Mi havas amlkon, kill' ofte lega s al mi siajn' altvalr 
orajojn ell Esperanto, petante pei opinio. , Demandata , 
kial li cion portas en la poso kaj ne publikigas, li fal'.ig 
grimacon', kvazaií volante Qiá: - kie? 

Kaj kianl mi montris al tiu ci stl'angulo la prosp
ekton de L. M. li post atenta tralego ekridetis. 

- Se laií la prospekto estos - 1a aspekto ... 
Do en 1a nomo de tiu ~i eble troa ambiciulo - mi 

direktas al la redakcio peton : 
Estu 'konsekvenca ! . , . 

,Peliks Zamenhof, L. K, Warsuiw'l. 

Krome, pro manko de 10ko,' kiel ajn dolore esLas, 
ni devas rezigni pri la cito de karaj kaj spritaj ](aj 
animantaj leteroj de: L. J)reher L. R~ Krakow, J. n, 
Krcstanow L. K. Pirdop; Delťi Dali'nuu, V. Bqllde, 
Falun' ; Fedrique Pernandez, Mexiko; Saldanha Carreirfl, 
Lisboa; H. Bonnl'vie, Oslo; ll. E. Roberts Aécl'ingLon, 
Gyar! Nagy ISlván, Miskolc; Ludoviko Nemessanyi Buda
pest ktp. ktp. 

Maljuna traulo ' 
- K. KoÍocsay -

Vesperoj gaje pasas en lwzino : 
Lá 91o.soj tintas, li la fU'fI'!-on blov(lS. 
Promene, li{&1pelon ftanken§ova~ 
Kaj dande ,turnas ' sin post be!,ulino. 

, Senzorge. {joje li tra l' viv' promenas ; 
. Edzina plenď kaj aro da infanoj, 

Kun b1!/.Laj ludoj, ploroj kdj,malsťmoj, 
,Per, Mjma:j zorgoj linneníamgen.gs. 

" Sed ,ofte, se 'Cl , arniktamilio ',. , 
Li venas, jen, eksangas, kvilzau vundo, 
En lia brusto akra nostalgio . 

., Je ·1' Mjm'1 kmn sur 8ía vivogrundo 
Li ' ne konstruis,. Kaj kun !1patio 



, Friiiílino Pike estis dudekjaTa vendistino '6TI lib
j:óbutiko en la Londona kvmtalo Putney. Si ne estis 
bela kaj konsciis ci tiun fakton pIi multe, ol si kOll
lCSOS. Tamen, sia aspekto ne , estis malplaca, ,: kialI\~i 
údis siaj bluaj okuloj tom 'incj.te aUogis ; §i estis 
Donkora, kaj §i havis plurajn aIQikojn inter la junuloj 
de' lá pTegeja klubů. Tiuj kutimis diri inter si, ke oni 
povas paroli al DOl'otea, kaj ta-měn 'fotgesi; ke si 
estas , fraulino; per tio ili intencis kompliment'Ůn kaj 
Dorotea, audinte, la. rimaJ:"kon, cette estus taksřnta gin , 
komplimento. 

AJlkaií tionsi , taksis komplimen :o, ke la junu~,oj 
n~niam pl'oponis pagi pOl' si, sed ciam la'li.3 s,in pagi 
pOL' si dum ekskursoj au vizitoj alkino. JL ol) si 1111 

Satis, tio ,estis ília' kutimo demandi en teatro au kiao, 
cu placus al si skatoleto d<;l eokoladoj? Malofte Ai 
sciis, cu vere la junulo seng-cne disponas pri la mono, 
au Cll li demandas nul' pro . amikcco, kvankamkelkaj 
cokoladoj ja tute k'Ůmpletigas la )jildon, kaj oni up
enali povas kontente fumadi dum la kunulino kvazau 
nenion faras. Pro la timo, ke sia ' jesa respondo eble 
embarasus la junulon, fraiílino Pike kutime asertis, 
ke cokoladoju si ne tre satas, dankon. (Efektivé si tre 
satis ilin.) Tia rifuzado estis akirinta por si la famon, 

. ke jen, . nul' en tiu eta punkto si strangas. 
, Hodiau, tamen, Fraulino Pike sentis sin iomete 

ribdema. Si sidis ' on ln tegardeno de ln . Episkopa 
Park o; .apud tíu parto de ľ Tamizo, kie okazas ln 
llemkonkuro inter la univetsitatoj de Oxf'Ůrd kaj Cam
bridge. Estis sunbrila tago, la hůmoj portis diman
Cajn vestojn, la apude ludantaj infanoj sajnis escepte 
amiildaj , kaj sia kllnqlo estis iom 'Satinda hubo, fre§.-
kolora,puraspekta, plače naiva.. "',' 

Si l'igal'd'is . ľill tute rekte.Li estis f-urnanta sian 
postmangan cigal'edon, rigardantc for al la rivero. Si 
obser vis Ja lanugou SUl' lin vango, sen tis etan dezir-oJi. 
lllanfl'Oti gin , ioni scivoladis pri liaj ponsoj , pti lia 
persolleoo eutute. 

Oni rimarkis -lin . unuafoje : Če la ' diservoantaií, 
kelkaj monatoj, post~ li aligis al la ' junula, kluho, kaj 
ce unu e1 la danooj ln parohestredzino kondukis lin al 
Fraulino Pike, dirante: ,»Jeri, 'Sinjoro Blake volas 
danci kun , vi«. Li staris, Sajne iom embarasite' pro"la 
artifiko" tiam rugigant-e petis danooÍl, postepard'Ůnon 
pro sia mallerta . paseta!1,p. " D,uIll Ja vespero .lide-q-ove 
petis' daooon deS~,l ·~d de neniú ~alia. FTaiílino': Pike 
rimarkis, ke ~i foriri~ sen diri · »:!oxlDan nokton « al ' iu. 

Li venis al pluaj danooj , sedkutimis mu rigardi, 
krom unu-du dancoj kun FraUlino Pike.Si ' pr-ovis
iom paroligi sin;· ~kscllil, ke li núr lástat,empe:venis al 
Londouo, ke li, logas 'k;un siapatrino) -es'tas solID1ano ,; 
li konf-esis sm jom náiva, en tre earPla n1aniero; 'Petis, 
cn§i konsentusp.x:onieni '. kun -li".auviziti kinoD iam. 
Si tiam konsentis kaj .ankau, plurfoje postekaj ciam 
trov~s, ke ,li estas~atinda, ' tani~ , li pos.e~s la ,.saman 
genan kutimoll, demlÍDdant~ ' cuplaeusal · si ':skatoleto 
da ·~okolad9j. . ' " "o,. '."' ~. 

' Fine nun · si .volis meti sian kolereton 'en vorta 
formo. Kial ne ?"A.llkau li ' ja' ~tte demanws sin . mal
kase, kiel oni kondutu kontraufraulin,oj '- kaj montris 
sinsciavida pri mOl'e.lpj inter junulój pri'huj li devis 
konf~si sian senoáeiltecon. .~ . " . '. 

,»'Mi lastlllempc pensadis,. Karlo. : ' -

» Cu vere ? ·iJes ? «' , 
" Bone, ke li tiel simple respondas, ne. per' la mok

spfitaj fl'azoj, per kiuj aliaj junuloj respondustian 
rima-rkon. , ' . ,. ., 

i>J{cla jUR,riIQj ostas ,oftelom stQltaj, ;,ec kiam 
bonintencaj . F;n multaj aferoj, sed speciale ,en miu, 
ini rimarkis. « . 

Si haltis' momenton, elpellsante vortojn, frazojn; 
Gine kutimis faTitiajn paroladojn. sed ci ,tinn fojon 
si sentis clokventcmon. . 

.' »K'Olnp1:'eneble" nuntemp~; kiam junul{) kQudukas
amikinonal kino aú teatro, li plej ,ofte lásas, ke si 
pagu por si. Tute.~juste nun, kiam <lnkau la ftaií.linoj 
laboras, kaj kelkfoje hÍlvas tiomau ec pii da mono 01 
la junuloj.Komrrenehle lrovigasmultaj fráií:linoj, kiuj 
ciarn la~s" ke j\lllu1oj pagu ,]>or ili, sed ori:linare, se 
la fráiilill0 ne cstas. escepte bela,au, nu, c~uó.kaze, jen 
fakto, ke gimerale lá ~Taulinoj ne .atelldas, ke 1a jUl1uloj 
pagu, escepte se, li tre volas, kaj si- scias, ke li disponaá 
pri 18, mono, tio estas ... « 

Si dcvi~ ha!ti, por retro~i sian . vojoll;Li,~jnís 
atéátcma; ;Ín'I:eresata de sia pal'oloi' si sClltis Sill kurag~ , 
igita. 

»Sed mm en la kino ofte la junulo stulte dem
andas, cu placus al si skatoleto da eokoladoj. Nu, jen 
stulte, cal' plej ofte $i ne volas ~mbarasi' lin, kaj u~ 
scias; cu vere, li . povasdisponi)i sumou. Nu, kelkfoj,e 
si ne ,volas cók04don k~jdii'as, ne ... tio . estasf si lJ.e 

-treege volas, carkomprenehle ,oni povas ciam ... nu, 
ciuokaze si kelkfoje tr~ volas Jw.:j tame~ diras ne, 
kvankam eble li ja havas mODon, kaj, nu, kiom pIi 
sagc estus, se li havas monon, k-e,li acetu seu qemando, 
Car qni. ciam ... au ',kontraue, ke lillilentu~ 'I:i~ ~stus 
pIi bone, se li au acetus, au ne ,demanduS, ' tio ~estas:" .. \«, 

Si denovc haltis -por kolekti _la pensojn, rigardis ' 
lín . . Li nenlou diris, sed ' kapjesis kelkfoje, sal'ne kiel 
p.ost similaj admonctoj untaUc.Ffaií.lino l~ikc sentis. 
ke sia elokventeco estis sulióa bjefika, kaj~idccidi~ 
ne plidiri PTi .la 'terno. F_ ".., I: ' 

»Cu . neamindaj infanetoj' ?« si diris! '~i8ardante 
al kelkaj bubetojIudantaj SUl' la lau.no. Jes ja., li kon
sente ridetis. Ftaulino Pike denov-e taksis linSatillda 
junú.lo: ~ -. 

Du semaj:u'Ůjn poste , Fr.aulino Pike ~niris la kin
ej<!~ kun", Kar.l.().:~J .. i .estis farinta la proponon,čarla 
fil~o , estis . »"S"pltedzino« de BustC]' Kea,toll, ilia 

' prderata rolulo .. Si sentis, ke feliea ' v.espero knSas antau 
si ;8i gojis, ke,""kyankam Si ne estas hela" kaj jWl
uloj De' pos~uras sin, ' tamen si povas haví kunulon . 
tiél -placan, ' ltie~ "Karlo. ' Si ádmiris , lin, · rigardante 
lin,;dum li ,-aeetÍ$,la ,blletojn. IJ ·hav8s rektan .figuron, ,. 
p~rtas belajn: ,\::es.top, kaj l.a lanu~o ' estas .earme kaj 
absurde multe Sor l:a vango], efeknve kareslÍlda! 

, 'Post haraktoJontrau -la ' mallumQ, bru-akto, el 
kiQ : oni povis ctiri ' ru.nUZOn, orii · trQvÍs s.idlQkojn, kaj 
konifortigis .&ru,) .0:8- filmo estís, negrava, nUr ; post ]a 
inten-íllo monti'jgoá fa. granaa, JíUmorajo..suJ>ite ium- ' 

igis pqr la inte~hlo, kelkaj homoj · eliris, kelkaj e1\-' 
venis, malprokshD'e · Fraiilino . Pib _ vidis la bom.bon
veI!diSťinon, kaj rememoris, kio ank.orau esfus necesa 
-pgrla plena ~o dela vesper9.Efektive, -si ~nti.s, ke 
~8J~nqn Ai . povl.{$ ' plej oone -aprezi keIkájn" eoko-

' lad'Ojn. ~elkajn ,éI ~tiuj, kun;"" lb." kremcentr.o.j; ečla 
,,>'"'" ~ 

:;'>." 



/ g~stan :.:falnikmarkon . Sl kOllM. Si sciis, ke estru;., kiel .Cii.i aUa jnnulo ce 1ú klubo, tamon llccesas iOlU lleni~c ml;llhelpo; car ' Kč\rlo". gajnis' la oficejan lotadon da kur-ag;o, 'eble. Li subite ' m.a:ltimis, klinis sin antaiíen, " en , tiu . semajno, kaj havis grandan gojon pri sia diÍ'is: neku.tima riceoo. «bim, Enjo, cu placus al viskatoleto cla čoko-Si vidis 'lom posť iom alproksimigi la ' vendiSt- ladoj?» , inon, kaj de tempo al tempo venai skatoletojIi. Si . 
* * * * . komencis ripcti "ll si Ja . fabrikmark()D, ulltaugust

< umi lú ' enhavon de la skatoleto. 
Karlo cm:bumis pri a1ia ,afero! cu li rajtas jam 

uzi sian· famili:aran antaiínomon. Sendube jes, same 

Dum la tuta celero de la vespero .Ji devis scivoladi 
kajcerbumi pri la akreco de sia unusilaba Jleo, kaj 
sia pos!.'\. silentado. 

HÁLINJO 
LID JA Z A M:E NHOF 

versaj kuirejoj kunkuradis servistinQj, kompatis, in
sultis kaj konsoladis sian doloron per tuketo, trempita 
en malvarma akvo, au per kelkaj kuleroj da supo, 
restinta post tagmango. Kelkloje si perdiA'is, marsante. 
ku.n la patrino tra stratoj ; sielsaltadis preskaií el soo 
autoIl).obilaj radoj kaj . cevalaj hufoj, ai tamen \'ivis, 
spite cÍon. Si vivis kaj havis bonan apetiton. La servist
mo,' ~ia nutrantino, mjris kaj koleris, ke la mal granda 
knabipeto mang-is pIi multe, ol ai mem, kaj ofte eč 
iÍ'is apkorau frapi al najbaraj pordoj, . petante, ke oni 
sin ·enlasukaj parmosu fari ordon ~n la potoj. 

~i sciis pacienceatendi antaií fermita pordo. Si 
ma1.suprengrimpadis spiregante, kaj , haltinte antalí la 

. pordo, vokis. Sia Vioeo estis tiel plena de fido, ke Si 
ne petis ; Si scus, ke Bi devas esti enlasita, kaj vok!is 
pi'éskaií ordolle: )}Manjo, malfermu! « Si povis voki 
paoience per la sama 'tono, ia:foje ec duonhoron, se la 
servistino ne estis en la kuirejo,aií, havante malbonan 
humoron, ne volis sm enlasi. Sed fine sia pacienoo 
elcerpi~adis. »Maanjo, . malfermuu ... « kriis si per 
'la tono, en kiu alla ' antaťía fido miksLs sin plendo. 
Se oni nc' obeis tro longe, si e,c sci},s ,kolel'e kaj forte 
fr,api lil. pordon per la pugneto. : 

Kiel ciu infano, ankau si bewnis havi ludi!ojn. La pl~j ,- ,y::" . 
~ . ~ 



luksa estis vaksa pupo, per kiu iu pIi feliÓa ~nabine~o 
jam delonge ne y.ólis , ludi. Tiu 6 pupo ne havis la 
suprajonde lá kapo, mankis al ~i brakoj kaj la okUloj 
estis elpikitaj - sed tion Halinjo ne atentis . . Ofte~i 
endormi~is vespere sur la kofrSlto de Manjo .aUen 
angulo de la patrina lito, tenante sian Zonjon en ' ra 
brakoj. Siaj aliaj ludiloj estis kelkaj , 'ilustritaj post
kartoj-, karton a skatoleto kaj malgranda tabureto, 
kiun oni' povis r,enversi káj fari.gin a1)toinobilo, same 
bona, kiel třu gvidata de 1a patro. . ' 

Kiam si finis la kvaran jaron de ľ a~o, en sia vivo 
okazis san~oj. ~anjo, la servistino, malpaci~is ~un sia 
sinjorino, kaj for}asis la oficon. De nun la ,pordo 
de la kuirejo estis por la infano ciam fermita, surda 
kontrau petoj, otdonoj kaj plendoj. De nun s~ ne nur 
ofte estis malsa~, sed devis restadihejine sola hm 
Mateo, kiu ne estis favora por la infano de la kun,
lo~antino. La sencesa ceesto de Halinjo incitis lin kaj 
akrigis lian jam 'strecitan -rilaton kun sia patrino. 

Unu fojon ~ Mateo, invitinte al si kelkajn kamara
dojn, 46etis por la regalo panon, kolbason kaj brandon, 
Alportinte la p&kajon, li refoje e1iris. Reveninte, ' li 
konstatis mankon de granda partoda kolbaso kaj la ' 
konfuzita mieno ' de la infano estis sunta kliuigo pri 
tió; kio okazis . .Tiu či rabo indignis Mateoi!. kaj , ne 
atep.tante, ke la Iqllpulino estas nur malgranda, malsata 
infano, li krude insultis sin, kaj; sirinte je' laoreloj, 
pu§is ekBter la pordon. La 'patrino trovis sinplorantan 
sur la Stuparo; sed ' kiam sikondu:kis sin supren, la 
pordo, de la lo~ej,o estis por la ·ambau fermita. Kya";'lIeam 

post rečiprQkai insultoj-ili fine énirls. ,larilato k;n ta 
logejmastr.o faii~ádis eiam . p.Ii malhona. ' La kauz'o 
de ' ti!> 'eštis grandparte tiucirkonstaI\co, Ke- depos~ 
pIi ,ol' duonj.u·o, ne hava,rite monon, la' maliica kudrist-: ' 
ÍJIO pagadis la tuopagon per valuto, neakc~ptebla de 
bank9j 'kaj moralistoj.~Dum eerta t~D1Po Mateo gran<~
aniíne' toleris ti on , . sed antaií nelonge li Jwnaťigis 'kun 
iu pii bela virino, kiu s,ercis lóg-ejon , kaj komprenigis 
al li, ke Si ne estus tro kontraiístarema... ", .' 

, Finela ,pat).'ino kaj la infano ' restis selÍ tegmento 
super la kapo. Trov! eambron estis neeble, Ec fiaj 
budoj estis en tiu málfacila tempo a1tege tak,sataj ... 
A.inikojn Ai, ne bavis kaj parencoj "turriis " aL si la 
dorsojn post Ia naskig.o ,de Halinjo. Du nQktojn jJ~ 
pasigis en ~do, zorge kasante sin de la domgardisto. La 
trian tagon, post kelkhóra vagado , tra la uroo si b:;a
legis en Jurna.lo malantau fenestrovitro de iu 'l'edakci<o 
aoonOOI1 : ' »Oni bezúnas servistiJ;l'on por cio, « Oar , lé! 
adreso montris tre malproksim.an straton, si ' sidigis la ' 
infanon SUl' benko en urba gardeno: »Sidu Ci tie, 
Halin jo, kaj alendu min gentjIe. Mi baldau revenos 
kaj eble 'ů jam dormos opbrtune en tiu ci nokto: « 
Kaj siekiris serei laborol1 ,kaj rifugejon. 

Halinjo sidis sllrla benJ.<o kaj atente f ig.al'Uis 
cirkaiíen. Autuna vento pelis ' amasetojn de falintaj 
folioj kaj turnadis ilin spírale cjrkau nevidebla akso. 
Surnudaj hranooj grakis kornikoj, a~e flúgantaj de 
arbo al arbo. Gajaj infanoj :serCÍs sur laherhejoj 
kastanojn por fari el ili 1011gajn kolringojn. La aloon 
ťrapasis' bela, Í'ozvang.a knabeto}. per UiHI mano ~ konclí.lk-



' «fa, de yal·tj lino kaj en)a alia tellall.ta g1'and<;ln, rug-an 
balun9n. _ :Halin jo arikaií hlÍvis iam bálonon kaj longe 
iu __ ilebris, kiam gi perdis la brilon. kaj ne volis pIu 
flúgi flHlá plafono. Panjo donacisáJ si tíun bálonon. 
Ce la penso pTi panjo la knabineto eksentas &Opiron. 
Jlanjo .-IImlofte dor1otiss-m, ofte hati8. sed si ja estis 
la , p'!luji& :kiun Halinjo t1'e am~s, kvankam ofte mal
obeis sto.: 1.0 : P-!em~s sian koreton kaj la huso faras 
grimaCQn" .kvazllii !tl ploro. H-o, kial panjo ne revenas 
tieUongě:? Bfovas pIi forta vento, ba1dau krepuskigos; 
HaIiůjo'"éstas malsaťá: ' do si mem iros a] panjo.Si 
desa:ltiS d e 13. benko ", kaj komencis per etaj pasoj 
marsi tra)a alooj. 'Balda(i si trovigis apud la gardena 
pOl'dego , kaj elirisen lastraton. Neniu haltigis la sol
ecan infanon, neniu demandis, kien si iras. Momente 
Si' haltis; ~timigita de la strata movado, meze de kiu si 
statis , , sota. sen panjo, sen ies ajn helpo. Posle si 
kOqlČi1<;is : 'l'igardi ' Cirkauen. Pasas diversaj. personoj, 
sed pánjo ne estas inter ili. Atenlu, tíe trans la 
strato iŤas. virino, kvazau al iu_ rapidante - cu si ne 
e8tas panjo! ? 

Halinjo ,ekkuris antauen trans la strata, sed en 
l<wsamamomento ap-ud siaj ord-oj eksonis automobila 
fajfilo . Si ne sukcesis trakuri. 'Faligis kaj trayeturis 
sin. <.tutomobi!o, partanta gajajn gesil,ljorojn, Oni halt
igis gin, levis la yunditan infanon. ' Aperis policano 
kun notlíbro. La automobilisto estos plmita pro la 
malatenta veturado: li pagos monpunon kaj eble ec 

dum c,erta . telupo ,ne rajtos gvidi :automobiloil; Ke:ta 
traveturita de li infano estis lia propra filino, tion ' oni 
ne sciis, tionec li mem ne rimarkis. : . 

.J Sur 40spitaJa lito ',kuSas ma1granda knabineto, 
grave yundita per automobilo.~i..'Ul nomon oni lÍc 

konas, 'Ilo neniu estos sciigita pri la akcidento: "La 
zorgema flegistino; kiu klinas ' 'sin super' ~ia lito, ' ne 
estas 'sia 'panjo . . .Ho, ,kiam .. panjo venos? :si atendas ja 
tiel J.onge r Ves pera krepusko regas en la camoro '-->-: 

Ja kvietiganta krepusko kaj silento. La 'knabineto ne 
dormas,sed :komencas songi. Jen pasas la knaho '. kun 
la baJ ono, jen dancas la autunaj folioj. ni turnas .sm 
rapide, spíra1e levigantc kaj kreskan-te, kaj ensorbas 
la infanon, kin trovigas meze de tiu vortika turnado. 
J'en ili forma;; stuparon, tiun bone konatan de si 'stup
aro'n, kinn si nun malsuprengrimpas: Sed si . grimpas, 
pelata de ia .teruro, malfaci1e, rapídante, senfine, ciam 
pIi malsupren. La spirala stupar,o turnas. sin, cirkaií 
sia vertikala akso, en la kapo turni~as, mankas spiro. t . 

Kiel malfacile estas hodiau grimpi malsupren.! Svito 
sin kovras. Sed JeR proksimi~as la fino. Jen 'la amika 
pordo, al kiu si tuj frapos kaj estos enlasita en luman, 
belan camhron, kié si ripozos sur la genuoj' de la 
pať!,ifió . Nul' kelkajn pasojn ankorau I .Si strecas Ja 
fortojn fodasantajn sin - jen la fino. Oio pali~as, 
cio llialaperas, solvas sin, kaj en io, estanta nek luro-o, 
nek mallurno, eksonas nursia raiíka, flustra 1'000: 
»Manjo. malfermu!« 

Rio nun ankoraň ne estas, sed . morgaĎ ·jam povas ~sli 
F REDERIKO KARINTHY 

Car,~spereble, vi ne kredás, ke jen estas jam cio. 
Mi e8tas kOllVjnkiginta, ke la homa psíko tlC ne lronjek
tas a nkorau , -kian donaCOll - pere de la genio ---' li 
rioovis de, Dia, . kia'rrl la unuan ekkrakar!-tan -elektro
fajreron . kaptis' la uuua koherero - cefgajno estas 
10lita al ni, sed ni ee ne . konjektas Ja grandon · de la 
sumo. ; ~ ," ' . 

Ludilo 1alis e,ll niajn manojn, sen instrukcio pn 
HZO. K,aj nun., ni provada:S, j~tadas,ďturnadas~ ,.lllOyadas 
l~ tumiJQll kaj ,-la levilojn. Ni viol-' 
onas, ni pian~ pergi. l'i:i jam k,0n
j<ektas, k-e giestas societa ludo. La 
plej grandskala el ciuj gis mm dOIl~ 
itaj ;al 1a logantoj d'e la .' eta glohfo:I'''' 
ma inf,acam~i·ó. , <' 

esploris pordon, fenestron kaj deposte ' ciam, havaI?-\~ 
ion por arangi in ter n~, ni .ekvojas, ' per piedoj plilong
igil:a.i je fervojo k~j auto kaj ~ipo, . per hrakoj kresk~ 
igitaj ' je flugiloj j ni ekvojas, . p~H' Íntervidi kaj inter-
paroli. , ., . '. " !', 

Nun komencigas io. nov.a. Oi llux:komencigas, 
grave:! --: ankoraú ' oni devas al~!i~igi pense, ke 
ekústas. r~dio, kaj t~o !>ezonas t.~mp.on. : --: ankorau 
longc m sldosen :Ia ~alnova p~nsmaDler,o kaJ ne povos 



rekonia-ian ver-an signifon, se , nur ne per pura spek
Ulad0. 

Malfacileni rekonos, ke DaldaiL estos 8lipedlue 
viziti unu '}' alian, terlo~antoj, por , vidí "kaj ' aiídí unu 
I ' alian ; komunikia-i persone : ci tio , nece,sigas 1a kor
pan oeeston reciprokan nur 'flOr tiuj, kiuj havaspor 
fari inter si ion plian krom vidí kaj aňdi. Do , - kon
cize kaj sincer(l - ekskluzive la amon" ciu cetera 
sensa manifestajo, kiu pri nia namfrato , estas por ni 
v,alora: lia viza~o ~aj J~a i~taturo. kaj Haj movoj kaj 
lia voeo estas al in domta) sen bo ke m estas en la 
sama loko. , <,' ! , 

Cio Ci, per aliaj vortoj, el ]a vidpunkto de . la 
pura geometrio, signifas, ke la komunikill'o, krom la 
aliro, navas ankaň alian solvon, la aperigon. Por ek
koni la mondon de akvoguto. du eblajoj .siiiprezentas: 
fari~iamebo, aň rigardi Ci tiun mondon tra mikros
kopo: ni, homoj,elektis Ci lastaneblon. Kaj per veni 
en la Marson, same estas du eblajoj. La unu (pli 
malfacila) estas la raket-sipo, la alia estas la perfekta ' 
projekcia aparato, kiu aljetas por mi lau ciuj sensebl-
uJoj tiun malprokSimBll mondon. ' 

La projekcio estas reciproka kaj perfekta. Sed se 
en ciu ajn punkto de la mondo mi povas vidi ,.' kaj 

MODERNA:J FABELOJ 

L La arbetaco kaj la etabirdo 
Al s-ano Andreo Gsch kun sincera 
amikecQ Francisko Szilrígyi. 

Cu es tis, cu ~e estis, eble trans la Fabelmaro" 
eslis eta birdo. Tiu ci e.ta bírdo foje treJ tre , enuis kaj 
aHlugis arbetacon. ' . ' 

- Kara arbeto, lulu mn ! 
- Dnue, mi estas Arbeta Mo§to, due, Íni nim ne' 

havas oficialajn horojn por akcepti petskribojn, -
diris la arb'etaco - mi tute ne havas emon luli .\>in, 
mnlinda oirdeto 1 

La eta birdo ege , malgajigis, foriris. 01 Iris; 
iradis, finil gi renkontis kapron. 

- Kapro, macu la arbetaeon 1 
Sed la kapro ne volis mati . arbetaeon,sekV~ Iii 

arbetaco ne lulis .la etan birdon. Denove Iris, iradisla 
eta bU:~o. Gi rimKontis lupon. ' , 

- Lupo, man~u la .kapron -I. ~ 
- Pardonon, 'mm kara, · --'- diris la l~po ,~ ne 

estu . ael dikta:tor~i 1 Eble- vín' mi volonte formangus, ' 
se vi _ ne ·estus tiel malgranda. Mi ':'proponas ák, .vi, 
bonvolu {oriri. '. " 

La : lupo ne velismangi kapron, la tcappo ne;' 
volis mači arhetaeon, sekve la arbetaco ne lu1is.Ia ..etan 
bii-don. ' 

, Danove iris; iradis la -eta, malgaJa birdo:"Fojě 
gi r~nkontis .aňtomobi1on. Gentile ~i , alpilfOlis -~in: " 

' - Kara, .. honodora ';;.Ben~apnrató, . ektimig'u . Ia 

aňdí ciUl} ajn,'punkton ' de , la mondo, (j,eIi, ,Jdo, ;mak
sim~e post kvindek )a;roj! ~ep~e. , eblos) . l~ ' :p.J;>h~e.. ' ,,~ 
mon de la Spaoopor. la homa mdlvlduo ODl povas ,ng: 
ardi same ·,solvita, kvazaň oni estus .- ~in solNinuľ peř 
perfekta '··komuriikado. . , ' , ' .. 

,Se Parizón' mi povas vidikaj aiídion t~ '~ambro' 
kaj se Parizo. povas min en mia , Ca,mb~, vid.i kajáiídi, 
Trii ne 'bezonas iri Parizon - Cu n~ evidente? 

~ "f ~.' 

Sed se neuien mi ' devas iri por 'ekkoni cion - ', kian ' 
celon do havas mia vivo? Cu mi staru -en unu loko, 
kvazau roko - Cu tio estus " vivo? ,; ." - , •. 

Romo ( cu . vi forg€sis pri viaj noblaj ' kaj sataj 
praUJo.t, pri l ' kreskajoj .geniaj? Ili smras , en UD:ll , 

loko, ne',havas · piedojn 'kaj U(;l · hav-lls flugilojn kaj 
,ankau nagilojn ili n~ havas : .íli, e~radiki§. en ' la p.atrma 
tero, Car cion, kio 'kontentigas ilían irttelekton kaj' fan
tazioTI, ili akirasel gi kaj iIi scias pri ,si:reciproke kaji, 
pTi cio krome viva, · ili scias ce ne kunkurante. 

. La Superhom~n ; se: mi vo1a:s, mi ioyas ja ~imagi 
ankau tia kreskajosp.~ca perfekto: l~ staras .: radikante 
en la tero, li ne devas' dísvagi en la ~ondo, 'car la 
mondo mem rapidas al li, sin projekcias an~ň lín, 
kiom-ajn kaj kiam ajn li volas. . 

La 'f.ajro ne vo1is forbruligi ]a automobil on , la 
automobilo ne volisektimigi 'la lupon, 'la 'lupo ne ~olis 
mangi kapron, la kapro ne vo1is maCi ar,betaoon, sekve 
la arbetaC0 ne lulis Ia etan bírd<ln. " . , 

Iris, iraais nig,re 1á eta birdo"Joje ~i renKontis 
akvon. " 

ď - Akvo, mi petasvin, estingu la fajron !' . 
•. - Mi ne havas teIIÍpon, mia kara, - ' diris'lDilde 

lupon.! ' - " :.' ,,' '. 
'. La automobilo havis" alian! ilirektoĎ~~ Of' xi.e v()liS~ 

ektirnigi Ja lupQn, la lupo ne volis xnangi kaprop., la ' ;';,' .,i: 
kaprů ne:' volis ' maci arbetaoon, ' kkve la aTDetabo ne 
lulís, 1a etan hiiden. '.. ~. " ' " 
~ . La '€ta birclo estis tute melOOkolia. Oi iris; iradŮl ; 

fi'nerenkonti:š fajJ;'tlf 'o . ". " ~ '- '{. . 
- Fajte, iorbl;uligu la, au,tbRJ.obilon ! · ',', 

'~ Ou Vi rigardas m.m freneza ll" Oi . éstas asékur-
ita. Vane mi ne laboras. , . 



'da ak:vo .;,..:...< h~1au mi ě~ tre oku pita. Mi devas ceesti 
,kontraiiaU<oholan kunsidon. Eb~e morgaií! Gis revido, 
mia ' kata 1 ", " 

La íikvo ne ~olis éstúlgi la fajron, la fajro ne 
\'olisforbrU1igi la automobiloD, la automobilo' ne ektim

,j gi ]a lupoll , la lupo ne volismangi la k<!pron, lá kapru 
. ,oe volis maCi ta arbeta6on , Sehela ťll'betaco lHl lulis la 

eta n birdťin. " 
, _ lris, iradislarme la cta ?in;1o. -Fo:iegi l'ťukonti,s 

',ban kdirektoron '-
-' Tte~stimata sinjóro ,Bankdrrektoro ! , Patro 

de l : m~culoj ! :I'rinku la . akvon !,' - , 
- ::- Akv,?1l -? Tute ne ! Mi estas "ege okupita ! Nun 

mi organizas la , fajflltruo-eksporto!l al Hotentotujo. 
Cetere:-m,i neniam trinkas akvon, nur eampallon! Cu 
vi 'né havas aJian nego~n? - Do,gis revido, mia 
kafa amiko! Gis revido ! 
, Lah<illk~irektoro ne volis trinki akvon, la akvo 
~Ie volis fajron eSÚQgi, 1.a faj 1'0 ne volis Jorbruligi la 

. ai:ítom~bilon, la aiítomobilo ektinňgi la lupon, la lupo 
' ne volis mangi la ,kapron , , 18 kapro ne volis maCi la 

arbetaeoll; sekve la arhetaeo ,IlO lulis la eta~l b.irdon. 

Moderna Angeluso 

~. 

Raymond Sc.h1Úartz. 

Mez~ de l" polvo kaj br,úo -de l' vivo 
Haltu medite, pasanto, car Jus 
Vcnii la horo de l' aperitivo ... 
Aiidu, - sonoras porvi l' an!lclus"j 

; 

Tintas kristaleinvito de l' .glasoj" 
Loge aromas parlu,m' 'de ľ aniz'; 

, v'14u, - sur . piu jtrinkejaj teraso j 
, Kusus pece to de - ,ter-paradiž',. 

- Frato, -sidigu lwj men-du sercnc 
, 'Noblan tri/i,katon laÍ1. saga prel er' . 
, Gitu, la- tagon kaj danke-komprene , 
' flavu ' rideton por' vicí kelner'f 

"-" Trorn-alfrua konfeto 

" 
estiskruda 

, lris, iradis plOt'e ~ la eta birdo. 'Fine gi renkontis 
tre b1:llan, modernan, simpatian, n~aldi'kan, graciaIl 
sinjorinon. ' 

- ,Belega Sil1jorino ! Mi petas viil , kislI la bank-
direktoron ! ' 

- Cu liestas bela ,? 
- Ne" li estas malbela . 
- Ou li estas juna? 
- Ne, li eslas maljuna. 
- Cu li havas long-ajn ' harojn ? 
- Li' tule ne bavas hal'ojn . 
- Cu li , estas riea ? 
- ,Tes, jes, li estas rlcega ! 

. - nica ? Do, bone, mi kis9S lín. 
Kuris la eleganta sinjorino, kisis la bankdirek

toronJ kuris 1a bankdirektoI"o> triúkis la akvon, kuris la 
akvo, estingis la faj ron , kuris la fajro, ekbruligis la 
aiítomobilQI1, kuris la automobilo, ektimie-is la lupon, 
kuris la lupo, mangis la kapl'on, kuris la' kupro, maeis 
la arbetaeon, la arbetaeo ja lulis la etan bil'don. 

Se la bankdirektoro ne estus bavinta multe da 
mono, ankorat1 pIi longe daiírus mia fabelo. 

Svcbu tra spacoj gis monda eT.:st/'cmo 
SUl' la veluru ftugil' de' I' forges ', 
Lasu aliajn ce lcafo lwn Jeremo 
Simí en umbro de nigra cipres'. 

Meze de lumo reala au reva 
1 TI tel' bonlwmo j vi estu bonhorrť , 
Kaj vi facile pardonos al Eva, 
Ke - malfelice - si mangis de l' pam '. 

Júon signífos nun. burgaj miZl' /'oj i' 
Kion fa1cLuro de via tajlor' ? 
V(' 17ws la rozoj ... pali{jos cij eroj ... 
DrOl! valo/'as nul' ora humo!". 

Tlam. pii aUen lwmprena lcompato 
Portos la Jcoron gis Gojo de l' Viv' : 
l> PacoTl SUl' tero al , ciu homfrato ! 

Venis la horo de l' aperitiv', .. . « 



»La EspCl'illltistoj kole.1·as al :1, ke VI eeSlti vel·ki 
espcnmtfl I· mi insultas la junan verkistoll" kj~rn mj 

(~np<lsas liml ealllbron. ' Jean Forge clJlbal'ušigas dmu 
1II0JllcnLo, postl\ monlras SUl' tablqn. Jen ktlsas papel.'oj, 
papl'l'<lcoj . libl'oj. vortal'oj , skribrnusillo kaj ... vek hodágo 1 

Jean FOl'ge 

·" i\1ia karu, vi venus tro malfrue, por rip1'oci min, « 
li diras, »jus mi verkas novan romanon en .Esperanto ... « 
kaj al<lonas 1'idete: »Mia carma slenotipistino jam finis 
pOl' hodiau sian laboron , kaj ni povas sen gene babili -« 

"Aiískultu , fantaziplena poeto, ni devas pur oli 
s('l'ioze 1« mi in1.errompas, ,) Mi volas intervjui vin pOl' 
»Litera.tura Mondo« kaj mi deziras, ke giaf legantoj havu 
IaYol'an iq lpreSUn pri Viil ,p"l'sono _« . 

nllop, jurnnlisto vi do cstas 1« hias la vel'kisto 
llIil'igite. "Oni dO-vas esti si1,lgarda! Tiaspeeulo puvas 
ctili dangera . .. « ' 

ri sicliťl'ls, ekf~tIlas cigarcflojn , JCaJl . Forgc komen
CijS, mi notas . rapide scilndájojn. Naskigis ·2G.2.o3 kipl 
I1Io dc kllracislo. Sidprcmante ankoraií lernejan benkou 
verkas. lGel dekkvlnjara knabo ' sukeesas eldon'i r9manon 
»La papago « kaj akiras ' la titolon »verkisto«. Eklcl'llas 
EsperantolJ kune kun siaj du fratoj. sukcesas sjdigisian 
gimnazian direktoron kl1ll familio kaj kelkajn lnstru
istojn SUT lernejanbenkon kaj instruas al l1i Esperanton , 
kulminacia punkLO en lia vetdentuziasma pe:riodo 1 Post
fino de gimnazio sekvas sian fralon al Horrem,por labó.ri 
tie kiel kunredaktoro en »Esperanto ' Trlumfonta« (tlUna 
»f{ero]do de Espei-anto «). forlasas la redaktejon kaj 
kOll.leneas stud i cn ' politekniko, ,cn Dmz,ig, ver~as apll,..qc 
la originalajn Espei:anto-rol'uanojn' ».t\.bismój « k~j »8alt
ego trans .ral'miloj t, -(eld. ]í't;J;d. Hi!t ll. Sohn, .Lcipzig 
Genn.), hlboras denove ·en reda:ktejo, de ' tagj'uttralo,~n " 
paka ' iutage siajn kofrojn kaj veturas al J3~rJino, car la 
filmo ckinteresas :Jin. Li - kQwCnells labori ce", kon-ata 
filllJJ;u'ej(J UF Akjcl regisora ásistanto, ' sluda,s fond ~ 
la filmtůknikon , . estaS redá.ktoro-korespondanto 'de i'<l~aj 
jllrna.loj efl Parizo 'káj 'Varsovio, tTansÍIas' kiel redaktoro 
on fi:lritjul'1laloll Berlinan. Poste li - denoye!' laboras kiel 
asist:mto ce plUl'uj 'Tegisol'oj kaS fWik6ias ,Uiel dťaIbil.tln;gO 
en tri filmfarejoj siosekve, i " a. ce ' Prometheus. IiP$ 
oni kemtmcas prouukt.i iilmo'jn , la:ií }iaj ' manuskriptoj. 
Lastaj plej ' sukcesaj estis liaf P.rbmetheus-filtnoj »Je-n
seits del' , Str-asse« ( Transe de 'ii 1a sha~o) bj precipe la 
filmo , ae~icíta al -ÍiÍortinta ~ma Berlína peptrist9' ZiHe, 
»Muttnr- Kl<l.\use1\s Fahrt ios Gliick«, (Voja~o en Felicon 
de panjo Krause). ." ,,~ 

-10 

».Raj nUD ? «, 101 ·delllandas scivole., 
»Null 'lni pl'(JviúiI:lJ;. 'l'evenis ' al la 11lcra.tul'O kvazai:i '-' 

Iilo peHJila',{[ respondas la 'J~;r verkisto, ~ mi nepovas 
deci(liginun lah(ll'i en la 'rilmp:"cfepost kiam. VenlS la 
sOJo<Ultaj bj pal'olantHj filmuj. ' Mi est.as 'Uno de la , lnula 
fillll,o, kies revi\'igon . Tni antaúvidas. Mi same ne '; lJ()va~ 

' kunJuhori kun hio al}aj vcrkistoj ' je upu manuskri,plo , 
k,iel 'oni rľun oCte praktikás. Mi ne estas fabrikanto, s(~d 
,,'OJ,I$ resti indiviqua p:>elo-verkisf.{). :FiJmo e~tas 'preterpusa 
llllUJ:Oj:l o.kazlIJo, libTe) estus jo d aiíran ta. Jen la difercll- . 
coj, Mi fe)rkuris "cl brua Berlinopol' kelka ,tempo kaj ' 
dedic.as min plen({ al vel~kac1o eu la silenta mbo Bydguszcz, 
kie logas mia.i karaj fratoj-Esperantistoj : .. « 

:K Ú\Jl1 li m6n L1'as;Ll mi "interésaJn f~tojn e1 sia 
fi llllpcriot!o, bdi!jn mondbrnajngeal!.torojn' 'kaj l'egls
oro.in , killjn li pérsonc koria...~ (némankas ce "mia p~oj
k;Ll'a Anny Ondra I), mi hava"q aw'as~m da .deniandoj. SUl' 

la ]al:!go; sěd mi nepre devas elekti 1a plej grav~~n : 
»K,\j la parolanta filmo? Kaj Esperanto; he ? « 

- »Mia karu , ne esperu tro 'mnlion de la filmuloj ! IIi , 
cstas trecge negocema,j komereist.oj , kiul volas vidi t o'J ;\,n 
profitoH! Sed 'j en cstas a1ia 1>onega fimedo sciigi mili
onojri p1'i iiia afeto. Cin Jnternaeia Esperanto-ltongi'eso 
zorgu pri tuja filmigo de , la K,ongresq ,..kaj ' giaj plej in
tercsaj arangoj kaj pl()j rapidé enmetu la fihn~ubani1on 
kun sprjtaj klarigoj" en 1a ), Aktualajn Semajnajn « ,kiajn 
prezentas ciu kinematografejo: en sia antaiíprogramo. Jen 
estas afero de tiel grandskahr propag~lldo, kiaQ. , ni nen-jalJl 
atingos per gazetaro;lU Radio. , Oni d,!vas akiri. -k.ajekin
tercsila "Aktual(ljl} Sewajnojo « de ~ Pathé ,. lJF;A, l:Jni
versaJ, Fox ktp:, :oni dev.as ,elspezi ,.el la kongresa , kaso 
spccialan sumoll por tin Ci celo - ~aj ciujare latuta ' 
m ond0 ekalldos .pri , Espel~arito !« 

Forgc entu!lljÍsmjgas mine při la -ia~~, ~aj ;šubite 11.1i 
yidas antal\ mi. ' 13 v'erkintáíl de , l' »Saltego», h.on\on 
plej rpoderne pensantan.Efektive, kiel ni "pov~s _ konvinki 
Ja fílmulojn mcm , se ,', ili e8per siáj aktll<!laJoj , IlO 

sciigas pri Esperanto? Nidey~s ' , se'rci plejmoclem,lJ) 
vojon Cll nia prqpaganqQ . . ,: Sed ':r.eÍl;u ni' .ll. la ' temo 
li\.enturo :" , ,- - ' -, 

»Diru al m( sinjoTó;ve}'k;-~to , kian opinion vi hu"va~ 
p1'i la oJ'iginaJaverkadů ' d«,, 'Esperaiito-rómanoj ?« 

»POl' konfesi la veron , tre ,malklaran, ec haosan, « 
li 1'~1sp,Qndas kaj Jevas kun emba~aso 1a ~ult±ojn., "»Ke 
~~~~~~~~~~~~~~ 

Konsole10 "-, 
E, Clark Slillman 

Esta$ ;" ciam ' 
< pli kaj pli 
. da: reginoj 

cirkaií . 
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Esperanto brzonas originalajn verkistojn , nl~ ne uubas. 
Estas nul' deinari.do. ki~m mi 'maÍfacile po\'as respondi : 
:k i o~lili verku! 'Oni ,riproCas nin kornpatindajn ,'e1'1.
is·to.in liodjaů pli :kaj pii , ke ni verkaS banaJajojn kaj 
n eniajn aktua!ajn verkojn , killj iniciátlls l a lid nomatan 
lnl'ernacian Mo·ndfjteratnTo~l. Kion diTi? Lati mia li(' ~ 
kompet;nta~ opinio' ne ven~l; ' ankoratt la telUpo por krel) 
de Jiteratw'aj giganlajoj. Ni - ne Lrolaksula Esperahl<m 
popolon! Eslas nUl', lllalmultaj inter ni. al kiuj pOV~IS 

turni sin tia verkist:n , n (~ ,niskomprenu llIin , ntank,!s la 
perfl'ktuloj, l11ankas 'la granda \'('rkislo ! Ankoraít tli 
tro"igan cu stato d t> propagando. kursg"icladu, leg-aJ" de 
]r.golibretoj ' kaj ekzercajoj, kaj cl lio ci ť-efe rezultas ' h 
rnalfacila silnacio de originaJa verkisLo, kiú deziras e,t i 
plel vaste legata. ({ 

1, V1 dú volas diri. k(· mank}!s la publiko? « 
»] c Ill,ankus hl pub,liko , kil! ka,pa,blas lude k gi 

espcl'<Intajojll ' kaj Lid gui lill'r;:rlur<~n \'erkem, Vcrkanl\! 
ori,gimde oni de,,~s lUulle respekti la kOl1lclIc<!nbljn kaj 
perfekt.igellllllójn , Oni !Ievas osLi _singarda uu I:t clektn de 
\'Vt'toj kaj espriJlloj. La siUlpleco de La lingvollldas 
egan roltn ;_ kuj ofte konLrallslaras miajn 1l10:lernelllajl1 
,,~rk-.aspirojn, ' JA lingvo evolu<!s konstanto, sed 1,1Iankas 
ankorau modernaj "orloj, kiuj ofte turmentas rni;UI 
cerhou, Car mi sentns grandan anLipatíon kon tr<lll 
neologismoj; la respondeco pri la lingvo kaj fine la 
konscio, ke oni verkas por diversnacia legantaro , multe 
'pezas ' Stll' la origjnala yerkisto. Cio ci estas aferoj , kiajn 
oni ne bezonas priatenti en nacia lingvo ... « ' 

»Vi estas prava,« mi konscnla~. »El Jiogya vidpunkto 
yia yerko ,,, Abismoj « .estas unika en nia gisnuna litcl'u

- turo., car verk,ita en f<ldlegalingyo - «. 

Sed Jeai; Forge ne aťiskultas pIu, li íorlasis la 
cambron: lom mjrigite pri la stranga konduto de titl 
ci ' juna sinj,oro, mi le\'igas kajrapicle alpasas la tablon , 
slIr kin tik~ahs 1a vckhorlogo (s upozeble li vcrkas 
lau.tempe ?). Jen kusas komencitaj pagoj . Mi csLas ticl 
scivola kaj maldiskreta, ke mi sercas la titolon de la 
nova Tomano. Kaj jen subite mi troyas gin: »Mr. Tot 
acetas mil okulojn !«'" En tiu ci momento mi ,relurnigas, 
Forg~ kun rideto iortiras min de la tablo,metas du 
l:brojn , en miajn, manojn : , 

»Jen du ' interesaj dokumentoj! Mia romauo 
"Abismoj « en fiuna ka,L cina liDgV.oj. Tradukoj laň la 
originalo. Aliajn eldonojn oni preparas. « 

Co estas eble ? Mi trafoliumas h , librojn: 
»Kuiluja « trad. el Esperaotode Aini Setruii (eld. Otava , 
Helsinki) kaj la dua komplete: en cina literaro , presita 

'"kun latinJitera Domo de l ' ai"rtoro. Traduko de S. M. Cll.l1n 
(eld, Juan' Tan Si Co, Shanghai). 

»Sed ,tio ci estas ja , eféktivigo ' de ideo grandioza! " 
mi elkrias admire, .. Br.ila prnvo pá no., ke Esperanto 
es tas meinstará literatnra lingvo !' Kaj gr,anda sukceso 
por -vi! ,Cu vi seias, ke esta.~ multaj emlnentaj verkistoj 
en Em'opo, kiuj ' ,estu~ fclicaj , se , íli estos lcgataj .' CD 

maJproksiroa oriěDto ?«' '_o, 

»Eble, ({ respondas la verkisto, »por ni certe in~ 

teresa eksperimento, kiu bone sukcesis: La i?eo" havas 
graván ~ignífoň pbr , la ÓriginaJa verkisto, kio iom post 

. ,;-:ÍOlP' povuš haví ' sian stabOn de ·tradukístoj en cíoj' 
landoj kaj samternpe Ja eldonejojn, . kiuj pagus. Cll tio 
eble ne estos yojo a1 kreo < de gnvl\;, literaturo, kiu belpe 
d~ :Ji;s.pe~'anto, aku'us la mODdon ? ,Kiu povas scii, Jdu povas 

~ ~Úl)~di la .vojon, kiun. ~bnltl'sos laE&perantaLverkísLoj? 
,,' CIO fluas " bo fluas. nua kara! « 

, »Kaj ' Ia ,E s p e:r a II t a' rómano? c 
i Qj estas ' tasko , granda kaj. bela por ni yerkistoj! « 

li ~ e~tuzi~m~as, _; »La, !lSpei:mtistaro bezo~us tían 1'0-

~ 1 . -La verkon e do~eJo 
kaj ~iJ a~ros "CD 

manon" kiu pÚlr<tkt.as Iii.ajn a1:e1'oJI1, ulaJn vénlajll 
zorgojn kaj oferojn. MI lmagas al mi fl . ~illn 1'01113nOIl 
kvazaií plej modernan Bjblioll de la s'lI n~deano, Biblioll , 
el kiu li cerpus novan fen' tou kaj · U'OI''' 1l enl.lIziasmou 
por plua sinofera labol'o ... « 

»Kaj Cll ni povás esperi gin de vi? « 

Forge farigas serioza, 'tiu ci demando saJnas ,t'ki 
cn li profundajn scntojn: >,](ara samicleauo , mi CSt1l5 

kaj restas Esperantisto, kvankall1 ofte rnin.c povas okupi 
min pri nia afeťo, -se«l Liu ci tasko sajlllls (\1 mi ~11I1I 
slIperi miajn verkist,pjn fortojn, gi esl.as trl) gráva 'kaJ -
sallkta, mi dirus. F)ble -pIi, 'posle, killll1 lili es l.<is pii a(p 
kaj - kiam mi estns řič,\ 'llOITIO . kiu tmnkvile po vos 
silligi dum bila , jaro por krei i on vere :'val'Jran , 

Li cil.as b 111 aj s lt'a'rl verkoll dl' Privat "Vivo de 
Zamenhof«, Ji p,írolas pri la lal,;'nt';lj ltungarclj pllcloj 
BaO'hy kaj K ,\ locs;~)', kiujr\ li lróv,is ' u:óikaj cn nia, 

o . . . l' d Esperanl:! lilt':raLlil'o, Ji , aLendas- anh\ll CI ') P I gran au 
' Espel'anVm OpCI'l1tOJ'1 tlc '-lta)'lJ1ond Sl'hwurl.z, ni pal'olas 

pri 1a iIlternaci;) , kongreso ert [(ukovo, kie li .espel'a~ 
nmkonti ci ujil kolegojn de. la ' verda plumo ... Fane 1111 

reyenas allia nova roma:t10 »JI;h. Tot acetas, mil okulojn !« 
kaj sci\'oJ.as: 

»Stranga titolo, kiu preskau sugesťias novan bon-
hLul'I orajon fanl.azian , simHan al ,Sa.ltego' ?« _ 

»Vi eruas, trudema jll1'llalisto, « respondas l"orgc sá
ce, »tiu ci l'omano tute ne simiJas la antauajn. Oi est,as 
io nova, serioza kaj kiel mi cspcras - tre moderna! La 
titolo sajnos al Vi tute komprť.nebla post tralego cl? la 
libro. La heroo estas rica Qmerikano, la agado kaJ ln 
situacioj kreigas SlIT interesa psikoloóia bazo kaj ci liuI) 
fojon ' ne mankas delikata kriminala kolor,igo. NUD yi 
scias ciQn. « 

](omprencblc mi volus sói ankorafl pii ,' sl'd renis 
j,UlI la tempo pOl' d.isiri; Forgt> akompanas lIlin gis l a 
sluparo' kaj dins adiaue: »Ne lai:'ldn min tro , O'lia 
kata, tio ci f"ras ciam malbonan irnpreson ! « 

Ne, ne, mi tute ne laúclas lin , tiun talentan junilll 
verkislon, pri kiu oni vere povas gratuJi la Esperantan 
popolon . , . mi jaw silcntas! 

" . 
-ski. 



, ' 

BIJRA! 
Jullo Raghy 

- Sinjoroj, ankorai.í io! o o . »PQstslťripto: Ne 
míru, ke vi vane sercis la atestootojn de mia tesfam'-: 

.ento. Anlaií mi žli kunigis kun Za túo: lli estis Adu 
morllwnda.mnitaj krimulof, elaelmlitaj en Za clektra 
serio de la pundomo Sing Sing. llian Téomplez-. 
emon mi relwmpencis per [Jo mil dolarojo La unua 
havis tri infanojn surstrate vágantajn kajJwdukan vir
in on, sed Zi havis skrupulojn . pri sia estonteco kaj tiál 
li deziris testamenti Za mil dolaro jn al. paronio X. por 
ltaví meson ciutage por sia ' (mimo. La alia deziris 
pržzorgi la posteulojn h:aj destinis sian lwpitaleton 
al Za bando, kies membro li iam estis, por instaZi pli 
modernajn kasborilojn. AmbaLl lwmisiojn mi konsci
ence p~enumis kaj , tial vi suldas ol ili nenion. « 

La larnenta kaj sakranta bruo de 1a konsternitoj 
esprimigis en spontaneaj esprimoj. Kazimiro Jenlafis 
kun senesprima nlieno rigardis la fataIan leteron en 
la manoj de la interpretisto. Oi estis lia verdikto, kon
damnanta lin je porciama ekzilo. , Adiaií urbestra sego ! 
Kion fari nun? La aliaj bagonaj sinjorbj senkonsile , 
rigardis la urĎestron, sed post momento unu el ili 
faris rimarkon, kiu ekirigis la lavangon. 

- Kaj , cion ci Bagonio kaj niapopolo povas 
danki al vi, Kazimiro J enlafis. ' 

- Cu al mi? •. Al mi?! 
- Jes, car vi proponis la akcépton de la kond-

ieoj - rimarkis a1ia. 
-:- Kaj liiuj akceptis, kiuj decidis pá tio? Vi, 

nur Vl, car nia 1ando es tas ja konstitucia. '. Cu ml 
estas absoluta suverenode la urbo? . 

- Vi, ' kiel kapo .de la urb"o Strutmagen, · cstas 
resp<mda pricio ! ... Tian honton por nia amata urho, 
por nia n!lCio! - kriis la tria. 

- Jl espondeca estas la malsaga kaj . malprudenta 
Vrba Konsilantaro, akceptinta la kondi6ojn, - p1'O
testis energie Jenlafi~. 

, - Fripono, ci volas elgliti! . .. Ci estis la kapo 
de tiu ' korisilantaro, ci veturigisto! ~ plénpúlme kriis 
malgrasa de.putito timige ,gestante kaj pugnoskue 
mínacan te al la urbestro. 

La sceno farigis ciam pIi laiíta, pIi akra. La 
disputuntoj kverelis, Ia ceestantoj trankviligis ilinaií 
kase ridetis pri ili, sed la plimulto restis sub la ' impreso 
de la letero, jus audita kaj ili diversmaniere csprimis 
sian konsternigon. Subite, la vochaoson superkriis pen
etra voóo de grasa, nerve gestanta sinjoro, staranta 
SOl' la sego. ' 

- Mi , James ' Moroon, la l'edaktoro' kaj . poseu
anto dé la 'plej vjgl~ Jurna]o. » Ciu.'lOra Trumpet()«, 
proponas mil dolaroJÍl al lá depohtaro por ,h sola _ 
publilu-ajto de la letel'o. ' .,' 

La delllltitoj ekaleilti'i :kaj dum momentoj re
t:~nkvi!ig~s. Mil do!aroj 1 HUl, . esta~ allog,a -proPQno. 
Klon Jan? Almenaií esttt-s 'hone Si),YI la snuron de la 
perdita monsako. lli pe.řokul~ prilraktis la p~oponon. 

. - ' Sinjoroj J Sinj?roj! 1 , -:- ,Alt~. maldika yiro 
saltls SUl' segon. ~ Mi, Herbert Webster, la posed
auto de la »Duonhora Heroldo « proponas du mil 
dolarojn 1 Bripensu ! , 

.....:.. Tri mil dolaroj, - kriis plengor~e James 
Morton. 

La lipaj de la deputito,j. ' maÍfer~is je p~lo, 
klam Kazimiro JenlafiS neatendi~e, kun ~ran?,~. pa~ 
prete8ti& " 
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- B~gonai fratoJ, cu . vi konscias prila ko.ns- . 
.ekvenooj de tia ago? ' Tute cerle ne' ! ,Ne, ;ne, vi ne ' 
půvas koĎsenti. Mi ne povas proponi ':tional vi: ' mi . 
ne deziras de vi tian sinoferon I Mf pI:enOS ~ur mÍll lať 
malhenon ka:; ekziliteoon anstatili.ívi. Ne vi, sed mi ' 
veudos la publikrajton de la letero. '~ . 

- Por tri mil dolaroj 1 por' tri mil doia~oj J -

moka kaj indignite retondd!, la horo de la deputitoj. 
-7- Ho, kia grandanimeco f Ci volas filrigi Judasó de 
Bagonio por tri mil d.olaroj ! ~ 
• - Sinjol'Oj, ne kver.elu pri bagatelajo, - levigis 

tria persono el mtel' la jurnalistoj. - La gazeto ~»La 
Horo « proponas kvar mll dolarojn. pecidu! 

- Senhonta konkóra-do! Cu tiel aspekt3.~ la'kol
ega .solidare<)o? - kriis MOlton kaj Webstér al la 
nova lwnkuranto: ' ' , ',' ' 

- Kvin mildolaroj ! - ekscitite propÓnis Web-
stero - Jen la ceko 1 " . , 

La bagonaj ' deeutitoj, ciu en si mem, dečidis 
akcepti la plej altau proponatansumon. Hejme, certe 
oni laiídos ilin, se per tia ago ilipovis reaki1'i iom el 
la perditaj espc!,oj kaj antaiíaj elspe~j. Duma:' la . 
aiíkcia sceJ?o fa:rigis cia:m pii vigla j pii akra. La nerv:;
ema W cbster perpugne minacis la redaktoronde la 
»Ho/"O «, la grasa Mor-ton .svitis kaj ciumomente el
posigis sian dikan monujon, la tria kaj kvara propon
anto malamike jetadis nereprodukteblajn esprimojn 
unu al alia. Laproponata sumo konstante kreskiskaj 
iom post 'iom la rideto de espero steligis sur la mt-
enon de la deputitoj. - , 

- Dek mil dolaroj l ' - kriis Webster: 
Momenta si!ento,. ~ubtte levigis .grizhara smJoro 

kaj sen ia ajn emocio turnis sin alla deputitaro. 
~ Sinjo.roj, jen ceko pri dudekkvin mil dolaroj 1 

Akceptu gin kaj la ptrblikraJto de lad~tero apaTtenos 
al la jurnalo »La Minuto «. Kredu, ' ke la .subskribo . 
de ~rQhias Grarey va]oras kelkajn dudekkvin mil -.dol-
a1'o)n ! . 
. ' La bagonaj<>;kulparoj 1'enkoutigis, interkogsil-
ig-is - kaj la bagonaj lipoj ,samtempe' ekmovigis. .' 

- Konsentite ! ' , ', 
::-- Sinjoro , Tobia-s 'Grá.rey,- la malbenita' letero 

apartenas al vi -esprimis pervorte ladeciilon de la 
KO,nsilantáro KazimiroJénlafis ka.j.--et~Iidis sian man.on ': 
al la letero, tenata de la in,terpretisto. - J en, bOnv ... 

La terurkrio de la ,i,nterpretisto ,1'oIllpisJa gentilan 
fraz.ono La ' koroj ekttemis,' larigarf!oj ' tumis shL al 
la mortpala vim, kiu kun streeitaj ' okuloj gapis al la 
granda papero. ·, . " 1 . _ 

- Misterajo ! o. . Sinj.oroj... la skribo. . . la 
papero . '. la....- li halbutis. 'i ,.~ ,';.,' ~ 
. - , Kio okaiis? o. Kio pri la skribO? -c kriis 
Kazimi~ J,enlafis 'kaj elS.iris la', leterou el , ta;m~oj , 
de 1a lIltéI'pretistó. ,"---,' Ve" la páper~b.ruriigas o '. . 
la skribo malaperas! . ",' 

, La dep,uti.teJ, sinjóro Tobias GraTey, la' prokur-
oro kaj la bankdirekt'ŮT:O en rapida sinsekwo prenis la 
leteron, tigardis gin. .' . ", '-
, . :.-.- Mistera)o I ... F.riponajo'l ... I;otopaper.o.!, ... 
La p~.perO : !';lte .. ,n.igri~as : .v Ňe, . ne ~te 1 , ., R~stis 
hela) InakuloJ ! '.. .. Montr,uJ montrn'l!l mi! . . . " Al 
mi! Fotopaper9! . Ho; tiu fripono! . . 
' Kianda"pape.ro denovtHráfis la~anQjn de Kirz
i:miro Jenlafis, gis tiam lit iom, pIi hela) makllioj 
J:un ;preni~ .defiri:itivaj.n'.,for~Qjn ,kaj ~', vidi~ grirnllce 
rJdetantan VlZ~Ou kaj - hela:Jn v-ort6jn: HURl POR 
NENIO I , ~' " 
':i"r0 ,iW ~ ",' 

• < fragmen;o a' ".a nov ... ensacia ,ro:m.ano .cla 



La bru' de Z' wiita tago jam formortas, 
Subiras sun' je l' Nlndo de ľ. . Ciel', 
Fabrik-siren' anoTwas laborfinon: 
El laea mane falas la martel'. 

Mi' jetas for la 'veston de laboro, 
. Rapidas hejmen, hejmen, al edzin' f 

.Ten La plej beLa horo de la . tago : 
Ripoz' kajam' atendas 'dolce min. 

En mia hejm', ée mia karulino, 
Forgesas mi batalon de lahor', 
Por la turmenlo j de la griw. tago 

.Jen rekompene' en la vespera hoi·'. 
Friedrich Halul. 

'·K:ARLO BALTGAILIS 

t.a ondo :d~ l'evoiuc1o ,forport'as Íin af vi-adivostok, ta pie] 
orienta urbo de Ruslando, kaj de tie, kUne kun la 
regimentů de latvaj militistoj, li revenas 1a patrolandón. 
De tiam li ' es las instruísto en la pedagogia instituto kaj 
sian }ibertempondedicas al la arto. Tiaj estas ~enerale 
liaj vivkoDdicoj kaj sajnas al mi, estas ne seninteresc 
csplori , kion ui signifas por la evoluo de lia artista indi
vidueco .• 

La laboro sub gvidado de diversaj majstroj edukis 
la econ : neniam stari SUl' unu loko, sed clam peni priri
gárdi la objekLon de . plej diversaj flankoj. Kaj oní ne 
estos malprava, dil'anle, ke la timo de unuflankeco . for
pelis lin de lis. unua inlruisto en la ;trtlernejon, kie la 
evoluon gvidas multaj -impresoj, kie la cefa instruisto 
oslis alikaraktera artisto. Tiu cirkonstanco: ce K. Baltgailis; 
ostas ln kauzo, ke li ne· povas aparteni al la ekstremaj 
partioj de la arto. . 

Malgrať:i ciuj malbonaj ecoj , la milito kaj revolucio 
Lamen havas tiun influon, ke ili starigas la homon antau 
li\ vizago de ]' vivo, instruas rezisti tempestajn ondojn, 
devigas esti aktiva kunlaboranto. Eble al ČI tiu cirkoll
stllHCO ()Di pov<Js danki la grandan aktivecon de Baltgailis. 
Li fund.is arlistan societon »Zala Varna« (Verda Rabo) 

K\unkam ekzistas diversaj , ~kol()j , kvankarn Ja 1\1'- kie kuni~as la junaj kaj entuziasr.uaj al'tistoj de' refondita 
Lisloj mem di.vida~ ' je ekspresionistoj kaj impresiollistoj, LaL\'io. Li estas la koro kaj animo de ci tiu 80cieto, la 
naturalistGj kaj reallstoj ktp. tamen oni povas distingi ·du entuziasmigi10 kajinstigilo pOl' serca kaj krea ·laboro. 
oefajn ~eIleralajn partojn. La unu parlo tre bone kom- Dank' al lia · klopodado fondi~is societo por fondi mu
prena.s la postulojn kaj ' inklinójnde la publiko, rigl.e zemi, .kie oni ap arte de · regnaj muzeoj, 10uj tre oHo 
ecrpas el la ciTkaiía vivo, reflektas la vidajon, kvazaú fo- estas tropartiecaj , kolektos la artajn objektojn kaj histo
totavolo, rapide kaj facile fiksanta ciun impreson: nm 1'ian rna'eri.uon, :Li estas ano de politika partio, li éstas 
iometa prilaboro kaj la verko estas preta. La alia parto aktiva kuukreauto de la vivo: militisto de liberiga milito, 
havas eremitajn inklinojn, forkuras de la vivo, kasas · sin inst1'uisto, politikisto, kulturaganto. 
en 1a laborCarnbro pOl' krei, kaj kreas ne spegulbildojn La rica kaj diversflanka agado cn ln vivo praktika 
de lď vivo, sed ion cer.pitan s?le el la trezorejo 'de 8i1( don'as a1 artisto tian abundon do la temoj, ke oni tre 
anImo. facile puvas fari~i facilanima, sudaea. Car tiamanieri! 

·Oni 'povas disputi pr i Jil .finfioa valo1'o de ci Jiuj cstigas la maJagrabla situacio, ke la impresoj amasi~as 
:du grupoj , diri pri la ·unu , ke al ~i mankas la spiril.a rnontgrunde, ke ili kvazaií subakvigas la persouecon de 
valom, pri la ana, ke gi perdis la interálatoju kun la la artisto. Kaj pOl' regi tiun haoson, por tamcn csti 
vivo, . oni povas lalidi kaj mallaudi cinn cl ili. sed por osli kapabla krei ion ~rLan oni bezonas modelojn, oni farigas 
tutc ;jusla, on~ devas al neniu atribui plenan perfektecon. la kopiisto de la vivo reala, oni ne pIu čerpas el la fonto 

Do devas ekzisti ankoral't unu grupo, kiuenhavas de la animo,_ oni farigas realisto. Sed K. Baltgai1is till ne 
Ja ha1'moniankunigon de la ecoj de ambali ·grupoj. Jen , . csLas. Rigardu nUl' l a bildoju - cic estas temoj čerpitaj 
}ali mia opinio la voju al la plena pedekteco artJ\. Car ol la vivo kaj tameu prilaboritaj .arlo, simbole. Oni povas 

. tiainaniere la nrtisto · es tas 11O/UO inter homój , kaj tarnen vidj, kc lOl . artisto pIi Aatas krei la mOndon de linioj kaj 
ne fermas la tl'ezorejon de sia animo, tiamanierc la arL- koloroj, ke la ideojn de siaj verkoj .li prilaboris en sia 
\sto estás · vcr,' reflektanto de la vivo reala kaj lamen . animo, kaj penas mOlltri ne la veron de la vivo, sed veron 
al ,siaj vcrkoj aldonas.. la sangon de sia koro, la lmnon sian, artistan, kreitan en la animo. Kaj estas rimarkinde, 
Bé ·sÍa aní,rno; la v'a1oron desia spirito. . ke Baltgailis tuto ne r<\.pidas per siaj verkoj. Li portas 

.KoII)encante raporti pri 111. latvapentra:rto, intence siajn ideojn ensi longarl tempon, elf.z. la ideon por "Du 
mi e16kti3 artiston apartenanÚlIl al ci lasta grupo. Karlo oridoj « li portis en si dek jaTojn.Li kolektas la im
Baltgailis~las ak.iri, la ,plena.n p.~rIektecon, kaj oni de,vas , prespjn, Ol'di g'dB, la taugajn kunmetas, la maltaiigajn for; 
.re'koni post la < vido . de líaj vérKoj, .ke la vojon li elektis jetas. Kaj jen post longa tempo naski~as verko, ~iun nor 
fel.ice, kaj SUl'- gipason . post paSo li -proksimi~is al]a· troaj ~eallstoj povus nei, kvankam nur teorie . 

. celo. Kompr~nehlegl estas tro alta idealo, por ' ke boma De '1Oe do tia kapablo; eerpi el la · vivo reala kaj 
víl'O .estu sufice longa ~in, komplete ak.iri. tam~n esti artisto animriča. Konante la vivon de Baltgailis 

. .L~ ' gepiltroj de K. ' Baltgail~' ne estis rieaj ; t.amen . onipovas solvl ankaii tiun prehlemon. La kaiizo osta8 la 
; penis :doni . al siaj infanoj .pouan edukadon. · Ankaií Kl!I10 , gr~da jmpresokj~n al li , ťaris la ocientll, ~cfe japana 

vizitis· kaj ' finis mezan lernéjon. La' intereso' por la arto. Li pasigis longan tempon cn Vladivostok,kie estis 
pese~~tq kon9u1Os lin .al 1a pimtristo Rozentáls, lia " eble ·konatigi kun la orienta arto. Lia jam mortinta kolego 

Amua"'instt'uisto; Tíu lernotempo ' tarDen ne ' 10ngé daiU'is. ee lo~is Ch Japaneo kaj lorigan tempon raportis pri. japana 
fia. animo - soins čiam Jlli ka,j pIi novaj~ kaj divers- arto , kaj m ontri!J giajn · verkojn. Tiofaris ticl grandan 
specajn impresojn. Tial li fodasas ' sian unuan" instruiston impl'esoll ke Ballgállis' por iom da tetripo česigls la krean 
kaj . .;yetnras al · mle.r,nejo e,nPenza - ',urbo. enla meza laborcn, ,La japana desegt)lDaniero, nome krei lá verkon, 
Rusláitdo. Tie li laboras sub la gvjdado de ln famekonala per kel kaj avare surportitaj linioj, liel, ke la rigardanto 

. tusa~ejz;tgistQ;ak.varellsto Pe?,ov. La .pno de la . Jerllocd(j~as esti 'kunkreanto , ne míl' rigardanto, tin ecc, dl~ Fja
tomPfi kaj la kómeDCO de la memstar.a arta kreado okazas ,pana arte klarigis a1 Baltgailis la málpravecon kaj mal

' .dnm"la ' mODdmilit(J. Báldaií anl4tií li devas militservi., grayecon ' de la realism6 pura. Kaj iom post iOIn COl li 
jjiuj · "erkQjl1aj perdigas dum .la poste sekVllnta reYolucio. ~ naski~js tiu n.ova eco, .pri .kiu mj pu~lis e~ la komenco 
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de ]a artikoÍeto. : ii fari~as:'trti!lto kin ~itavas sian lokou 
meze inlcr realistoj puraj kaj artistoj cJ·emitaj. Li p enas 
kornpreni sian. epokou k aj .' soIvi la problemojn de la 
ntJDtempa 'vjvo kaj .penas .tíon fiksi pere de koloro .kaj Jj
nio. Li montrall la vivon el Siil vidpunkto , cl la vidpllnklo 
de arti5to. Kuj ne estas maJpravaj, killj ,dira;!, ke 1a homoj 
posrdas krom ]a fjzikaj Okllloj a nkaií okulojn Spil·itajl1. 
Pere de la verkoj 'de K. Baltgaili s oni povas .rigardi la 
mondon kaj ~i ajn bildojn cl spirita vidEunkto. Certe 
jom da troa lite.r atura enha vo es tas en liaj verkoj , li mnu 
konsideras tiunnegativan econ. - Sed se oni memoras, k'J 
ar tisto neniarn estas plenperfekta, ke li ciam kaj ciarn 
ovoluas, ankau pri K. Baltgailis oni povas diri , ke li ostas 
ar tisto, kiu oknpas gravan lokon cu 1<1 . postmilita arla 
vivo on Latvio kaj , kio estas la plej grava, li proínesas 
peJ' ciu sia ekspozicio, ke la hista atingo estas ankol';Jú 
tre lIlal proksi II Hl. 'R.. Eícltenbaums 

D 1.5 K U T O 
'Esperanta elpa.rolado 

. Cu laa.bsolute unueca Esperanta elparolo estas 
ebla? Apenau. Ciu lingvo nacia havas sian propran 
»rlluzikoll.« specialan, kiun la I anoj de la respektiva 
lingvo pli-malpli transportas eu sian Esperantan par
olon. ,Lerta imitanto bonepovas amuzi internacian 
societon per la prezento de ci tiuj »muzikoj «. 

. La komprenon , tio ne malhelpas. · Kompreneble 
oni devas respekti la akceÍltreguloll, oni devas klare el
paroli la kons.onantojn, klare distingi inter s· kaj z, h 
kaj p, d kaj t, ktp. Ka j ci rilate, ee se ne 'praktike; 
almenau principe, konsentas Ciu espisto. . 

Sed la »muzikon « de la lingvo donas la voll:aloj, 
kaj én ina elparoloestas grandaj diferencoj. Ke ci 
tiuj diferencoj tamen ne 'na~kas nekompreIÍon , tion 
oni povas dauki; al la cirkonstanco, ke Esperanto havas 
nul' ln kvin trunk-vokaloju (a .e i o u) kaj kiel ajn 
oni iliu fermu, au malfermu, au garnu per flanksonoj , 
iIi apenau estas misforrneblaj gis llCl'ekonebleco. . 

Tamen, oni devus fiksi la unuecan Esperantan 
elparolon, la propran »rnuzikon « de la liugvo. lan 
idealan ' 'Olodelon de muziko, .kilUl altmmau priklo[jodi 
devus . ciu espisto. ' . ' 

Gis nuu ekzÍ8tas du eefaj prononcmanieroj en 
Esperanto. , 

La unu estás 'la zamenl)ofa. Tio ,estas: elparoli
la vokalojn cimn -eg ale, duonfermite, nek tro longe, 
nek tra mallonge. kaj 1)igni la akcenton sole per la 
iometa plilautigo de la vokalo. . 
. ' Estas interese., ke titi ci prononcma'niero tute ne 
fllrigis gen erala , kvankam .por , ,Si pledis la I}e,p'ra 
aútoritatO de 'Zamenhof, J-:vankarri ankal"! . nUD de plej 
kompetenta . Ol'ator~l katedro '()ui~eklaras ' gin modela. 

Kio eSŤas la kauzo deci tiuobstlna malobeo ? 
La,u mia opinioekzistaS du 'ka.uzoj ·: ~nu- t~ofia 

kaj Unu praktika. ,",' . 
La tw ria kauzo estas, ke Esperanto konsistas čefe 

el rO,manaj , .pai'te el anglo-germanaj elementoj laů 
vortaspekto kaj soristrukturo gi estas plej parenca al , 
la Itala lingvo, ' dum ' la zaluenhofa pronOllcmaniero 
estas slavl), iaj , speóafep.ola, dú frernda alla elemf>Ď~ 

' mj, él lUuj konsistas la ungvo. 
: .: <L~' ·~r~tik.a kauz? ,estaS, ~e la cz;unenhofa elp,ar':. 

I 

.01.0, pQstúiante :ia ~gaie 'dui:>nídiiga~ eiparoÍon :'de la 
v,okal.oj, ne lJ.ermesas, ke oni ripa,Zll Jom ce (,la akcecit-

. 'oj. Per tio gi trudá$ al la parotan to troan ~ :,rapideoo~ 
kaj tia truda rapideco nek ' p.or Ja parolanto, nek pOr 
la auskultanto estlÍs bOnvena e~l lingvo, kiu e~tas nenics 
lingvo e-epatra.Ec okaze de tre klaravokalf.ormado 
konfuzas ci tio masinpafilmariiera, m.almulte nuancita 
elpar.010. KiollJ pli, se tíel parolus ekzemple australia 
samideanó ! 

Jen kial , malgrau ' ke ~i tiu prononcregtilo. estas 
tre simpla, ' oni ne p.ovis amikigi al ' gi, kaj, lau mia 
sperto dum kongresoj kaj en la ,radio, oni uzas, pron
oncmanieron aliau, multe pIi. komplikitan. Ci tiím 
»her ezan « prononcmanieron,' praktikatan de la; plej
multo de espistoj mi provas ekspliki en la sekvantáj 
reguloj : 

1. ciu vokalo estas duonfermita. 
2 . La akcentajsilaboj estas longaj , la senakcen-

taj estas vokale malrongaj. ' 
3. La elpaTo\o de VOkalo én .akcenta ' silabo de

pendas de tio, cu gin sekvas unu, llÚ , llluraj konson-
antoj : ,'. ~ 

.a. ~e gin sekvas pluraj kon'sonantoj, ci .tiuj mém 
certigas la longecon de la silabo, la vokalo ·do est;as 
mallonge prononcata (a.rdo, esti, ;'1)da, j ond;o, urga ; 
bullo, brutto, finno, regatto).. . 

b.Se gin sékvas :unu lťonsonanto, au vókalo, la 
akct;lnta vokalo devas mem certigi ' la long,econ ' de 'la 
silabo, gi do ' estas longe, tirate prononcata (báti, véra, 
víro, parólo, múro; balái, kréi 1;:ríi, heróa, enúa; 
búlo, brú.to, fíno, regáto). 

Escepto: La du~ilahaj vortoj de la Tahelo (tio, 
kia, lŮ. ktp.): la dusilabaj pnmomoj (mia, via, i1i, oni~ 
kaj prepozicioj (super .apud) kaj unuestas duorwk~ 
cenťaj, t. e. ilia akcenta vokruo estas iom pli)aiíta, sed 
mallonga. Nur en la poezio ili farigas.' I,ongaj , ' se ,ili 
estas forte akcentitaj per la r;fmo, au ili estas rim-
vorooj. , , ,. "' ' 

4. La unusilahaj vortojestas senakcentaj, au 
duonakoentaj (se ili havas akcentonsencan): 

Es cep to : Ve estas longa . .Ho . memsŤa!e (eh.; 
hó, mi bedaiíras) estas longa, Séd, se gi signas vok
ativon (ho patró), ti estas inallonga. Krome Iongigas 
la vokalo de ]a unusilahaj vortoj, se .lli estas ,ximvortoj : . 

Jen la prononcregUloj" kiuj kun plejproksima ~ . 
fideleco tIifinas la okcidenteu'ropán élpar-olon de Esper'-: 
ant~. K.;ij lalÍ !~ -opinio, ili plene kQnven~s al son
strukturo de la lingvo. ma apliko, el 1a hú§o de bona , 
parolanto; donas ' tre .eleg.antan kaj nuanóúcan efekton. 
La alterno <Ie la senakcentaj , aóona:k-centaj kaj longaj 
akc-entaj vokaloj donas ' al la~ Iingv,g agrabLan ,ondadon, 
tute similau al la earma muziko de la itala lingvo: Lá 
ripozoj SUl' Já akcentaj vobk,j bonv~.iie malrapidigas la 
parolflu<~m. ~ .',',. . .~" " 

. Kaj per gi oni ·.Done povas ~istingila vortojll 
kun duohla j , kÓllS011antoj (brutt6 kaj biuto). 

. Krome pel>-gi .oni , póvasklarigi kaj pravigi kel
kajn nepre nece~ajn ritniajnlicencojn kaj ' adapti nian 
lingvon .-aubu al la. klásika uHitriko de 1a greka:la~ 

,poeúo. Sed prici. til) alian .;f!9jon. '. ~.. ," ;'., 
Mi' Úe gojus, se ci tiu arb.'koló · estus insti~o por 

malgranda enketo' prie'i, tiJ temo. . : " . 
, .. ~ 



Ciújn 1l.lJrojn, ricevitajn en dll eir.z~mplcroj, nt rec
énzas. Vri.uope ricevitajn li:brojn' ni ' nur' mcncias . . - .(.a 
recenzoj esprimas nur 10 opinion de · la recenzinto kaj" ne 
tilln,de 10 redakcio. Pro lio 10 'redahcio tre volonte 
[JllbliJťigas interesajn lcontr011opiniojn, koncernantajn iajn 
aperin'lajn nJcen2'ojri. - La libroj, ci tie menciataj . kaj 
recen.zol.aj, estas hav.eblaj ce la librofalw de nía eldonefa. 

J úlio -Baghy: HURA ! Originala romano. 4 rti pagil, 
10rmato 13.5X20 cm. Eldono de Literatura Mondo, 
Budapcst. Prczo tolbindita P. 11.20, duontole bindita 
P. 9.30, broAuritá P.S.20 Plus 100/0 por sendkostoj. 

jus aperis la plej nova , jam delonge rrtendita verko 
de J : Baghy; kUll la titolo : HpUA I 

Ne romano, nur .grimaco, aVť.rtas n'in ' bODl'úle ' la 
autoro. Kaj efektive la verko estas groteskll grilllaco , sal
ána satirajo, karikaturo pri la hornáro, pl'i nia materi"l
isma epoko, kies sola idolo estas 1a ora bm'ido : ln. mono. 
Kritiko pri niaj kutimoj, rhoroj kaj tradicioj: Stranga 
kaj kuraga verko. 

. En nia Esperanta literaturo ankorail ne a,peris sim
ila verko kaj ankau ne multaj similajen la pacia.i Jitcr-aturoj. .'. 

Ciam esta~ gene sincere paroJi. La verkisto, por . di.l.'i 
la veron, . bezonas vojagi. al fabella.Tl.do, fabrik i fan'laz·ian fabelori, por kc ni nerimarku , ke propre ni mel)1 esta.s la 
herooj de hi. verko. Ni, la homaro. 

. La libro havas ankau antaúparolon, nur ma1grandan, 
t!l:men ne~esan por motivi almenau ~ per kel kaj vortoj la 
bonintencon de la .autoro kaj jam anticipé rifuzi Li 
malicajn »postparolantojn«, kiuj certc ne forrestos. 

Malgraťi la protesto de la autofQ, la vetko esl.as 
tendenca, car, kiel li ;:mem skribas, la celo dela verko 
éstas sugesti: »Noyan etikon por la~ova Horno ' de la 
Rli: bf(,le estonteco ! (( " . .' • " . -

Swift, por kritiki la homan socion sendass~an 
hl,lrooh Gulliwer al la landój 'de 1'1 pigmeqj kajgiganloj. 
13aghy sendas ,nin al la ~,!:gita lando Bagonio. 

. Baghy :éstas fanatika apostolo de tiu cí nova . etiko 
kaj nova HOIĎO, kaj H s~nl~ccagitas en · si aj vcrkoj la 
alveEo~tan pii 'belan .mondon. Li ~stas profeto . dr; la 
krista . W10 .' kaj moralisto de 1a nov,!- etikp. ·' Prqfunda 
homamo kaj superplena vivsperto diktis tiun cÍ grand
skalan verkon. L! devas primoki la homon, car li tre 
amas la -homon. Ho, kiel dolora ·estás ci ; a:rno! Sed sub 
la rikana vizago kaAas sin sanganta 'koro.'·1Jniversala c.stas 
liii~mo' kaj:. univé'rsala estas la lingvo, per kiu li komun-ik.as gin. - '. 

, Raghy estas send~b.e la ' plej populara esperantista 
verkisto. Ciu. nova Bághy~,,~rkb estas okazajo en nia liter
aturo . . Li e.s,tas unu el l;{ 'fondintoj · de la oúginala Esper
anti,! ;literaturo '. kaj li' vete celkonscie laboras por gia 
efektivigo. Liaj veTkej, estas :va1ora pliricigo de nia mal-
tica originalá literaturo. '. 

La enhavcin de la verko, la niultajn interesajn epiz
o,4ojn, ru~ajn insidojn kaj ridigajn fiaskojn, komplotojn , 
pertur?ojn, tUl!Ju1tojn ,. revoluciojn apenau ni pov~s delale 
rakonh mter l~ kadJ;oJ.de maIlonga reoenzo. Sed . .aqkaií 
netleziřindC' : 'hi -ňe' volas forpreni la p1ezuron de' ekscit
igo kun kiu. I~ 'lcganto avidesekyos la interplektitajn 
fadenojp de.,-1a,.:r9ffi'ano ÍielínáJstm-Ílodigitajn kaj sohit-ajn de la ájj.tor'i:l: -Nul' tiom '~ni ' malkaAas, ke . temaspri 
grandcga . ťeslamenl:ittl rrion.sumo, kitÍ tute }aiízas' la vivon 
de la urbo " Sttutmagén,? ,nenvetS<Ís moralajn' pl'incipojn , 
estigas grandajn kOJ:!.Íuzojil.;: et- ~teMlucion kaj groteske 
lumigas ,la . int~rnon de monavida socio, ~!aZall .eltumitan gá:ÓtoIi' ': .. -" . " . 
. . .... La ve rka antau éio e.stas in tet-esa. Ankau la filoz
ofi<!,j partoj estas enpensigaj} sed-certe pe iIi estas' la plej 
'lortaflanlto,:de ' Ia·'a\íto,l)Q. Plej.e · li eminentis en la k-arik.:atuúj pgmoj. ;J'~·:flia-j . BO}lloi"estastrafe. SP:lči.tllj. ,Kiu ~yps;~rge$í;).P;Dathi!.n lti.a~'la :;.géni1!n e urban' potarion, '. .. ,;o <.," t 

Han am~jeksan kaj energian edzil~on ;· toia !iunia ' oli'i.pdz~ 
inigéndaj :filinoj, la ~ honestan « urhestrort : J ilITl !Í{is, '- l~ 
ruzan Vag.a. Orel~e PQrd, ladil .carI3,Llmojn am,el:i~;tlt~j~" 
generalon Venknepm aú la pohcestro'n Mordhmaz? 'En 
13' kreado de tiaspecaj figll1'oj Baghy ~stas . maj tro. Lia 
hlUnoro estas neelccrpebJa. . . , 

Komikaj situacioj, surprizaj kaj ckscitaj 'okazajoj 
kaleidoskopas aJterne, ' katenante la atcnton kelkfoj~ ~i.s 
spirreteno. " , 

La stilo de Baghy estas :fresOl, vibra, viva,mpdO'rlla'; 
cn la dia1ogoj verva k'aj trafa. Novaj lertuj vortkullmet.oj 
montras li.m lingvokrean talenlon. . 

• Cu mi diru anka,u riprQcojn? Mi ·povas . diri nur 
bagatelajn. EkZl'mple: Min genis la konstanta ciado inter 
sinjorcij Krak kaj J enlafis kaj se ili cias sin, kial ne cias 
sin geedzoj kaj gefratoj? Krome, mi ciarn volonte legas 
kiel .ajn longajn priskri;bojn kaj. medit<;,jn .de Baghy, s('d 
per 10m kruela mallonglgo kelkaJ part0J ph bone efekt.us. 

Por kap ti ankaií etajn skarabojn, mi eliTU , ke la 
vortoj »moleo « kaj ),sakri« ne sajnas al mi sukccsa j. 
Ansl.atai:t ,darfi , se oni jam bczonas vorton por ci tiu 
koncepto, ebl? pIi bone estll~ »lici" (tute ínt.erhacia (\~. »licence«.) Ankai't ~.manktlrrIJ « estas st.ranga vorto. ni 
'ia havas »malha"i (( . 
. En1:ute: tipa Baghy-verko, cn gi alternas IJ'onio , 
romantiko kaj filozofio. Kaj la tlltil amara burlesko 1'1'1'(' 
tre konvenus' por filino, aťi scenejo. .. 

Aspekto kaj preso (krom kel kaj trnU;I] pag0.1) · esla~ 
tre bclaj kaj eleg')lltaj. 

L. Ha.l/fa. 
Julio Bughy: V1KTJMOJ. Dua cldono. Originala 

Esperanta rornano. FOTInato 1 2 . ~X17·5 '?fn 2/l t) yg?j : Prezo : b1'08. P . 5.50, e1uontole bmel. P. 6. 20, lolbmthtu 
P. 8.20 plus ro% por sendkostoj. Eldono de Lit.eral.l1rn 
Mondo, Budapest. . _ 

Antau nelonge aperis la dua eldono de liu ci ·romano. 
Oi aperis unue en daiírigoj SUl' la p~oj de la rnalnova 
Literatura Mondo kaj havis sensJlcian sukceson, Do, tute 
ne estas m.irinde, ke gj tre rapide disvastigis, kiam aperis 
en libroformo. Tiu ci romano estas la plej UDila miliUema 
romano cn nia EspcJ'anta literaturo. O-i akiris ioter ciuj 
Esperantaj libroj la plej grandan sukcesol1. Miloj kaj 
mil oj legis gin en la luta mot;Jdo. . . . 

En la romano l~nla~ 'pn .I.a ma;tJ~a · v~vo k~.J .Sllp~ erhoma sufero de la slbertaJ mllrtkaphto]. pn la vlkl.1J1l0J 
dr) la rnondoskua granda katakJisrI~o. 

llian vivon priskribas 1a ai:ttoro kun granda realec..o, 
li mem jOl estis ankaií ili a samsortano, Ilnu el 1a mull.aj 
viktimoj, kiuju sanga uragano portis al malptoksimaj, 
nekonataj lan doj . 

Epidemioj! :frosto, ~alsato, s~gaj revolucioj kaj kontr;ilirevolucloj ; nostalglO al la heJmo, torlllras terure 
ci tiujn mizerajn pariojn. IIi estas senpovaj ludiloj cn ln 
manoj de la b1inda fa:~alú. Fe~mitaj de 1!1 gra.nda lnoOqO! ili ' formas apaTtan sopon, kr(J)gas kolekhva VIVO kun SHl ) 
specialaj kutimoj. IIia vivo estasgriza. La t~mpo pasa.s 
malrapide. Rez.igno kaj espel'o pleni"'as la tagójn. .La anirnojs~nflugile ~araktas en poho A~aj la ama. SOpll'O 
p'0~as ~s,! nul' ~ra~~ka. Amaraestas gla gusto kaj vt: . al 
tlUl, klUJn kapb~ gla potenC(~.. . , . 'ramen ilúm monótonan Vlvon kelkfoJe koloras kelkaJ 
r~di?j de '~?jo: lete!o ď~hhjFe ' .auiliaj .sirnplaj amllza:d~j., 
Tlam serelllgas 1a. VlzagoJ"klel. 1a floroJ .P9st pIuvo . . 

(ji estaskortusa kaj sug~stj.vá legajo. Kelknj pal'toj 
<le lá . romano estus neforgeg~))laj. Qia stilo estas modela 
kaj tute klasika. Mi gojeslÍ.lll~~ 1a duan e~donon de' tíl.L 
ci mondf.una Tomanů, car .la, uIl..lla eldon,o Jam de kelk:1J 
jaroj tute ne ~sta~ ricevebla, B~l~au sekvos ~ia ~a(lrjgo, 
la INFERO. NI sClYole atend~s' ~Ian aperon I . - . 

,", L. Holka . 
" Eugen Wr1sle/': ENCIKLOPEDIA VOInARO Esper

anta-Germaw\... fV. p.arlo (~is kOrDo) . Elelono: Ferdinand 
Hirt und Sohn..Espel'anto-Fako. JJcipzig. Preio : P : '21.60: 

La ;, grandeg'd kaj . grandioza verko, . fruldo I.ae·" v,e.w 
gi~taJahoro; rlJe 'faris p~ anlauen. liiel cn k.ao.tauaj 



tři partO], , ~kaií~, en . 6~ " tiu pa~íD , .ku1í1s. a!liaň .. nL vera 
modelo de sCience aran!lta vortaro. Sed ne slmpla vorlato 
estas , la verko, ~i .estas samtempe ~isfunde detala prilab
oro de la tuta, precipe de la,: ~merihofa lingvo.:uzo: 
vortkunmétof, :. esprimformoj, scntencoj, pro verb oj , ci a
fl~ka uzo de ciu vort? e~tas klare. difmita kaj klaT~sita 

, pleJ parte per ekzemploj,' tlet ke ODl 'tute ne devas S.Cll Ja 
germanan lmgvon por povi tr,e hone utiligi la vortaron. 
La tuta lingva trezorů, la tuta prilingva vivo-verko ' de 
Zamenbof, kiu ne konsistas nur el la kruda vortmaterialo, 
sed ankau el la multflanka uzo : delíkata nuaricigo de la 
vortoj, estas tie ci prezentita ekzakte kaj detale, Kaj ce 
čiu vorto, esprimo, »suka« frazo , sentencmaniera díro ,oni 
t;f0vas la :indikon de 1a: Zamenhofa trovloko. La amplek~
eeon montru la sola ekzemplo, ke la vorto lcapo okupas 
pH ol sep dense presitajn kolonojn, .. 

Por inde taksi la valo1'On de ci tiu verko, nipripensu, 
ke la literatura lingvo Esperanta . povas evolui. nnr tiel, 
kiel la naeiáj lingvoj , per la -lingva tradieio. Sen la kono 
de ci tiu tradicio ec la plej spríta kaj talenta tradnkanto , 
au verkanto ne povas far.i verajnefeldojn, car kioľl\ ,~jn 
lertaj estu liaj sohoj , al ili m~nkos la patino oe la trad
icia familiareco, ili ne vekos intimajn asoeiaeiojn. ,Kaj la 
fonto de nia lingva tradieio es tas Zamenhof. Tiill ci tiun 
verkon, kiu la Zamenhofajn lradiciojn, gis nun sole pene 
alireblajn en la ampleksa. verkaro de la Majstro , nun 
fiksas sur papero eJ) , facile konsultebla libro,bezorl1l'S ne 
~lllr la filologoL kaj vortaristoj, se4 anhu ciu tradllkisttJ 
kaj verkisto, ee: ' ciu Jiterat.urao:ianto: Poi, vortaristoj ~L 
estas .. n~mal!laveb)a fonto,pol' , verkistoj gi estas nee16t~rp
'obla trezorejo, :pOl' literatul'amantof ~oj estas kva.zarl plej 
super a kurso, instruanta vere gui niajn cefverkojn bel-
etristikajn. . . 

Ll). Wusler-vortal'O eslas nia ficro: gl'andiozadok
umento pti Dia riceco, depost la Fundamento Ja plej 
gráva evento en Esperantujo. , ,Kopqr, 

L. L, Zamenhof: ORIGLNALA VEIU(ARO, Anhll).
póll'olo:j, gazetarlikoloj , traktafoj ,' paroladoj , letel'oj, po
emoj, Kolektitaj kaj oriligitaj de dro Joh, .. Dietterlc. 
PI:J'dinand Hi r;tkaj Soh'r! en Leipzig,' Esperánto Fako. 
1929. 601, pg, Prezo: P. 2I.6e, -

• Jen , verko fiel'ige impona lali ekslerajo, vere perfekta 
lau redakto, . gravega lau enhavo: eIihavmta artikólojn, 
lraktajojn , parolndojn, letťNjJi, poernojn, lOl tutan nc
strikte prilingvan vivoverkon de ZamenhoL -Verko, kinn 
olli ofte konsultos, multťoje citos, ' vaste kOl1:lentar,ios kaj 
p,ridiskutos, vetko, kil, est:J.S "doknmen[o. " 

·Kaj . gi estas ne nur dokumento atera, sed ankali 
dokumento homa. Oj plene, kaj preskaú palpeble revel
acias al ni idealan kaj idealistanl1omon, kies animo esLas 
absorbi~inta en granda ideo, sed kies sbbra kaj klarvida 
intelekto mam guste taksas la eblojn, 6iam klare distingas ~ la 
vojon; homon lar~anime llberalan en flankaj - detaloj, sed 
severe 'persistan kaj deeide energian en afero) gravaj k<\j 
esencaj, kies laboremo estas eksterordinara, kies akurateco 
estas mam ' nepre konfidinda, í homon, kiun la espistoj 
inde nomas majstro. Vere, sole tia majstri . anirno povis . 
krei lingvon, en kiu surprize harmonias rigomi precizo kaj 
admirinde libera ' fleksebleco. . . ",' . 

.Kaj · la libro estas i,nteresa,llvazau·"řomano. 'Oi re
vivigas antaú ni la tutan historion' de nia movado, 'montr
ante ~in en la speg~ó de koro, por kiu ci ti!.! movado 
estis fa Čefa vivmedio, tia malsuKeeso la cefa zorgo, gia 
progreso la cefa ~ójo. NI trasentas la kuragón de la ekiro, 
la heroajri tempojn, la luktojn kontrau »malhonintencaj 
m~amikQj )c.aj "nesa~~i . amikbj «: ~ la kortuAaj:n ' iofgojn 
dum' malfelicaj perioaój, la · nepereigehlan esperon kaj 

. ciospitan . pluiron ~tauen, . la g~an,djoze .. nai-van . rev.on " pri 
la bomarana famlllO, la DllboJH de la »DelagaclO«; 1a 
terurojn de la milito, la · sekt-etan spitan brulon de La 
fajro sub lit. ruinoj kaj la.last.an konfeson antaii. la morto, 

'" Neniu PQvas malhavi ci tim} libroD. Oj eslas ni! tml' 
konsultejo, ne nul' lernejo ,de stilo, gi '-(l$tas .neeleerpebla 
fonto de fido : l'espero, ,I' obstino kaj la pacienco I .' 

La alte Aatata xedakJan,to faris siim' gr~degan láb-
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oron nenur přecl%e,,;,.sed 1un: ~ yete ,a.rnru tťŤjg 
eli Ciuj liaj komentarioj" DOtOj kaj,. r,Ímarlt'i>j .. ", .# ,0 ogJá 
tespeltto,. de čiu . ,8~ilap,ar~ajo~ ~e ciu , phJIIi~aro :t~\&s 
pre~kau kortuA!l:.1?h pr~c.u:~) ~ph~ zorge.mé, p'~!~ame; .. !é?l'te 
nemu estus povmta tárl bun ' Cl gravan klfl ,maHaciLan 
taskon. ., ," (' '. 

En la aldono li, kvazau ·" donacoli,. pre;entas 
kelkajn faksimilojh : 1a: ' a~taiíEaroloii ~\;ll la 11nua Li.br'o 
(ko.rtuse -·estas vidi gian mallertan konrPostadon), la nom.,. 
aron de Esperan'taj libroj - aperintaj ~s oktobfo 1889, kaj 

. kvar manuskriptojn de la '. Májstro, Ja' kón'~JIln. . hran 
skrihon ' kun la nervozaj streko] de troo'kupita'bomo. Kaj 
sub banderolo kopioňde la dn.ua pagó de ;;La: Esper
.antisto« ,prapatro ,de ciuj' Espe~antaj gaz.etoj.. ;\," 

Mi. estas tiel emociita 'de la "erko, ke, ec se 'mi havus, 
mi prisilentus miajn kritikajnrimarkojn. .S;ed mi nti 
havas tiajn; Solan, ne kritikoD., nul' p.emand0!1rmi metas: 
Cu ~a or.digo de; la leteroj ne e~tus pli"'OP?rhma. ím. kron:
ologla VlCO? Tlel eble anko17au phgrandlgus UU kvazau 
novela efekto, pri kiusupr~ mi pMoTis; .. .. ~ 

Sed la las.ta vorto !Jstu 1a, vorto de (lanko. Dánko al 
la redaktinto, danko al ciuj liaj lielRintoj. dan1!.o al la 
eldoninto. '. .. K.opdr' " 

E. l',rival: · lIlSTÚRJO DE LA I ... INGVOF;SI)El\;~'NTO, 
(~Jd, F. llirl & Sohu , Leipz~g> 200 p': P~'e7.0 tďlb '!i- I)lk .) 
.. Tiun ci libron cil!. es.pe~;antisto 'deV1ls legl. P9ř~mi 

1a ba:IdaiLsekvontá, triáfoja legado, vEh-sajne dÓIlo~ s/nne 
, tiom daplezuro, kiom p.onacis ~.J.a · antauaj du tojlJj.Tiu 
6i verko estas pIi, ol histoTia datkolekto, gi estas vere.;)a 
estinta, sed »estantigita « vivo. d!,! nia: nlOvado. ', La Ilroí:foj, 
ideoj, formoj vivas en gi kaj la tu~a lib,ro estas" fre,sa , 
kiě~ la nat!1ro. I,.a· datpj: ne tedas nin, car ·ili n~r komplét
igas la nepartigeblan ' ó,n.ueeón lde 1a libro. Pr9tií:i :;bni 
heZite. in.ten.ompáS la lfgá~on. La .sce~oj filme aperad~s, . 
sed m ~e vldas nul' hlld'OJn, la bildoJ havas profundQn, . 
ho.PIoj, f pe~soj, sen~oj, ~atalój :Jr.aj formoj plastike "rceli;: 
efigas. Sen troa- ana:ll~ado . la autoro donacas al" nialtan 
guon de .' la . 'ptej - profunda kompreno. Belega stilo! Ne 
~~rgese~I~jestílS . la: ~~pi'ttqj .p,ri ;la dummirit~ . kaj po~trril~ 
lta , movado. .K~lkaJ . mallengaJ dolorplena), frazoJ: n~ . 
sentas -teruron, len aperás la sangomaro, ,en la mezme~o, 
il!suleto, . Oeilevo, -de,. kie~ esperoIi radias al la tuta ffiom\e" 
la kredo' k,aj. fer'voro de ' kelkaj nevelrkeblaj liť!moj. "'o, 
.. .ciu, ~8perántisto de,vas. scii,kiel farigis el Ta mtai1in
Ihm revaJo la urga bezonajo de 1a .mondo : - la moo
e);_n~ , e~perfÍltisw'p : x;;;. >( ' , F. , Szilagyi . . 
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PAN~O MIHAILOV 

i "estis la ' gardeno apu.d glaso da 
bjeTO, .,~ mi k-aj Ja juna dokto1'O K., 
JUs reveninta el Germanujo. 

Li :parolis : muHe, turnis sin dek'
stren-maldekstren, sahItis ' siajn kon':: 

. , ' , atojn, sereis . k-aj tre ofte levis la 
glason kun ílhrupta. kaj "serrzorga »je via sano. « ' 
, .,-:. Je via saRO! - kaj mi forte fTapis ' lian . 
glal\Oll : la vitroj sonis iel ohtuze kaj timeme. 

. Eta " florvenrustino proponls roildan 'korbeton kun ' 
bLankaf kaj . rugaj diantoj. ~ Neelektante, mi prenis 
unu <el larugaj kaj gin proponis aL la doktoro. 

- Dankon ! ,- kaj' li enspiris pl\()funde gian 
od,Ol'OU, tumetiňtegin Íilter La f.ing-mj de sia dekstra 

si etendis naÍye, inIane 

'., urbo, spiregante kaj' malsate mi sonorlgis SUl' nigl'á 
feTa pordo kaj longe, dum horoj , mi atendis, gis al 
mi malfemus gin - la hazardo. 

Tíe CiaIll oni min akceptis ma1varrne, sindetene, 
duonseree. : . Ne, ne I Estis iQ1mkorau pll malbona 1 

Mi liou vidis, seutis, sed toleris, car tie log-is tiu, 
kiUll mi amis. 

Mi la~is tiujn samajn f1orojn, kiujn donacis nI 
l~li la pala knabino, kaj kelkfQje, kiam . mi havis 
monOll (kiomalofte ok.aús) , mi acetis ankaú aliajn, 
multajn florojn, kiujpJacis al si, sed si ,akceptis ilin 
malvarme. 

~ Denove floroj; kial? - Iaea kaj enue si dem
alldis k-aj metis ilin kien ajn. 

Elirante, mi koleril3 al mi mem, mOl'dis miajll 
lipojn kaj multfoje Jure promesis ne pllleniri tiul1 
frerodan kaj malbenitandomoll. 

Sufic.as, mi diris al mi, humiligoj, dolol'Ojkaj 
memtrompoj ... sufícas. , 

Sed la postan . tagon míree trovigis nntaú la 
nigra negentila pOTdo, en Ja vasta kaj hela cambl'o, 
antaú la bclaj, sed... indiferentaj olruloj. 

. lun ves peron roiestis revenanta malfrue, same 
tiel frapita, premita kaj malgaja. 

Mi iris . mll1rapide tra la Burda kaj polv<óplena 
str<'tto, prcsk.aií tr~nis Iniajn krurojn kaj meditadis. 
Ne, pligustc mia kapo estis flamiginta pro la kon
stanta turmganta ma1gaja pouso. 

-_. »Kial, kial ni amas tiujn, kiuj ne amas 
nin , , . kial estelS metita ci tiu malkontei1to cn la horoa 
~nimo, kv~zaií maJheno, Kaj cu gi ne estas braJl0eto 
de la oLernamaltrankvilo - la sercado de Dio. « 

Versajne mii memforgeso ... mia malespero at
ingis tiau gradon, ke mi medit~disLaiít-e. 

Cař iu kl;iis malantaiíe }) Jcs«' kaj facile amikc 
kaptis miau manon, 

Mi turnismin ... 
Estís mia knabino. Si tenis kvin rugajn dian

rojn , ligitajn zorgeme per blua rubando. 
, Ni rigardis nin .silente longan temporI kaj fine 
korripr.enis, ke la . dolor·o de ni aml>aú cstjs la sama. 

-'- Ni pasigu kune tiuu ci noklon I - Si diris al 
trii kurage kaj insiste . . 

- . Sed. .. mi bavas morgaií ekzameoon. 
- Mi 8cias. 
-:- Do? 

" ...:... Ne-nio. Gis la dua boro kaj poste... - , 
murmuretis si . petege, ne finpatolis kaj premis mian 
manou. ·, . 
. .' VaPn,a estÍs ' tiu malgranda ,fidema maneto. 

Mi submet1@s. 
-- Nul'. ,. ne hejme I · . 

'. Si audis tion malgajekaj bOOaiíre. 
- Bone .. ,. ne bejme... . 
Ni jris eu roodestan , maUorte Jumigítan drink

e30n.N~niu estis cn gi. Ni mendis biéron, .almaIÍ-
. gajojn kaj dum La tuta tempo si}.e~tis. . . 

'. 'Si piam frapis l-a . glason. du-:1~i foje; rig<!l'l;lis 
mill pel' siaj;'o:kuloj lumigintaj pro g-ojo kaj pr:emis 
.fI!:i,ílU manon sub la ~lo ;ien. 1a fingrojn, jen la 
,manpJaton" kiu Sajnisgrandega .por <~iaj~taj kaj inal-
fortaj manof 



Fine, la.cítílite, si dela$ístí~,{acíle kiel ll/am> 
gemis kaj ridetis, sed pel' tiu nedailra 'údo, k.iunaj
bara,s :kun la ploro. 

~ Nun, cu ni disigos? ,' .', 
- Jes. ' 
- . Por ciam. 
- Kiel vi volas. , ' . 
- Ne . ... kiel vi volas. 
- Tute egale al mi. 
- Mi scias. 
- Do ... 
Sia bonanima aspekto sanglg.is. 

A 

La ~rideto ' malaperls., 
- Adiaů.! - klinigis si, 

IPalaperi~ , ',' ,' , . .' ' , ' ,,<, " 

, Mi "pIu ne vidis sin. · Kaj kiu sÍ..'oestis: CJď JGll'llO, ,,<l. 

, materio, realajo atl ' nul' spi1'ito"apenijo de la ~t
iginta im~lgo. , Kaj sia amp~ la liber v()la sJ,lfcm, ' Siaj 
h:mniligQj ? ; .. Poste ):ni komprenis ;. '. sed. ' maUr,ue ! , 

La samajn diantojnan:koraií fresáj kaj h6lru~aj, 
mi donacis al tiu, kiun mi, amis, kiu.estÍs cio~r mi 
kaj ,al kiů 'mi estis tiom necesa, kiom desirita lmton-ode 
-Sta suo. ' ll';"";""'" 

Post du tag.ój ~i 'tr;;is ' iJin, 

EC Cll CINIl: K. KIlt:OCS.IlJ! 

. 
.ca k onto de m algojo 

Mastro, vinon havas vi, sed -versi ne bezon~s . 
Min aiískultu nun: la kanto de imalg,ojo Sonas. 
Se 1" malgojo venas, riď kaj kanto svenas, 
En la vasta monď neniu mian .k,oron .k,onas. 
, Jen la malgoj',. hc.> ~vc 1 

J'tln la maI~oj', ho ve 1 

Vastaj, ventraj vinpokaloj al vi apartenas, 
Mi 'senvelkan, sveltan liron lu.le ludan ten~s, 
Vin' kaj lir', 'vi seiás, carme ha:tmónias, 
Ol la 01'0 pIi valol'as, se I' pokaloj plenas. "-

J~n la maIgoj', ho ve I 
Jen ~a mal~oj', hO', \'e I' 

La oielo kaj la tero daiíras ja sen fino, 
Sed cu longc gojos ni pri O'ro"jado, vino? 
LongQ. la jarcento, ; pasas kvazaů "vent9, : ' 
Kaj ~skig' kaj mOl'to 'Cstasnepra: homdestino. 

J'Cn la malgoj', ho Ve ! 
Jen la malgoj'; ho. :~I 

La simío solasidas SUl' la lombo vala, 
Kaj' gemante plendas pri la plena lu.no Bala! 
Jenla , temp' , atn,ikoj, vinou. al ka1ill:'9j! . 
Drinku, dl'ihku 'unuglute gis 'la furi'd~ pokal~ ! 

Jen la malgoj', ho ye ! ' ' 
Jenla,. ~lgoj', ho ve, ! 

, 

S010 dum drlnko sub la Cuno 
Ce. pleha ,yinpokal', en , jasmenlayh' agrabla . 
Mi sians solanll,n; sen drinka1t~inpanio. 
Invi,tas Lunon mi kunglasolev' afabla, 
Kaj mia omboo : jen la tria por)a Trio~ 
Seddl'inki ,mia Lun' ll~ ,estas 'jakapabla, , 
L.a omhr' im.it:lj& mm"Slla gluta~ pt ~eI1i(), : ' 
DotFn:ilms mi por tri ~ ~\ill soifego sabla, 
Prmtjlll}po' ! J~n la tem~~ de guo ' kajebúo 1 

:1 

v 

IJ.nta udrínko 
J.en - RiveroFkwa, fluas e1 Gie10 ~, fa ma;ro~ " 
'Entorent~skaj ncnlam sin Ji:eturnas :al, ·lir tel':'" , .•. 
Jen - spegulo ~ia ~brila plendas pri 1a blanka har.o, 
$ilke nigris gi matcll-8, nege blankas je vespe!.:., 
(Jni vivas, pni deva~ do la v!von gui .t~te" ',' , 
Versu, svingu lapokálon al la Luno .\drinksah.ite,' 
Donis la Ciel; talenton, gi ne balos ' cpIe venton" 
Kaj la mon' revenos ébIe, kiun mi disjétis suté., 
Safon rostu, bovonnucu, macu,mangu, ď drinkui/ SU:ču. 
Lasu, ke mi trinku ,tricent vi~pokalojri avidgll1t'li '! .: ' 
Cen-F u-Ci, Dan-Ciu, , 

' DFinku ~aj gojkri.u, ' '" 
Drinku néoesante 1 
Kar orelÓJn donu 'al .' {m kaj ~min 

. Vin amuzi kant~! _, . 
Sonorilo,v'Ůc' tamb'Qra, ricarizo, jen " nenio 1., 

' Mi lltertte,.,v?las drinki k'iJ,j ,'~brii sel). .kQnsC;p ;! ' 
- 1.('1a1 :sagou' .oni caSas? SciQ; 'gloro" ,~ c1ů :pasas; ;, . 

Kaj senmort:;ls l1út Li-Tai-Po, Sf) li drinkis gis ebrio~ 

'"' - c Npkio penso .~" '. 



lihr<tj, I~rof'kaj kovertoj de mia kamarado, 'stud-
ento . . , , ,(I , 

:J~m ' Ce ,~~ poclro mi ekrigardis mirigit-e a1 ili. 
' - De kie .. ; , " . 
"-Cu 1a d:iantoj? 

.,.... ,.les. 
, - Hm! Ou mi dirll , mi ne acetis ilil1l. la 'in<> 

vénas ko:tistante: .• 
-'- Konstante ? ; . . 
-- Ec ; . ,Jíne si tedismin ... Ou si 11'e pOVaB 

tiQU kompreni au . .. ne volas? Al mi ,estas tute 
egate ;~ .. Morgaťí mi s1osos ' p'or si 1a pordon. Jes-s-sl 
- kaj li kuseťis SUl' la liton kun manoj raoome pus
itaj en la posoj1i. 

- Ho, mi amas kna\:linon ~ larmo, kant(), mi 
diras ,a1 vi" Mi.škribis al si" pe tis sin, sed si ne respon
dis al mi; - 'fia hontema, pala... ma1a1teta, kun 
pura animo kaj... ma1Sekaj okuloj. Ciikml 1a barilo 

'de I' unÍversítato lni vidis ~ín... otte... arrťaU:~ •• , 
Kaj nun : .. atendu, mi sendos al 'si tiujn Horojn, nu 
- kion vi pensas' ? o." 

K, Tie ' Ci 1a doktoro haltis, 1ao ork:estro ekludls 
dímov,e . 

Kun aťítOTa permeso, ei la! , 
bulgar.a : Iv. H. Krestanov, L. K. 

Panéo Mihajlov (naskita eI! 1897: Stip, Makedonié' 
estas juria bulga-ra beletúslo kun iom sociala teodenco 
kaj delika(;a erotiko. Liaj, rakontoj oíte apera;s klel feli
etonoj d~ cefurbaj (Sofiaj) gazetoj. Publikigitaj estas de 
li: »La festo ' de ľ kapelo «, l> Bulg-araj uoveloj «, »Kon~ 
{eso«, rakontoj ; »8ub la tcro«; novelo i »Malgrandaj 
rakontoj'« , »La rugaj diantoj «, l'akontoj. Unu el 1iaj 
noveloj eslis filmita/ kaj sukcese prezeutita eu Sofiaj 
k:ÍFloj. NeeJce.rpebla kaj ankoraií multe promesanta; Amiko 
de Esperanto, kiun li Dun lernas. 

LA MEZE POKA ESPERANTO 
KOPAR 

lín ell la grupo. Hazarde ni renkonti~is SUl' la strato. 
- Nti? - mi dilmandis riproee. - Kial vi 

perd~is? , 
- Mi estas tro okupita. 
- Problemo? 
- Jes. Sed nun ne literatura. Mi labóras pti 

teknika prob}.emo. 
- Teknika problemo ? 
- Jes. Sed tio ne interesas vin, vi, versvermo I 
- Ec, tre interesas min, vi, l'ealisto I Ralwntu 

dol ' , . 
- Nu, ~ provos al vi .komprel1igi la ' afel'~n : 

En la , tuta mondo, yi seias, , estas granda ekonomia 
kri-zo. Kial? Car OTŮ ne povas tioro konsumi, kiom ' 
oni produktas. Kial? Cal' 'oni pr;oduktas per masinoj 
kaj konsumas per horofortoj. Jen la granda mal
eg-aleeo! Kompr-eneble homtO ne povas konkuri kUll' 
masino, sekvas tropmduktado, 1aborcesíg-o, senlabor
eoo. CÍu homo 'seias tiOI~, kaj, ho, la azenoj, tamen 
ne trovis la solvon: Mi devis alveni rekté ~1 la pag'oj de 
mezepoka fablolibro por solvi la prohIemon. Kvaiikam 
gi estas ja ovo clil Kolumba: Masinon oni devas metí 
kontrau maÁÍno. ,Mi ~am projektis , presk.aťíkonipleté. 

- Kioll? , 
",~,' Homo !i ~c nunvi nedivenas, ? La lwnswn

masmon! 
~. 1<.0 ... ' ko .. ' 'kon's, ... 

, --::- Kial vi balbutaeas? Jes, la konsum-maAinoD. 
Gni s;irnple-ekir.igos mim Ihásinon , kajgi konsumos . . 
Ho, kiel gi konspmos! P~r eentoj kaj milot da teval-: 
p~>VQj gi kÓllsumo$ I La magazel1ojIÍla1p1e~s ',fábel
rapid-e ! , Oui ree , dcvó~ .prod"!~ti: , ,lá ~ap.rikoj , ~é 

, eklabon:)s, .la senlabór-eoo cesos . . Mla maAmo .forbJ..wos 
ta krizofl! La mondo estas' 'savita ! . 

,, ' --' ~gr.athlas~lKtírá Bumy t Mi gratulasl _.:... 
mi kriis cntuzias:me 'Prcma~te lián manon. - Vi esf;ls . 
geoiulo ! CÍam nů SOUll bon I ' 

. - Mi gankas. ',--:- L\, dir~ ~~e1pfide. " ~~ Nu, kaj , 
. kion yi ' fár1tS? Cllvi woraťí. esperantaa? ' 

- J es. ~ - -Mi diris Jxi modeste. ~ Ekiros ree 
;' Literatura Mon'aet "', ' , '~ '~ ' 

- Eh!,-/! '~ "Li~syin~ .,malBat{!: , 



- kiaÍeh ? Vi ofendas min per ci , tiu eh. 
- Kion fari? Mi devas dirieh. Kion komenci 

per lingvo, kiu ne havas arkaikajn formojn. Mi trad
ukis mezepokan fablon kaj gi farigis moderna, kvazall 
gazctartikolo. Al la diablo tiun lingy.on, cn kiu oni Ile 
povus traduki la Kuriozajn Historlojll de Balzac, ne 
fUl'ante el ili enuajn modernajn trivialajn klaCcljojl1. 

- Sed" kara Bumy! - mi diris. - Esperanto 
cslas juna lingvo! An~aťí Dante upenau estus porinta 
sia tempe uú arkaikajn fonnojn. Sed la Iingvo evoluas, 
iom post iom kelkuj giajelementoj eluzigos, elmod-
19-OS, kaj tiam... . 

- Dallkon! -;- li interrompis krllde. - Cu mi 
aiendu kelkajn centjarojn? Mi ne havas t~om da 
tempo. Cetere - mi tute ne havas tempon. Adiaú. 

- HaJtu! - mi postkriis !in malespere. Li 

haitis. 
- · Nu? 
- Kam Humy! -- mi subpremis , rideton. 

Se tiel mallkas al vi la arkaika Esperanto, faru gin 
mem. 

- Cu mi ? Kiel ? - kaj Ia bálo de »problemo« 
ektajreri., en liaj okuloj., " , . ' 

_ . Nu, simple. Esperanto estas, ' cu . ne, cefe lat:
inida lingvo. La arkaikaj f,ormoj. de la latinidaj ling
voj propre ,estas kvazali transiraj formoj inter la nuna _ 
lillgvO kaj Ia pura latino. Elcerbumu ' do tiajll, trans
irajn formoju .ankalÍ por Esperanto kaj vi havos, 
kion vi bezonas. " . 

- Jen la unuq saga vorto, kiun mi aiídas de vi ! 
- likrňs ' kaj sensalute eksvingis ' siajn longajn pied-
ojn. La manoj en Ia posoj, lakapo profunde kl~nita, 

Ses poeDlO; 
Hilda Dresen 

Betulo 
Malmulton bewnas okulo 
Poresti r.avita: 
Jen tegis sin nuda betulo 
Per verdo subita. 

Ho, kia belec' senmezura : 
BetuI' beltalia 
SUl' fon ' de ľ cielo lazura 
En rob' freSfolia. 

SUl' blanka trunketo diskreta 
Vual' bonodora ... 
Ekvibras en koro sekretll 
Sopiro dolora. 

Paduso 
Paduso, regino de l' nordo, 
Kun Dlanka flol'aro, 
UrnIa printempa heroJdo, 
Orr~am' de ľ kamparo. 

En ciu gardeno vi fiOl'US, 

Ce ciu dometo, 
Agrable kaj dolce odoras 
En nokta kvieto. 

Kaj kvazaií n~geroj, heúte, 
Petal' post petalo, 
Sutigas florar' via glite 
Dum sia disfalo. 

Norda naturo .' 
Kielpineť, bar.aktantaen mareo senfunda, 
Kiun Clme ornamas nul' mll.sko abunda, 
Estas la norda na-turo obstine persista, 
Melankolie , reúgna, sed ne pesimista, -
Car en la rnarcolagetojja sin respegulas 
Ankaií kelkiam la gaja cielo lazura, 
Super la kripl aj pinetoj brilegas kaj brulas 
Dum 11oktohoroj stelaroj en .alt' senmezura, 
Kaj dum .aňtull' la eriko abunde ekfloras, 
.. iolkoloras kaj dolce, miele odoras, , 
Dum postrigardas la maroo senspire, sopire 
La forflugantajn gruarojn, voeautajll f;orire. 
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Vintra luno 
La plenlul1aj vin tronoktPj .estas nedireble belaj : 
Froste bluas kaj argentas nego pro la luna. búl'. 
Al ciel ' en muta prego sin etendas la malhelaj 
Kriplaj braneoj de PQmarboj, dormetantaj en ťrankvjJ ' . 

lClj ru:'gentaj rcmemoro j la animon preterglitas, 
Rememoroj 1 Ufl fl mildáj, flustretalltaj al la kor:' , . 
Kaj de la fenestro rava nun foriri mi hezitas 
Malgraií tempo enlitiga, malgrau la I?alfrua hor ';' 

Ankaií en la eambron falas luna brUo tra I' kurtclloj : 
Kusas en timiga, prema senvivecó la llleblar'. 
Riprocetealrigardi, sajnas la kanapkusenoj, . 
Kaj :fantome kvázaií glitus la lunlmu' la~ la klavar'. 

Nun Ia mUdaj rememoroj forvis'lgas d~ l' anir:qo:. 
La lunbrilG froste mOI'ta sajul.I.s pleni je danger' . 
lilte!' la sel1vivaj mebloj kaptas min subita .timo: " 
Malgrau la ].mlllmo kvaz,aií ~l1SUS mi sub nigra ter'. ' 

Sensenteco 
. Eble nul' sajnas lakoro sensenta, 
Froste glacia kaj llldiferenta, ď 
Ofté sub masko de ,mor,ta kvieto, 
Senpasieco kar sajria vegeto, . 
Ardas kasite sopil''Oj kurag.aj , 
lel similaj al birdoj enkagaj , 
E-.aj ' en gařdeno . .de la fal1tazio 
Br~las kalík,ój ' ;de floroJ ,belformaj 
Al 'Tealeco neniel konformaj > , 
~nodorantajÍlur je iluzio. 

Senpove 
Oual ma] sentojpovas ni ' ~)T(loni 
K.aj malhelpi al1a amo ekbur~oni? 
La 'petalojn rugetantajnal lakoto 
DisJetadi sen kompato kaj dodoto? 

, , 

Kaj se de 1a amp bela glite falas 
. Kentrauvole ]a petlUoj kaj oekpalas, 
"Cll' vi povas ,ili,p ;'Čiujn re'kolekti,' , . 
!Per rugeoo ..t:évivigi kaj k~nplekti? ' 
~' . . 



kvawií-suu la sargo de la }} pIobl{)n~o« , li velis for. 
Post kelkaj semajnoj subite malfermigas mia 

carnbropordo kaj tempeste enflugas C. E. R.· Bumy. 
- J.en - li diris sen enkonduko kaj jetis sur 

miau skribotablon dikan kajeron. Mi rigardis. 
Grammalicll kay ' vocabularu antiqlles mundales 

lingues Sperantll. 
- Jen .! - li ripetis triumfe. - Vi povas a-in 

el dOll i. Oni p<>vas el gi lerni la Esperanton de la m~z
epoko, la Esperanton de la Rolandkanto, de Vogel
weide, de Fl'ancisko de Assisi. Vi estis rnizeI'e sen
povaj , malrica), nuIt vi ricigis. Esperanto estas savita ! 

- - Ne kolem, kara Bumy; - mi diris, - sed 
tio ne estus gusta sinsékvo ; Iari antaiíe arkaikan gram
atikon,kaj poste seTcl al gi arkaikajn tekstojn. Trovu 
kelkajn tiajn fosilajn tekstojn kaj poste komentariu 
ilin per tiu ci grandioza verko. . 

- Ho, Ci tiun pretekston mi antaiívidis! - li 
h'iumfis. - Jen , kion vi volas! Eterna gloro de 
Hungadando estas, ke ci tie, en la antikva monahejo 
de Utop, mi trovis ci tiun pergamenon, devenintan 
el la fino de la dekdua jarcento. SUl' gi vi trovoQs en la 
mez.ep<>ka Esperanto la lauvortan tekston de la Pri
mOTta- Prediko; la unu.'\ · prilingva dokumento de la 
hungara lingvo. Legu kaj míru ! 

Mi legis.Sur flaviginta pergameno, kun belaj 
mg-aj inicialoj , kun la splitaj gotikaj literoj de la mez
epokaj manuskriptoj , tie antikvis la teksto. Pene mi decifris ; . 

Widats wui, confratruy, quio nui .estams? Ya 
pulvu kaj cindru estarrts. En quiomt graceu principe 
Diu creays nuialn praun Adamun kaj donnaýs ad 
lIui paradisun quiele domun. Kay eli omn fructuy 
trovibiluy cn paradisll dirays al lIui wiwir. Solel inter
dirays :al liui ~nes arbores fructlln. Sed LIui dirays 
al Uui, pro qu.io Hui ne manddui. Ya, quiudie tui 
manddors eU fructu, tUl mortors mortes mortun. Av
days suialn mortun de creaooru Diu, sed oblivays. 
Llui eedays diaboles. tentun kaj manddays ell frudu 
kay en fmctu m.anddays mortnn. Colerays Díu kay 
Uuin jedays ad ístiunci laborosun mondun. Kay lIui 
fiays nestu mortes infernesquay. Kay totu lluial gentu. 
Quiuy estas ' istiuy? 'Nni estaIl?-s, quiele powats wni 
\Vidir pér wuialy occuluy. Ya nee un hOUlU po\'as 
ewitil' istiull 'cavun. Ya nnichiny estams irantuy ad 
iddi. NU~' pregjumz pro favoI'u siniores Din 'por istiu 
,mimu, que Lltri hábu7. al lÍui indulgnn kaj miseri
corfloll ' k~j pal'donnuz ' a1 Uni lluialyn culpuyn. Kaj 
uni p,:egiumz Sé\uctan muliyerun Maria kaj heatun 
čí1'changielun Michaelu kaj . ehiomt ang:elun, que illi 
pregiuz pOl' Uui. Kay preginmz-sanctnn siIiorun ~etru, 
ad quiu donnatisp.otentu kay ligir kay sohvir, que 
lIui soIw!]z ehiomt Uuialyn culpuyn. Kaj nui pregimnz 
chiomt sanctuyn, q~e illi estuz al liui auxi~u OOJ:am 
nui~ . siniorú Diu. ,; Que Diu' pro il1ialy pregiuy par
don;nuz liuialynculpuy~.\ kay liberieuz nofu ae diaholes 
persecutu)' kaj . infernes tnrmentuy. KajLlui con-

i--:-~-:-~ -E~i:~~;-~~~-:-l 
·1 1889 . • ) 
~ ~ .) Jaroslav V"chlicky .1 
(. La podus' odoras en oer' kristala, r. 
.) suh piedo vía tremas muska beď, .) 
(. de la wgo sonas to no baMwnala, (. 
.) de halagoj faZns brila flora ret' ; .) 
(, miras vi lmn goja larm' (. 
.) kial tia earm' ? .) 
(. Svarm' (. 
.1 cliras birda su,pre, flora ~e la tel" : .) 
(. Ne alba de ľ printempo estas manier' ! ~ 

~ ~ I' II ia spir' padusa .. brila la oleulo, (. 
.) dum sub mia mano tremas vin brusť. .) 
r. Fontas Iniaj IUtnloj el la korangu,lo r. 
.) Iciel riverfonlo el ro/cara I.rusť ; .1 
r. miras vi kun goja larm' (. 
.1 kial tia éarm' ? .) 
(. Svarm' (. 
) di"U5 bi"da supre, flora Ce la tel" : I r. Ne alia de la amo estas manicr' f : 

i) EI la oeba; Bud, Hromada • 
~-=--=-~--------=--=----~..:-~-=--=-~ 
duelll lluin aJ paradisaln tranquilun kay donnuz al 
Uui vOlun ad cielnn kay partun cll chiomt bonu. Kay 
clamutz tri foiuyn; Kyrie eI.eison ! 

Amatny fratruy! Pregiumz por animn isties 
povres homnes, quiuu SíniOl'u ell falses mundes car
ceru hodie salvays, quies eorpun hodie nUl entericams. 
Que Sinioru lIuiu loeuz cum favoruen sinun de 
Abrahamu, racobu kay Isacu, que en ultimo jugiu 
Llui rewiwicuz Buin por commandir Uuin dextre inteI' 
Lluia]y sanctny kay electitu)'. Kay aneh wum. 
Clamate ter ; Kyric' eleison ! 

- Nu? -. li demandays, pardonon, demandis, 
kiam mi estis fininta la legon. 

-- Mi gratulas 1 - mi kriis entnr.iasme. - Tiu 
Ci malkovl1O ~rte tute konfnzos ciujn ·esperantologoj n, 
kiuj kredis gis nWl, ke Esperanto estas la _veI'~o de 
Zamenhof. Jen, la embrio de la lingvo ekzistis jam 
en la mezepoko kaj kase gi evoluis sur gis nun nc
trovitaj pergamenoj. Cu vi ne sereos ilin? Cu vi lIe 
volas trovi ekzemple la lingvon de la dekkviIla jar
oento ? 
. ' --: Ehle mi trov~s gin, - li díris reve. - Kaj 

tlam lTIl eklaboros 1 Ml tradukos en la trovotan lingvon 
la tutan Rabelais kaj la tri dekojn daKuri{)zaj Rak
ontoj de Balzac. Cu ne, Literattira Mondo eldonos 
la librojn? 

~ Ne! - mi ' diris tute · decide. 
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· Grandega ~stis ,liL ~i:Jla 'nO'no;ro i .... ' ,.' " 
Irnagu~ , ke mi, i SmeIsek, ,neKonata . sentáiígúlo, 

"sidas kontraií lá fam.át K. R, :C. P.,nú fissanga';K, ·lL . 
C.P., láu jflÍri.,e~ ,sia "'juiia~orQ~pis la" koroinde',' 
cent poetoj ! ',,', i' ;, .,' , ' 

J:es,estis vereJi, malantáií si:a' gl,aSů cla lakto; 
Liamarmora i.frunwhriliskvazaiínovefabrikita 

dentaro, kaj , Ua pajIsinulá .,harar~kuris " ~onfuze., ' n~-: 
'zorgite, en ciudir-éktáj linjoj cirkaií ,lia' .kNm. ' 

, , ' . 'Ec ,nun, ce:table, "li 
legas I " ,'. ,t. 

lán psrkologian ;,' verkou,' 
sendube. Ne ~hle vidi ' la tít,:, 
olon, car" klel" veralibi~o
amanto, li cirk~iívgi~~Ja lib-' ' 

""TOn persiriha ' kovriló~ . 
Najeli" Ir nuií:';:turnas ', 

':mome~te ' la;.a!oran ,kapon ' 
r~f!E-;;;;iJI~'~. ~ , " ,pÓl' ,rigardi-1ase;rvisf:inonkaj, 

l 'dl '/ ;; ini yiclasla ťitolon sur 1a kap~ 
./ . '. ' " ." de la .,RagD ~ »LesamoUl'.8., a' 

úne j.eune fille «. NQ" Ul,i ne,k;OInl)renas 1a grekal) linKvon, 
sed senduhe 18.-'yerko :pritrakta$ ' ianpooTundan ·tétnon. 

FiDc 'li rimarkas <min ! " (}entil,e .N'fer~as ·ladek ... 
stran okulon .. k~J ' ~I1~S lámaldekstran()r~lon. ' 

, " -B~uáň! :' ': ,'., ",. 



. DR •. i:,EONO ZAMENHOF (WARSZA WA) 

. viziti lin , tute ne antausentallte la malfacilecon de tiu 
ci entrepl'eno. 

Estis varme.ga julia tago. Mi eksidi la unuan 
transportvagonaron kaj farinte. la tutan voja~on SUl' 

lokomotivo, mi petis la masiniston halti ~ste SUl' 

la duono de la distanco inter 67 kaj 68 haltlokoj. 
. Estis jam tria horo posttagmeze. La vanno estis 

rietolerebla. Forlasinle lil. lokomotivon, mi turnis min 
al la stacidoma gardisto kun la .demando, kie toov
igas la malsannlejo, kin alvenis antau kelkaj tagoj el 
Rusujo? La soldato montris al tni direkton, ne sci

. ante difini pIi .proksime la lokon. Mi seI}pripeusc 
decidis iri en la monláta direkto. 

La .kampo estis kOVritaper maturi~anta gdolono 
- specp de greno, kiu somere kreskas SUl' la tuta 
ebenajo de la norda :fIil1ujo. 01 estas tiel alta, ke oni 
povas facile sin kasÍ, ee &idante SUl' ceyalo. Farinte . 
kelkajn .pasojn antaiíen, mi dronis tute en la scnfina 
maro de. tiu Ci gdolono. Kiam mi post kalka tempo 
Ci l'kaurigardis la sitllacion, mi vidís min cirkaiíita 
de nepeuetreblaarbaro ' cle gdolono kaj mi tute perdis 
la orientigou. Mi volis reye.ni, sed es tis neeble - mi ne 
retrovi5 la vojeton, per kiu mi euiris. Mi provis voki la 
gardistou, sed vane! .Vole-nevole mi iris antaiíen, 
sereante ian ajneliron el la Cirkaiíanta min gdolono. 
Post kelke da tempo fine mi ekvidis kampeton. Mi 
ekspil'is pIi libere. Cirkaurigardante tiun ci novau 10-
kOll,- mi rimarkjs k.elkajn hinojn, laborantajn SUl' la 
kampo. Mi ně sciis, hle miestas, sed mi tuj orÍent
ígis, ke mia situacio .ne. estas bona. ' En mia kapo 
'subite revivígis cio, kion oni skrib'is kaj rakontis pri 
ninaj banditoj nomitaj hunhuzoj, _pri iliaj kmelaloj 
kaj pri avertoj de ' rusa al'meestraro,. ne deflanki~i 
de la cefaj voj oj pro dangero, enfali cn la manojn de. 
hunb"uzoj , Miau saIÍooligon' Sajne rimarkis la hinoj, 
rigardnnt'Ů mill suspekte; supozeble .. mia mieno ne 
estis 'tiel Deroa, car mi ekvidis rideton sur la vangoj de 
la knaoo, kiu ' estis kuu ili. 'Mi ekpl'ovis paroli kun ili 
per l'IJs~hina jar.gono, sed ili min ne .komprenis. La 
situaéiofari~is ciam pll malagrabla. La hinoj komends 
murmul'etL inter si , rigar~te min .' deflanke. Rrecipe 
unu intcr ili .ne elvokis en mi kOlúidonru si. Lf estis > 

granda musk-ola ·vir.6 . kun strába ókUló .káj klm granda 
pikfosilo en ]~ mano. Mi . komencis paroli geste, . elllzÍs 
la sll:pre.cititajn vortojn Iushinafn difinantajn klirac.. 
istojn pť>f klarigi al ili, . ke l!li serČas malsanulejQn, 
en kiu t-rovigas ' multaj «divers-mortigu1oj J> . IIi rcsp
o.ndis. per g:~toj . kaj ce j.e!3is per la kapoj kaj fine. 
propónis al .mi sehi ilin. Mi nenion komprenis kaj 
'Ostis .• éérte-, ' {ce ili aňka6 min tute ne komprení . En 
mia . eks.citiUt bntazio §ajnis . a1 mi, ke ili deziri~ 

. ~ ,kouduki min 'al sia:j kunuloj. Mj tamcu Íaris cio.n 
el,:>lan .p.jr §~llligi al ili mim rtraukvileoon. La irado 

. ~Sajnis l!l mi seIÚlil4; la .griU1dega varmo lam . suian 
situatiór} ankóraií.. pIi netolereJ:>la. Fine mi rezignis eč 
la pCJ,lSOll min saví kaj J;Ileditis nur. kia~íere def

;: I endimm ' cn la lókazo, se Ia ~ hunhuzoj » l{ť)nienC06 
mm '" turmenti a.il.ta.ií. ' la morto. ~Jion .. pripensante' mi 
postitis r,niajn kQildukanlojn; tenanteen la manl? kiel 
mjn~lI, lJesárgitan reVÓlYCl'(Íll ! )Mi . r~zigne -átendis. la 
'epilogori. r . .". . .'." . 

. . ' .. Enprofuridigin.ta. en miájn' petl80jíi, mi ttrte ne 
~J?s, kiel nů subjte aperis te .. UDU el la tefaj 



vojoj kaj en kelkaj pagoj de mi ekstaris rusa soldato! 
Al1tomate elSirigis .el mia bl'usto laiíta ekkrio. 

Min neniam tiel gojigis la vido de soldato, kiel en 
tiu ci momento! Vi povas diveni, · ke kune kUll tiu 
CI vido l'evenis al mi mia «braveco». Mi ekrigardis 
la kondukintajn min hinojn, estante certa, ke ili fol'
kuros . . Sed kia estis mia mirego, kiam mi ekvidis, ke 
ili staras tute trankvile apud mi kaj ec goje rigardis 
La soldaton ! 

Kaj jen .anstataií gojo koron mian ekpremis 
malagrahla sen to . . . Do cio estis nur malsana fantazi.o ! 

Lahinoj ne estis .hunhuwj. IIi min ne kon
dukis al mol'to, sed efektive tien, klen mi deziris. Mi 
vidas jam la ironian rideton SUl' la vangoj de kara 

leganlo. 
Permesu do iomete min sénkulpigi:' Mia . 'situacio 

estřs ridinda nul' duone. 
Kiam mi rakontis la tutím -akcidenton al la 

kolego;i, al kiuj venigis min la runoj, ·ilitute ne ridis, 
sed kontraiíe, ~~is mil'igitaj ! ke la akcidento finigis tiel 
felice. . . 

De la tempo, .kiam · ilia . malsanulejo haltis, CÍu
tage okazis kelkaj mortigoj de soldatoj, kiúj io.m ne
sin garde forlasis la téndaron. La loka logantaro" tia
rnaniel'e veng-is sin je la rusoj pTi Ciuj ma1just.ajoj . 
kitíjn gi suferis dum la milito.. Se mi estis savita, mi 
devis danki gin al escepta felieo ! . 

La situacio farigis al mi tute klam. Min · savisne 

Pro pomujo 
Pri mia enarilig-o vi scivolas? 
Mi enarnigis pro pomu j'. 
Ke la spirito kiel blovas, 
Neniu scias, sed mi povas 
Ateston doni al vi tu j . 
Pri mia enamigo vi scivolas? 
Mi enamigis pro pomuj'. 

C,ardenon belan !lavis onklo 
Kaj belokulan filnjon k aran , 
Kaj fonto staris en garden', 
Vergante kvazaií tll Eden' 
Mielan vinon, akvon klaran. 
Gardenon belan havis onklo 
Kaj belokulan filnjon karav-. 

Kaj tie estis kaganguloj , 
Fruktarboj, riCfoliaj plantoj, 
Kaj dum la ardsomera briľ 

. Plenigis gi per floroj, kanťoj , 
'Per ombrQj kaj radioj mil, 

. Kaj tie estis ·kasanguloj, 
}<'ruktarboj , riHoliaj plantoj. 

Okazis en somer· · zefira, 

H. N. B/allk 

Dolctrile sonis pi, pi, cif, cif 
De cent kaj mil flugilhavantoj, 
El foliar' aiídigis kantoj. 
Movigis ankaií mia kol" 
Al nova kanť, al amsonor', 
Dolctrile ťlh~s pi; pi, cif', cif 
Akorde al flugilhavantoj. 

Kaj ludis' kune, amindumis 
Mi kaj Perleto, g.ajinfane, 
Petolis, saltis mancemane, 
Kaj kvazau ciu kantotřil', 
SiTl miksis al ci Tid jubil', 
Dum ludis kune, amind u mis . 
Mi kaj Perleto, g.ajinfane. 

Kaj min si· nomi;s »diablido« . 
Kaj' sin »bir:deto « nomis mi, 
Alt Sill komparis al lili', 
Momen ť nebula, dolcmemore! · 
Si "oola estis tiuhore! 
Kaj min si nomis »diablido «;; 

. Kaj . sill ) bii'delo « nomis mi . . 

Ni venis al pomůjo . belaJ , 

En .. vaima tag' en ci garden', . . Nin frapis gi.a bprlOdor' 
:Ke lni kaj' Perlo, la kmino, 
Vagadis tie pOl' promeu', 
J'Unulo mi kai si knabJ:no, 
Ni ludis ·en sameT' zefira, 
En várma tag', en ci garden'. 

Gatden' - ell rob ' de hcla v'rdo, 
Sur -6io - goja suna riď. 
-SaFgite st{lris la . pomarboj , 
J{ln pendis rugaj vinhcr-garboj 
Kaj j.en cerizoj ~, goia .viď ! 
Tra · ľ ombroj de la }jela .v~rdo . 
·Jen cie goja suna rid'. 

Kaj' kuzirieto Perlo iiis 
Hun birdfacile de: mi for, 
Kaj manon leýis kajakiris 
BTaJ1(;C~On- de l' pomujo bela 
KUli gia frukl' kaj ,bonodor'. 
" li 

K~j lmldau posle . si re~énis 
En ' man ' kun granda f-Ug~ porno, 
Cin mcmgl1s!uniis, PQ~tc mn:s 
La l'estonsi al mia hus' , . 
Rugigi.." mi je la ·ektus' 
De sia man'; , sed jen si' staris 
Kun pec' da granda, ruga poriÍo. 

.Kaj mi en pomo-blarik<ln moi-dis, 
Sarnkiemorrus dento gia; .' 

~' 
, o o 

o .. o 
_ - '000 -

o o o. . . 
Mi sentissian ' bonodoron 

.~ lCajebriigis mi.an · kOrÓn 
L ' odorQ, kvazalí dolqi vin', 
Degelis kol", M venkiS min. 
De uu 'hor' si .estas ·'mla.,. 

" , . 



1eliÓ9, sed La signo ~e' kuracistoj, kiuI1 mi portÍs SUT la 
súltroj ! La: hinój efeKtive neniam atakis kuracistojn, 
ec se ili estis sendefendaj ! 

Cu gi ne esms hela ekzemplo de estimo por la 
medicino ce «lle~ulfuraj ») popolof? 

'Mi ne scias, cu tiu ci rakonte~ efikos SUl' vin , 
kara legarrto, en la senců, reestimi vian kuraciston . 
Ciuokaze estas interese kOl!atigi kun la mnaj mOl'oj. 

Se vi ne koufidas al viu kuracisto, faru la samon, 
kion jam antail multaj jaroj fari s h prudentaj hinoj, 
pagaute al slaj kuracistoj ne por la malsanaj tagoj de 
sia vivo, sed por la sanaj, tiam vi estos almf.nau 
certa, ke la Irnracisto sincere laboros por ke vi estu 
efektivll ciam san.a! 

, Cu tio ci ne meritas seriozan pripensadon 
anstataií serei savou ce kUl'acfusistoj ? 

'·MALFELICA VILHELMO 
ANTOON B ERGMANN 

Ciumatene 1a regImentoj de la Brusela garnirono ' 
marSas preter mia hejmo. Mi ne es tas soldatema. 
Advokatojgenerale ne estas tiaj : cedant arma togae.1) 
kaj tamen, tuj, kiam lpi aiídas la tamburon, mi lasa.s 
mian ' matenmaDgon, kuras al la fenestro kaj staras 
kun la nazo ce l' fene~tro. 

, y, Estas ja vere, « • mi diras kun ia nacia fiero, « 
ke ni havas bonegan ~ldataron ! Kiel gracie garnitur
itaj , varme vestitaj, riure ciritaj , bone nutritaj aspek
tas niáj soldatoj ! Kiel kurage marsas la lipha1'a j ofic
ir<lj inter ' la viooj! Kiel gaje kaj bon humore resonas 
la dancigaj agOl:doj pe la helga nacia kanto ! « 

, Mi sen tas, ke mi pIi volonte i1'us al la ekzercejo, 
kie la bajonctDj brjl~s, la flagetoj flirtas, la k,omandoj 
resonas, ol -al ,la ju'gejo, kie longe parolanta kolego 
enClormigal' tri malfclicajn jugistojn. 

»Kial vi ne sekvis viaIl naturan emon?« riprocas 
Hlin intérna 1'000, ;) kíal vi senkonsidere malSatis vian 
inkiition ? Eble vi Dun estus ja ormnita kaj stelumita 
premier lieutenaut2), anstataií. nigre vestita kaj lal1l
en tanta advokatetD. « 

Ver'e ja, tÍu I'OCO pravas, kial mi ne ig.is soldato? 
Kiam mi pripensas tiou, mi devas konfesi, ke 

neniam maskigis infano, kun pli da emo por 1a sol
data vivo kaj pIi hana inklino por 1a militarto. 

Jam dum mla infaneco tni kuradis kun soldal
capo kaj -lignu sabrD ce mla flanko. 

La ' kamparaj knabojel 1a , najbaraj.o sturis sub 
llIia komando. Mi enrtlgimentigis', edukis, rabotis, ar
mis ilin kaj kiam ni parade marsas pretcr la Tegul
(Jom? kaj . niD meh.ls en batalordo antali onJdiuD, si 
deYáS ' kouresi, ke 1a rusoj kaj prusoj ne pIi bone 
marsis, kiam ~n , 181 G ili pr,eterpasis. 

, ',En la ,latina lernejo Dni p8IDlas nul' pti eefgcn
craloJkaj konkeristoj. Mi lernas ,sinsekve la g1oron de 
Scwstris. Semiramis, Leonidas, Epaminoudas, A.lek
Sán?'rO, _Hanibalo, Scipio, Cezal'O kaj Pompejo, ne 
parolante pri31'óda aliaj militaj hm'ooj(llla antikveco, 
ki~j 1illlvice e~tas nomitaj 1a granda aií la nevenkebla . 
. ' ~liadmiras ili:I1ciujo lali laordono de ' la instru
lsto ' kaj ' dum ,.miaj libel'aj horoj mi lcgas- »La vivo de 
Napoleon.« , ' , . 

A,utaií li paligas cu· mi.a:j okuloj . ciuj hel'ooj el la ' ler,uejo. _ ':' . 
~ilt vir.okal li'iaj tempoj ! , 

• k, "'·M,ia entuziasmo ~.stas seirlima. ' Kiam la verkisto 
. priskr.ibas Ulnl, Aiísterlitz, Jena, mi: ebriigas de dcIiro. 
Mi kuniras batali, átak<}s la aiístri.anojn, la TUSOjri, la 
prusojn, cl:ispelas iliajn armeojn, lasas milojn da mor-e" _. ~" :~ • " •• 

1) :J,."á, a'l'miloj ced:~ all~togo(detadvokato) (R. d. t) " 2) Etan ce ~ aona- leiítenanto (ll:. t!-. t. ) 
a' Franre: , )lDafuova gVa'l'dio «, "ka'j »Vivo la imperj-estro«. (N. d.t t.) · ,', 

tintoj SUl' la batale j-o kaj kiam lu flkkl'io » Venko 1 « 
levigas, mia kol'O batas kiel tíu de maljunu grizbar
bulo, Berlinon kaj Moskvon lni ()niras je la bruado 
de ta tamburoj kaj la sonado de la tmrnpetoj ; ' sed 
kiam venas la malfe\ieo kaj alproksimigas la malvenko, 
ho, tiam mia entuziasmo 19as heroakltl'ag'o, Kun la 
malgranda nombr.o da kuragu loj mi envicigas sub la 
gloru standardo, kaj de tempo al t-cmpo mi estas tu :; 
ekkrionta 'kun la »vieille garde« senesperan » Vi ve l' 
ernpel"eur 13) 

» Tiuj estis herooj , tio 'Cslís viy,o, ~( mi di1'8S al 
onklino; car dum mia spi1'ito venkas cn W .agl'am au batalas ce la Beresina, mia vanta person eto sidas 
cn la malnova kaJlupo de 1a paca TegulJo mo. 

)l Tiam lu junuJaro rangaItigis! Tiam ,oni povis 
dístíngi sin kaj akil'i gloron ! « kaj en mia srnpripell sa 
entuziasmo mi sentas dlOl" abomenon kaj p lelld'oll pOl' 
Ia. trankvila feli()o, kiu cirkaiías ·nin. Mi deziras novajn 
ll1ilitojll , nova:in batalo jn , novan NapolcollOl1, pOl' Jl)j
a\' ice lalt liaj ol'donoj marsi, balali ka j venki. 

»110, iufu no ! ~ gell1as onklill o, l"Íga.nlan le lnws 
sia sll'umpo, »vi ne scias kio es tas rnilito, alic vi ne 



ů!Sprimus 

kaj ne půvas pretetlasi 

Ul'aj , radioj sbrcas, ' fl'a la " tr~Il;lebinta ,folml'o; kv~aií 
girlandou de 'ťap-o kaj. lulllQ 'cirkaií la .,eúhiziasniá' 
vizago de la 'Hera junulo;.. . 

, Estas nokto, Oi tÍe kaj tieva,g:$ SQrca lumo sur . 
la Izola knmpo, kelkáj fantemoj' steliras en la mallumo, 
kelkl).j .. QQ'I:brQj, svflb;lS sUl'late~~ . N~nia ,krio, : nenia 
bruo aúdig.as . jimi súr k kJ,kB, . kil; ,,'nialnililtajrthol'{)jn 
~~!t.aiíe miloJ~a. kdle'nij ,,:~C?j }evigis,: ;iá. ~a1:fil(l.~StJ§ 
hl!)ta, la , b,a~leJo estas fdrlaSlta ; tniJ, :kiu} ,sii,erl!e 
st~liJ'as, sereaš rabajon, tiuj , kiuj seriespere cirkaií~ 
vLlgas, seťcas {imikoll. , -

. JUlla ' vifino, seh:ata de .ffialjunulo kuras kaj 
set:cas jámdummUltaj horojcirkaií si. La espero 
sajnas forfluginta de si, kiam él'i la ' lllalp1'oksimo la
m~enta. b6jego de hundo atingas, siajn orelojn. 
. , Si klll'as al lil. ldkd ,: . Cd la ralidode l'llOlitetb . 
kusas Úu, i,~liIi Sl sertas,. rll1lll la'; vebo3~clo ~e la 
hundo rakontas al si 1ian hisWri,ón. "" . 

Man" la . pucÍe1{j, estas ci{j, k~on §i: rétr;ovas . vi~~ 
anta de Vilhelmo ! " ",; 

Jes, tiu bela Íraiílitlo de sub la'faguJo,,ttu sen
~sjJera vi:rlo~ de ia bataleJo) estasla nui1~ grizáonklino. 
Vilhelmó Stolz esfas ' la mtlrtlgita só1dato. . . ..' 
. : VilheiJl10 stUdls en . W~ín1at, '. kUt~ , la ,libetiga 

ekkri{j eil q,eřmartujo levig-is iII1álgtándl!-IQj ,kaJ grand
ulój , mal1'iculoj kaj ricúloj ril:Yeli's.Li f ,órlasis ,Lilih,~
ojn por pri'lni l,a al:milóJlkaj r~pidis, H,berigi · la 
karan . lartd(jn. .' , 

Rapidll elektiia óliyito de ia volcrntuioj, li .:estí,s 
lógigita kelkajn tagojn ru:i:taií la\}atalo de W<iter~ , ce , 
mia av6. . " ,, ' {' , '/' , ,.,'. 

, . ~tHag~ kaj ~ie1'a,. ,kla llestÍ$, ieIituziasl11á ' .k,aj , 
plen faJTa , II .baldau , akltls la kó1';QI1 ,de la dydekJar,jl , 
k:nabino. Si ig-ig lia fiancrno· kaj ~.sf la Yén,koónklin~, 
la ' tiama :ónklino, d6YUsakoQ'lpani la Junatt oficlron 
a1 Germanujo, Ltt batal;Q de ' Waterloo . !~akasis , ciUj~1; 
ci esperójn káj malg1'a,nda . ringeoo, -:-;- la fiancrjngo, ~ 

, SUl' gi '.meo, ankro j kaj . kata : --: kr;edo, ~speró, 
kaj ~tnO, - kiun onklino, pm;tasa:rtkóraií slli.':, s~a 
inalgt.asa k:aj , sulk;-etigill~a .man()~ ''(lstas Cioo, kio ,ri}stis 
de tiu vlvorevo. ' 

Si mem 1'akontis' .al, .. mi dum ,tíu vespeJ;(),k,un, 
kortusasimpleco, ,tiim ffialgajan bistoi~Qnkaj : finls 
per: la vortoj: »;llun vi sci.as, Ern~jo; kial ,9nkliJ!0 ri~ , 
Satas miHtonkaj admiraS nenian, Napoloom;:iI?, k,aj .sé 
mi povasdoni al vLkoIl.si1on ,: :neniarnigu~oldaÍJ(u 

Cú llli ,devas , ti~n )onf-esi ? ,pa, ékzemp1o.. de .la 
malfeliea: ~Vilhelmo i,kaiízas "terurajndetruoj,n en m!a ' 
ll1ilitemo~ Mi ,ekdubas p;ri "la Iuilita gloro lka j ' ilePialldl,ÍS 
min .. mem cu mlÍ.rsad.i, . batalí, . vehki, .sed ' .precip'e: lI1-od-ď,: 
igi kaj lllurdi." ~stas do,111 destiiH?Ue la, houíaro,, ? : ,~ 
. . lom . post JOlU Japap~asold,at~apo, .es,!as Il.l:lllp~l 

. sllt.ala; :la 1igBagl~vo', ille'Plu;, esta$ buklig.ata, la: ,kam,p.-• .: 
. araj kn!W9f foige~s : l~ ' komandou, Jllalaisciprinig,as :: ; ~ 
" ErnestfeúIias>l,0 ;viro ,. de . Napole.ono« '. ~aJ. Ae . ig~~ 

sdld,á!o.. "; . ,, "': .. , ; ;";c,·L, . 
'ci EU' la : flffi}ora : , 



,KRUCENIGMO 
TAMÁS FALU ' 

,.. ~ 
( 

~
'~ .; ~" tl.lbl~J ~stis kunso;itl.ljJ kovritaj de blanka 

13lhJotuko kaj ,s Ul' la ta.blotukoj paradis 
' : . ;.", " "ipuntaj, , nH\plah?l'~jo.i ,alloneanlaj \:irinan 

':', • .' . "0' : . Jer:te~oll. J;terfldls sola. pnlter.a ngardo , ., !;lL la ordo ae l'cambro; ke la domu 
, . tltendas gaJitojrL :', 

,',La edzo sidisen la angulo, kasinta sin post Si;l 
gazí!t.o, , p.or ké li . n e estu malhelpo, La infano lernis 
en 'jJil ' alia cambro kaj la edÚtió, kvazau rmi.rsalo, 
kutadis III kaj eIl, en kaj el. 

Subite ekkriis la éclúI1ó : 
-=... Vene,s BaraIlyi ! 

. ' Se , ékzistus . aparato, kiu montras, ke ankau tra 
1a :spiho de I: domo povas trakuri frosta, tiu ci aparulo 
I1'lm estus mezuriIita frostotrakuron de - , 300. ' 

Ba:ranyi estis la teruro de ľ urbo. Gasto plej 
tedaf plej multe, mangan ta , plej' multe trinkanta, plej 
maHij.cile sinmQvanta, plej longe restanta. Tia hom G, 
ki~ iute ' fajfaspri tio, cu oni invitis lin , au ,ne. Li 
s-ent!S sin iIlvitita: Óiam kaj cien, kvazau li estus haviůta 
koň1Íta ntan kaj tutjaran seIlpagan Bileton ,al , ciuj 
tab\9j de la urbo. " Generale oni sciis pri li, ke li 
vizi~dis la viandven'dejojn, por ekseii, kien oni mendis 
vialldonpli grandkvante ol kutime. Li eniris la spie
ejojn l{a j interésigis, kiu domm.astrino mendis neor
dinarajn kvantojnda spiooj , korintoj, nuksoj , migdal
oj , '60kolaaoj , . aií kien oni portis botelajn vinojn , 
pIi ol kutime multajn botelojn da minerala akvo. Ec 
la' servistinojn li haltigis SUl' la strato kun tiaspeca j 
ruul'j demandoj: 

-- Nu, kiel amuzigis la gastoj hieraií ce lá 
gesiIÍjo~aj most<?j? 

" . La servi!"tino sensuspekte respondis ,: 
- Ne hieraií estis tiu vespermango, mi pelas, 

gi estos nul' venontan merkredon. 
Baranyi tiam prenis la notlibron ~aj Ion en

slcribis. Ne ma1facile diveni, kion. · 
. - Tiu Baranyi venas ! - konsternigis 1a edzo, 

frape jetante lasazeton. - , Mi ne estas hejme ! 
- .Bone - diris la edzino - do retiiigu. 

KOJlfidu al mila "aferon. Malaperu:' Vi~ mi ne hez
onas, nur Jocjon. Jocj? ! 

Jocjo a,peris m.aumtaií la por
do. Kajero ~tis ' (ln fu mano kaj 
krajono. 

- Don'\l 1a kitjerQ1l kaj kraj
onon - ,diris al li la patrino. ,
Mi sktibos ses yortojn unu sub la 
alian. Bone atentur kwn mi diras. 
Mi vokos vin unu p<?st ,la alia 'Bés
foře. ; Ciam mi demandos' vin pá " 
io. :ynue vi respondos 1a unu~n . 

. v.orton, poste la du.an, poste la trian 
peslil ' lakvaran.Cu vi komprenis? 

~ Jes, pa.~jo. ~ , 
9nj. fr~pis. , ' 
EnpílBis ~<lDyi. .. 

" ~ Ej, ej, ,--' li cl<skuzadis'sin' .
.,.-- eble mi veil.as en nl.aJ.lJQna ~iD.~ < ", 

po? ~i t~ sinjorinan mQatQn. 

- Tute ne - respondis la, dommastJ'Í!l ť\. 
Sidigu. Ec,' tré borle , ke vi vert is, car gúslp mi havas 
grandan laboron. Mi solva8 kl'ueénigowri . Vi , alnICli.:.iu 
helpos min. La krueťnigmo estas la proyd de Id ge
nerala SGi\). Vi , vi I',oj , bavas Cirilattl grandan avant
ag-on super ni , per via granda instruileco. Ni do kom
eneu. J. boriwntale. La naúa litero de la greka alfa
beto. 

, ,~ Mi devas konfesi, siIijOl' in<l mosbo; -- ekskuz-
áeli s sin Haranyi - mi lernis sengrekan girn nazion. 

- ])0. ni im pIu. 1. vertikale. Vorto antml 
absol'Utus, kornencl itero A. nall liter-oj. Oi estas latina. 
Gin vi devas seii . 

-, Vere trc interťsa gramatika demando - l'id
etis Baranyi aeide. - Sed precizc mi memor.as, jes, 
kvazaií hod iau okazus : guste tiam mi havis va1'icelon 
kaj versl.ljne mi ne kompensis la lernomankon. Cu 
sinjorina mosto ne,ni.am havis varicdon íl 

_. J es ja, mi havis kaj eble ankorall mi havós. 
Sed ' kiel en la p.asinto, ankaií en la estonto mi 'Uws 
ee tiujn ci val'icelojn por fólium! leksiloůnojn , eČ cti 
la . lito,. car . m~ ne ~.ol as , ke mia kulturo ?aVll ?ikattoJ~ .. 
Mla fllo JoC]O, km estas unuaklasa glffi'llazmnO. gIn 
versa jne scios . Jocjů t , , 

Jocjo brumalfermis la pordon , kvazaú la kuk-
01.0 de kukolhorlog.:> kaj atendis la demandon : 

-- Vorto anta!'l absolu lus. Kio esms ? 
- Ablativus - sonill Jil respondo kaj JoÓjo 

resaltis cn sían Čambron. 
- Vi pravas - respondis la patrlllo - Abla

tiVllS, abs.o/ulus , čiu tion scias, kiu estis gimnaziano. 
SUl' la frunlo de Baranyi ekareris la unuaj svit

gutoj. 
Mi miras pri Jocjo li, gemis turmente, 

-- Kvankam mi aiídis, ke li refalis el sep. 
--: Unue, li ne povis refali el sep - defendis 

la filon la patrino, - car estas nul' ses lernobjektoj. 
Jocjo refalis nur el ses. Sed tio ci estas profesora 
arbitreco, pedagogja misuw, tiran a vengo. La infano 
estas genia. AI vi mi povas diri sekrete: la pro{esoDo 
pritimas pro li sian katedron. 3. v-ertikale . Germana 
urbo Jmn 173000 lo~antoj . , 

Baranyi lar~e malfermis la okulojn, kvázaií li 
gapus la lan~karton de Germanujo kaj ne povis trovi 
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vorton. Li nul' sen tis ke jam svitas ankaú lia k'Olo kaj" 
moligas lin ko1umo. 

-~ Jocjo 1 -- nudigis den'Ove la voko ' kaj Jocj'O 
Je la demando sencerbume respondis : 

-- Alt'Ona! 
- N\I~ jen tutc faóta demando - daurigis la 

inkviúciOlI la dommastrino. - {I. horlzorita1e. La 
c.ikonio gin alportas. 

-- Infaneto, infane~o! -- ap1aiidis pro la gojo 
Bal'anyi, feljee, ke li solvisunu dernandon kaj ti'O eble 
dOllos sufiean Mzon por resti por vespermal1go. 

.- Hontll, maljllna kalvlllo - riprocis lin La 
dOll 1111 astrill o. - Cu vi do es las tiel naiva? Doni tíml 
respondon Cll la jareento de l' krueenigmo. Jocjo! 

.Tocjo, de la unua klaso, aperis en la pordo kaj 
lrankviJe respondis ln metitan. demnndón : 

Printempo. La cikonio la prilltempon al-
pOl'tas. 

De Bar.anyi jam estis tute svita 'ankau la 
t10I'SO, duonvive li t·enis la clu apogil'Ojn de ľ sega. ' 

- NUll sekvos i'Ometo Cla histmio - aiídigis la 
ku I'ngiga' promeso. - . 5. vertiknle. Alban-deven'a fa
milio, kies kvin membr'Oj estis grandveziroj dum 
1656 ---'17 10. 

Baranyi'n kaptis la vento de ľ historio. Li senti:;, 
ke li sidas en polva muzea sllb vitrokJ.oso, en siatempa 
jako, en kol-.atingaj botoj, kun inventaria numero SUl' 

la k'Olo, remburita, sen sango kaj vivo. 
- JO(\'jo ! - soni!> la káo al la najbara cambr'O. 
La lnf.mo, de la unua klaso, respOlldis kun la 

pl'etcco de seienculo : 
-- Koprili. 
- Nu, nun vi ricevos hemi~m demand'On, por 

. ag-rubla allcrno .- anoncís ladommastrino >kun atabla 
gojo. - 6. horiliontale. 'La Ilemia signo de Iilolibdeno. 

MODERNAJ FABELOJ 
lL Pr; la ; ruza! advokáta 

Fra.ncísko Szilágyi 

.Bar~myi lace f lustris : 
.- Mi ne komprenas. Kin estas m'Olibdeno? 

se Íui licas ti'On de'mapru, NUD mi audas " -pri gi 
la wluan fojon en mia vivo. 

J'Ocjo, de la UllUa klaso, denove devis ap~ri , 
por rcspondi egalanime : 

- M. o. Mo. 
Baranyi jam estis ·en t1a sta to, 16an~ oui po~as 

clligi 1a tI:nncil'On en la .operaci'Otan malsauuloIl, '.;.i-ice 
stebitan per injektpikil'Oj' .. '..; ;'M ' 

La dommastrino, kiel bona kuracisto; : f~ni ' kur-
agi~ risk i la tranoon kaj vokis al la servistin'O : . 

- SlIrmetu Ja tortojn, malgrandajn bakajojn 
kaj konfitajojn . 

SuperbeJaj, sllperk'Oloraj, superodoraj sukerllJ
Ul'laj cefl'erkoj invadis suhite la tabl'On. 

.La nazloboj de Bacranyjestis stonÍgintaj, ne se.l1~ 
tis. Lia cerb'O pilkludis ' {:Jer la koprili-ój ·kaj m'Oli:b
deBoj kaj hon4tdis cirkaú Altona. Li~stis- venkifa kaj 
humiligita.Li jam ne pIu volis mang-i, ec ne poví8-
~ennaúzc rig-urdi la tortojn. . . 

_. Vi povus resti, Baranyi ~ invitis lin la doul-:' 
mastáno. ""- Tuj ve~os la gastoj. Estos ce ni krue
enigma eampion-k'Onkul''O. K'Onkuro pri inteligent? 

Baranyi uzis sian ankoraú restillt(in f'Orton por 
ekiregi al la pord'O. . . 

--- Mi dankas, sinj'Orina m'Osto - li balbutis, 
-- mi Iiapidas, morgaú ' mi tÍ'ansl'Ogig'Os en . ll'Ovaí1 
logejoll. 

- Kie vi -prenis l'Ogej'On? ' 
,Baranyi resp0ndis jam el 1a §tuparej'O : , 
- ll'Orizontala strata : 37" dua vertikala, oka kvad- I 

rato. 
EI la nungara: Karlo '-Bodó 

Cielfaro, tertre-mado, kuru kun ni , kamarado ! 
-- De kiu vi scias? 
- De la kato. : 
- Kaj gi? 
- De la kokideto. 

Cu estis, cu ne estis, eble . trans la Fabelmat'o ~ Kaj gi ? 
VlVIS kokideto. Ci skL-apis, skrapadis SUl' la malpur- _.- Cia kapo spertis. 
ějo. FO,ji' 1a filo de la najbal'o jetis stoneton, gi fal is ~- D'O ni kurukune! 
rekte s.ur la kupon de la kDkidet'O. Ektimis la kokideto, 1(uri5;' kuradis iJi .. fine renkontis aclVokat'Ori, Dem-

ekkl1ós, kUTadis kaj ciam kriarus : andi3 la akvQ1mtoď; . . 

.. - Cielfal'O, tertremado, kuru , kuru 1 - Kien vi ku ras, kamarad'O Cevalo? ' ,. 
Dl1mkure gi renk'Ontis katou, Demaudis la kalo: -- Cielfalo, tertremad'O, kuru kuó ni, kamarado! 
-- Kiell vi kuras, kokideto? - De 'kiu vi scias? ~ 
- Ho ve! Cielfal'O, tertremado, kuru kun mi, _. Dw la hundó. . 

kiunarlldo ! - Kaj gi? 
-" De kiu vi scias? . t ~-":. ,.; • })-e la kokideto. 
~ Mia: k~p.9 sperti!>. . . " J--:- Kaj ' gi? . 
--- Do, ni kuru kune ! . .~ Cia kapo spcrtis, . 
KUli, kUl'udi: iii kaj ~J:errkolltis hWldon, ;Pém- .. ,-C--;: Do ni kuru kune! ' 

"udis lu . hundo' : . ď •• ' " • '"~ Kuris; kilradis ili,fille T~nk{)ntis dupQu, ... DeiI~~ 
~ Kien vi kUTas, kamar'ddo Kato? anrus':; la lúpo : , - ". . . 
- CieHalo, tcrti-emado~ kuru ' kun ni; . ~. Kle-Jl vi kuras, kamarado. Advokato? . 
-- De kiu vi scias ? . .''', .~ úiétfa1o, . tertremad'O, Kuxukun ni .ka'inaraclo t 
_: Kokideto du:is. . . r,;.,· De Kiu vi scias? 
- Kaj ' gi? . . ,' ... ' . :;: --.: 'U " ~~val6 diris, 

. ~ ,Gia Kapo spel'tis. . .. . . :!;: J\.ar-gi ? 
- Do ni kuru ku ne ! :. :. 'l"!_ ~ Qe' a.. hunJo . . 
Dentlve ili kum, -ku'padis, ili:·renk'Ontis-vif.eévalon~~:"·-""_ '~ K~j · ~i jl .... 

Oomandis la virOeval'O : .~. ~ De la kolcideto. ~. 
- . Kien Vl kuras, kam.arado Uund'O? - Lij ti ? 



_ . Oia kapo spertis: 
- Do, ni kuru klIDe! 
Do, ' ili kuris," kuradis kaj Clam ilikriadis : 
- Cielfalo, tertremado, kuru kun ui, kamarado! 
Jam ' vesperigis silper ili, tamen ili ' nul' kuradis. 

Suhite ili fa1is en profund.an kavon. Kion farl, kiel eliri? 
Ui j.a~ estis -tre malsataj. Do, di.ris 1a 1up.o : . 

- Tre estimataj gesinjomj, amataj amikoj ! Nia 
situacio estas tute speciala, mi povas diri, gi estas sola 
en la mondhistorio. Ni estas malsataj kaj ni havas 
nenion por mangi. Ni devas solvi la pwblemon , se ll ,), 
ni 'Ciuj mortos. Sed mi havas proponon. Intel' par1am
entaj ' formoj ' ni decidu : Kiuen nia societo havas la 
'plej malbelan úomon, tiun ni formangos. 

. La ' ád.vo~ato unue deziris kontraupar,oli, sed kon
~tatinte, ke 1a lupo , estas la plejforta intel' ili, per 
tre elokventa 'oratorado apogis la proponon. Ciu silen-
tis. La lupo demandis: _ 

- -o Cu neniu kontraudiras? Akceptite! Kaj mm, 
ni ri:gardu 1a nomojn : Lupo-pupo es tas bela, advok
ato-adorato estas bela, vireeválo-mir' -de-stálo estas bela, 
Imudo.:.Jundo estas bela, kato-flato es tas bela, kokineto 
- fi, tre aea, tute estas vi malplaea ! 

lii diS§iris la kokineton. Sed gi ne suficis ee por 
uJ).u dento. - Denovekomencis la lupo: 

- Lupo-pupo estas bela, advod~to-adorato estas 
bela, viroev.alo-mir' -de-stalo estas bela, hundo-lundo 
estas bela, kato-blato-fi, tre aea, tute estas vi malr 
plaea ! 

llidissiris la kato!!, kaj ne malsatis dum la tago. 
La sekvan tagon ree oscedis la stomakoj. Denove kom

-encis la lupo : 
- Lupo-pupo estas bela, advoknto-adorak> estas 

b~la, . vircevalo-mir'-de-staloestas bela, hlmdo-vundo, 
- fi, tre aea; tute estas vi málplaca ! 

Kaj : post UDU tago, ree eksonis la lupa kantJ, 
nun jatn tute inallonga: 

- Lupo-pupo estas bela, advokato-adorak> es tas 
bela,vircevalo-§mir' -de-stalo, fi, tre aea, tute estas vi 
malplaea I 

Kvar tagojn ili ne malsatis, dank' al la malbela 
nomo de la oevalo. Tiam dil'is la lupo: 

- Nu, kamaradoadvokato, Čar ni ambaií havas 
tiel belajn nomojn, ni devas dueli. Venkito nutros, 
venkinto man~os. -

- La advokato ne konsentis, lie10kvente provis pruvi 
-la neteneblecon de la lupa ' opinio. Li montris la' pa-
ragraf9jn kaj eiamaniere li klopodis konvinki la mal
satan lupon. Fine la lupo, tedita de la longa parDlado 
kaj mrusato, tute simple enstomakigis la advokaton 
kun siaj ,elokventeoo kaj paragrafoj. Sed bo okazis ? 
,L.a -advokato ' restis ee en lupa sk>ma~o . advokato. Li 
Plkadis per l~ akraj kaj pintaj paragrafoj la stomakon 
de la lupo, : ~iu ege suferis. Treege > do1oris ~a 8tO
mako, tar mem' la ~dvokato ne estis lvo digestehla 
~angajo_ Kaj krom ' tio: la paragrafoj pikis-pikndis gl3J1 ventron. Oi sáltle\'ig:is, kracis, veadis, haraktis, fine 
Úl~itis pro lideruráj suferoj . Kaj DuD la adv.okato per 
la plej akra paragrafo -eltraneis sin el la stomako de 1a 
lupo 'kaj ~1rampis. " ,.' 

Li-esnstre m.als.ata. Lerte lisenfeligisla lupou. Tiel 
bone li faris tion, .kvazau · gi apartenu~ al ua profesio 
kaj ,ekmá:cis Ja lUp0viandon. Li estis nunsola en la 

·;kavo. Li .. estis tre melankolia, carla lupoviando estis :ue malmola, li pe havis aiískultantaron por siaj paroI
.adoj, "'kaj li ne 'havis <Qkazon por la disputo; Dum li 
ma.lgojis pro tio, : jen li ekvidis 00 ' la ventl'O de la l~PQ la parllgtafojn. . 

- Ho, mi stulta f Ke mi ne bavis gis nun tiun 
Ci idcon ! _. li ekkriis kaj prenÍllte 1a paragl'afojn, 
kunkrobs ilin en cenon. IIi ne estis suficaj por la ne
cesa longo, sed lin tute ne emharasis la afem. Li bavis 
en sia interno cie, pal'llgrafojn, iODl post ioIU li e)s
putudis mu1tegon da ili kaj Fine havis taugun eenou. 
Poste j etadis la pretan eenon sllpren , gis la finajo 
fi~sigi~ ie, SUl' la rando de la kavo kaj hele li el
gnmplS. 

De tiam li ne eesus certigi ál Ciuj, ke cies fun
damento estas la bone faritaj tre akraj, krampaj ka:; 
kllrbaj paragrafoj. 

Se Ja eeno estus siriginta dum la grimpo, mia 
1'abelo ee oun ,daums. 

OBSfBUO 
H. N. BJAL/K 

/Ja im NahnH' n Bjalik' csléls la. plej em inenla mln
lempa hebrea poetu. Li naskigis cn 1872, en Illalgranda 
,'ilago (lil Suda l{usujo, kaj nun li logas co Palest.ino. Li edu kigis unlle cu la heder (elementu juda lerneju) kaj paste cn la JeSl1va (hebrea scminario), kie li stuuis lil talmudo!1 kaj teologion. Per arda labnro kaj abunua lcgauo la poeto kreis por si tuj de la kOlll cnco hrj lau 
karieron en la hebrea literatura kampo. Sed subite li 8j lcntigis kaj ]a silento dall1'as jam dek jarojn. Dum ti till silenta pe.riodo la poeton lamen oku pas utila labol'O , car li f'ldonas kaj kompilas hebrean litera turoIl antikvun kaj lllodern,Ul , precipe pUl' la UZll de hebreaj lernejoj. 

Kiel hunJO, Bja.lik cstas ankO!';!11 en sia,i plej bonaj 
vivj<1l'oj, kid poeto, jugante lau la kelkaj poeziaj ckzempJoj , kiujn li donis kvazaú konlrallVole aj ni. dlllll la silen taj -jal'Oj , Jj (~sLas ankorull en la zenilo de sia 
polenco. . 

JA lingHl de Bjalik eslas ta liug\'o de la llihlio. sensanga lall gramatiko, sed rici.gila ri.late a1 vorlaro per la' aldonoj cle do{lek kvin jal'cen toj de lilel'atur;l Ilvo!un : 
talmu~o, rabena libraro, mrzcpoka. hcbrea filozofin kaj 
poez!ó~ J:;a: -v(iřkJsloj de Ja- Pš51':bMro; oon'CpóvUs' kom pecní 
la pbczion di BjaJik, Ui nor dcvus ' deril,lI1di la sígníl:un 
de kelkaj vortoj ci ti e >k~j tic. 

La poeto -veekis grandan diverson de poeziajoj, snil ce!e :p.ri la intima vivo de la hebreo en ekúlo kaj kanlojn 
de lámento Mj . doloro, in terrui ksitajkun kantoj de espero 
por la ·nova.<~evi.vi'ginta hejmo en Pales~i~o, L~ S;)IO
numereplib]~Júta e:kzemp]o eslas nul' fuclla specllueno_ 
Sed ' gi eble inst.igos aliajn tradllki pIi sedozajn aliajn verkbjn 'de ci tin blata nebreu poeto. 

~ , J. D. A, 

SlNCLAIR LEWIS --l ... ~. ~ 

' Estisgntndu so~prizo, klam en la jaro ' 1930. la plej 
grandánliterat.urán pr'eroion, kiun y,e~k\st.o,' po~as riC(JVj, 
la Jiteraturair Nóbelprémion, ricevis Sindáir 'Lewis ame
rika verkisto. 

' Ki-o ., ka67is la surprizon? '. t .. i já estas roondfama 
vnrJQsto. Káj II esťa:s ankali taléh~ . .! 

" (Ofii ~surprizigi!;, ;' Cár 'n Ull' oka~{ 1~.1 un-uah ' tojon, ke 
-amerj~an , verki.sI.()n , ~Jni, -hopOris';pef Cf lití ; p'~Jnío. Oni 
surpfG.ígi§, . cár "pastl 'a-. 13,. ' ~ghaw·: káiú1nári1te ,. Fl'ance, 
Silldair Lewi estas jam la tria .>inehooorinda« verkisto, 
kru ricev:is la premion de Nobel:- , 



Krom tio, Sinclair Lewis ankoTaií ne finkuris Slan 
litcraturan karieron kaj li est.as rnulte atakata verkisto. 

Estas noti.nde, ke mter la kandidatoj por la premio 
estis ankaú alía mondfama amerika verkisto: Theodorc 
Dreiser, la ai'ttoro de la rnonumentala »Amerika Tra
gedio «. Tíu ci fakto ankai:í pruvas, ke ľa nova amerika 
literaturo estas altnivela kaj egalvaloras la eiíropan. , Saj
nas , ke ne nul' malbonajn , aventurfilmojn, sed ankau 
bonan literaturon kapablas produkti la nova mqndo. 

Antaíí. tri jaroj Sinclair Lewis rifuzis la Pulitzer
premíon, kiun oni kutimas aljugi ciujare al la plej bona 
romano. Nun li akceptis la Nobel premion kaj per la 
gnnda monsumo intencas helpi junajn, malricajn verk
istojn. Li jam ne bezonas monon. Li , es tas . materiaJe 
sen~ependa. Ljajn romanojn oni legas en, ,,10,000,000 
ekzem pleroj. 

Li estas nun 45 jara homo kaj sur la zenito de sia 
produktkapablo. Li naskigis en eta vilago. Lia patro 
estis kuracisto, ankaíí. li intellcis farigi kuracisto kaj ' en 
la universitato studis medicinon~ Tianl li komencis verki. 
Sed li trc ~nuis la tradicían ' atmosferon' de la: Yale uni
vcrsitato kaj li aligis al la utopia-socialista kolonio Helicon 
Hall, kiun fondis la plej granda vivanta amer:ika verkisto 
Upton Sinclair. La medio de ci tiu kolektiva kolonio 
havis decidiganefikon por lia estonta literatura agado. 

Li lerni; sian sincerecon, klaran observkapablon de 
Upton Sinclair kaj malgrau, ke lia socikritiko ne estas 
tiel profunda, kiel tiu de Upton Sinclair, tamen la post
signoj de lia iama radikala mondrigardo esta~ klare 
konstateblaj kelkloke ec nun en liaj verkoj. Li ' kurage 
kaj senmaske priskribas la monavidan, monótonan, sen
artan kaj sennorizontan vivon de la plimulto de ľ ame
l'ikanoj. 

Li ne farigis kuracisto, sed li ded.iéis sin tute al la 
literaturo. Li farigis jurnalisto, helpredaktoro, Li estis 
servuLulo de la Magazenoj. En 1914. ;Ji aperigis siao 
Ulluall romanon, » OUI' Mr. Wrenn. « kiu estas aíí.Lo
hiogl'afia verko. Sed la romano ne havis súkceson. Nul' 
lia kvara romano, Ia »Main Street«, kiu aperis en 1 9 .~0, 
alporti. por li la sukceson. La verko estas ,sinceta kri~ 
tiko pri la amerikaj statoj . La romano kauzis grandau 
konsterniton kaj multaj polemikojn. Sed dum du j;iroj 
gi disvendigis en · floo,ooo ekzempleroj kaj . lifari~is 
llnu el la plej konataj amerikaj ver~istoj. 

. J 

';4: "-~~;. .. t 
Rlk Luytenf :liiAkaplista. he~o.: f'·;,. _ 
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Pro la atak oj li i:ifu~is a~Eiíropo kaj : sian .. ho~::In 
romanon li jam verkis en . Anglujo. T.iu .ci t9uíano 
es lis » Babbit« (1922) kaj akiris por ,lit ' autoro ÍDond
famon. >IBabbit« estas fidela fotografaJo de la alnerika 
etburgo, kiu én la imagita urbo Zenith vivas. sWn febran 
kaj.tamen grÍzan vivon en konstanta J.}atale por la dqlaro. 
Li volas ribeli kontra4 si<Í. sorto, ' sed la piak~ika ~ento 
v,enkas lin kaj li ' sen skrupule *ojl1odigas~: al la f!lékanika 
amerika vivsablono. ' .. ". " .' 

Eu 1924 aperis lia· cefverko »Dro. :' Arr.Q\"vsrD..iih. 
Di prisli.ribas .la herom vivon dl( fama ku~~cístO. Lá ~ef
heroo estas perfek.ta amerikano, kiim Ja l.aboio " tute 
okupas. EI siuipla vjl!ig:a ' kuracJsto li fafigas ._ gta:nd,a 
scienculo, edzinígas milíonqlmon; sed - íuD fag.óÍl li for
lasas la ricecon ' kaj reiras en la mul:tičcc.on, :ke 'li vivll 
sendepeode de ' ciu kaj cio, kaj , nul' por siaj sciencaj 
esploroj. Multe da figuroj vivas en la romaIio. 'Oi afuplek
sas la tutan Arilerikon. La speciala ameriká .'l spirito t 
tiel komplete enestas eo ci tiu romano, Klel en neIiill alia 
verko. TuLa Ameriko estas sub la sugesto de la pTospero, 
kiun movas la dolaro.La sencesa aktiveco signifas tie 
la celůn de ' la vivo. Gigantaj energioj .,;1aboraski!-j . ili 
sentigas sian . efikon cie. La .sama energio n~skis ' ~nkaii 
ci tiun libron. (ji estas verkita kun mir:inda opjektiveco, 
kelkloke preskau seke, kun mult~j kurat:istaJ f.ákt~minoj, 
diíinoj, tameu gi ne tedas. Li labQris dum d,t.I jaroj <pri 
tin ·ci romano kaj ,travojag~s la duonterop·, s~rcante tipojn, 
vizagojn, kolorojn, kaj vizitis ciujn lekojn,kie, okazas lij. 
rQ~nano, 

Lia sekvinta verko »Mantrap « estas serena, bop:
humora, aventurpl.eQa libro, se~:gr.an.dafp:re«l.il.aoj. l? Elmer 
G;anlry« ~ ) 927) tenjas pri genia .friponp, ,kiu esta~ per

,fekta bipokrit.ulo. Post lia satira vetko . .:ll ')).e man whq 
..knew Coolidge« , (1928) ' denove li aperig~ , 'gtandan ro
,manon .»$aIQ Dodswort,4« (1929L~n gi~-!lÍils PFi)a ~k
tuala problemode.la, ed:t;ito kaj en lil pwtreto i d~ Sin
jorino Fran li ill.t~J:ese pentras la Lipon , .d~ la' moderna 
amerika virino. '. . ', .. 

. Preskau .. cillj )i,aj romant{~lo{ .e~t'!-s _ per,sonnomoj, 
"-iuj . ~stas .kárakterizaj tipoj, ,same ki~l ,tiuj de. Dic~,~ns. 
Lia stilo estas tre esprimrica kaj vivplena. Lia humoro 
j!stas satira. " 
. . Éstas ix:{t!!~ese, ke l11a1gra'U tia ~~ndf~o li tute ne 
cstas satata :verkisto. en Ajl1eriko. Ameriko ne Si1tas lin. 
car li kl~Úikaskaj n;on,tr~s gian ; ve~an Yi~qgon. · Eble ~J~~~ 
la NobpI-premju }'epacigos ilin. '. " 

cn intervjuo Ji diras prisi.aj romanoj . : »mi neniam 
vQlis refo.rmi, .Mi priskr~bas ~a ho,rnoj,n*,~j aferojn! ~i:-' 
el, mi vjd~s ilin. La. nomoj csta~ kelkfojebonaj, ~elkEoje 
.maJbonaj, sed ti o, ne. es~as .. mia:, k.ulpo, La ' romanve~~isto 
ven,: ne pov~s farialie, ol, skr.ibi I" veron. ~i €~tis jam 
tro longe, jurnalist,o por lio , ke mi multe·, cerqUll.lu. m'j , 
la S ) vo de l' monde. «(. . . 

. }. Ladislao Halka . 
, '1 

··HESSE: TROST cDER-N4lCHT 

, Tíu ~i lib~oan1pJ~~s~s . ·kol~.k.tOlt:d~',.i" .. poemO) 
,de !fesse_ :yerki~aj .pe: .h jar!) ~915. ' .G:L enh;tv!ls.ii.r:tkaú 
#~1..1itaj·~~ , ,poemojp de kelk;lj. maln.Qval;:~vohllneťoj , jaJ)) 
eléerpigintaj kaj gi e~tas vere l·l'.prézeQ{h ~ln:"o dCo~ ti-u ci 
)11alJaijtvoca .Roct.o. :' ._ . ' -
'." H.esse r€~tis ,'sendependa de .Jitet-at"'Xl!j,inflhoj .. prQg- ' 
r~D;ioj , stiln1odqj., Li , e~tas . s ti l\ t~e my:u;"; poeto., i Li " UM)l 

).a lingl'on de ·Jť ,jmpre.sipnisOlo, . Li.i1j cef~j prJ~41eI!l,oi.'e~{aS 
la rememoroj' de, lia juna~Q kaj 1<J. trankYiligo.. je,l'esJil.l.ltQ: 
je · Ji' llll.llju~e.cp, . je,' 1:' málsaJl9, . J ... a sil:Qpleco: . ' de~ 'liaj 
.póe~oJ .kfJvJ'~s ~~t~.6i~! - ilPU.ngPrt" tÁ~imon:i !dun dlL"teÍl1.pO 
ar tempo ;trábrilas miltikaj profundoj. ' ,;,:,L~ : ~ : ;",'zt ' ,,: 

" . .... ~'. ~ . 



La poem,oj de »Trost der Nacht« ne es tas amnj 
poem<;ij , sed i1i, estas poemoj . post: la mno,. amara post
gusto , de' pásin'ta kaj duba feljCo. La poeto lasis sian 
juÍÍa~on_jam ior, . por ciall1 :for. Li n~ sopiras je !a 
pasinto , li volas trankvili~j je la nesangebla. Po~t la arpo 
venas 111, doloro kaj tiu ci doloro ne pasos pIu. Sed eble 
ankaií tiu ci eterna dolorů daiíronta '~s 111, tombo ilavas 
ian belecon. Tiu ci libro estás adiaiío, adiaúo al la junago, ' 
al la ebloj de l' vivo, - kaj provizo por tiu longa, 
dezerta, griza vojo, kiu estas la lasta parto de ľ homa 
vito, kaj kies unika celo estas la morto. Tiu ci libro 
~er'itas sian titoltm. La »Konsolo de ľ nokto « per sia 
silenta rezigno donas a1 ni ian dolc-amaran senton de 
ľ trankviló. . 

La plej perfektaj poem oj de Hcsse estas liaj mal
grandaj, kri8tal~ puraj kantoj . Kelkaj linioj .. . kaj Cll ili 
estas cio: aiítun.o , pasem o de cio tera , morto : Vi, birdoj 
sur la arbustoj, kiel flugas via kanto al la brunaj arbaroj 
:- . birdoj rapidu! Baldaií venos la vento, kiu hlovas, 
baldau venos la morto, kiu falcas , baldaií ven os la griza 
fahtomo kaj ridcgos pri tio, .ke niaj koroj farigos glaciaj, 
kaj 111, gardeno perdos sian tutan pompon, kaj la vivo 
sian tu lan briJon; karaj birdoj inter .la foliaro, karaj 
fratetoj, ni kantu kaj estu gajaj, baldaií ni igos polvo. 

RfCfHZO 
Kenelrn Robinson: »SE ( ' RENE RETO . .. « Lonaono 

J 93o.Propra cldono de -111, autom. Cefdeponejo: Heroldo · 
d~ Esperanto, Koll-I. 158 pg. Prezo: P. 9.:""'" 

M3.lfcrmante la libron de )} homn. . novus « , oni ciam 
havas 'miksitajn sentojn: iom da senyola malkonfido 
al . la nekonala nomo kaj samtempe incitan scivolon , 
sirriilan. al · tio, kion la pasia kartludanto sentas dum la 
~emincite málrapida malkovro de la ricevitaj kartoj : 'cu 
Dl havos poen:tojn gajnajn, aú fubjn? Kaj ankoraií pIi 
intensa estas ci tin scivoladubo-espero., se oni prenas cn 
Ia manon originalan Espcrantan verkon. Tiel malmultaj 
estas' ja inter n.iaj prozistoj , kiuj intencas 'atingi pIi altajn 
celojn. Kaj 'kiom .da intencoj sen sufica Tealiga forlo ! 

K,e~elm I\obinsophavas ambaií: kaj la intencon kaj 
~a. forton. Lia intenco' : priskizianglajn tipojn, karaktcr 
IZl per akr aj konturoj 1a etburgan klason, profundsekce 
~alizi individu9jn, sin mern kaj' kelkajn el siaj amikoj , 
T!Ce mini en la !Uisteroj dc 111, subkonscio. Ua forto: ke 
~I esta~ verkisto . » dena~ka «, ki u ~.onstante tenas vigla 111, 
mtereslgon de la legal1to, nenii!-ID eouru> (ec se nenio 

,.»okazas« en la novelo) kaj kiu .' preskaií ciam atingas la 
celon : " scnmanke;interpreti, kion Ii yolis. -,: . 
. _"Se grenereto« 'enhavasdu partojn. La unua kons
Istas el rpa110ngaj skizoj, el kiuj, laií riJia opinio, pleje 
suk~~js: La pC!gan.ta . gasto, klm . sla tl'afii. kilIakterizo, 
pre.skaú palpeble vi:va pre~ento de medio, sekhllJllora, 
mil.d.a ironio: gi monh'as al ni tute »pretan« verkiston. 

r KllJ»Apu(1 Za stacidomo ~ Victó';ia « : delikattakte verkita 
~kizeto. p:ri laamikec;o. , PrlJskau nerio okazas el1~i : du 
J~uloj ,va-g-aS nokte shl' 1a neblllaj . Londonaj stratoj, en 
k.aJ eliras kafejon, iliskt;Jtás kaj babilas, sed la tnelodia 
suppl~co de- la . dialogof, la _sfl!Úa subpentro, kaj la subit.a 
e~splodo de la amik<l -aomiro 'kaj "arpo en alspirata adiaií·· 
luso, ~rapaskaj emaela:S' ..mn; ' Gr:'estas verluta por mal->multa). . . 

-l\ólj éio ci per la plcj sirnplaj vo1'toj kaj la plcj 
perfektaj rimoj! Karaj legantoj, mi diras 11,1 vi, kicl 
mczepokaj monahoj kutimas skribi kvazaií antaiíparolon 
al iliaj preferitaj libroj : Legu tiun ci libron , car gi 
estas bela. 

J en, unu cl tiuj ci perloj de 111, Hesse-a poeúo CIl 
psperantigita formo. Mi pensas, ke ne ofte iu peolris tiel 
simplc, tiel senplende 1a natllrecon kaj senfinon de r dol-
01'0 ; 

En la Malpleno ardas 
Vi solaj ho kOl"! 
Súlutas " in ce abismo 
Malh.cla flor ' Dolor'. 
S:ajn brancojn streeas 
L(I aIta arbo Trist ', 
SUl' gi tril.as Eterno 
Birdokan tist. 
Flor ' Doloro silenlas , 
Mankas vort ' aI gi, 
La arbo kreskas gis nuboj 
Kaj ne cesas birdmelodi' ! 

L. Totsclte. 

EI ci tiuj noveloj desegnigas antaii ni la anllTla 
silueto de Kenelm Robinson : cioscivola, nepec "inl,el
ekta" kapo, kiun tamcn la scn toj direktas. Kaj li hon las 
pri ci tio, volus gil1 kas1 de la rnalica obsul'l'o de la 
aliaj, kaJ ee de si rnem. Kaj tial li saj nas prefcri la 
sentan malvarmon al 111, amo, cm' le li havis rnaJsllkCi's'ljn 
cksperimenlojn , senkomprenajn rifuzojn de lia sirnpalio , 
kiuj lin, troreageman, afliktis grave. Kaj li fa:ri~is s01 1110, 
kiu ne volas scnti pIu, nur observi akre, malvarme, pre
cize, senil1dlll ge. Kaj tial lia fantazio estas mernvole limig
ita, li nc postkuras sentajn utopiojn , volas skribi nul' 
pri tio, kion li vidas cirkaCt si, li volas cs ti simpl;1 
spegulo de si:! m~dio. Nul' kelkfoje, kvaz,lú ll1algr'lIlvole, 
alcluna:; lól spegulo al la proj('kciata bildoiom cl sili 
propra vilm.! bl'ilo, kaj - jenla plej sukcesaj rnoOlenloj 
en la libro. 



La dua parto konsistas · ei pIi ionga noveio, propre 
fragmento cl senfina romana, titolita : La fremda .knabo. 
Gi rakolltas pri 1a vivo de pensionlernantoj, ci tillll 
speciale anglan vívon de knabój volas 1a autoro prezenti aJ 
la internacia 1egantaro. La novelo estas plen plena de vera 
.ivo, dum 1a lego ni vere vivas kun ci tiuj tiom diverska
rakteraj knaboj , partoprenas en iliaj petoJadoj , 1udoj , Ifi

trigoj, ~ojoj kaj tristoj. Kaj onÍ vcre bcdaúras, ke la r .. k
onto ne oslas pIi longet, ke ~i finigas tute abrupte, kvazaú 
senkauze. 

Gin sekvas ankoraú skizó: dialog aj priparoloj de ci 
tiu novelo, kaj tic ci ree ni povas admiri la talenton de 
1a autoro, ke li povas konstanle interesi nin, konsterni 
afl amuú nin per trafa díro, neatendita parollurno, sprita 
serco. Eble neniam ankoraú oni parolis pTi Esperanto cn 
Uel simpla , natura, memkomprenebla maniero, tute sen 
altrudo, ki el on ci tiuj dialogoj. 

La autoro havas stilon ofte trt' trafan kaj interesan. 
Sed mi dcvas díri , ke ci tiu stilo ne estas ankOl'aú tute 
Esperanta. Multaj frazoj estas en la libro, ki.es konstruo 
tro klare montras , ke ]a verkinto estas anglo. K romt' , Ji 
l1"O oHe uzas la pezajn kunmctitajn verbotormojn , plej
parLe tute superfluajn. Li uzas kelkajn neologísmojn, sed 
tiuj ne genas. Pri la varto ' "bebo « mi vere gojis. Sed 
"darJi « sajnas al mi monstra, kaj bedaurinde gi minacas 
ensteligi en la lingvon. Kíal ne uú , se oni bezonlls vorto)} 
sarnsignifan. la belsonan "líci «, pIi jnLernacian , kaj tule 
komenan al la sonspirito de 1a lingvo ? . 

Tíl1 fioro de la autoro, ke li kreis en la libro ian 
)J knaban ]ingvajůn « , sajnas al mi ne tro motivila. Kion 
la knaboj diras, lío eslas tre ,karakteriza, kaj canna, sed .. 
kiel ili d.iras, tio estas nenio speciala. Entule, mi ripet.as, 
la stilo estas bonega, car cian1 gi t;lnha.vas l i strecon' de 
intereseco . sed Cll la angla tradukn gi estus nekompareble 
pii perfekta, ol cn la Esperanta originalo. "Mi mpnse 
bildigis 11.1 mi knabojn, paroligis ilin Esperante, kaj i1ÚS

kultis ilin « - diras la autorO. Nu, domage, Liu mense 
Lildigíl aj knaboj. kvankam bone lernis Esperanton, tamen 
havis anglaJl lingwn gepatran. • 

Resume mi konstatu, ke J\enelm ltobinson ('sLas 
lre talenta . kuragc sineera ve~kisto. kiu havas rnulte por 
diri , kaj kiu tiO~l mult;m povas rakonti en tre inlcn'sa 
kaj trafa maniero. Verkisto, de kil! ankorau LTe ll1u lte 
atendas nia li teraluro. »Se grenereto . . . « ne esla$ nur 
prom es" uverturo al pIi signifaj verkoj , gi melll osta,; 
jam plenumo, grava pleIlumo! Kaj se la ai'tloro tul.:: 
memstarigos sin de sia gepatra lingvo cn sia Esperanta 
sLilo, li .saltos en gvidrul lokon en nia literatura anueo. 

- > -t L . . Totschc. 

LA F/LA MANO (ldoj de Cerťso) Qriginala rOUlano 
de H. J. Bulthpis, L. K. llush'ita de Tjellrd 13oltema. 
N. V. Joh. ,Ykemi\ ' suitg. - Mlj. ,' ......:, 1928 ~, 'S-Graven-
hage. ; ..' ~ ~ ".;. 

Por booe kqmpreni, kaj . onjektive kritiki: tiun ci veTk
on mM bezónas .koói iometc ' lil medion, e.Q_ kiu vivas ~ja 
autorq. Al mezel}rl?paj ~:1egarito'j . gi - cel'te .. -impresas naiva 
rakon~o, en kiu viras, agada'S .fantaziheiuij:;;figuroj , kies 
sango tnur maJQfte . cirklll<!s , plira'pide ,~k~j . 1c~~, 'mondper- ' 
ceptp lpostrestasalmena~_·auone~ntjaJ;oň: . Ki~'ip · la unuan 
fojon f nii "legi!! la , verkon ~ -';- erdir-e , '.;- ,2 ni~:havis tiun 
opini?n, , se~ p ersone kon,atiginte' kuh íki&aJ . - . saj ne . 
bagat~laj -- kutimoj .. d·lajando, . mf: vidas, ·~ la aiítoro, 
kvankam iom idealigant.e . siájn Jleioojn;, sq~te~e r espegul- . 
igis .cn .. si<,t~ rOmánO. I? ..,...:ď Dederlan~<l? : vj~g<in kaj ' gi~jI! 
log1lt1toJn .. Alm.enal'l . . tJel. ,;'&ukcese" kiel ~ bon" pOY<l S .fan · 
ve1'ki'SlO; "il'rultá . en 'k'omforW cailDil " heJmo;: kaj vídant:! 
1a "ivon de slafs>amlanda'noj ti:a -la ':fenestio. Ne realajon , 
sťd n~l' palau: sílueloi1 ae lil '}'iw iij':'ť1oťľás.Li!!p fanlaziůn 
helpasl la jtinagaj - re.inem<iroj .. ,;Sed~ ni :~iQj q§cias, ke tiaj 
rem'6!llo1'oj ~!lligas dutn ~ pas!:, dlda, jarQj ;k'!i ili prezťntas 
1a pasinte.con (rlľrevteksita vualÓ: 'desentiÍrumtnj. La sanga
tragedio Jari~as drll1neto, 1a simpatio grasigas je a:rda amo; 
Jil imagajb sajnas esti ,okazinta:jo kaj 1a aňtoro estas sklave 
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katenita al hi, ne pova.s Íiberigi sin de la faÍsita veró . . Li 
vidas cion -tra la fenestro de 1a bone establíta hejHlo' kaj 
prezentas' al ni ne la hodíaúan vil.a~9n,sed tiufl, kiun : li 
mem krei$ ěl la junagaj rememoroj. Cli riprocinde? 
Ne : Neniel, car tiumaniere la sujeto de 1a romano respe
gulas ankaií lin mem. 'La serena humoro kaj ' hónkol'ee6 
de la autoro filtrigas tra tia prezentmaniero de la pas
inteco kaj' 1a leganto vidas antau. si stari la verKision cu 

' lia plena sÍncereco. Jen mi, la fabela'nto, kiu celas .d:lstri 
vin kaj por momentoj ' forpeli \.jan atenton de la kr.uela 
ciutagajo, doni iom cl 'mia serena m~)J!dpercepto) sugesti 
al vi, ke la vivo es las milde v1\t)a songo. Tio q -karak
terÍzas la originalajn verkojn de BqlWuis kaj la s~on 
ni povas retrol"Í ankai;í en lia romanó LA VILA' MAN0 1 
kies figuroj, tipe vilaganaj, bone rolas en la epizodoj de 
teksita bistorio, carme Ínteresa. En la' priskribo de ke1li.aj 

, scenoj la ve.rkisto sukcesas. tiel majstre . priskTibi kaj pre
zenti la diverskru'ukterajn homojn , ke tio imp"resas. kiel 
realajo. La figuro de la gastejestro Klakilo la stuha 
Dirk estas la plej naturalisri:1C désegnitaj . La kromlega 
infano Paul kaj lia amatino Eva, poste 'Erasmus bone 
irnpresas. La figuro dp. Alih,gs estás. karakteri'la'. La 
mistika' .Eremda Dorotea estus akceptehla romanfigl1ro. 
A.lino krij Bat'lman same·, Ni povas as~rti, -.ke la romano 
nfem, en kiu havas la cefan 1"olon 13 vila. mano '( la 
konscienco), estas interesa kaj plej bona verko d.e Bult
huis. TruTlen mi rimarkas," ke }a surprizaj 'kaj tro
Jabelecaj lastaj eapitroj ne .placas al mi. lli forprenas la 
carmon de kelkaj bone )n:eitaj figuroj. La siřn,pla Paul 
farigas grafo. Kial? Cu kamparano ne povas haví tjajn 
noblajn ecojn ? Cetere li fari~as - je ~ojo de kelkaj 
legantoj - degenerinta grafido, kiu post dekdujara lern
Oldo apenau konas la literojn. K,ial fari el la mistera 
FremJa DOl'otea ' demonon? l}uradas' ja en . lit. moi1do 
sllfice da Dlalfcliculinój;Jáuj ne kmia:s-ia; nomon de la 
~atro. de. -siaj. Ínfanoj. ' V:~re,\.mi ti'~ beaaií!ás} keČ~ Ia. fino 
tlel forg'alop~s 11~ fantazlO',de la ,:J.litoro Je malut11o. d:e 1a 
bone I'etkita romano. ,Estás; nece.se kelkf9je bridi 1a Pe~ 
gawn ~ 1GoI enldoj du Ol:feq ' la pleJ vi;inta, pÍej'inc- . 
.teresa figuro, tiel ankaú en Liu ci romano fari~as pre
skalt viktirno de I,a troigita Tornantikismo 1a heroo. Sed ... 
sed Ilia kcilego, nia satata . Búlthuis e~tas ' :fabe1isto ' kun 
speciala Clnmo kaj prezentm'aníero kaj tial volonte ni par
donas al liti~n forgalopadon. ·Mi estas' konvinkita , ke lia 
talento kaj laboremo ankoraú donacos ál. nia li~eraturo 
,tian verkon, kian ni jam .delonge :ttendas : r.omanon por 
nia jl1nularo.. Tio est~scllItene facila. tasko , sed mi 
pl'IlSaS, ke 1ikapaLlus' 'v6J;!á gin. La .unua parto de Jdoj 
dll Or.feo ' eloheni:e pruva$ tion . En La: VILA MAN,O 1a -
vigln , facih kaj kolonie11 stilo subtenas ~mian supozon. 

La verko estus leginda, amuza kaj carma. Ni gratulas 
al la eldonisto por. la eleganta vesto, ·.en kiu li aperigis 
la ldojn de Cereso je: , plezuro . de la ljhro'~antoj, La 
preseraroj ne · genas min, nul' cagrenas . (ankilú en · mia, 
propra verko 1 Ho,tiujbonvolaj , kb~ppstistoj .!) , .sed 
'lpi pensas> , ,ke. pri la , ciama' aulw4 anstata:u JJ,nkaii ne 
sole la kompostisto kulpas, 

Joba. , 

Esperanto Adresaro< 1930j 1931.Laú státo de 1-; 
de aprílo 1930. Eldonita de S. O. L. 'Wie!!baden i Walk
mi.ihlstrasse, ~ 25. 68 pag~; forrnato 14·.5XIP'.5 cm: ' .' 

P/arclo], Jiorinfa~aj rakamoj. Tradukitaj de " la 
Vendreda Klubo en Winséhoten. E1donis. J.R. Wolters~ 
.Groningen-Den Haag. '64. : pa~l\. . . FOI'Íuato, 2-oXI.3.'5 cm : 
l'rezo 0'7Q guldenoj. 



Lara,konío pri 6unnel 
Pelle Molln 

dolca 'voco. .. aLi 
miaj ... G 

ml la parolanto ťstis la beIa filo dc 
Gunnel , la fabťlema : » - kaj car 
tiu via subita simpatio devas esti 
klarigita . .. mi volas memorigi vin 
pri io. kio estis kara al vi cu la 
tagoj cle via juneco . .. kara vizago .. 
hm'oj , blondaj kaj krispaj , kiel la 

La junulo par,olis malrapide kaj kun flegmo, kiu 
ne estis propra al li. 

. Jnterne de li elkriis Guunel sian senesperan dol
oron pro la perdita rego de la memorplena somero, 
pá la rego, kiu forlasis sian reginon kaj pIi ol tion. 
luteme de li kriis la sciemo de lia infaneoo kaj la 
vengemo de lía junuleco. lnterne de li hiis okaza}o' 
en la montegaro, okaza}o en somera suno kaj vintra 
nego: dissiru lian koron kaj superSutu lin per doloro ! 

»-, Jes, panjo estis b10nda, kiel mi. La haroj 
estis senordaj kaj krispaj . Si havis miajn okulojn , 
kaj mi havas sian rigardon. Certe vi ne konis $in. , . 
Gunnel, la fabelema, Gunnel Bj6l'klid . " ?« 

La nejuna sinjoI'O ig-is tute blanka je la vizago. 
Li llIalfermis sian busou por diri ion - sed diris 
nelllon. 

»)._- Sed kiu konas «, ci!J'is la junulo, »la voj'Djn 
kaj mj etojn de la homoj ? Mi ja ne povas seii, kie 
iradis profes'Dro de stonoscienco dum sia vivo. Ni havas 
strangajn specojn de 8t0110 hejme, ce ni, en la rnon-
tegaro. « " 

Li turnis paroH da fuhne bluaj okuloj SUl' la 
alian, sed li ne trovis lian rigardon. Li vidis rigidig
intan vizagon kun maltr,ankvile movigántaj palpebroj 
kaj la manon de studcambrulo, firme cirkaiíprenantan 
la sipobordon. 

, La vaporsipo veturis kontraúfLue en bela rivel10 
inter altaj bordoj. Trunkoj por la segejoj preterglitis 
lau rotój kaj duonrotoj. La sipestro sidis inter al1'likoj 
ce sia puncotabJ.o, kaj la ekúdoj ondis supren kaj 
malsupren. " 

. }} - Paujo; maljul1a panjo ! Jes, si es tas llun de 
longe l1'lortinta. Igis tro, penÍge por si porLadi tion ... 
;kaj fine si , falissenforta sub la S8l,'gO'. Tio estis ]a sola 
doloro, kiun si kai!-zis al mi - Gunnel Bjorklid -
kaj estis kun ' plorantaj larl1'loj ... Mi 11e k<omprenas, 
kio atligis ' sin al la vivo. Kelkfoje mi kredas, ke eble 
mi, -sia filo. '- . sed aliflank€ tamen ne mi, sed io ruia; 
kionrui ' ne konas. Mi nenian1 vere komprenis sio .. . 

'tion, . kion si kasiskaj nenillkonis ... <C 

P€r 1a' piedo 'li -eksovis .sian betulselan tornistron, 
pll sub labenkon, kaj levis siajn bluajn okulojn SUl' 

laalian. , ' ".' " 
l} - Vi venas al: mi kaj diras, ke yi sentas 

stmlJ..gan simpatioll por nú! kiun vi: neniam antaiíe 
vidis L Sin v.i amus '!« ' 

L,a' bluaj okuloj sin n~ deturnis. Nun il~ ddis, 
kiel .la alia ť kvazau kUntii'as kaj , ekhav~ pii, ,rigidan 
vizagon. Pošte la blua rigru:do sin turnis ,al deganta 
:valizcdrun bela; nomo "'sul" aTg~nta··plateto. bi eopense 
faris kapmóvon. ." 

, }} - Jes" vi kompre1la$, .ma1ielieaJo okazÍ:s al si 
iun' sQmetim tag()}} ... kaj post€ venis a1ia malfelieajo, 
infano - kaj la. inIanO' esti.& nů. Antaií.e si vivis.sur sia 

. somera pastej'o kielhela kaj nůrbela <infaii~ de la 
,naturo . kaj ~ fanta'ziadis kaj !:antadis sunbrilo~ , de ]a 

mateno gis ta vespe1'o, tiel kl> fuImi", kaj brilis cirkaií 
si ... ;tli YCl1is tro malirue pOl' audí §in kanti sun
brilon ... «( 

Li rigardis la :dian kaj rec aúdlgis lia kvieta 
enpensa ,·oco: 

))-, Kaj kiu tion kaúús, tiun mi malbenis tiel 
longtempe, kiel mi povis malbeni. . . Sed mi sidas 
tie Ci rak.ontant.e al vi. historion, kiu ne havas intere80n 
pOl' vi. .. , kaj la vojagantoj preteriradas mirante, k.ial 
junulo el la montegaro kaj eleganta sinjoro el Stok
hohno ml Upsalahavas tiom pripar>olotan .. . kaj ]a 
vilagoj SUl' la riverhoreloj prcterglitas verdaj en somer
meza suno . . . kaj la vivo povas esti bela k€lkf;oje .. . , 
seel nenie mi pOVaB forgesi, ke mi havas kelke da mal
benoj, ciutage dirotaj super nekonata viro ... Sed estas 
ja mal varme al vi. meze de la varmega somera tago, 
mi "idas ... I 

.les. ploradon mi. aLidis super mia lulilo - kaj 
strangajn poeziojn. Amon nů rieevis pli ol cion alian. 
Vi ne povas imagi. , kiom dolce si povis kisi kaj flustri: 
»Mi.a knabeto ._- mi.a knabeto ! « Se vi ricevus kison 
de si, vi neniam forgesus gin. Jes, Gunnel Bjorklid 
p.ovis kisi .. . Di,o scias, kiu instruis sin ... « 

La proJesorQ jctis rapidan rigardoTl sur la jun
ulon kaj renkontis paron da senkompate ruzaj okuloj. 

»- Kaj borante miall nazeoon proksimen al sía 
brusto mi ciam sen tis dolcan bonodoron de arb'aro ... 
arbaro kaj mi-stiko ... kaj iom da místera bela rna1-
proksirno, kiun mi komprenis kaj guis, sed kiuJ) mi 
neniam povis Horní ... « 

La viro sidis rigide kaj silente. 
l)-- Al lni multe rakontis pri si tiuj , kiuj sin 

konis dum sia Horanta juneoo. Strangaj bom.oj ciuj . 
Oni fantaziis rnulte en tiu izola va10 inter la monteglOj" 
kaj tie la bomoj "ivis du vivojn. Unu akompanis ilin 
dum la ciutaga labor-o hejme apud la grizaj dometoj. 
La ruia akompanis ilin en la arbaro, lo~is kun ili SUl' 

la somera pastejo, kun estis kun ili en la malgrandaj 
segejoj , mueliloj ce la ri veroj, j gis ilin per soroo pel'di. 
la vojon sur la marco, mistike kriis al ili de pin oj 
kaj abioj , de montoj kaj deklivoj. - Ho, se vi povus 
kompl'eni Clon ci ! Tiu alia vivo ne povis tra.-nsiri 
Luppmyrhojden sen la sent.o, ke io stranga okaws cn 
kiu ujn momento, kaj neuiam transpasis pastejon en 
lavesperigo ne aúskulta11te, cu aiídigas la hundoj da
la koboldoj, kiuj bejas du bojojn samfoje - aU. 
timtrem.i pro lá sekretplenaj infanoj , kiuj ploras sub 
la planko de I~ paSteja domem. Tiaj misteraJoj kelk
foje igis ec la plej memfidajn maljunulojn en la 
vilagoj kuregi tiel, ke la betulselaj suoj frapis ilian 
longan, nekombitan nukbararon - laií1ong.e de la v.oj
et.o - antaú.en sul' , ]a deklivo - malsupren SUl' la 
vilaga vojo - hejmen · al ta dometo. - Ho, tiuj 
hOlnoj , vivantaj en fantaziado, .sinjoro-profeSOIo? 

La bomoj tie 11ejme , - ili estis r.ezino, turdo, 
kaj linnaea. ' ' 

Mi vidas tiom klare mian hejm.an vílagon €ln ta 
montegaro -~, gri2a.j ,domoj, sin kunigin,taj en grup- ' 
etou por ne estÍ tiel plorig,e -solaj, kiam lavintro sta.ras. 
mallume super la Jando. lliaj lUl1'lantaj fenestretojes
tas kiellaokuloj ~ aro da Lupoj. Sed en 1a lurno de 
la ~somera nokto- ili.kusas tie kiel aro de.kaproj , aten
dante ta sun.on ... . '" 

Yi komprenebli: neniam aiídi., pri Gunnel 1a 
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fabelcma. Kiam si pre teriÍ'~s kUll sia cnpcnsa pocta ' 
rigardo kaj sia ora hat'Ligosur la ~orso, kapapoobÍS 
Ciuj maljllTlulinoj. kaj CLUj maljunuloj korvarmigis, 
kaj l.a junuloj sentis suf<erigan deziron en siaj koroj. 
- Vi komprencblc neniam aiídis Gunnel rakonti -
sed Dio scias, de kie si prcnis siajn kolor.ojn! Vnu 
rakonto estis violk,olol'Cl kaj melankolia kun malhelaj 
estajoj movigantaj ell IH kl'epusko. ALia esti,') bluegriza. 
Ci estis rakonto ell 1a ncbulo de la lago ' dum autuna 
mateno. La kolombo ofte. kriis cn tia rakonto. - Au 
ai sidis, helhar.a kaj bluokula, ensorcante la auskultan
ton en okazajon, kiu estis fu1m;e flava en brilanta suno. 
Kaj meze en cio oni povis audi la gmon krii kaj la 
bovinan tintilon tinti cl la arbaro ... 

Si, Gunnel, kiu estis : tiom dolcanima, iutage 
cirkauprenis mian gOl'gon per siaj fingl'etoj kaj ek
premis. Tiam si ploris kaj kriis virnomon, kiuu mi 
neniam antaiíe audis. Neniu havis tiun nomonen nia 
regiollo. Mi kredas - cu vi ne kredas, same kiel mi, 
ke gi ,estis la norno dc iu, kiu foriris malprorosimen 
de §i - - kiuu si volis revoki ... ? « 

D .ll N T E: 

Li ridetis 'vidante, kiel La aLia ,ektremáS. 
»c-;- Forgesi«, li dfris, malrapide, kvazau li volus. 

suf,erigi iun, )~ forgesi, klon oni audas :eu tra momen~, 
tion neniu povas... Kion vi kredas? Kiam la plej 
amata, kion mi havas SUl' la tero, frenezigas pro d,!?l-
01'0 kaj cagreno - cu mi povus forgesi, klon mi ' 
audis, kiam mi sent:.s siajn ferajn manetojn cirkaií 
la gorgo? :- Sed tion mi faris. -Mi esti:s tl'O juria 
por kempreni) ke tiu tag:o venos, klam mi hav,os _ kel
kajn aferojn priparolotajn kun ,tiu sinjoro... Cu vi 
ne, samekiel mi, kredas, ke gi estis la nomo de tiu, 
kiu foriris f.orlasante sin kaj min ? « , 

Li metis la manolL SUl' la sultron de la profesoro 
- kaj diris kviete : ,_ 

»Kelkfoje mi sopiris_ paroli la trank,vilajn vortojn 
de trankvila viro kun la fremdulo , kiu igis sin plori 
dum tiuj jaroj. Mi dezirus lín vidi - la s.omeran 
regon de Gunnel - mi, kiu estas sia fantazia princo. 
Ho Dio, kia vir<;l li nepre estis tiun sunbtilan· taglOn, 
en kiu li konkíris Gunnel per la ,rajto de la juneoo 
kaj amo. Mi deziru vidi lín tie Ci antaumi kaj paroli 

INFERO 
KVIN.II.KIlNTO 

Vergi]io kondllbs Da,nt-t'-n el la unua rondo de r 
Infero, kic t1'O\'lg<l' .l il Vestiblo, loko por ncbaptitaj ' sen
pekuloj , ell 1a duan rondon , kie jillll komencigas la 
p~nado de vCl'aj :knlp?j . . Ce la eni!'o s t~r~ s d,iabl?-jugisto 
Mmos. Lall la nnto h , fllo cle Zeus kaj Hera, eshs rego 
kaj legdonanlo de Kl'eto , k<lj pro lia granda, severa 
justeco Zeus post lia morto faris lin jugisto~.de Hades'. 

Tic ci dumnigas la kulpllloj de, amQ, kiuj »subllletis 
sa~on aj ~ibida (scksjn~ti~kta) s.ento,« lnt~l' ili : Semil'wnis, 
aSlra regmo, fall1a pn s,la lascl\'eco (malcasta volupterno), 
~ía fama lego estis: licas (estas permesate) . kio pl~cas, 
(lici1unl quod libitum) . Dido. regino de Ka.rthago , vld,,
inode Sychaues ; lali la Aeneis de Yergilio si enamigis 
al la tra,'et.ul'anl-a Aeneas (prap<ltro de Homanoj) kaj ~or
lasite de li , si bruligis sin Slil' stiparo. Cleopatra egl,Pttl 
re~ino , amatino unue de Julius Caesar, poste de Antolllll~, 
post la mahenko de c,i . las ta si mortigis sin. Aldtilo estJs 
venkita de siR amo al Polyxena, ce lia. edzigo lín tl'ans 
1a mOI'tiga sago de Par1so. · Helena, la búzo de la Tj'oja 
milito, estis mortigita de greka ,·irino . kiu vengis per ho 
sian edz911 {alintan 's.ub T-lt~t), Pa/'iso: f~lgigilltO de 
Helena, li ťali per la sago de Philoktetes. Tristano: 
Amanto de lsolda, kaj mOl·tigita de sia edzo , l'ego Marke. 
Francesca (cla Rimini) edzino de ~i~ncio~to , en~r~úg!l?ta 
,301 sia bofrato Paolo. La cozo Slll'prlZlS kaj morhgls íbn. 
Lin atendas 1a infel'a loko Kaina, kie la fl'utmurdintoj 
damni~as , giskole frostigintc ~n glacio.' 

Lanceloto. kavalíro de la mita rego Artul'o, amis 
Ginevrall, edzinon de Arturo. Galeotto estis ilia amperanto 
kaj tentanto. ' 

NUl1 en 1a duan rondon ni ' déscelldis. 
Ci ma,lpi grandan Io.kon cirkaiíbai:~, 
Sed tie des pli da dolor' veplendis. 

Terore kaj dentgrince Minos staras 
Ce la enir' kaj kulpójn ~kzamenas 

. Kaj pervost-volvo regas, ju~n far.;lS. 
-Car se .animo ·misna~ita venas 

Kaj ,ciujnkulpojn antaií, li recitas, .-
Li, 'lriu ľ kulpojn ko.nas ; kaj . kompr~as. 

Pn l' lok' " infera pese primeditas, -' 
Kaj faras yosto-ringojn, tiel multe,.; 

',Kiomaninfer"gradon gi ,.' mer~tas. 
Séncese veila.s la popol' twnulte. 

Por jug' la kulpojn portas cia gento, T 

Hakontas, aiídas, iras plO1·-singulte. 
» Vi alveninta DOl11o.n de ľ Turmento« 

Alkrias Mino.s, kiain min ekVidas,_ 
, Lasante ln ofiooIl pOl' momento, 

»Kiel eniros vi, kaj kiun fidas-? 
Ne, trompu vin la' largo de lapórdo 1« 
Sed diras al li nun, kin min gvidas .: 

») Kial vi bruas. Li, lati fata ordo ' 
Pluiro.S ! Jen la volo tie, kie 
La 'volo estas pov' : Demanaojn for do 1 « 

Eksonis nun doloraj v"óooj krie. 
Ni venis lokon, ;kie- -orkestro tuta ~ 

De 'vooj, gemoj batis min furie. 
Jen estis lok' deciúj lumoj muta. 

Oi mugis, kiel mar: dum furioiá. 
, Batal'_ kun ven to ' malamike, hrúta. 

Infera vent', ,eterne -seilripoza, 
, Spirito.jn mulla>jn ·ti-e"sire tl'eriis, 

Flugige, bate, "eli J urnHdo kroza . . 
KiáIn al la ruino ili -venis, , 

, . Kun pIoro kaj .' VMilo. -kaj latlleIÍto 
La Dian Forton ili 'ekblasfemis. 

Eksciis nun mi, ke per, ci turmento 
Damnigas kiuj peKis per la kamo, 
Submetis sag-on al libida sento; _ 

Kajkiel sturnoj, -cil temp' de malv~mo; 
En granda, plenag~p' .sin fluge.,tir.as, 
'fiel ' '*ln vent' la .rp.isspiritá svarIDÓ ' 

Ma1supNlIl,-sllpren,~ -:kaj re flugir~, 
Scianté"ke ne miiripown tie, - _-' 

. Sed.&;' mildigon, vané :gi sop~as: , , 
Kaj , kiel ' gruoj ira;;,~!lf1Íl9lkrie ", ',' 

Linion 'longau fluge~l si ligas, 
Ci omhroj tiel vtl3S ' letargie,. -, -

Dum la tempesta vent' ilin flugigas. 
Mi. diris: »Majst", !-Tiu nigra -vento , 
Kian -popo~on tiel: ~p-inst:iS'as -? «\ 

Resp~)llaIsJi: la estro\ de 1" tacmen}ó; '" - ~ 
,Pri ]citl ' nmi sc,ivolaa via""voOO; ,~> ' 



~ \ , , 

Iru.ú li, : ~:J.e ideí 'rdi p<lroia~ "kun vi, kViete ' kuj trank
vile,~~j, tiom kore , kiom kviete malbeni lin, , Li ne. 
a,tidus li fortójn, , ne sentus ian l'nankon de afableoo, 
sed: ini ·é~peras,ke li ,pIi lllalpli fme sentusla bonigau 
efikon d~ (uiaj petsopil'oj. « 

. ),N~,\:~- ne ,- , tiel .ne p ~lrolu ! « díris 111. průfesoro 
pel' dika' \'000. . . 

La be1a filo do Gimnel, ln poeto, kUllQletís siajn 
manojn antaií la genuon kaj ekrigardis en la suribrilon, 

»Oho, oho «, li , pensis, »Certe, se ví efektive 
estas třu, kiu vi nliaopinie estas, mi trenos vin je la 
piedoj, ma.1rJuna marmoto. , Se efektive ekzistas íaanimo 
krianta en Ku ci maljunulo, li havos sian kril.an tagon 
hodiaií. « 

N'ln .t:ec ln pl'ofesoro : 
, )~ Cu lit vivo ne , estis malfacila kaj mizera tíe en 

la izolejQ ? < Cu si neniam aiídis ion pri tiu fremdu\.o? « 
. >řMon~n, vi ,\'Ola8 ,díri? .Jes, si A ' ricevis ~onan 

.deron: Imagu : II sendls monon al Sl,.. cu ti,o ne 
estas malnobllt? Cu ne? Fi, la diab10 kaptu lin,., 
Tiun'f~gon , en kin si. ricevis la leteron, ~i senfortr, 

gento. 

fate 

'1 . 

kunkurhí~IS sur 1a ~tupo, kj §{aj rODdaJ §uitroJ 
"kui~is kaj tremis, Mi diras al vi, ke nun vere fin~i!f 
sin somera fahelo. Komence si iradis fel'vore pl'izor
gante sian domon por la vin tl'{). La jaro estis mizeru. 
SUl' siaj kampetoj la frosto levigis blunkvestita el 1a 
rnarcokaj mordis 111. hordeoJ!, tiel kruele, ke gi mortis. 
Si estis senlaoe Iaborema kelke da tagQj , sed ' si m\lr~ 
'muradis, kie ajn éi iris: »Oni devas pripensi tion Ci 
- - oni devas pripensi tion ci. Eslas pIi ol mi pov.as 
kompreni, kio nun farigos kun mi. « Sed post tiu 
lempo si ofte sidis kurba, kun la stria antaiítuko jel
ita sllr la kapon, provante nur ne pripensi" tion - ne 
pripensi tion - ne pripensi tíon ... 

La mizera terstrioce la malhelu fluanla ákvo 
vidis en tiu aiítuno senesperan virinon vngadi, vidadi 
kaj auskultadi. Se la norda ventoestis blovinta long
tempe kaj malgl'andaj blankaj l1'ubetoj glitis linie de 
nordo suden, tio })O1' §i estis la vojo de la migrantaj: 
birdoj - kaj si sendis sian sa~utoll al la rego de la 
junia fabelo. Laaiítuno estis vellinta por si kaj neniam 
pIu forlasis sin, ee ne, kiam ~i na,skis min post kelke 

Por havi paOOll; ~lln ~uuuloj , «mne. 
A-m ' , kiu korojll fiate rab-akiras, 

Lín pelis ;al lÍli~al ci korp' gracia, 
Murdita t~el , ke ľ memor' min éiras. 

Am, pOl' aniatojforta trucl' magia, 
Min pelis al li, kaj kun tia foOrto, 
Ke jen, ee nun ne cesis, bl'ulo ~ia. 

AmoO niu pusis al komuna morto, 
Murdinton nian Káina jam ínvitas. « 
Jen iIi plendis vorton post la vorto. 

Dum la dolora par' tíel l'ecitas, 
La frunton klinis mi kaj kline tenis, 
Gis Majstro diris: » Ki~h vi meditas ?(I 

Kaj mi responde la parolon prenis. 
» V,e, ' al Ci voj' dolora ilin kiom 
Da dolcaj pensoj kaj deziroj trenís! I, 

N Ull.) turne al éi, diris mi ci tion : 
») Francesca, ho, pri viaj doloréiroj 
GisIarmesentas mi melankolion, 

Sed en la temp' de I' dol~j ~emospiroj, 
Ho díru, kiel logis vin AmOl~o 
Ekkoni duban vojon de ľ dezwoj ?« 

Kaj si: >l Ne esta~ pIi granda doloro, 
Ol Tememori pri felic' en prema . 
Mizerů; scias ~in via Doktoro. 

Sed se vi estas tiel ,'scivolema 
Pri ľ amo~ermo, estos mi simila 
Al iu, jen parola, jen ek~ema. 

Ni, solaj, iun ta?'OD legis pri la 
, . Krtlskanta ., am de ,Lancelot'. Suspektis 

Nenion. ni en la duop ' traDkvila. 
Rigardon li multfoje interplektiB 

. Dum legó, palis jam ' viz~o nia, 
Sed jen la pnnKto, kiu nin inféktis : 

"K:iruň ní 'legis pri l' rid.eť radia 
. De ľ , kisdezir ', pri ~ia dolCa vibro, 

Li, pOr eternejam kunulo mia, 
,.Bu§kisis .min kun trem~ en ciu libro. 

Galeotto igiS libro kaj autoro, 
" ,,c di tage ni ne. legis pln de. I' libro. « 

Dum li. paroli&; la kunu}' kun plťlrů ' 
Lamen,tis tíel" ke mi, tute :palis, , 

, Kaj seht1s )&azaií marton čiikaií ľkor.o, 
, , KaU~vazaií m9rta: kol'p', ~ tel'enfalis . 

. , ., .. ~ " ' ."" .. 
El la. ·"ital~: 'k. Kulocsuy 

- . ';"'., ' . ./, . 
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cla Il1onatoJ kun .doloro pIi aniÍna olkorpa. Min ta
man ~ojigas, ke mi estis ~ojigajo por si - ho, ~ mia 
bela patl'ino ! Mi g-ojigis sin. Si tiol1 diris nI mi, -antat" 
ol la okuloj 1',ompig-isen tiu kapo, kiuestis argente 
ulanka, antiul ol gi atingis sian tridekkvinan jaron, ]a 
mOI'tjUl'On ... 

Kion vi opinjas pri la r.akonto, sinjoxo? 

Sed longe postlakomenoo de martovenisvarmaj 
ventoj de la Golfa nuo. J.;'aarhar.o nigrig.is, gutís de 
Itl pinoj. En tia lago si alpiedigis ' siajn skiojn .. Si 
seutis, ke si havos sian krizan, tagou, kaj tiun si ne 
povís atendi senmova. Estis malgojo, tro granda' por' 
csti komprenebla, Dio kOMS la vojojn dc eraranta 
animo, sed kial - kial - kuregis si skie supren cn 
la monteg~l1',on atendante iůn tia11 - Klou ~ i intencis 
viaopinie jl . Cu si intencis daurigi la vlvon jl . .. La 
nego algluigis .nI la piedo j, kaj estis malfrue, kiam si 
utingis la dorson de la Tjala montego. Lupoj sin sek\'
adis. Tie si devis siqigi -:- kusigi - kaj lie mi 
nas~igis . .. Tio estas la histario ' de Gunnel . .. Tiull 
montegon transiras homo úble unufoje ciun trian sem
ajnon. Se tio ne okazus tiuI1 taó .:. n - kio poste, sin- -
joro jl Ankorau hodiau mi ne scias, Cll la lapono, kiu 
venls, sekvis la postsignojn. de la lupoj au de. la skioj', 
sed li venis gustatempe. Li helpis sin '"'--: . ~anis min 
en la nego - .prenis min en sian jaketon kaj .,skikur
egis malsupreň de Ja _montego tra Granliden ' gisMak
toberg. Si posfsekviš, silenta, senfol'ta kaj senplora eu 
la vesperigo, kelke da horoj poste. 

Kion vi opinias pri la rakonto ~ -- Estis pre;;kau 
tuta majlo gis Maktoberg de)a sanga 101m en la 
nego. . . Kj,on vi diras pri la rakonto jl , - Está~. la 
l'akonto pri Gunnel . .. ' Vi havas larmoju en la okuloj . 
Dio eu la Cielo, sinjooo, se Vl ;ne ·h~l.Vus larřnojn čn 
okuloj ... !« . 

»Vi ne havas ec eron da kompatemo «, murmuns 
la aHa. ' 

}> Cu la - hm _ . fremdulo ·estis pIi kompatema? « ' 

La juna poeto, la bela mo de Gunnel, ekrigardis 
la elegantan viron apude. 

»Mi deziras ki'ii insulton eh:' la vizag<m de iu« , Ii 
dirís. I 

» Útl si n eniam parolis pá la son;tero, kiam la 
iremdulo venisal§i '? i< La demando est~s pl'~skau . 
flustro. . ' 

. »Ne, sed 1'1 homoj rakontis pri gi. « 

» ~aj kion ilidiris ? « 

»Multon. PIi ol estis vara. Fi~e mi neniou volis 
audi . .. Si paStis mem sian hrutaron en tiu samero, 
kiel vi scias. La pastejo estis malpr-oksime de la, vilag-o. 
La ·okazajo .· multe dependis :ruau de sia: "soleod tíe. 
Tin pastejo ne estis hona por ,sola h-oruo, ' car tie -
ridu; se vi emas - tie logis koholdoj kaj tíe tro~ 
nevidebla, bru~ro, kaj ' .estis tia:.- aliaj estal'0j ,pii ' ter
urap.taj 01 k,?oolťJ,oj, 9artiuj 6i k~uzas' doma&;>ual 
neuiú, se ne pro bonintenco. Tie nevideblaj esta30j 
brui~ en la kuirdomo dum la ~oktoj , kaj tie ekvidigis 
s?,a,ngajoj ,ce la .do~angfll0j' .kaj.<cn la aTbetajo; kiam;-
Sl Je la s~uhll'O lradIs nudplede en la. ť maHó~S'a> 
velure mola h:eroo de Ja pastejo - aJ. laoolkaldreno 
kun 1a selakta fromago. kaj reen. Poe49 kaj 'mistiko 
venis akompa;ne de lahovin0l~n la vespero, kia.in"la 
suno 'lumis . ruga int~~_)a kr,epuskaj abioj ďkaj la , áero 

~stis flava. La ' turdo kantacÍi$ kaj Ia~trigoj kras ;ho !; ... 
Tio estis ~ia mOndo. Jutag~ 'i,o obzis m-eze '~ la: sun- ' . 
briJo. G(mne] sidis d-ormante, kun ' la kapo sutsia 

brako. Subite ~-i. . ekvekig-js, car aro ' ~a kobOldojstaris' 
éil'kau si postulante, ke §iedijnigu,J~na viro ,apal'térl:' 
auta al la: stránguloj de Ia ar-baroj edZ:igos 'J.e -Si: Certe', 
si estis ravita pro la aventuro. Oru sin vestis per edzin-
19-a vesto kun kobolda , arg-enta kaj strange mótielita 
I<oholdaoro. Rirígojsurla manoj . · Bukoj sur la 
hrusto. Cirkau latalio volvanta sel·pilUtO. Gunnel sidis ' 
kvazau en songo. Omami ilipovis Iauplace. La hrutara 
hUIJdo bojegis pro tim:o. La SUDO hriIis kaj lumis. La 
gruoj kňii> de supeT la lilgo, lit a1'ba1'o . hOI).odoris, la 
aero lreinis. Estis gajbrilantáedziniga vetero. La nag-a 
su pro de Jadmo brilis malp1'oksime, blanka kiél prin
tempa nubo ... kaj Ulil okazis... ke li venis ·... la 
fl'emdulo . . . « . .,' _~., , 

» Jes, ~ diris ln profesoro mahapide kajné sent":' 
ante, ke li parolas. »Jes, estis stranga vídajo, sed koJr, 
olc1ojn au ion tian. mi ne ",idis, kiam uú venis tra .. la, 

. pastejo al sia dometa, . perdinte . la voj on" en la .mont
' cgaro.« . 

,»Nur bomoj naskitaj . dimanoe povas vidi ion 
tian . .. Kaj kiam vi 'venis. >. ?« ,_, 

»Kiam mi venis,. si ku.ris renk-onte al mi, -irem- , 
auta kaj mirhela. Si ne havisarg,enton kajoron SUl' . 

si, sed la larmoj pendis sur siaj ď 'Ůkúlharoj kaj la 
suno logiil en sia peza Wu'ligo. Mi tion nenia'm for
gesos: sia rigardo estis mirige enpensa... tremhril

,anta kaj malseka... neniam dum mia tutu- vivo mi 
vidis ion tiel kortuse belan-. "Yi estas ď mia sávinto', ~i . 
diris kaj ridetis per sia lumplena vizago . : . .' bj nun' 
okazis tio, kiOIl ... mi ne kredis eola . .. « ',' 

? •. , 



ia~\' fito 'áe;,y Gunrl~í: ' ~ast3rJo ' oni nomas mm -"- ieg
iiúna infino;, mi : dtras, Mi ir.as al la montegoj kaj a.1 
Ja ~okaiajoj; « .' . , . 

Li 'metis sian betulselan tornistron suHa sultt'ojn 
kaj 'etendis sian manou al 1a maljunulo. 

) Vi bezonasne~iol1 klal'úú. Mi ne' deziras ekkoni 
ion. Mi· éstas kootenta, ke mi vidis v:in,., mi, Utill 

kompl;enas. ke Guunel povis , forgesi Cion, kiam si 
havis vip , : • Kaj nun adiau, Vi aiídospri mi. « 

Kiam li tie iris supren SUl' la vojo,ekscitita kaj 
kun tl'~mantaj lipoj ; bela kaj forta, . li estis bazau 
juna vi~ingo , 

=~~. 

. Lamaijuntiio okuie sekvis Íi~ kun ia dgardo 
de wmozulo, 

El la sveda : Ei.nar [(nutsso/i 

Pelle M'ólin (mortintu 1896) ('s tas urll! .cJ l , ~ 
plej strangaj karak~eroj cn la syeda, 1ite~at:llro , La plej 
grandan parto~ de ,sla mall?nga \C1VO I, pasl~ls en ,Ja lnndJ) 
de la montegoJ kaj RrbaroJ, de la ncgo kaj ht'lnJ lIqktnJ, 
la nordaparto . de Skandina~Lljo, v~rkant.e kaj ~('ntrante 
kaj "ivante malm~lm ~at,urVlvon" Lla ~tl'anga, kaj ,solt'ma 
sed samtempe pasHt kaj for La alllmo Sin sentls heJmo en 
tiu majestc soYa~a kaj grandioza nordl anda naturo kun 
gia nlistiko kaj poezio kaj kUll giaj s~r~'l,l) g:1 .i hOllloj , ku~ 
tiu naturD, kiun ni renkontas eD lil lI1lrlOda »Rakonto pn 
Guunel«, 

REGO RICHARD III. 
- D E ZSO SZOMORV -

En Oxford mi ofte , eslis sola, lidela stlldcnt'o cn l Ol 
!ini}'er.sitato, kien mi til1leme entrudis min, kompatinda!l 
migran~(')n,kiu mi es tis. Iu maljuna . sinjoro , kiu esl1s 
profesoro ti " ci , kielekzen~plc Sir Walter Wyndhmn , 
bli!llkaj .1t r 6j; kaj roz'\i vangoj ~ tl'e afable kaj n,!QdeslC, 
,lonis tiaspecajn Jj'teratur-historiajn koncertojo , JR kun 
malmultR , VOp;)later~alo .kaj kun ciutaga virtuozec?, sed 
pCJI' siQj'Ol'a popolo, kíel kutimjs doktoro Em il, Relch cn . 
Londono, paul' gens ·dlL monde, sed ne kun liu audaco, 
,;ťritccQ kaj, provoka originaleco, kiel kutimis dokto!'O 
Emil Reich l,n Londono, sed plie insularity-maniere, mal
lái'lÍe', singarde kaj senkolore, Kiuj auskultis, ec atentis, 
kion li diris pri Shákespeare kaj pri certaj Shakespeare~ 
aj herooj , tiuj , plie enuis, mi pensas, deUkataJ, kaj 
rí&;gaj oxJbrdaj studcntoj, ,diaj a~i,stokr~t~j kouho) .en 
.Jersey . kaj . ,kun nudaj gen U oj', car Jl! rapldls cn l?- prm_ 
tempo por, 'remi SUl' la Tamizon, La Tarrrizo flUls mal
an:taií la. Christ Cburch.ColJege kaj giabordo estis plena 

'de , tris.taj.ialikoj, Treege carma, malju~a kaj ,tnmen 
fiesa l:egíono, sinjořa pejzago kaj cip kaj kun tlel a~
loga efekto; ke , se·: iu hazarde aú pro boneduko laiiflls 
SirWa:lteron , ' tio tuj estis punatn per kolera riproco : 
Do you, mean, to say tha/ such stuli is intel'esting ? 

• SJ).'ch , ~tufl i Kil) ,s'cias bone ~gle, k~j jn kiu ne sei as 
bónc. ' anále/ tuj eks~[)t~s , kia 11lalsalo kaj málestinlO 
sonoras '-cn Ia' 1I11lziko .de tiuj eidu vortoj a1 Sllake~peare 
'kaj Sir Walter, Kv.ankam tiuteinpe guste re~on nH:bard 
!ll, ; li , » tr~!lmígi~ ({" se ~i l~~as tiel p"!r?lí, ~aj. ~etalc 
s~kclf. Ia ,smse nalva:Jn kaJ ,nalve ,sangaJn lmphkaJoJlI de 
tIP Cl stranga drama, Pro la es,brno al 1a Yorka dOtYlO 
('QIli ne ', kredus, kim estimon Ilavas uni"ersitata profesoro 
aJ: la regantaj dinastioj,' ee se il,i jam elmortis) I do, pro 
1:ť'1estimo "'al ,ta' Yorka domo ' ka~ ' ni atmehl, ke ankau 
pro " e~iden~a -,polItika oportuneco, anta~' c~ó fik'Sis Sir 
\Valter, kaj , li fiksis kun la pr~eizeco de 1 IDsul-Iogan~o , 

',!;.ion mi "tie 'ci ne scía:s- redťlni, 'ke re~o RiChard nL, k)el 
histori,a figI!l'6 ,' tute ,neestasiqe:pta kun Ja Shakespeare a 

·' heroO. Cikoncerne li ťi.fis interalie 1a testamenton de la 
muljuna ' g,raťino , Desm,ond, ~e e,stas notite, ~e ~UKO 
Gloster esbs tre neta , Vlro, .guste bel ~arma kaJ amlnda. 

;. eSf.!ljP, ' k!e,l,.Jia fra~or~~ard ,lV,! ,kío, ni konfesu"e~tas 
, heI,UOJ,ll llltefes~, Sed , tl() Jam es~s mte~esa, ee amu~a, k~ 

»old counless ol Desmond« dUM Richardon la pleJ 
eminenta dailcantode la mondo; kvankam' li~ laií ln 
tenerala, séÍo, ~uaS 1a ' f~on de ,cer~ , tia.4j~ia pI~eco, 
;La, g11pfm~ .. JPem ofte-,: dan.91S, ~1iO ~11 k~~ .,cru:te tre p!l!pmll, 
se, :ce :,e .. tía," ínaigáj'a' poro" ba .Ia. skrilio 'de teslarpento, 
&~. 'pe.,.~or.gesll! pri tiuj 'VCl'vaj el\.8eÍnbloj, 

. K:i,.m -:'oni' b~u? Se mi bone memóras, -anJ(aii Sil' 
!etasér:tis, GlolÍterŮQ. ~re:feI'e '!limpati\'Í'''aspektah6mo, 
'rl , liaj sennómhraf' ~urdiit 'kontrali 1a a'SérlÓ de 

Shak('spcaH!, li koncedis cble nnl' I" JUUiU) cl II kOll EJ
w:ll'd, la f iloll cl (~ I'ego Uellrik . VI. Ti,un i: i jrs, ti,un , éi 
li mortpjkis ce Te,wksbury, ~ed HClH'lkoll V I. kaj ~Iall 
f l'aton Clarent:e, RJVers-on , Grey-on, Vaugll<ln-on kaj la 
eeterajn, pel' kiuj Shakespeare facilmol'c lin s:lrgas , ne 
vcre ke li nwrdjs, ' 

Seď do kiulli ne e:stus jJin 111 U rclin t.:J , sc 111 i liciLO 
dcmandi ? York kaj Larica,stel' ek sle r~lIi ~ linu la a!iim 
kun tia Qra~daIlimeco , kun b el Itlda kaj, I' J~lllOZa rn,amero 
de la prmclpoplena mul'clo, ke UJlll estmglla hOl1lv, ~o ne 
vnIoras pIi ol estingita kandelflal'uo, Poste , la n~klal'Jgehl~. 
malapero de aro da virQj kaj virinoj apu? R~chard, m 
konfesn, fs tas minim ume sllspektinda, La »li!stortcpoubtN 

\d~ Horace ~ alpole ankaií oe tre prez.~I1L~s eVldeota]n pru~. 
oJn pOT tlO, ke ckzemple ,l;~ gei:do] de Edward n , 
l1lortis per natura m01'to, MJ Jilm ne multe rnemOf'<lS Jl! 
ceterajn aú lurital.ojn , kiu j studi ~ r~gon, Richard II!, cl !a 
vidpunkto de la historia vcro , kaJ ml ec ne <lez1ra~ ll~ 
ti afekti la bistorian ekipajon , car , llomon de ar~loroJ ,k~J 
librotitolújn ciú ·scias memortem , Celere, nll d.ecJ~II~ 
ankorau cn Oxford , ke riJate al Shakespeare kaj haj 
herooj mi i,gnol'os Colel'idge , ki,.u rekoni~ e,? Richard ~ a 
brilan, inte1lgenton, ,h kompatmd a! kaJ Schlegel, IdU 

feSU1S en tiu . 'ci 'em;nenl<1 dancunto de 101 Ynrka dorno 
aplomban virinkOTlaJ?ton, 

Apartiginte kaj proíundiginte en, mi , mi devis r~
koni , ke l'e~on Richard, III: ~a .sceneJ<? tu~e denatl~,rJgls 
kaj la eminentaj aktoroJ ' . kJU~ hn J,Ud18, gls nun , údel~; 
al la Sbakespeareaj fohoJ, p.lenmehs un malavare kJJ 
am~ kun la pitoreskaj , ~or~j de, 'ia , irnago, Estas, ~ule 

, ind,fcrentc. kll) es las hlstorlO kaj kw ne, car vab.das 
nur la m~tam()tfozoj kaj d i koj , nnt ti 0, validns, kio 
átingasnin, Tutesendepende de,la gusta ,kaJ \'era ckkou~ 
de la evenLoj, laesenco por m estas, klao rewlton . ~aJ 
finevoluon ili prezentas, - Sed l~l akto!':'! ~~Jjl CU~, 
l,ahoremo,' cerbumo, studo, sprito, kaj ootera) slll!Jlaj~J , 
krcis ián heroan' sovagbeston el hů 'cL boma, Sk~flO, b ,u 

. dum du ' jaroj uZl1rpís la a.n~I~, krono~ ka:, tmc, ía~s , 
ce Bosworth CI). LeJcestershJ r_ KlOtraglka ~sta5 be ,Cl ; 

bonvolu ja pripensi, ne estas j a lia ~ trage~o, ,sed, bes: 
kiúj vívis :éirkau, li kaj kiujcerte ec krcc!Js )e II kaJ 
kiujn ' -: enter Murderers -:- . li ~uc~ís~nHI.s,c, L! mt;lIl 
simple fnIas en }a batalo, ~lel ml , ~lel VI " k~eI ' ,C1u IlJn; 
Tio ci sel,1dube 'estus okazmt;\. al II sen bUJ Cl smga) , 
aniaiíajoj ., ~en liasL?lta k<).j ~enhri~a ,ambicio, pOl', akii:i . 
1a angJ<!Íl" tronon, -Lm, tálo, l~a ~raged.~o I).e e~tas bo, ke 
la kronon por reTlnaJ preu>3 II metis SUl' Slan stll lLan 

, kapon, ,N.e: pro tt<? l~ pe~ejš, ~e per 1a arango de 'trOll 
d~kduo óda rourdO'J II vo1is esh angla .J.\ego, ec ne ell 1a 

" ,sango l i'" suIoki,ltis, kaj , ;ne;t liaj i~ku. baj. vizioj, 1~rtm\j ". 
. songoj lín 'm'urdis: kíam lauvice j h apé1'L'! antaií li : kun . ' 



iamonoiona aiwz-kanto. de 'Ía trista) baritonoj kaj in!au
supranoj, kiujll parte li persone murdis, au murdigis 
per la murderer-or Sed li mortas tíe, kie eny.jrtoj Ji 
brilis,kie li estis heroo, 10jalulo kaj so}dato, UnUVf)I'te 
lie, kie li malpleje elmeritis, 

Sed oni klarigis al mi ankai'l, ke la rnorto de 
lliéhard, sni: la ' boswortha batalkampo, estas jam la 
sekvo de tiu anima ruinigo, kiun faras la konsciehcrip
roco kaj ]a sanga memoro de ľ pasintoj, Tial li estas 
tiom brila kaj audaca soldato, car la kronon akiritan 
pe,f san.gaj abomenajoj! Ii. volassavi por .si malespel'-
1~lllte gls heroeco. Do II fangos heroo post bo, ke antai:íc 
11 malbrave ekstermis ciuncirkai'l sL Tio estas almenaú 
logika. 

Cetere, mi k onfesas , Richard lIL, kiel milita genio., 
ne tre interesas min. Tre versajne, ke ankau li , kiel l~itl 
stulta homo en la mezepoko, estis eminenta soldato, Sed 
siavicc lia cerha malriéeco kaj lía spirita malfOlteco, in 
extmso, eslas unu el la plej allogaj ka:i carnwj aJt'roj 
kaj pIi multe ec ol kion ni povas renkonti ce Shakc
speru'ca karakLero, Mi tre bone vidas lin, kiam IML , la' 
infanfaueloj kaj lauclire aiitentikaj priskriboj pri la hos
wOl'tha batuJe li rampas kun la roncla kapo en kaliko 
kaj en plena kiraso SUl' la blankan .c;nl'rey, kaj Jnil 1a 
notoj de PaIT kaj laú la bataldr: egnoj dil Hall .(se mi, 
bone scias, allkart Shakesperu-e forrDls d ili sian :mi1il<lIl 
viziOD) kiel »malsata ' leono «, li kUTegas ~1l1 tauen en la 
mortoll. Mi lre bone vidas lin , kiam duoDsvene kaj 
frenezi~inte en la batala svingo, masive kaj klakrulle SUl' 

lil dorso de la cevuJo kie li sercas H.ichrnondon'en tía haoso 
kaj en tia turoulto, kie estas vere senespere iun trovj, kaj 
kie pIi saga stratego estus eble iOlT\ pIi konsáa. Kaj anka(l, 
tiou mi bone vidas, kiam li kontral"lirus Ciun homon, kiu 
similas al Richmond kaj ee Sil' William BTandon li 
mortpikas , bagatelo I ln dllcentfuntan stuudardportantoll 
~e .Richmond! nul' ~usle Hichl~.ondon ri~ kaj efektivc : 
II Jilln morbgas kVIll pseudo-HlchmondoJn, nul' ~us!,e 
la veran ne ! . 

Sed tic ,ci mi ankoraúpovus lin ekskuzi, parte pro '
simpatio . sentitn al li dum liuj ci pezaj minutoj, parte, 
car ' antau kelkaj jaroj ankau mi esti8 en Leicestershire, 
kie Cio estas .. tre trista kaj fine parte,car, cn la pro};!
lemoj de la cel'al-atako kaj batalluktoj ne c.iam la rnellso . 
decidas kaj kiel cin homa ludo kaj risko, ankau ci tio 
es tas en la mano de ' ln bona Dio. . . 

Kvankam parohintc prí providenco, sOTta astro,au 
ordinare pá felico: la longa kaj br·ila' 8eTio de saugaj 
sukcesoj, la facilsukcesaj brutalaj rirucdoj, la senkonlrola 
prosperu, la tuta trono , la tuta granda Anglio akiúta 
preskau sell luktoj, - cio ci kvazaií per si meJ;11 donas 
la kriterion de tiu ci gra,va , spiTita malsupereco, Nul' 
stuHa ' homo . povas .havi íiel senliman felicon , ke intCl' . 
aro cla puphomoj, sabr:;mte: dekstr.en-maldekstren, pIi , 
facile li atillgas la . tronon de Anglio ol ali a. h.orno segon 
en la Pariz·a granda ,;operdomo. . '. 

Foje, en .mia angela naiveco, la jenan longan titolon 
mi kopiis ell London de " tre malnova kaj tre . flava'; 
ShakesJ?eare-e]dQnájo, ec ekzaltarite tiam ankorau,ke mi 
vidas bajon: »The Tragedy of King .Richard the Third, 
contaiuing his treacherous plots against his brothe1' Glar
ence; ,the pitiful murthel' oI his innocent, nephewes ; his 
tY1'annical. usurpatióri, with the whol E\ ,course ' oI' his 
detested life and. most deserved death,« ' 

. )'I.odiau mi' devas kOiltentigj 'per ti ti , (\i ,: '»King 
Richard the Third, - the stupiď rnan, « , 

Car ko~traii tiuj S'hak~peare-sagqioj k~j -angl;'jh~po~ 
kritruoj, kiuj ' cn la problemo dé ,Richard III. riprocili 
guste tiol1, ,ke. lia kruda kaj ' plorinda moraleco estas 
tute ~ubordita al liaj hrilai, mensáj kapabloj , bedaurinde 
rpi dllns koilstati , ~e ~. el IQorala 'vidpunktQ _ tiu-: ci" York % 

estas, tute ne.ripToeeHla, li 'estas plene lía'rmoniakun sia · 
,epoko, kun tíes . stilo .~j ; etika. primitivec6., :kiu facile kaj 
~raciesolvts· ~a pl~kp~$~jn'demaň.~(?jn .aň}pe~' tio, ~ke l~ 
mem prems . ian- pm;tp.n. ·poli~rdon , ·'au per la.',]tma! cal'l1\a' 



apf1bto at ' já Ír~no 'kaj krOM, Íi ne sentas ec guton , da 
fjtJh) ; ' mald,ik~~ radion cla sunbrilo, kiu povas filtri~i 
H lU trá lafenestro de Westminster, dwn li surmetas 
~~" f).hnen-i<\la~~o:rL Fantazionli ne havas. AnkM pL'inon 
Ir n6 ' h1\vas, 'Jiiel ~stonta reganto. Da rafiniteco, arta 
fYRudemo. dileťhhtecd, kluj cirkaúsvebus, kolorus kaj el
~p!us la tagi~anfa.n. reg~. maj.eston~ - neniom. Entute 
lan krudanko tentJgoll , lan dlkan stopon en la stomako 
ri~'póvas senti , 'ldel fa tigro glu.tinta viandblokon : En sia 
U;~nezo por trono 'kaj krono li nenion prezentas krom 
lafl. cbrieto de stuHa homo antau fenestro de juvelvendejo. 
KlOD li volas. kiel fincelon, tion li ee ne ~omprenas. Li 
~cl'as Ďur, kiun s.:lllpere li devas fari. En sia tronatingo 
Ii ', vida;; nur tie ohstaklojn, kie Ci tiuj, propre iluziaj' 
olhtakloj, es tas vivarttaj ekzistajoj . Jen la klarvido de la 
pnimitiva menso. Jen la spekulacia disponado de la stuha. 
,hdl,IlO. Jen lauyortc la sama: kiam nuntempe iu ékster
ní~ amason da h.omoj cirka u si por akiri la tutan her
ed~jon. Jen la obskura konscio kaj brilega jesado dll la 
splrita difekto eti la' vol-ne-vola kaj senfrukta ago. 

, ď Car la ponardo bonege' taugis en la skapolo de 
Henrik Vl: (kaj tiam , li finis jamankau pri la filo de 
ci ~til1 Lancaster , la juna Edward), li konas sole tiun Ci 
me;todoll kaj ec momente li ne deflankigas de gi. Kiam 
Bu~ingbam simple aludas pri la eventuala antipatio de 
lor~o Hastings kontraú la rajt-uzurpaj tendencoj, Richard 
tuj~ cst~s pI'eta p!'i la respondo: mi dehakigos lian kap
on.í« Kaj tiel dayras pIu, gisfiIle. La sol von de ľ situ
aci?:i. la sohon de ' ciu problemo li vidas en la estingo 
de ~ h !)J1laj vivoj, ~, kiel la plej primitiva pensmaniero. 
Sia~n altajn politikajn projektojn li plektadas ciam SUl' 
la str:atúj. ,Kie li nul' aperas, estas la street kaj se rec ni 
renJwnt.as 1in, jen denove : an other street. Ankaií lord Oll 

Hattings li renkontas sur la strato kaj demannas lin , 
gus{e kiam tiu ~i simpatia viro venas el la karcero : 
»Kip novu ,eu la ' granda Ulondo? « Tio ci estas anim
spidpado, diras . l~ Richard-klarigantoj. Sed eble ankati 
al ~astings estos rimarkinda tin ci ma1konvena demando 
kaj;'certe li ne resllOndos gin. 

Poste li renkontas lady Anna, kiu en gis,plandn 
fun~bro kaj malespere jras post la kadavro de Sla bo
flat~o, Henrik VI~ Tiu ci sceno estas tre hrna. Lady 
An~a ~ucas su~ Rřchardon (~au.la instrukcio de la f~lio: 
she sP/,ts at h/m) -:- la ndvmo de la wales a prmco 
Edward ~ La tono de ili,t babilado ankau cetere ne est.as 
~o m~nduma. »P?i- : vi ne .esta~ alia savo, ol pendi9i 
V!ll <; duas ludy Anna. Je klO ,RIchard responda:;, ke ba 
m<l1t spera ~go j~m. ·estus. presbu. meniakuz.o , - ~,'ank~ru 
po~t; du mmutoJ II ekknas: »Dlru, ke mj rnortlgu mm , 
kaJ . mi faros tion. « Vere , ke antaue li ankorau elendis 
sianf glavon, . por ke tiu ci kolera virino kore piku lin. 
Ank'.au ci tio ,e~tas la ' ama argl1lnento de la stulta h'onlO. 
Car," cu neJ se ' :Anna, kian bonan humoron 'si 'havas en ' 
tiu 'ci 'mo:nenfo,', vere volus . kor,Piki li~, ~ichar? ~uj 
fórs~tus au kaptus la glavon kal per tlO II defmIlwlJ 
per'fidus sin. KíOn . tie ci li riskas, tio e~tus la va ban-

,qu,e ~de la ' stulta !:torno, la ekstrema primitiveco. 

"P.aste, } tr{UlS tiu 'ci minuto gradon post grailo li 
malklarjgas,gis ' la fina obskuro. EI la malhela sonorv 
~ElJ~. l am mysellf alone restas nenio. Jam ec ne persone 
h'dl~;p;das, . sed sur la. Crosby-place, en ' la reg.apalaco li 
~ceit;,a$,: la Iň1l'Tdi~ojn, .kie eu' ciu momento ,oni povus 
lín. sUrprizi, ki~' 1i ordonas, buci sian haton, Clarencc, 
~aJ poste la du dtik.ajn infanojn. Liaj homkono kaj 
l.u!,kapablo • vid,as ,perBdu1on en ciu, nl1cr en tiu .lordo 
Slanley ne,kih e~tasClrkaií ' li la "sola perfidw.o kaj kiun , 
se' li havus iom da menso, li ja povus suspekti ,ankaií 
pro lia . parfmceco- alRichmond. 'Post la ekiekuto de Jordo 
Has!in~ ~i ''W().las vidila. dehakitan kap0':l' por ke li; pOvl,~ 
tI;~kvJh~! kaJ . tagmangl. Dwnl.~ ~ortIg~n de la auko~ 
de.<~Wales . 'kaJ York, :kvankam Cl bo esbs eble la pleJ ' 
grava, li akceptas sen ia a~ prrrvo de la lipoj de obskura 
??~O~ kiueventiIale ee povas lín trómpi. )Kienoni 
\,lin ente[igi~?« -::- Ji dem~das. tMi ' fle sci~< · 
respondas la 'murdisto. R'Ích&Td estas kontenfa. 'eě pri , tio, 

kaj Cll estas 10 pIi stulta en la mondo , ol kiatn Ii 
starigas kaj deklaras: 

, »The SOIlS oj Edward sleep ,:n ' Abrahanú bosom. '< 

Ke1k:ajn malpli gravajn kaj ankorall pIi delikatajn 
dctalojn ni devlls ankoraii mencii, por montri kontraií. 
la tu ta oxfol'da universitato, kvazau celeton post celeto , 
la mizCl'an pcrpleksecon de ci tiu malsaga menso. Ni 
devus. signi interalie la grandan scenon de Richard III. 
kun la patrino de la du murditaj dukoj, regino Elizabeta, 
sed tie ci li jam eslas tiom kompromite kaj tlom abom
ene stulta, kiam li volas ripeti kun tiu ci frakasita, mal
espeóg'Ínta , veanta, m.ater dolorosa sian metodon uzitan 
kun lad)' Anna, ke la Shakespea;re-esplorantoj simple 
neas tiun ci scenoll kaj deklaras gin apokrifa, kvankam 
gin enhavas ciuj eldonajoj, ec la plej maInovaj . 

~@~~A.f)t!X&X!l~~~~~l!J(l(!I~~ 

~ ~ 
~ Kremkatul'. ~ 
~ RaY!D0nd SCfjwart: i 

~i ~~ i 
Ekzistas homoj, kiuj povas sidi tutajn 
horojn en kalejo trinkante nur kalon . 

~ Vivanta vaz' de nostalgi' ~ 
~ [{aj skla!)' de l'elimologi', ~ 
~ Vi en. kafejo mendas ... kafon; (j 
~ Vin h.ezitigas nllr dilem' : 
~ »Cu k/'emokaf? - Cu kafo/(rem' ?« 
~ Pretere mendu vinkarafon, 
~ Kl'emkaful' I 

I. 
~ 
~ 
~ 

Vi, kremvimg', katkarakter', 
Pl'i cio g/'umblas: Pri ľvet.er', 
Pri politik' kaj mia pípo, 
Vi grumblas ee, &ll' hundo ur: . . 
.. .' inetis .konlrail tablokrur', 
.lití grlllnblas simple pro principo , 

Kremkaful' ! I ~ 
~ 
~ 
~ 

j\',euiam su/w farspetol ' , ~. 
i',jele s7Jonlanea fGl'andol' ~ 
En siaj sulkoj vin kunlrenas; ~ 
Per pruda »sed! « - per ruZIl »se ... « ~ 
V i lwsas virt de .~ercíde', ~ 

~ Car . '. ydio dece ne lconverw.s ! « ~. 
r.. f( /'emkaful' ! r. 

I .11,.' ~ Vi liel 'doen t/'tnkbutik' 
~ Da rolon ludus lcun ciníll 
~ D(~ jnrizeoen la t.emplo, 
,. Kaj des pZi mi malamas vin, 
~ Ke pala . abstiaad-dokťrin' ~ 
• Jil nii proporw.s vin ekzemplo I 

. ~ K remkaful' ! ~ 

i~'. '" En olioej' aií .Cn salort !!~ , 
'I: V i eble ' es tas cefperson' 

Kaj mi respekt.e 'Vin SťÚu~J 
~ Sed en trinkej'; ;;Jrofardagasť, I . > V i krea,s genQn de · kontrast' . 
~ ]{ aj lastinstance mi atutaS: . 
(j . Krernkaful I 

c ~ •.. • • I 
~~~~~i>N~~~ 



Sed fil Iru kaj VlZllu denove al Boswol'th, nun jam lángdom ! kaj per tio li povas aludi nur Anglujon. 
ne al la heroa soldato, sed al la stulta homo. Anglujon! Tiu ci Richard , Duke ol Gloster, nhirdis 

En lili ci arda lumulto. se mi bone memoras, oni la walesan dukon Edward , lian patron regon, Henrik !IL, 
pafi .; tri ct'valojn cl sub li kaj pIi da cevaloj li ne havas , rnurdigis si,m fratou Clal'ence, sian edzinoni-lady Anna, 
--- anglfl rego , militesl.l'o! Lia strategia antaiívido, - la du scn~ulpajn fil.o:in. ~e Edward IV. , Ia duk?jn d~ 
kaj tin jam estas denovl' demando de inteligento, -- nf' 'Wales kaJ York kaJ kluJn ankoraií, granda DIO! Ll 
ól.tingas ce tiun mrzan nivelon , ke li havu rezerve tiom murdigis Earl of Rivers, lord on Grev , Sir Thomas Vau-
da ccvaloj , ki om ha vas mezkvalita stalposedanlo. ghan, lord on Haslings. lord on Buckingham kaj iun Ul i 

Tiam li trakuras la kampon kaj plenkrias la eieloll : eble forgesas. Unul'orte li ekstermis sian familioll , li .' 
--- Ceyalon! Cel'alun! Reglandon mian por ceva\o ! buéis ciujn por lili ;mgla regeco , kiun li nun domIS 
En la angla originalo: »My lángdom lor (I horsr! « intersange pOl' rnizeril cevalaeo! Cu do hal'is menson 

Li a rhenso definit:ive stultiginta kaj tromemfida pro la tin ci hOH)o , se mi lica~ demandi ? ! 
Cacilaj sukcesuj cu vem im agas, ke trovigas homo inter la Tiil kanl'. malproksima Sir Walter spr la oxfordu 
Iniloj da batalantoj , kiu kredas lin ? Al Buckingham li katedro , -- blankaj haroj kaj roz aj vaI),{šoj - kiom 
dehakigis ln kapon pro la reklamacio de kel k-mil hek- multfoje klari~adis al ni ci tiun My kingdom f.ol' a 
taroj da tero. Kaj kion do li farus al tin homo, kiu hOl'se! ll! klmis sin tiam al mia orelo, mia fideI\! 
por tmu cevalo pOl' li akirita petus Anglujon !? Se li kunulo en la benko, belega angla knabo : 
almenau dirus: re~landon por cevalo , eble li dirus iw La kerno de la tu ta problemo estas tio , - li 
sagan, cal' se I i venkos Richmondon, li vere havos kelke f1ustris _. ke Richard estis pasia cevalamanto, . 
cla novaj regnoj, eventuale donaceblaj. Sed li diris : My ,El la hungara: karlo Bodó. 

--..... ====================================== .... ---

TROMPITA 
- SALOM AS -

~
a knabinoj jam sidigis la fiancinon al la 

» vualceremonio « ,1) la muzikistoj kun 
la iloj s ta.ras cirkaiíe , la violonoj 
agorditaj en la manoj , kaj de temp' 

, al tempo muzikisto per la fingr0j 
ekbrusonigas kordon de violono. La 

kontrabaso gernehas kaj .Tenkel Klamet blovas pro 
malpacienoo SUl' la trumpeto. Sur sego staras la 
Badha11,2) du fingroj etenditaj , pretaj al la l11uziktakto 
kaj per la eeteraj fingroj li tiretas la barbon kun tia 
obstineoo, kvaz·au li volus la tutan kioleron eligi ul hi 
barbeto. 

Kaj la fiall co kun la vualtuko ankoruu ne 
montrig'as. 

Laií la koleraj mienoj de la »Mehitenes le« (bo
patrino) estas rimark-eble, ke agigas io pri la fianco. 
Sed oni nenioll eel' tall seias. La knabinoj kompatas la 
.ľianciuon , kiu h-on tas atendante, kaj faras cion eblan 
eor :for p eli la malgajan hUmOl\On. ni ridas. Gojas, 
pe tas la l11uzikistojn ekludi . . . Sed la muzikisto j estas 
plenwrgaj , ke pro ci-Cio ili ne malgajnu - se 
la geedzigfesto eksigos - kaj forpelas de si la Iraií
linojll kun la <.u·Oo:i : 
. For. for ---, poste vi danoos. 

lIoutigita la I'i~ago kaj la okuloj kOlTitaj per 
cllllbaú rnanoj. sidas ln fianCÍuo kaj plol'as mallafltc. 
Cc si stal'as sia patrino, ki~.as sin kaj kons'0las. 

-, Dio yin rekompenoos por la honto, kiuB vi 
suferas, mia infano - Die vin rekompenoos. 

Kaj en apuda cambro estis amba:t. Mehitonim 
(bopaLl'oj ) . F nn Mchiton, Ojzerl, la patro de la Iianco, 
\'stis Inala.ltkl'eska judo, sidis hm' kuntiritaj lipoj. la 
malgranda knabeca kapo apogita SUl' unu mano kaj 
per la dua li malrapide karesis la mallongan b.arbetoll . 
Kaj li s.iknti s kiel §tono. L~l dua Mehitoh, la patro de . 
la fi~nci.llo, aIta, forta judo kun granda vizago kaj 
6 l'anda longa bal'oo, flavhara, star.as autau li kaj 
pctas : 

--- Ojzer, ne hou ligu min antati homoj - ' ok 
lagojn post la geedúgfesto postkiam mi estos veudinta 
la tritikon, mi al vi donos la cent rub<I'0jn. Prenu 
ln kambiOll , mi vin petas, prenu 1'1. kambion - ,kaj 
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\olisl'JlImwigi al li kambion. 
La judeoo ee ne movigis de 1'10ko. · Li per la 

mano ec unn p lil'apidan movon ne fads, la Daroon 
karesa llte. Li JH' levis la okulojn, nek 1a Iiapon el,<skuis. 
Sed sidis, kiel antatie kaj silentis. _. 

De tempo al tenípo Mehiteneste ensovis la kapon 
Cll la pordon kaj enparolis: 

Mehítollim . memol'U, ke la gefiancoj ja fastas 
tl.ltan lO!lgan sornertagoll . 

Mehitonim, la g,astoj disiras, ' nonto antafl 
homoj. 

Kioll mi faru? Li sidas kiel rabisto 
montris 1a patro de la fiancino SUl' la Mehiton Ojzer. 
Cu vi seins kion, ni demandu la fianeon. Se li!nepre volos, 
ke mi nUII antafl la »:A:upO «3) vestu . la kapotou 
kaj prenu la bastonon kaj iru pruntehllvjgi al mi la 
oent rublójll al la doto, nun alitaií la » ~UPO « , kiam 
miLl infano sidas atendanf.e la vualon, mi iro8, mi ims . 
-- diris la Mehitoll piu ne reg,ante la pačienoon . -

- La fianOo faros. ki'011 mi ordonos ..!- respondis ' 
l:ranhile Iwj mallonge la malaltkreska júdeto. 

- Ne, mi volas tiQn aiídi de lia wSo, mi volas, ' 
ke li al midi.ru, ke li -ue pli.frue irQs vuali: la fiancinol1 
g i.s ~a .~e~t rubloj . ?1 la doto estos enIDonbanknotoj 
-- obshDlS la M~hlton. . , . 

--~ Se vi nepre volos, vi aiídos gin , G.iris la judet; 
ree malrapide, levigante, alpasante al la pordo kaj vok,-
ante: -

- David, D<l.vid, envenu. .,:! , , . , 

La fianco sidi.s cirkaiíita de Bhijli.m "ťjtftffltój 
ol'oodoksaj) kaj dicis Toron.4) 'Sed ne pri la Toro 
li pensis. Li komprenis, ke io okazis kaj p'0va.,s _ esti; 
ke h geedzigofesto nuligos. Li ne ' opinius gin granda 
malfelico, car, se la patro malkonsentas la geedzig<on 
antal't la :A:upo, li sendubc seias kion li bras; kaj . 
pensaspl'i 1ia bono. La fiancinon li ánkoraií ne konŘi. 
Yidis ~il1 kelkajn fojojn ce la gefiancigo-soleno, kiam 
Ji la Tnoimii) subskribis kaj deziris al si »bonan 
felicon. « Certe bedaiíras li, ke.;'si. hontigas ká.jkompatas 
sin , sed la patro bone scias kion li faras, kaj ia senCů 
estas c~ gi... . 

Ma1a.s-i·able !lStisllur al li,. ke la laSo I!e. ,V>ó.l:ii;;. 



finigi . Li provis ree diri Toron kaj j etis kasitajn 
rigardojn en la duan eambron, kie sidis la fiancino 
Li vidis nenlon, krom blanka vesto. Kaj la blanka 
vesto de ln fianCino tusis lin agrable. Ja lia destinitiuo 
Sed li ankoraů ne havis profundan senton por la 
blanka vesto ... 

, Kiam la patro lin vokis, li sciis, ke pri la edzigo 
lem,l~ kaj li gin decidi devos. Ekfrapetis lia koro. 

David, cu vi volas edzigi ricevinte nul' tri cen t 
rub ~o j'Jl d,a doto? - dcmandis lin la patro. , 

- - Kiaj tricent rubloj , kvarcent, jen estas la 
kambio - pusis la Meniton la kambion en la manon 
de la fianoo, 

-- Kambiaoo, kambio estas nenio. Estas tri cenl 
l'llb~0j' da doto, David, kaj se vi volas lni konsentas, 

La sango alflui ~ en la vizagon de David. En la 
trlcerít l'ub~oj li vidis rnal,estimon po r si. Ordinarulo 
prenas kvar . . kvineent TUblojn, kaj li, kiu cstas konata; 
kiel sperta Talmudisto kaj fieras pro sia »bona kapO ,( , 
Í'iccvu nul' tricent rublojn dote. Kiomfoj e oni lin svatis 
at fraiílinoj kaj li Ciam malkonsentis, car es tis mll' 
tricent rubloj . Kaj nUIl li edzigu ricevinte tricent 
rub!ojn. Ho. kiet lin primokos la kunulo j en la Bel
Hamidras. 6) Tricentrnbla fianoo oni lin nomos. Li 
pretis cimomenle de si la kapoton dejeti kaj tuj kun 
la patro foriri . Sed li moderigis sin - car en la dua 
cambro estis la amikoj kaj gastoj - li kri spis kolm'e 
la vangharojn kaj diris: 

-- La patro scias plibone kio estas farenda por 
lili, mi lule koofidas la patron. 

Kaj 1ll'lpis nenio. La Mehitou devis la kapotoTl 
\'esti, la bastoLlo n en ln ma!non preni kaj iri pruntc·· 
havigi al si la cent rublojn al la doto , kaj Ia fiancÍJIoo 
liom lo ngc estis atendanta kun siaj distauzitaj haroj je 
la vuakerenlolli0, gis kiam la cent moIoj kolektitaj l'1I 

arg-enl-kaj kupromonel'Oj ce la famit~o de la fian cillo 
l'stis ligitaj en tuketo en la man-oj de la malaltkreska 
judeto, ta si1entanta rabisto. 

--- David , iru vuali la fiancmoll - diris la palro 
de la fi ,U1 CO enveninte kun la tuko da mono ell la 
mano ... 

Noktc, kiam David restis sola kún sia fiaT1ciIH> , 
sieksven:is. K iam David sin per akvo r ekol1sciigis, 
malfermis si siajll okulojn kaj rigardis Davidon fre lll
de kaj tiniigite. Kaj poste estis kvaz.aií si lin pri io 
petus " per Bia rigm'dado. David ne komprenis ,kio 
okazis al si kaj sin den1andis : 

-- Kio estas al vi Deborele? 
Anstatau respóndi si prenis lian mauon kaj al

metis gin al sia koro. 
David sen tis kiel sia koro frapas snb lia mano, 

simile al martdeto. Li ektimis. Kun teruro li sin 
demandis: 

- Cu 'vi estas malSuna, Debore? Kio cstas 
al vi ? 

Debon~ sil·entis. Si lin nul' rigard.is per siaj 
grandaj okuloj . Eu la malluma nokto li vidis, kiel 
sia pupilo brilas kaj petas ion. Si rec prenis lian 
manon kaj ;l.lmetis al sia ,koro, . kaj flustris mallailte : 

--: Mi estas malsana, David. 
~ Kioestas' al vi ? - li demandis timig-iŤ-c. 
Siaj okuloj nun .ankoraií pli brilis kaj plifí{'me 

petis: ' 
. - Mi suferadas je kormalsano . 
. ..:...... Je korma1san:o ? - ektremÍs la fianoo kaj liaj 

nudaj ,m.anoj lmmenei:s skuigi kai li ' forsovigis de si. 

- Kial oni al mi nenion diris pri tio? -
demandis kolereme David. 

- La patro timis, ke vi ne volos edzigi al mi. 
- - Fiancmo kUll kormalsano - murmuris David 

por Sl. 

Li silentis 111 in u ton , Li ne sciis kion entrepreni. 
Vesti sin kaj eliri estis ankorail nokto. Li do sidigis 
SUl' la randon de la lito. 

-- Trompita - li murmuris por si. 
- Mi esta-s senkulpa. La patro ordonis al mi 

silenti . Nun vi jam 'estas mia edzo - vi do gin d eva!! 
seii - kaj t ial mi diras al vi. 

David sitentis. Li rigardis SUl' fenestron kaj sercÍl; 
matenr<tdioll . Li pensis : morgaií li hejmveturos kun 
la patro. FianCino suferanta je kormalsano. Li ne 
kulpas, oni lin trompis. Sed la rabeno eksedzig'os lin . 
Turm{,lIti~ lili , ke ta nokto daůradas tLom longe kaj 
jen li tro,igas kun fremdulino en uuu cambro, kun 
fJ'el~ldulino kiun li morgaií ne pIu vidos, eble jam 
nel1lam. 

Kaj j<,n li eksl' II li s. ke io varma §ovigas alii, kun
tirigas kaj tu sas lili . Li volis forpusi - sed agrablis 
al li sia tusado, kaj li pIue sidis. 

- David , cu vi min koleras ? - si demandis lin. 
Li uL si neniou respondis, sed pensis, kion si 

kulpas, ke Dio punis sin. 
Kaj li ekkompatis: 
- Cu ankoraú dolorasal vi la koro? - li de

mandis ne rigard,U1te en sian viza~on. 
- lomete - si respondis malIailte. 

Pál C. Molnár: Li[rnogravul'aJo 
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-:- Kaj kioll oni devas fari, kiam la koro doloras ? 
- Oni almetas maJsekan malvarman tukon. 

. Cll vi volas tian tukon ? - li ree demandis 
lIe l'igardunle malantatl sin . 

- Jes, lie staras plado kun akvo kaj tuko. 
David palpe atingis la pladon, malsekigis la 

lukon kaj lransdonis al si. 
Almetu ~in, David, - si diris. 

- Kien? 
Ci-ti en, SUl' la koron. 

David almetis la tukon SUl' la koron kaj lia mano 
malgrat1vole ektusis sian nudan varman bruston, kaj 
sento lin ree Čirkat1prenis al si. 

Cu la kormalsanoestas nekuracebla? Oni 
ja povas veturi al spertaj kuracistoj _..:... li 1at1te diris, 
kvazat1 ul si mem. 

-- - Jam estis mi ce kuracistoj ·- Jamaj profesor
oj --- ne scias konsilon. 

David sidis kaj silentis. Antat1 1a okuloj prezent
i~is lía estonta vivo kun mal.sana edzino. La tutan viv·on 
lígita al edzino ma1saua, čiam malsanadanta, sabate 
kaj dum festotagoj , ciam malgaja, kaj eble ~i 
domag-os al ln ídoj ankat1 kaj la infanoj estos malsanaj , 
all si tute ne naskoli Ínlanojn , sed li vivos sola, sola kun 
malsai1a edzino - ekslere lumm 1a suno, estos festotago, 
homoj gojos. kantos, virinoj promenados preter ln 
[lrcge~o kaj lia edzino kuSos en la lito malsana. 

Li nun ne pIu pensis pri eksedzigo - li jam vidi::; 
sin ligita al malsana edzino, kaj li kompatis sin . Jen 
jlls estis fra(llo. felica, revis pri luma estonto kaj null. 
tíel malgoja. Kial li meritas tion. Kian malbonon li 
faris? 

J--, i kulpigis jam neniun , nul' Slan sorton, 1a ed~-

inon li kompatis. Kion si kulpas ? li nur v·olis saYl 
sin, trovi radion de espero. Li diris : 

La kuracistoj scias nenion. · Se Di volos, vi 
ankorat1 povas tute resanig-i. 

- ,La kuracistoj -diris, ke se mí havos bonan 
edzon, kiu amos kaj estos hona al mi, mi l'eakiros 
sanall' koron. 

Li sidis kaj silentis. La vortoj, kiujn si elparolis, 
trancis ameme lian koron. ' En sia voctono estis tia 
moleoo, tÍa · silento, ke li ne povis resti Índiferenta. L~ 
murmuris por si : _ 

- Nu, ja estas jam mia sorto ankat1. 
Li audis mallat1tan ploradon malantat1 si. 001-

01'1S lin la larmoj, kaj li diris : 
- Deborele, kial vi ploras ? ne ploru! 
-- Kial mi ne ploru, ke mi havas tian ma]feličan 

sorton, ke Dio min tíel punis. 
David ne povis sin pIu regi. Li kasis siau vizagOll 

inter siaj brustoj kaj enploris. 
- .fa estas jam mia sorto ankat1, Deborele. 
Kaj li ne sciis, cu ili estas larmoj de felióo all 

malfelico. 
El la juda: I. Jurysta. 

J ) Eslas klltimo ce jucloj , ke 1a fianco km'ras la 
kapoll cle la ťianéino per vualtuko kaj per tio 
komencigas la geeclzigfesta soleno. 

~ ) Badhan- tradieia aJl1uzigisto. _ 
:: } IJupo-baldakrno sul> kil] la gefiancoj staras dum 

la geedziga cerelflonio. ;. 
4) Díri Toron---signifiIS moutri la scion en .1a sanktaj 

libroj. 
fJ Tnoim- akto ge.fianciga. 
6 Pre~ejo kaj lernejo , kic ODl studas Talmudon. 

LA ESPERANTA RIMO 
_ . K. KALOCSAY -

Esperanto estas la lingvo de muzike sonor.aj 
rimoj. La klaraj vokaloj. ]a s!rikte distingitaj konsoll
antoj ebligas tiajn purajn kaj ; longe postsonorajn rim
akordojn, kiajn oni h'ovas eble nur en la itala lingvo. 
Tumen, la lingvo ne estas rica je rimoj. 10ia rim
malriceco ja estas bone kompreuebla : la lingv,o havas 
relative malgrandan radikaron kaj, Car la sanuj 
gl'amatikaj fonuoj havi\s san)ajn finajojn , la nombro 
de rimoj preskat1 egalas al la limita nombro de la 
iuterrirnantaj l'adikoj . Ct\rpenti malgrandajn~poemojn 
kun la etel'na ripetado de silbaj » prarimo.f« (kOl'O
f!oro-.odol'o ; amo-flamo-ornaBlo; bela-cjela-miela; 
sento-Yenw-turmento : lin-fin '-sin; ; Ioko-voko ktp.) ne 
('stas rnalfarjle, scel ln traduijanto de pIi f;orni.ricaj 
poemoj ofte l'ompas al si sellkonsile la kapon kaj 
"cntas ul'gan bewnon: plivrostigi la tro stTiktajn 
kadrojn de la , espaj rimreguloj. 

Zamenhof kaj Grabovskyilzis nul' rimojn purajn. 
Sed ili tro ofte helpis sin pel" sufiksrimoj, per kun
l'.imigo de samaj gramatik aj .. elementoj: anta-anta. 
igi-igi. ema-ema ktp. Ekzemple el la. 12 rimparoj de 
» La Espero « kvill ·estas tiaj sufiksrimoj, inter la unuaj 
50 rimparoj de Sinjol'O Tadeo tr~vigas 13 sufiksril'p
paroj. Do mem Grabovsky, kiu la sufiksri~on tiel 
spritehaptis ada.sismo, estis tamen devigita n.e · malofte 
uzi ilin. Kaj vane oni legas en la »Esperimta Vers
farado « de Parisot kaj Cart: »Rimo kOD$istan~ nv-l' 
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el gramatikaj finigoj estas f.originda «, la ad8.§ismoj ue 
estas ekstermeblaj , se oni ne helpas iamaniere pri 
la, rill1malriceco, plimultigante la n<?mbroIi' de rime 
uzeblaj radikoj. 

Do - oni devas helpi ! Car la adasi$moj estas 
tute senarLaj , nwlplenaj vortripetoj, en ili mankas 
guste la esenco de rimo: sama sonoro de -' mal_samaj 
vortoj. Pro tiu ci grava mank-o ili faras impr.eson de 
sellpovcoo : oni ne t1'ovas rimon, oni do 'ripetas ']a 
saman elementoll . RapiCÚlnta-brulanta por ~. havas la 
sam-Ull rimefekton, kíel rapida estas-brula -éstas. _ 

Por liberigi de či tiuj lllucidajadasis'.~Iťoj, jam 
antati dek jaroj mi ekuzis rimojn nepurajn; '~i tiam 
nomis ilin asonanooj, sed ili estis pIi, Čar ili baúgis ne 
:::oJe SU l' la vokalsarneco, kiel la asonanco hi~ila, seW 
krollle ankat1 SUl' ~ parenceco de la konsoná!.;toj. _ -K&l
kaj atakis, kelkaj sekvis min. Kaj, jen kio ' pruYf,ts' la 
nepran neceson de la plivastigo de rimkadrol-' velietfiS. 
dume en nian poezion ankat1 aliaj, a4m.anl.~raj Lriiir,
fioencoj . Kelkaj el ili estas tre bonvenaj, se~ kelkajn 
mi tute ue povas aprobi. 

En Ci tiu studo mi volas ' prez.enti" klarigi kaj 
kritiki čiujn k10P-OdOjll _ ci ril'atajn, por lat1eble akceli 
per tiola unuecon de rimado, .gr-uvan, latí miaopinio.: 
Krome, mi provos fiksi ank.ap l~ ~imterminar,i)n. 

La rimojn mi ruvidas ~ kvar gruR,Ojn. , 
J. ' Para r -imQ .- ~al1l-eC9 de ciuj akoeniaj -káj ' J,>Ost-



akcentaj vokaloj kaj konsonan~j : ., 
2. Rimoido: sam.eco de ClUj akcenta) kaj P;)st

akcentaj vokaloj, pIi malpJi granda malsameco: de 
konsouantoj . 

3. Agorclo: sameoo de Ciuj rimelementoj C5-

cepte la akcentitan vokalon.. .. 
4. Radikrimo , all aborta runo : pura mterrJmad;> 

de la ra dikoj , vokala kaj konsonanta malsameco dil la 

finajoj. . ' " . . 
La pura runo kaj nmOldo povas esh ma (akcento 

1;ur antaulasta silabo : granda-landa) kaj vira (akcellto 
SilI' last.a silabo: porď-korď, dum-sum', min-destin ' ) . 

1. Pura rimo. 

Eu la SIMPLA PURA RJMO ciuj rimelemelltoj 
(akcenta vokalo kaj postakcenta parto) est~s la. samaj. 
Ni povas distingi rimon senkonsoTW.ntan (tlO-krlO. veo· 
(Jereo), unukonsonantGn (kara-amara, rego-sego), du
lconsonantan (ardo-bardo, sendi-plendi ), frikonsonan lau 
(ventro-pentro, distro-filis tro. ) . . . . 

APOGITA RIMO estas hu pura nmo, ell klU 
samas ankau la la antaiíakcentaj konsonantoj (bruo-ITuo. 
figuro-aúguro, kristalo-~i~d~talo). En kelkaj poe~j{lj. 
ekzemple en la angla, ha) nmo) estas~ !nalpern~es lta .l . 
En Es peranto tiu ci malpermeso ne ekzlstas, kal esttl: 
nenia motiv? gin fari. Tio m n~alpli, Ca .. ; ~ia.j rim~apl?,g:u.! 
konsonanto,lestas tre bon v·en a) , por noullgl adaslsm? ,lll. 
Per ili estigas. 

APOGJTA.J SUFIKSRIMOJ: hontema-penlclIw. 
kaptisto-kantisto, perdante-ardante, ~perlul?-for~.~I.lo~ 
singultado-sHltado, sangigi-rugigi, tntnCtta-f~b!a) : llu.! 
Ci noblaj adasismoj estas vere belsonol"a). kaJ tule 
egalvaloraj al la veraj rimoj... .. 

SUPERHJMO mi nomas hun nmon. cn klU ITlIas 
ankali la antaúakcentaj silaboj. Oi povas esti unusita ba 
(rumana-bumana, deklami-reklami, lunatika-fanafiku , 
klasika-brasika , kompata-trompata, suferi ta-meri ta , gav
ota-savota) kuj laba (blondulin ' -respondu lin . per 
la moto-p'erlamoto, posla horo - frostu koro). Ser l Ci 
tiuj plejparte es tas rimludoj , ilia trou~ facil e 'p0~a~ 
farigi komika. Plej utila estas la supelTlmo por fOJ:tlg~ 
ln rimdekton de la tro malrice rimantaj personu.! 
pronomo~ (senda;; lill - defendas mill , faras li 
ba ras lili , aiískultis sin-insultis lin) . 

TRA NSRIMO oni pova:; nomi tiulI rillloll , ki ,· 
la lasta I'ortparo kOllsistas el la samaj \ orto j, kaj la 
antaiílasta vórtparo rimas : venu jam -- komprrnll 
janl , , \llIlI sili -- ornalllu sin , r{ca . es las -- f.".lica 
eslas. ord-OUIl ilin - pardonu ilin . Intel' SU[Jcrnrn o 
kaj Iransrimo staras la . . ,., . 

PSEľDOSUPERRIMO : nlllallt~ J raOl.\O) kun la 
samaj sufiksoj (falema-bataJema, sendita-v~n~i~, am
:mta- 'fllll1Jánta , disigi-kisigi) . Kompreneb!e Cl t!UJ tra n s~ 
rirnitaj , ali supeuimitaj ad asisllloj estas plcnvalnra.l 
{Jura j rillloj . . ' 

ADASJSMO.l. seli apoga konsoll~nLo kaj ~' I~ 
Iransrimo es~as nepre evitindaj. Mak~lm.ume en haj 
okazoj oni povas allasi ilin, kiam la 's u.fl~S?, en unu 
au ambat"l ' rimmrLDj, jam tipl kunm ndlg ls k~n 1;., 
radiko, ke ili kune kvazai't · formas Dovan radIkon ·. 
homaro-arbw:o, rideli-kolereti, v:rino-katino, pa/il!)
kuracilo . .sed: la participaj finajoj , aj.o kaj eoo, ig~ 
kaj igi kaj precř:pe adm estas nem el ckskuzeblaJ 
adasismoj. 

Cl tie onipovas . mencii la LA~A~ RlMqi\' 
rimon -inter jambaj kaj trokeaj versPledoJ: venkis
sen kis' amas-arnas' tamen-ciklamen'. Laú 1a espa 
prowdi~, ~ies~ tQ..te ·!Je· ~e:bla, 

2. Rimoidoj. 

En la rimoidoj la akcenta kuj posta.kC(lD.ta vok~ 
aloj estas la samaj, sed la. k:on so,nan taJ ph-malph 
diferencas. De la grado de Cl hu dlferenco dependaSi 
la rilnefe/;; to de la rimoidoj. 

Kio estas rimefekto? Tíu senlo de la aiískul
Lanto, ke la I'ersfino j sone konformas unu al la alia . 
La konfol'll1cco kompreneble estas plej perfekta , se la 
versfinoj sone samas . Sed la s~nt<:>n de k.on~o rl11eoo 
povas veki ankau tio, ke la versfll10J s:-m e. sLn:tlas. SUl: 
Ci tiu simileco bazigas la uzo de I"lIl1?ld~). .Ju pll 
U' randá la simil eco, des pIi perfekta la nmoldo . 
I) EI Ci tio sekvas, ke la plej perfektaj ril1lo idoj 
cstas la 

PAHENCHIMOJ. Tiel mi nomas tiuu rimoidon , 
l'n ki es rilllvortoj la konsonantoj , au unu konson:mt
paro, cstas poren.oaj inter si. Ci ti~ par~n ceco. baz~~atl 
SUl.' JOlldikaj legoj. Por ~ompre~lgl bon ml Skl w s 
pretere la estigon dl' ln konsonanto]-

La kOll su ll an:oj naskigas per tio, ke la aerfluo, 
YCllHnU' lra la buso, trovas malhelpon , kiu povas esti 

I. plena, kiuu ta aerfluo ven kas por momen lo 
kaj en ci tiu momento, ~vazaií per . cta_ eksplod~, 
estigas la voCů (ko nsonantoJ momenl.aj , au plo: wo ]: 
boo po; do, La ; dw, co : to, ÍX! ; go , ko), , 

:1. rnalvastigo de vOJo, klUn. la aprtluo pellt 
trairas kaj dum ci tiu lrapenetr~ estJga~ ]a vOCo (kon
:'onanLoj 1.:ulIlinuaj Hli blovsonoJ (vo, fo ; 7.0 , so ; Jo, 
~o), . 

3. divergo d," ta aerfluo dnflanke OP lalango 
(10, ro), 
, Ij. rJ !'vio dl' la aerfluo tra la nazo (ma, no). 

Krom ci tio Itl konsonantojn difin!15 la loko de 
la lII alh elpo i ll,,:skloko) . kiu povas es ti 

lstván Barta: Portr.eto 
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J. la du lipoj (ko n.sonantoj lipaj: ho, po ; 
1'0, fo ; rIto) 

2. lqJlgo kun dentoj (kollsonantoj dentaj : do, 
to ; zo, so ; 110 ; 1'.0 ; IQ) . . 

3. I ~ngo kUJI gingil'o (konsonalltoj gingivaj: 
dZQ, (0) . 

l,., l~gokllU palato (konsonantoj palataj): jo, 
F.O ; ~, to) 

5. gprgo (koll~onantoj gorgoj (gQ, ko). 
Kiel ni vidás, nasklpko kaj .estigmanicró .estas la 

samaj ce la sekvanl:aj konsonantpa ro j : 
bo-po do-to go-&! go-ko 1'0-10 

vo-f.o zo~so jQ-8o 
. Krorpe, la naskololwestas malsama, sed la voj.o 

de la .aed Juo estas sauia ce la k.onson<lntpaT'o : 
mo-no. 

Ci tiuj kQnsonautparoj estas parenco j unuaran
[Jaj. La parencrimo ilin uzas,kvazaií ili estus kon
sonantoj ~am.aj. Esoepte la lastan (mo-n.o), i1i d.ifer
encas nul', per ti.o, ke la unua estas akornpanata de 
laringvibro (konsonantoj vibraj) kaj la alia ne (kon
soTiuntoj routa;; ) . Co I'() la vibl'o okazas ne en la 
laringo, sód en la nasklQkQ, intel' lang.o kaj dentoj . 

Dl!Opangaj pal'encoj éstas tiu;; k.onsonautoj, kiuj 
._.:II1Ia:; lall l1asklQko kaj 1 ar:ingvibr{), sed malsama:; lau 
estigmanltlrQ. Eu)a supru tabeleto ci tiuj parencparQj 
starus unu sub la alia. La kU11oon.ol'o de tiuj ci paro:i' 
estas IITulte pIi malbona, ili plejparte tute ne taiíg:.tS, 

'"; ~·'i 

kiel rinialltaj · par.oj., P i i kelkaj . ei , iÍi rii ·a~koralI ;; pa;~ . 
olos poste. . 

. Inter la ' uI1Uarilllgaj. -kQÍ1som\l1tpaŤ-oj 'oni - půvas • 
starigi cerťa ~lvicon de ' ri.myaloro. Plej ~ bonaj. estas , 
go-oo; }o-so, w-so, vo-fQ, 'ho-po. Malpli bonaj :, go-ko, 

. do-lo. PQst-e: 1"0-10, Malplej 'oona: mQ~no, ' ., 
La parencrimó povas -tlsti: .-

. L simpla, kiam laaic-entan. vokal.on sekvas nu; 
po UBll konsonant'o, ďparellcaj in'ter si : u]o-paso, vivo': 
::oifo, s uCi -rug-i , trupo-nubo, nUKQ-jugo, ' vazo-paso, 
bruta-nuda, tel'uro-tikulo, pasemu-:v-enena. (Rimarku, 
kiel malfol'te kunsonoras Ía du lastaj parellcrimoj , 
1'ilate al la antauaj.) , ' 

2. duobla, kiam la akcentan vokalon sekvas po 
du kol).SOuantaj, kaj" ambau eslas ; pu(en'cuj al .La res
I)('ktivaj konsonantoj -de la alia , rimv'orto: fremda
penta , .polvo-{)rf,o, migra-tikla. , 

'3 .. /wmbina, kiam apúd la k.onsonaútoj parencaj 
trQvigás ankaq kOl1sqnanLoj samaj. Oi povas esti 

a. antaiílíomb:na., kian,l la . sam~ , kQnsonantoj an
tauas , la parencajn: planto-1ande, ' Jwrvo-{)rfQ; }{orpo
wrbo, vigla-nigra. 

1;>. postkomqiría, kiam la ' par.encaj antaií:as . 1a 
samajn: kadro-patrQ, mildo-birdo, fremda-plendu, 
_cerko-velko, tikla-vighi. , 

e. inlerlwmbina, kiam la sanH~j cirkaiífermas la ' 
paeeucall: mQntri-tondri, vintro-cmdl'O, JQnglo-onklo. 

J)lej honaj estas la interkornbinaj kaj ~stkOlll
biflaj pUl'eucrimoj , sed anka.u la ~ntaiíkQníbinaJ ' havas 

Dante Gabriel Rossetti 
- Jarosláv Vrc.fj1ic.ky -:- . 

Si mor tis, kiu .. - kvaz.aií. s telo klara 
Svehante gvide super lia vojo -'
Vehigislin cl vivo ordinara 
Al pUl'aj fOnto j de l' etem a gojo. 

Si mortis. kiu sola ' ekkoi'npl'enis 
La 11Ovm:i .arton d' ľ , amata- viro, 
Si , kies mall: flugilon lian tenis 
Kaj rice lin dQtadis"per mspirQ. 

J es, oerte la lIlaj estall idealon ; 
Pú ~ia revis li, si nWl similas : 
Stelornamitan : pDrtas si ' vualon, 
SUl' sia fru1.ltQ ruatel11'ugo. brilas:. 

KUll Illauoj kunmetitaj si , enpeustl 
,Rigardas ol f~nestl'o cl') l'ciol.o .' . 
La mondoll, 'kie ombl'oj svarmas dense 

.. Kaj cn ucb.ur pere<G ' ciu: ~t~~Q. , . 

Li íQngan té~npon 'meditaJlte . sidiS ; 
Prenirit-c fine tuJan sian" vel' kOll , -

.Por ~i kantitajn . strQfojn .:~ -li ·'.d~cidis-
~:\I si eU I~~ti iIjn Cll laď cer~on. '''': .' 

'Sul' siil kor· ·· ~ cu kiu ;'elůkVimfe
1 

Ehadis ja.m sen to ' plej pr-ofunda, . 
Sed kil! 'UUQ , ripozis · jam -silente ' -;; 

. Lú kanthj ' kusis;-'-laes ' ririi-'.: abund.a 

SQnore tremi 
Flustránte pl'F la amQ 
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Al sia huSo kison li .alpremis 
Kaj dQnis' korpo~ sían al la tero . • , ·~ -

:.~ 

Kaj nuhaj tagQj senkQnsolé pasls. 
Li sajnisesti . Sfillkso 'KUcl ,piohlemo '
Sed arto lía solvi gin ne las~s, 
Kaj lian ' koron sa:rgi~ peza premo. ,-,. ' 

Subite cla delllQnoj 's tra:nga parQ 
Komenc1s lin ataki pér ripro&!j , 
Kaj ' kiel vent' autunaeÍl arbarů, 
Simile limgis la~ teruruj vo&!j . . 

<Jen . di:ris ' unu: »Kion do ' vi' faris '? 
Á:nlltatalí. ' nQvajn serCÍ_ admirantojn, 
Príl'áhis_ vi l a:" mOndQll. Vi , ;'eraris : ,,'- . 
'Ce'~~nort~'korp~,:i kasas vivajD .k~thjn ' ! ( 

Kaj la alia diris: » Malprud~nt-e" 
ltežígni' pá gi'aI1dec.6 ~4ij pú gloro ; 
La versoj ccrte: genos sin turmentťl 
En ' cerko ' sia peT l~alla,uta plor.o! 
,,:~ ,'. /l: f 1-; 
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tre bonan rimef~kt()n, ' kaj estas tute egalvalorajal la 
pura :iimo. La duoblaj parencrimoj, kontraiíe, estas 
plirrialforiaj ' rimoj kaj tial prefere evitindaf .-;: 

, llelpate de koníbino; oni povas uzi ankai1 ctu~ral1-
gajil 'pál'encparojn (sabro-kadavro; korpo"Ůrfo, -penso
intenco) , ec ,' konsonantparojn ne parencajn: "go-do 
(I.ingro-cindro; hidro-migro). , ' "",, : 

Ankaií la vokalo neestas indiferenta. U. kiel tra 
"penet!:a « vokalo, fortigas 1a riméfekto,n: br'uI5:mul"o 
ostas" pIi bona rimo ol bel()-vero, .au baro-falo. ' , , 

Tra bone onipovas plif.ortigÍ la rimefekr.Q~ 'de 
malfortaj pal'encrimoj per supery!Ímado. Ve~ma
matena, korbato-irado, cagrena-plorema estas 'ne ' tre 
fortaj rimoj, sed 'vengema-sengeiia, korhato-s?'rliado} 
eagreua-flagrema estas rimoj eminentaj. , 'zf 

Entute 1a uzado de parencrim~j ne es~~ ' tiel 
mekanika ' afero, kiel la uzado de rimoj purri-~ Oi 
donas al la poeto abU1Hlan okaron,moutri siaW".,erton 
kaj 'guston ankaií Ci rilate. Oi estas ,vere la » alta '~sk-olo « 
derimado. ' " 

La uzo ,de la parencrimoj ne' hazigas ;'sur 1a 
malpura .elparo10 de lakollSonantój. Ciujn konsonan

, tojn parencajn oni povaselparoli ~'Qre kaj kl~e, Iliu 
uzo haiig{18 sur la alkutimigo: eláiídi kunson~ron el 
sonoj parencilj. .{ ' 

• Tia alkutiqtigo ne estas ia speciala postulo,b netita 
nurkoulraií' ~spetantistoj. La parenerimojn jakonas 
kaj Hlas ankaií multaj naciaj poezioj. 

Ekzemple en la germana poezio tia adIpi,í'illda 

4... _ 

Jé~ unu: '» La proprajon vi rep.l'enu 1« 
Jen la ' alia: »Savu la volumon, 

- Kaj sameankaií sin vi malkatenu -
Al ambau helpu vi reviai lumon !« 

.~~- * * 
Sur liaj brust' kaj .cerho kusÍs pero " .. 
Li .levis sin... La fronton sviť ektegis .. . 
Li pr.enis lampon... Estis noktomero .. . 
Cirkaue ,ll'OSť ~ sed ' lia kor' bolegis .. . 

, ' . 
Malsupxenpasis li al tornbokela, 

ď De , ombro . sin nul' .akompanite : 
Ci : malaperi.s- jen: en nic' lllalhela, 
Jeri kreskis gi en luna bnl' subite. 

La cerkkovrilon malferminte pene, 
Li levis gin p~r movo malrapida -
-KajaJitall li wontrigis ripróCplene 
' ;Yizago wiks.e" pála ' kaj rigidá ... 

- ~. 

La negeblankan , Úunton mirto kronis, 
• .Kaj sur la ,mapoj ' de la katptemora, 
S:ub kiuj iam ~liárpo dólcé ~his, 

, AnkQraií ,brili.s~ancringo oFJi. ' 

. ' 

majstro de formo, kia estas Rai.ner Maria Rilke, ah
uude uzas tiajn ,rimojn : rot-rod, Gestalt-Wald, sind
beginllt. Ci' tiuj estas ja viraj ri1UQj , do, oni diras., 
eble allasehlaj. Sed ce li 'oni povas trovi ankaií la 
virinan rimoll : lllscln-blinzeln, kaj ce Schiller: ver
gelten-melden , Eide-Schwerte, Bote-Tode, Schosse
Rose, vergleicben-neigen , LOwen-Hofen. 

La franca lingvo vere ne bezonas iri trans la pura 
rimo, gian rimadon ja enviindebelpas la nazsonoj, 
kiuj engluta.s post si ciujn konsonantojn, kaj per tio 
tule períektaj riIllOj farigas ekzemple: quand-slif
íOcallt, degoutant-longtemps. Tamen oni kelkfoje uzas 
parencajn konsonantparojn, kiel konsonantojn apogajll 
(coJlsonne ďappui). Dorchain en sia »L'art de vers « 
diras tolereblaj: vertu-pendu, assoupie-Arabie, phil.)
sophie-sllivie, conf:uer-régner. Kaj ce la simbolistoj oni 
trovas ankaií verajn parencrimojn : monte-blonde, ap
peUent-ailes. 

Ankatl ell la rimrica itala lingvo oni uzas rimoi
dojn, precipe en . la ' popola poezio. En la kolekto de 
Levi,' »FiOI'ita di canti tradizionali del po[>'010 itali
ano« eiuJMge trovia-as tiaj rimoj: terra-helia, Roma
persona, ee, sempre-crescente kaj nato-capo. 

En la hispana kaj kataluna poezio gis nun floras 
la asonanoo: rimvortoj kun nura vokalsameoo. 

La parencrimo do principe ne eslas fremda al la 
develllingvoj de Esperanto, sekve gi ne devas esti 
fremda ankaií al Esperanto mem. Tiom pIi , tar Esper
anto nepre hez-onas gin. 

Nun kontraií si hatalis arogante, 
Por povi sin glorigi por eterne ... 

* * • 
Denovo tagoj senkonsolaj pasis , 
Kaj li similis Sfinkson kun problemo 
Sed arlo lia solvi gin ne laú, 
Ka} lian koron sat~is peza pramo. 

La du demonoj ne pIu nun ekprovis 
Veueni lin per tentoj ambiciaj ; 
Kaj tamen li en sia domo trovis 
Amason da fantomoj - sed aliaj . 

Li konsternite spertis, ke la kalltoj , 
De Ji verkitaj nur por sia plaeo, 
Nuu antau surdaj sonas aiískultantoj , 
Ke piedpremas ilin popolaeo. 

A udante, kíel vorto kalumnia 
Ofendas ee an~elan sian koron, 
Li pensis time, ke en toonbo sia 
NUll oerte novan sentas si doloroll . 

Kaj ne pIu povis li la kanttrezoron 
Hedonipente caL la kor ' mortinta -

" Li sciis jam, ke li ta dublm gloron 
Tro multekostc eslas akirinta. 

Jen si refoje antau li aperis : 
, Eu sia cetko si semnovekusis, 

Profilon sim mirta kron' borderis, 
La ,palan' trnuton floror milde tuAis. 

Sub sia ring', brilanta tra malhelo, 
La. kantoj '~rmi poyus ja kviete, 

Alji)iame-?Ja ~egno.de.r ~elo 
'1Jeklamus i1m li alAl J1.pete ! 

, El la 6eha: Milo' Lukál 



.' ~jéar la paréncrimo bazigas sur fonet~kaj légoj, 
nL ti facj le povas amik igi ankau tiuj , en kies naCia 
lingvo t.iuj l' imoj mankas .. Tiom pIi, ~ar iflnhelpas 
ankal1 Ja lro /npig(j" d~ Za orelJnemoro . l.:l 'rirnoj n ~ 
star<ls unu apud 1a alia. iiin ja dis ig,as pii malpli: 10ll.g::1 
verslinioj . JJum la atellto al la CJlhavo de la ,;erso olli 
ne fjksas precize ta f;Ol.JOroll de la unua rimv.:>rto, 
h(lvas pri ~i óur dllonklarán memoron, kiuritllte bon e 
kontl'ntigai$ unkau tu rimo parenca. Povas okaú ' al 

IH'in ~ipa ... mal~mikó ;i-93 pa,rerrcr;moJ, ké ' II sin1P·r~. ;;~ 
rimarkas la parerrcrimojn en déKlama~poemo. :Ko~:
prenebl e Ja o!culojn <?n.i : ne půvas trompi, precípe se 
oni Ca'8as hC ľlepuí'ajli rimojn kun ruga krajon,o en la 
·mano. Sed "verso estas, por oreloj. Se la .a.Ílglaj okuloj ' 
kontentm; '. pri rfpos ~-kliows, p()wers-hour.~ , 'Hreu)
IWllgh, ankaúla Espel'antáj pova~ Kontentí [>1'i ,doZca
sorca 'kajdirnon4o.,.sango . 

----~--.... --~~-
MODERNAJFABELOJ ' 
·111 . Pn la disfra' profesoro 

. - F. Szilágyi - , 

Cu esti !>, cu ne es tis, cble trans la Fabelmaro 
estis tre-tre alta monto, SUl' la supro de la monto estis 
tre-trc bela kaslelo, la belega kasteJo havis t1'e-t1'e nig
f'aj r kamelltubojn. SUl' UJlU de gra:ndegaj , .nigraj 
kamentuboj sidis tre-tre eta qirdo, Oi rakontis al mi h 
jenan, veran historion: . 

Cu estis, cu ne estis, eble trans la yitromontoj 
vÍvis granda kaj potenca prinoo. Li havis tro simpatiun , 
junan kaj helilll filou. ~a juna . p1'incidl? fi'l "cigis krlll 
la pl'incidino, de la najbal'u urQo,; Tiu pri,ucicljno cstis 
.Ia plej bela virino en la mondo, si<!j okuloj ~irnilis . al 
noktlO, sja vizago lumis, kvazaú la sun-o, S Ul' la vangetoj 
f1oJ;is ia rugeto de la - printempo, suť la etaj lipoj 
flamis la somero, sin talio . , . hm !... sia talio i'stis 
laplej hela SUl' la mond-o, sed . . .- sed , .. sed la prin
cido tamen kuragis dirial sia patro, al la potell C'[t, 
prinoo : , 

- Kar.a Pacja Mosto, mi vere estas kOl'tusilc 
dankema pl'i ViII mosta propono pri edúg'o, sed la nokt
okula princidino . . . ti el sajnis al mi." hm ... si havas 
monteton SUl' Sia negblanka clorso, , . Mi pcnsas, ke oni 
nomas tion: g.ibo. . 

La patro maj.este respolld.is :' 
- .J es, mia kam, Estu trankvila . si estas certe 

la plej bola sm' la tu18 mondo, Vere ' si havas . ,. si 
vere havas sveltan giheton, sed gi ee altigas sian bel~ 
eoon. KJ'om tio si havas ricegan,: belan kaj potencan 
patroll , Vi es(os havanto de la plej - simpatia gibeto 
kaj la plej respektinda bopatro',Cu. , ,? : . 

--- J,es ! -- respond-is simple la juna princido, 
Do la juna princido fiancig:Ís kaj alvenis -la feliea 

tago de la geedziga soleno. La tuta urbo febrigis kaj 
la modrevuoj jam inaúguris.ta sensacÍan novan ;modon : 
iom post iom la efegantaj sinjorinoj hontis sen gioo 
iri SUl' la ' str.ílton, viúti la, teatrojn, salonpjh kaj 
arouzejojn. '.. -

Antau sern.ajnoj la: gl'anda kaj potenoa prim'O 
kunvokis sian kons.ilanté\roll, kaj demandis, kiamaniere 
oni povos memori~ldigi al la' logan18ro; de -la uroo ' la 
festan tagon de la geedzigo, Fine oni konsentis, ke por 
1a 'festo ,oni kůnst1'uos grandegajn . cementbazenojn, 
ell kiuj estos VillO, .bieIlO, brando ktp, kaj estis ankau 
Rpal'ta laktobazeno, .cHr en la urbo ne ·mankis ec 1a 
alkoholkontra:úuloj , ' .. . . 

La eta bi1'do, tre roulton rakontis aJ IQi pri la 
ceremonioj, popolamuzoj, pri 1a "heleco ,de la juna paro, 
pri la grandiozaj , omamitaYgihoj de la sinjorinoj kaj 
inter aliaj gi rakonú aJ mi tre ridind~, intel'csim 
epizodou. Pro mariko de loko mi Dllr tion fabelos 
al vi : ,. ,_, 

.Yivis .,en .tiu ' droo l re.." stranga ekscentrikulo, 

. . . 
estis . -profesoro, b'e-~re distra . 'hqmo. Li llek '1"!langi~ ;, 
nek tril1kis, nek dormis,sed eiaro . cerhumis, .Li Jaiadis 
bam nerEluligeblajn planojn, verkadis fílnta~ ' ajn el1ab~ 
orajojn pri mal\}elaj temoj :nwsan,oj , ,mizeroj , . ekon
omítl krízo, . plibon~g'ů de la~ene.rala situll.cio,. inlen· 
sigo de ln pl'oduktado, senlaboreoo, -sed generale tre 
malmultaj interesigi.s pri la vanaj projektoj de 1a st1'.a11.
ga . profesoro. Sed la 'ppofesoro tamel1 plu- cerbumls. 
Ee dum 'la gralldll festo li DUr meditadis la tut{lol} 
tagon. Cirkali li ciu dancis, trillkis; d.ibocis ,kaj ' lá 
('briu~o.i ~oil1etQ clllb ~lrasii; lia)} íneditadon. Pvo tio li 
deridis elekti alian \'ojdirekton. Fine li . atingis la Cirkaú
i\,jon de I~I luktQbazeno. Str;iríg~ dir,i, sed laú Ll "vortOJ 
de la eta bido la tuta popolo, de Ll sucinfanoj, gis 
lalougbál'buloj sVll nni~ '<~e' la ~llroholb:tZéJloj , ko útrallc 

. ~, 



6e)a t'a:kto {'sas ueniu. ta protesorp estls disu-'uio kaj . savon . La :situacio ne esus agrahla,. sed. rigardu. 1i kOri-
-li ne rimarkis: ke li e~tas en la mezo ?e be!e'ga parko, 801is .sin. tuj finigos la afel'o. Dumení filozofadu pri 
kie .~doj fajfis, brantaro susurls, vcnteto .zumis, lil malbona mortstatistiko ! li dil'is posle al si mam. Su!' 
&ciuroj. petolis, l'ondkurÍs. ee Ii ne rimR!'kis la forlas- la bordo sin anoncis jam la dudeka oratoro : 
itan, pl'ofundal1 laktobazenol1. - - Tra pstimataj eeestantoj! ~ diris lailtege 

.'y Ou vi scias, kio. okazis? Lamalfe.Jica '('rrofes- ka:i fiere nova O1'ato1'O - Tioestas fakto ... 
01'0 hazarde falis cn 1a laktooozenon. Li estis iomele - Ne. laklo ! -- interparolis la profesoro, setl ln 
distra Kaj ' dum la unuaj momentoj ee ' li mem nc prezidanto konstatis li~n malkompelenlion kaj malper-
perceptis sian a~cidentoll kaj li ·ce en la lakto cerbum- mesis al li la paro!on. Fine oni elektis komitaton, kies 
adis pTi la versajna b:mkroto de' la mondo. Li estis lasko cstis, decidproponon furi al la kunveno. 
pacienca kaj modesta homo kaj li observadis en la La situacio de la dislra profesoM ciam malpliag.-

, laktolago 1a kauzojl1 de la malsan,oj ktp., sed fine la rabligis. Lm j<\ňl sufokjs la laktolago. Sed li estis 
. amase enfluanlca 1akto devigis 'lin kriegi : mod'i~ta hOlUO kaj li atendis preskali pacience. La 

- Relpuuu ! Helpuuu ! komita'o post iome IOI1ga disku to revenis kaj raportis, 
Post · kelke cla momentoj kuris tien de Cie la ke ili fondis novajn subkomitatojn por la esplorado 

homoj. Unu el ili volis tuj elsavi la distran piofesol'OlI. de la jmaj, kmacisk'lj kaj ekonomiaj aJerflankoj. La 
sed 1a alia, la fama juristo, sinjoro d-vo Titolavida kiu distra profesoro sentis, ke jam alvenas la lasta mom-
hazarde miksrgis -en la .amason, retiris la jakon de ,]a ento. Kion fari? Sur la bord,o oni nul' disputis. Kioll 
saltemu!o : fari? Gi jam es tis preskaií tutplcuigita de lakto. 

'- Atendll I La afero ne estas tiel simpla. La Kion fari? Kion fari ? 
bazeno havas 'specialan celon kaj gi estas princa bieno. ·-- Heeelp ... ! 
Cli ne- estas kontraujura kaj kontraumajesta ensalti ., La profesoro estis ege distra homo. Kaj antaú la. 
tien ? fino de la las ta helpkrio, serenige li surbatis sian frull-

Farigis grandadisput0. Novaj kaj novaj pvoponoj Ion : 
alveni.,,_ Oni elektis preúdanton, (sinjoml1 Titolavidan,) -- . Tute mi forgesis , ke mi scipovas nagi !! -

- fóndigis -du. partioj : pOl'~ensaltuloj kaj kontraliensal- diris li kaj ' e!nagis . 
. tuloj. Interterripe la modesta prOfesoro kontente riga:r- Se li ne estus elnaginta, Ja fabelo de la eta b~rdo 
dis la evoluon " cle la afero, esperante sian baldauan ee pIi tonge daňrus. . . 

• -=::J========= ========= ====C::--. 

Fil' de l' 1er' 
- Valerij Brjusov -

Mi estas fil' de li ter', ' planed ' efinita, 
Perdita en spaceg' de mondomulť" 
Slib jugo de · jarcento j turmentit.1 
Revantapr.i alio sen rezulť. : I 

La fil' de l' tel" kun .,etaj tagoj, jaroj, 
Kun do!eo de printempa verda jun', 
Kun de la meng' turmell !:.áj enigmaroj , 
Kun -urna ,song' lulata de 1a lun'. 

~ De prolioplasmo gis jktiosa u)'oj, 
De sova~o kun siJik~armiľ 
Gis beJá. templ' dormanta mter lauroj. 
De pl'apro-fe.ť gis . mia rim-subtiľ, 

~aptitoj· estis úiuj SUl' 1a tero ; 
Kaj ·ofte dum ~ s-enfina jur-cÍI:kul' 
~{ovigo]] de p1anedoj ,en eteru 
'Ohservis ·scivolema ter~ókul' ! ' 

Al ci, gefratoj .... niaj· ma1prok~imaj , 
Al -la estájoj .sUl' la stel-planeď 
-Ho, kiomfoje flugis la animoj, 

. S~HlÍédito, . revó ' d~~ poet'! . 
.,. .~';., 410. < iI.. .- ~ . -" ," '~ ... _ • 

Ka j se absorbis ilin mondmisteroj, 
Logante per radioj el 1a {m', -
Komprenos ili vooon de la tero, 
Sopir,oTl elvenintan el ]n kor' ! 

Vi, de Venuso au de Marso mastroj " 
Kun lum au kWI krepusko en uni' , -
Vi kiel mi , de l' kredo estu pastt'Oj , 
Ke tameJl fine estos kUlle ni ! 

El Za rusa ; V. Su/kovoj, 

O'BSfBU o 
JAMES JOYCE: ULYSSES 

De kclkaj jaroj la 0 '0010 de James .loyCi\ traStOl'mall 
la literaturajo ronclojn. Oi estígas. pas}ajo disputoj.lI , 
furiozan entuziasmoTl kaj ankoraú ph furJOzan antagoOl~
mon. Oni timas lín, oni nekomprenas lin. Li havas dis
oiplojn kaj li, eíikas ce je tiuj, kiuj. "tlatelT~as .lin. Ou! 
khl1'iga~ lín ; tro\:igas mult.aj kiuj l'Idas Pr! h . ee ph 
mú;1taj, . kiuj iJldig~las prp li.. Oni ne po~'~ s~nv.orte 
preteri lín. Kiol1 li faras , es tas provoka kaj llldlgn1gl\; 
sed CLU konsen tas, ke Ulysses, la cefverko de Joyce, 
ma:lkovras tute . n<H'ajn éblojn por . laromanverkado . . Li 
Yerkis~illde 19 tfl gis 19:U. Oi ampleksas pli ot sepcent 
clense presitajn pagojn. . . . . 

. La intencp d'e Jorcc 'estis krei, kio aokoraií · ne ek:m
tis: R~dike kaj pl~Iie novan: $urprizan, ,orlginalan, Li mas 
Cian ilon por :-atingi sian . celOu. Li elt(Jrdas la l~on, . li 
ekn~as la 1l1&j-e . ~ce:ptititjn konvenc~j~ .kaj ~radiciojn. 
Plenjntet;l.~ li inil!Íigi6f'.~, kGn antaua .pr.1pe~so 11 profanas 



ideo)n. fA opúz/das kaj Mon · neas. Konsekvence" áťt 
nekonsekvence, kiel kontenti~as lia gusto, au kiel li pIi 
facile at.jngas sian celon ; li miskondukas, priskribas 
drastajll scenoj'n , rnalkovras, seniluzjjgas kaj cion ci en 
lingvomalfacile postireblá , ofte ec tute ne kornprenehla, 
nur iom divenebla. Li dispecigas la hornon je la atoll1oj 
de ľ sentum'ajoj kaj imagoj; li denove kunmetas jljn 
kaj trovas placon en tio, ke li konstruas gr9teskajn 
figurojn. Li ne multe zorgas pri tio, kion oni diros: »(:0 

vi legas du pa~ojn el du libroj vespere? Kio? Mi estis 
Juna. Viklini~is antalI vi mem en la spegulo, vi iris 
antauen, sel·ioze aplaudi, imponavizaéo. Vivu multe la 
dimalbenitá idioto I Ha I Neníu vidis: al neniu diru. Vi 
volis verki librojn, literoj estus estintaj la titoloj . Cu vi 
legis ~ian F -on ? Ho, jes, 'sed la Q pIi placas al mi. 
Jes, sed la W estas belega. Ho jes! W. Cu vi pensas 
ankorau pri via epifanio SUl' pa~oj ' verdaj ovalaj, profun
da, la kopiQj post via morto devus esti senditaj al eil:1 .granda 
biblioteko de l'mondo, inkluzi ve Alexandria. Iu legos 
ilin post kelkaj miljaroj , iu Mahamanpantara. Kiel Pico 

. della .Mirandola. Ha! Guste! Se iu legos ci strangajn 
pa~ojn , kiu estos jam delonge mortinta, li sentos, Ke ·li 
tuAos iun , kiu foj e . .. « 

Lal'omano rakontas la travivajojn de Stephan Ded
alus kaj Leopold Bloom de ľ oka horo matene la J 6-ao 
de junio en 190{í ~is la tria horo posttagmeza de ľ q-a 
junio en 1904. Cion ci konforme al la okazintajoj de 
l' Odysseia. Bloom ludas ]a rolon de Odysseus. 

La erarvaganta homo, kiu forlasis la hejmon kaj 
kiun diversaj fataloj retenas de ľ hejmeniro. Dedalus' 
survestas la figuron de Telemachos kaj reportas " Bloom 
al la sopire atendanta Penelope, al sinjorino Bloom. ' 

Ulysses, kiel mem hi autoro . diras, estas cio: trag
edio, romano, ' satiro, komedio, eposo, filozofio. Sintezo. 
La tu ta mondQ en sia ordigita senordo, atl senorda ordo, 
disigita, ree kunflikita , kiel~i tragutas la cerbonde 
ciutaga homo. Amaso de sova~aj asociacioj . 

La signifon de Ulysses donas tia ooveco, surpri1.u 
originaleco, la ' kurago de ľ esprimo kaj la neimageble 
forta ' spil'ita energio. ' La libroÍl 'povas aprezi nur titi, kiů. 
trl!l;\boris la tutan verkon, La detaloj nur'. Ao~as. 

, 'l :a titolo de l' plej nova ' ~erko de Jo~~eestas' : ,Work 
in progress. Giestas ununura' frazó, sed ec pIi ampleksa 
ol Ulysses. Eri tiu Ci verko li konstruas tute ' novan 
mondon lau ln principój de: Giambattista Vico,ď de la 
'mistika ruezepoka filozofo. Neniu komprenas ee UllU 

vOrton de ,tiu ci libro; sed tiuj, kiuj konas la verkon, 
kaj ne apartenas al la princip aj kontrauulQj de Joyce, 
diras, ke gi estas ekstreme interesa. 

LouisBrun. 

LINQTIPO EN LA MODERNA LITERATURO 

En la moderna ' poezio , la teknmo , okupas ' lar~an 
areoo. Logas maAinoj , aItaj. fornoj, lokomotivo], " kom
plikaj ap~ataroj por esti priskribata:j , literatureprilab .... 
orataj. Estas do ~e ' mirige, ke oni . jam kantis ankáu pti 
lamaAinaro de la' lipografi~: ,presma§inój, ', rotaciaj ' 
presilegoj, lipotlpoj . La šekvantaj ek~trakioj 
'speciále lalin~iip~n' en la ~odema lii:erat~ro. 

En la eldonejo Paul Zsolnay, Berlín, Wien, Leipzig, 
aper13 antau mállonga tempo < romano ae Ham Na\onek 

.. 
»M~~~: "r.eg,as ia ', mÓpdon i«;' ~n_ ti esias ' prisk~ibÚ~ IDO
dern{. -gaz~ípro~Ílkt~j? J.en ekstrakto : ~." 

~ U.ap~rtenis al ci tiudomego; cn kiu, de Sl\pre 
gis malsnpre , lá .matricoj brufluetis , tra , laď linotipoj , 
ľa~ ~ptll~bo bolis en la .kaldrón~j , pOl:" fari~i litero, 1a 
~n~imaAinoj susuregis kiel ' aibaro, kiun iJi ' fornl :m~
e~!t; kaj kie la a!fabeto ciutage estis miloble kon

.s'~llta, por fariéi makulaturo. Neruam regi~ absoluta 
s~to en ,tin k,onstruajo; ciam pasis mallauta interna 
t~~eta.d(l kaj nervema vibrado tra giaj IDUI:oj. ·.Je ]a 
t:tť~(1 flanko ~a gazetodomego estis brila kaj moderna. 
Q:J:>!10ntris vit~mlfrunton eksteren, ka:j tra giaj stalaj 
r.i'pflj oni vidis batadi la purbrilan laborkoron. Estis 
pi~pa publika demoDstracio de preseja: instalaro, sen
c~~~ , kllradis 13: paperstriegoj tra la ofsetmasinoj, p~ten
.c~}:Joljegoj da brilpapero plenigis de 'laplaeaj reVu
br~j de C~ll1a:j v,irinoj kaj elegantliniaj , auto
ll}!)~i':iloj, kaj ' eela enmetistinojservantaj al -la 
ňl~inoj '6stis beletaj kar akcepteblaj por revuo, .ahnenau 
~; kiuj por 'P'!l'adó laborisafitaue ápud la fenestregoj. · 
,S~a--: malantau.e en la kortaj kaj akcesoraj konstruajoj 
ln ael'O estis ďensa en eteme ' lumigitaj luaAincarril?regój 
k'aj: senfenestraj koridoroj; ci ti6 nemo e$tis senlebia 
pr,t' aer& kaj " Iligieno, ci tie . la ťnondó estiti la 'neprá 
1'11\!0 de . ľ serena komforto de la ll1ultkoloraj revuoj . 
Ci ~;tio regis ašpekto de' monahejo a.u,pli cguste, se mi 
v,9las esti ekzakta, ' kieleI,l malnova frenezulejo ianl ' 
est~nta 1l10nahejo. ~ · .. 

Eu .la ~íibro: de D-ro A. H. Kober »,La animQ de :l' 
jum~isto ~ (Rheinland-Verlaik Koln) ni áiídas la klake:t
adori de - la ' rapida kompostni.asino . . Leganie la sekY-antlÍn . 
ekstrakton oni scias, ke lčr autoro parolas. pri la lino~ipo: 



PEH. BALONO 1\L LA NORDA POLUSO. 
O:ficiala eldon!) . de 1a ;mtiilu n e10nge t1"o.v~taj tag

libroj de Andl"ée kaj liaj dukunuloj pri la tragika vetur
ado per la balono Aglo al la norda poluso en la jaro 
1897. Apl:'ris en Esperanlo krm T 2 aliling"'1j pldoDoj 
samtempe', 1'1 25. de n ovem bro 1930. Stockholm. Eldon
ila de la sveda 80cieto por ani ropologio kaj gen~rll fi o. 
Forlagsfol"eningen ' Esperanto tJ. P. A. 

Prezo: bros: P. T 5.30 - bind: · P. 18.:{o 
DQm la pasinLa 'somero sensaci a sciigo trakllri~ 1:1 

l11ondon : oni trovi., I .. kadavrojn kaj :11.1 i1Hllan biva kulI 
cle la famaj sye~l aj poJlIs\'ojagimluj André!:' kaj liaj dll 
kar~larad9j, k)uj antaú 33 jaroj per haluno i n tenci ~ 
atingila nord~ .poluson .kaj tJ:agikť ppreis ('n ln nekonala 
regioDo. ,.' . 

La jurnaloj mulŮ3 ~kribis pl'Í la hazarda lreno kaj 
~stis muJtaj ~o r!lojJ kiuj el ,infanago subit" rememoris 13 
Janl preskafi forgesitan aťJclacan aerveturadon , kies par
toprenintojn tiuLempe reatendis la mondo. 

Du ekspcdicioj kunsercis la restintajn ek;pajojn bij 
Ia . kadavrojn de 1a tri bra\'uJoj kaj po/'tís ilin nI la 
heJma tero. SUl'\'oje ]a norvega Jo j dun a 'nacioj funebw 
so]enis kune kWl Ia , svecla nacio ;. donanle al la murtintaj 
he.rooj Ia laslan indan hono1'on. Kompnlenlaj scit:nculoj 
pI"lla~oris .la tro\'itajn r estajo.jn kaj nun en dlka li.bro ili 
p,rezentas itl ni . 1" t'1glibrojn , skizojn kaj la SII k'c:J>" ) 

m elitajn originalajn fotojn de la ekspedicio. 
Propre el du P<irloj konsistas la li!:H·o. .La unlla 

parto estas la detala priskribo cle 1a ekspedicio de 1a. ko
LUenco gis !a' fino. La clivers;ij capitroj 'precize priskribas 
la preparon de la aerveturo', I I konstruadon de 1a balono, 
la provflugojn, 1a forflugon 'lIla direkto de la norda 
poluso , la hebadon en lit aero, la devigan desccndon 
sur la ~:mgerplen a~ gla~im;~r<?n, la penigaI? migradon 
sur la drrvantaJ g]aclblokoJ, 'klU) katene tenas 11m, sendep
end~ de jlia volo, hl ahenon, al la Blanka lnsulo kaj la 
subltan katastrofou (ec' nun 'n e hhrc kompi'enebIan), poste 
la ,trovou' de la ~estajoj nunsomere, kaj Ia honorsólemtn 
heJD?enporto!1 de. 1a kadavroj. La dua parlo énhavas Ja: 
ongmalajn tagJibroji:r d.l' Andrée , kiujn oni súkcesis 
pre~kau tute deC'fri"kaj la stenogra:fitajn leterojn de 
S?,Ill?berg (unu cl 1a kunuloj ), kiujn li skribis al ~ia 
flanclllo. Laú ci . liuj (;íglibroj , observnotoj kaj a1iaj dok.
~entoj ' oni sllkcesis hel 1erte kaj arte rekonstrui 1a tutan 
vOJagon de la ekspeclicio, ke la legantoj povas preskar, 
h<?ron post , horo postsekvi la tri heroojn , angore kaj 
scn:ole. akompanante iJin 'en ilia fataJa vojago. La pri" 

. sknboJ estas tíel vivplenaj kaj emociantaj , ke ni n e pova; 
f~ankeDl;neti' la~ Jioron : antail ellego kaj mime' ankall 
DI me:rn partopren:,.s: la ekspédicion , jeD! admiiante ilian 
~~r!an volon, neelceI:peblan ~ hUlnoron , jen . kunsentant e 
Jli~n ' superhomajn; suferojil~ ' . . , 

: ,Laňeksterajoltajmlernaenhavo> 1a librQ estas unu eL 
. la plej belaj Esperanta) libroj. Libro tiel riČ!! , g~it<l 

per dokumentoj ee n~ ,aper ls ' CD nia literaturo , kil! ' vere 
povas fieri pri la r verko, grandsignifa ankaií per ' sÍa 
~ropaganda diko. r Káj ~ni povas kore gratuli , n~ajn 
smdonajn sveda:jn samideánojn, kil1j ne sparan'te energion, 
monon kaj tempon kUi"agÍs eldoni ci 6un libroD Ímpone 
belan ~ ([116 pag-oj f~5IJustrajojJ) , .... 

Ni ·devas tré laiíd,i "la lertan kaj 'bc-lan tradukon de 
St~naO E:.ngholm, kiiI;,:malgrllu la 'eýidenta] malfa~ijajoj ·. 
(mUJ.t~j te~kai sciericaj ~.sprirri·oj) mallonga temp ?) hri~e •• 
s~k'?'lsJt .. Lla Stl~o . 8í!.Íil\!ťi ct'qloJce . tre popul~a k~l"., k1ara .. ď. 

ď La ke~Iij 'neolo~i~rrioj }~j~as ~almi 'motiyitaj . 'JiJl:>le la ": 
,kvankarq ,gramatike gosla'n, sM neklltiman fOfmon j onm.: 

..... . .... l r ,~ .~.~" ;.;:~~~~ 

oni estus povinta eviti. La tradukon kontrolis akademiand 
P. Nylén. Ni devas ankora ií mencii B. Eriksson, 1<1 
cspan presiston , kiu dum tuta monuto oferis siajn noktojri 
por la kompostado. Kaj rrktol'on Sam Jansson, klU 
akirjs Itl necesan monon pOl' 1a eldono. 

Mi eslas certa, ke la libro havos la ere l1lerititall 
grandan sukceson; 

K. JL O. STURMEll: 
de Esperanto Publishing Co 
Jl , 2. 70 _. hind p , LI.70 

Parvus Piséis; 

POR RECENZO, Eldonitá 
Ltd. , 61 pg. Prezo broB. 

Dum Já unua literatura kurshoro de la Labol'isl,a 
Kl t'rigil Ásocio okazas renkonto inter unível'silata pl'ofes· 
oro kaj ambicia, inteligenta juna laborisLo, kaj per kon~ 
vena hazardo jli komprenas lInll la ;rlian, 1'iu ci fakto ne 
skuas la Illondon , sed senúmarke sangas sentojn , pensojll , 
kondutojn -' por momentoj , kaj kel kaj personoj, kies 
\'ivvojoll knl cigas Ja hazardo, faras kelkajn uwllaútajn 
'lDimgestojn . Poste sekvas nova mateno kaj cio rei~as. 
Cu nm tiom? - d ťlll andas la ]rganto. Kaj mi po vas 
l,pspc)Ddi Cll j est'. cu nec. Cal' lilI longrta novelo ne donas 
al ni detektivajojn , nt: estas plena de surpriz-eksplodoj , 
sed gi es tas hriIa pmvo pri Ja mozaika]"Ltl talento de la 
aútoro: vera valo1'o kaj grand a pl'omeso de ni a literaturo. 
Stul'l11el' eslas miniatural'tistu sen roruantikaj pozoj. La 
romantikeco, kiu celere ankol'aií saturas la atmosferon 
de la Juna E;speranla literaturo , estas lute f remcla al li . 
Mi puv us cill pártojn de la novelo , kiuj kunvinkus ciuJl 
pri la akt-a ti'afkapablo de la ai'ttoro. Post kvazull sensig
nif<\j vortoj ni sub.ite eksentas b priplorindan kaoson dp, 
lIia epoko. Li esta~ nia plej hodiMla vel'kisto, kinn 
;1IJlUZH S ln akvoguto , Car en gi oni ludas la clramon de 1:1 
m ondhistorio. Ni vidas prezentadon . Cu ~i estas pup
Lenlr?? Ne. La pu,pojn !le snllroj ~irektas, sed 10 ali.a, 
La VIVO? All ia SOI'C)8to dlrektoru? DIrektoro Sturmel', klU 
tiel tal.(·nte riliksas subj ektivajn kaj objektivajn e1enwn
Lojn , ke ni forgesas pri cio :J lia lin '\lentanLe? Sed 
eksonas ln fina gongo kaj ni frol.Hs la okulojn. Kiel 
grand aj es tas ni aj manoj kaj jen , ki el gr:U1da farigi,; 
deoovc Ja direktoro , injoro Stunner ! 

La ]ingvo de Ja verko es tas moderna, kUl'aga , sťd 
ankoraCI ne t1-ť; . kion pn ]a Esperant.a lit.eratllrhistorio onI 
nornos evo lllinla Stll l"mera slilo, 

P. Szilágyi. 

PLENA VORTAHO DE ESPERANTO. Verkita de 
Pl'of. E . Grossjean·lt1aupin, d irektoro de la sekcio' »Kom 
una Vortaro« ce la Esperantista Akademio, A. Esselill , 
S . Gren".amp-J( ornfeld, Prof. G. Waringhien. Eldono 
de SAT. Paris XX. 23, Rue Boyer . Prezo: hroAurita 
P. 13 .50 bindita P. 15.-

P er ci tiu zorge farita , ampleksa kaj detala, vere 
grand valora verko la Plena Vortarego, kies necesecon 
deklar is ins.iste Zamenhof, hris gravan paAon antauen 
SUl' sia vojo de efektivigo. Prave akcentlls la Antaiíparolo, 
1.e ci tiu libro, kiun ciuj, precipe Lingva-Komitatanoj 
pova~ facile ekzameni, esploci kaj pridiskul:i , oportunc 
liverp ' l a necesan preparan bazon por la Oficiala Plena 
Vorta,ro. 

Sed esllJs trtJ avare atribui al C.í tiu gcandskala verko 
sole tian preptlraIl, laborfaciligan, laborinstigan signifo.n . 
Gi eslas vere rnanko-konrpensa, ur~e necesa por ClUJ! 
Car "1a Kabe-vortaw'x jam arka:igis, n ekgia vortprov.izo , 
nek giaj vortdifiIloj estas pIu kontentigaj , La Boirac
\"ortaro cstas la i;nodeJo de la IDtllfacila uzebleeo, La 
Wiíster-vortaro esLas ideala en sia grandioza perfektec,ó, 
se~ bedaiir~de , ank~ra?Jons:e ~i ne eslos preta, Verkantoj 
kaJ legantoJ povas gOJ I pn ta plenumo de longe kal 
urgé , sentata bezono. ' . ' 

La Vorlaro n e dpnas, ,sole vortklarigojn, sed monLras 
la uzon de la vCl1'1o per naz-ekzemploj el bonaj aiíloroj , 
precipe de Zainennof. : Per si-aj tro zorge rcdaktitaj ' Zamon- . 
hof-ekzemploj 1í.tikS:as 'por ni 1a totan Zamenhofap 
lingv.(Jll~on . . Amplé'k8"aj gramatikaj kaj vortderi,vaj klar
igoj, 'kal vere i dmirli:lde :zorge 'f arita ·sÍnonimarp 'komplet
igas la verkQII , J ~.indá, ,.kaj n emalb.avebla Ýo.rt~ro. 

- '!' ~ , • < 
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.Vele bnL povas , 1c~i1J~ke v'ortáron. iegí k:hzall, 
.inte.re.san lingvan studog, 'pd la~usta 'k!lj larta HZO de iu" 
aií alia pIi ' elaSta yortg, La,fleksebleco ' kaj espr!mriceeo 
de ' rua' fingvo :ree mobtr'i~as mirinrle; eD la U'l:ultkolÓl'a: • 
esprimaro~ Oni klal'c ,ppvaj' rekoni, k~ ni jaOlhavas 
mll'ihdan instrumenton ' co "'riia lingvo,-'oni ~jn dcvasnuf 
bone koni kaj lerte uzi, Kaj por ' 9io 'ci jen , o.ni hi\ya~ , 

, 'bonegan gvidariton ' en tiu čt-libro, " ,,' ,.' 
:. Tíandetalan studou, kian la vodaro meritus, hedall

rinde ' ni lÍe jJovas ' ,fari jn.teT}a strikt~j l~moj de;, ni.\ 
rec.enz.a rubnko. Pn kelka) shlp'emandoJ , 01 . eble ·. hrtl',o~; 
aD'korai1 okazon p,aroli, .apa.rte, Nun 'ni ' mencias n'ur 
kel~a:jÍl: punktojn, kiuj; lauI),Í~ opinio, estas pli-n:ialpli: 
eraraJ "en , la vortaro. '. . ' ._ 
.. Anstatau nenibnfar:(:tdo mi ,preferus, neniofarado, au 

simple nenifaro. Akuzativo apud vefbosubstantiyo (uzado 
~in , in.vadad? .romanan 'imRerion) estas nepre ' ma~~ú~ta ; 
f!\u mla opmlO peJ.' lertaformado de . frazo oru ,c.arn 
povas evi~i. tiajn formó~n : ~,nsl. ataií, . ~iúiao · :m.i y-referus 
Budho. ~nstataú kl1nedzl~L, mtel'edz;LgL al ml. . saJnas sole 

'tusta : ' geedzigi. , Anstataú enpiemo Ta' ~ustafol'mo .(lstas 
empiemo.La ofte ~enkontata . vo,rto : du~ese",ca, ' -est~s , tptc 
straoga, .,čar la mez a e estas nemel, prangebla ; ODl kom7 
prenas dub-es~n,ca, kvankam · ~j vola~ esti dubcisl( /lca, aú, t:!ub
senca, Nepte erara e~tas sama ,ol , devas esti sama kiel .. ' 
č~ol8ignas čiam malsalT~econ , diferencon. La tria s,enco 
de JA estas tute ne komprenebla, Ce JEN . mankas la 
ofte u~a,ta ,.,formo . : jen klO . ,. La p.repozicio CE klln·' 

' akuzativo eslas "nekutima kaj ' certe ne, rekomendinda, 'L:i 
,vorto kropjo Aajnas al mi monstra , jui propcinu~ ;' a~sl;att\ú ' 
~i la medlcinan vortoo ~tl;umo , ' La yorto pluen, lali mi. 
estas, au mer.itas esti ;arkaika: anstatau ~i iiiam súi.ieas ' 
plu, Pl'ostit.uistino estas erare ",farita , vortQ, del'as <, esti . 
prostituitino, čar. , či . ]asta ,neprostituas, s.ed e'stas' proHit
uita. Sole hodiaií estas nUl' la .sinonimo· de nal' , cetere, 
čiám oni deva~ uzi so(a. 'Mankas sftb ci , la<tnen:'id, . ke" 
~i en I?oem?) ofte esta~ . u~ata~lstát~i1 ci" til!, ; .. ;:' : . '0 
. . Mi ~O}lS " ke en , la vortaro mankas' la n~aHelrca 
vorto ~al'fi. &ed kelkaj aliaj; oHe 4?:<,í.,taj Molegismoj 'e,stus 
tre bOIlvenantaj.·, ." : .,,' , 
> , Sed mi, n,~, fjDU ~un ,úpr;Qco: Ne,cesa\ z.org!l !e!=iaktitll, 

\l1'~e' acetendl,l, ofte .kaJatente follUmenda I1bro! " 
'" \ "Koprlf, 



na gazeto 

s~ridepe~da,- supemacía, universaIa, il
ustrita, - la $Ola Esperauto-ga:reto, kiu 
de pIi ol d,ek jaroj čiusemajne .aperassen
interrompekčlj reglllekiél horlogo, en 
fórmato de taggazeto, .kundetalaj infor
moj pri la tntmonda Esperanto-movado, 

. kim :Taportoj pri aktualajoj kaj interes
ajoj el ciuj partoj de la terglobo, kun 
bonaj literaturaj kunlaborajoj káj inter- . 
esaj ' felietorioj , - la jurnalo, kiun devas 

' l egi ciu seridza esperantisto, -la gazeto, 
kiu estas nenies sklavo sed kiu servas al 
la-° tuta Esperanto-movadó kaj alla pro

"gr.eso de la homaro. Petu senpagan spec
imenon de la Administracio de 

heroldo de esperanto 
b,r,iisSéleratrasse 94" . koln, germanuj.o 

I a . pl ' e j 9 r a val i b~ 

de }a nuna vintra sezono: la unua ol'ig
,inale cn Esperanto verkita Mondhistorio, 
sub titolo: »Jarmiloj. pasas«, en du 
dllonlede bmditaj voluUloj , kun arlaj 
reproduktajoj , kartoskizoj kaj kronol
ogiaj tabeloj - petu specialan pl'Ospek
ton! : Ni ,eldonis kaj eldonos ankaú in
teresajn verkojn de J. Baghy, H. J. 
Bulthuis, St. Engholrn, N. Hohlov, Teo 
Jung, E. M.R:emarque (»En okcidento 
nemo nova«), Raymon~ Schwartz, A. 
Tolstoj, kaj multaj aliaj . Ni aperigas 
efikajn sigelmarkojn, afisojn kaj aliajn 
Novan Katalogon (eldono: -novcm
bro 1930) ni q.issendas senpage lau 
deziro. Skrihu al 

.. . 
librofa.kocte heroldo -.briiss'eleratrasse 94, koln, germanujo 

Petu senpli.gan specimenon d4l; 
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Giest8s la ,sola pure RC·1Anl~Il';· 
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A 

La Festeno ce Trl.nalhiono 
- T ltu s Petronlus A r b lte r -

Petronioestis samtempulo de la roma imperi
eslroNerono, ce kies kortego li vivis kiel la fav
orato ,de 1a imperiestro kaj la plej supera juganto 
pri , cfll'emonioj kaj bongusto. Kiel multaj aliaj cn 
la cirkaúo de Ja duonfreneza tirano li fine senfav
origis kaj ekhavis perfortan morton: vidante la 
millacant.an mortjugon li mem mortigis sin -
elegante kaj facilanime , kiel li vivis (67 p. kr. ). 
DI" li ni posedas fragmentan kulturan romanon , 
genian spegulbildon de la nerona tempo kun gia 
malmoraleců kaj dekadenco. La plej granda frag
mento es tas la brila priskri:bo de la festeno ce 
Trimalbiono, el. kitr la cisuba traduko estas eltirajo . 
Kun ·mokanta ironio li tie pentras · la -ridigan per
sonou de Trimalhiono, iama sklavo, kiu ricigis, kaj 
la plebejan l511slon de la parvenuo. Sed nun ni 
sekvll ErikolplOn , la rakontanlon , kaj lian kunulon 
Askilton al la f eslenejo, al la-- palaco de la nobla 
Trimalhiono: 

ine ni alvenis al la domo de nia in
vitinto. Ce la 1lnirejo staris pordisbo 
vestita verde kun cerizkolora zono. 
pnrigante pizojn en argenta pelveto, 
kaj super la sojlo pendis ora kago, 

. en kiu multkolora pigo salutis la 
gastojn. Mirege mi rigardis tiOll, kaj enveflinte mi ne 
povis ne rigardadi la mirigajn pentrajojn SUl' la tuta 
muro. P~tkiam ni satigis nian rigardemon, ' ni estis 
enirontaj 1ln la mangoearnbron. Sed tuj sklavo, kies 
sola devo tio estis, ekkriis: 

-. La dekstral1 pieclon UJme! 
Ni piedfrapadis dum mcimento .por antaiímeti 

la korektan 'piedon kaj ne tran.spasi la sojlon kontrau la 
regulo. 

ď Fine Dl kus;Ís cetable, kaj sklavoj versí s negan 
akvon SUl' niajn mmlOjn . Dume aperis la unua, tTe 
apetitiga mmlgajo, ' car nun ciuj estis cetable escepte 
de Trilllalh],ono. Sur . pleto starÍs azeno el korinta 
!JmnlO, pOTtante duoblan sakon. kun verdaj olivoj en 
unu kaj nigraj en la alia duono. Snr la areno estis 
kl"Ome . du pelvetoj , ell kies randoj ~stis gravuritaj la 
nomo de Trimalbiono kaj la pezo de la argento. Snr 
aUutímj pontetoj vidigis mangeblaj nmsoj, smiritaj 
per mielo kaj papavaj semoj, kaj SUl' argenta 1'ost
krado vaporantaj kolbasoj. 

TiuJ Ci .irandajoj guste absorbis nian atenton, 
kium subi~~ ' muziko aiídigis kaj Triínalhiono mem 
estis enportata, sidante snr amaso da kuseuoj. La 
vídajo 'nin pTeskau ridigis, car lia glata, senhara kapo 
elstaris ridige el skal:lllt;l mantelo, kaj CiTkaií sia kolo' 
li havis mári~ttikon kun purpura hord.ero kaj ciřk;iiíe 
dependantaj frangoj. Pm'igante siajn dentojn per ar
genta dentprnigilo li diris : '.' . . . . 

, ~ Efektive Í1e placlS al mi a:.rP<.orau altabJigi, 
·m~afani.Íkoj, ) seJ por n-e igi: vin a'tendi , tro 1onge, nii 
tute rezignis miun p:ropraa plezuron. . 

~ . Nun. oni enportis Korbo"!! sur pleto, kaj en .la 
korPo kuSis ·ligna kokuio, eteuQante la ' fhigilojI,l , kva-

. zaň gi estus.,1(ovanta: J;)u sk!Avoj ' tuj a1~is; kl!.j · traser
eante dum mugantamuzikadó la kovejon, ili elprenis 
unu . pavan ovon pást la ' alia kaj disdQnis ilin al la. 
ga:stoj. T~m~iono . :ardis: káj _dÍTis : 
. ,, ~Mi~'m:etigis " jn ovojn snb la' kokill'on,ka:j , 
Je Herkulo, mi~ timas, ke ili jam estaskovitaj. Tamen 

ni ekzamenll , cu ·ili ankorau estas mangeblaj. 
Ni dísl'ompis la ovojn , kiuj estis faritaj el ia 

dika pas ~ o. Mí preskaú forjetis Ia mian, car sajnis al 
mi, ke gi jilm ellhavas pavidon . Sed kiam 'mi audis 
kutimall gaslol1 diri: Tie interne ia bona devas esti, 
-- mi seuscligís mian ovon kaj :j en : tie intcrne mi 
trovis grusegan skolopon cirkauitan de piprita ovoflavo. 

Subite lu muzikjstoj donis ian sigllalon, kaj la 
mang-ajoj esti s rapide elportataj de kantanta hor\(). En 
la premado iu sklavo perdis pladon kaj gin repl'enis. 
Sed tion rimarkis Trirnalhiono. Tuj li ordonis, ke oni 
vangofr,a,pu lin, kaj ke li rec faligu la pla<h.l. KJaj 
post mOlllento venis Sk1aVIO kaj forbaJais gin kune 
kun la alia forjetajo. 

NUD oni cnportis vinujojJl , kaj TrimuJhiono kun
. batis siajn manojn ' kaj diris: 

_. Vino est.as vivo. Kaj puran opirnianan ml 
regalas. Hieraú mi nc regaJís tí el bonan, kvankam ml 
tiam havis ph noblajll gastojn. 

Dum ni nun .trinkadis kaj guadis, sklavo aperis 
portanta argen tan skeleton tiel kOllstruitan, ke giaj 
artikoj esti s maveblaj ciudirekten. Tiun Trímalhiollto 
ripet.e jetis lai.í.longe de la tablo, je kio la movebla 
sk~lelo ekhavis la plej grote8kajn po~ojn , kaj li de
klamis: 

Ho, mizeruloj ni, nenio la homo estas, 
tiaj ni ciuj e8tos, kiarn ven-os la Morto. 
Tial ni vivu, kiam tion permesas la sorto. 

Kiam la aplaiído finigis, onienportis mangajon, 
kiu ne respondis al niaj esperoj. Oi estis fonda pleto, 
snr kiu vidigis la dekdu signoj de la z~iFJw, kaj suh 
ciun signon la kuiristo estis metinta la al gi konvenan 
mangajon. Eu la mezo kusis jus eltrancita herbha,va 
terpeco portanta rniel-celaron. Subite kvaI' sklav10j en
dancegis dum rnuzi.k.udo kaj f.oágis la supran parton 
d ll la pl eto. Snbc ni nun vidis gl'asigitajn bu'dojn, 
porkan mamon kaj lcparou kun flugiJoj , por ke gi 
similu al Pegaso. En Cíu angu'lo de la pleto stari~ 
Fauno, portanL:t saketon. el kiu nuadis saúco sur fi
Soj II , kiuj Cirka(magadís kvawu .cn lageto. Ciuj ekap
laiídis, kaj r idante ni ekokupis uin pri Ja frandajoj. 

Subite eksouis ekstere granda brna, kaj spartaj 
cashundoj aperis, kiuj komel1cis cirkaukuri la tablon . 
Post tio aperis sur pladego gl'andasovaga porko kun 
capelo SUl" la kapá, ti a, kian portas li.berlgitaj sklavoj., 
kaj je la du dentegoj pendis du ko.rboj plektitaj el 
daktilbraneoj, kajplenaj je daktiloj . Ma!grandaj pork
idoj el pasto kuSis laií.longe de la porko, kvazaií ili 
sueadus je la rnamoj, kOlnpreneble por klarigi la 
sekson. Ti:ujestisdisdonataj a1 la gastoj. Por dislranti 
la porkon venis harbcga. grandegul.o cn casista vesto 
kaj kml elingigita trancilego. Per tiu li distrállcis la 
ventro.n de ln porko, kaj tuj el la ttuo elflugis amaso 
da turdoj. Birdokaptistoj staris pretaj kun glukaptiLoj , 
kaj dum momentů .ili kap tis la cirkat\f1ugantajn tur
doju. Tiuju disdůuiginte Trimalhiono diris : 

-: Ekwmenn, kiajn glanojn mángis tiu é.i arpara 
porka. . . 

Tuj la sklaýoj kuris ,al la korboj pendantaj je 
}a deutegoj kaj disdonis la daktilojn al la gaslioj. 

Dume mi mrute pripensadis, kial la porko aperis 
~ kun eapelo, · Po~ ,kiá.m mi do vane m,obilizis m.ian 
~ tutan. inteligentoll, mi" kolektis inian kuragon kaj dem

andis mi~n najParon pTi tió, kiq min turmeutis. 



- Tion ec ' via sklavo ~vus klarigi, li resl>ondis. 
La afel'o' ť.'Itas ja evidenta. Tiún ci porkon . Ce la 
hieraiía festeno la gastoj lasis libel'a, kaj pro no ~i' 
hodinu aperas kiel liberigito. 

Mí sekrete malbenís min pro mia stu1teoo kaj 
nemon pIu dCJmmdis. por ke oni ne kredu, ke ,mi 
neni.ammangis inter kleruloj. 
ď Post tiu ci mangajo TTimalhiono l.evig-is flor iri 

,al la ,ncoosejo. Tiel liberigi.taj de 1a til'uneco, ni kom,-, 
encis igi la gastojl1 bubili, k.ajla aeJ'O zumadis d~ 
.ridig,uj - l'.akollooj , lriam Trimalhiono l'evenis. Visinte 
sian frunton kaj lavinte la ma:nojn en parfumo, li diri$ 
:post momento : 

..;..... P,ul'donu, arnikoj , sed jam de longe ~iadig
ť.'Ito estas maJooi1a. Kaj la kuracistoj nenj.on povas fari. 
'Mi ' eSl)crus tamen, ke gi b'aldau ~denove 'igos bona kna-
00. Kaj se lll ' de vi deziras prizorgi 'ian bonfarton, 
Ji ne hontu. Ni estas ja cioj nul" homoj. 

Ni dankis lín pro lia afableoo kaj sel'vemo kaj , 

suppremis nian ridemonper, mUlta , írinkado . . 
" Ní ne ,;gt~;~' .e Úr!nl{oraň '~estas'.~lproksime. de 
fa: supro de l'mangajaro, en 1a ' mew de la dekhv'o, 
kiel Qni diras.Cal'kiam la,' skla,~oj purigis la taMon 
dum muzikado, tri ~.blankaj porkoj estis ' enJwndukataj , 
ornamitaj per kolbridoj kaj tinti1oj. Mi kredis, ke j~i 
estas Jonglist,oj kaj prezentos kelk-e da ákl'ObatajpJ. 
Sed Támalhiono ficniigis.JIij.an ť.'I}ie1'ol1" demandante:, 
- -- KiOl:1 el ilř vi deZiras 'SUl' Li tablo? 
, ,Kaj tuj li venigis, l.a k;uiiiS~n, ' kaj ne atendante 

Dian eJekton li ,ordóil.i:s,~ ke oni bucn la plej ag-,án. Post 
tio li J(1omencis. bubili,. s~ li -unkomu ne elbusigis cion, 
kiam subite pl.adego , kun grandegaporko staris sor la 
tablo, Ni ekmiJ:is p'ro 1a iapidl~oo kaj luris, keecc koko 
rte lK'v,us esti tícl, :rapide pi'eparita, kaj tiom pt, car 
Ji porko sajnis esti ' ll1ulte'" pli grahda ol. la, unue vidita. 
Sed Trlmalhiol1o "gin pIi kaj pIi ' rigardadis kaj diris: 
" ~ Kio '? "Kio '? Oůi ja 'ne ·elprenis la intestojn 
de Ia JlOrk'o? 'Ne, ' je Herlru,lo ! Rapide, venígu tuj 
la kuiristoll ! 

Poe:moj ella Eatlna 

,Al , Tf)aliarcf)us 
lioratius 

Jen, vidu, stal'aS blanke sub alta neg' 
Soracle. Klinas sin pro la peza sarg' 
Laarboj pene kaj'pro ľ akra 
Frosto rigidas riveraj ahoj . 

Forpelu fl'osLon: jetu abunde ' a:I 
La fajro Iignon ; pIi malaval'e nim 
Vel'sadu la kvarjaran vinon, 
Ho Thalial'chus, el kruc' Sabina. 

Ceterou dioj Wl'gu! Se ili jam 
Pacigis ventojn blove Iuktantajn kun 
Batala mal" - pIu nek cipreso ' 

' EstHS movata nek ulm' rp.aIjUlla. 

Ignol'o, 'kionpOl·tos 1a Morgau kaj 
.La tagojn, kiujn donos la ~ť ul vi, 
Rigardu gajno ! Nek I1ordanQOjn , 
June mal§atu nek dolcajn a~ojn, 

Dum maljunago ' splena fOTestas 'kaj 
Vi flol'as. 'Nun la Kampon vizitu kaj 
La p:la.oojn, por flustradi dolce 
Ch·kai:í. la nokto, en hor' fiksita. 

Nun earmas vin la rid() petola de 
Knabin' kaainta sin en ,anguIo, kaj 
Garantial' rabita for de 
Bl'akoj au sajne rezis~ fingroj. 

Al Barine 
lforatius 

Barine', se vin pro la juroromP-Oj 
Foje kafus pun', se nigr~us al vi 
~la ,denť, se nur ~ SQla fingro 
I~us malbela, - , 

.:.-. K. Kalocsay -

Kredus mi. Sed, jen; se vi ka:pou vian 
Sargas per peffia' : ~iufoj e ví ec 
Plilielig.as, por la danger' komuna 
De ľ junulal'o. 

Ecutilás ~in , ke '.vi false vokas 
Cindrojn dé I' patrín ', la beTon tutan 
Kun Ia muta ar' de la steloj kaj la 
D~~:tjl,1" se,I:l~or~jn. , ': " t , . 

Kreskas nu; poJ'vi junufetOj Ciuj 
, Nova servistar'. ~a 111alnova grumblas 

Pri lá peza jug' de ľ estrin ' malpia, 
Tamen - ' piu restas. 

Timas 'vin patrm', av.arul' maljunil, 
Pri 1 fíleto kaj la edzin' j usvirga 
Pri ľ junedzď, ke lin via sorc.a rondo 
Longe katenos. ' 

,' Ridas .veuus ' mem prici1.io, l'idas 
Mildaj nimfoj kaj ·sovagvI' Kupido, 
SUl' la sanga !t~;w' aktigaiIte sagojn 
Cia~ ardantajn. 

Al C[)loe 



Malgaje la kuiristo venis al la tablo kaj balbutis, 
ke li fOl'gesis elpr~ni la intestojn. 

~ Kion? Forgesis? Cu vi kredas, ke porko 
cstas kiel pipro kaj kumino, ke oni povas gin 
malatenti? Malvestu lin ! 

N,enia prokrasto : jen lu kuiI'isto staris malvestita 
kaj malgaja inteI' du ekzekutistoj. Tiam ni ciuj kom
encis peti pri li dirante : 

- &tas j,a facile ~rari. Ni petas, pardonu lin ! 
Mi tamen ne sentis ian pru'donemon, kaj ne pov

ante min estI'i mi klinlgis al mia najoaro kaj flustriei, 
en lian orellOn : 

- Tiu ci devas esti tre maltauga sklavo. Forgesi 
senintestigi poI'kon! Mi lín certe ne pardonus, ee se 
li maJ.atentus .fiSon. 

Sed TrimaJhiono rericevis sian afablan mienon kaj 
diris : 

__ o Nu, car vi havas tiom malbonun memor
kapablol1, senintestigu gin antau niaj okuloj ! 

La kuiristo sin 1'00 vestis, ekprenis tl'ancilon kaj 

Himno 01 Diana 
Calullus 

.Al Diana adeptas ni, 
Casta knaha, knabina rond' . 
Do diinon Diana ni . 
Kantu, Castaj geknaboj. 

. Ho, fil~' de Latona kaj 
De ľ plej granda Jupitro, vm 
N a,skis via patáno en 
Delos, sub oIearbo. 

Ke viestu estrino de 
MontQj, vflrdaj arbaroj, de 
Valoj kase kusantaj, de 
AhOJ bru~ fluantaj. 

Helpas vien akusdolor' 
Ho Lacina; ce vojkrucig' 
Ho, Trivia, vi l'egas; vin 
Luman, nomas ni Luna. I . 

La m~zuron al jru'a kur ' 
Don,us via monata voj', 
Vi la domon de 1 kamparan' 

, B~nas .rice per fruktoj. 

- Placu kiu ajn nomo vin, 
Estu bona alHoma genť, 
Lau antikva kutimo kaj 
Benu gin per ~undo. 

Jela mori o de paser o 
. Calullus 

Venusoj kaj K~pidoj, funebru kun ·.bment', 
Kaj ciu homo, kiun .distingrui bona sent' J
Cár mortis la pasero d~ mia -amatino, 
P1ez..uip kaj fierq de I,nia amatino. 
Ol la okůloj propl'~j ~i ja pli anrisgin, 
Cár doMa >cstis gi; kaj , al sia -sinjorin' 
O~i~ tujg-i,. kiel filino al patrino. 
G-~ 'sin ce ne fo.rmovis de- l' ~iDjQrina sÍno, 
Sed cirkausaltetante tién kajti~Ii ci 
~ur al .la~j~rinopep:eiis:~ ciam ~i. 

distl'ancis la vent-rOlI de la parko L.·1I11onge, laularge pel' 
singarda mano. Tuj eligis cl la largigantuj vundoj 
amasoj da kolbasoj ciuspecaj. J e tio la tuta sklav,ul'o 
spontanee ekaplaudis kaj ekkriis : Gratulon, Gajo! -
KaJ la kuiristo estis honlOrata per tri.nka}a knj arg-Bnta 
krono kuj ricevis poku1ou sw' pleto el korinta bronZů. 

lun venis jonglistoj. MaJdelikata atleto starigi ' 
kun stupetaro, kitlJl kuaoo suprellgrirupis, por danci bu 
muúko S Ul' lil plej supru stupeto. Post ho li devis tra
salti brulantajn ringegojn kaj podí kruc-egon per ]a 
delltoj. Sole TrirnaJbiono udmiris tioll fuj diris, ke tiu 
arto ne estas sata tiom, kiorn gi indas. Cruj aliaj 
distriloj estas nul' foI'jetaJo. 

Ouste kiam li tion diris, la knaho malsuprenfa1i'i 
SUl' lin. La sklavoj kaj la gMtojekkl'iegis, ne pro ' 13, 
ubomeninda víro, car ili vol'oute vidus lin kUll rompi~ . 
kolo, sed pro timo, ke la festeno povus ekhavi mulgo-. 
jun hnou. Trimalfliol1'o gemegis kaj klinigis sw' 1a 
brakon, kvazau gi estus rompita, kaj tuj kurudstoj 
alkuris. Fortunata, lia cdúno, alkuregi la unua kUli 

Kaj nun gi devis ti.en {oriri maHum-voje, 
Ve kie ja neniu revenis iufoje. 
Malbenon al vi, Orous, malluma regioll ', 
Ke cion belan tiel yi glutas sen pardou' ! 
Pasel'on tid belall yi nun de mi forportis. 
Pasel'o kompatinda, ho, granda ve, vi mOl'tis! 
Vi kauús, ke ľ knůbino, larmante pro ľ dol-OJ" , 
Okulojn rug,e-svelajn nun havas pro 1a plor' . 

Virina vorto 
Calullus 

Diris mia vmn, ke nenies edzin si farigu.'l 
Krom mla, kvankam mem svatus J upitro pri si. 
Diris si : .sed sc viTín al amanto sopira parolar., 
Skribll la vortoju SUl' vent', au sur rapidu ri, er. 

'Re;;i!.igno 
Calullus 

Se plezurigas nin rcmemori je proprajbonfu.lIOj , 
Scii certege ke ni estis houesta j en dev', 
Kaj ke pri sankta promes ni ne pekis, nek fcderant-e 
Diojn alvokis ni por jlll'on misuzi por tromp' : 
R.~stos multa plezur vivlonge ja al vi, Catullu'l, 
EI ci sendunka rilať, el via runa frenez'. 
Car cia bono, de hom por la homoj d:i.t'cbla farebla, 
Estis dirata de vi, estis farata de vi. 
Cio ci for. La kredit' ja pereis en kor,o sendanka. 
Kial turmentas vi do tiel kruele vin mem? 
Kial kun firma anim' ÝÍ ne tirM vin cl ci pasio, 

, Por ke jrun cesu mizer', malgraií ee dia destin '? 
»MaJfacile:subite . ccsigi. 1a .aOlOa tre longan. « 
MaJfaci1e ja, sed jen via dev', klel ajn! 
Jen la sola sav' ; gi-esms venkakirota, 
Faru, se povas vi, ' kaj se ne povas vi, ee! 
Dioj, bo, se 1 indulg' apartenas .al vi, se vi iam 
Donis helpou al hom' .et je la rap.do de toml), , 
Vidu min en ci nŮJj(~r' 'kaj se pum mi vívis la vivon , 
Siru ci . peston el mi, siru ci damnon jrun for! 
Ve, liu svena torpQr' penetr,ánta tra. ciuj fibretoj 
Kicl elpelis sin' cian lulpablon dé g-oj' 1 . 
Ho, .mi ne :petas jam, ke la amon si l'ecipl'oku, 

. Nek la neeblon, ke siestu pudora yirin' : . 
Fartu si 'bon:e, mi j.amci bontiudanm.alsanon cesigas. 
Dioj! Ho donu al mi tion por mill fidel' I 



ilírtanlaJ haro] kaj pok.Jo en ia mano, hieg.anle, ke 
Si ~stas la p1ej kornpatmda kaj malfelica virino. Sed 
la koabo iris de unu el ni al la alia, petante pard~on. 
Mi snspektis ian novan surprizon, car mi ankoraií ne 
forgesis la rnalatentan k'Uirislon. Kaj mi estis prava, 
car anstatau puni la knabon, Trimalhiono solene dek
laris, ke li estu lihera, por ke nenin povu diri, ke tiel: 
granda viro es las fl<lpita de sk1avo. 

Ni Ciu j laiídis lian llobleoon kaj priparoladis la 
malkonstanteooll de la vivo. 

-- J es, diris Trimalhiono, tin ci okazintaj'o ne 
devas resti sen prikanto,. 

Kaj tuj li havigis al si sian skribilal'on , kaj post 
mal10nga pensado li lautlegis la jenau : 

Okazas Ciam, kio nc estas atendata, 
kaj de l'hazardo eslas 1a vivo al'anga ta. 
Tial, knabo, plel1ig u tuj al ni la pokalojn. 

Sed nun ni denove eslu gojaj , l'igardu la ho
meristojn. 

Tuj eniris la trupo, brue frapante SUl' la sildoj 
per la Lmooj . Trimalhiono sidigis SUl' kusenon, kaj 
dum la homerisroj deklamis gl'eklingve, li per akresona 
voto laiítlegis la tekston latinlingve. Subite la hOllleristoj 
ekkriegis, kaj intel' la flankenkurantaj sklavoj oni 
enportis snr duoentfunta pladego ros titan bovidon kun 
kasko snr ta kapo. Poste sekvis Ajakso, kaj sving~U1t~ 
ian dingigitan glavon Ciudi,rekten, kvazau li estus 

frene7-3., li dishakis la bovidon, kaj trapikante la peoojn 
per la glavpinto li disdonis ilin al la konsternitaj 
gas toj.* 

Sed ne longtempe ni povis admiri ti:ujn spritajn 
aJ'ang'ojn, car subite la plafono komencis kraki, kaj la 
tu,!.8.. eambro ektl'emis. !(onsternite mi eklevigis, timante, 
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ke Ía ' jonglistopov\lS malsuprěnveni el Ía plafono. Kaj 
la aliaj gastoj estis ne malpli konsternitaj kaj supren
rigardis, rnirante, kia neatendata šendajo' venos él la 
olelo. Sed jen 1a plafono disigas, kaj subite giganta 
ringego mallevigas, ciřkaů kiu pendas otaj kronoj 
kaj alabastra j parfumujoj. 

Dum ni havigis al ni tiujn ci donacojn, ni ree 
turnis niajn okulojn SilI' la tablon.Jami!taris tie placl,!) 
kun kukoj Ciuspecaj , kaj meze Priapoel pasto, kiel 
ordinare cirkaúprenanta vinbel'ojl1 kaj fruklojn ciuspec
aj n. Avare ni eteodis ln. manojn por preni, sed subite 
uova surpriZD uin ridigis. Car ee tre malforte tusite, 
la kukoj kaj fruktoj komencis sprucigi safran,on. 

Post momento Trírnalhiono 01'dOn1s. ke oni al-
portu la deserron. . 

Dume sklayo, kiu disdonadis varl11an akVOll , k"Om
encis imiti la najtingalon, kaj alia sklavo, kiu sidis 
oe la piedoj de sia 111.astl'o, tuj komencis deklami 
Vel'gilion, tiel ke tiu t i je la unna fojo sajnis al mi 
naúza. Post tio li elprenis argilan fajfilon, kaj 
dum pli ol duonbol'o Ii imitis flutiston, dum' lia masb'o 
kantis malsupTentirante la lipon per la fingroj. 

Tiuj terurajoj neniam filligus, se oni ne enpor
t.us la descrlon , turdojn el pasto, plenajn je sekvinbel'oj 
kaj lluksoj . Poste sekvis pomoj, gamilaj per dornoj 
pOl' simili erinaoojn. K.aj tio estus to1erebla, se ne 
aperus treege pii teTUra mangajo, kíul' ni ne povus 
gustumi, ,ec se ni estus mortantajpl'o malsato. Car 
kiam ni kredis, ke tio, kion oni alportis, estas grasigita 

. ansero, cjrkauita de fisoj kaj :birdoj eil1specaj, Tri
malhioflo diris : 

-- Kion vi vidas tie ci SUl; la tablo, karaj amikoj, 
oslas faritael unu sama korpo. ' 

Mi" kiu ~tas tre saga vÍr<?, tuj komprenis, kio 
gi estas, kaj flustris al Agamemnono : , 

- Estus mirinde, se cio Ci tio ne estus farita 
cl sterko au almenau el wmo. ' 

Sed ' Trimalhiono min interrompis dirante: 
- nel vere, kiel mi deziras kreski lau rioeco" 

ne korpe, mia kuirisro faris tion el UDU sama porko. Li 
estas multvalora. Se oni tion deziras, li faras -fison ' el 
fetosak~, kolmnhon el Jardo, turron el Sinko. 

Subit~ ,envenis du sklavoj, kiuj lausajne estis 
komencinta~ kvel'elon Če la akvejo. Almenaú ili an
korauportis siajn akvopotojn snr Ia, nukó. Kiam Tri
malhiono prijugis ilian disputon, neniu el ili estis 
kontenta je liadecido, sed per siajhastonoj ili frakasw 
la potojn unu al la alia. Konsternite pro la irnpertin- ; 
enteco de 13. verS:ijne ebriaj viroj , ni oiuj turnis la, 
rigardojn al la interhatalantoj. 'Tiam. ni ·ekvidis ostrojn 
kaj mitulojn {llfalantajn el la patO), kaj ilin sklavo 
kQlektis sur, pladon kaj disdoms al ,la gas,toj. 

Nun Fortunata ekd'eziris dan<;i, kaj Trimalt1iono 
kriis al laskla,voj : , , 

,- Mipermesas vin, Kariono, 'kaj, yin,FiWgiro, 
kuSigi mter ' nin cetáble~ "e. -

Tuj la sklavoj sin pusis inter , nm tiel, ke ni 
preskaií estis -forjetitaj de snr niajk3napoj: . 

- Karaj amikoj, diris Trimalliiono, la sklav,oj 
estas ' ankaií homoj kaj sucis virinanlaklon sarne ,kiel 
ni, kvankam ili ekhavis malfě1ican · sorton: Per mal
multaj vortoj' ; mi liberigas ilin oiujnen mia testa
menw: Tion ci mi sciigas, por 'ke miaj slilavoj min 
amu jam ,nun, kvazau mi estus mertinta. , 

Ciuj ,"dallkis la mastron :pro '~}corho~eOQ, kaj 

" ' . . ',"" iii[I ',i~" ' ',', : 
, , " F:ren~ziJintc ce Trojo~ Ajaksok~gis ',en :hrutaron 
kaj mottigi:s ' la beStojn, 1u:edante!ďke lli' ésfus mal~íkoj. 



por mor:tri, ke tio n e es tas ta seroo, l~ cnportigis la 
testamentou kaj l!lútlcgis giu de la komenco gis la 
fioo, dum la sklavoj fun ebre gemis. Post tio li diris 
ul gasto : 

-- Nu, kara amiko? Vi ja ful'oS mian tomhan 
monumenl;ůn tía, ki :l mi ordon ~s? 

] iam li . tiou diris, li komencis pIOl·i. Ankaií 
Fortllnata ekplol'Ís kaj fine la tuta sklavaro ekgemegm, 
kvazaii ili. ceestus ce funebru festeno. Et; mi devis 
plOl'i: Sed nun 1'rimalIt iono diris : 

- Car ni j a scias, ke ui mortosJ kiul ne gui la 
vivou ? Ni estu gajaj kaj jetu nm en la banon !. Vi 
tiou certe ne pentos. G-i estas varmega kiel fomo. 

Mi tur.nis min al Askilto kaj dcmandis : 
-,.- Kion vi opinias ? Mi certe tuj mortus, ce nul' 

vidante la banon. 
- Ni sekvu, li respondis, kaj dum la aliaJ !fas 

en la banon, ni elsteliru ! 
Mi tiou konsentis, kaj tra la galerio 11i venis al la 

pordo. Tie tamen ricevis nin la gardhundo kun tia 
furiozo, ke Askilto subite lmsis eu haseno pOl' fisoj. 
Kaj mi, kil! ne estis multe pIi sobra, ankau estis 
tirata én la saman abismon, kiam mt provis lin hclpi. 
La cambristo tamen nill savis, trankviligante la hundoll 
kaj nio elakvigante. Tremante pro malvanno ni mm 
petis la cambris ton elkonduki nin, sed li respondis : 

-- Vi craras, se vi kredas, ke vi povas cliri tra 
la sama pordo, tra kiu vi eniris. Ankoraií neniu gasto 
elil'is tra la enirejo. Tra unu pordo loni eniras, tra aha, 
oni elit·as. 

Kion ni faru, ni mizeruloj , enslositaj 'en liu Ci 
novspeca labirinto. Vole nev,ole ni devis bani. Tíal ni . 
humile petis lin konduki nin al la banejo. Tie ni mal
vestis llÍn kaj eniris. Meze de 'la camhreto starís Tr~
malliiono, kaj ee nun estis neeble eviti lian abom~ll
indan fanfaronadon. Poste li, vel'sajne Iaea, sidigis:, 
sed stimulita de la eho en la cambro li tuj malfel'megi:s 
sian buson kaj kóm:encis hipligi la kantojn de Mellek~ 
rato. La aliaj gastoj sin tenis recip-ro1ce je la rnaflioj 
kaj dancis karusele cirkau la bankuvo, lai1forle kri
egante. Dum ili amuzigi:s, ni eniris en la banon. 

Nun kiam nia '8brieco forblovigis, ni estis en
kondukatajen alian mangoéambron, kie FOl'tunata 
'Ůkspoziciis s iajn multekostajojn. 

-,,- , Nun ni e.<>tu gajaj, dit·is Trimall1Íono, kaj 
amuziga gis la tagigo! 

Guste kiam li tion diris; koko ekkrus. Trimal
hiono ektimis. 

--:- 'Certe ne Benkaiíze ekkriis tiu gardanto, li 
diris. Au okaz.os fajrego, au mortos iu cn la najbarajlO. 
Cio"ma-lbona forestu! Kiu portos tiun profefun tien 
ci, rloevos oOilaoon ! ' . 

, Li apenaií finparolis, kiam la _koko estis enpor
tata. Triníaihiono ord.onis, ke oni gin tuj kníru en 
kupra kaldrono. La lerta kníristo, J4u cl parko ' faris 
birdojn kaj 'fiSůjn,gm tuj pretigis. Post kiam ni 
guis 1a frand1!-jo1l, TrimaliiioIlo diris : 

~ ' Nu, kataj amiko~J estu 'g.<?jaj r lam ankau mi 
ne .estis 'pli ol vi min. NIH per mia propl'a kapableoo 
m~ esta,s, ,.kio mi Itun estas. La kápenhavo I.aras cion, 
cio alia estas nul' forjetajo. ,Mi-, acetas b01rpreze kaj 
v,endas 1lOnI>r~> Mi preskaú rompigas pro feJiůo. Fidu 
al mi: Jciom ()nl bavaB cla mono, ti'OID · oru valoras. 
T-ielxu~, kiu estis , vermo, nun estllS poteuGulo . . Btmo, al": 

~(!)@(!)~~I!>@:!)I!>@:!)~~~~~~ 

~ ~ 
~ ~ Junulína ploro ~ 

Kanta rS'~~~~n;n U~ino I 
liapidc tumigis pulioj. 
Tiral c 'wnielis rimenoj. 
La §aftoj de la transmisioj 
Hapidis en citlcluj prameno j. 
La suna ridetis a/able 
Tra al /a la'adilu fencslro, 
{Ju jigis animon ugrablc 
De sonoj tabomj orlťestro . 
T{ olere grincadis f erbloleo 
Cr·danlc aZ dl'nloj .<egilaj , 
](oj pos/r' cizi/o hun moho 
.-;alt igis "I)Ímlojn U/ulilajn . 
Horiloj f!rofuJl(len pl'nelri.~ 
I_ava/e per ItlWO /W H sapa. 
S ,lI' hOl'na 11m bos' hel.:sametris 
AJ artela skandanle per frapa . 
Sto1'Gdis ce sraabotmiloj 
Cent homoj vestitaj en bluzoj, 
SUl' slabloj pl'c ti~ is Za iloj 
Vokotaj al gajaj amuzoj. 
Kaj en rnanipul' senhezita 
Kelkdclcoj da bra/coj ckfajlis, 
Kaj iu al stab/o rom,pila 
Tabulon fralcscnan alnajlis. 
Kaj grincis mdalo-martiro. 
Plorantc pro alcra lunnento 
f{ oj pl"l1 don pri homa vampiro 
Ci ble/ús en grinca Zamento , 
Ci - titi iJi Inultsuferinto 
8n fo rmo d,' lmpro haj Stalo, 
En formo de fao lwj zinlco, 
/;;sla}' lcom paiinda - metalo. 

I 
~ 

I 
i 
~ 
! 
~ 

I 
I 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 

~ 
~ Oe alla]' fenestroJ' .. tomiloj, ~ 

Titanoj de hOl1w ieknil~o , ~ 
Brilantaj radetoj, tumiloj, (j 
Sagaca invenlo-lcompliko. ! 
Oe unu .. junu!' dudeJ,:jara, ~ 
Tomisto il'e juna, sed lerlG, ~ 
En tiu lwos' ·dentradum ~ 
lJi/otas per man' sia sperla. ~ 
Turni§as' la bloko metala, I 
Gin mordas la lornolrancilo. 
Voll>4Jas rubando spirala -
Metalo' formortas en brílo. ~ 
Dam jaro ne estís laboro, ~ 
Sed reslis cn · li lwalifiko. ~ 
Nun Li de la lorno kaj boro ~ 
Reíýis fidela amiko. ~ 
Dum jaro maljuna patrino (! 
Safer.i,s pro akra n:tizero. ~ 
Nun venis laboro', kaj tino ~ 

~ AI ' longa malsať kaj tlufero. ~ 
~ _ V. Sutkovoj. ~ 
~ . ~ 

~----~~ 
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pórt~ ankaií la smiraJon kaj lom el liú -vino, per kru 
oni lavos mi~jll' osboju: . 

Stiho tu j revenis kun blanka , kovl'Otulro kaj pur
pUl'orn'awita togo, kaj li igis nin ciujn palpi, cu gi 'ne 
estas el la plej Dona lano. P.er lá sm:il'uJoO li -smJiri!,,1 
lliajn piedojn kaj diris ·; , 

~ N lÍIl imagu, " ke vi C\lest';l.8 6~ driá fU11ebra 
f.e-sto l. . - . 

La .afero nunatingis 1a mahimumon de nauz
eoo. En -,sia ,ebrieoo li vcnigis trumpetistojn kaj sin 
etendis, granda kiu li estis, sur la kusenoj~ dirante 

-:-lm~gu DUU, ke mi 'cstas mo)."tÍnta, · kaj ludu 
ion 'be1au 1 - , ~', ~_ 

. 'La _ trumpetistoj ekl~dis funebr,aUmarsaúon. 'Prec
ipe Unu :el la muzikantoj bIom si;pi kornon kun tia 
fortegD, ke lt vekis la tutan najbanloon: La noktogard
istojo kiuj patroladis en tiu ci Parto de .la' mbo, krcdi:sl, 

~ ke faj:rego ~kf1arn:is en la domo .de : TrimaUriono, kaj , 
elbatin te)a por,dol.1é ilitumulte e~.ur:egis ' kun , hakiloj , 
kvj .ak ,'ósité.1oj~ .',.. ",.' . " , 

' TiW1 'Ci fá~orau okazon ni ekkaptis kaji<OI:kur~gis;" 
kvaw.tLefekti,!e fajrego estus kaptinla la ,dQmóÍl.. .. 

El la latina :Einai- Knutsson. 

DONNA 'SOL 
'- FERENC HERCZEG - ' , 

Douna Sol! 
Ti-el facile ' mi skri:bas Ci tiun nomon, kvanka,m, 

se mi p-ensas pri tiu ma;jesta, mistera kaj timiga, kon
oepto, 'kiun gi kovl'as, lnin kaptas malgoj,o. Gi eťikas 
je ml, kiel la mistera 1 oncepto de ~la Morto, Vivo k<lj 
Eool'neco. 

Neniam mi vidis Donna Sol per la pl'opraj 
okulDj kaj mi dankas Dion ' ke mi ne vidis. Nul' sÍa 
spegulbiJdo ekhrilis por momento ántaiI mi kaj ec 
tio pr,eskau Iblindigis min, ' 

Car mi . memoras kJómpatindan, kompatindal1 
spegulon, kiú semlll1arke pelldis en la mg-ul o de I' 
fumsalono de iu kluQo. La fato v<>lis, ,ke la.,brila iigu110 
de Donna Sol foje pa~ti antau la speg\~lon, kaj . tiam 
allkaťí la spegulo mem : ekbrilegis,' blindige', kvazau ko
meto. Postegi perdis ' sian h:rilonpor étCl'lle kaj ml 
l'evidisgiajn 'blirrdigintajn rubojn ~ en la frenezulejOi. 

Okazis~tau ~elonge, ke mi l'icevis leteron: ' 

K-ura amiko I ,> 

Mi ne scia.s, cu mi ne estasnialmodesta, 
e mlOpÍlůas, ke dum nia Bupraja konateoo 

vi montris al mi dOlU da simpatio . . Se mi ne 
era:i~sen mia SUP07l0, bonv,olll .minviziti mor
gaií:~ je)a ~-(~ horoj en mia"nuna, rezi9,ejo. 
Ehle '~J!Íiaj f\'llico kaj vivo , del'fe.ildas " de . la : 
p~enum;o de mia peto. Mi log.as ~n Ja ' Kuraca 

, Instituto .Forgách. ~; , . 
Litvay 

. . ' r .;'\ ' .. ! . , ',." 

kies deJltoj bque brulisec la plej ' ,m.albólla cigaro, 
same kiel.~ en 1a rnano' de pagJ;l.Ili!1i 0ec -- la plej aea 
violono 'bele :souis. Li portis sisfěmou, eil Ta ' fumadon 
kaj nobli'g-js je guo la malbon,an kuJ;imlOI). ,Cetere li 
cstis mi{daJ sileutema knabo kun inteligentavizago 
kaj tra duonnoktoj lisidadis.!?ur lť-lul,aseg,o de l'fumejo 
eu la 'kluba, seneese bloY.l:lnte elladlka Havanna blum 
Hubol) ' al la plafono. '. 

Antaů ;ne longe estis sUrprize ~.' mi, ke la lulsego 
de Litvay .staras malplene en la fumejo. Mi demandis , 
.pri tio la cairibriston. "". , , , 

. - Sinjol'a mosto Litvay jam',.deJ,oug,a ' tempo ne 
venaé.4s ci ", hen.' Eble de duonjáno. · Mi ·.'kredas; ',ke .,. li , 
rnalsanadas ... ,' "~o " 

. Mikon1patis Ja povran knabon; poste tui Jorgesis 
pri li. Nun reenl.cmorigis lin .~ mi lialeter9. 
. La ,.sekvan tagon mi e11ri8 eula ForgilCh-instit
utOn.Ne volonte .mi iradas en tiaL loKoj , car tiam 
malagtabI.e \'enas en mian kapon la n}alioema devizo , 
de 1a voloutula sav-asocio: Nin, oiujn PQvas trafj a:k.- · 
cidentQ. 

La instituto estas ' domo konstiuita en oongulSta 
villosti10, . ':me~éde deusbranCá ' gaTdenO: 'La cefkura
ci:sto mUl, áťable akceptis káj' gviQiš ;~en Ja gardenau 

,·t · "',. .' ...... -/ ," ' paUl,ono·n_ ;'; " ;, " , ďii,~'''." ,.,' , 
'--,,~ Tie vi , trovos la m.a1sán·ulono'; Neniom vi: devas 

timi, seudaúg:~ra malsanu~o ~ . : ' . ' 
Yer~,:tie 'mi trovis Litvay'n. 

, Li "sul'havis' tolveston káj SUl' la 'kápo" pajloCape~ 
loJ\.. Ridetante li venis al mi .kaj donis..: la manou. SUl' 
li(\ viz.ago ': mon,tl'igls ne;nia signo dé ' sango, nur , liaj 
.grizajokuloj liavi~ ian ma:lgojan")lebulan ~sprjmon, 
.kvawu délikata ciga.du,mo tordigQ..santall l iaj pupiloj. 

- Mi ateridis vin',: - , li diris . ......:. Mi dankas, kt; 
v(ycnis .. '-'~ ~ '!~"!, > • .'Jo;.'~, "ť'·f·' ' . ~. -

", Ni si<ligi~',kaj mi Ď;l.stinkte p~eiii~ rriia:n ' cig~jo1J: 
< '" ""O·'·· ".c " . . d --'n' 'x ' 1)l)." ,,:"'""'" ' ll: v~ "umal'! r; __ ' -mi. eUw.J:ll,lls.L· "," .' . ' 

, . "':"'~\ 'GarÍka:s: ne rK,a~se" '1'~'pov'-';tS;/in' ,~t~~, ' ,. 
lni petru; vin; ankaúvi ne':ekfulflu-; 'Car~ru ne povfls , 
toleri la'"tlIDak:fumon .. '. ' -

, Post ioPl aa pensad,o 



, ť~ ):aÍoró>détiuj Cidgaroj eu mOno , ec ne estas 
, esprilmlblfl,; . Laikll!,Q,ó. fi.t ide,op. :ile . po\,as ' havÍ 'Pá ili. 
.Jomete . Mi·,~amen komp:r({q0s mmeble; se mi dir.as, ke; . 
,ki() }'1StitShakéspearé inler la. verkistoj, Aleksandro Ja 

. ·Gra.nda.: ihtel:, lakonkeriptoj, Pág-můru .inter lil. vioJ.ou
· ÝÁrtuQzoj . la . ~l(}nto Bláhka mlel: la UíOl\t'új , ,Pal'i'lO, 

lnt1}r 1a urh(jj , la suno kaj 1a IwlO inter lf). ast1'Oj , tio 
estls' Sol ~aj Lu~a inier 1a ,cigaroj " . 

',. Ahtaujare m.i, aúdís .'unue , pri :lacigatoj, kiinn la 
tutanga~etaron rtnilnnis la 13,ino, ke de . Detmol, .. kiu 
pasigis)á ;vintronen Nřz:Ú:t" oui stelis4 du ' n~ginl(}jr; 
de :.cigaroj. ' Lilma1jull'ulo fi:ksis grandarl' premi'Ůn 
p0I.: la.:kl ptQn to CI e :la Stelin to ,sed senreztl:lte ~ 

:-, Ůis~in~r~ okU~is~ k~ -mi fm;js ian kompÍeúm .al 
~gla . t:l~ejnisto, ve~lÍIita a1 ni. por Yetkul'Qj. La tre]nisto, 
h~n:i ~~)l'tis aJ. m~ ciga.fj)n, kielsignonqesiadanko. . . . 

; :~:2: , ~i scia~,ke ' vi amas.la b()rian .cígaronkaj · 
se,IW !).'eofendas yin :per tip, tu.i prOp011llS 'hl vi !-ln u . '. 
MI.I.::rea~S, gi , deyas esti i9 tnl aparta ';', Mi ric.evis 
gin '~fJ:Ok~o, níine!l~ias; Ae ki~ 1iAin~iris ' j:' .' 

. La Cig,arp >estis fermttae:q \sjgelitá) dika' mtrotuoo) 
SUl' la · Íll'ezc "bantita silkruhando mi leO"isla vQrOOl1: 

" - ::': ~:.' " , " ' j o ' - ._. 
LUna. " "'" . 

'.JEíi'saIÍoell~ is . mi~jgen.u~j, . s~rigis miaj ·haroj. 
Luna, .1a Shakespeare de la . CIg~0J., ' la Mou'to Blanka 
d~ . ~~ :·cig;a~oj , labrila . astr:ode la cigatoj~·. eS:fis ' en 
JlUa lU1M<OJ. '. . 

.. Mi · ~kfu~is 
'e' " 

' SONE1!(!) ' ~L ' MlA PIRO: 
. ~ ,/;EVRAl JA GOB" 

PE ol . '55-jara estas mm mill. 
kara .pipo. Studeilto, lni 'gin 
i.toetis en Base,lo" 'On lil. :ia~'o 
187.5~6. ,Min gi akoropanis, 
dum oiuj miaj vojagoj kaj 
l'estadoj , ep Berlinó, Řomo, 
Pariz,o, . Uppsalo ktp. Kun mi 
!tj surgrimpi~Ve$uvol.l, kaj 
Alpajnmont-sllprojn. éi par
topl'cnis oiujn tn iajn gojojn 
kaj zorgoj:ň, estis mia1'idela 

konfideuciú1o kaj ofte sagak.onsiI.anto, . . . 
Al a.j m i dediois la' oi Sllban sone.ton, .kiun 1l1dulgeme gi. 

q pl'obi~ -' saman indulgemon mi atendas de la lcgimtoj. 

El tero kom'Un~ )} .J.akobo 1a V:~ra« 
Miestas. - Fidela ja. Mahometan'. 
La 'frúuton malaltan ornamas turban' ; 
Lastr.aba okulo . ne sajnas severa. '. 

La nazo ma1pinta . aspektas vulgara, 
'Lipharojn mi havas de markapitan' 
Sup lípo maldika. - Jaluza, sultan' 
Farigus je mia' plenbarbo , denshara I 

Juuaga, mi estis vizage blankulo, 
.Simila jepastro:de Btita insulo; 
N un 'bl:una mi ,estas jam -pli ol Berber'; 

Eu nůa 'int~rn6 hruladas vulk.ano, 
Mi ;viva.s sanikiel Karolo, .Johano, 
Cu ' ciu ne esta.s. farita el ter'. 

Tfj. ,Cart 

nur la 

- mi demandis 



pOl' < LitÝay, 'Kio ee ne ,ďéstas vedajna, li ja fťlrf'limus 
gíndum dekminuoo.ý. C.u tio e8tas felíeo? I{vunkám 
se ni bone k.ou8ideras, kion aIiaj, , hotnof nomas feli60, 
1io kelk1'ojc ne !n:ula,<lec tiom 'da tempo, kiům b-OIl-
spora oigaro .. '; . ' , 

, El la ~hullgara; Karlo B~dó. ' 
Ferenc Ht3rczeg (naski~is cu 1863.), hunganl roman

kaj drarrn'cl'ki,sto. En siaj l'OD1allOr li Qkupigas pri la ,' 80-
ciaj pcoblemoj de Ia piovil1cukaj urba vivo, pOl: siáj 

.-...::J 

his~,(rl'iá~ f{~n1an(jj ~ieiere li ,&re-ktás t~'Pojn , : ~i'es< gene~ 
,J;aClf) VIYilS en granda animstreco la ltri:zon de .' epokaj 
Srul~().i, '&1 tian tempon nin , gvídas ankali 1ia pIi] valora 
tral?ťdio: Bizru'I~o, ,E1 l i~tj korrlcilioj oble plejé ' :famigis 
la Knahinoj GYt1l'k()\lop, tcn:íanta"pl'i laedz-akirá Jl,erocoo ' 
de sepIiHpa f<;tJ)1ilió. ' I,i estas cllJirienta úbsci-vant6, li , 
yjdas tr~' akre kaj < gustc tUli (lEte satil;c"CC amare. 'En liaj 
lUi grandaj VCl' koj óni oíte sentas la 'mankon.<)e veri\ 
varm<J, S~(lť kclkl\j llftj verk:oj i,kaj prú.ipe pIi m,á.l1ongaj ' 
noveJoj .st~a;s sUl: 'plej atta/ ' l<tlOntU iterátul;a llivelo. : , 

'C::--. 

- K. M. 'ST "'NJlIKOVIC -

Dum la antD,Ufesťaj tagoj , el) la granda, ]jele 
(lr31l'~itf\ logejo de vicadmixaio Lé~oov, okaz.is same 
fervorn pUl'igado, kiel cu Ciuj log-ejo) de la cefurbo. 

El la servÍstaro de la ndmiralo pnecípe fervoris 
pri la ordig<J,do · de lakabineto ,de I' admirulo, sulice 
ag-a, míllgrandlu-esk'a, Iorta nomo, yestita pel' mal
longa, ~0r.n elllzita lÚ~l'a j~keoo, muln:0vaj suoj cl vel
tolo, kw;)nportas ,-slpan,oJ dum VOpgOi , kun larga, 
malh'ela, iom severa viz.a~, SUl' kie3 rllga fono vid Qblis, 
ru~,eta, malgranda bub&imiIa nuzo, kaj él sub densaj 
nigraj brovoj brilis pam de ma1b~laj, akruv.idaj okuloj, 
sag-aj kaj noordinare bonunirnaj. lom kurbaj kruJ'oj 
kaj fortaj lll'úSkolaj ,mano'; kompletigis la lluJbeleoon 
de ei tiu, sajne maUerta, kurb'dorsa figuro. . 

Tiu ciservisoo, tlom malbela por tiom ' luksa 
logejo, incitanta pOl' ironiaj ridetoj la junan danda!!) 
lakeon, tamb;ristinon kaj 1ru:icistinon, estis Mihaj10 
.legorDv, eksmaris 10 , sérvinta ce Lesoov seninlerrompe 
dekhin farojn. K<nuellce .legorov estis 1i~ ~ervruaristo, 
kaj, post siťl ~ksigo, li ;restis ce li kiel ~ carubrisoo ,!Utj 
konfidulo, kiMp.l'uvit~l1 honesie.oou on~ ciam ' po,;is 
fidi. Jegol'ov multe vojagis kunsia putI'ooo, hles tutu 
ha.vajo estis en liaj manoj. Dum tiu longa tempoili 
tielalkutimigis uuu al lil, alia, J ego.l'oY estis tiel ceda 
hotU-oi zórgintaprj $i-a, k'omlUldanto kaj prilitlj inter
eso] kun in vere hunda sindono, ké malgl'au Ia mankoj, 
kiujn iIi ambau havis kaj recipl'oke spertis, iIi ne povis 

, I 



" , . ~ JegoroY ~'-, , general~ akurata, kajkol'~ktahomo -::
, tenis lakábin~ton kaj lualgraůdan dormocambvQn de lil' 
aqmiral~en: men$konfuzfl porero.CilQ', entiuj ~i ~ 
roj" brilis, kaj fajrerill. Nenie l1uh'eto, nenié polV.el'o;. 

', Ci'Uj fe~estroj éSt~s ' lay~taj kaj .trafrotitajp~r dfape!OJ: 
La . f~~le$t~otabmoJ : ~r~ls .per sla J>lank:o kaJ la "pordaJ ' 
anrso~ , ~ J ' . s~ru:r(), J " ;Blmple bru3l11s. La ' tapi§oj estis' 
el,ha:tita]. CruJ vesto) dela admiralo esti8 elportitaJ 
al, la,.k?r~o; ' ~rablovitaj , elbatj~aj, . p,urigitajkaj akutaŮ} 
pendlglta] ' en.la ,grabko. Por cla úKaz o, se la adlhirMo 

.'estis'.\leturonta al ,la palaoo por DiserVlo, Je.gorov; met$ , 
, SUl' 1,a. onif?rm~)Ufa ordenojn . kaj ;al§raiíbli.s la' stelojn; 

'0u:<>m~devasal~oni, ke la kelkaj ' ~uoj de la admil'J:\li> 
nrihs tlel, ke ' ODl povis sin rigardi en ili,kiel en speg~ 
ulo. ' 

.La eeterá.jc~nibl'oj, la »§iaj, « kiel ne sen malest-c 
n~o JegorlQv n;onlÍs la . ,6aJllblrojn aliajn, admirii.strat' 
aJn de ,la .admiraloozinď, lin ne koncernis kaj vida:nte 
ma!0rdon tie, }i 1mr málestime , kurb'igis la lirojn 'kaj 
lens l~ gUltr0Jn . . La lakeo kaj cam}jris'tÍ1lo, lduj estis 

. 6~digan~aj tiujn c~ ' caIDb'rojn, ne guis lian respekton. 
Ll ttOÝlS ilinm:aldiligentaj kaj . fanfaronaj kaj rilatis, 
aliť ~ál1Ůk~, sam~ ' Ki,el a:plaií alla kuil'i8tino )qij al 
la SUl Jonno. . La . jUJ;lán, , earman admiralecilzinon, ' ka~e, ' 
I,i simp1t: ma1amegis kaj-nw' mirispri la »stulteco« de 
1a .a.dm~raJ:,, · kiu · nenioD vid.as, kaj anstataií ,taiizi je 
harlig93 flun )l blan:kanpigon«, li komplezas hl ' ~i, , 

" kva~ťí ~(ilsag~i~~~ ,'y.irk~to,kaj nedisrompas laripojn 
de . Ťl~lWla .s1I1Joro »J:ib!ér.a«" kiu, fripono, kutimas 
venadi CUln " tag?n kaj elektas tempon, kiam .la admi;r-
alo neestas heJme. ~ , . , 

. . ;- . Tute ma1saga estas ttŮa admiralo! O~ ofte 
laiítepensisJegorov kaj sincerek?mpatis sian admir-
alou. . . ' ' 

Oenet.ale;"'Ia ~,.admirlllirio, 'kaj ,latuta &ervistaro, 
,eu, la, okuloj deJ.egoI'~ve~ti~ ~ndů,. trom~anta kaj 
pn§t~lallta 1a ,admlra1pn. CI'UJ ill eshs unúJ nom'oj, 
kájll, · kUP. l~ ~dmi:rMQ,illiaj: navantaj nenion ko

kqn tlUJ, Ha, .$e 'nul' laadmlralo forpelus , 



ilin SUln, ~une kUll ~a edzino he ' ne, ili c.nepre portos 
lin .e,nma!felioon. · . , " . 

" ' TJllnen J egorov nenlam parolis pri t'Íro aI la , 
admiralo. Tiu ja havasokulOjn ' mcm, kaj intrigi 
li nc intencas. , " 

' Kaj Jegorov, sciántQ, kc' , I;llikaťí la admiraledíino 
1'ol'te lnals~mpatias .ul li l<aj tui fOl'pe1l!s lin el la 
domo, 'se hon la admiralo ne malhelp~, - klop
odis ne m9l:ltI'i sin a:n.taii si,., kaj oe maloftaj renk
ontoj . sin tenis kUll, malgaja respekto, k,ommta dis- , 
C'lplinon, sipano, K.aL en siaj interri.látoj Junt la serv:, 
lsturo li al,Pl'cnis severegou, evitisparoli kun Ui kaj' 
anlikigis lmI' .ul 1a kuoero, Lin salan indigis J egollOv 
por siaj l;fmemoroj pri .málpl1C~k,simaj vojagoj , , kaj 
por r.akonloj pri divérsaj mirindajoj , kia la l> sarko': 
fiso «, au 1a nigrulaooj, kiuj mangegas cio.n acan kaj 
vagadas en kio patrino ilín naskis, ;Kaj ce lia amiko~ 
cu 'la kruesejo II oslis .sobrig,anta, se li r~venis hejl1l!Cu 
ehria kaj ne volis iri a1 Sla malgl'atnda eambreto, 
troviganta tro prok ime al la donnocaml}l\() de la ad
mir,alo. ' '. . ' . 

Siavice, Jegorov guis intel', 1a sel'yistarO la reput
(lciou de » i:nal~entila 'k.aj seneduka: §ipano«, kWl klu 
oni. ne ligigq, car li prihojos. Dum la tagmango en la 
kuirejo oni donaci$ !in per ironiaj r,idetoj, klú:jú ,J eg-
rOv ol'dio'ure l1eniom atentis kaj nul' 'en 'ma1oftaj ok
azoj , se la fanfarona lakoo, por plaoi alla camb'risti:nQ, 
!in tu§is, li elpafi.s tute trari'kvile tian róaristan ' inSultOll, 
ke la delikata camb'ristinQ kaj lakorpulenta }} kuirist~ 
ino pol' kuiristo «, servinta, klel si certigis, nUl' ce geu
eraloj , ekkriinte pr'o terUl'.Q, f,orkuris cl la ' kuirejo, 

jr 
III. 

Alltaiíguante,la plezuron , : l'icevi, pro Goja Krista 
Revivigo, de la .adl'ui:r.alo la kutimajn kvin rublojn 
kaj tiaokaze » pr~ni ciujn refojn« , t. :c. drinki gis 
r~ecbleco en lrompaJli.o kun baptan'o, metiisto el sip.:. 
konstruejo, - .JegoIlóv, antaútagan vesperou, sims en ' 
sia Ma, pUl'e ordigita eambr'Ů, kie, antaú la ikon'o, brul
etis lampion'Ů, kaj l'iparis kelkajll pifektojn de siaJesta 
muleto, křun surmetonte li intencis, Juel' decas, iri aJ; 
Diservo, kiarn jen, eksonis frapadosur la pordo: 

- Kio estas ?Eniru ! , 
- L~ sinjorin.q,vin postUlas! - ~ol!cis la juna 

lakoo~ . 
- Kaj kie estas via sinjorino ? , 
- En la mangocámbro, ka j ankaú vi~ sinjoI'o 

estas tie! - akcentis la lakeo. ,'"' 
Jegol'Ov; lau maloova marista kUtimo, trotekuris 

' cn, 1..~ mangocarnbH>n. ' , 
. Tie si~i la admiraledzino " e~ mate~west? i" iom 

senforta k<'IJ Iaea, pl"Ů l a 'mastrumaJ penů) , kaj apud. 
si lil admÍruJo. , 

, - Úlevi estas libera, Jegoroy ? ~" ',', 
- Gusta tiel, via 111ostO. I .-:. ckk1'iis J ll.gDDOY kaj 

jetis l'igardon al la admiral'Ů, kyazaťí ·d~m:andante : 
»Ou U ,estas ' libera ? «' ",,.' ' ' ;' ' 

- Ha 1 Ne hiu ticl latite-! Ou vi, Aleksandro, 
ne be~oIJ:is !in ? Ántónotľ mi sendis .aJ li kudristino . . , 

- - Ne. '" ,', '''' 
- Do, bonvolu, J eg"orov, irll kllj alportu sinkon, 

paskpanoJn kaj" , p~tol'ton kaj rapide ekspedu cjlou 
ci tien. Dc líc vi povas preni , veturigis~n .. , 

Kaj La', .ildJllŮ:aled.zino, ne sen . iom da « mhlSaló" ,. 
etendis ~ian etan manOI1 kaj. kvazaťí ti:m-mte tusi la 
grandáll " vejnan manou de Jegorov, ' singarde málle$ 
sro:: Han largan ;, rU!wplaton m~mon ,' kaj slipon kun 
adresoj. '" ' 

- Mi a.iídas, Via m~sto 1: 

. '" Kaj pre"inin!e -en ,sia man2 Gl.<m ' ~ion třans~ 
donis "al Jí ~ adÍlJirale~ino, ,;li ,e1iris , el;i; la ~~ 
cambro. Eu lá , koridor·o linatingis la admiralo ' kaj" 
zcil~ell)'e 'diris ," ď""'" "", ,. : ll:' 

. - Gardu' vin, . J egorov1 ne ~rull .: .. Ne~lien ié 
. 'cnu'U [, ... ', ': " , 

,~ ~ Kíen ~fa ~nirijLek.sandia, ,Iv»nic: JITOm tien, 
klen estaS-, ordonite? '" Esfu 'ttwVila. Momente mi 
reflugos , . , ,.', ď ,'. 'J" , /j" ,', ,", J, '. " ' .~_' 

.K.ajJegorovefektive.'»momente« ;; ekf!ugis· čl Ser- ;;" 
giév.skajahlKonjuseItnájapor paskpanoj kaj p.asktOI:to, 
de tie al Litejnaja por du: sinkoj 'kllij ,fa.reita porko: kaj 
jam estis guste luanta veturigiston j lor ekspedi ,bejmen ", 
111. ' proviz.ou, kiam tin {raplB sultrě ' »ooptano ' inetiisto «ď 
kaj ga je ekkriis : ' ' 'j, 

-- Mihiill ' Nilic, cion' bonan ! 
, - BOflegan , naptano 1 " . , ',' 

, Tio kaj <ilio, i,li~kparoliskaj Car ,,sru:strate panoli 
esti.s maloportune, la baptano 'pI'oponiséniři diinkejón. , 
, - Ni třinku, okaz.e je la , antaťí_tago, Nilic, po 

kvaidek?uéto, kaj p9steek! ciu al 'sia laoo1'O. Vi ~ via 
admir:alo, kajmi, al rnia. - mastri~oodzino., Al Diserv'o 
ni iros". Ja, kiela feslo morgaťí! ' ' ' 

ta j;}aptauoparolis tiel kouvinke, ke Jeg"ooov~" 
neuiom sU'pozanté Ua dangeron, ':kiuminacis. pl'O lía 
inklino Ul brandaj t.rinkájoj kaj ' pro ' la k>omisiitaj al 
li provil,a'J'Ůj , plezure akoeptis ,la proponon k:aj Ia: du 
amikoj',akura-te klmpI'eumte "ciújn saketojn kaj skat
olojn, ,:{,miós <;l,rihkejon po( ra-pide.n:i:alaperigi po kval'-, ' 
dckonetQ. " , 

- Sild mi d-évas tapidi, ,- di~is J egor.ov; trafil
trante la brandoJl kun la malrapiq~ de vera drinkulo. " 

~ Hon j il ,mi diris ',' . Ankaťí ~ d evas, })aptano. 

IV. ,: , 



Ha, 
Klel db ' ni- estos ' sen 

adiIÍÍr&eazitJo. ' . 

ni,lr diiis la 
pasktorto - gemis La 

. ' f:.a 'ádihirn1otuj· ~rdon~ al 1a lakoo ' veturi por 
flasklt1:r~o._ .kaj ékkr~ii;l: 
, : :-- Al~óki J-egorovou .tuj..! .. . . ' 

l"ost 'unli-du-miuutojeniris la maugocambn'm Je
gorov. Li staris sufioo r~kte. ·· kvankam. forte ebr.ia. 
'. .< ., 2.. ·B.ristosc:V o'rkresé,'" LekEabdra Ivanie .. Estas Ul,i 

kulpa, yia·,mo§to" .. Guste,mieifis paskfortojn, Ca)' hap- , 
' tanou, mi .'renkO!ntis ... :...... difis ' JegoDovp:álhutlange, 

, ..:-.- -Li estaB túte ,ehria ,I ...,.- diris 'Ta teruríta adn:Ú-. 
ralediino. ,". 
. :..- E&tas ' g.tiste, viu mostO, ' : .. Ebria, sed vin tio D C 

koneeruas. ; . Mi esta-s serýmaristo de Leksandra Ivarriť; , . 
sed ne via: Admirala 'servj.sto . .. Li povás min ekzekuti! 
Batú 'min, Lek&mdra Ivanie, malnoblUlou . . . Ne kom
patu Jegorovon, pro la pasklot:toj . .. Cjpll mi ak~ptas 
de vi, ' Car :ni lkdauras vin .. : Vivis ni kune, dank' al 

, Dio,~ntalie hone, . sed kiam: ' víen niálj'Una ag<> . . . 

* Kristo Salutó paska): 

-.,;- Ekste-rell' ) ekhurlis la admira:o k;aj elpuSis, 
Jegorovon el -la mangtOeambio. ' . 

Tulau semajnon ebr~is Jegom\' kaj 8obrig.inte li 
, aperis ántau 'la 'admiralO kaj pelis lin . ek.sigi: 

Sed laadm~alo, jam sukcesin te elpeti de ,si a nd.zin(:í 
pardonon poi- 'J:ég>Qrov kaj prenillte de si ' Plx>rneson 
nenien lin sendadi, '118 eks~iis lín kaj .someJ,'e kuol'll'enis 
tll marv;eturo. ' 

EIla' I'usa : Mo. Gl'i,got'jev. . 

. [(, M. Stpnlukovi6fama rusa vel'kist@-ma:risto, 
vivis de 1843. gis 1903. Ne vane oni J,I,omis ' lin 
»kantisto de l' maro«, kvankam, liaj r~kont.ůj i. estas 
skribitaj de!ouge kaj koncernas tu-té dronintan ep-okoll 
(la :sesdel<aj:v. j~rojn de ,la pasillta ' jarcellto) Hi, .křel 
veraj perloj restas vivaj .kaj interesaj ankau nUIl. Lia 
plejgJ:anda m~rito estas, ke li ll10ntriiS 'la vívou,' 
aniIDou de maristal'oeÍl tiu tl'ansira epoko. Li sGÍpiOva\'1 
ínt.erese lumigiCiojn flankojn de , la apru;taj karakt
eroj kaj same aiikau la general~n ,vivou de la §ipo, tiel 
ke l~ leganto kvazau

c 
scntas, ke aukau li mern 1runve1J.. 

mas. La einumei--8 presita rakonto estas el liaj pIi m;al
gra,ildaj kaj ' facilaj. 

L,AESPIERANTA ,R ,/M'O 
',- ; 

' .. 1(. 1(ALOCSAY -

- Per la UZD de LapaI\611Crimoj evidente p1ilar
gigas la ehlojae riqlad~. Kelkaj oftaj . sufik~j , kiuj 
eu la , ~ing'\'o :estas preskali rotě sen rimo, Iiigevas rim
kunulojn. Ekremple ig, kiu ' havas la sol3n rimkl1ll
u~on .n:egligo, ric:evas naň llovajn rimfrat()jn, ir~terili 
la ó'ftajn, feMu, rioQ, sufi:#o.Ajo" sanic sanIrata rim
vorto,cricevas riIDe la, vor~jn finigantajn pel' aso. Ellla 
la vortojn finigantajn je. :, ~ , ebra. Kunfandigas la 
rimg:rupoj ,ac kaj ag, a'rrili ká.j amp, , aid kaj ard, agr 
kaj .akr, ank kaj ang, arm k~jalm, .arm kaj arfl" at,. 
kaj ťldr:, a5rkaj ap", alt kaj art, kaj samo. f;e la ;ccteraj· 
yokalój. Premda ricevas rim~jn je.. . enda, nepra je 
... ebrn" enigmo je ' ig1;UJ, ktp: Rimaroenhavanta ei'ujn ' 
bona,jn kaj konsilindajn parencrimoj:n certe esrus gran
da helpo, gojige pl1faciJ!ganta laláPoron 4e la poetoj. 

Pluajn .rimgrupojn ,kunkroCas la 
PLUSKONSONANTA cRIMO. Tielrrli Domas 

tiull rímoidon, ' en kiu unu rimvorto ' hav.as inter la 
r~i>lemeiltoj jeunu . .k~nanto pIi, ol la al!a. La 
pluskQusonánto povas esti " . 
lo'J .' L la:loousunanto jl(;}. Ciokaze j-kopS<JuAnta" york> 
rimas kun senkonsonauta rimvprk>. Ekzemple: 
, '<' Filo 'de pá§ao 'hal~ ja , neniam, ., 

Setj ,f~egis ter~r~ la .ce~al' sub li jam. 
Lamente, plore kaj kun veo, 
~in ouiportisal tombej:o. 
~ , 

Tiu Ci rimspeoo donas bonan rimefekta;n nul' ce 
ta rirn'vokáloj ' e kaj i. "Nome po,st ili, se ilin ,sekvas 
voka!~ nee~iteble oni prononcas máUongan jo-similan 
sonon. ' Pósta, ;(), káj u tia SODO 'ne aiídigas. Tial ek-: 
zemPJ.e bol.ao-kf!jo,tro.a~gpja" , plua-tuja apenaií taugás 
láel rir:qoj. Mák$mume -en plurál.a' rormo, kaj ne tuj-
~kve" estás uzeblaj ~j , rimoj. Ekzemple ,: . 
' Kiel "'~;hi .PQmpaj vojoj, r' 

~ , ':SunoJ :Soc , ]a, firln;ament'j , 
Gaj{l íň8.dU, fra1a<genť, 
,:Kít:l Y~nJ4 lil h~k 

2.pluskonsonarítoj povasesti 1'0 k.'!j lo (ka j to 
cn la BOLa rimo: sankta- ... anta). C}okaze la rirnv,orloj 
devasesti alme~au dukousonantaj (krom la pluskon
sonanto). Ekzeniple : simple-grimpe, i4ndro-ondo, rin
go-pinglo, estin.go-fingro, inda-cindra, angla-san.ga, 
teksto-dekstro. Jen kelkaj versoj kun numj piu skon
sonantaj rimoj : 

Je la sonQj de l' orkestr·o, 
~rilegante, en orvesto, 
D.ekoltite, venis multaj 
Belulinoj marmorsultraj, 
Hri1is brustoj alaba,straj, 
'Pompis 1a trenaj~j vas~j, 
Pasls la virin-taemento, 
HaJtiš' en 1a Cambrocentro, 
Kie trouis,por akcepto, 
Mem la reg' kun krou' kaj ' -sceptro. 
NUTI, legoute festan tekston, 
Lieklevis sian dekstron. 
Kaj ekfuhpis SUl' l.t;t fin,gro 

, Lia brilianta ringo ... 

Jen, kiel oni vidas, la, rimvaloro de či tiu rimoido 
apenaii estas malsupera ,a1 la puraj rimoj. Malpli pel'-, 
fektan riméfekton havasla 
, PRESKAURlMO.En ci tiu rimoid.o ta rimelem
entDj 'samas gis]a pÓstakcenta vokal'O inkluz.ive, sed post 
ci lasta la · rimvortoj diyergas. Ekzemple; hierau-
fí~ran.. r ' . 

Q~a rimva}ol'Q depelldas de La grado de la divergo. 
Tute bona gi estas, se la diverg.antaj finkOllsonantoj 
estasparell~j in);er si ~ tiam-a1ían, krion-tiom. ,Ne fuAas 
la rimeíektón la manko de mmtiva finajo ' en unu el 
dq pll1ř.aklj riJl1vortoj : ' 

, Lernis milá vorCojn, 
Artojn -de la Scl' J 

Nun per spiritfortoj 
M:em mir~ mi 



Pli :surď;) estas lá · , ritno~ &e la fin~ohsonaritC»j 
tute malsame semas ; diaj-mian, .groteskaj-preskau. ,. ' 

. Warůl,ghim atentigís min pri tio, ke per la , uzo 
de tíaj preskaiírimoj olli . povas fari rimvlOttojn el}a 
au-fii1u1aj vortoj, kiuj celere tute perdigas ' per la rim.,. 
ado. V re, tiuj ci vortoj -estas tute ekzi1itajel la &ocieto. 
de l'imvortoj , kaj certe ' multajn poetojn jam Cagrenis 
tio, ke Zamenhof, ,ni konfesu, selhlecese, tieI apartigis: . 
krom la prepozioioj ankaií , pur.&jn adverJ:;ojJ~, Kiu j , 
estus eminentaj rimvortoj (morgau, adiau, hodiau, 
ankau, preskau, hieraií , ' almenau, apenaií, ankorau, 
l<vnzaií), se ili llaVUt; la ; naturan, ,'advcrlimf e-finajon. 
Nu, pri ci tio ,oni' ' jamnepovaS ,helpi, kaj tial IÍble 
akyeptehlaj estas ; morgatl-zorgaj, anliaií-danJwn, pres
lc'Uií-plenkreskaj, do tiaj preskauúm,oj; en kiuj la radik
rimitdo estas . 'tre forta, a.lmenau dukonsonanta. Super
rimo boně akoeptebligas ankaťí a)iajn divergojn (tDQr,n
pataj-kompatan, strof~toj-pr.ofeton), Sed , tute fusigis 
ta rimefeklo, se . unu el la rimvortoj hayas cn la fÍno> 
1a 8iblao so , Né nur anstcttaií-kompatas,sooecypreskaií
h:l'esk'as ' au Inorgaií-zol'gas ·estas tute senrimaj rimoj. 
Sol a ' esce~to estas la . ' . 

TRANSKURA RIMO. En ci tiu', speco de pr:eskaú
ÚOlO Ja ~nU,(1 rimvorto ., havas cn la fiuro plu.skouiSWl- ; 
anton , kuj ta sekvan vefson komencas v,~kal9z ~iel, ~e , 
la pluskonsonanoo kvaUtu txanskuras a1 tiu ci yokalo. Ci 
linB rim,oidou ouj povas uzi ,precipe en mallong.aj 
vel'soj" kaj en , tujsckvaj rinloj .. Ekzemple : 

Li atendos 
Eu latendo, 
Li parolas 
En petola 
Maniero. ',' 

, Oni ,proU(;mcas kvazau; Li atendo - SelI la 
tendo ; < Li p~rola -:- S ,.on petola --: Manie.ro,. " i ' 

NI mellci:u: ankol'au la INVERSAN RIMON, kUn 
la m"'llsuma 'sinsekvo de rimkonsonantó; . iT':gó-digno 
pa lro-lw;,to , pasko-vakso. Ekzemple: ce . Baghy ; 

Kafkolcro ' lafa de l á ,Etno' 
F'Uriozu <ln 1a detrusento ! 

Fortau rimefekooll III. inversa Timo ne havas, gi 
cstHS jam transiTo ' al la lIsonanooj. . " 

ASONANCO VOKAtA, 'aií símple Asonanco estas 
sameto de vokaloj, nenio pIi,· Tamen, intl1r la a&On-
ClllCOj oni povas distingi kvin speoojn. "'. ' 

. I. Pseiidoa,~Ononco e,rni ,nomas Ja iI)terrimadon de 
plurkoIlsonantaj rimvol'tloj kún scu-, ' au ullukollSlOnai1-
taj rim\'orooj , Ekzemp~e ; fOl'le-&one, arde-tamen, veni
sendi:s, l./ingo-;.,.os. P eudoasonllllOO m.i nomas ilin, Car 
cnili IH vokalsameoo Ci!tás, nUl" §,u:Jna. Noroe, la vokalo 
de la iWII - kaj' unllkons{ma:ntaj rimvort()j' estas l<mga, 
tjl'U:ta, dum tiu ' de la plurkonson;mtaj estas' 1l1ullong,a, 
En la s.upraj rimparoj do n e nm III. rimefekto, sed ce 
la aSQnancefektQ tute mm,lkas. " ". ..... ; " 

> ?. En la knulaj I.!soJUmcoj intenimas, SilI' la nura 
bazo de YQkaISameoo, plurk,onsona:ľ1taj kunpltirkonson
t~'Illaj , U,llll-, au scnkonsonantaj kununu-, au senkQn Qll

antaj rin~vortojJ kaj lajinqjojl~alS(lm~s. Ekzemple ,} 
, arbo.:.paSlos,veni-Cesis~ tuj-plú, ,; /tfia-/l'aS , ' ta1lienwkaie', 
morto-tondros.' ',: ' 

. 3. La elsonoraj asolUlncoj d~'erencas de la ktudaj 
per . tio, ke ell , ili la fina.i>fJj SClTOOs, au ", I;ll.iliiínum.e 
tioro divěrgas, é 1ciOUl 6e 1a preskaiírimQj, "'Ehe1l1plě ; 
grancki-vasta, belo-premo, sendi-serci, viaas-timas, ne 
pli-nek Trfi, por mi-so~di, kr.uoo:'mul'O, turoj-m~zgori~ 
morfi1Aw-sóngaj. . '. .., ' " " ' .. 

. 9i tiun speoon de.a.so.nanoouni proponqs por la 
" , 

" , ~' . -~-' ':' ', ' , ",.~;';i . 

tr.adukodeť mezepo'K,a,j poemo;asorum1;aj.' Car en 
la dek-dekdUfoje ripeti~antaj ' l!!l1!laj vokaloj. <íe ver~

, finoj, helpa.te de lasameoo ďe finaloj, nepre sentj~, 
ian, .reguJeconee al tiuj, kies,IJ.ac;ijl ~zio neniáin,, 'uz~ 
asorlallooj:tí> Sed Ja" krudajaSóna.nooj,Ji.1in la m~1sami 

, eeo de la finajoj, kaj precipe , la ' p~u:doa&ananoJj ~ 
. kun sia vokalmalsam~oo, nepr~_ fusus _pQdli la asona~-
' ef-ekton. . . , ..... , ' ''''.' Pc 

Cetere, eble ' lh'efednde ' estus túte:-' forlasi
c 

'ci lidU 
eil'Uan, kaj malmulte ' art-efektan fOrJIlQll" kajttaduki 
citiujn asouancitaj;n poemojn,. simple ,eIl paraj . rÍIll:>j. 

c 4. la kvara > 's~oo de MOnaneoj . ďěs~s ,la',milcl.a ~ 
asonanco, tnlnsiro álla parencrimoj.' Ginkarakteriza~; 

D. se\'era ' vokalsameoo (konsonmtnombrO' I), b. 
severa sameeo de finajoj, c'- certa simile'oo de kopso,n .... 
autoj. " ": '. J, , .. :,' " ~ > -";'.;' 

Nome, "ci tiu,jn oni povasdividi eú;' kvar grupojn: . , 
,I. obtuzaj; 00, po, do;-to, do, go, fo, 'vo; 
2 , s iblaj ; 80, ,'7.0, ' 00: " 

3. slllacaj : ,80, :30, Co, ,go,;' 
4. fluaj; ro , 10, jo. ' . ~ 
En la . mildaj " asonanoof~ li k,onsQnantoj de clu , 

grupo rima~ inter.- s~. Krom:e, flukonsonantaj vortój , 
r.ima$ ,k'Ull & senkonSO'ňrántaj. ·' Ekiempl.e ,:, knabO-:-,t«g'IJ, ' 
am.ilw-sendito, paSo,:lrogo, vazo-placo, ' patrujo-muro, 
truo-bralo, pel'eo-ter9. ~ , ~ 

Eu kelkaj , maloftaj, neevíteblaj okaioj om 'půvas, 
il~te-l' Ia puraj. ,rimQj', tó},eá',a:pkau tián iniJdanaSQí).
al1OOll. Sed " oni aevas , ilin uzl ekstreme 'l'spare, 'Car ' ili:a . 
tj,ouzo farastllte obtuzan muzikoI1, kaj prenasde la 
ver,<;o cian :sensan'. Car1l10n. Eble iom, pJi kurage of.,li 
povas uzÍp la <.:.. " ."' ď .r '.J:" , . ' 

5. korhbinán QsonanCon, eri~iu , toovig:as~ apua la 
pIi mal pIi sim]a konsonanto ankaukousonanto samá. ' 
Preeip~ 1a :, postkomblnaj ; asnllatJooj " cštas akc-ep!~blaj·, 
Ekiemple V ecindro~flngro,.s()ngo-i()rgo" páffa~rká, 
perttro-De-cembro, ' korno-tojno, enígmo-ritmo, - ~(ipto.,.. 
laklO. " ' 
. .HesumantH la rimoidojn,. oni ,pova~ 

rimvalol'o la šekvaúta:n tahelOu-: 



Krbme, la vokaloj ne estu (ekz. i kaj 
u). Pleji talígas la sekv!lj Paro): ~:e, e'-a, a-O,. o-u, ' 
Sed ce fort;.tj> ttÍk':onsonantaj rimój oni povas 'ťari 
esce.pton: pentri-montri) pastro-o/BlrO, decembro-
ombrcO. ' " 

r Precipe kieJ flankrimo gi estas hone uzebla : 
, Mi ,al li ri"erencis, 

sed li nul' sidis mute, 
Ec kapQD ne ,balaneis. 
Mi konfuzigis tute. 

I: ' 4. R{Jdikrimo . . 
Mi nomas gin a;nkaií ABORTA RlMO. Car elÍ 

gi lit radikoj , bale lnterrimas, do la rimo ., k>oncipigas, 
oni, espe'l'as rimna.sk?n, kaj - la poeto abortas la 
rimol1 p~r tio" ke la fin.ajoj igas tute malsamaj. 'fiajn 
k!;Hupatindajn rimstumpojn ofte oni" renkQntas precipe 
ce Iúaj l'Usaj poetoj. SuperbelxL-angeloj, lando-grandaj , 
mie'e-pe!p.,~ . fali-pa4:Ijn est,as tiaj radluimoj, por mi 
abrolute s~nmuzikaj. Dum la ail~o ne poémo mi ,simple 
ne'rekouas ;i1in, kaj~u.\U1.ego mi devas serci por k>on-
stati iuan oeeston teQrie. ' o' 

Lau mia .8ento, kaj lulí la sento de lliultaj , divers
I lrlgvan oj , la rim-oj- elsonol"as Ce' sia f iM. Se Ci tiwfino 
tute malsamas, gi ,kvazaií tro for ta sordilJ'o, t\lte suť
o:4s l~' ;~kóq;lan kunsonolx>n ee de la plej for taj , tri
kOl1souantaj řimradikoj. 

LaTadik~'ú:no ~stas pureteoria, ,gramatika rim
ado,i dOlianta ;neuian sensan' carmon, nenían k-onten.., 

,LA .QARDOSTARANTO , . :r 

n ~a ampleksa ebenajo, vasla je dekduoj 
dak.i1oriletroj, trauCis lQugaj kaj iom 

, pJ"of~ndaj drenkanatetoj, venantaj el ,== "la Nenies'Tero, perpendíkuláre oiajn 
~ tran~cojn por fluigi la akvon el too 

'Il'k'llseka tero en la plej, proksiman 
i-iveron, ' 

, ,.' Ci tiuj drenoj éstas dángeraj, kaj, 
pOl' ev:iti ' surpri~oj ll,, ' lá.iílonge la ligigaj tl:8nC6'oj, kiuj 
supt'rpasas itin, oni kutimas starigi gaI'dos~rp.ntojl1 
kiu) de"lls at-ente 'rigardi ' kaj /auskulti por málehligi 

, embuskojn. . . , 
, li-elkaju fojojn: Jamalauů,ko pel' altaj kaiícukuj 

boooj "vadas ee eo la akvo, riskantee,~tiáudatu 'de Ut. 
lIwbtraúuJoj. Sed pli dan,gel'c estas, kiam, .,cn la vintmj 
tag'Ůj,.Ia akV'oglaeiigas, kaj Slil' gia glata "suprajo 'DnI 
pova5 siJente soví li kaiícukajn ~uprunaojn. . 

, Sed vi ne ... hewnas atenlliplu. ' .,', . " 
HimarJm, malgraií la malhela noHo, tiun kvaz<:lU

oJ,ubron, ' kfn, sin gíú"d etlle, , 'genurampas preTtlp{!lpanté 
la malinolan 'frostulon. ' '. , r~ " , 

' .~ q~ ir:asv-el'I?le? kv.azau "Qlante . . ap-Wiícuiri, sen-
'brda kitll vera om&ro, ki:imé; ,'V,", 

Brava soldato fidas siajn: pugnojn kli.j 1a staloo 
de ., s.i:t ,hajonetp ; lio, nc.gal~do5taras ,tíel yigle kieL s.e11- . 
kuTagulo. . ' '. 

, tigon de atenqo, neuian dolean oreltikloll.La radi.J(-
,riIDo ne , estas :fimo. , , 

Ci taiígas maksimume Pol' internaj rimoj , ' ~ar,. 
kontr,aue al la parel1crimoj, kies rimeÍekto 'kreskas 
pcr malproksiino, hi radikrimoj devas es.ti senpe're 
unu «Pu~ ruia. por ke evideutigu la kas~ta radikrimadQ. 
Ekiemple: 

Agordas kordo jil; de ľ liuť .. . 
.Jen, larme siJai-mas rim' post l'im' ... 
ModeB~e fes'tas ritma dane' ... 

Baghy : Stmllga danco! 

En Esperallto la elparolo de la v,okaloj nepre 
estas"aií almeuaií devas esti tre klara, Ci tiu klai-ero 
ebligas la uzon de 1a diversaj rima:dioj, sed au parte 
tl'oevidentígas !'a . Yokalmalsamre~nde 'rimwjrtoj. En 
la agordo 1a malsamajn finajojn · auk,orau sekvas kon
sonaT!tgrupo kaj tuta si1abo, k~o iom vualas la diver
~on. Sed se· la ma1sama ,iokalo ' sta ras ce la fino, ~ ' 
rimo ' nepre droaas en surda tedo. 

'Krome, la radikrimo "ja ne pliig,as la _llombflojll 
de ebJaj rimoj, gi ebligas sole la kunrimigon dé mal
sa~naj gramatik aj formoj. Kaj la rirnvortojn meti en 
samau gramatikan formon - tio ja, per, la granda 
fLeksebleco de Esperanto, ne estas m!Ůebla kaj preskaií 
ciam oni sukcesas pri tio kun iom da ledeoo kaj 
pacienco. 

(Dmll'iYGLa). 

La vivo por i1i korbatas mOllotoue, lautakte ln 
promenadon e iu gal'dostaranto, kies ciu pa~o ' markati. 
en la tempo pasintan .senproduktan sekundoIL. 

K<lj tien kaj ,. reen li promellas, senl.aca pendolo, 
havanta nenian konsoiou pri sia }leprodukterno. ' 

Li<:l pellSO fodlugas al la loko, kie li amindumis, 
al la terpeceto, kie vivas lia familio, al lahejm'O, 'aJ 
Ja drasejo, al la puw,n . . . Li· pen~as pá la kQl'l>oj cla 

, figoj de la plej maljuna figarbo, pri la kV<lnto do paooj 
, Ilaskitaj de lia bak:forno... Kaj nur tiam li forpelas 

tinn la\itaktau letaegion, kiam lin anstatau6s, !a Dova 
peudolo, au kiam la r.auka. malafabla VODO de iu super
u10 dispdas liajn l'-evojn. 

Jen tluj , kiuj ' ankorau 8Ongemas. 
La llerevemuloj rigardas la stonojn tiel, kvazail 

ili seius kalkuli iliail uombron. Ili mezuras l~ paSem , 
plift'nnaute au plinliaHormante gin, por pi,cupremi 
iun f,iksitau stolloil: : . 

Kaj lÍel la ' tompo pasas gis 1a horo de 1a kaz
ernludoj ; tiaul la ' soldatoj povas kusigi SUl' la mal
mola] matracoj ' au aMi 1a geIťiemajn fadojn, kiujn 
gitarludas ,1a nova ' karnarado. 

> * 1~ 
.JI. 

]JUU1 , la miJilo gardo ta,á estas : ne vicii 1(1 malalll-
. ikOl1..; kín aJpwksimig$, ne. seuti la malrapi,dal1 antai;í

cJliradon,. ne diveni Ja scnbruall j',arnpadon,no .sing-ardi 
konttat\ li kaj falivt,Iuuíta pe~~QajoJleto, kin lraĎor
ante:1á virou, eltranóis <ella kompatinda kOl"po ltomajn 

, sent.ojn kaj hejmajn revadoju. , 
La' omhro , fork:ťtl'as, forkuras nUn. rapide, kun

portaute la 'trofoojn, la · kePou kaj la pafílon de la 
vjktimo. : . 

" 'Po t kelkaj mOmentoj, alia gardostaranto, per 
okulój kaj oreloj ateptege maldormas, kredante " idi 

,· ke :á:peras ,~l laombrcj !in Cirkauantaj, ruza tmU.a:mikó 
. sin jetanta s~r Iian 'vivon. ' 

~ldaiálJa C-orrelra. 'U.hO,. 



LA GERMANA BELA LITERATURO 
PRI LA MILITO 

Scnduhc : fa rnonclJJ}jlito estis la plej fotta 'lnlvivajo 
de la nllna ,generacio. KieJ cn buj landoj gi treege influis 

, la socian kaj ekOIlomian vivon, la 'pqlitikan , sciencan, 
tekniklln situa('ion,ticl gi anka-u dOnls karakter,izan noton 
alb' aytoj I, ~juj. ja ~p'andI!ar,'te, nui respegulas la "'badon ' 
de ' l Vl-V ° , ťorm1tan de art! ta horno, 
. Cirkaii dek ' jaroj pasis , Sis kiam aperis Ja lInuaj 
~rava:i beletrist.ikaj verkoj" 1úuJ pre~entas la militon kaj 

' giajn travivajojncn arta formo; car meze de au tre prok
sÍ)n!lce la okazajoj mem povas' ekflori eble brila eseo, 
l~l'ta jUI'~alista-jo ,; .sed, ne set, ~oza artvCl'k?, , ki~ bezonas 
dlstancon llo;r !~.rlgardoestet!~e me~urahta kaj t~~po~ 
pormatungo. hal dum la nuhto kaj cn launuaJ JaroJ 
post giapElris pre kali nur anekdotaj rakontoj, personaj 
trávivajoj Qegra"aj laú arta vidpunkto, Sajnas ' ankau, ke 
]a pop olt· 'jus ' reveninta de la mj}jtkampo, tiam ne voli~ 
legi pri tio, ' kion dum jaroj~i vidis gis sUPlťl'satigo, Ec 
vM~:n, 'ido-kl"ankal?·t. komp, reneb1a~ en. popol~ .tel'urc 1l1f!l
venkln la 11M cstas b'o~'at1l cn sefloza] verko} Kar<Lktenza 
ttajto: La gCl'm.ana lingvo, ankail la soldataslango ne 
eltrovis kaj llZ.iS ofendllD 110[nOn por la kontraúuloj ; 
ch. ne ckzishlS Hngv1l rkvivalento por la franca »boche( . 

Sed půst , rekonstruo :de ' la: sanceliganta stato, post 
restarigo dli la i'evenintoj cnla civila vivo areri jam 'Ja 

'momento, kiamlnúltaj eI l a iaíl'{ militintaj .ekdeziris klar
igon kaj eble interpreLon de tío, kion íli liaose travivis 
kvazaú molekuloj en fren.eze 'fmiozant.a masinaro ; kaj 
ta plénlúeskitanta generacio, kiu dumla militotempo sidis 
SUl' la lel'nepj henkoj , avidis j ekkoni la vizagon de titl 
~uperpotcnCa okazajo, kiu kauzis al la j unuláro malfac
Hajn viykondicojn ,-,kaj IScnťlSperigan , asptlkton ,en malluman 
68ton tecon. , 

Tial apel'is dum 1á lastaj tri~ har ' jaroj granda 
runaso dá llJilitromanoj, militnoveloj, skribitaj dil verkis-' 
toj .kaj de ,nevel'kistoj , okazantaj ce ciuj frontoj, ce ClUj 
soldatgrupoj, politike koloritaj kaj neutrale~hornaj. EI 
ili estn pl'iparolataj oirkaú 3o, ' kiuj hil miaopinio havas , 
lite.raturl\l1 valoron kaj kies lego estas rekol;ue~dinda. Mi , 
faris la elektou kiel ,eble plej JUultfJanka. Se tamen jo 
gráva oble mankas, seukulpigu min 1a devo, 'resti inter 
la limoj de rnalmultaj gazetkolonoj. 

, Unu!' ni rigardu lihrojn, kiuj estas plim.aJpli arte 
{ormitaj l'aportoj,sen multa filozo~io kaj krjtiko, sed 
c~f~ fot;ografajol :' d e t.io, J<i~t)kaús. ~alg[~ii , ke de. ~a 
libl'o cl, ŘcmarC)!lc ~ En ' okcIdento nemo ',nOVa ,( vendlgls 
pii ól ' du milionoj cla ekzemp!eroj en ·1 9 lingvQj, IlJi 
donas pli a)~n caugou al la libro de RenD, »La milito «. 
Se~l mullu arto,sen frazajoj " roalsentimentale, sed kun 
demona klarvido, kelkloke ironie kaj sarkasme tiu nura 
dQkumtlnto JDQntras" kiel la germana soldato".en la front
~~~!l30j vidis si.I~, :" siajn~unuloj~ ' k.aj ~ontrall~}~jn kaj 
dJUO agadon. SUJnas al Im ; ke :~l ' ph ra)te , ol la hbro de 
Rel11arqlle meritas la ubtiíolofl: Li,terátura mOnulllento 
de la nekonutasolaato. - .Poeto de tremiga r:erueco es tas 
lir. ' \-ehncr kiu" en »Sep (viroj) antau Verdun« kun 
vervo kaj interna. -ťajro , peri'l,lekómpareble intuiga lingvo ' 
ig~nin kunttaviýi h, tt;lrurajn ' I;mcadojn uirka.v, ,:tiu franca · 
iortikaJ(). '-:~ . Sal1l~E. Jiingli;r :i~ ,~ FajrQ' ' JiiaL sangQ« 
don:ts bildojn de, la friulca :fronto cn 1918, !pam)a mil
il.o faJ'itis batalado de maslnoj .' ~ G. Siegerten »Milita 
tagl:ibrQ cl; k~ncelisto'« raporta pri batalanta baterio 
en- ,19) ll, F."Sqhalrweckel' en »Ekmarao de la naci() ~ pri 
laslnoj'eJ:a~ senilllZ,a vivo en ' UniI{) , kajsa.i\go Jlll la l1tisa 
,ftontO. ' - La hr'lltal;l.D. barbaránťbí'akteron de la ~milito ; 
pen'tras plej ma1k~e W. Mich~el en . :i Inflti1terian6 Per-

hobstlei·«( . l\jkananta cinlk~6), 
apu.de plej ':?-eli~a~aj sentbP)ie amo al inf'íípoj , . de, JWIJ;lr ' 
pato ' ál la 'tiJulatniko kre$kis' Cn ' tÁu inferq, kie , en Ciu' 
J1ŮD.ot<l l~ .bllnda hazardo; h?anta. senzorgo; stoha orďo~O 
,pOVIS aHn'} la morton. - :Xontraue Schluťnp en &ju 
dangero, jDtoT kadavroj kaj gl'enai:loj konservas iOO1 t!a, 
slina gajec(~ kaj brava numoro. -,-- M . .Heinz, junu mil:tt~ 
volontuln kiel : Schlump; studento, skribisen' »Loretto1<, 

'.' k~lkťojc . i()m ' ,papť~'ax;t , slil'Qnj sed 'l~ '\~rozentIl!-auier~i ~' 
" klU clheroa entuzlasmo' ltondukall al-a,nlmamango ,kacJ 

senkonsi]a 'nialespero, farasda librou ,unu',cl la plej ' v'aF 
oraj. Ankaú E. Koppen en· »Armebulteno«' efike kuwg:ís 
la objektivan okazadon kun persona impresigo. - Unlll 
cl h lasla:j el tiuj raportaotaj esta,s W, Hirtung, Ankau 
lia » qra~d,',P3t<,~O: ~i:oj~aj" gx~naclgj « "' ~, o~ás )~np~et,~~1;td, \l:, 
sen stIla] nrllaJoJ tion , kw.1\- la autorů ' Vld~s Ka) aií.dls. , Ji,:., 

Alti"u ' grupo apartenas-ankai'i", »La" mi'ít o«, eldonita. 
de politike iádikala eldonejo pro propagando~kontrau 1'.1." 

Lam ú;eikantf ]{unml1Jtikilo. 
,:Én; la' aero ' ~aritó'i nagas 
Májesta" festa ~onomilOi , 
La ritmo tremas, sin pretigas 
La muzikan.t' kun muzikilo. 

, -
'cL~t ďmuzika:nť ,kwl muzikilo. : . 

, La .kor' ~kbrtilii~, lulas kante e. 
Jen dolcvelura 'g;ojario; ' , 

;Gi sonas l'ave, reve, sankte. ", 

Lakanť ',sonoras ' l'eve, san-'!:te . .. 
Sed .eksilentéiS ta wrctrilo ; : " / 

;'~ Nur tÍ'umpetac~ 'eu " man' : " E~ti:'eIilas 
' La muzíkanťkun muzikifo. " 

' La muzikant' .per 
Ekkanti gatus mixe, I:kle, 

, Ekplori, ' flOI{' flirti, m?rti 
.!\af ,yapoúgi ' ~lTcié1e: " 

'.~. 

La spegul!igur.o . 
Mi time;me tiras min -al 
Sed escis altai forta 
~~ spe,~figuro. ' 

Dum Ssileotáj hOl'Oj, ~:j~ 
Seyere min rigardas 
La speguIfiguro. 



,. 
miuto. talili,ro ~~avas ,ma11óngaj?, ~dé ~onajn , scenojn 
1:le ' ft o aňto,roF"klUj ' pen tras la. plej dlVe1JSaJn :ll)omento)n 
el la .JJatáloj. . 
. "Ne ni.algrJlnda ', estas '!anOl;nnró de verkoj, kiúj 
montr,as aľ ni · la travivajojn de specialaj soldatogrupťlj. 

,Sur ' rnilitSipon· kondlIkas nin 1a poeto-labOI:isto lC' 'Broger . 
en »Roldofako J 7.«. La heroa ' morto de milSinpafilá 

· taclllepto .en Autfermjt;t 6elo de la kirassipo ·esťas priskrlb
jta kun psikolťlgia majstreco. Eble ne placos al· ciu la 
1:iama uzado de !a .marsoldata"slango. - II.. Plivier estas 
· po~itika T,adikal:u]o, En »La k uli oj de ľ iOlperiestro « Jj 
pentras 1á psik~n dll. J:IHlristoj, kiuj sen intel'eso · po~ la 
'n'!Ílito kaj tia( celoj , post imuigaj ekzercadoj , malgrau 
·la fieracego de vantaj superuloj kaj psjkologie malkap
a.blaj 'ago"j de la plej .altaj kondukantoj morta:s tragike cn 

· la krevant~j Stalsipoj kaj jnter la ondegoj de r maro. 
Ci .. estas intence . politika . libro. - Tute alia: »Marsoi
data dum la milito « de G. Hester: Kvankam la: autoTo 
,neaku;r.anté. sed se~respekte kajnepre ma:Ik:-dse montras 
neroecon .kaj malgrandanimec.on, malsaton kaj Llejmen
Bopiron, nobJecon kaj kanajlecon kaj frene~ajojn, tamen 
li postlasfls en la leginto la bildon ' de bonulo , kiu konser
vis homan koron. --'- R. Euringer en »Avi!ldista .ekzer-

' oejo ú <(. dónasnemalpoeziari' bildon ode la mili:taeroplanis
toj ; kaj M. Beradf. kondukasnin .al la »Sovelistoj ce la 
;(rOnto «, 'ál tinj neglorataj vÍÍoj, kjuj fosis lá terfortik-

· ajojn; en kiuj la armeoj vivis kaj batalis dum kval' 
jaroj. > - La libro . »Plastrokestoj « (tio estis slanga és
primo por la sanitaraj ' soldatoj) de Frey enhavas kon
tinuajn notojn de pacifisto, kiu perbrilanta lingvo pen7 
tra~ tipajn situáoiojn ·de la .sanitaristoj SUl' 1a batalkampo ; 
kaj .. »La Sronto de la ktiracistoj « de W, His m eritas • 

. ~ ateriton jam pro tio~ car gia aiítorp estas unu . cl la plej ' 
faUlaj germanaj kuracistoj ~ - < '. 

EÍ la iomanoj pri militkáptitoj estas Ia, plej forta 
»La armeQ , malantaií pikildrato« d e E.., Dwinger, La 
ai1tól'O' Uavis 17 jarojn, kiam kaptis lin la flilsoj : Dum 
har jaroj ili retenis lin en ~iberio, gis kiam li sukcesis 
rifugi.: Kion vidis tin maho en fa ba<rakáro, kié mor6s 

· 17000 soldatoj d,e baciloj , de ma!sato, de malvarmego, 
de fiinsektoj, de brutaleco," de malespero- cio ci multe sup
cras la' inferon ' de Dante. - Sl mile K. )Vilka. en »Prison
I\ier Halm « montras, ,kiel cn fr1jnca roilitkaptitejola kar
akteroj ruínigas kaj cc la ' kamaradeco mortas. - Meier
G.rafe.;" fama arthjstoriis~o , pdskribas en ; »Lp.blanka ' 
stratu<;-Júm . kelkloke sarkásma hurilOro, kiel matú'ra, alt-
· spirita hon';o en rusakapti~ejo akira,s starpunkton de filoz- . 
ofo ; "Kaj la p~etó Geor der Vrmg en "Caf!,lJi Lafayeue« 
pen tras 3merikun tendaton por germanaj kaptitaj ofic-

· 'itoj su']; 'Fran.ca'" teritário, . ".> '. '. 

.. P~r ~onatigj. kun h -v!~O .detiuj, kiuj s~~is la 
IIUhto~ heJme, ODl legu Fa .lJomJn : ."Gmster .; sknblta d e 
li mem « : M. Schel'le; Vrrinoj en la milito « ka~ preoipe: 
,» La naskitoj' .el . 1902 «, " de R Glaser kiu maJfermas 
terurajn abismojn eu la .' interna evoluo de la -gejunuloj , 
kiuj .• ekrna~llrigis dUÍIi Ia rqilito. . . . _ ' 
:, Eu ciuj .el. la -verkoj, gis nun ' citit~j parolas al ~i 
ce~t! l~ . okazaJ9J ~me:gJ. lIn 1a sekvantaJ pró"as poeto]' 

· PI:l!aJ:)otl la' krudan materialon de la realaloj, por formi 
ll! ili artverkojfi . de >plia~ta rango" ekz. 1R. Bi'ndingen 1.a 
klarvid;:t taglibto )j EL la·, mililto«, Georg von . der V ring 
en l'Suldato Suhren«, . kiu. wajstre mGntras. }a miJiton 
respégúlita ' dč "artista :animo, Kiu farigis nuri , nunle.ro Cll 
l~ rehuta ~. lis!o . ~aj t!lm.c;~, kv:m~~ penege, kqnser~as 

· slan · propraTI ' spmtan élOastadon. .;.- 2\nkau ' K. , ťierlach 
kreis :per »lnter la:,):rontoj « lib.ron plenan de. klJlreco, de 
~rankVil{) ' kaj ,llHilkÓt1ste,rno. ;:!" " .., 

Apartc mivola,s ' citi tú v.erkojn, kiuj lati n'i'j;,t opinio, 
sfara'S plej alte , en aIta' libro. 'Unuá ,»Lakonfliktó prQ ,>la' 
~rtentó G.risaq de Á. Zweig: Mizera Tusa · ~apti:to .falas 

"m~r 1aradaron de:' la militjustico kaj mortas senkulpa, 
ifatalJsme sindoňa a1 la sorto. -.'- Si mile en . »u" delilúo 
de, ~aul :tYendelin,« de Meyer-Eclroar.dti; germa'na:, cef.get

, '~ento ťalas \iktimo ac sia brra~o ' je la vero kaj de sia 
senmak:ule~!>en YOd~ .kaj ~o,j. . A~au. " librDj . 

eiiuonirás ' ankav la senkompatau. mekmlsmon ď de :1a ad': ' 
minlstTacio, lá 'kaste~ spiriton en -la ar01eoJ la dangeroju 
de . ,h'?igit;Ý ób~postul?j k., s. kaj la!l;as alud,é elsoni ?1 ti aj , 

. faktoJ 1a antaúsenton de venonta malvenko. - ' FlDe la 
»Tag1ibro el Humm:Uljo ~ d!l H. Ca.r.ossa .distingigas per 
,detala pentr<tdo de detalajoj nul' sajne flankaj ,,'kiuj estaš 
magie cil'kaií:fluataj hazali cle mistera mUzikO'; Tiu belega 
verko de vcra poeto restos supozeble unu el 1a plej 10nge 
dal,rantaj libroj pTi la milito. . 

Ci tic ,trovJ! lokón ankali 1a »Militleteroj I dc falintaj 
studcnloj ~ , eldonita.j de Ph, Witkop. Skribitaj de espero
plen aj juna] ' kleraj homoj en entuziasmo, en ,s~nzorgeco, 
ert ant<lilscnt,~ dli' la vcnanta morto ili sentigas ,pIi klare ol 
Ciu romano la sensencecon de la .organizita murdado kaj 
estas eblo Ia plej forta akúzo kon1lrau lamiliío. . 

Kiu intel'esigas pTi la spionado dum (kaj ankaupost) 
la milito , leg.u la interesan libron »Alentn I La rnalamiko 
klUlauskultas !. de Freiherr v. Grote. 

por kompletigi, la Jíslon restas citindaj ankorau tri 
libroj. W. BeumelbuTg en »13ark,monado cjrkau G.er
manujo u sk~'ibis populal'an historion de la milito, knn 
poezia ,'ervo kaj cerpante el plej ceTtaj fontoj. Admrrinde 
li kuptis la multegon da traVlvajoj ce 1a frontoj kaj cn la 
patrujo SUl' ~elkcentpa~oj. 

FinI' du bildverkoj : Jiinger '; »La vizago del'mond
miliio ,' (kun serio d" traktajoj) kaj »Kamarado ' en 1a 
okcidento «. (nul' kun mallongaantaci,parolo, ed kun 22 1 
bildoj ,eblcankOraií. pIi bonaj). ' . , 

e estas pura gojo, tralegi tutan liun militan liter
aturou. Ne estis pOl' .mi agrahla tasko, skribi pri ~i tiun 
ci. refel'alon: Car kun demona forto ~i rev.ekis malnovajn 
travivajojn, - kiuj11 mi vola8 k~j volas xorgesi: deno\'e 
mi staris nokte ce la lumanla kaj krieganta fronto antau 
Ypern - denoye mi kusis en la terkavernoj de la ChaJ1)
pagnet~il MOl'onvillier , rnordata de pedik6j kaj cirkaií
salta ta, de aeropTanaj bomboj super 1a stacidomo de Foc~ 
sani - denove nii veturis el Braila tra Ia Nigra M;lro 
jĎter svarmoj de nagantaj minoj. 

Kaj tarnerr: tiuliteraturo konsexvos vivanta la ter~ 
Ul'ojn de barbara jarkvaro kaj per 60 esperehle akcelos 
la ekkonort, kOpOf diskutado de internaciaj problemoj 
devas esti ·trovalaj aliaj ,rimedoj ol · mortigo de vi1:Oj, 
yj(h-inigo de edzinoj , orfigo de infanoj, detruo de plf/j 
,'alol'aj kultll.l'verkoj kaj ·ruinigo de 1a tut010nda okon
omía bonhrto. 

Listo de la priparolitaj libro] 
(aut.o/'o, titolo , eldonejo, jaro de ~ ' apero). 

Anonima entoro: 5éh1ump; Geacbicbteli UDd AbeDleuer, von Illm 
.elb.t er.abll (KurtWoUf, MUchen 1928) 

Aoomg>a autoro: GÚlster; vo~ ibm .. lb.1 ,enib1t (5. Piaeber. Berli.) 
'AooDima .autoro: Dér Kri~, {IDt~rn.tio .. aJe, Ve,I." BerliD C2;) 

. AÍ>oDlma autoro: Kameud lm Weoteu (50ciedta-Ver1ac FraDltlúrt 
a. M. 19JO) . 

Beradt •. Martin: 5cbipper .... 'der F.roD! (S" F~ber, 1IqUD 1929) 
Beumelbur" W .. .....,r: Spérneaer um Oeultcblaod (StalliÍo,. Olden. 

,bur, 1929) 

. , 



BlDdIa., RocL 0: . A ... 'd~ ~t'Iet~' litea .. Loaiíio; (flruklVf •• . M.) 
ilra,..:, ~: Buker 17, (E •• en Dlederlw, Je ... 19~) , 
earoŮá, H .... : R..j,aDlachea ť.,ebOch '(ID.e1-Verlo.~ Lélp~ 192(;) 
OwID.er, Edw.ID Erlch: Dle Arm .. hiDter~ St.c:heldraJlt (E. Diederlch., · 

Juli 1929) , , 
EJlrI •• er. Richard: 'PUererochule ,. (Hanaeoti.che Véria" .... t.1t) 
Fre" 'A" M., 'Dle Pli-oterkilten (G. Kiepeuheaer, BerlíJi 1929) 
Gerlach, Kurt: Z-wlaeheD den froDten (HellenhauI-V.'''r, Heller.u 

beí Druden) , 
G1aeeer, Erált: Jahrr ... r 1902 (Kiepenhener, BerllD 1929) 
Grote, H. H. Prelherr: Voníchll Felad hllrt mlt (Neul.id ond Heníu •. ) 

·flul UD,. Wilhelm: Groaoltampl. ~""tr aud G.raD.len (Wilhelm Kolk •. 
, B~rlin 1930) -" o: ' 

Helaa, Ma", Lorctto (RembraDdt-Vorl.,; Berlín) 
, Helter, , Guatav; AI. Morlller lm Krie, , (Rowoblt.BorUD 1928) 
Hla, Wl1helm: Die Fro_t der Aerate (Y elbo,cn nnd KI."io .. , Berlin) 
Jbre., Enll: Feaer, uad Blul (P,I'1lad.ber,-Vcrl." 8,071iD '1929) , 
Jtlnrer, Ernat: b .. AníUt.z dea Woltkrlcreo (Nouleld und HéDI .... Berlín) 
K&pP'!n. EdIcI: I'Ie.reabericht (Horenyerl~ ... Berlin~Gruncwald 1910) 
Meler-Graefe. JnI.: Die wei .. e Str.... (IWokbord uDd ' Bie,mlnn, 

BerlID 1929) 
Me,ér-Eekh_rdl, Viktor: Du Verleben de. Paul WeDdella (Piep_-

lehaelder, Braaalch",e;, i922) ,. 
Mleboe!. Wiihelm :Wanterilt Perhoboller (Rcmb, ... dt-VeIla, B.rli~. 1929) 
PlIvler, Th.:' Dea Kai.er. Knlla (MoUk-Voerla, BerUn) , 
.aelD' rqúe, uleh Maria: ha Welteu nichtl Neu," (Propyllen-nrl;, 

Be;UD 1929 (Elperanta 'eldoD.o de Heroldo-e1doDejo Kóln, 1930) 
,ReDB, Ludwi(; O.r Kři., lFra.ldarler SocietUI -'Dr·uek'crel. Frank-

l~t •. M., l929) , _ ", 
,Seboawecker. Fraoz: Aufbrucb,der Notion(PrllDo.ber,-Verla, BerUD, 1930) 

, Schule. Meta: Fraocf! 'lID Krlei (Leop. Klotž. Gqtba:. 1930) . " 

Le!palrl 
-Sierert. Gerhard" Krie,a.tarebueh elnel RichtkuoDiera (K, F, Koebl.~ 

V.ID.,. Georr v!>n der:' Soldlt SIlhre; (Sj>IIeth. BerllD. 1928) 
Vrla" Geor, von der: CalDp Lúayette (SchnD_maon .. BremeD) -
W.hnr, J. M.; Siebell ,vor Verd"" ·(Geor, Mliller, Munch_D. 1930) 
Wllk .. Korl: Pn.o_nier HabR (Koch!er '" Amclan,) 
Wltkop, Ph.: Kricr1brlel. lelaOener Stlldent~D ',( Geor, Mil11er" Mlln-

chOD, 1919) , 
, Zweli, Anoldl Ber Streit .. m ilen Sorleonte ... Grgeha (1<:iep~euer, 

. Potadam, 1928) 
. , 

Paul Ben,!emann, Leipzig 
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l:nondo~. ttomo pova$ iinilmomeni~ ' babiladi 1a plej 
allo.,ganliumanismon~ prezenti sin kiel , bonegulon kun la 
píěj Carmaj moroj - kaj s ubite , en la 'centro de cr 
tinj , plej .progre;emaj Eúropaj ciyiliúgaJ procedoj, okazas 
la plej. rríortjg~~ilittwo ,' kiJlD la., ~no~90 .ia1il . vidis. Jen', 

, en ci tiu céntro ' de civilizado militego havis genezon ! 
,,' , )Lum~gu, " ec rázu la Beston' tute -~aj ankoJ,'a:il 
ne' solvi~aS la problemo. La Besto ne utilos ,ec je UD,U 
grenereto , pIi , ol antajíe, - li nul,' igos pIi dang~ra"Tutc, 
kovrite ' de háťoj li estas h nur simpla sovágulo, kaj ni 
povas eviti liájn mallerte uzitajn jetlancojn kaj , baston
egojn, sed ' razite kaj seilhare,vestite lastmode, la ,Bestc 
farigas Homo, ~ farigas 1/ islo« kun eksplodeg~joj, sidas cn 
a1taj oficoj kaj maturigas planojn sube.ksplodigi sin mem 
kaj milionojn da aliaj. " 

, »Cu " h~anistaj atakoj , kontraú ci tiu sovagulo, 
tia, ,kian~ faiis Goya, atingos ,iam ajn ta celon ? Tute ne ! 

I »Se la' Horno povus ,lerni ion tjamaniere, ne ~stus neccsc 
tiel, lernigi lin, ,' car se' li havus lapovon ,sái pri si, kia 
li estas, li ne es-tns, kib li estas:« 

~'ie~ , j parola:s , Noiman Lindsay eJ , s,ia ;ilrtista virl
pun,kto,. sed li ~ vere 'ne estas tíel pesimista, kiel'sajnas, 
Nótind,e ' estas, ke Nonnan Lindsay ,akcentas aliloke, ke 

, ci tio: Sovagulo;.la Horno, povas esti malsovagigita sóle per 
instruo pri la Pasio, ' AmU' kaj Be1ů, , Norman Linrlsay 
r,ifuzas la peBSJilanié~pn de' H: G. , Wells 'kaj aliaj, ke 
Séien~, Publika Edukado k. 't. p. ~ ci\'ilizas « la Homon. 
Ec, ' laií, No~mall, Lindsay, , civilizádo sen artista elstudado 
kaj Jc.0IIl:Í>"'reno" de Pasio, Amo ' kaj BelO' povos nurpJi 
dan~erigda civilizadon. Cu la faktoj de 1914-18 kaj la 
nuna arxIiita: státo de Eúrůpo ne pravigas lin? 'Ni, klel 
esperantistoj, povas pripensi:- »Kio 'estus Esperanto sen 
la internl). ideo aé J.aMajstro«. En)a sama , maniero, 
Norman LindsaJ pensas p;i la Homů: - »Kio estas ci-, 
vilizad~ , sen komp'reno! kajakc~pto de_ Pasio, Am.o kaj 
Belo? « . ' 

* 

iNTERNAOIA KOLONIA EKSPOZ!C!O 
ENPARIZO 

La 2-an de -majo oni inai:iguros cn Parlzo au pli~uste 
en I'aarbaro deVincennes la Internacian Jtolonian Ek
spozicion: Ci okup~s la surfacůn de IJo 'hektarůj kaj 
konsistos el tri sekc;iůj: Crenerala lSekcio, francaj .kaj. ek-
sterlandaj kůloniůj. · , " 

La ekspůzicio prez,entůs lau plej pitůreska maúieró 
CiOil , kio estas interesa kaj karakteriza el la kolonia arki
tekturo kaj vivo. Palacoj kaj simplaj kabanůj, temploj 
el di;versaj regionoj estas reproduktitaj kun _ la plej gr~da 
precizo, ' 

Cion Či baldaií vigligos 1a indi~enoj kun siaj mag~-
enoj, butikoj, teatroj. '" . 

Ciaspecaj arto, muúko, danco, Iudo estos rep,rezenbluJ . 
Ciaj transportiloj senteraj kaj ec di versaj indi~cnaj bo
aUlj ekokupos du grandajn lagojn. 

C'iutage vi povos havi stůmakdolůron laií. alin;rcia 
kuirarto, ' 

Mi ne jnt0ncas ee mencii pri lil ' tuta serin de fe~toj , 
pri 1u lUt11aj fontanoj, artifikaj fajl'ój, akvaj )udbj , 

La laboTů sur la terene estas -yigla. ' 
Jilm d~ ' malpl'0ksime trapas viajn okulvih1ojn (se vi 

tiajn portas) kaj okulůjn la pil'Oforme akrepintaj tUl'ůj 
de ~a impůna tempk> de AngkOl" Kun mia cnirpl,lt:meso 
mi facile el1pen~b'as la severe , gard<lLan teril:orion de la 
Ekspozicio. 

, JalTJ nun ;'61;<1 tm'o de Babel: franeaj , italaj kaj 
pol aj lnboristůj finas la kůnstru?j~, Mi e~scjas .kilJ~ kon~ 
seie ,originalůj estas reprodtiktlta), l:a , mgemel'~J . kaj 
arkitekturistoj pasigis roullajn monatoJD cn la ongmala 
lando de sia, l'eprodukto. La vizitanto estas kvazai:í en la 
kolonio de li l'cvita, car ee la tuta cirkauo esLas al:fa:rata. 
1l Nek UnU falsa detalo devas kůmpromiti la laborůn « 
,dira$ al mi 'l.a irí~eniflJ,'o , en la Tunisa »kolonio«. 

Jen la domů de Vasington! Oni kopiis ~in en cia 
detulů, ClUj partoj estisfaritaj surloke kaj poste transpor
litaj ' al Parizo. El: la hrna »slosilo« trovi~os sur la 
'" sama « tablo en - Parizo I ' 

"Í'ern~lo de An'gkůl'! Granda, griza konstruo, kiu 
dominas la tuLan Ekspoziciůn, La impreso estas ne for
'''Visebla, La' eniron gardas gtonajdrakoj . La růzkolor;lj 



hareiiefoj Aajnas speguHt1. en ia malproks;ma. sunů de 
ľ Oriento ... 

Jo mislera kaj grandioza samtempe! 
Baldail miloj kaj miloj diversnaciaj vagos tÍe ci kaj 

rcportos en la animo kaj koro fortajn impresojn. 
Pormomente la dezIToj estos satigitaj. Oni promcnos 

en la lando de revoj, spiros la aeron de Javo, SUl' giaj 
plantejoj, 1111SkuJtos la negran kanton kaj iuj ribeligos 
koulraú ]a nunaj »progresoj « sub influo de - batal
danco de »sovaguloj « . .. »Progresoj « de nia »kulturo « 
kaj -- »sovaguJoj « ... 

Forvagi kaj fOl"gesi pri la lando de vivantaj ruinoj 
kaj transe senti sin en JR landb de revoj - jen kion mi dez
rras al ciu vizitonto ... 

S. Grénlcamp. 

RfCfHZO 
C':ujn librojn, ricevitajn en du el,zJmpleroj, ni ree

enzas. Unuope ricevitajn librojn ni nul' meneias. - La 
recenzoj esprimas nu/o la opinion de La reeenzinto ltaj ne 
tiun de la redakcio, Pro lio La redakcio tre voLonte 
publikigas interesajn -kontraúopiniojn , koncernanta.jniajn 
aperintajn recenzojn. - La libroj, ci tie m enciataj kaj 
reeenzataj, es tas havebLaj ce la librofal,o de nía eldonejo. 

S. GRENI(AM.P-KORNFELD »5.000.000« (Eldon
ejo: »Esperantista Voco «, Jaslo, Polujo ; I 13 p. Prezo: 
P. 3.75) 

Interesa titolbildo kun la Eiffel-turo , boksisto, nub
skrapanto. Mi interesigas febre . Tria pago: devizo. Kvara 
pago: nenio. Kvina pago: peto. »Se la libro ne placos 
al vi , rekomendu gin al viaj amikoj. « Hehe! Mi sentas 
Ja antaual'omon de bona filmo. Nun gi komencigas. Sed 
ne. NUD sekvas la antauparolo, en gi vortraketoj , paradok
soj kaj cies oreloj estas iomete ekpincitaj kaj inter la 
multaj ol"eloj, la zorgema autoro ·ne forgesas ec la siajn. 
La sekvo pruvas, ke ne malmerite·. La antauparolo nnigas 
per sinoera frazo: »J tl pIi verkbj, des pIi da papero.« 
Kaj nUll mi. legos. En 1a aero vibras . la streco de la 
atendo, mi preparas min al la komoda 1egado kaj mi 
decidas, ke post la multajinteresvekllj antauajoj , mi legos 
ion grandiozan. (Car laluemironio estas éerte nur carma 
§erco.) J ell komenco : S-J'o Dolarer: prezid antp de la 
Nordamerika Esperanta Fonofilma Komp~io .. ;~hwe " . '. 
tre lnteresa komenco . .. kaj mi lega; kunlá plej~i\Jndona 
bonvolo kaj posie mi balancadas 1a .k.apon: ' » mi ne ' liel 
imagis. « La autoro kolektis diversajoj:i).5« é tro zorge eiek
titajn eu volumeton: »Ju. pii ver~oj 1« Lalirikajoj, ra.k
ontajoj estas tre multspecaj, tamen io komunaestas 
trovebla en .ili: la pala anemjo. Du au tri pagoj lamen 
konsolas nri~. La aiitoro, kiu estas Unu el Ja. plej agol:naj , 
multflankllj ,' ,fervoraj esperantistoj, ciokazet ne trafis la 
celon, car. mi ne kuragas pensi , kevere : ... : des pii da 
papero 1 Antal! kelkaj jardekQj certe mi estus gojjnta, 
car tia.nl oni devis goji pri la e$péral.lla, lihro, sed Olin 

ni jam d~vas esii pIi kt"itike~aj ~ kaj la. aKvigitaj ~iil.-

novaj anekclotoj , postsento) , DotetO) kaj k~ a} nur ~ kelkaj 
vere artaj kaj legindaj Pa80j certene cirka'jos la fnintpn 
'de la autoro per novaj laiíroj. Sed, ni ~onas lin , Dl . 

pOViiS lín taksi lalt la akiritaj mcritoj kaj esperi, ke 
vcnontfojc li ocrto nc mistrafos la celon': Sed ti;'m ci' 
libron mi ne rekomendos ec al miaj amikoj. 

. . F. Szílágyi 

GEORGES EEKHOUD : SERVOKAPABLA! MA"RCUS, 
. TYBOUT. Tradukis cl la flandra (franclingva) origi

nalo : Leon Bergiers. Eldono dll Ferdinand Hirt uml 
Sobn, Leipzig, Esperanto-Fako; ] 9 2 7, 7opg. Prezo: 2.f,'0 

La autor o de 1a libro estas ne ntlr romanverkisto, 
sed ankau lil'.ikisto. Eu siaj verkoj li pentras en pulsant!!-j 
potencaj priskriboj la kulpojn kaj ebriajn dibocojn de la 
patrolando. Lia amo al la suferantoj .kaj mize~uloj el- , 
brilas ankau el tiu ci libro. La. pIi longa e1 la du irakontoi: 
Senokapabla! prezentas du homoJn: . virino, simpb 
kampulino, kun arda patrinaamo al sia adorata fi lo;·. 
kiun oni forsira. d l' si ; jUfllllo, suferantá sub la soldata 
disciplino. Li sopiras je ]a hej'ma , patripo kaj 'arnat ino. 
En la. alia rakonto: Marcus Tibout, temas' pri yibga 
Donjuano, kiun, post multaj amaventuroj tra~as vengo 
pro ma1fdicigita fraiílino . . 

La tradukanto havas .Duan slilon, lia frazkonslruo 
estas konscien~a , kelkfoje ec' trafe ' kopciia: Kun: bedaCirp 
mi rifl;larkn tamen, ke li tro-, ee misuzas af,ik~ojn . 'f'rov
eblas vortoj kun tri-kval' afiksoj. Tiaj vortoj g.enas pro la 
longeco kaj enigmeco. Ni ankorau devas diri , , k.e la .stilo . 
kelkloke neestas unuavide klara, kió ma1faciiigas la lujan 
komprenon. La stilon pezigas ankau la superflue uzataj 
kunmetitaj verboj. · Tarnen la tradll~o ' estas laiídind:j., 
ofte plastike esprimplenu kun spritaj sti}trovaj,?j. :~ > 

. , J(. 66nd6r 

KORERT A NOTO AL >?NOBELA PEKO «.. ~us mi 
informigis, ke la. kritiko lai\da de s-ro ', p', Stojaí:i p:ro · 
'eraro de l' eldonisto sovigis .en la mtaiíparo10ri 'dé s-ro 
T. Morariu, kiu okaze de la korekto ' de ľ pre§p"i'oyajp 
petis la eldoniston, forlasi, ,gin. La eldono de- l''libro 
prokrastigis per UDU ' jaro kaj ce la eidonejo on~ , for
gesis pri la peto d.e S-rO' Morariu. Do 1a ' ci-rilatan ú 
markou de mia recenzo kaiízis seóintenca miskompreno. 
Mi mencias ankorau, ke 1a traduko estis preiniita , de la 
Akademio, dum la pasinta jaro. . 

'L , Totsche . >; 

HERMANiV HAEFKER : JARMILOJ PASAS.Uni-· 
versala HistoriI) (mondhistorjo)en du volumoj. VérkiÍa 
otiginale tlfl Esperanto, Kun šes 'artaj ieproduk:tajoi bj 
dek-unu geografiaj skizoj. I~a ' volumo. 2Mi. pagoj. 10X!i :i 
cm. Duonleje bindita, Prezo- gmk. 9.,- (por ambau vo
lumoj . kune gmk . . r6.-). La dua vQlumo ápei os en 
aprilo 1931. El,dQriejo »lIl:!rol!io' de $speqll1tlH , ' Brus-
seler' Str~ . 9{' , Ko!n, Germanqj(). . '. . .' :' ';:,.' . , 

La altvaloraIi verkon ni recenzos post 1a akéepto de 
la II-a volumo. .> • 

JAK.DE VREESE S.'J. > ESBE-ll@NA fStA.~DO .. 
Tracl. JT-ratulo . FLoriano. {10, p~. Preió - afr. p~ ~:60 
Havcbla ce ,Esp.ero Katolika Paris vuf 22 GoúÍ's· Albett-
·Preulier. .. ' .'. < :, <.'. , • 

. La helaspekta . kaj.ero en'háyas mdlongan ' $ki'Z.6I) .pri 
la.; izlanda Jap:do.,kaJ popolo kafce.fe' trak~a:s . pri la Jústqťiv 
oe hi katolih- relig.ip ·sur tiu Ci fora insulo: Al 1 .. - oraloro 
d~ la !i?reto: n:lUlťo á!dónas k?l~áj ii,\teresai bl~doj ~a,l,,~ unu 
-geogra'fla ).\.arto. La lÍIlg~o : sllnpla, fl.úa. ha' librocl,llgJodas 
pOT la kfto)i~aj é.spistoj. " . . , ~. i.: . 

" 



'~ _'AUSTRALIO : LANDO kaj POPOLO. Originale' verk
ita de A. Delslldo. kaj Lauri Laiho. 93 pagoj . . 3 I llus
trajoj kaj landkarto~ Eldonis. : Ferdinand Hirt und Sohn, 
Leipzig, Esperanto-FaKo. Prezo P. 9.75 ' 

, La libro, verkita de en) andan ° , kaj eksterlandano 
(firmo) vi"fota · lm ' la lando, donas plenan kaj impresan 
I)ildon . pri la nuna Aiístralio. Laverkintoj gvidas nin 
surmar-e, cirkaií la kontinento , poste per la transaiístralia 
fCl'Yoj<J t1'3: gi. La priskribo nenie {aI'i~as enua, n : tiam 
s~ntas la ires.:m sen.saci~n de ·ne ciut~gaJ .vojagaj. travivaJ. 
OJ. Unu _post la allll .OJ ekkonas la cefa]n u.rbo]n de tlll 
ci vasta lando kaj malgrau ilia simileco ni riceyas trafajn, 
individ.l!ajn trajtojn pri .ci,u. La kernon de ľ verko {Ol'mas 
akra,Vida, kelkfoje ec severakarakterizo de l' enlogantaro, 
~i "'~9;i~(~s Y:~" ili.3j .~I];Ot:oj, ,k.!;11ir.noj, . p~i i,li.a ~ie~ inte~sa 
sporta \'IVO, ' ilIa pohtiko, íha spi?ita medlO. Kaj preclpe 
ci tie montrig,as.la avantagaj rezúltatoj de tio , ke la libron 
verkis divetsnaéiaj . aiítoroj. Kion la enlandano ne rim
arKus, la 'ekSterlandano tuj ekvidas, kion la eksterlandano 
ne komprenu~, la enlandano klarigas. La finon de ľ libro 
okupas' mallonga skizo pri la eltrovo, esploro, historia 
evoluo de Aiístralio kaj kelkaj vortoj pri giaj indigenoj , 
poste interesaj statistikaj tabeloj , indekso kun prononco 
de la plej uzataj' nomoj kaj landkarto. 

La stilo plej parte estas eleganta, moderna Esperanta 
stilo kaj - ' m-algrau la du verkintoj - unueca. La 
aútůroj uzas kelkajn neologismojn , kiujn ili ne khirigas. 
IIi estus .de\·rntaj pensi pri tio, ke la lego de r libro estas 
bóna ekzerco pm progresintaj lernantoj, . do al la neologaj 
vortoj ili estus devilltaj aldoni klarigajn notojn. 
' La aspekto de l' librú estas ,bela ': bona papero, liler
oj logaj a.l.J~go~ fot~9ra;fajoj i;nteresa~ ~aj i~nI;lresaj. Oni 
póvas ennclg~ bun CI IIbron -mteT tlU]n , klll] konvenas 
por esti donacitaj. 

. Ludoviko Totsche. 

TRl JAPANAJ LIBROJ . 
Rampo .Edogaiio.: UNU BlLETO. Traclukita de 

Josisi Simomura. 4 J paSoj. 
l uzo li1mam.oto: lNFANMUBDO. Tradukita de 

Josisi Sirnomura. . ' 47 pagoj . 
Kido Okamolo : EPIZODO EN SUZENJl. Tradukita 

de Sih'ej Mijake. 46 pagoj. 
Eldonejo: ESPEBANTO KENKJU-SA, Tokio. Aper

,intaj én la ,ser~o : ·"Biblioteko de Japana Literaturo. 
. , '1. La liferatura v~loro kaj komposto de tiu ci libreto 

donas al ni, la impreson , kvazau ni vi'vus stonepokon de 
nia literaturo. La enhavo : tiel nómata »detektiva novelo«. 
Anemia, Conan Doyle-imitaJo. -La naive' rakontilaj im
plik,ájoj ne" incitas la interesigon de l' teganto. En la tJ I 

pug'!. kajero trovigas 86 kompostmankoj (cetere korektitaj 
sur aldonita folio ! ' 

:ll. Unuakta drumů kun tendenco _socia. Oi temas pti 
la ,mizero de Tokia stlburbo. Sedla tendenco montras sin 
nuda antaií,:iů. Nek poeta talento, nek dramvetkista forto. 
La figuroj ' ne - estas el .sango kaj karno, sed el rotaci-
papero I .. 

,. Ul. Frne japma. aero hlovtusas nrn el la tria de 
tírij či libro3 apermtaj én la »Biblioteko de Japana Litera
turo» I La »Epizodoen Suzenji « estas drama skizo el la 
saiI.ga ,pasinto de l' japana' nisťorio. La stormantan cielon 
de tiu ei tempesta; perfortema epoko trabrilas ' la se.rene 
milda lumo. de la amo de juna knabrno oferanta sin p'or 
la 3IDato perse'kutita .'"Tiun ci t .emon mi legis en nekomp

,ar,ehle bela, genia prmboro de ',lUabund (Das: 'Kirschblii-
tenfest), taIp.en mi legis .kuJ.l.i?te:resi~o laverkon de Kidó 
O\amot9 .'Jé •• 

a g: ".Z" .,. 

o K u T o 
OriQinala au tradu,kita literaturo? 

. Se oni volas aserti, ke specialan distingon meritas 
sole literaturo originala (ec se malbona), ni devas kon
fesi , ke ni posedas ankoraú tre malrican , preskaú sensig
nifan literaturon, cal' en nul' kelkdek voluIIlojn ni povus 
meti nian tutan originalan verkaron. Oni lancas nun en 
Esperantujo la konvinkon . ke cio, kio eslas originale-es
peranta, nepl'e estas bona. Mi pensas , ke tio est.as' karikatr 
urigo de la devizo pri l> IlIemsufico «, aplikata nun ell 
mu)taj suíerantaj landoj . En literaturo oni ne povas 
mezuri la' vaJoron de ia verko laLI tio , cu Si estas orig
inal .. lili tradukita. 

Kelkaj volas kredigi , ke nul" originalaj verkoj flek sas 
la ]ingvon, fanda.s la stilonen fajro de novaj parol
jongloj -.:., do nul' originalaj verkoj konstruas kaj evolu
igas nian lingvon. 1'io ne estas gusta. Ori"jn31a Espcr
auto-literaturo (ne kons.iderante la milojn de versajoj', 
fabrikataj de ciu frese bakita Esperantísto) estas esence 
nova aperajo ěn nia lingvo. Gis la milito preskau ne ekzis
tis (H'iginala esperanta beletristiko kaj tamen la lingvo 
boue evoluadis. Bonegaj tradukoj de plej gravaj verkoj el 
la l.utl1londa literaturo donis plenanguon al cill Esper
antisto. 

Ciu literaturo devas ha vi specialan medion kaj nec
esajn kondicojn . t'n kiuj gi po vas disvolvi~ad i. En la naei
ling\'aj lilerat.l1l'oj LiuD ci necesegan sukon liveras la vivo 
melll: la nacia, socia au kultura "ivo de la horngrupo , 
uzanta la koncernan lingvon. Tíamaniere farigas tio, kion 
ni kutíme l1omas: la vivo respeguligas en la literaturo. 
Tie ne ekzistas limigoj , ha roj all malhelpoj . Libro res
pegula5 individúon. literaturo -- tutan socion kun ciuj 
Si aj bonaj kaj mal bon aj kvalitoj. Literaturo de popolo 
'negen<1s sin pro siaj kolero kaj malarno , kun kiuj gi 
ófte rilatas al aliaj popoloj aú hornaj grupoj . Tio estas 
ja Ja vivo, kiu Ciutage revelisa~ al ni en mil kaj unu 
m'etamorfozoj. 

Nu, car 'Dl~ ekzislas esperanta nacio , socío au kom
pakta homamaso, estas neeble postulí , ke en tiel neoor
malaj kond2cojkreigu originala literaturo. Kiun formon 
de nia vi"o Si reprezentu kajen kio esprímigu gia vivo
mSlinkt.o? Durne, ni estas nul' rnovado, kies anoj havas 
verdíre interri latojn, sed Intel' kiuj ne ekzistas soci a kun
vi\'ado. Estas ja nereal.eco preni ekz . hungaroo , čehon, 
polon kaj germ,lnon, ·el kiuj ciu vivas lall malsama spir
ito, kaj inler kiuj la kruda vivo kreis malfeIicajnrilatojn, 
kaj kuiri iliajn sortojn en komuna poto. Kaj cal' la 
kreantoj de nia originala literaturo evitas la senkompatan 
severecon , k:<lj krudecoTl de ľ"ivo el la timo,. ke líll au 
alia ,vero kaúzus doloron kaj koleroo ce tju aú a1ia » am
ideano<, plie. - car oni ne povas ja kuiri la vivon en la 
dolcaj akvoj de 1a de ni imagata kaj revala felico -
pro tíes absolota .manKo - oni dcvas pro tio krei arte 

. tiajn eblééojn aíí. '·almenaú Sajnon deebl.ecoj, kiuj donus 
iluzion de pli bela v.iv.r.naniero: en tiuj verkoj oni prov
okas nenaturajn sLtuaciojn, nerealajn cirkonstancojn, t'n
spiras ~n jlin por momento ion, kio similas al vivo, kaj 
tiel pteparitan oni J.neW ' antau nin 1a óriginalajon. T.io 
certe estas tre nohla entrepreno, sed malgraií cio testas 
nur iluzio, tre malproksirna de la reala vivo. 

Tiokomprenehligas,k.ial la, plimnlto el la origmalaj, 
Esperaníoverkój (mi ne nuli:gas la malmu1tajn 'esceptojn, 
.Jůoj sekvepravigas la regulon) havas plej ofte abstrakte
fantazjan fizionomi,oll.. Ne la nomoj de ľ heroof ne estas 

, tioj de. leranoj, Sed arbitreelpenAitaj, Elthlj verkoj 
parolas il ni ' ťremdaj honlOj (Ču rhomoj?), absolute 
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fremdaj , el nekonataj al ni medioj, el nenaturaj situ
acioj, kun nereaJaj sentoj kaj instiktoj . Kion fari? Tiaj 
senviyaj figuroj , kiujn pli~uste ]a autoro inventis en sia 
fantazÍo . ne povas influi nin. Kiom ajn multe ni re8-
peklas la noblaninlencon de l'autoroj, kiuj nepre volas 
ofte malamikajn homojn au grupojn emigi al harmonia 
ka:i irlcala kunvi"ado , ni devas tamen kun bedauro kon
slali . kl' la vivo sercas pri liaj idealoj. 

::-3 e dekl i\'r Esperanto iam pii posle kondukos la 
11011I<lron al no va kulturo . tiam versajne ankau por gia 
originala literaturu mal.fermigos no va horizonto. Tiam 
eble formigos ia reala supernacia kompakta socio, kiu 
~tarnpos sian markou ankall S Ul' la vivon de individuoj. 
Esta~ 1Ili1l:facil e in,agi la precizan formon de lia socio , 
":("./ gi (· ~ ta s H' rsajna principe. Tialll nia literaluro havos 
1'1 l.askllJl disyasligi novan , realan kulturon - kaj en tio 
pl('Bllllligos gia misill. Sl'd gis liu felica 1TI0mento ni 
dunl!' d('\,;l s \'i"i nian nunan vivon kaj respeguladi en nia 
lileraturo gust e tiun ci nun,m vivon. Se ni m em ne kap
abh; per originalil.j v('rkoj fari tion , venas kun helpo la 
Lrndl1kita litpraturu . en kiu oni pov.as abunde kribri: gi 
kapablas liveri al ni - se n i nur volos - .verajn per
lojn , kiujn la krilikisloj dl' la tut a lllondo aklaml' ap
rpzis ki('1 la plej honajn . 

S" Ilia original:l literaturo irns ta yojon de l'vivo, ne 
kl'()(\ lllli ' sili al iaj fant;lzi oj kaj utopioj, ne vaganLe SUl' 

la periľ( ' l'ioj d, ' I·vím .. gi havas estonl.ccon , kiel ciu bone 
bazila likralu]'o. Ehle ni ankoraů ne posedas Lľ literat
uJ'an ll':ldicion , Illankas al ni ankorall la llIaj slroj de l' 
plu!l1o. la \'e[aj Corgistoj de nia literaturo. Sed ankaflili 
vcno~. Kaj ni ._. ni deva;; prcpari la kil lil pon , ebenigi la 
vojoJl por liuj Illaj"tl'Oj ypnonlaj. !li jalll vt·na~. jalll ili 
llIarsas al ni . . . 

DUJllc malgra ,·igi la ú gni fon de ni:r literaturo trad
ukita - - l'stasec dangero por nia literaturo entute. Kion 
ni devas fari , estas klopodi kaj peni , ke oni iom pii 
serioze antaúe pripl'nsu, kiun novan verkon traduke don
aci al ni. Kia] ph·nigi nian librollwrkalon per fusajoj kaj 
bagatelajoj , se ni po\'as riCigi nian literaturon per sen
dube valoraj verkoj el grandega lulmonda librokolekto. 

Se original a lit eraturo estas a(ero de nia ambicio , la 
lradllkil a (spd bonl' lradukila I) eslas garantio pri nia 
lingvo. Tílln -c i silllplan veron la unua konsciis la aúLoro 
dl' nia lingvo. Li ('ll ja komenco donacis al ni kelkajn 
valorajn p()(~zi ajojn en Esperanto por doni la necesan 
satisJ:Jkrion al la lingvo. Sed por prmi la laúgecon de 
Esperanto li tradukis esperantan Sekspiron kaj Diekenson 
(tiun lastan tradukis ce cl germana trad.ako) - jen kiel 
alte .la Majstro taksis 1a necesecnn kaj utilon de tradukita 
literaturo. 

h ('lkaj vortoj es tas ankaú dirotaj pri tiuj ,kiuj 
proyas kredigi , ke Esperanto entute ne eslas uzebla .' por 
litt>ral Llro, por beletristiko au poezio. Tiu ci opinio estas 
simpk l'idinda. Kontraů tiaspeca obskureco oni povas 
UUl' levi Ja sultrojn , se tiLlj asertantoj neniel volas foje 
rari la penon por ekkoni nian lingvon kaj giajn liter
alurajn yalorojn. J e niaj mensoj 1a pseudo-sciencaj ar
gllmentoj pri la artefariteco de Esperanto faras jam 
nenian impreson. Ja ni m em atestas nuntempe gran
degan metamorfozon en la muzika arto, kiu transiras en 
formon » ~isoste « mekanigitan: 1a radio-muziko. La del
ikata orl' lo de muzikamanto dissirigas je pecoj, aúskul
Lante Ia mekanikan muzikon, sed .super kaj ma1grau tiuj 
}).orel§il'aj scenoj la mekanika muziko ekiras sian yivon 
kun forto kaj obst.ino, propra al ciu juna organismo, 
konkerante Ciam pIi .kaj pIi grandajn armeojn da adep
toj . La koncepto pri artefal'iteco fari~is nul). tre l'ela.tiva 
kaj en Illulta:j okazoj óni n povas precize difini, kle 
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tro\'Í~as 13. lim o inter »natureco« kaj »artefariteco .«. 
Por ni, Esperantistoj, ne ekzistas demando pú la. 

literatura ebleco kaj taugeco de Esperanto. Por ni estas. 
grava 1a principa problemo, cu pro motivoj supre esprim
itaj valor<l'·. ludi originalan literaturon, dum ni kun plena 
guo povas cerpi el la senfinaj fontoj de la nacilingvaj 
trezoroj ? Cu ni aj plej bonaj, plej kapab1aj plumoj devas 
sian tutan encrgion streci por krei en plej bona okazo 
ion trc mezkva1itan - dum grandiozaj kreajoj de lllond
konataj majstroj simple petegas , ke oni traduku ilin en 
!lian belan , gracian lingvon? 

Sajnas al mi, ke tio ee estas la misio de Esper::mto. 
J. Lejzerowicz. 

" NIA POSTO 
I'. Tolrwi. Espisto estas mallongigo de esperantisto. 
P. ll. Leipzig. En la proceso »lici, durfi, darfi « en 

1a proksima nUll1eru ni presigos artikolon. 
Pf'las inf orm o jn pri stenografio, lingvoj , etnografio 

Esp. inslruo. kuLirnoj , cerernoníoj , turismo, cigana lingvo 
Teodoru K ovács, Rákosszentmihá/y, Hungarujo. 

$ - /'0 Ei{ner, Salomvár. Letero danke ricevita. Erare 
sendítajn nrojn 2 kaj 3 bnv. sendi al viaj amikoj, unuan 
bnv. resendi. 

S-roj El'iksson . Stoklwlm, Rosenstock, Zagreb. La 
verko de Forgc ankoraú ne es las finpresita. Tuj post 
pn't igo ni ekspeclos ankaú al vi. 

k on/fU /'80nlo por varbado. Du semajnojn post la 
d.isselldo de nia ah"oko venis 46 novaj abonantoj . Ni esp
eras, ke post la estona numero , kiu aperos en majo sur 
32 pagoj, ni povos konstante aperigi gazeton 32 pa~an. 
ltelegu llIall clrkuleron . 

Aldonoj. 
AI 1'1 hodiMla numero es tas aldonitaj · : 
a) prospekto pri la Andree verko, klUn Ul speciale 

rekomendas al vi ; 
b) listo de novaj verkoj haveblaj ce nia librejo. 

Nia varbkonkurso. 
Ni alvokas vian atendon denove al nia cirkulero, dis

sendita kun la marta nurnero. Dume alvenispreskau 
50 novaj abonoj. Ne forgesll ankaií vi fari vian devon! 

Literatura Mondo anoncas konkurson por originala 
Esperanto-romano. 

KONDlCOJ: 
I ) La temo eslas laůplaca. .' 
2) Amplekso : maksímwne 300.000 litertipoj. 
3) La verkon oni sendu sub pseudonimo eemetante 

1,,: 'veran Domon en fermita kO\'erto, .signita per la pseiído
nnTIo. 

(I ) Masinskribo unuflanka kun mar~eno C. triono de 
la ·largeco. . 

5) Limtempo : 31 ~a de majo 1931. 

JU.GANTA KOMITATO : 
Julio Baghy, Karlo Bodó, Jean Forge, ' -

K. Kalocsay, Raymond Schwartz 
. PREMIO : 

300 t. e. tr.iceptpengoj. 
l,(0nkursante oni konséntas pri 1a senpaga ' publikigo 

cn LIteratura Mondo kaj pri la kutime honoráriata el
dono en .' ]ibroform'o. 

Sela ve.rkoj' ne atingus certan liiveion~, la komitato 
rezen-as por si la rajton pri la eventuala nealj~o au ' 
dispartigo , de la premio. 

C LITERATURA MONDO .. 
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Kovri1:::-~seQn'o kaj inicialoj de pentra.r!isto'·BJ~u 



MA~LL(jNGA OBSERVO PRI LA CEtADOJ DE ESTONAJ 
LITERATURO KAJ ARTO 

Rigardante la celadojn de la es tona spiritvivo dum la 
lastaj jardekoj, ni nótu iliajn nunajn reprezentantojn el 
tri generacioj : pIi maljuna, mez a kaj pIi juna. En la 
literaturo oi devas mencii kiel reprezentantojn de la pIi 
maljuna generaci o lanomojn : Eduard Vilde kaj Ernst 
Peterson, pionil'oj de realismo en la estona literaturo, kaj 
August l\il;:berg. kreioto de arlmaturaj teatrajoj, al ili 
ni eble devas kalkuli ankau jam la ountempan produkt
eman kreioton de konsiderindaj, cefe sociajn temojn 
pritraktantaj romanoj, Mait Metsanurk. En la cetera arto 
al ili aligas kiel plej rimarkindaj skulptisto prof. Aman
dus fldamson kaj pentristoj prof. J. [(oler kaj Ants 
Laipman. Eo la literaturo la plej grava parto de la kreado 
de la pIi maljuoa generaci o apartenas al la periodo, en kiu 
sur la areoo de la spirita batalo aperis la nunaj reprezeo
tanloj de la meza geoeracio, cefe kunigintaj cirkaú la 
gru pigo» N oor-Eesti « ( J un -Es tonio ) . . 

La tempo de la 'estigo de »Noor-Eesti « koincidas 
kun la Rusa revolucio de la jaro 1905-a kaj perdas siao 
sole regantan literaturan influon dum la Rusa revolucio 

Nlkolol 
Trllk: 

de jaro I!J17-a. Do la agado de '" Noor-Eesti " estas pre
mita en la interspacon de du revolucioj, kaj ci tiu stampo 
cstas ankail kl are videbla en gia kreado. Dum la revolucio 
d,] la 1905-a jaro eo la Ruslandan mucidan atmosferon 
venis diversaj fresaj ekJjJovoj el Okcidenta Europo, cefe 
en formo de ~ocialismaj ideoj, kaj tiel estas oature, ke 
ankaú lOl anoj de »Noor-Eesti «, instigate de la fajranima 
po~to Gustav Suits, akceptas kiel devizon »Ni igu euro
panoj 1«. Tiel pereiga kaj mortiga estis la spirito, reganta 
SilI' lOl Sarmatiaj ebeoajoj, ke la estona spirita vivo povis 
akiri vjvrajton kaj vivofortono nm, europigante pIi rapide 
ol antaiie. . 

El la grupigo de »Noor-Eesti « estas oomeblaj kiel 
plej gravaj la jam menciita poeto, nuna profesora de la 
universi tato, en Tartu . Gustav Suits (la senmorta autoro 
de » YivoIajl~o « ), Priedebert Tuglas (nesuperebla kreinto 
de mitoj bonega stilisto kaj 'kritikisto), A. ll. Tammsaare 
(autoro de la konata romano »Vero kaj praveco «), [(arl 
Ast-Nu.mor, Ems! Buno k. a. El la pentristoj meritas 
mcnclOn J{ oHrad iI1 aqi, ne:;upereb~a sorca surtoliginto 

Portret
desegno 



iJ. AI1e 
en Vesto (jelblua 

o. "Kruslen: "Casta modo en ~á estona literaturo 



c. ltubel (X. Metsanurk) 
kiel FilC> de Gen-eralo 

J. Barbarus 
kiel Aeroplano 

A. ,Kivikas 
kiel Novbienulo 

F. Tuglas 
kiel AndrogIno . 

o. Krri~JteD: Casta modo en la estona literaturo 
.~ ... ~ 

.. . .::" ~J.d!l 

Parolante pri Ia lastaj jaroj, ni devas noti ankoraií 
unu intereSa11 fakton. 'Tio estas antaiíe nevidita abundecu 
do l'OJJlanoj, ' k ,un e,voki .; l'o;nan-konkurso, anoncita de 
iueldonejo (»Loodus«) . Al la kvar ~is nun aran~itaj 
konkursoj estas senditaj multe pIi ol 100 k onkursverkoj 
kaj e~ ili premiitaj kaj apengitaj pIi ol dekduo da 
romanoj. Kaj Ia aiítoroj de ci tÍu dekduo estas preskaií 
senescepte komencantoj. Hi estas komencantoj, kiuj devas 
per sia estonta verkado an koraií montri, ke íli kapablas 
esti vivipóvaj, Gis nun montris Ci tion cefe tri nomoj : 
August Jakobso(l, Reed Mam kaj Pedro Krusten. Ankaií 
ce aliaj' repl'ezentantoj de la juna generacio, montrj~as 
granda impeto de interesoj kaj mallevi~o al esplorado de 
malvastaj homanimetoj, trovi~antaj spiríte kaj anime sur 
mala1ta . stupo de moralo kaj de Ia mallumaj flankoj de la 
socia,j 'malbonajoj, de ili diferenéi~as iom la verkistino 
Reed Mom .kun sia sarkasma kaj supereca 'stilá. La unua 
verko de A. Jl1kobson, la laborista romano »La antaúurbo 
de lllizeraj pekUloj kaj »Talenta Parazito« de R eed 
Mam okupas- sendube"kie1 tiaj la: unuan lókon én la tuta 
nuntempa estana liter.lturo. . 

En lU kritiko estas dirite, ke ciu l'akantkapabla 
homo povas , verkl alrríenau unu kontentigan romanon -
el sia vivo.Pli 'gravaj -ta;inen estas talento kaj .ankorau pli 
gl'ava .matureco. Tial estas ankaii . kompreriebte, ke la plej 
\·aloraj el la ' produktajój de la laslatempa estona literaturo 
apartenas al la mez a kaj pIi maljuna generacioj: Tio' ci 
sta,ras, . dUmé ' ne -" superite, A. H. T(pnm$aare kun 
siaj romanoj . »Vero ' kaj ' praveco'« kaj »L a Mastro de 
Korboja« kaj la teatrajo »Judit«, August Gaílit kun 
siaj .antaiíe, .ínenciita romano kaj novelaroj _;' el la ''pgetoj 
Ma~i.e Under el kies:I:!0e~laroj ~~ notu .kiel ~re b?uajn 
»Y-oco el 1a ombro «, JI1Fehc-ornhngo« kaJ : »GoJo pn pnu 
bela tago«. EI -Ia pIi maljuna geueracio .estas ~is nun ne 
superitaj Ia dramoj dě ,August Kitzberg (ni notu »Lup
homo«) kaj .Eduard Vilde (romano "La Iaktisto de 
MaekiiIa,«, komedio »l'isuhiind (~) ."; ~ ~ _ 

Tutť ekster ciaj · grupi~oj estas ' un'u el ' notindaj 
yerkistoj Huga Raudsepp (MilliMallikas) . Li es tas don
mta plurajn bonaju kaj . sukcesplenajn teatrajojn pá aktu
al.a) temoj. ,Nli notu Iii dramon " Oe la vojsignílqj de 
Smaj {( , » SinimaJ).dria ~ :sed ianiigis lin la jam pIi 01 
lOo-ioje ' SUl' sama ' scenejb prezentita »Mikumardi« .~ Tio 
estas verc preskaií klasika komedio lau . kamparana temo, 
pri" antagonisme au harmonio inter rica ' .kaj malrica vil-o 
atanój, intelnkamparQfk<uj orbo, in:t,er religlo kaj politiko. 
TIU. Ci teatTa)o est~ , Kun 'sama snkceso prezentita. mkaií 
en La.tvio kaJ Finnlando kaj esta,s enscenigata én Liťovio .. 

_ ~ Cio, kio estas trovebla en la ci-snpraj aludoj pri la 
sel'~aoj delite:raturaj.. stilo au ', direkto" , p~ene vJUidas 
anka:u rilate.allá.pentro. kaj' sKulptar,to. »:N09r-Eesti-.: penas 
~áií Ci tie ' per sia ·firma lo~ungo kr.ei pIi \lIlp,ecan 
duCkton. Seq la ce'ladojn de »Noor-Eesti« ba~as la ,. eks
ploda,nta moÍldmilito, fermanta ;Ciujn feóestrojn aJ eks
teto. 'fiat oni .estasdey:igita vi~i kYazaií en .Sako, aPartigite 

de 1a cetera mondo kaj ~ i aj spiritcc1adoj. Tiam oni sonlas 
malsaton kaj soiton, sen tas mankon de aoro kaj sopiras 
jo vasleco, La inteniJ.atojn kun la cetera mondo ebligas 
1a germana okupacio. La okupacio, estantc politike kaj 
ekonomie plej peza sal'go por 1a multe sufcrinta popolo, 
rnalIermas kicl la unua on la spiritsferoj rec la fenestroo 
kaj ebligas jeti rigardon ol la senelirejo de baraktadoj 
;il pIi vastaj aferoj. Esta,s nature, ke tia,rn kiel 1a unua 
trovas enluziasman akcepton elcspresionismo, novaj arto 
kaj literaturo, kroigintaj en h suforoj do la germanaj 
militu kaj .revolucioj, En la grupi~o "Siuru« ~i trovas 
siajn unuajn adeptojn en la personoj de pentflsto Ado 
Vabbe kaj poetoj Joh, Barbarus kaj J. Sempel'. Sed 
poste, .kiam EsLonio seodependi~is kaj. jam .tra,pusis. ~a 
zonon de la franca-angla okupaclO, la rlgardoJ dlrektlgls 
ree al la ma1nova artcenLro Parizo, tien oni celas, tien 
ooi iradas are por lerni. Oni ekvidas, ke la fonLo de 
ekspr!!sionismo tute ne estas tiel neeleerpebla, kaj oni re
taksas mullon, . l11ontrante ce lio generale bonan inieiatoo, 
seTcadvolon kaj ek8periment-kura~on, 

La artisLaro estás nun grupitinta cefo cirkaú kval' 
unui~oj. Tio estas »Centra UnUl~o de Estonaj Pent
rístoj kaj . Skúlptistoj « »Asocio de Estonaj Artísloj «, ar t
unuigo »Pallas q kaj Grupi~o de Eston aj Artisto} Oon-

. erale cio, kio estas juna kaj nova co 1a ovoluado dc 1a 
lastaj jaroj, apartenas cefe al »Pallas« kaj al Ja Grupigo 
de Estonaj Artistoj, 

Ni notu la plej konsiderindajn nornojn : .el la meza 
generacio pentristoj - Nikolai Triik, Pest Aren kaj A. 
Jansen, skuJptistoj - Jaan Koo1't, A. Starkopf káj V. 
Melnik. El la pli nov.a generacio »Pallas-anoj « pentrístoj 
-- Viiralt, B 'l'grpann, Liivak, Kuna Vebel', Laigo, L, 
S tarkopf.:Mey , Póllusaar, . Luts , Adamson-Erik, . Teder ; 
skulptistoj - Sanl,larnees, HallisLe, Zolk, Mihkelson , Teh
van , Ilus ; ,grafikistoj - Na,talie Mey, Mugasto, Johani , 
Kaj el Ia grup~o de Estonaj Artistoj - J. Vantra, Ole, 
Bl umenfeldt, Ol vi, Laarman kaj J ollansen kielpenll'ist
oj kaj J. Ráudsepp kiel skUlptisto. EI la menciitoj plej 
prokslmaj al ekspresionismo' estas nun la anoj de la 
GI'Upj~o , cal' laú iIiaj konvinki~oj artajo devas esti . ne 
nul' espl'lmO de sentoj k~j kapabloj, se~ ankali produktajo 

-de intelekt-laboró. « 
Fjuante ci liun detal-malrican kaj 'suprajan nom-

' -ci l.adon - obsenon priJa cstonaj artccladój,*) ni l}lenciu 
per kelkaj vortoj ankatl la estonan juna,n bezon-arLon, cn 
kiu estas uilligataj Ccfe pópolartaj , elementoj: Servante 
al la nWlteinpaj bezonoj, oni SCl'Cas ci tíe kunligon kUll 

la malnovaj popolecaj tl'adicioj kaj aspira,s kreon de 
estona stilo. En multaj .kampoj tio donis bonajn. _rezultojo, 

'. gene.ralan .. simpation kaj apropon. . i,notu nul' la A. S" 
)KodukasitOO~ (Hejm1aboro) kaj la led~ kaj bindlaborejon 

. de A. Taska; . A. J . 

* ) ,.J,a estas aperonta .Esperanta Ji Estona , Antologio ( , 
kiu iriteresitoj povas tróvipli preciza:jn informoj,n. 
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- A1JG1JST GAILIT,-

•

' . " ost plurtaga migr~do lau landV'ojoj kaj 
arbaroj Ii atingis altajon, de kieekvid

O ' i~i~ valo. La sunů bríliS 'Oblikve , super 
" la vesperaj kampOj kaj herbejOj ., Mal-

g @ autau la malprokBimaj arbajoj bluis la 
. maro. En la densejo ,de alnoj kaj 

pad'll'soj serpentumis riv.oro lladitekte kvazau babileOía 
knabino dum hejmeniro. Sub la senfoliaj arboj vidigis 
la rugaj tegmentoj de la bienkonstrl!fljooj, - super i1i 
la hirundoj a).·e rondflugadis. PIi m.alpDoksime levigis 
ln. blanka pl'egejturo kaj la pastrod'omo, s:rmita de 
ti'emoloj. Ln. printempa v'espel'o estis plena je poleno 
kaj rezinodol'O. ' ' 

Enpense li rigardis tien. Li ec ekridetis kaf rapide 
malsuprenj~is. . 

Li estis a!tkreska kaj m.algrasa, 1a l'izago estis 
sunbruligita kaj tendena, la granda, kurba nazo aspektis 
kvnUlu tl'ansvel'sa hakilo. Li pasi$ ' kokete saltante kaj 
l'apidmovigante kvazau pigo, la longaj brakoj svingigis, 
kyazau flagoj en ln. vento. Li.aj piedoj sW'havis a1tajJ~ 
botojn, gl'andajn kaj hrllimtajn ki,el harm~)fiikoj. Ce-, 
kole pendis harpO, kaj plian havajon li ee ne kWlhavis. 
La lal'ga brúSto estis malkovrita, ' la nigra capel,p estis 
nuken Bovita. Kaj li iris fajfante kaj kan tetan te. 

Atinginoo, la bienkorton li ekpurigis la botojn bat
ante ilin pel' la capelo kaj eksidis SUl' stono. Sur lB.! 

, Cielo levigis nuboj, faj.re ekflam\gante. Kukolo kanti:s 
kvazau ferv.ora sonorigisto, anoncanta sabatvesperon. La 
fenestroj ardis pro la vespera flamado. 

Knabin:o VI{lllÍs de l'lmmpO kaj ekvidint~ la trem
dnlon haltis antaiíli. Si havis blankajn kaj strahajn 
okulojn, la ru~aj vangoj estis difektitaj , de variolú. La 
helhlondaj haroj pendis církaií la malpUl'i~inta buso. 
La jupo estis suprenlevitagis la genuúj, la k,otaj suoj 
estis grandaj kv~zaii padelboatoj. ," 

- Kio .ostas via nomo, kara infano? - la fremd
nlo demandis. 

La knabino hQnteme kasis la :okulojn. 
~ TraIla - ~i }'espOndis kaj siaj dikaj lipoj 

ňistirigis je stnlta rido. ' 
, ~ Rigardu do, kia heleta k~j bels6na nomo, kiu 

estus povinta tion ilnagi, ~ la fremdu}i{} 'ekmiris, -
ebleec vi estas ln m.astridino deCi tiu bieno ? 

,-' Tute ne, Tr.alla r:espOOldis, mi ;estas ci tie 
servistino kaj pastistino lau bewno kaj , OrOOllO. OnI 
ce insultas min ci tie idioto, Stulta-Tralli ili nomas 
min. Sedla řnastridino llO'migas E.Uo kaj '~i estas,ftaUl- ' 
ino. Si estas fiera kaj riea, - Ia kampOj de la mastro 
etendigas gÍs la maro kaj eC tiuj malproksimaj arbaroj 
estas !iaj. , K:ílljes~s t~om ,multe da boyinúJ kaj bovídoj, 
- la .strabokuloj de la babino igis grandaj, grand aj 
-:- ke neniu ee povas komputi J.a :hrutojn, efekti.ve ne 
povas. , ". 

La knalJino Snspekté .okrigardis 1~ junulQU kaj 
seriozigin te diris : '..' ' L 

. - Nuil', ja eio : estos vana,:la ' fraUlino edzinigo~ 
Je la.. pastro, tru ciQÍl ricevos. Sed 1a pastro estas tre ' 
'sedOM viro, li entute ne ridas.Li Jamas per uno' pi~o.~ , 
~. eu ne eslas ridi:Iide ll. ' ~ ' . ' 

Kaj tiam kvaÚlií ektimínte přo sía malkasemo, . 
si subit~ turnis sin kaj ekkuris alla staloj. Tie §~ de" 
malim..tau l.a ~.angulo ank~rau sekrete alrigar<Thi la jun.
ulon per slal ~trabokul<OJ kaj saltetante fprkuris. 

, La Jremdulo ' ekridetis lta.j ériiri~ ~a biénon. Ating-
inte la c.ambron Ii diris: ' . ' 

_.:.. Mia nolPo estas Toomas Nipernaadi,~ ehle~ 111. 
mastro naýos láboronpor nii, au 'pJugaoon, barilrip-_ 
aradon au ' ion similan. Veninte Ci tien mi rimarkis, ,ke 
la harilo estas disfalinta kaf:la .Korbo estas plmfa je 
sterkokotajo kvazau ce <in biene~u:o.Tiamamere on'i ja 
ne povas _mastrumi en granda bi.eno .! , 

J<.::stis dimaneo, Ja mastro sidis ee la . tablo silab
ante gazeton. La maslrino kauTÍs apud Ii ' kaj ' per 
malviglaj .okuloj _ rigardis en la , korto:n. ' Pasis suMa 
l<mga tempo, antaií. ol Ja ma:stro finis la I egadon , for
metis laeku]vitrojn kaj levigis. Li malferinis la fénes
tron kaj .ekkrjis eksteren : ~ 

-, Tralla, Tralla"malinda knabino,Jňe do vi 
kusacas, la bavo l'ompos laputon ~ ' 

Kiam neni-a . respondo aiídigis de la korto, li de
nove eksidis SUl' la benko kaj, fine sin turnls al qa 
fremdulo: ' ' " 

~, De kie vi do venas kaj kiu vi do ' estas, fieraea 
viro? ' 

Toomas .metis la harpon en la angulou kaj eksicÍis 
ce 1a tablo. 

---, Mi ,1'enáš ' de illalproksime, li respondis ~:oje,. 
lamastm ne konas tiujn lokojn. Sem~ele mi migradas, 

,*) ,}?ron.: Tómas Nipernádi. 



ci tie kif tÍe mi vagadas kaj inlertempe . ankau laOOr
egas: Grandall salajron mi eC nepostulas, ni ja ·inter
konsentos pri ' tio, kiam mi iam daiírigos la migradon. 

c~" 'Mi ,vin neniel . bezouas, la. mash'O diris mal
serene. 

-- Li tamen povus resti, 1a mastrino diris kvazaií 
vekig'jnte, kiel1 la homido tamen iru ! 

-c' Mi same opinias, kien li tamen .iru! TOOnUl$ 

r,apide ;~J)terrompisla.: paroladon. Kaj kvazaií tiniante 
pluan :púparolaoou ·1i prenis la 'mu;zikilon kaj ekludis 
gajajnmelod~Qjn. Kaj pri tiu demando oni pIu ne 
parolis. , . 

Tid li restis en la bieno. 
Kaj luj k-Oroencigis liaj klopodoj. Li travagis 

piujn stll.lojit, provizejojn, li konatigis 'kun la 'Servistoj 
kaj al e~lÍ aervistiuo lidixis flatajon; Núr en la Cambl'on 
de fraiílino Ello Ii ne kuragis -eniri. Longtempe li 
staris antaií la duonmalfermita pordo kaj revems. Li 
estis infane komika kaj ee timema. Super liaj grandaj 
okQ.oj-la brovoj kreskis kvaz.aií · arbusooj. 

. Diim ta sunsubiro li eliris. Li pasiS laií kampvoj
etoj, kolektis florojn, fajfis kajestis goja. En lia 
sintenadfl es tis io artista kaj naiva. Li rigar.dis la 
nubojn kaj ebriigis. Li promenis enla arbaro kaj aus
kuJtadis kaj tiam kvazau ekmémorinte ion gravan, li 
kuás alla maro kaj ;ekjetadis §tonetojn en la fluantajn 
ondojn . . Tiel li sidis ' dum pluraj horoj. Nur je la 
nokoomew li malrapide ekpasis al la hejmo. 

Sur la pr,egej-vojo li renk·ontis EUon. 
- Mi slllutas viD fraiílino! Nipernaadi diris kaj 

ekprenisla 'Capou en la manon. Li haltis til!ligita, kaj 
ne trovi8 pluajn voroojn. . 

~- Vi verSajne estas nia novaservistQ?la fraiíl- , .. 
ino demandis. . 

- Jes, yerSajne, la junulo respondis, hodiau ml 
ja venis'-en vian bienon. Li ial ridetis tutmiene. 

Kaj tiam, sen . videbla kaiízo, li ekparolis : 
;7:: Rigardu cio, kiél' lá printempaj steloj brileg.as 

ell la pala e.ielo ! li ekkriis mangestante. La -printempa 
8l'baroestas plena je birdoj, f10T.oj kaj ee la viperoj, 
rampas sur la herbaltaleooj. Cu vi; Ťraiílino, iam rig
ardis . e!.1 iliajn' okuloJIl, de pl'oksime, 'de proksime? 
Kaj 1a luno nagas .. &uper la arOOj,"kvazaií flava , pieIlo 
pendjgiťa ~ la cieb , Kaj la padUSój, 'jam finHor./lS :. 
kusink lom '8ub ili, yi baldaií estoskJovritade peta10j 
kvar-a,ií per blanka nego. Estas 10 Jl~sia kaj maIsaneea 
eD nia Dorda printémpo: gi venas ~kvazaií ekblovo de 
l'veutego, detruanteJa glacikovrajpjn kaj ncatendite 
sursuta:bite ,la , arb,ároj:n kaj .' herbej.ojn per l;Ilil).{,oloraj 
flQro):':' E ;c" lat aroo~unkQjkaj orá'nooj plenaS ' jé : ili. 
ADk9.rau llleraií la suno ku§is malalte kvazaiífulga, 
f~mon;igra lampo, sedh'odiau la nego jam estas .j;Qr-

' iluůita cen lil -marOD 'káj la arbaroj estas plenaj je 
fajfantaj ; pepanta:j bird,Qj. Kaj aJ.la homido okaz;as 

. 8a!lle : ~ mam ekestaR " ntempo, . onii nemel' pIu tngvas 
trank\trlon. '. :: '. . .. , '" 

Ká:jli tute aljm)ksimigis' 8:l Ello. 
'::>Al vi ne man'kas arog.aIl.teoo" la 

kolereté. ' , 
:;--- Pardrulu! Níper.naadi kriis ektiminte. ~ Ver

ruTe-mi , tUte nu estas :Aetkultupsto,.n,.ů eó ne scip~;lVas 
laboJ:! ·Per. pJ:o:gilo." Niome riů~ ' ~tas' tajk>)'O, · vila~a 
tajloto" :kinlÍ oni trans'Portas de ,bien.o al bieno kvazau 
duondifektitan dr.a&lon. Ho, Dio,.pl'i denio mi povas , 
fien, --'; mi kuwas 'pilntalonojn, . sUrluto-jn, ~ iaI()je 
peltojn ',kaj iet vivetas; 'Sed klam ekeStas ~rintěmpo, 
mi . lahori~aj e~.ras lau iamp9j kaj mar~J. 

Oni pIu ne kapablas ' esti tr.ankvila, nul' ludu, fajfu kaj 
promenu sub la suno de Pio kvazaií gaja vagabonoo. 

La fraií1ino malsateekrig~s line 
- Vi versajne tre satas mensogeti ? si demandis. 
- Rigardu! kiel stelo falis, kva1..au per glavo 

duonigante ta cielon! li ekkriis ekkaptillte la man'on 
de la frau1ino. Sed jam dum la sekvillta momento li 
liherjgis la manon de la Imabino kaj diris malgaje: 
- Mensogeti? Mi petas pardonon, okazas tlel, ke mi 
efektive iafoje mensogetas, Di:o scias ,kia1 Ho, kia 
akmata tajlOl\() mi estas, videble mi iom fa:nfár.o;nadÍ.s': 
mi ee bone ne scipov<ls enmeti fadenon en la kudril
truon, ne parolante pri panta10nlŮj kaj peltoj. Mi 
estasmaristo. tia simplafiskaptisoo, kiu kaptas . al si 
klupeojn por nutrajo, sed la superfluajn portasal la 
bazaro por ricevi iom da tabako kaj glasplenon da 
vino. Kion mi, kom patin dulo, tamen f81'u kun la peka 
animo! Se óni efektive restigos min en la bieno klel 
serviston, mi oerte ' intencas iri al la pastro pro kom
uniigi. Ebl,e .ankau 1a fraulino per kelkaj afablaj 
vOTtoj rekornendos niin ? Vi ja b:aldaií igos lia -cdzino . 
Sed la pastro onidire estas efektive bona homo, 11m 
lin irado estas mankohava kaj ridi li entute ne sápo.vas. 

_. Bonan noktaD I EIlO diris subite. Mi hodiaií 
efektive ne navas humoron por babili kun vi. Mi so!a 
11'OS hejmen. . 

Niperoaadi haltis kvazau frapita. Li ekkaptis la 
Capon, sed ne scipovis diriec voroon. La fraiílino 
rapidpiede ekkuri" kaj la du longaj harligoj serpen
tumjs rnalantalI si. La junulo longtempe staris sur la 
sama k>ko kun la eupo en la mano. 



BI ,onka 
Harl e Vader -

Ree venas ~i, l'evenas, lúcla,nla,u jal" / 
Apdu,audu, aadu nUl": m.u~ada,s tlugilar' 

Vella,~ ~; cZ Laponi', en kiu regas pest', 
Oi sin latí Za tirrnamento trenas kun majesť. ' 

Au,du do I ,Sed Za aiídad' ja lomen es tas van' 
Ho , lIi riga,rdadu nur, ,la, kap' apera,s jam. 

Oia kl'e~ lo l'ugas ka,j pUl'purqs Iwazaú 'sa,ng' ; 
B/al/ka, Za t1ugiloj" lar~aj /wazaú neg-l,avang'. 

Blan Ira. esws ~i, trc bla,nka; ma,nlcas similee' 
Al Za aéa,j nigraj birdoj de malica, spec' . 

I~ugas, gia !;;I'l'sť -:- postl'cstas sange,-ru~a bríZ', 
SUl' éu:/on sango gulas kvazaa de MIdi. 

Oi flugilojn siaj/L 'blankajn ' stl'ecas kun senbriď, 
T eren {Ji rigardojn sendas, plenajn Je aviď. 

Ektimigas {Ji la tetrojn en Lei marca sin', 
" La slwlopojn, marco'birdojri logas lmn obstin'. 

.silenligas lei éirpado, goja nmo-triI', 
A t é;el' la birdoj flugaS nun kun m.altrankvil', 

](0] {Ji na{jas intcr ili, ~lanl;;a soréistin' : 
111 Za, nordaj lumaj nokloj ~i direktas sin, 

Ree vcrws gi, revenas - plería je fier ' --.-.: 
Oi al Laponí' Za birdojn pelas kun sever'. 

* 
»Estas mi ' éasisto. ~p~rta" firr{te celas man', 
Sed nun marikas la ,bonsanco, cio es tas van'. ' 

Mi nun prenos la pa,tilon, - el Za, alta stel" 
La satanon blanl~an puAQs, ke el~bruos ter' . ({ , 

»»S ed ciu sQrpolignankQlbon havas la patil' ,' 
Se ne lwv(ls, se ne havas, kia do ' util' p «« 

»Ah, pa,filo ja ne gravas, e~t~ mi spertul', 
F,lugos el la kapo mons"tra baldafi la okul'. « 

rap,idis q,l la he:jm? Li ce 

,}» O~ tumumis la pali/on vi'p~r poligú.'l' ?, 
Ja, sen lio ne sukcesos vi en lá bcital' ,«« ,', , ' .... ' 

»t1Tt, ne gi'avas la pafiilo, trafe ce1as mi 
Al la, bir(io brue krevos bal,daú la kraTŮ' ! « 

»»Sed cu vi 'koTnmiiigís '- ja necesas' ben': 
Senrezulta lce ne est~ ,1.jia tuta pen'.« ,« , 

»DiQ gardu !." dum, casa,do ' g1Jidas min, telíc', ' 
Tion en ar bar' la cervoj spertis en sufit. « 

>)» Nul' arg ::nta kugl~' trafos,, :' Vanas ' Za bonsanc' ! 
l' i ,a kuglu nul' mortiga,s molgraú la' distanc', ' 

Símpla 1mylo repu§igos, ,ec mortigos vin', ~. 
Tia, , ,tiaspeca e s tas tiu sorci1Iin',«« o' 

»J( u 9 1-0 tia al mi rrianka,s, sed, rigardu' :, jen -
Mi aT:flentan ri n 9 o n hdvas ,« diras li seTI.. gen', · 

POT',momvnt:o lili. ek"'~gis dálca nuiltranlwiť, ' 
Car la eta, ring' ar.{J:mta estis 'am-ligiľ. . , 

. '~'~ : 

Rememor' entluis ko~on kvataa gojo-o;d' 
~ Oar la cla' ring argenta, estis amo-pont" -

, Je kumin' ,la ; nakt' ódoriš lw(je k'amomil", 
iI,pud li knabino blonda" plena je hUfl';l<if, 

Si Imresojn liajn 1JQ1"najn guis kun dislrreť, 
Poste al :li sáT'fingrigls ringon ' en kviet'. .. 

I(tar-okulojn linollor~fn 'havis tak)~abin' , . :--~' 
Seq.ta, ringon predas Ji - car veJtko logas lin, I ť'" 

.... " "" -' 
'Sargis n~n pajilon sian li per.:..1a, fr.ezo'r.' --,. 
Bru" eksonisluij elcprěnis brústo je aolor', 

, . _.~ ,_ """ "í :.I,.~8t, . _ .• ~ 

Falisdórsen li shl' hcrbon .. - ' eta vundo 'nur, 
Sed el gifluet;a~ ~sango kvazaii riJ/ga .sn:ur', · 



pasis .kvaronon desia vojo, sed cillj ankoraií dormas 
kya7,aií ' m()rtÍntůj.Cll tiamaniere oniordonis aL ni 
laboxi;,eJl 1a svito 'dé, 'uia vizago ?" 

Kaj.li elCkaptis plugiloo kajcevalon kaj rapidis 
al 'la Kampo. Tie li plugis, bj li seka kampopolvis, 
kvazaú pasus malantáií 1a plug:Io ioferulo, yolvita en 
fl1mouuoon. 

n. 

al vi? Nip-

- ÍGal yi turmentas min.? 1a junulo demandis, 
kaj 1ia voCo tremis. La fraiílino mirigiteekrigardis lin. 

, - Úu mi ' faos tion? Sidemandis, . 
-- Mi ne scias. Nipernaadi respoudis. Kaj post 

kelktempa sileutado li diris subite: Mi estas malfe1ica 
pro , tio, ke mivenis en viau bienon. Kial mi venis 
gusta ,ci tieu? La vojo pl'eterlwudukis, sed mi mal
suprenigis . en la "valon. " 

- Kial alvi ne plaCaa citie? EUo pemaurus. 
-- Úu vine rimarkas, ke mi amas vin? Nip-

ernaacli ekkriis preskaú kolere. Kial mi kasu tion eu 
mia animo, kvazaií grandan pekou? Mi ' estas kvazau 
klaúno kQmpar·e kun vi, nul' por mokado, rik.ano kaj 
malavare<:p. Aií eble mi mem ne scias pri mia malbel
eco, nc seutas miauridindeoon ? Ne taj1oro, sed bona 
kamentubpurigisto mi estus: tiam mi promeuus m.al
purigita de fulgo, kaj neniu rimarkus mian malbel
econ. Sed noktc, kiam mi eu lunlumo starus alte sur 
la k~meutubo, eble kelkiu maljuna Í,l'aiílino kun bat
auta ' koro min rigardus de rstr.ato kiel heroou -
militestron SUl' blauka cevalo. Mi scias, mi estas scnd
euda SUl' izolan insu1ou, por ke mi ' ne difektu la 
es tetikaJl senton de miaj kunhomoj. Sed mi amas vin 
- kioll mi faru, kion faru 1a bedaiírinda Nipernaadi? 
lligardu, ce la g.riza pasero estas ~oja, ec la ViPCl'O 
su:r la herbaltajeto fiere levas la kapon, 010 ciela -

- ce la lamanta kaj c1uonkripla pastl'O intencas baldau 
edzigi je vi ! 

- Silentu! La fr.aiílino ekkriis en granda kolem. 
La voCo de Nipernaadi ig-is afabla. Li daurigis 

kviete, kvazaií premite : 
- Mi amas' vin, pardonu ! Mi volus vin kvazaií 

bU'don preni SUl' . la m.anplaton, kaj rigardadi viajn 
ektimintaju okulojn. Mi donus al vi novajn nomojn, 
kiajl1 neniam aiídis homorel'Ů. Mi gardus, karesus 
viu. Mi voius man-.en-mane promeni kun vi - trans 
ln. kampojn, valojn, rive1'Ojn, la suno brilus, la arboj 
klinigu.,> kaj ec 1a kvieta vent-ekblovo, mi .opinias, 
kunvenus kun -ui. SUl' mola musko estus nialito, kaj 
mi montrus al vi la stelojn en la l110kta Cielbluo. 

_ - Vi estas simple netolerehla, ekkriis EUo kolere. 
Rial vi parolas tian seusencajon ! 

. Sed Nipernaadi ecne audis la ekkrion. 
-- Mi eC .ucni()Jl volas, li daiírigis, sed n\ll' aiís

kultu 'min de tempo al tempo kaj ne kolem pro mia 
malsageco. Cu tio ostos malfacila . por vi ? Estas klare, 

; , 



NUI\ éio fiel orde, kUDe jam: 
Folioj falaj, bruna branoornam', 
Papavo elflorinta, 'tranca ramp' 
De la prugiľ SUl' lede dura kamp' 

· 1(aj kunblasf.em: ,plugita sulk' . de ter', 
Kaj suprerula nubo-aglomer'. 
Ho, ci . aťítuno . tiel h,omogenas 1 
Ec la linaak- SUl' flIDg' tion , kompreuas. 

, Dra§iloj bruas kaj jam en la nuboj 
Alhejmas ' triangulaj . gruotrupoj. 

Nun eU1:ígardu vin: mem. Vidu stele 
La kunirantan ombrou, herojn §vele 
Maturajn, pesu la grenujan ricon, 
Kaj kantu postevian autunigon, 
Post vivduon' pasinta,nlaljunigon: . 
Maturas' temp', por fari la bilanoon. 

Nel 

Mi volas ja ec nun priutempan daneon, 
Mi volas semi spiton, ,disonalloon, 
Dum floras .flobonun, 
En folifalo de l' 'aiítun' 
Rezinoplene volas mi burgoni 1 . 
Dum niultaj emas en . la prozfarsajo dl'Oni, 
Mi nqn agordu vín, printemp-fajfil' 
Kiel eejan' en gr,enoj, sen util', 
Kiel or-rafanistroj, kiuj nin pl1ovokas 
En mez' de lín' I ' 

neniam mi prenos 'Vin \Snr la man platon kaj neniam 
vi spertos miau amon. Rilatu al mia parolado kiel al 
nura ~erca habilado kaj petegado de almozulo. 

-- El\iSilentu do fine, lil. . .fraií1ino ' ekkriis, Gu' vi 
ne rimarkas, ke ni jam atingis la pastrodomon 1 

Nipernaadi vekigiskvazaň de songo. Li haltis ek
timinte kaj ekvisis la ,sviton de 1a . fmnto. Li subi.k' 
igis fiel mizera - kaj maHeliea. La gtandaj palpebn)j 
tremis kaj la luga hu§o ' kuntirígis je nerva rideto.' Li, 
spiris malťacile kaj gemis. 

Kiam EUo eniI.'isa,.1 lil. pastro, li eksidis antaú1a 
pordo de lapastr~odomo. El la . c.ambrojaňdig-is rido 
kaj gajajeklcrioj de Ja fraiílino. Pasis Uliu horo, pasis 
du, :- 1a plenluno nagis SUl' la cielo. La J)uhoj . preter
r.apidis gin, ek.tu§etan(e gian vÍZagon kva~aií kok~taj , 
kl1abhlOj en dancentu'Zil;lsmo. Nipernaadi >atěJidiS: ,. Li 
atmldii; kaj nerveme fumis lil. píp on. , . 

, Estis malfrue, kiam la fraňlino elv.enis",akompan-
ate de la pastro. ... - . . 

~. 'Ha, tiů doestíÍs .viaJ:<omantika ''Servísto ?J.:'l 
pastro demandis, esplor.t rigardante lil. junúlon tra la 
okulvitroj. ' ~ . 

. Nipern~i levig-is 'maldiligente, levetis la eapoI1. 
kaj .Qu;.i,s : ", .. :. " .':ď <. .." . '. ' . 

.-::.. Bon :v~perbl'l, ' estimata pastro 1 Kial do~ vi 
unufoje ne '. al 'ilia hieno ? 

.~'. - po ,,~' "d~ :seroajnoj e!?!?S ~a qe~dzi~~ ! .Ello 
per , e1rkl'1o rl!tiúl.e ,mt-l\J:l'01Qj?lS,fu.i. Sl CiikaupteUls ''1a 
kO'll.Sternitauptlst;.ori; y kisis lin ,"Kaj ekflúsis kvaZáň 
bird.o laň la.polvantaland\<'ojoaI la hejmo. .. 
.l N iper.naadi dum:Relka tempo , postrig~dis sÍn Jta.l ' 

subito ekiris en la arharOn: Kólel'eksp~ ]in atáK1s. 
Likutis inter 1a ..arboj ; ialetadis kaj insrilUlIDs. 

A't'ÚÍ:l1'l' 1 Se Ihin 
Vi .yokas 
Prikanti de ľ oiel-lazur' 1a finon, 
Odor;an, sukall'linon" . .? .. 

Disfalan mian sinon ::' 
Fiera mia poro 
Estas la malkonsenť ! '. 
Mhin.e korisolas en vila ripoz·p, . i . 

Ankoraň logas ,la piedojn mont-asoenď 
Jen, mia nuboranď . 
Ja ple~as je ptin tempa fulmoto!ldoo 1, . 
Mi - ' antau ' kil' . §a,iímstiia . oudo, 
Mi --'-o turnovenť 1 bum fJagrulMnd' 
Nun Iaea kaj malstrece pendas, 
~Ventego ' igi mi pretendas. , . 
Enharmonio, dig.estad ,. $alvigla; 
En mezD de komf'Qrť kaj sven',! 
J etigu el mi, kiel peco · nigra 
Kaj lafo - lamalben' I . 

Ne 1 P.or malvigli, kiel vi, aiítun', 
Mi jil. ne taiígas 1 Volas mi 
Elpa§i, nů ne . povu jugi ' 

, Rubrika letargi' I .......• 
Jen, voko vibras en mi nun : 
Ek 1 Kontraň 'Ventoj flugil 
Sipgvidi kUll , printempa)en' 
Por~ntj niin --' en pen' 1 



Díru, TraUa .. cu ví volusedziní~i" je. mí? Ne umu 
min __ miestas 'tm san;m m~sa~a ihfano, kia vi, mi 
postkufas la senvalO1:an .ven~on kaj vagac.as, Dio seias, 
ki1Íl. . .' . ' 
. ",t ' Pripensu, ':{'ráÚa, vi ne bewnas tuj respondi, díru 
morgaií, postmorgau, au post semajno. Ni eklogos 
meze de arbaro. Kaj oov.1'non ni aeetos por ni, cu vi 
seias, tian ru~aQ bo~inori, kun blanka makulo sur 1a 
fruDto., .. , -. .. . 

. Ho, -kara Tralla> -vi eerte povus min ami, kvan
kam rw-estas . malriea, ,pIi malricaol kiu ajQ en Ia, 
mondo.Ec duan cemiz.on mi ne havas, sed la solan 
mi foje en semajno kase Javas eu I ~ rivero, - r.igal'du, 
Ida mi es tas . . Kaj se 4 Dotaj difektigos, .nur Dio seias, 
Cll mi ankor.aň · en 1a vivo ekhavos novajn. Sed tiom 
mi hav(l.S.. ke mipovu konstrui alvi mez-c de arbarlO 
m.argí;~íÍldan. etan kabanon, sed pri man~ajo, mi 'op
inias. Wl'gOS Dio. en la cielo. Cieluloj, kial li ne wrgl1 
pr~ 'ni, se du tiaj malgrandaj , senhelpaj ínfanoj humile 
kunme~~da manoji1 kaj pregos. 

Ii1ru al lni, kara Trálla, kiu instruis vin tiél am
inde :št}:abi? Cu vi ne mst1'uus ankaií min, tio e8tas 
tiel beleta. BigaJ'du, kiajn etajn kaj blankajn manojn 
vi ha VHS, di:ru; cu vi mem iam Tigardis ilin ? 
. . ;', .Nipermiadi longtempe parolis ce la litrando de la 
kllabino. 

L~ sunů sta1'is alte, kiam li line elvenis el la 
proviz.qjo. La ' mustm s taris meze de 'la ko}'to kaj vokis 
kolere "''J'ralla-n, sed ekvidante Nipernaadi-n elvenanla 
el .Ia proyizejo, li pliafabligiS, ruzé palpcbrurnis kaj 
diriS : 

- Bela .'Vetero estas hodiaií. 
Niperriaadi ekridis responde. 
:- Jes, sufic~ bela, li diris, nul' lom da pluvo 

oni 'be~IÍUs. 

III. 
'. " ',' . 
T1'alla · ékhavis rugajil okulojn pro plorado. Ho, 

Djo cieía, si gemis, kion mi faru : . Nipernaadi amus 
IDin. Si iaph0'lltis, ~i ee estisrnaHe1ica, kaj pIu ee ne! 

,Kuno 
Veeb~r 

k~rag-is proksimígi ~lla junulo. Kiel ian pe~an br~oIt, 
metitan SUl' siajn sultrojn, si sentis la devon, kiessen-) 
eon si ne kapablis imagi. -Si mem ciam opiniis sin 
malsaga, senbezona, si jam kutimigis kaj indiferentigis 
al insultoj kaj cikanoj, kaj nun subite oni volas sirol 
amon kajkollsiJ.oll ! 

En la unua momento si VQlis forkuri én la a1'
baron kaj l1 enia~ pill reveni. Sed tiam .si ekmediti~ 
kajkoJ1vinkigis, ke tin ago pereigos la junulon .. Sed ~l 
ne sciis kion fari. Si nur gemis kaj lamentis kaj, 
est8'I1'te sola, versis larmojn .. Bedaiírinda Nrpernaadi, 
si ploretis, bedaiírinda knabeto, }cio okazos al vi ! 

Sefl Nipe1'na.adi e tis dum la lastaj tagoj tre séri
oza, li atentis nllk Tralla-n, nek la mastrioon , nek 
EUon. Li .ee vizitis magazenon, acetis al si papel'on, 
kmjonojn kaj ·diversajn strangajn n~ezuri1ojn. Kaj li 
sidis nun la tutaju tagojn kaj noktoJn eu la eambro, 
desegnis, kalkulis ; skribis, aií rapidkurisal l~ river
enmarigo, mezuris . la nivelon de la akvo kaj danove 
revel1il; pOl' kalku lado. Li estis tre sekr:etema kaj gl'av
aspekta kaj ne deúris respondi ee al la fraulino, se ci 
tiu sin turnis al li kWl iademando. 

Kiall1 la mastriuo fine zorgeme demandis, k e, 
kam Nipernaadi, pro kio do vi turmentada:s vin noMe 
kaj tage. la jUllulo respondi8 kvazaií l1evole,sed tamen 
tiel, ke Ciuj aUdu : 

- Kiu do klop'odegu, se ne mi! Por vi ciuj 
estas tute egale, ee se peroos la hiooo. Sed neniu 
ankor.ail ekpensis pri tio, ke ,la herhejo j igi.,> ~r~ 
kaj sljmo. La rivel'-enmarigo estas (ln da(wo de la ]aro,l 
tl'eege malprofulldiginta kaj laakvo ne pIu atingas ~ 
maropn , sed re.stas SUl' la herbejo. Jam del.onge om 
estus devjnta pensi pri tio, kiel pliprofundigi la en-
marigoll. " 

Ciuj aiískultis kun malfe1'mitaj bu~j, sed ' Nip-
ernaadi daiírigis : . 

- Kiel mi fol'Íru de či tie, se la plej grava 
1abo1'o res10s nefarita ? La fraiílioo baldaií ,edzinigos, 
I1;\. . p~tro .hodiau, morgaií rieevos tiujn kampojn kaj 
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herbejojn, eČ honto estas tranSdoni mn al Hen tia 
mizera stato. 

Kaj post sufiea kalkulado, desegnado kaj mez
urado de la river-enmarigo, li iuvespere gaje revenis 
kaj diris al Ello afable, sed ordone : 

- . Fraulino, hodiau vi venos kun mi al la river-
cnmarigo. 

- Kial? Ello dernandis kaprice. 
- Vi vid os. Nipernaadi diris mistere. 
Ello jetis tukon SUl' la sultvojn. Survoje Nipcr

naadi ne parolis ee 'lIDU ·vorton. Li estis goja, ftijfis, 
ridis kaj frotis la manojn. Nur tiam, kiam ili atingis 
la river-enmarigon, li igis pli atenta rilale al la fraulino, 
li petis Sin, eksidi apud li kaj diris : 

- Kar,a infano, cu mi povas lmnfidi al. vi mian 
sekreton ? 

Li ec diris ci alla fraulino. 
- RigaI'du, li daurigis rapide, nů estas nek taj

loro, nek fiskaptisto, nek terkulturisto, Cio estis nur 
sensenca babilado. Mi estis devigita trompi la ci tieajn 
homojn kaj ankau vin, alie vi estus, Dio scias kien 
pelinta min e1 la bieno. Mi devi.s sajnigi mill malsuga 
servisto, plugi la kampon, veturigi sterkon, kaj Dio 
scias, kion ankorau. Ho, kara Ello, ci tiun tempon mi 
memoros iam kiel la plej konůkan en mia vivo! Mi, 
nome, estas arkeo1ogo. Dum mia tuta vivo mi studis 
librojn, vi scias, tiajn dikegajn librojn, kiel la Biblio, 
au io sinůla. Kaj, rigardu, kara illfano, kaj tie mi 
trovis ajojn, pri kiuj la aliaj ee ne songas. 

Li kvazau ekfebris, estis ekscitita, svingis la man
ojn kaj ne povis pIu resti trankvile sur sia loko. En la 
tempo de la sveda rego Erik la Dekkvara, li daurigis, 
la pejzago neniel sinůlis la nuntempan, Anstatau ci 
tiu eta rivereto, ci tie fluis !arga kaj profunda rivew, 
kiu transportis gl'andajn milit- kaj komercsipoju 
tra la tuta lando. Sw' la bordoj staris grandaj for
tikajoj, vilagoj kaj komercprovizejoj, ci tie komen
cigis la fama komercvojo al malproksimaj popoloj. 
Pro deziro de superforto estigis ja ci tie sangaj militoj 
kaj malpacoj. En la tempo de Erik la Dekkvara, nomita 
la Rego de Vilaganoj, en ci tiu riverel1l1larigo dum 
grandega ventego subakvigis la tuta orsiparo, kiun, la 
r<ogo sendis por subteno al la r,egantoj kaj al la 
vilaganoj. Tio estis granda malfeli6o, kara El1o. Sed 
pasis jarcentoj , plimalgr.andigts la rivero, malprofund
igis la enmarigo, sed la nemezmeblaj ortrezoroj gis 
hodiau 'lrusas ci tie en la fundo de l' rivero. Rigardu, 
rekte antaií viaj piedoj. Neníu scias taksi tiujn ne
klarigeblajn rieaJojn, kiuj ku&o:s ci tie sub la flava sablo. 

Ho, Dio mia, sed lio ankorau ne sufieas. Tre 
eble, ke la tuta 01'0 neekÍJnteresus min, tre eble, 
ke pl'O ~i mi ne estus adiaUirtta m.i,an karan hejmon 
kaj surmetinta tiujn cifonojn, ludinta ro10n de komika 
servisto, se ankorau alia afero ne estus kaptinta mian 
atenton. 

En tiu rivero trovigas perloj, grandaj, puraj 
pel'loj kvazau lal'moj. Nome, iam, en la tempo de la" 
rusa regantino Katarma, . tuta kolonio, konsistauta el 
pm-lOiSercantoj, ekzistis ci tie . . .8ennomhrajn ricajojn ' 
oni kol'6ktis tie ci, la rivero donts al mi10j riOon kaj 
feliCoI1.Eu la haveno staris sipoj cl ciuj monddirekooj 
kajdispol'tadis la maloftajn juvelojn en la tUŤan 
mondon, Sed tiam -I!kestis' Illilitoj, longedauraj,sangaj 
militQj, la antau.aj l'tlgantoj kaj per1osel'Cantoj estis 
mortigitaj au l'ifugis, la. vilagojn Kaj la fortikajoj~ , 
koosumis fajro. NUf ,la pel'loj ne peieis, sed konstante 
plimultigi.s, dum neniu sciis pn 1io. 
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Sur s la proj:)r.á voi~ruclbo -
- Jo.fjannes Barbarus -

Kien min gvidos la vojoj de l'anim' ? 
Verstromontriloj de la jaroj preterlruras. 

Eble krucumon jam ili auguras ? . . , 
Vers-veturiloj , ruligu nur sen tim' I 

Jam delongc vojojn penigajn ·mi 'evitas : 
inter kruta korabismo, alta prudeut-montar' . 

Supre svebadas delik.ate mia sent-nubar', 
sube senindulge volupto-voj' mcitas, 

Kien kurage direkti mi devus min ?! . 
Ou al profundaj" faiíkanta, al altaj' ser-ena ? 

Ordinare sekvas n·)kton tago lumoplena : 
oni al la sunů cu. etendu kaj levu sin? 

Ho, ne scias mi : kien nun ekiri? 
Se en abismon, - 1a pensoj peraos. ' 

Provos mi 1evigi, - koro mia ekveos: 
morton de seutoj gi povosalti~i, 

, H.etbalancilon ella nervoj mi plektos, 
svebos iuter kol" mía kaj la prudento : 

sube abism', - supre montosilento, . 
kaj mi, falante, frakase min difektos. 

El la estona : H ilda Dresen. 

Ho Dio, mi estas frenezigonta, starante antau 
ricaooj, kiajn neniuhomido posedas en la mondd. 
Neniu rego, nenin reganto va10ras tion, kio kuSasCi tie 
en la rivero. Oni povus iIin nomialmozuloj kompare 
kun mi. En la tago, kiam mieltrovis t~on,miestis 
ebria kvazau malsata vagabondo, IDU estas de la strato 
portita SUl' la tronon. Mi deliris kaj estis kvazau en 
febro, - 1a tuta mondo subite malfermigis, mi povis 
aCeti .regnojn, pereigi regojn, mi p'Ůvis disleti ricajojn 
SUl' la stratou · UUJ: por kontentigi miajn kapricojn. 

Sed kiam la unua " ebriigo pasís, neklarigebla· 
malgajeco penetris mian kovon. Por kio do cio? Por 
hlo la regnoj, la tl'Onoj kaj la honoro? 

J.\.1i estus preferinta ree la malriOecon. La pezaj 
orsargoj , premis miajn sultl'Ojn. La perloj brilis, sed 
·ili estis ' ~nalvarmaj . Mi tamen estasnur r,evanto; tia 
stranga kantbirdo, kili pii ~tas la runon, la flmo:in 
kaj la maIgr,undan Ello; oLJa tre7Jorojn. Mi estis mal'
felica, ke mia tuta vivlaboro ne kondukis min al la 
celo. Kial mi malsparis mian junecon, 'forton, kial mi 
pasigis sendormajn noktojn ? Por ekloglen ia kastelo 
kaj malgaje rigardi la subiron de la vivtagoj ? . 

Ho, riůa kara, Cu '. vi volas, mi farigos ~ .vi 
pedan cirkaťí.kolon, por ke vi povu promeni en lun
lumoadmirante vin mem jl Ou. vi volas, mi konstruós 
al yi kastelon kaj donacos al vi kvincent plej bónajn 
servu1ulojn, kiuj gardus vian beleoon kaJ defendus ' 
Viall <pacon ? Mi mem vizitus viD. nur foje dum la 
jaro en la samaj servistaj ~.esl:9j.Ebk m,ikonstruu al 
vi :fervojojn, por ke vi· povU láudezire Cien flugi, kien la 

,c koro sopiras ?Ne, nun mi scias, mi donaoos al vi 
pupon, ' tian 'grandan pupon, kun seriozaj, seriozaj 
okuloj -::~ble tiam v~ ~om pIi afabligos, kaj ne estos-

. malbona alla bedaiírmda N,Wernaadi. : - , " ~. 
. Dio. mia, ' vi si1entas kaj esm! serioza kaj mi 

~tas fř~ezigont:a p,ri? Ja. peúS? ke mi .ne diNe~ " 
VlandeZlfon I.Drru. do, noh ID1é dev~ f1m ?Eble Vl · 

deziras Ígi reg.antinó, r~intet: la prinooj? Aíik.aii ~ 
~.~ 



bon mi povas, - la honoj disfalas pro la pezo de 
mia rieajú kaj la popoloj prú dezirego je akirajo 
postkuros min kvazaií novan profeton kaj savanoon. 
Malgranda infaneoo, vi ankoraií ne scias la potencoll 
de la úro kaj la ravon de la perloj . Almozulo povas 
igi Ulonarko kaj la plej sentaiíga sklav,o ekestos reganta 
kanceliero de la regno. 

Diru nul', kaj mi faros cion, kion mi povos. Ho, 
kiel peza es tas la orSargo, kiun mi devas porti SUl' la 
Sultroj. Kiel bruligas mian animon la per1oamasoj per 
sia malvarmeoo. Prenu ilin al vi, - mem mi foril'Os 
de tie tia, kia mi venis, malrica, mizera, sed goja kaj 
~bria pro la monno de Dio. Rigardu tiun plaudetan
lanakvon antauvi : kiom multe da eblajoj kaj feliOo 
gi kasas sub sia nuo. Mi amas vin, Eno, - pardonu 
mian pet9lemon - mi amas vin. Eble mi estas kulpa 
pri tio? Cu mi efektive estas tiel malbela? Ho, ne 
parolu, tion mi mem ja scias, jam delonge, jam 
delongescias mi tion ! 

Eno sinis apnd ]a junulo kviete kaj sel'Íoze. 
- Vi fantazias! Si ekkriis kvazau vekiginte. Eu 

tiu rivero ne estas ec unu perlo. 
Nipernaadi eksaltis kvazau ekmordita. 
-- Kion, kion ? li ridis plengmge. En tiu rivero 

ne estas ee unu perlo, vi diras ? Mi fantazias, vi diras ? 
Ho, tiam mi devos h,avigi al vi pruvoOjn, car, rigardu, 
vi ne deziras kredi al mi. 

Li falis surgenuen antaií Eno kaj diris pete : 
. - Kredu min, kara. Mi ec povas juri je la belo 

de ľSilljoro , ka j je Cio,kio estas kara al mi. Au eble 
vi efektive opinias, ke la herbejoj de via patr,o estis 
tiom karaj al mi, ke mi pro ili laooris, kalkulis kaj 

. mezuris 'la akvonivelon ? Dio, vi estas same naiva, 
kiel la idiota Tralla! Por kio do la fantazi.o? Sed 

Vl ja mem vidos, morgau, postmorgau alvenos ci 
tÍ:en laboristoj, multe, mlllte da laboristoj, kaj tiam 
komencigos miaj foOsadlaboroj. Venos ankau la per
losereantoj , cu vi scias, tiaj altkreskaj kaj seriozaj 
viro.1, kies o1.'lJloO .1 estas gral1daj , kiel tiuj de la gufo. 
Kaj ci tie, SUl' La sabla altajo, mi kOllstruOS por . ili 
belajn domojll, poOr ke ili ne bezonu honti pro sia 
hejmo. Kaj ce bcletajn lmabinojn mi havigos al ili 
el la urbo, por kc ili ne enuu. Rigardu, kara El1o, 
nun mi volus ekscii, cu vi povus ~om ami min, au mi 
devos mendi por mi knabinon el la urbo ? 

- Vi ciam ankorau ne V01;.18 kompreni, Ello ruris 
mallaiíte, ke post du semajnoj mi edzinigos je la 
pastro! . 

- Cu efektive? Nipernaadi ekkriis surprizite, 
kia malsaga novajoO! Sed ni jam venk<>s lin, bedau
rinduloll . Cu vi scias, ni plialtigu lín kardinalo, au 
ni sendu lin al Horno kiel papon. Au ni ec monahigu 
lin, tiam la sinjoro povos iom pripensi sian abomenan 
"ivon! Ne? Vi ridas, vi, signifas, ne volas ti'on ? Vi 
estas tiel aminda kaj bela, kiam vi pro rido petole 
malkovras Ja dentojn ! 

. - Cu vi volas, eta Ello, ke mi tordrompu lian 
gorgon ? En la meZ'O de la prediko mi kuregos al la 
katedro kaj letos lin rnalsupren kvazaií katidon. Cu 
vi volas, mi frakasos aJ. li ankau la duan tibion, tieL 
kase, sekrete, ke ec muso ne audos, ee muSo ne vidos. 
Similajn aferojn mi simple kaj facile arangas, ili 
estas por mi bagateloj ! 

- Vi es tas efektive freneza, mi tirnas ! Ello 
diris tremante. 

__ o Ne timu , Nipernaadi diris grandanime, sen 
via kOllSilo mi ja nenion entreprenos. Ni duope jam 
venkos lin. Rigardu, kiajn fortajn manojn mi havas, -
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palpu či tíe, rigardu či tien I Kun tiaj manoj IUl ne 
malprosperos, se eČ la diaMo renkonoos min. 

Kiam miaj perloser6stoj kaj orfosistoj alvenmi, 
Tli konstruu ci tíH kastelon ankau por ni. Kaj de tie, 
de supre ni rigardos, kiel 1a formik'anoj klopodas 
ce la rivero, trovante clam pIi kaj pli novajn trezorojn. 
Kaj vi de la supro direktos iliajn laborojn, ví esLos 
bOl1nal la prudentuloj kaj .severa al la maldiligent
uloj, vi estos la adorata princino de ni 6uj. Sedl 
aLentu, kara, nur Nipernaadi rajtos transpasi vi:an 
sojlon, cluj ceteraj ar,ogantaj sopirantoj estos jetataj: 
crt la maron kiel la plej grandaj krimuloj. Nul' Niper
naadi povos ekpreni viajn manojn, jen tiel, jen tid ! 

- Lasu min! Ello ekkriis. 
- Kial mi faru tion ? Nipernaadi demandis mir-

igite. Eble vi ne volas min ? 
- Ne! Ello ekkriis .subite kaj f1ankenpusis la 

juuulon. Si levigis kaj r.apidpiede kuris al la hejmo .. 
- Ne, 11e, ne ! La arbaro ehis. 
Kvazai:í frarita, la junulo falis SUl' la sablnn 

altajeton. Longtempe li kusÍS senmove Ul' la sama loko. 
Liaj sultroj tremis: la matura viro ploris. 

Sur la cielon jam levigis la ridetanta plenlunú. 

IV. 

La sekvintan matenon Nipernaadi veturis kun· la 
mastl'O en la kOllmllumon. Neniu sciis, pro kio ili 
veturis tien. Amiko ili sursaltis la veturilon kaj k url! 
hmo rapidveturis al la landvo}o. 

La junulo klarigis al la mastro la aferon jene, 
ke li pagos la elspezojn pro la profundigado de la 
river-enmarigo kaj rekompence ríoevús de la mastro 
iom da sablaaltajo. 

pr:ego de infono 
- Jaan KlIrner -

Pregas la infan·, gi kunmetis siajn manojn, 
pregas pri gepatroj kun fervor' . 
Sipveturis patro por havigi panon, 
panjo palas pro sencesa plor'. 

Preg·as 1a infan', nutras kredú malriculojn : 
estas d~o riea j·e porenc~. 
Turnas la infan' subite la okulojn, 
elrigardas kun malpacienc'. 

Vidas la infan' : cklevigis fúrta venlo, 
blanke saumas la muganta mar'. 
Kaj rapidas SUl' la stralon post momento 
kure la gefratojen grandar'. 

Pensas la infan· : ja hodiau ne revenos 
pIu la patro hejmen de ľ vojag'. 
Kontrai:ívole gl sin ·en la cambron trenas, 
pe~as kor' kaj palas la vizag\ 

P A l " f 'D' ! d k regas .a lil ·an: 10 gal' 'U patron aran 
dum la noklo, plena je danger', 
nevitu la malsekan tomoon maran. 
Sed pliventemigas la veter'. 

Kusas la infan', dormas la gefratoj Iaea), 
ses malsataj busoj mutas nun. 
Sed turmentas songoj premaj kaj minacaj. 
Ne briletas. steloj, mankas lun'. 

Sed dum la maten' la vento pIu ne gemás, 
patron mortan albordigas onď. 
La inIana kap ' nenion pIu komprenas, 
je termo ekplenigis monď. 

KajekSajnas ·gi nun malamike fremda, 
plena je mi.stero kaj perforť, 
pregojn forgesinte, kun aspekto plenoa ", 
vagas la infano nun Ce ľ oorď. 

El la estona :. H ilda Dresen. 

- La maljuneco ne estM malproksime, Niper
naadi klarige diris al la mastI'O, kiel longtempe 'Oni 
tamen servutu la fr.emdufujn ! Celere lau profesio mi 
eslas fj§isto kaj kiam mi maljunigos, mi k,onstruos 
al mi SUl' la sabla altajo malgrandal1 kabanon. Eble 
Dio donos bOllhavon kaj ricecon: eble mi akiros 
aukau boaton kaj kelkajn retaoojn. Tiam mi senzorg,e 
pasigos Ci lie miau vivon. genielloj, konstruistoj kaj laboristoj proponis al li siajn 

La mastro konsentis pá t~o kaj ili veturis al . helpoll kaj J~rkapablon. . 
la kÚlllunumo por preparigi proviwran kontraklon. - Ve:rsiljne baldau · ili jam alvenos, li klarigis , 

Samtempe Nipernaadi sendis anonoon al la gaz- fiere. mi jam respondis al ciuj. Ho, potenoo ?iela, 
etoj , ke Ii grandare bOZ011<1S ciuspecajn 1aboristojn, kia gojo kaj amuz.o estos,se tia. aro da homoj subite 
kOllstruistojn, ing-enierojn por konstruo kaj fos- alv-étui'os ci tien. Versajne mi devos arangi tiel, ké oni 
1.ab01'o j kaj petis sendi la Propoll9jn al la adreso komence 1wnstruu SUl' la altaj<o" pl:Oviwrajn barakojn, 
de la bieno. ' . alie kien meti tiun malsatun cikadaron. 'IIi dif'ektos 

Atinginte la hejmon, li ekscitite enirisla cambl'Oll . Ciujn kampojn kaj malpurigos ciujn al'bal'ojll,la·kon-
do Ello kaj mOIlt.ris ul si la pl'Ovizor,an kontrakton. . struistoj fa llenion atentas. 

- Ricya.rdu tiun dokumenlon, li diris gaje, la Kaj efektive Ii dcmandi.s la arbarvend~stojn · 
patro farll1~ollis ul mi la rivel'enmarig.oll por kvj.ndek pri la pe~o de la traboj, par.olis kun la Cevalposedantoj".' 
jťu'Oj. Kion vi 'Ůpinias. cu tiu tempo sufioos por fWlda de la urbeto, pri la· grandeéo de la tags.alajro, - . 
ek pluato de ln rivertHlzol'oj? eutute li kUl'adis de mateno .gis malfrua nokt'omezo 

EUo ne kredis al siaj okuloj. Si longtempe cs- kU)ffl1 la J:lÍenooni Yidis lin' malofte.Por momen.to li 
ploris 1~.1 kontrakton. Do Nipernaadi trunen parolis laenvenis, tralegis rapide la ricevitajn leterojn kaj deneve 
veron, por kin estu illie la ,kontrakto? , ' forkuris. ".. . ' 

Kiam post kelk.aj tagoj diversaj letel'ůj kun 1abor- , , Ello . ture sanglg-is dum la lastaj ., tagoj. Si oiam 
pl'OpOll,oj grandare fluadis . al Nipernaadi, la míro d~ . staris SUl' la sojlo,\iial1l l'i:ipern:;laqi revenis. kajgoje 
1a geJ.Thllstroj estis senmez,ll-a. . . kuris alli'renkonte. '_ 

- Dio mem scias, kia homo estas Nipernaadi .:- Kiárr~ vi KOllStruOS al mi la p..romesitan kast-
ofoktivc, la mastro mistere dirisalla edzino, servisto ·au elon,? si brilokule Ser.cdem:andis. ~ . , . . . 
fisisto li ja ne estas. ., - Baldau, baldau, ri.dis la junulo, similajn afer:' 

Sed se oni pl:ovetis csp1ol'demandi ion de . N~peI:~ ojn oni ne fa;ras dUm unu n.okto.Rigardu, etulino, 
lIuudi mCm, la junuloig.is ruznlleIÍa kaj nevole res- kiel mi devas ·kuradi kaj klopodi, tis kiam .iniaj li.elp-
l}ondis ke, ho, hagatelo, mi havas multe da amikoj -ontoj" estos alvenintaj, mi ' devossola: laboregi. · : 
kaj ili, sentauguloj, ie · .elsplQuis mia:n ,adr:esón. · , - sed min: edziDigfestO estás tute proksima,-diris .. 

Nul' .ul Ello li lllontris la,- leterojrr, · cn · kiuj ' in..: ' Bilo ~ubite, - kaj ;e11 'Siaj' gran~j ' okulioj aperis .lá.rmoj. i 
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-- Efektive! Nipernaadi ekkriis kvazaií ektim
inte. Pri tio ni devus iam p.aroli pli 'detale, cu ne ? 

Sed la tagoj pasis, Ello estis maltrankvila, Eno 
ateodis, sed Nipernaadi nenion parolis. Nipernaadi 
devis ciam kuradi kaj arangadi, la nornbro de liaj 
lett~roj pligrandigis kun ciu tago. 

En la bi:eno dum la lastaj tagoj oni ne pIu tiom 
atentís lin. Ciuj estis treege okupitaj pri la preparoj 
por la edzigfesto. Kelmm la masÍl'o, kelkiam la mas
trioo vizitis 1a urbon, kelkfoje ili veturis duope, kelk .. 
foje 'unuope. S:::d el la urbo a1veturis veturilo post 
veturilo. plenegaj je diverMj ajoj, kvazaií 'oni preparus 
ian pli grandan foiron. 

NUl' Ello ne multe partoprenis la laborojn, si 
&stis serioza, malg-oja, kaj ofte siaj okuloj estis rugaj 
pro plon. Si ciam plendis pri kapdoloro, es tis nervoza 
kaj ne voli" pIu ee viziti la pa;stron. Nul' kiam Niper~ 
naadi ceestis en la cambro, si penis esti gaja, ridis, 
petolif\, kaj alrigardis la junulon per eoamigintaj 
okuloj. 

Sed Nipel'l1aadi estis maIparolema, ial malgaja, 
li ee gemadis kaj ne kuragis levi la fierajn okulojn. 

- Kial vi estas tiel malgaja ? demandis Elhx 
- Multe da laharo kaj zorgo mi havas, plendis 

la junulo, tiuj rieajoj efektive ma1junigas min antaií
tempe. Mi bedauras, ke mi entreprenis tiun lahor
egon . 
, - Ho! Li ekkriis , preskau ma1espere, kia! vi 

ne akceptis ilin, kiam mi surgenue petis vin! Nun mi 
sufokigas sub ilia pezo. 

Estis antaiívespero, la cielo estis nubkovrita, la 
~rboj bruegis. Estis tago antaií la edzigfesto. Hi sidis 
du,ope sur la riverbordo. Nipernaadi ma1gaje jetadis 
stonetojn en la rivel'On kaj Ello rimarkis, ke liaj fin
groj- tremas. 

- Cu vi memoras, demandis honteme la knab
lllO, kion vi tiufoje diris al mi tie? - si montris 
per la mano al la sabla altajo. 

Li ekba1ancis la kapon. 
- Kiel mi povu tion f,orgesi! li _ -ekkriis. 
- Vi tiam demandis min pri io, daurigis la 

knahino, sed mi diris, ne. Mi ne scias, kial mi tion 
faris. 

Si silentis dum sufice da tempo. Tiam si dau
rigis : 

Nipernaadi, tiel strangan nomon vi havas, sed 
vi mem estas ankoraiípli stranga. Sed tamen, mi 
estus devinta tiam aue respondi. Se mi nul' pensas pri 
tio, ke morgaií mi edzinigos je tiu, - denove si 
montris per 1a mano, cifoje al la pregejo, - mi volus 
kiet ' ,ehle plej rapide forkuri de ci tie 1 Nipernaadi, 
cu Vl povu-s forkuri kune kun mi? Mi ne ~onas vin, 
mi ,-ee ne scias,. cU, en viaj paro,loj pri la trezoro estas 
ec iom da vero, sed tío ja ne estas grava. Se vi v01us, 
ni povus vivi auka.u sen viá 01'.0. Mi audis iam, kiel vi 
parolis al 1'ra11a,_ sidante antaií la provizej'Ů, pri 'arh
aroj~ kie oni povus vivi. ~u tiel vi pal-olas a1 Ciu ?/ 
Kaj tiarn mi iina.gis; kie1 ni vivos en mew de arbal'O, 
tnte k'ŮvritaJ de ne:go kaj negb10vado. -Dío mia, mi 
mem ne scias, kion mi paro1as. Eble , Ci,o tío estas· 
sensenca.jo, kaj vi ridas pri mi} La tutan tempon, 
de tago al tago, mi atendis 'vln. Sed viyenig kaj pa:r
Qlis neniom. Se vi nul' scius, kiel abomenaj estas al 
mi hí.karesoj de tiu viro ! 

Si falis Sl1r la: gefiuojn de la viro. _ 
Kaj Cl tiukapns Sin soua:nte; deliris kaj kisis, 

ec larmoj ape~ en liaj okoloj. , 
' - Mi n!') gcias;~ kiu vi estas,' kaj de kie vi· venis, 

Purigo 
- Marie lInder -

J ele mi jenon-lion forigas, 
Voj ' pii facilos Liel postnune, 
VivfajrujoD de rub' mi purigas, 
Kvazaú pIi june. 

Cion trans~ultren sute kaj sute 
J.etas mi kun okul' fermita. 
Mi ne domagas! For cion tute! 
IGal jil gard i pri cio splita? 

Cion transsultren! Plue kaj plue I 
Kclko kvazau a1kreske sin ligas. 
Cion memOl\) gardas ja glue. 
I\aj mi nun kvazaií min senhaiítigas. 

Kiel amasas acaJoj ciaj! 
Kvazaií ruhej' la pasínť kr-eskegas. 
Unun enhavas nur tagoj miaj, 
Kvazau infanon nur gin mi flegas. 

Spaco nun! FreSo nun! eble - gll'"ift. 
K va.zaií rip07..o. Vast-eoo. Aero. 
For milkapeoo kapturne varia. 
Do - cu fiero? 

Golfo de revoj - nul' medikamenta 
Pika solvajo jam por la pupilo. 
Plenas cle steloj intertegmenta 
Spac'. Mi rigardas .. . Venu trankvilo. 

Jelo mi jenon-tion f,origis, 
Vo j' pIi facilos tiel postnuoe. 
Vivfajrujon de rub' mi purigis 
K vazaií pIi june. 

K. Kalocsay 

flustris la knahino. Ciuj viaj paroloj es las ticl strangaj , 
kr-edi, au ne kredi al ili, mi lamen ne po,vas Jiberigi 
de viaj brilantaj okuloj kaj viaj v'urtoj 10ngtempe 
ehas en miaj oreloj . Kaj nun mi edzinig- u je li ! 

- - Ne, ne! ekkriis Nipernaadi, neniam , neniam 
tio okaws. Ni forkuros de ci tie roorgaií frumatene, 
kiam la gastoj enveturos 1a ~orton , ni eslios jam mal
proksime de ci tíu loko. Sed 1a trewroj, - cu vi 
scias - mi bavas fraton , ankilu li es tas granda kaj alt
kTeska vir() , lin ni sendu ci tieu por direkti la laboroJ~ 
dum ni estos on Dia rifugej'O. Li estas tre pl'udenti8 
viro, kaj li certe no trompos nin. Kaj la Oroll li post
sendo~ per sipDj, por ke ni povu cie vivi senZlorge ! 

- Ni -ce ne bewnas orou, diris Ello. 
- ~c, ne, Nipernaadi kQutraúdiris palre, 'Oni 

ne rajtas mal~p.ari la treWl''On! Ho, etulino, vi estaSi 
sur nůaj genuoj, SUl' 1a genuoj de 1a maljuna Niper
naadi ! Kaj ou vi forlasus la pastron, la patrinon, la 
patron. -ce tiujn arbarojn kaj kampojn por mi? 

- Jes, Ello flustris. 
- Kaj vi volas min, gojkr-iis la junulo, min kaj 

neniunalian ? Vi edzinigus j e mi,ec se mi nc havus 
oron kaj se la pedoj estus nul' en la revoj ? 

- .les, jes, la knabino r-espDndis kvazau en febl'O. 
Kaj Nipernaadi nj'l kapahlis pIu resti senmova. Li lib
eiigis la knabinon por IOOllenw kaj sa1tetadis kvazaií 
infano. Kaj tiam li ree altiris sin al sÍá hrusto, felioc, 
ebrie, plene je -ekstaw. 
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- Do morgai't frue ! li ."parolis kvazal) ple "Kant
ante.Morgaií "rrue "mi ~ ekfr41.pos sur ,via fenestro, kaj >' 
tiam ni forkurosde Ci tie . malproksimen, °malproksi- ,', 
men . . Sédcí tíell ni sendu tnian 'fr,aton, kiu akceptu 
miajn perlosercantojn. '" 

FeUeajkiel .jnfanoj, plenaj je revoj kaj 'esperoj, 
Ui je la noktome:ilo Tevenis hejmcn. . ' 

Nipel'naadi ,. ne povis ekdormi. Li paSadís-en la 
kOl'to kaj ~emadis. Profundaj sulkoj aperis sin Ha 
frunto, kv~zait antaií nelonge plugitaj: La tutan tem~ 
pon Ji pasadis tien kaj reen. Li eksidigis " sur stODO, 
sed jam en la sekvarita momentu lieksaltis kaj deu-ove ' 
komencigis nova rondkura<lo cn la korto.. , 

- Nipernaadi,Nipernacjo ! . IU flustris
c 

SUl' la 
sojlo do Ia poovizejo. " 

LQ junulo cktiminte levis la okulojn. Tie staris 
TraUa ·en bla:nka ceJllÍzO. . 

- Vi diris, 'ke mi devo8 respondi, si diris, nun 
mi respondos. Nipernaadi, mi eStaS preta foriri kun 
vi, ki-cri vi ·nur deziras I".,' . 

. - Cu efektive, IraUa, la junulo ekkriis goje. 
Ki-en mi aUl' deziras? ' Mi 'estas feliea, kara infano, 

kaj 

.,,) 

H.IlIT .Hř.TS.IlNlIRK 
. (řr.agmento) ~ 

Joiefo alprenis gojan, .senzorg.an, bra,,!lll 

))resen. 



inano",gla~~~:ae ' braliao; k:iun li; oonhu;n'ore ridetante, 
kunfr~padis jén kun, unu, j~n ~un alia. 
, Junu1in~ poTtis karafojnkun gI.asoj,alla gastoj" 
portis~ tien kaj Ci tien, ' kie virinoj éstisoktipíntaj in 
'lokojn, flavajn kaj <Tug-ajn botelojn. ' ' 

" .. joz.eio~e,tirig-is ' tuj, kiam li ricevis ion SUl' Ja 
telerou, eu ' la "ma!aujaiían' angulon 'de la mangocalllbro, 
Al l~:ilig-is Kunlerniúto, ing-eniero, antau nel-ouge ven
inta ill. Amer~k(), filQ ae suk<Úlllercisto. Venis tien .ankau 
ekslllllllstro,nuna grava direkto:vo de akcia socieb.o. 
Postc ;ankorau stofkomerCÍs.tol samtempe posédanto de 
pluraj;.:"domoj, kiu ' komence devigis siD silenu, tute 
sukcesé.' 

, ,Ci tic Qui komencis dece, senbrue, pli rigardante 
ol gustum~ntci sentante sinsuperaj al la cetera sot:ieto. 

» ŮU cn proksima tempo vi ne intcricas iri eks
terlanae:n ?« qeman~s la eksministro, malgrasa, kun 
longe~' vizagl), . cal kiu estis' 'vere konvu1Sle trudita la 
penserba, pT~k.aií sag-a roieno. 

»Nia popolo estas maláea! Kaj la l'cgistat'o 
estas lualkapabla! Mi -povas nun, en somera tempo 
stari dum la tuta :tagoen la vendejo, kun mezuril,o 
en la mano - neniu cnvenas! Sed hla! ne venas? 

' Mankas n10no, Sedla regístaoomallevudenove la kur
WH, ne tenu gin obstine alte - tiam ni povas vivi ! « 
Li devisis la svitou de la vizago kaj malplcuigis la 
glasou. . ' 

La 'eksministro ,ba!ancis Jnalaprobe ]a kapon: 
»Vi dcziras llovau inflacion ? ! « 

La ing€J1iel'o ekkaptis la parolvioon : 
»Mi estis illter.alie en la fabriko de' Ford, de kie 

venas tiuj automobiloj .. , « 

»La plej acaj automobil'oj en la mondo 1« in
sultis la stofkomercisto. ' »PI'efere mi sidig,as en sterk
veturilon, metas steTk.ajou sub la postajOIl, sed ne en 
Ford-oTl.« Li ridis triumfe kaj rigardis, atendanfe 
aprobOll, de 'UDU aLalia. ' 

), Permesu, mi paÍX>las! « malkontentis la i~lge-

BabUado 

uiero. Cu. vi sOi.as, kio estas »k>onvejero« ? Mi túj 
klarigasal vi" Nidiru, oni vicigas. in:il virojI~ oe ~ 
rubandego. SUl' la rubandego veturas automobil0, ho 
si!mifas, estonta :automobilo. Ciu viro almetas al ~i 
Si~Il parteton, iusraňbon, iu sraiíbins'on,iu. akson, 
in lagroll, ~is .}a aut?m'Obilo ~stas preta. ~ema m?
mento de baltado, nerna momentem pOl' ekspu;o - ~u 
viro faras siari " movo~ "kaj laai'ltolll1oJ)iloclvcturas 
Ira- la pordego,sidigu en gin kaj veluru! Neniu 
rajtas tíe erari, - tiam cio haltas, tiam cio . estas cn 
málol'.do.P,ost ·· ciuj dek minutoj fox~ul.igas 'pret~ 
ai'ltOmobilo. Jen tio \!Stas laboro! Om faru ce Dl 

ankau ticl! Je via sano !« . _ , 
," »DiS: .tigardu !,({ :ekkriis , :!;áěto:fk>omercisto. uSe 

ni Cluj "tiel komenca-sproduktaci, ID dronos baldaú 
en wl1'abundeco ,! Kieestas ia acetanto, kie . cstas la 
kO~b-umantP .~ .p~.().díablo?« " . 

»Sed tamen Ameriko riCigis tiamaniere I" ek
k()leretis la, mgenier(). 

' .. »Anle'r.jk() .úa!ás cn~/.1o « (liris . la ,. éksriůnistfO 
tre kompetente. · 

" »Katď,dfbnos en varabWideoo,« aldonis JozeW. 
)iV~,e« éffiiis Ia: 'AtOfkQtnerci.stl6. »PQf I kio .rap-



idas tiu ci Fůrd, se !amen. nenit!. ace4sllajn autó.:. ' 
můb:ilojn, se: jam ,1a tuta , mondů esU\.S '. plena ' de ·ifi.! 
Ja ankat'í ni , kapabluš ' pr,oelukti, ékzem,pIe ' stOfon, pa
peron kaj aliajojn ! J)onu nur al ni acetantojn !« 

La ingeniero disetenrus embarase la brakojn 
pruve, ke al tilO li ne scipovas l'espondi, kaj .ankau! 
la eksministrb · diris iůn ne:lwmprené'blan, 'por kasi 
sif:ln sag-au , peuson. , " 

»Amerika 1aboristo rioevás por sia Tl.lpida kaj 
bona Iaboro bonan salajron, « diris la ingeniero, kom'
encante de .alia flahko. 

, "Kiom da senlahoruloj estas tie?«' demMdis Jo-
zeflO kaj r,espondis mem : 

" »Laií oficiálajsciigoj ' 3~ 4 mi1j;onoj, laií privataj 
sciigoj duoble , pii , multe ! « . , . 

»Sed cio ci devenas de ' ma malriceco, de , la 
malriceco de Eiíropo kaj Azio - ni ne kapablas acetí 
iIíajn produktajojn, « respondis la" íngeniero. . 

»Diablo prenu, do ljne ,ni ,estas· ankaií kulpaj, 
ke ili hava8 , tiom dasen1a:borul'oj! « ekkriis la stof:.. 
k'omercisto kaj eltrinkis konflrme glaseton da brandlO. 

»Oiuokaze. 1a aferoj lÍe tute ne 'estas brilaj, kvan
kalU la laboristo ricevas altan sa1aj,I\on, « diris Dun 
ankaií la eksmmistro, kaj VQlis. pIi .disVlolvi sian pen saD , 
sed jam 1a stůfkomerCisbo . ostis trinkinta );mllldon, 
· metil1ta 611 la búsol! }>OQ011 da angil,a. kunc kun Já ' 
haiítů kaj daurigis nun manganbe : ' .. ,. 
· »Kiaj brI1aj ili estas! Dnu Jaboristo ricovas altan 
~jron,alia n~ ricevas ec gro~ou t Ou. tiů, e tas ia . 

· vonorda ek!Onům~o? « " . . . 
. La in~,euiero kaj ' Já ,~,~ksminish"() " cirkaiírig[H'di~. 

La st,Qfkomercisti.:í ne ebligis .lI ili sagan' konvel'sacion. ' , 
SUl' la sojlo de lasalollo aperis llovaj g-astoj kár 

Jůzef() iris al iIi renkonte. ' 
La bruo pligrandigis, .la virinoj . akre krietadis 

kaj ridaois; la voe<> de Kůrmits 'S'uperis de tem.po ',al 
tempo ,cion. KUl) brandg1aseoo en ~a mano li vagis dé'. 
unu tublo al ália; kunfrápis 1a glaSOjn, diris iou, pal
pebrumis per siaj oleeca} brunaj okulojkaj daurigis 
la ruJigadoll. . .' . 

La maljuna Anaste venis el la alia cambro, 
prok.simigis ul. Jozdo, metis tute kviete ]a maDůn 
'cirkuií lian talion kaj di-ri,s 1tute ,amike : 
· ' »Rig.a!du, vi bavas pIi junajn' ůlrulojn, 8ea1"il1 ' 
manka!! io; .. 'Ar. se iu vimas, ke li ricevu lůkon . .. 
Vi :ja e tas propra homo. « . . 

. Propra .hol1lo! pensls Jozefo. Tutan jaron mi 
. ne vizitis tiun 6 loko:n! . . . . .' 

· . -Sed li sentL!! hodia{~ Ilék anlareoon , nek 1l1álamon,1. • ~. 
LabradQl' esti ~irkaiiiía de 'Yiroj kaj viri.noj , ce 

lil granda tablo. La bruo (JSns tíe plej lauta, tOm KUJI: 

frap'adisla glasojn ofte, 'Oni kriis al in ViVUOll . De 
tempo a1 tempo ' OIŮ sercis 1a malj'Unan Arraste, oni " 

~ velligis lin a) títi tabl~ .kaj ·f oni igis liu ):isi .la' mai1IOO '.· 
de. Labrador. ,' " . . ", ~' 
'. Higardante ell 1a s310110n, Jozefo Vidis Kormiís,:-' , 

- on antau la tablego on pozo de orato:řo, kun vinglaseto 
en .la mano: '., _ . " 

'(iu. Ci "Viro estis agirita en p]uraj 1{ltnk:t'()tigintáf ' 
sooietoj, flOririnta cl ili · ,Ciuj , tiell ke' je la ,nOQ1O de l~, 
edzil10 aperis; duonde-kd\l!.ó 'da ďdůlll,oj, kaj Dwľli eslis 
DeI honhava civitano eie. . respéktatá kaj 'satata. EG saga '", 
-Oni opiniis litl pro lia rioooo. " '. 
· Kormitspalpe!Jrumis ruz~ per siaj .oleecaj brunaj ' ~ 

, okuloj., k'Vazau li 18cius tro .inÚll'eSAjn af~jp, sed int.en- ~ 
~ ~s . malka~i e.! ili !l~l; m,l1l$.randan pa~t4~~.! '! . ', . . ~, . 
,' , ~Est~~ s~J?ro ~rr~!~ ~ ~ilo~, , ~s~ma~J elg;-
saj kaj esti?nta:J nnmstro), sIDJorJIloJ kaJ . SID3.Ql'OJ I La ,' 

,carme ' " . ' 
. kre.vas b~goi:l) e.\'1 ~';Mum'. '·" 

Sed malgra,u la sajna varmeto ja , 
es tas ne varme, 
kaj kun 
obstino~ 
nudás ,bulvardo 

Sed snr cieľ.kia ardo, 
du m p1'Oui.:eno 
I1l allyew flugila: 
f:'Ilgu aů ,kuru. 

~aj en cLes , mleno 
gojů I:~brila! 

.Ki.a ondad: de radioj 
vihras tutmonde! 

Cu vi kól1.k'tirti? 
. Logas kaj ravas, 
.,' ali~pecaj . nun ínin meJ.oWoj. 

"Eu okuloj:r;'esponde 
ardas ram.oj -

. val1usMt!ngo ! 
.Jen rigardu, ,girillgů 

burg01K>jn surhava.s! ,,· 
}<""ringo nun k~ntas' sen).ace" 

; ~i:i,aéroSoň@j:' iaJ ., '. 

sen-m,ge, 



aferp ' 
torQj, . .' " -

Nia afeió estassiÍenti kajpagi impos~9jn. i( 
' Oe,tip ,oni 15áis' de mtiltá,j flaIik;oj »Vť,re! Brave! 

Ní ,uur" pá:gu I Diablo preou } :,'" Sed jeri la sarkoj 
nepag~l ... «, ď. ..... . . .' . 

::r.ióplacisal K()rfiÚts, lipasis· qe 'nlu. piedosur 
la aliaĎi ,Tide.tisan~or~iípli ,!"uze,grat.isp~r fingro la 
t,eÍnIliofl.kaj ,.,doaiírigis: .,' . 'e' , 

... );J.a: afe~ ja cfut~~ne estasJiel malgoj~ga, ne faru 
tlel seh~ulpan . mienon: '·Ni jajyias, ke ce .ni oni es14s 
tol~Jlenia ' kaj. atendaS dum . plul-aj "')aroj - « 

)5Se i ,0ni devas" pagi .centojn da mili~noj! « oni 
'il1terroinpis ',)rrie: " . . . '. ~: 

. »0niestas tole~eIlul nur, al iZI'a,elidojl« 
~" » NUl"." de . níálrió31ó oni p.renas senprohaste ec 

liall lastanď Sa~idon,« daií1'igis }\o1'mits triumf.e. »Hic-

uloj povas halaI,óJnd~bovo.j, ilin tu§as miuiH.Cion 
onLpa1'donaS. (Jnterromp,aj ,ltrioJ »Ve1'e,! «);, Mi nUr ~ 
voUs qiri .: .Cion,oniparQonáS, nur ne malriceoop. Non 
~ turnualian' págah: , TiÍl6 aliapago palx>las páni 
mem, 'pri uegocistoj'kajiliaj ediínoj.Vl,ja' permesas?« 

»Ni . petas,' rli ·petasl « onikriis <,le la tablojkaj 
eF grupoj de apl!dpordajs:tarantoj; . " ' ' 

»Nieivj estas nur ~ antaiínelón:ge venitltajel la 
kampal'O.A:iíanJfuuelurbajantaiíkvartaloj. Ni óiuj 
ank:oraií bonsanas kaj . nia apetibo esta,sdiable boha. 
Tion laestimata .mastro " puvas ;Hesti , jam ,nun post 
kelkhora inangado.« · . , 

Ci 1tie oni nekalIrulas! kriis la maljuna Ar~ 
1'aste. 

.j) Mi diras: nia .apetito estas bona! ({ ripetis 
K,01'mjts, »Se nia negooo d0n:as al ni bonan profiton." 
ni ja ne remetas .giIl tien,sed prenas giu vespere el' 
la kaso, iraS hejmeriaií en 1'estorac~on kajmangas-. 
drin~ tíel, ke ni ecg.emas. Kaj fitle ni krev:as. 
ki'el "plenblovita ' veziko. « , ' 

Nun ~ estigis tín 1'idadokaj braado, ke ne estis 
aiídeblaj la. vortoj de Kormits. Li levis la glason .lýaj 
ciuj . aliaj ,sekvis lían ekzemplon. . ' 

. Ella estona : Neeme Ruus; 

!'TA'LeJNTA PJI :R,AZITO .F. . _ - ,'<.1," 

Rl;:ED MORN 
(FÍ"tAG/OEF.N,TO} 



j 
ul Ellu. En la 23-jal'an agon de Ellu, vere mirinde, 
ankorau ne estis respeguliginta yiridealo. 

Si ja estis en siaj imagoj adorinta, simpatiinta. 
Tiel si adoris unun el siaj instruistoj, kiu placis al si 
pro sia senhelpeco en la praktika vivo kaj cn · kies 
rigardo ne sokis hll lu -dezirego j~ b bonajoj de ci tiul 
mondo. Ado1'o ci tio estis tiúsende, ke ~i akceptis sen
kritike cion, kio estis luliganta en li. Nenion , kio eslis en 
li, si mezuris per mezurilo de bono kaj mulbono. Se ce 
oui estus povinla s uspekti , ke ci tiu senlo estas amo, gi 
oslus eslinLa tia, kiel oni amas delonge mortintajn geni
ulojn , kiel oni sirnpatius ul liuj, kiuj nek imagas, nek 
iam ekscios tion. Tio estis amo, ne atendanta respegul
igon, ee ne sopil'anta je gi. Tio es Lis simpatioen gia 
lai:ivorta traduko - kunsuferado, kunsuferado lun la 
plej mulgranda trajteto , kun 1a plej ma1granda viypiko 
en la persono de la alia. En EHu eslis multe de tiu ci 
revbezono pri alia persono, kie oni poyas vidi simpatia 
ee la plej etan hagatelajon en la alia. Si povis forgesi 
sin en simpatia homo, sidi ee liaj piedoj dum lumaj 
kaj mallumaj tempoj kaj aiískulti de liaj lip oj vortojn, 
dum ciu vorto ~ajnis al si unuafoja kaj. interesa. Simpatiaj 
vockordoj ne eluzus la vortojn gis malnovigo, ec la plej 
ciulaga frazo ekhavus . en simpatia buso novsencon, kaj 
la spirito pl'ovizus gin por la yojo de eterneco. Si esLus 
volinta vidi simpaLian hOIDon , por ' ci liu víctaao '~i faris ' 
lamen neniun pason. Siaj oreloj ·eslus volonteciam aus
kultintaj 1ian vOCsonon (kvankam si aiídis, ke tio sokas 
lI111zikemajn aiídsentojn ), si foje vidis lin de malprok
sime kaj fOl'kuris , ne lasante lin alparoli sin. 

EHu ne vo1is foriri kune ku,n s-ro Krais kaj restis 
ankorall iom. Si rigardis 1a tonditan kap on de ~:ro 

Krais kaj sentis plezuron pro tio, ke ci tiu kap o estas 
tondita tiel virece, ke ne genas lian virecan figuron viri ... 
necaj bukloj. 

Lainlerna mio de Ellu ne eslis SUl' sia gusta loko. 
Nokto ne donis al si dOl'mon kaj tage ci tiu nedormita 
darmo kusis sa1"ge SUl' siaj frunto , skapoloj , en la oreloj 
kaj pieclfingroJ , sia pensprocedo haltis en c1ormnebulo. 
1\.iel abomene estis tiam doni leciollojll kaj kiel n ervemaj 
ostis tiam la gluplcnaj fingroj 1*) La fino de leciono 
neniel sukcesis alveni, dmu tedis jam la okulon mezuri ln 
antaúiradon de la horlogmolltrilo. J arn generale la don
ado de lecionoj estis granda nervozado pro sia l:iama 
atendado, kin lasis komenci nenion kaj kien 1a tempo 
premigis nervozige pro la nevenoj kaj la cagrello pro 
llla1sparita ,tempo. 

AnkRi't la sekvan tagon ~i vekigis kun kapo, en kiu 
1a antaiimatena distrita dormo lasis sian do10rantan post
signon. La JlOklo ne est.is doninla al sia interna vivo mal
luríl0n. K vazau: per lumjctilo 1a pasinta nokto iritis 1a 
siluon de. ln interna vivo de Ellu, eligante d~ tie antaue 

,neimagitajn gestojll aú sonojn.La nůkto ne estis malfor·· 
Liginta 8ian imaglabOIon, la kurado kaj envicigado de siaj 
pcnsoj restis libera kaj rapida. . 

. En la tria mateno, sekvanta 11.1 la du nnuaj , ci tíu 
rcmemoro ~ajnjs jam ko.vrita de maldika glaci-tavoleto. 
Si retenis sin de kreado de iluzioj , priridis sin. Pllnis 
antať1 cio ékhavi illdiferelltan núenon ce tiu ci rememoro . . 
:ed spcciale ankorai:i Ellu estis homo, kiun simpatiaj 

1101110f povis kelkfoje okupi tiom, ke sia personeco estis 
malaperonta, ke si ne apartenis pIu al si me.m. l'iu 
okazadis, kiam .simpatiuj trajLoj de iu hOlilO igis ' karnó 
kaj sango cn la spirito kaj rememorqj de, Ellu, kiam . 

' ili igi:. siaj kunestantaj kunuloj : kun kiuj si parólis plej 
bele esprim.itajn yortojn kaj intersang.is plej surprizaj~ 

*) Ellu vivtenis sin ,. per . leciQnojkaj farad o '· de" 
c.igared-sk,atoloj. 
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Buso kanias, kar' malgajas 
Popolkanio 

Kiu ,ai:idas nin k~ntantaj, 
ninkan.tantaj, nin, rlÍnantaj, . ' 
tiu dirus, ke ni gojas, 
ke ni plenas je plezuro, .. 
ke· ni · kantas gajan kanton, 
gajan kanton, gojan kanton. 
Mi kantadas tra la tristo, 
'tra ta · kor' lamente trema, 
tra ta zorgoj turmentantaj. 
Buso kantas, kor' malg.ojas, 
la oku1oj verSas akV'on, 
vangoj ondojn forfluigas, 
la palpebrojn larmoj lavas. 
Koro konas multajn kulpojn, 
vangoj ondojn forfluig.as, 
brusto zorgon premegantan. 

El la- estona: H enrik Allari. 

fiejmo de kaniísiíno . 
Popolkanio 

Kie hejm' de l' orulino, 
c~mbřo "de la caimulino, 
dormoliOk' de ľ daJiřno, 
k·ab.an~ť de ľ kreskajeto? 
Tie hejm' de l'orulino, 
cambro de ta caimulino, 
dormolok' de ľ daliino, 
kahaneť de ľ kreskajeto, 
kie la piceoj pampas, 
la graciaj alnoj altas, 
la· tremoloj junaj tremas; 
la hetuloj blankaj brnas, 
Tie hejm' de orulino, 
cambro de la carmulino, 

. dormolok' de ľ daliino, 
kabaneť de ľ kreskajeto. 

El la estona: H enrik Allari. 

- pensoJn. Va~aj., ci tiuj rememoroj restls . m.alklarigantaj 
, malantaií la tempo. ,Tiel tiam alvenadis .tiuj ci gastQj por 

plenigi la solecon desia cambr(), ehokite' C\l per. jusa 
renkonto, cu per ~ildo au penso, trovita en si ~kaj , ankaii 
aliloke. Entute homoj konkeradis la ~ternan ' vivon de 
Ellu; meme jam karpe foriginte, . ili plénigadis sian 
spacon kaj tempon. Dividante kUn iF komunan spacpa1"
ton, Ellu ' ec ne -vidis ilin, Ca1"si cstis ofte kaptata de 
pal'olemo, kvazau · sia parolneccseco estus '·streeita . Idei 
pafarko, de ' kio, profi,tante la okazon, si· estis nun· libeT
igallta. 'Malagrabla sento kaj bedaiíro _ordigis. ankorau long~ 
giajll rezultojrí en' ~iaj cerho kaj koro, gis ili rěko~sciigis, 
kaj pasoj de inlagoj ., r~stigis en si Il1almulte d,a. po·stsignoj. 

Pasis tagoj-noktoj . . La: amareco de ' la . reII~emor~de 
. EHu komencismalpliigi. Rigardante en sin, · klinitante cn 
.sim. interrranvivon, si trovis, ketie,Jev:as Ja kapon --Víro, 
kj~~ , si vidis kiel la ulluan viron. · Lia' manpre.mo, <estis 
firma kaj ' apoga: La· 'forte, eble ' ec . iom tro ák~ntita, 
antauenigo de~ 1a. malsÚpra parto de lia vizago , fáris 
impreson; · nI! ~ siriúlantan al ' ali~j, .pro sia iom, diklipa 
buso: Kaj Ellu ne toleris Iiomojnkun. preskaií 'ab:ofi
jgil}ta mentonresmjo, kiu igis la viz~ontiel serresP!"ima. 

"Partel Krais ' p1acis alEUu, . pFÍ tio si igis ·konscia 
an1aií si mem. Si nur lkdaiíris, _ke 1a , homoj · ne povas 
transdoni sin : Unu· al alia, nur aninie, kaj bezonas por 



Úo ia maJbonal1 il1ter.pretadon de la korpo. ta kunestado 
kun Partel Krais konsérvigis en Ellu rigarde kaj vorLe. 
Si ne povis memori lIlUlton pri la surtera mio de la 
homoj, si vidis en ili unue la kolortrajtojn de ilia . per
sono, traktantil ilin, kvazaií ili ee ne estus korphavantoj. 

Sia sopiro avidis kelkfoje eligi el si en iun .vorton 
au tempmomenton por perdi sin. Volonte si estus pre
ninta en la adresejo la adreson kaj irinta al li. Tio estus 
povinta forigi sian sopiron. Sed la sentoj, levigantaj el 
la koro, devas lacigi sin sur la longa vojo de la eksteraj 
sensoj . Ehle pereus sia fido sur lia kor-rifo sereanta 
kaspensojn. Estu ee tiel, car sin ekkaptis sopíro pti li , 
lenante sin SUl' fortaj brakoj. Si estus volinta apartigi 
pii detale liajn trajtojn, ci tiujn sortpunktelojn. Volonte 
si estus pasiginta horojn, observante ilin, enprofundigante 
en ilin la pensojn, legante ilin kiel li br on ; laú kompo
nado de siaj spertoj si estus forminta tie la vivon. Dume 
helis en la memoro nur la vizagesprimo, movoj kaj voco. 
Si estus volinta vidi ilian tutajon , sinceran kaj virecan 
vizagon, kié mankas la tuta malvastanimeco kaj mens
malriceco de la ettrajtaj etburgaj vizagoj. 

Multajn tagojn si sidis kun domagsento en la inter
no, intencante senpere efiki je li telepatie. Kaj la bazardo 
transprenis la ' gvidadon al si. 

Promenante sur la stratoj, Ellu foje haltis ie antail 
montrofenestro de fotografisto, kie , inter aliaj elmetit.aj 
fotografajoj, si rimarkis grupon da junul6j - kaj inter 
ili sian pensf;ksiton. Si miris pri la iom nefaceti taj viz ag
lrajtoj, ne subtiJigitaj de generacioj, kaj tamen forlo
plenaj kaj vivkapablaj. Si dubis ankoraú, cu entute ci 
tiu vizago apartenas al la supozato. Tiom malmultajn el 
liuj ci tnijtoj konservis al si sia memo~o. 

Profundiginte en la esploradon, d~m' kiu facile for
gesigis la cirkauajo, Ellu ek~entis de ie rigardon al sia 
profilo. Turnante la kapon, si rigardis al la vireca vast
trajta vizago de Partel Krais. La nekuBita gojo pro la 
surprizo, kiu komence aperis en la okuloj de Ellu , fori-gis 
sarpe rapide pro la genti1e-serioza mieno,kiam si etendis 
salute la manon al s-ro Krais. Ci tiu movo sentÍgis 
liel familiara,kvazaú ec ne povus enkapigi penso, ke 
post unufoja konatigo restas konataj nur tre malmultaj 
homoj. 

- Mi esploras vian fotograíajon. Mi estis konvinki
ta, ke tiu :kapo, lokigita iom kline kaj a{logita' al man
dorso, ápartenas al vi, diris Ellu monirante sur la bildo 
iun vizagon. 

- Jes, aparlenas. Cu tiel malmdlte vi memOl"as la 
lrajtojl}, . ke vi ankorau dubas pci ili? 

- , Mi mellloras la homon precipe lau liaj mieno, 
VO?o, movoj. La trajtoj de la vizagoe3tas io Hanka, la 
nlleno -;- . cio. La mieno apartenas al la homo, la trajtoj 
- al la naturo: krucla materialo, donila al la hom
spirito por ellaboro. 

. Kaj ili pasis antauen kune, parQlante pri komurraj 
Illteresajoj, sobravorte kaj kun, paúzoj. Por flua kaj sen-" 
~alta inte:rparolo estas suntrate tro multaj malhelpoj. La 
mterparolo temis precipe pri kritikaj demandoj , kie 
evidentigis, ke laopinioj de Ellu. estas ofte malaj al 
tiuj de s:'!,o :Krais, sed 'la rilato al la interspaco de ci 
tiuj opinioj estis amha~flanke tiom hon vola, ke tio núr 
pligrandigis. la bonan humoron . . Estus . ·.ec maloportuDe 
kaj !!trange·,- se la opinloj de du homoj okaze ciam tiel 
koincidus" kvazau ilia naskiA'loko estusnur unu kapo. ' Né' .. 
sentis EU!! mokhezonon, kiel si sentis gin, kunestante kun . 
Ilmar AúDuk, kiam Sl nenielpovis · n·e pili post :kélkaj 
frazoj sian- kunparolanton; nek glitis en ci tiUJ;l inter
parolon..:.~r~ frazfragrnento. Profana . estus serr~iíita ,·E. 

nun Aerca Iraza kaj vanta] sa)ni la multaJ vortoj. PH 
volonte Ellu estus nun sidinta, kliniginte en solecou kaj 
sin mem, jam pro nura sciema. 

Estis senteble, ke ci tio igas inLerrilato, fakte gi ja 
estis tio de la unua rigardo, kiu sajnis ignori la animapar
tigajn in terrnurojn, transgrimpante ilin per ciaj metodoj 
kaj eksperimentoj . Ci tiu vojo kondukis, lau plej geamet
ria rektlinio, sen ia alarmo, en la koron de la alia. lli 
ne bezonÍs lerni la alfabetan, ili ne bezonis silabadon, 
iliaj koroj sajnis denaskaj legantoj unu ritate al la alia. 
Nun neimageblaj detalajoj ne eslus povintaj sangi la tut
aspekton de ilia illterrilato. Estis ec pIi guste reteni ci 
tie la vortojn, kiuj ciam suspekt;ls kaj estas ekzemplo 
por la mankbaveco de homa esprimkapablo. 

ElIu prirniris kaj malfidis sin, riJal.ante de komika 
Hanko al sia nOV:1 stalo, sia .mimsituo. Si seriozigis 
tamen , rigardante kun ia malagrabla senLo sian vivovojon, 
kiu sajnis ekkonslrui gis liam neirnagitan transversan 
stralon. Si sen tis, kiel io nova venas en sian gist iaman 
kom'inkon: kun ci tiu homo vi POVil;' ha vi kotTIunajn 
srkretojn, inlimajn sekretojn. 

)]i disigis en la urbo, ne promesante intervidigi . 
Fiksilaj renkonligoj kaj promesoj estas se.ntkoníuzaj kaj 
liganlaj. La plej ligilaj senloj iras laii vojoj, plej liberaj 
je ligiloj . La plej bele kaj ekscile felic iga tempo es Las la 
tempo de alendadoj , kiam nenio ankoraú estas ligita je 
nodo, kio povus íari gin labortagaspekta. Nenio povas 
igi teda ciutageco, la interesa aspekto de noveco konsel'
vigas cie kaj enLenos aLendojn-surprizojn ankorat1 mot'· 

Lignoflravuro 
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'gail. 'Subtilaj kaj " Í\p~teriantáj ~ur a:i serÍoza] sentoj eelas, 
la g~stoj kaj antai:ísentoj ae la animoj, ~amčio estas 
ankoraii direktata nUl' d~ la: koroj .mem. Jam la nezóno 
oe unu el ambau koodukas ul intervidi~o ee sen antaua 
fiksado. 

Hela ' kajkonsternanta: mens'Vibr~ ne ' dezifis akcepti 
la vitecon de ::K.rais '"volante, sed la sentovlvo ~uis dum 
lUJ momentoj ~ian malfortecon. Tio estis nevaj .momen
tůj , ,kiuj §uti~is en la senkoloran ciutag~ vivon dé Ello. 
Al Aia mem-indeco Cl tíó senti~is malagrabla, tamen si 
sentis plezUl'on estiordinara; ciutageca, simila a1 hom
lX!.iloj ; ' esti horno; l\iaj cirkaiíe en la \l1liv.erso čirkauas 
vin kunule 'kiel milio,noj da vivbagatelajoj ; kit1j plenigas, 
tegas la fundon de la vivo, el kiuj tamen neniu kaj el 
kies agado onanio fluas al histot;ia e:kstéra surfaco. La vivo
felico ~onsistas guste en , či tiu k'lsiHl kaj negenata ' guado, 
el kiu ricevos nenion postaj homgeneracioj, kien venos 
nen iu flanka persono kiel vidanto aii scianto . .J3elege 
estas posedi la sen'sojnde milionoj, al la barialaj detalajoj 
de Ides receptita vivo eSlilS dreSa, vere grandioza cla kon
tenti~o de jHa korpo kaj la. paco de la anirno, kie oni 
povus dOl'mi dUJl1momento. Kial do est~ ethomo, limigita 
korpe kaj anime, se tioo ne rekómpencos ec kvieta 
vi\'dáurig<ldo I 

Ellu sentis ' ion no'v.an rnoy~ganta en ,sia interna vivo : 
tio estis san~o, killn si ~uiskiel surprizon de noveco. 
Rektigis ec la espo:ro sian truage klinigintan kapon : eblo 
et: !li scipovos, gui ci ti.ujn bongustaJojn de 111. vivo, sed, 
iJ.in devis fa..ri ' gtieblnj 'por si la persono' de Par tel Krais. 
Slljnis, ke sia ;mimo atil1gis novan stadion, en kiu valoris ba1i.L "...,.,.", '," , .. - ,,--.-" -, . :-: ' 

Ha1.u:rdo reillContigis ' ]pnu'n kun Partel Krais pI'ur:' 
foje; Intel' ali<lj EHu ,evitis PiÍrtel'oÚ'; car io tlmigis 'Sin:' 

, VOl'I:O, pl'elm'paso . faUgJta de ' !pultaj , neyi~leblaj ., lipoj , ,,' 
povas ofte ;),m-á~igi la humoron. é~ titi vorto , per si mem, 
foje jam dil'ita de maldeJikataj JJpoj, ne estas ja grava, 
S(l~ , ~i povas ,estigi en . la anímo postsignbn. Si , Hri)is 
pJ;ofani al multaj okll1oj s:ajn sentojn,~i volis osti nonio 
tll multaj okuloj knj ' oreloj; Al PaTteJ ci t1U tJ:ajto estis 
komence štranga, sed, ' ~alkov:rlgaiite iom post iom, gi 
malfermis ree oovan angulon en \ la ' 'imiÍnvivo de EHu. 

lH konis unu lil. aHan kelkajn monatojn, ' dum ..kiuj 
~a telupo de EHu pasis pIi ' l'a,pide en lecionoj, .ce ci'ga-: , 
Fe.dskatoloj,. kie f~rJlljgis revoj k\ij d~ kie. . esti~is se~t
l'elUeuiOl'oj ' por libera,j matenaj kaj , vespe,ra:j h01'oj; ~ia 
~on,tvh,o , 081is .mu1te malpliigintn ,)a" tempon.Kaj tiarÍJ. 
ci , tiun ., interrilaton ' romprs Partel per demandů, kiw:í 
ElIutinlc ' ~nÚiísenti'S, cl).rCl liuu antaiiseótoQ . si něnicI 
volis agno%ki: - kian; ni geedzigos? '" 

Oi tiu dmando seuti~js .tielnekonyena" al Ellú , gi 
cstis pii surpú!,i.l ol ill a:IÍ.ta ue', neim;igita :tiazfrag~:nonto:" 
Sin , IlCojaU1 interesis nek Jogis Ja vera cnhavo de.edzeco 
...::.... la komuna· vivo 'de ~orpo kaj ~nilDo;kiu ~~speguli~as
ut~lo en la sociů,n ' vlvon . . Si. anbií ne 'kredís j'C 1a ~ekl 

,> livc~o de tiu ci k-o.Q1Una, vivo ': nek .'l:ion, ke pere de ' ta 
nnii'ňo oni alit'asla kOq)on~, nék sam~ malmuhe troň, ke 
pel'o .de; Ja' korpo ón) aliras la. ~,?~. ~iii :~okis ja ofte 
l,~ komuna vizagespri'mo . de geedzoj. Riil ili p~aú siajn 

, ~n~~~iduajn apartajn t.rajtojn por riga'rdi on 1m11DSllcgui6 
la kQ.U1unan mienón ? ' '"., : 
, ' La viza~o, de Pirtel Kr.ais, kiu faris &i tiun :deni.ai'l

don ~oj-since.t'é, jam eptimemeir:úí:spáSante la ,deman~ 
don, cllj~i geedži~os, .:.....,..,ekhay~$ konsternitan kaj iOJ1) 

,'gé.ni~l esprimon; l~;llú.:dlsti~ gusto rigwlanta fl:ankoll, 
}tiani la cho de tiu cjderňando. kondu'kis ~~n en kOnfuz:iri> 

, pensosferon, Sl rigaidis ' Qun 1a' vjza~o~ 'dé Kraif - tiari 
esprimon havis ' lam ankau Dmar AnnUk, sed 'gi estis pIi suprala' kaj,naiva. .' .. 
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estÍls. nul-,' nova. ' vbjt> pIi: 
,i,i\'JFv.S!~n~:Of 'estus eksp~riúientó . por ' sia 

vaoa5o .je la vivtem(ji 
kun . ciuj ln'uLtc 

-"P"W·U ""' .'V'I. . .giaanll1l'vi v6. si staris 
ra~ilia:· retico, 'antah' ci tiu. 

'm nekhlra aiigulo '!lel; menl~ro 
lWU~ '''t'''",'' ,,,~~f\I'~ ;~ľ §j 'soI;igó"J.{iri iam , en la ágode de.kl 

,,,,nn. p"T]' .. . veki4tasill" Si estis en ,songovidiÍlta 
mez.e >de " arode infanoj . . Si alr'igardis ciun 

..sciislaď :fak~on,ke }áiídire tio estas sill.jinf~oj, . 
'!ln sla , sl·~tamell 'I:W ; sentis tiou.' Kaj si igis xnalg<lja 
pro tio, ;cM siit vivťl estis produktinla neriion aliari ol 
ntir !~roir.da 'grasaj inran'Ój , ,Kaj termo vekis Sili': Kiél si 
povu's ,' ti á:m "ankpúuesti la ' sol;~ regmto , de $~aj tagoj. 
Kiet , sr :povus tiamkuhdi ·duru tagoj de mateno gis 
vespel·o~' .e.n 1á." IHo, l,egan,te aú ' .pensantekun 111alorda 
haf~Tot~IiFi laTí.vi?le, ,ne ió; se .si · ne vola's? Si ne scipovus 

. ciruu ;k:9nsideriláaliah, p'eniaI,J:~ si larigus edzecllIartiro. 
", SSj :~,n~ , estu~ ;volinl-a ?kredi, j.e 'la malkapableco de sia 

m~o: ádopti~i al i edzeCo. Cu · do ve~e si ne 'amís Pih'trJ 
Kl'ais"o.n, 'en' kiespěrsóno la so.1'to ' aIportis al si plUl'itin 
detalajgli kieI. surp:rizon? ' Sed fakte en siaj sentoj ciuj 
hOInbj ,~eÍiko:ntadis unu la 'alian: tiu, kiuunuarigarde 

. sajnis ' lnalsirrípati-a, komencÍs postkelka , tempo.sajnipli 
bon~/ kaj Jdu ;Inorterrtulod,ouavus' tiela{;ail.sorton, ke 
gi . kůnďQnus .. a1 lieo: ci tiun mondou neniuu 'trajton, 
p~rkíu ' alla 'prerksimuloj li~ pel'sono i~utolerebla? Tiel 

-7'" .',' • • -, ., -f.-' , .. 

li ' eltró:y:i~iš súr' li mezvo)ó 
bu, jé"kiu entuzi'asiňigis siá unuarcÍBardo; ekhavis post ,'" 

. kelka tempo ttajtoiií, kiuj sovadis sian .unuan · ÍmpreS90 :' 
a.1 mezvojo.Kaj kin el la ·. mortemulůj do. ne havas , 

' ťťajtojn, forigantajl1 etJ:tuúasf)1on? Tiel llíciuj l'enkárt-'. 
tigadjs ' snr la ' me.zyojo,kaj Enu sentudis sio 'samgi'adc 
malpI'oksima de ilíCi-uj. . 

Kiam , rinigos do por vívauto la periodo de ' 
mentoj, ki a~n komencigos serioza; ese.nce vÍvata tempo? 

La inemanalizo de' EUn montrisal ~i, ke siajsentoj 
ne. malkasasen Pa'ttel Krais al Sl tiujn malgrandajn; 
sajne tiel malsagajn 'detalajojn, kiujn oni metus eh 1iajn ' 
vjzágn:ajtůjn půr vivigi )ian frunlmalantaCi.on, por doni 
enhavonal lía rigardo: Tio ~e igis Elln'n vidí lanuan
cojn de la korpo kaj aDiino de Partel. lufoje malofte 
nur: ki el sunzenito :eklumigis, en Já persono de Partel ia: 
neekzistanta lra.jto. Nenio mirinda, se ofte la amo mal
kasas CD la 'homo poeúkapa'blojn. Cio tnlece fó~·te itli
ptesanl.a okazajóaú senlo akrigas la sef,lsojn de la hom,(J 
pOr vjdado de Íluancoj. Estas necese vidi kielk1arddanto, 
-- kaj je tia anillú.tato fa vore e1'ikas amo. La hon~!o 
estas 'kapabla por nenít) plene ka;j tutece, kion li n e arl.1as. 

,'Sedtarnen: . per kio si rermos la interaktojn de sia 
memanalizo, ta lntel'tell1poj:úde la observado de sia propra 
anj.fl1o ? Ne suficos ebLe~is la f irlO de 1a vivo imag
ajoj ,. poezi;travlvajo.j , inspiriti!j de iLj, papera libroregno, 
doopo . kunsi,'me,m, lam alvenosen la animon cble 
grandasoleco,bptanta sin totece, gi's ~;aj :rni-radikoj , 

Portreto 
,de jlllno 
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Ide onI sentas eble hezonon , je . pI:oksim.a animo.? Eble 
éi bedaúrus tiam 'iun perditari lno'menton? Sed hedaur-

. ado estas afexo de p-loxokulaj a,masanimoj. 

Cu vere si povus senti sopiron je alia Komo apud ~, 
kiu oni maljimigu co komunaj - opinioj kaj ' monclkon-

, cep to., apud kiu oni nutru sian korponde ' komuúu tablo 
kaj atendu dormon en komuna lito kaj a.pud kiti oni 
putl'adu fille en ' komuna' cnterigejo? Konvenas sia viv
linío al neniu por kunvivado kaj si meJ:l1 al neniú kiel 

'pa.n~~ajo . . Se si amas,do ani~u ~iQ sian 'sentoJÍ; ia. an](;fi 
'en si mem.Si estas amanto par excellence, tioestas amp 
['omour ' pOUI' l'ornour . Si:arriis sian Ůllagajon, '~amis eble 
iam Umal' Annuk'on, klň sciás, nome ' tiuit, ,kl U trovigis 
en si, "Ellu, ne Bun, ki~.s viv~estaaejo estis ' eu la k~rEo 
de Umar Annuk. Sameeble Par tel Kr ais'on. Kaj' .Křel 
tiasi estus al si kaj al ' aliaj turmento, si s!mtis~in -iufoje 
lID sia interna vivo; kiel Tantalo. ' ,,' ' . ,.,. 

EI ' Ia estdoa: ll etmi' Dresen. 

. ./I. H. T./IHHS./IIlRE 
" (Fragmento) 

~
~ • , a .Pteg.·ej;~n :»1, k:l11.1a,' mastro. ~j la ~l.as,' h'i,~O 
" de Ecspel'e VlZltO$ hodlau, cn La unua 
J lesU-ago, car ili estas ja ankoraií junaj, 
, .. seni.nfaJl.aj. La pIi agaj homoj satas 'Ja 

duan festtagon - fiel estas laiíordc 
" kaj laiíkútimé. En la pl'egejon iros 

anka!í Ia sery-jsto. ~j serv~stino, la , hejmon 
gard~ vepos la baneJo~mo:*) Sl do k'lgmeze mal-
kos an.k.áií la boviuojn kaj filtl'OS 1a lakton en 
la tin-etojn, kiujn la mastrino mem jam lavis cn sah1o
~go kaj fODl:entis per fajl'erugigitaj stonój, pol' ke n.e 
~n~Juu la lakto~ dum val'mego ~lalica okulo; La ser\'- .
lStino po~as esti ankau tiel senllOl'ga, ke si versetas -cl 
la melkuJo fre~ lakton SUl' la ' plánkfon kaj mem vadás 
éJ~ gi, tam~lÍ la. lak.to de Vargamiie-Eesper-.e estas.bona, 
fp nek fal'lgas glw:ga, lÍek mnlb:onigas alimaniere. 

Eu Ia pregejon irus ankai.\ :. la, pastisto ':iEecli, Car 
anstatau Ii 1a banejonklo estas ho~aií Kun la brutiél.ro 
en }.a J.1laI'?o, ~ed k~el. i,ri, se li ha'V~ neni-on, per lilo 
v-e.sti ]a pl~OJn: Ll )ahavas p~tJ.ojn*-*) el netanita 
ledo, s.ed Ul . estas . Jam. de~ong~ cl,u.zitaj: ' iIi havas 
gTa~-d~~~ď t:UOJ~l ~n JapllltoJ k~J cel.a. kalkan::> kaj, la ". 
entra~~JoJ estts Jam hel putra). k-e ih nek tenas pIu 
la MooJU, uelt elteQ.lts ' la stl'.ecado? de la lwen:qj. 
Malbona esms la afero ankaií kopcerne .1acetet.an 
vestajon, tiel ke ucnio eSia.s ť.atelí1a, oIů devas soľa. roSti ' 
h.e~~e kaj nul' ri!J~u:di, hlel orna.m))estas sin la . aliaj' 
kaj mas - nudplcde. tenante 1a pastlojn , aií botojn 
kUJ~e ~U.11 ~a strumpoj ~n 1ft mano, Cal' tiél . estas . pli 
faCIle lll. Kromeestas J<'l domage eluz,i }a piedvestojn 
d-t;lm Ja longa pregejiro; ' -,' '. " ',' . . 

' " Ti.el u'as la ~~v~s~ k~~ servi~túlo -de :Varga~ae, 
hel ~'enas Ia pr.ege]VlzltantoJ de Ammasoo, VOOSlku, 
B-:Ul~~ir~lu, Rava,.Kuk-esaare kaj Djo scias, dé kie. 
'CluJ ~ preterrapldas la pordego1l. Sed .. kiu volas 
o~ervI ~e. la pofdego, nu vid:i.s :ank!au, kiel b preg.ej
, flzltanto} . dum. 1a tu~a . teID~ Ir~das ;laů Ja marqponto '\ 
el SoovillJ1t ~reI hliilJ JokoJ pll malproksimaj . · , 
" P08t~lU momentů ~a hundo :bav.as kaiízOn por ' 
kun ~l~ kortpordeomopor boji, sed gi far<fS . tion liel, 
kvazať1 ~l de~iru,s al la pr~ejvizititntoj nuí:ho.najn 
f· ttagoJIl . kaj paooH ' d'ílm la , grava, eh-ersadodela ' 
sallkta spir}oo, ~~ kv.azaii alie gi hontus -iri al la pord
-eg? p.or. l'lg~'dl, Cll efek~ve ciuj estaspregejvizitlll'l'-
toJ. kru] hocha.u preterr.aptdas . . ' , 



~ . . 
1a su"nvarmigita aeto, klu. trem~taclas kaj vibradas. 
Tiel eStas .nur dum granclaj festtagoj, tiOll Eedi certe 
scias; ; . 

AlVÉminte hej Inen, la ',· lrnabo ne povis pIu f,orir! 
de la. kortpoI:deg'o, kie estis videbla 1a pregejturo. Li 
premis 1a vizagDn aJ. la dense fiksitaj pordegstangetoj 

. kaj rigardis: rigardadis .. mem bone ne sciante, kion li 
tíel úgardas. Pro 1a rig.ardaclo li eb1e ee ne estus 
rim31:kinta la .preterir.antajn pregejvizit3ntojn, se 1a 
hundo, s:danta apúd li, ne estus ekOOjinta salute al 
ili. Ci tio vekis la knabón el lia dormeto. Sed baldau 
li denpve rigardadis, kvazaií la hundo nEl estus antau 
nelonge eliginta řan sonon. Tiel staris 1a knabo gis 
kiam eksonis 1a pregejsonoriloj - ,obroze kaj milde. 
Neniam .1ntaiíe ta . kuabo estis rimarkinta, ke hprege:i
sonol'iloj pov.1s havi en la unua pentekosta iesttago~ 
tian .sonon; Jam m.1tene, je la sesa, kiam oni sonorigis, 
sciig.1nte, k~ la pordoj . de 1.1 pregejo.estasma'fermi+aj, li 
audis ci tiuu'mirindan sonon, car pm do!ca doloro en la 
koro ne venis alIi dorIDo en la sub'eómen>cjo. Aiídig-as, 
kvazau oruenterigus iun. Tiel sentigas al la knaho 
nuri, kiam lirigardas ce la kť>rtpordego. · 

Tie1 oni sonorigis iam aukau al !ia patrino, sed 
unu' sonori1on, car por du ohi ne povi., pagi. Sed 
hodi~ií <?ni sonorigis du, kvazau estus mortintaj du 
patrinoj samtempe .: al ambaií oni sonorigas po unu 
sOI)orilo', sume du.. Tiáru, antaií kelkaj jaroj, kiam 
sonoris 'unu sonOl:ilo, ankaií Eedi iris en 1a pregejon. 
Sed hodiaií li ne iras, car hodiaií oni sonorigas du 
s01loálojn, I-lodiaií c vetum;' ' la mastrino, kiu diris, ke 
lipTenll blankan panon .el 1a kestego kaj sursmil'u 
buteron. Lj,Eedi, ,staras . nul' ce la pordege kaj aus
kultas, k:el ,iIi sonoras kvazau mórtsonoríloj. 
'. ' lIó! Eu la pr-egejo oui kvazaií ee ne sonorigas 

aliokaze, 01 nul' por .mQrtíntoj. Kaj G~m s1;8.ras iu 
knaho, vestita per dissirita pantalono kaj . slUnavanti3 
scn~iimilalleupon, ie ce kortpordego! auskultaute kaj 
rigardante de inter la stang·etoj, ee mem bone ne 
sCiante., kion.Ii tiel ege aiískUltas kaj rigardas. 

Kiam la malfruaj p;regejvizitantoj'preterveturis 

la kortpol'degoú d~ Vargamae-Eespel'e, ili vidis, ' ke 
malantai:í la pordego sidas knabo, kun sen~irmila eupo 
SUl' . la kapo, kaj ploras. Hundo sidas apud la .knah:o 
kaj ;(lkboj,as ciufoje, sed li ne rimarkas tion . Li aleJ 

vidasee tion , kiel apud la pordego floras kripla 
sorparbo kaj kid cirkau la floroj zumas abeloj. Li 
vidas :entutc nenion. li nul' sidas sub la floranla oorp
arbo kaj lal'moj fluas tra la vangoj. Car tíel estas 
plej bone, rrunestas tíel plej bone sidi ce la k,ortpor
dego sub la sol'parbo. Sed malproksime obtuze sonUs 
la pregejsonoriJ.oj , kvazaií oni enterigas ies patrín·on ,. 

Kiam lé). gemastroj hejmenvenis el la pre!,ejo 
kaj la mastrino metis la mangajojn SUl' 1a tablon, si 
diris : 

»Eedi, vi ee ne prenis al vi blankan panon. « 
»Mi no ekmemoris pá tio «, respondis la pa§tisto. 
»Venu do kaj man!u nun «, ordonis la mastrino. 
La mangaJo ,ankaií gustis bone, nul' se la mastr,.o 

,per siaj vortoj ne esrus ·dif.ektinta la apetiton, car 
dum la mangado li diris : 

)) Satmangu kaj k'Únduku poste la junan c':evalin<)n 
al la malj'Una ce la kampfino, vi pov,os rajdi. « 

Ci tio rondirigis la manga}onen la huso de la 
knabo, forigis 1a apetiton kvazaií per unu bato. Car 
kio 'estas mangi kompal'e kun la plezUl'o sidigi SUl' la 
dOl'son de la juna cevalino kaj rajd i. Oni sidas 
kvazaií súr varmaj kmenoj kaj cio nul' balanci~as. 
Neniom da skuigo, nek doloro, kiel SUl' la maljuna 
cevalino. kies postk,olo estas kvazau trancildorso kaj 
ki€s piedo dnm la kurado rigide frapadas la teI'<on. 

Revenante hejmen de la cevalkQndukado, la knabo 
estÍ" tre gaja. Tute klal'e li sentis, ke hodiaií efektive 
ostas la uDua , pentekosta festtago kaj ke la banejonklo 
pastas anstataií li. Se la sonol'igis~o esros havinta 'La; 
afablooon nun soll'origi la pte~ejsonorilojn, ili estus 
son'inta:i tufe aIimaniere, ne tiel, kiel matene, kiam li 
sidis ce 1a kortpordego. IIi oonus kun granda go:io, 
kvazaií la knabo sidus ciam ankoraií SUl' la d·orso de 
la juna Cevalino kaj galopadus, gal,opadus. 

El la ostana: Agnes N ii. 

sia propra idool pri la bubo : de Za najbarínó. Eble ~i 
sentas doloran envion vidante, lce ta bubo esta~ pii fortíka 
ol la pl'opra ielo.; sed Ci esperas nulri Icaj edu/ťi lin san a 
haj plenforta perla palrina amo. '1' iu pall'ina wnO 
cviclenLigas elL la entuziasmo de laesp-isLaro al lez origi
l~ata literaturo kaj mi komFe.wlS la pa:rinfJlt 1e00·balon: 
fileto,-estu 10I'ta,- Jemu kaj /lovu -memfidon . pOl' ke 
ankaú vi ' farígn mm tiel granda láel la bubo de La 
najbal'íno ! " . 

Sínceran r~pekton, m~ hav(ls alciuj miáj 71:olegoj, 
láuj laboras SUl' La litera I, ura "l,ampo, 001' ili:a srmlaca 
laboro maturigas la trufclon: la .Y]JonLanean rekonon. de 
nia' kI1.11IJr:movado. ·' Niaj v r:dstoj lroj traduhísloj .. sam
gl'ave plenumcis :siajn taslwjn . .Mí estas lwnvin7áta, ke ·la 
aiílo7'o de .la orti/wlo ne havi~ ta. celon subprerni h vivon 

. de la btÚ'gorúganla floreto d<.; fiu modesla bedo, cm Táun 
La uTJ,uah semoll. plantis 'nia Majstro me/no 'Di vo lis -
mi pensas - sole averti La esp-istan publi/wn, ke nia 

. originála (ileraluro ankoraií. ne havas poeto- kaj vcrlúf/lo
giganlojn, prí lťilLj n i I'ajtus v:;re'fíeradi , kaj Ire w.'ncgle/ťt
ado de; ~ l:a traJu1cita literďturo entenU$ gravqn .dangm-on. 
por ·.lá liTI.!Jvoevoluo. Kaj li estas prava. lúel éin aktiva 
batalantv, ankafi li ha'/}{1$ momenlojni kiam: lás8npacienco 
vekas eTi'" li iomán pesirfd.smtln. FaHe, ni ne havas prop
rajn, Goeth'! , Don!e, Siuikespecrre, Balzac, sed mi demctrl
ddS, kiu : nacia tittgvo lravis tiajn rgiganto:jn ep. ta unuaj 
jardekpj de Za Ungvokií1turo .? La nuntempaj originalaj . 
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ai1tol'Oj forrnas' Stuparon lcaj preparas la ' vojon de la es/)
istaj geniuloj, Ni nunťempaj esto.s forgesitaj, ' sed ne 
rl"ave." sen , hi, maltortaj; sed persisthavaj lcultu/'labo'r- , 
istoj, neniam povus alveni tiu, kies apero estos la krono 
de nia lingvoevoluo. Ni, vojpreparantoj, sinofel'e , tokras 
La neglekton, molíon', maljuslajn 'ukuzojn de la ťkslcl'
movada publili:o kaj ta dOl'no/wl'esajn kritikójn de niaj 
rccenzistoj, lingJ:isto-pppoj, čar ni ne rigal'ďas la estanlecoll, 
scel la e8tont:I!COrl cal' niti' (llnO al lalingvo ardas cn tiw 

' san/cla fajro de la déstiniteco, kiun , kompreni pov(t.~ nul' 
Za inspíritaj animoj, ' Za ceUconsciaj laborantoj. la cnluzi
a,~rnaj legantoj". Cu otiginalanau traduldtan Ziterf.lLuron? 
Literaturon ! ! I ' 

MALGRANDA KARAKTERIZO. 
Priskribanl!)' síujn rememórojnpri.la lastjara vizito 

de estonn'j verkistoj al la firuiaj,verkisto J, Sem per 
cspl'imas s,ian admjron pri la patp~o, 'pri ~a .Iir!ke-delik~~a 
esprimigQ, wa!kusemo., ekZillta n lllve.co, klU] lm , snrprlZJ~ ' . 

. en la parolad- kaJ ' deklam-níamero de Ja fmna] 
kol 'goj kaj li diras : ' 

, dGel ni ci tie, sude de la golfo, aljmaniere rilatas 
al ni,ajpropnij sent,espr)migoj kaj altiuj dé áliaj ! Kiel ni 
mokridas pri umo, kiam ni irlTl.as, kiel ni 'vesta$ 
nin pel' il'onio" kiam Il.i es las , trq nmligintaj niil .per 
konfeso! Al ni nai"eco smtitas infana kajda plej alt.an 
gr.adon de' . entuúa.sm~ ni nOUlas bovid-entuz~asmo.. Ni 
smpovas estl kruda], k H1UI la 'koro estas plena ,le deJlkat
eco; ni Ori111:lIoas, artifikas, por vuali nian si~lcérecoÍl 
kaj pOl' ~alkHsi nin nul' al sciantoj, klarvidantoj. Oni 
dev~~ ofte nin leg! kvazau .div~J?e, . nian. ver.an teni~on 
serel nlnlantall kurb,\ pow; Nlamemlr'?J?l? bruhg~s 
uiajn sango-phullojn. Imagu . 11'01'1 ru0';T'euto waJD :poH~o~n 
dum kunestado sincere antaulegpntay unu al alra slaJn 
plej' intlmajn' versojn, pleríajn je revoj , disr~vigoj ,. amemo" 
malespěro : kin posl 130 oeklamo he je~us, -'-, almenaiíen

' pense - ian moke afektan vortqn, simple kjel spicujon? 
Kia do devus esti ce ni patoso 1\U sentespriJ:nigo, kiu . tuj 
per la unua riga:rdo hipllQte siJen'tignla ironi-beston ? 

De kio devenas tip, ke unuL estas pIi kriti kemaj, 
ironiaj, .skeptikaj , alia.j pl~ ~ato&aj, Ilaivaj,u~alka~~maj? 
Eble, OnI nI) devas fOl'gesl Ja mfluonde.la sOCJO blt de lil 
medio. Unuj eslas kreskint.aj · enmhltrilate 'plifayoraj, 
facilaj vivkondicoj kaj el) pIi afabla medio, la 'aliajn 
pl't'skaú .~enianl tu~as ,karesa ~igal'~o,)t~pl'o~pkt~A~3J? I:?l~j
parte 'splt,e al 1á c1rkonsl:<tncO]. ODl devJgas um 19l ,kntlk
emaj - ne mu kontrausiaj proksimuloj, sed ankali 
kontra,tl si melJ1. " .. ,' , 

MARIE UNDER (nask.@'.n· 1883) eslas talenta :estona 
poetino, •. kiuper sia sude~e- " malsparema t~II)peraroento ~ 
'l1ultfoje esta:; ' snrprizinta ilin:. Sia unua poemaro ,» Son!;lt- ' 
oj ,~ aperi cn la 1!-)17-a jaro. Anta~l tio qni estis trov
il1ta en ·)jleraturaj gazctuj flur ke~ajn siajn poeziajojn 
plejparte prikantaritajh la natnrún, ~uj p~st.e apcris en 
pocmkolekto »AntaUflorado«. »SonetQ] «' ka,uZls roúlte da 
hruo; lli famigis la Domon de Hnder, kaj estas lllultaj 
killj nnkai:í nún kqnaslá poetinon níft'lautill,ci p~maró, 
Oni akcéptis ' »Sonetofn« kun granda entlUiasino, sed 
ankaií kun ankor.aíi pIi grandámalkontentet;,o kaj iridigno, 
akuzante 1a .PQeti~on , j.e. malmor~lec9. -Kaj~f~tivC' en ~a ;;., 
estona poe.z1O unudoJe ]a.erotlko - ektrmmfls kun ba 
kaptl,lrniga forto. . Son-etoj «' estas mirinda pl;O sia '~ekop
,raustarebla {J'atoso de " vjvebriito, pro sia .revolucia , ~lir- g 

a~o, Kun kiu la poeflno deskuas de si Čion; ~n"ántan· la 
spiriton kaj la karn,oD. 

La nOl'dan ' lumanprintempon ,de 

voJan1e gui 



. ÁŮGUST GÁILIT. 
' Á~gust Grolit. n .. sk. eD ,18g1 j., aparténasaÍ la 

plej b:onaj estonaj Dovdistoj , k!l-jstifutoj . . Li estas Ioman
ti~ulo; kies kreanta ' f~tazio satas senlimajojn. Li gvidas 
mn en Dekonat~ a1 m .mondon, kreus neordinarajn situa
ciojn, lionatigante ul ni homojn ankau neordinarajn kaj 
€ble ee strangajn. . ' 

En siaj unuaj novelaroj li estas cinika, paradoksa, 
c~st~eme spiteII).'l J,.aj : prÍr?~kan~a ciujn sanktajojn. 

Apartan atcnton . alhns ha en 1928 j. aperinta 
rloo-pa~a romano >IToomas Nipernaadi «, konsistanta el 
sepapartaj noveloj . Pere de ci tiulibro, pJena je humo
r?rica -kaj gracia fantazio, Gailit kr.eis plastikan,orio-inahUl 
hpon CD la estona literaturo : maltrankvilan Tomantikulon 
kaj fantaziulon, grándan libervolari rezígnanton, infanan 
senzorgu16~ , h~roon de .persona libereco kaj originaleco. ,-
Stranga, hel ha nomo . - es tas la heroo mém. Ne 'mankas 
ec ia aparta malgajeco en lia karaktero, sed sian optimis- -
mon l.i. nenimn perdas. 
. _ .En ~a lihro es~s rakonti.taj liaj aventuroj, travivajoj , 
daurmtaJ. de fruprintempo ~~s malfrua aiítuno; dum tiu 
t~mpo,h, forsk uante de si ciun merrlOron pri la urbo, 
vlvas :konformc al sill kOTO, donante liberecon al sia 
f~ntazio. :' Nipernaadi neniam roensogas« -, li ruras pri si. 
Ll f~taz~~s, . me~ll . ~incere kredas al siaj mensogajoj kaj 
entuzlasmlgas pn lIl . . 

La esperantigita "Perlosercanto « eble donos al la 
legantój malgrandan imagon pri la tuta verko. 

Hido . 

MARIE UNDER': EJ .. EK'fITAJ VERSAJOJ. El la 
esto~ad 1ingvo. tradulUsI!ilda Dres.e.n . 95, pagoj. Eldono 
de Esp. ÁSOClO de Estomo en Tallmn I929. l'rezo: 1.JO 

est. kro (2 sv. fr. ) plus sendkostoj. . 
»Liriko mortas, mulas ci epok' « 

(Babits-Kalocsa y) 
Ú~ ,vere minacas morto ' la , verson ? . Úu la jirik.o 

pova;s lam ajn , ma]aperi? La estontode la poézio 'es tas 
vualit:r. Ua ' verso , la vera k.arno kaj sango de la poezio, 

- e~ ma «u>oko J?ontras ·nekontesteblajn simptomojn dl' 
~IS~alO. L!l pOezJo d,: 1'. ~1Uno pe:r Ja tec teraj ,'otoj dr 
1 yIVo , ~aJ . Prozo mlksl~jS en la koncerlon de 1' . Alt:\ 
Ka,ntoJ?-utqta per saj)ktaj tradicioj. La rezulto ;" bUndo 
ka) l<onfuzo, $ajne .testament!~j oe l~ nuna' Europa poc 
eZlO al la venontal g~ne.racloJ' HodJau eble ciu poeto 
batálas kun la verso; -au kontrau ~i ; en ciu hodiau!\ poeto 
batulas la verso: dubrezulta bata,lo. -

9r- tiu ,ci maha'pída disfalo d~ la verso slgnifas 
ankalIc la.m~rt~do~ de lapo~zío? Eble la poe~io, kiel 
kolor.a , ~ilJPU?pa m:fa:Qvesto ,_ Jam.n~ tailgas pIu 'por ni3 
p~enk!eska ,ka~ s~bra ?gene~acl~ k1í;J , ,)~ :venas la te1)'1 po, 
kiru:n ;wkau gl ; kie.l la. anh~vaJ mltologlOJ, estos nur dol" 
ore béla ememoro prl la mfaneco de la homaro? 

. La procedo, en křu la verso Cesis esti granda viva , 
sO~lala ~rto, . pIi kaj pIi perí:linte sian gravecen ~en la' 
anlDl.a ~vlv,? ~e .la homaro, i~entas áLjiu p-!,ocedo, Jůu la 
yerso? - apal;;bgls deť la. muzIko, Jorm.ante 'el l<\ .. kantita 
ver~o s!candlt.an, ~1 la ' skandi~a de.laamitan , kaj : fine sole 
l~gJtail ~ . cl la I,mta verso mutan. La lasta stacio de ci 
hu evoJuo estas l~ líbel'a. v~:sa/ .rezignanta pri ciu kon
\aKto,.!un ]a muz~>(:).; 4{3..J Cl he 'stranEaD fenom.enen lli 
ob~rvas;. la poeZU?,~ "oIan~ descendi, de siaj eterajaltoj 

-.kaJ RII-roli per Ja. lmg~~ de ľpppol<f;\d,é,' l ' vivo, ~ nt:Jr. mal
p:ro asde {io, J,kión. I.Ů povu nomT so~a1a li.-aj viva 

arto, ~i fari~as s'enefika ludode malmtiltnombia skoid; 
La Europa literaturo _estas llnueca kaj nedividehla; 

~iaj kulminoj káj krizoj cie identas. Sed estas fakto, ke 
l~ bizo .ne ~stas tiom ~ktuala ~n kelkaj »m~grandaj 
l~terat':'l·ol, « ~~o~ .en la htera~uroJ d~ la grandaJ mond
hngvo]- .J<.:n CI bUJ . malgrandaJ landoJ la poetoj ankoraií. 
n~ perdls I~ kontakton .. kun la popolo. En ili la spirita 
VIVO forte fermentas, lha kulturo staras antaií radikalaj 
sal1~oj ; . en ti!ij kultur-transformaj tempoj la poezio 
trovas Sl ilI. vOJon . al la publiko kaj la poezio subite 
ekfloras. Úar la krizo de la poezio estas nul' sajna, la 
scntempa poezio vivas sendepende de historio kaj kulturo, 
k.aj. inter fa~oraj cirkonst~coj ciam trovas siajn elek
tJta]n adeptoJlI. Nek la poezlO, nek la verso estas ja sub
m~t~taj .al krizo : la publi/ťo vixas siar' Iq'izon, gustan kaj 
splfltall. .. 
. . En Estonlando oni ankorau legas pocmojn, ell Eston
lando oni eldonas esperanligitan verslihron. 

Nlaria Under estas denaska lirikisto. Sia liro né , es tas 
multkorda , ed ~i estas sonor:mta kun {ajna vibro. ordaj 
pejzagoj , norda] kreskajoj, paduso, siringo, astero, nordaj 
kaj noktaj stratoj , nordaj belo kaj hist.o inrmdas liujn 
ci ·versojn. Tamell sia tuta poezio estas heliotropa : kun 
pieca 3vido si tu1'Oas sin al la vivo, ~~ la suna. Tiu ci 
!lorda sopiro ul la vivo - pIi klare sentebla en sia) 
{Tuaj poem oj - manj:festigas ankaú en sia prefero al la ' 
sudaj versfonnoj: soneto kaj tercino. Kaj en la {roste 
pala lumo dehelaj noktoj ekflol'as sude la sop.iro en 
kuntrena erotiko: 

.... -

Ho, noktoj lumaj ~js mal:frua hor', 
Nek maro , nek ciel' nun dormi povas, 
TrankyiJon Dia sango pIu ne trovas, 
Ardegas docziregoj en la kor'. 

Ho, noktoj lumaj, cenoj , el ar~enť: 
Sckretcen la silka sin ' de ľ:floroj 
Veki~as tremelante bonodoroj , 
Fabclojnkantás akvoj en sílent' . 

Karesas harojn orajn vent-ektu~o, 
Okuloj brilas pro mister-abundo, 
Flustradas son~ojn tero nun sen vort'. 



Kaj ěiam pli purpur-ruti~as miabuÁo, 
La plenmatur~jn kisojn nun · ~is ' fundo 
Dekísi estus super cies forť. ' 

Sencesa sinsekvo de ekstazaj hi~noj al amo, vivo, 
sopiro j ubilas en Ja poemoj ' prenitaj el la du unuaj 
volumoj de 1'poetino (Antaií:florado kaj Sonetoj) . Sed 
poste, subite, ta sopirpurpuro nigri~as kvazau koaglinta 
sango., 

La koro ardas, kvazaii gi esius ~unfesto ~oja, festen ' 
, solena, 

Sed efektive ~i estas br,ulo, p~re ' terura, turmentoplena. 

Mi volus, kvazaťi cn rozarJ.:,uslon, min jeti en pasioflam:ojn, 
Por ke kruele sangigu dornoj, dum pluv" petala, nun 

miajnmanojn! 

Kaj dum {elico senguste nallza, dum granda ekstaz ' de 
, sinturmento, 

ElverSj plemm venenpokalon, gisrá!lde saiímantan de dub-
" ' fermento. 

Eu 1;1 po~taj ,poemoj ankorau l'esonas kelkfoje la 
ekstaza vivgojo, kiel ek~emple en la hirnne frcsa »Kanto 
de gej unuloj (. Sed pIi kaj pIi profu~digas la nuancoj , 
1a poetino pIi kaj pii turnas sin de la helaj , gojflol'uj 
kam poj de korpu gojo al lu profundaj saktoj de 1a 
animo : ' 

Sur folioj rustaj de saliko brue la autuno festas, 
J u pli malgrandi~as vi , des pIi grandl' nokto estas. 

Nuda cn la Absoluto, vi: estas ' nur senlim' kaj éta koro, 
Tra mallum() dllnSa ~i, ardetas kvazau la auroro. 

Kaj kun sugesta, preskau mistika forto, sentigante 
per mirinda , konjektigo Ja tutan homan sorton, kulminas 
ci tiu poezio en la mal1onga, sed potenca poemo: 
. Mortemulo«. ' . 

La mondbrulQ kaj la , postmilitaj ;mferoj 1a reag
einan poetinou forlogis ~ de la prikanto de individ uaj sen· 
toj kaj tristoj . Kaj eble ne ciam je la avantago de sia 
poeúo. Sed ankallinterei tiuj poemoj troveblas llerezis
tehle fortaj : ,el ili ,mi licu mencii 1a ,»Antaiíurbon « kaj 
la '»KadlikuleJon«. ' . , ' 

Sed mi . ne intencis detaie analizi 1a Under-an p?
ezion, pri ~i . ja 'temas ankaií, aua artikolo, en ci bu 
numero. Mi alclonas nur, ke la espaj versoj de la traduk
intino estas emÍnente bonaj. Si estr,as 1a lingvon, §ia ritma 
sento kaj ,rni1trova preleco estás surpriíaj . Kelkfojc 
senti~a., ankoraií i:a eta rigideco en la esprimkonstruo, 
kelk10ke lihle kun ~ lqm da., fortostre8Q oni· estus:. povinla 
forig.i Atopvorteton p sed ci tiuj riprocetoj , sensignifaj , 
es tas :faritaj, kunla plej' granda pretenoo. Lll ,plejparto 
de la poemoj estas lingvl'l; stile, esp:rimpov~ senriproca. 
La tradukintitro, kiu lastatempe aperigis ankaií originaladn 
poemojn tre atentindajn, certe estas UDU el 1a malqlUltaj 
majstr03 de la' espa ve:t;so: . ,,; 

Cu la elekto esta ' tute perfekta, tion apenau mi 
.povas priju~i, nnstataií la, balacloj ;"mi, prefere estus leginla , 
pluajn ruikajn poemojn. Sed la libro certe enhavas tre 

' belajn , kelkajn tute aparte belegajti peqojn, !-cílj mOI~tnls 
al ni komJ>lete ' tre mteresajn trajtojri de tre in:teresa 
poeta indinduo. . . 

' De Hílila Dresep~ senpaci~nce ,li ' atendas' 
lirikan antologion . 

• ' , Totschl'. 

ES.TON10. Eldonis: ' Esperanta Tu:ri3iaRom~ion(). 
Tallinn Ig3ó, DVlD:f..tBIW T,:tA l~ALLINN. Sama clelono. 

Bluko}ore sa]u'tas nin 1~" lťo\Tilojde tluj cí' kOllig~j 
kajeroj: blua estas 1a estona I).3.cia. kolo]{j , kiel liJ u aj 

. estas la okuloj de úu ci blond a kaj bOQá popo1o. ' ~:t:al- ď 
multnombra nacio ; tamen ~i kaSas en si nemortigehl:m 

, ~ .' x 

e~ergio~ k~jvolon 'a1. la ~ivq, ai Ía sukcesI!. ,c,voí:uigoc de 
Sla naCla . kulturo. Hlstonoplena de konstanta batalo 
konttUll ťremd:D influoj .kaj. -subpremoj; , germana" sýeda, 
rusa regadoj altern~~klopodis kun 1a ákaP:U-Q oe ľ po}iljl~a 
potenco transforml '<Lnkaň 1a eSlonan kulturon al , SJa 
bildo. Senfrukta klopodo;! La jarcentaj m:.vadoj né ,póvis 
ekstermi 1a estonan hngvqn, tiun c,i surp,rize belan espr:im
,iloll , de ľ esťo.na animo.,'Ů:i g~rdjs Bian ·vivon sur 1a lipoj 
de l' popo~o en , lú mel~koliaj melodioj de }"popoI
J>:.antQj k:i; ell la heroa ,poemo. ) Kalevipbeg«. ·Li! uacioj , 
vivas en slaj ling\'oj ! ' , 

»Estonio l( donas maJ10ngan historiQn, . skizajn kon
igojn pri" la geografib, ekonomia sta to, agrikulturo, ind
ustrio, stataj financoj, valulo, edukaclo, kulturo de la 
iando. La tekston ilustras kelk'aj sukcesaj fotog:rafajoj kaj 
uZf,'>blaj statistikaj tabe~oj. »GNidlibro tra TallinIi « servas 
pOJ' vizitontoj de l'cef\ubo. ' , 

La UZ D de la lanilnDmoj ne, es tas unueca. Dum 
,; Estonío, Germanio , Latvit)« sinGere deklara;,; 1;1 prefel'on 
al la »svisa dialeklo~ , »Britlando,Svedlando, Belglando ~ 
nur kase símpatias kun ,gi. La nef,eli~a trou~o de la 
sufikso »-ad «( genas. 

La lihretoj cerle a1logos novajn vizitontojn al 1a 
bela estolla lando, kiu abund:is je pIi ol 1.500 lagoj. 

Ludouilťo Totsché. 

Co nuno numero de nfo re'vuo esios de:Jíéito 0110 
'estona llteratu,ro 'kaJ orto 

Dé tempo 01 tempo ni inténcos elJoni fťa;n nocio;n 
numero;n, kies Teddktodon surprenas r ,edakto 
komiioio de '10 respekťivo no cio. Co nunon estondn 

numeron redoktis " : , 
HélmJ kal HJ1daDr:ese.n 'kal.ll. Jiiger. 

Pro 10 estoná.numero 10 c:1drírigode lGl.EsperCll'lto 
'Rimo de Kolocsoy kO; pluraj aritkQloj de 10 .rub
fiko Diskuio operos nur.'én 10 venonto numero. 

Literatura Mondoanoncas konkurson . por originala 
Esperanto-romano. 

K()NDICOJ: 
1) La tem D estas laup1aca. 
2) Amp1ekso : -mal<$imu-me 300.000 litertipoj. 
3) La verkon . oni sendú sub ,pseudonimo cemetante,. 

la veran nomon eu' fermita kóverto, sig~ita per 1apseiido-
n1mo.. ,.,; "~ 

I,} l\1asínskribo unuflanka kun margeno C. triono de 
1a la~·~eco. ~'." 

, 5) Limt~mpo: 30-a de junio ' Lg3I. 

JUGANTA KOMITATO: 
Juno Baghy; KarÍo Bodó, JeanForge, 

K. Kalocsay, Ri\'Ymond SChwartz -
" <" "" '.'j' 

PR~MIO: 
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STRECITA KORDO 
origina4jpoemoj de la verkisto. Vi trovos l1n A"l la 
plej famajn poemojn: »La patrinéoo«, »Pala pro ce
sio« k. a. 192 paA"a. _ ' 

, Binditá P. 6,50 bros. P. 4.50 

R - I M POR ~T 'RE r ·OJ 
55 rortretoj de Esperanto-steloj el ciu j tendenooj 
de l a tnovado, kun foto de la »steloj «. 128 paA"a!. 

Bindita P. 5.- - bro§. P. 3.,-

'LINGVO~ STILO~ FORMO 
Studoj pri Esperanto. La plej abundaj klarig.oj pri 
1a Esperanta vetsfarado rimaro, internacia ' stilo, pri la 
evoluo de Esperanto ; verkita de la plej fama muntempa 
stilisto. 160 paA"a. --

, Bindita P, 5,40 oros. P. 3 .40 
A " 

:ILI APE.ROS GIS FINO DE JULIO 

-AI,,1a prezoj;ildoQu lQoí. por senď.kostoj. -" Ant.:~m.ndantoi kiuj mendas Nujn tri verkojn kune ~itlla. 15-a de julio 
:1 (eks,teteuropánoj ~is L augusto) rici! vas la. bro~uritan eldonon an§tatau P 12'-, por P ,10'- (afr.), la binditan eldonon 

anstatau P 18'60, por P 15'40 (áfrankite). - Rapidu mendi če la eldom'jo Literatura Mondo au če niajreprezcntantoj 
p o c,. t '~ I -U l de t a I a n p r . o II p e k t o ni ' 

.~;" . ,;:. 

REDA',KCI~ AN'GULO 
Petit , Modf"ijan., _ 

N eologismoj 

Lau ' la peto de mu.ltaj leg~toj de nun ni kl arigos 
. ci . lie ~a seneoo , de la pIi, maloftaj neofícíalaj -vortoj . : 

agnoski: rek oni - . fajna: delikata . 
as,cendi: suprenigi ', _ jubili: gojkrii 
aprezj :v.alortaksi .. (§ate) kontesti: nec pridiskuti 
descendi : malsuprenigi pimpa: troornamita 
eskapi: rHugí forkure trista ,: mal~oja, -

ANONCETOJ 
, , Préz~: :po ~n';lenpreso , ka) ,dek ,"ortoj ,70 filero,j 

. (50 pfClllgOJ). au ~g~lvaloro, Mlm~umo . estas 20 vortoJ. 
Pagebla ankau al maJ reprezentantoJ' 

La- uzanta de dl tili rubriko, havas la nepron dp.von 
respondi almenaú unufoJe al o(rt'1core,spondaJoj,a.ll'enintnj 
aľ li larl la anoncita tomto· f{ , . 

• _; - r .... )...-
- ,=-

. lí.uracisto univet'sala sereas korespondanton seriolan 
pox: even.tuala posteno spe. ciare en la fakoj: ner~o, psího
IOglO . kaj den to, Se eble en Noxd- au Sud-AfrIko, Sud
a~eri~o , Aústr~lip; 'Adreso: Dr. Komlóssy József, Nagy

-kálló, HungaruJo, . 
Mi volas korespondi kun cíuj landoj pri litcraturo~ 

sed ' nJ.u per ilustritaj ,kaj a):'tajkartoj. ,Respondo gára,n
tiata, Mia auresn : S. " Gute0:6an, Plocll:. ul SzeroKa 
4" Po!ujQ. __ ~ - ": 

. §eria,zajn 'f ilatdi~to Ínšer~s .E0~ n~1er~an.:go .Der~ényi 
_ I?~~o,V~c, HunlatulQ, .• !!:te~elf!l ~o.\'~ťu.ro!,aJ kaJ .eks-

íereu,ropa,f ~andoJ- , ~-:;-:--;r-' --Jl"!! _ , :! . 
~eta~~ in! or"!cJn pr~7 _~te~P.gr.~fi7i01I1gV~;, etoos.raflO 

Esp. mstruo, kuffiiloli'·~efiiQdio), tummo, ~lgana lingvo 
Teo,d:oro Kovács;,,:B.~lIs~en}T1,tjfi:ály, Hungarfijo. 

~ Skott])) dezit;u. kB~~POD.~!(, kun ,eks~rlahdaj junulo) 
kil) ~ sko!f.OJ' Let9ro,J~ seJldu; Cs~rkészliaz, >;13u?apelft;. '. 
N'agy SllDl;{OJ: .. u,lIun~arújo. For Skol'a ,Espcrllnt1Sta Grll;po . 

• oC" -· - "~ .. ~:,G{fk~~,;~,,~ ~ ~ 
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volas, ke" li refbje eksileritu, cu .vi volas Ia mal
kreskon de la origlnala esperanta literatura, cu v~. 
volat; pra,vigike.nia lingvo ne p:ovas JIavi literaturou 

Vi ne . volastion 
Vi deziras la víglan 

viv5m .de nia literaturo 

TIAL VI AOElOS ' 

• 

A C E'T AďS>.' 'M tl; 

A m p I.e k s o: n5X 20 cm 240 f1~ 

P rez o·: hroa .. p , 450,. hind P 6 ó,o 

• • ,,' Y:", .,'.' '\ >',,' 

P R~lla ~Jlhavo .de la rorrianoJegq la intervjuon 
.. · k.un Ja verkis!o, pri la' aspek~o k<mvinku vin 
., . :rIgardanteman r~V1:lon kaJ ' mendu de Ia. 

ELpÓNEJO .GrrERA TURA MONOO,-, 
kaj de ' niaj reprezentantoj 10 . 

* 1 

-it' . 

SPO~RtO~ 

MOND· L'INGV.O·~. 

MON.,DP~·CO 
Detalan .. artikQlon .". kun 
paenttabeIoj de gimnas- . 
tika direktoro Blomberg vi ' 
trovos, en Ja ApriIa n-rO >de · 

INtERN'ACIA 

PE.DAGOOIARE'VUO, 
->,' • ~' • '~. • ' , -.-. 

AN.EKDO.TARO .A 
por plifund.lgi kaj refrdigi 

.' ....• vlajn-Esp:era~to 'lionojn 

jen la titplo , de nóvalernolegaJaro, ku~ 
!1lár~emii'notojl:n la lingvój franca.angla. 
germana·; pola k. ésperanta, kunmargenaj 

. kiafigoj llri vorffara~o kaj vorHign!!er 

Abundas, Ilehreaj humoraloJ '("il1iaé 

• 



· En lá okuj oj tt~mas ~funebra larmobrilo : 
La Prezid<!Dto 1Dorlis! La: verda karavan' 
Jam · l'esti~ sen gvidanto! 'La Granda ' Veteran' 
Foriús, pOr eterne ripozi en trankyilo. 
., . . 

Ne mm'os ' ~ill senlace, . ne ,signos por' konsilo, 
N e ~evos sin a ver te .La ;seDI:ip'o,z~. man ',, ' t, 

, Nek :hélpos pIu fervore en ciu bona pian' . 
PI'O{undan sulkon f.osis, jam kuSas l.a Fosilo. 

Konfuze kaj senhelpe ni genÍas ~ sub ci plago, 
,&Cl ' por animoj grandaj la ,morť ne estas fin' ! 
, Li .. pasis, ve, li pasis, sed re3tis lía Ago ! 

. Super 1a to01bo svebas, kaj plue gvidos nin 
Du praaj malamikoj, kiujn subverda flago 

'Mirakle Ii ',pacigis : Liber' kaj Disciplin' ! 

K. ,Kalocsay 

CART MORTIS! 
lillgVOJl cu kontraií la skismistoj, cu kontrau la nov
!Sffi?j, cu kontraú la gisostaj komplikistoj kaj teori
lstOJ. 

Li, illokulis 31 ni ' plenan l:espektoll kaj amoIÍ al 
nia.1ingvo. Dank' al lia forta karaktero, Ilenia~na devoj- ' 
igo, Esperanto sukcesis evili la rifojn kaj dangerojnde 
vojoj eraraL kaj de minacánta morto. ' 

Ne ,estas nUľí I'oko por paroli detale ,pri lia vivo 
kaj lia verka, pri liaj porblindu1aj k10podoj, pri lia 
funkciC! kiel prezidanto de La espistaAkadetrŮto. Sed 
SI! ni havas hodiau Esperanton tia, kia gi estas, segi 
farigis; lau ' la vortoj de Hodler, vivanta lingvo de 
viVaJlta popoJo - ci tiOD nidankas al Carl. · . 

La fi:rma kaj bonanima Cad, kiu ' neniam uzis 
aliajn bataJilojn, ol la lojalon kaj s inoeron , kiu kw~ ' 
tiom da amokaj pasío sin jetis ell la brakoj.n d~ ~ 
niil ideo, ne pIu estas inter ni. ,', 

Lasinte 0.1 ni firman testamenton, laborante por 
nigis sia lasta spíro, ,li forlasis nin subite) neatendioo" 
1asante nin eu profunda doloro, kUD rompita koro; 

En lin Cirkat10 neniu el ni estns povinta pensi pri 
na subita forAiro. 

Aukoraú merkrede (la 2o-an de Majo) , li pasigis 
kun sla 6-jara nevino ta tutan posttag01eZson cn la 
Kolonia Ekspozicio. Ravite, gaje kaj bonhumore li 
l'eveuis hejmen. Vespere, gis 1a I I-a nokte, li laboris 
kaj ankor.auvolis -korekti La pl'espl'ovajo jn de la Bult
eno de Espista Akademio. Sed tion lia edziuo ne per
mesaS. Li e:nli tig.as. Matene je la 6-a li ' ma1facile 
spiras, eniras sian laborcambron. Sidigas eu SM brak
seg-o kaj - li morta.<;. Subíte, dum momentoj. En nia ' 
grai1da dolOl'>;) ni havasla solau konsolon, ke li mortis 
lat)dezirc. subite, seuuolore, -cu SM lahorsego . 

Via kol'po foresw, kara amiko! Sed viaj ideoj, 
via amo ,kaj spirito, ec, via sango bolas . eu nia lingvo, 
cn 'giaj multsignifaj esprimoj, cn viaj ~niaj alegol'icrj 
kaj sentencoj. En La proverboj , díroj kaj devizoj, 
ki'lljn vj postlasis al ni. 

En tiu ci ki'uela momento de t~om forta babo 
ni. promesasal vi; kara arniko, ke ni var.tos viajn-' 
úi..ajn ideojn kaj sekvos viau vojon kaJ' insistan kons-
ilon : . 

Ni IOSQS nian sulJwn! ,· 

S. Grenlwmp 

Literatura Mondo, kies . honvola satanto kaj hel
panto :estis 1a ' ka:rmemora., kun profUlldaa.nimslrno 
puhlikigas l1elgo1ogon eu Ci tiu pago, kie estus devinta 
aperi, pci ordo kaj libereoo, lia propraartikolo, pro
mesita de li pol' esti gvida:rtiko10 de Jiia nuna numero' 
-L~ artflrolo . :t;estis (ln .1a plumo falinta . el liaj manoj. 
Nl nel>lu legos . kUll , fila respekto la lakonajn koús
ilijn kaj avertajn .postkartojn kun J{l kara~riza 
s~i1yo, ~.~1ikti!c ,de 1a~pen:m ~~bla. perdo;, aJ: ciuj 
liaJ fanuhanoJ' kODabo) .\QlJ al liíi -ph vasta iamilw, 
,al / 10. , esperantistato, plej - s.incer,e kaj lrunprofunda 
d-o]orG Kondolencq,s : . 



LA"c-ARltN EO; 
LlDJA ZAMENHOF 

La §tupoj de la altaro es tis kovritaj per rowj. 
T'U~te per la frunto la tapi~on, kovrantan la 

marmoron, pilgrirnanto genuis ce la §tupoj. 
Li venis el tre malproksime. Trans lan doj kaj 

maroj gvidis lin la espero, ke tie, en la sank,te-sankta. 
templo, li retrovos la kredon, perditan ie en la mondo .. 

La sanktejo estis malplena. Ekstere svarmis hom
oj, kantis birdoj. Tien Ci nur kolorasunradio penetris 
tra s'ubarkaja f,enestro. " 

La pilgrirnanto estis sola. Nerigardata de scivolaj 
au mokemaj okuloj , li, ciam tid sinregema, batis per 
]a frupto la stupojn de la altal'o, kaj lavante ilin per 
Biaj larmůj , per la , tuta koro vokis al Dio. 

Li vokis pri signo, pri ia miraklo, kiu. montriIs 
al li, ke trans la nebulo de malproksimeoo, trans la 
nuboj de necerteco brilas suno, kies radioj donas viv()lIl 
al cioen la mondo. 

, Li esperis, ke ektremo3 la kolonoj, ke ekparolos 
]a muroj de la sanktejo, ke okallos io supernatura, ke 
me~e de la templo 6efangeloj starigos Muparon, por 
~e li supreniru la cielbluon. 

Li batis per la frunto la stupojn ne la altaro. 
Lia, huSo silentis, sed la koro pregis. Li atendis. 

Nenio okazis. La dikaj muroj de la templ,o staris 
firme, kiel antaue. La eiela koloro ne kovris gian 
arkalon. 

Kaj" ' tícl longe li ploris, gis li elploris eiujn 
larmojn, gis liaj okuloj farigis sekaj kaj la koro mal
plena. Trompis lin la esperoj. La nevidebla pordo 

..... ' 
. '" . 

. ,' ~ " 

restis,' kiei estis, fermita por li. Klel Jampo., , ,~p,,< Jůu 
ekmankis 0100, la esperoestingigadis en lia ' kot9 'kaj 
ekt:egadis en gi mortů. . 

Li , levis la frunton. de la stupoj , kovritaj per 
roZQj . Kár lia rigardo falis sur blankan araneeton, 
tiel malgrandan, ke gi ~ajnis nur polvero. Per senpe~sa 
movo de la fingro li fQrj~tis la aranoon de la ~tupo. 

Snb lá ekpuSo,' tiel, senzorga, kaj tamen tiel 
fortega por gi, la aranco kuntirigiSkaj eksimilis , an
korau pli al polvero. Oi eksvingis sin tra la , spaoo -
kaj haltis. Oi haltis en la. falo, kv~j}. la lego, de 
gravitacio , neniiglL~ subite por gi. Kaj ' j.e~, k,::azau 
spite al Ciúj legoj de la naturo, gikomencis supren
igadi. La pilgrirnanto ekatentis" ekrigardis. Sed~~ la 
aranea fadeneto estis tiel delikata, ke li ne povis gin ekvidi. 
Li vidis nur, kiella blanka polvero -13. araneo - revenis 
sian antauan lokon kaj rifugis inter la rollojn, kiuj 
kovris la stupojn de la altaro. 

Do ne maUerrnigis lá cielo, nek la tero ektremis. 
Ne ekblovis trumpetoj , por atesti la eeeston de la 
Ciopova. Tamen la signo estis donita, kaj la pilgrimanto 
Ikomprenis 'gin. Kaj li r.eiris en la vastan mondon 
trankviligita kaj fidanta, ke tiu, kiu trovos ankorau en 
sia koro unu radieton ' de kred<o, tiel delikatan kaj etan, 
kiel aranea fadeno, ne pereos en abismo,' sed se ce 

. Ciuj potenooj de tiu Ci mondo ekbatalus kontrau li, 
por pusi lin malsupren, ee en .ta falo mero li h.altos, 
kaj per tiu ci radio, kiel per la biblia stuparo, ee el la 
abismo levos sin al la eielo. . 

.. ~ -;. 

:"<. , .. 
). ':. . La letargio de I' zuavo 
~ w~. ... 

Ráymond Schwartz .,t ''' .. C: ", . , 

, ; .. ':\ : animon fuilebra noto, tima sento antaií la , graI).da 
,,', i sidis Cirkau tripkeja tablo. Honestaj demandopunkro, kiujn forblovi sukcesis nekplej densa 

'~",~ r • 

: temperament'Oj, kiel lion atestis fumnuboel niaj vir.aj . pipoj, nek malkara rikanado 
nomb'ro de ľ subteleretoj senha1te afektanta superan pliscion. 
kreskanta, laií kiu 1a kelnero poste Tiam Duhois, nia simpatia .amiko, f!OrviSis unu 
ciferigos nian kotizoÍL - La loko , . larmon kaj ma1fermis la buSon. Ci tiun :f.ojon por 

'I:" ~,', ~ ,:. estis honfame konata. Nenia ' SQ~ ,: ;.:: paroli. 
kapablus :elcerpi~ giajn ; barelojn. Kaj la kvalito de: :gi~J "~.' »(ji esws la plejmalagrabla remeruoraJo el mia 
fluida3oj, meritiS::. laiídon. Krome - kaj tio dum ni~;: ' . ' vivo, « li komencis , kaj ní ' havis ' la impreson, ke li 
jazbanda ' karusaleP9ko ne sajnas, tro , taksebla ~-'tl\t . ' parolás n.e vo1ontvole sed ,kvazau sub premo de l' atmo-
l;lonóřinihi ' trink~)U.tiko nehav.is ol1kestro~l. · . '. y".: sfero, kiun kreis Dia JUsa diskutado. Nitre n~te sentis, 
, :. ~ies't-u 'rostata bel vUlg.ara- háJ::omgo, se mi mal- ' ke tiu' homo kasas en sia pl-ejpflofundio. Ni , ire nete 
~os 10. muzi'karton. Seden trinkejo, kie homo kun . sen tis, ke ' liu homo ka'Sas en sia plejprofundo ian 
oo~á l'eR\ltacio . neniamsidas' sola, en 'trinkejo, mez<; sekreton; k~un nun, malgraií si, li liveros al ni. 
de , amilťa" ' ronqo ~plUcU . pens'oj kaj son-ore t;Dvorligii ' ~ /, 
eC ' iiíti,'Páj :kónsiderój. Fajr~ ťl~gru , l~ p.alOolo dum' :/.'. >iLa af~ro <komencigis per ~eioo, ' hanala setco 
kling~ll~~; .s~ermo , d~ .r .idj~oj .. Tie " m~z~o , g~nus . . ~ '. ,. "-! ~n kaze.r:na cambro. Sed kiel vi vi®s, la korisekvenooj 
Je ' *'li~ tsmjj, 1: ,~: ,'-:' ". ' ,' " , " '". '-:,' " , <_~ "<:"'estis teruraj; katastrofaj. " ď - ' • . 

~~'é ;rji ·'-ru.s~u,tis . ti~n tllgon', 'p j " níisi~!iRj ;t6tt~í"':'" . ". . q'io. ok.aziS ~en 1& jal'o. 1.9 I 6, ,dum septembto. 
de 11~p~iťa:~ :m", .'d9: .}yki~" ' šecl ' K~,él '''dile~,tQj",i~a:j ,.' "';: Pos't ' plf ol -uríujára muitadQ sul- div~rsaj p.wtQf de 
kiel gfureF{j}~:'~er nefakuloj, " trt{ .'<?fte" T~veh~s ý:prtój" , ":'.~! b!!-tálfronto, lne mi. akiris modeste .nur 1a galónoi'i de 
teknika:;; ;. ~, íned~$o; '~:- . ec ·:é}Wp!Asi,n~, ,, "::K'api:>riill>, ' 'oni Clef"egis ' inii:t . al Eontainclrleau, kie. mi 
-:- kilIj;l :,d~i~,i ,?:c~~'re ., n~~iÍu: :Oce1<;j:rfi' ,se! ~i.~., ,;~;"-sékvu ~k,tir~n por: f~- oficiraspir,I:I;Ó~, En,:-Rontaine-
A O'-c:::'l . - ' ~ 'p : <:l~a~lt~ 'i fell~ ~ : ~'>' ,blciru::'mab.!a: úf}JO,': 1QUn", cete're M4Pk~~~~':<'níflpr.ók'-

,~ .~', Et :,l<!tm :;Otínatl" Da '-: ' '" ~ . : ,sime" de' l' bat.álbFíio IŮň:-rep.renis:1a Cilrhi~'·ae l' vivo . 
. o~~, miet.:.fu ::i~l1'~~~, . _" ~ ·~·, )ruh la~un'uan 'stkijnon mi háVtS" ~wit'}ónitigi k~ 

~, ,~t:~t" ','k~~j ~á1RO.rtis ,~~mián ,sp~~.,~~~ ~"ti,~ '~~an~~~\~!; ?~lega .!~lla~ioo. ,. :Dank" al- ~i mi pasigis" en 
mnaol~r.e ~věPan~) >super osOOdanta .Ii1:ilsmo' (l.-, Z<::-, . Fonta:íhhl>leau.1a p'leJ r~~ajn hórojn el mia 'viv.o. Kaj 
etérna JIŮsterb. lom post iom IDv.adis nian 'dubaritán ;,,~ ... ::'''''. se vibonv()las IDeIIiQri, .kiom sobre ~~e~ oozas 
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mian admirún, vi facile kúnÍducÍos ei tíli S:Íncerá 
superlativo, kion por mi signifis tiu carma knabino. 

Bedaiírinde, mi ne povis sin vidi sufiCe ofte, Car 
severa disciplino nin tenis de ľ frua mateno preskaií 
senpaiíze gis la -signalo de ľ enlitigo. Nur dimance mí 
povis dedici la postmgmewn al mia feino. Tamen, 
ankaií en niaj harakoj ni pasigis' tre agrabLajn vesper
horojll. Ciuj ni estis junaj kaj rapide amikigis. Ciuj 
kam.ai:ad6] _ sin múntris tre simpatiaj. Ciuj, - krom 
unu. 

Tiu unu ' nomigis JulesLamhecq. Li eslis viro 
pIi ma1juna úl ni. Pii seriúza. Preskaií funebra. Unu 
el tiuj ,I}omoj, de kiuj vi instinkte fortenas vin. Liaj 
m.algajaj úktUoj kusis en pvofundaj kavoj , en úmbro 
de tr'O densaj brovoj. Fugem.ajn okulojn li havis, 
kiuj evitis rektan rigard'On. Sed, kiam hazarde vi 
kaptis ilin, vi sentis kvazaií m.agnetan fluon, elektran 
tremeton tra via korpo. Entute, maLagrab'la kunulo, 
kiun nik-aSe kromnomis »la hipnotisoo«. 

lun vesperon li aiídis tiun kronmomon. Li ridetis 
mistereka.j diris nur : 

)) Vi esms pravaj. Mi multe okupigis pri hipnoto 
kaj ec atingis kelkajn rezulmtojn. « 

»Cu eble?« mia bona arniko, ·Jean Bonnet, sci
vole interesigis. Kaj pii ol kutíme Lambecq, 108. hipnot
igto, farigis komunikigema. 

»Se vi volas, ni faros eksperimenton. Cu, ekzein
pIe, vi konas iun en La najb:ara barako ?« 

Jean Bonnet, kiun ni simple nomis La zuavo, car 
li venis el zuava. regimento, tuj proponis : 

»Jes, tie esms mia sa.murbanú Pipollet. « 
»Bone, « Lambecq parolis ceremonie, - . »nu 

petas sileIit.ori ,pól' ké1ka; rnín.utoJ. " Kaj [lustre li 
macis la sekvanmjn vortoJn dum li apogis sian pintan 
mentonon sur la dorsflankún de ľ manoj kunplektitaj: 
»Pipollet, aiískuItu min! Mi voLas, ke vi aiískultu. 
Pipollet, venu tuj ci tien ! Tuj. Nu, venu! Unu, du.. .. 
tri 1« 

Ni strece at-entis. La zuavo ka.Sis en siau barbon 
- (li portis la klasikan barbon de l' antikvaj zuavoj) 
- ma1ican rideton. - »Pipollet, venu 1« vibris tra. 
preskaií pregeja silento la ordonú de La.mhecq. 

Ni atenrus lúnge. Sed vane. Pipollet ne povis veni, 
car - - kiel la zuavú klarigis poste - li tiun ves peron 
havis fúrpermeson kaj je tiu horo ehriigis en La uroo. 
La ridantoj kompreneble estis ciuj kun la zuavo, dum 
Lambecq, senmnte la mokon, enlitigis senvorte. 

La sekvintan mgon La zuavo konfid'encis al mí: 
»Cu vi kredas je 108. magiaj fortoj de tiu fu§ulo? 

Kia infanajo, cu ne? - Sed ni kunhelpu al la farso. 
Hierau mi cikanis lín, hodiaií mi akcelos. Mi aranB'os 
la aferon kun la dika. sergento el la apuda bar~o. « 

Tiel okazis, ke la vesperon Dl petis Lambecq, ke 
li bonvolu repr-ovi eksperimenton. Komence li rifuzis, 
sed vidante nian sinoeran sciavidon, li fine konsentis, 
des pii, ke la mokema ' ZtlaVO hodiaií neniel inter
miksigis. 

»Nu, « diris Lambécq, »proponu iun el alia ha-
rako, sed iun, kiu efektive troviga.s tie. « . 

»La dikan sergenton 1« mi tuj menciis, »mi esms 
certa, ke li ne foriris, car jus mi ankoraií vidis lin. « 

»Bone, « Lambecq akceptis, »kiel li nomigas ?« 
»Tion mi ne scias. Oni cÍam diras » la dika ser

gento.« 



PÓ'EH:OJ 
- Ii~D scnAliHlJBER -

Tri Sapta; Oda; 
., ':dirataj sub la argenta" luno 

I. 
Málhelblua nokto melankolias ... 

, Son~a8 ' konkio ,de dezertega lago .. . 
Plena luno brile fl';1as en ~in nun 

kvazaií larmego. . 
: , 

f. I 

Lace: delikata zefiro blovás 
bonodoron . preínan de strangaj f1.oroj 
trans la vastaj akvoj. Enflirtas lunon 
, . noktpapilio. 

Mi ekkantas. Kanta soleca mia 
sohás~jegekaj senespere., 
fllrtaB- . fot, 'velurpapilio, lunon 

laee . " soleoe ... 

II. 

Luno sur la monteto kaiíras TOnde. 
Turmentitan alkrucigitaD korpon 
tre humileper ar~ento konture 

~i nun ekpentras. 

Trankvileco SOD\()ras 'pi-ekstaze ... 
El . ar~.ent1unpelvo defluas Dia . 
de. monteto. Do1Ča, bona, pacama 

Dio verSi~as. 
, 'fO 

Kon~tá mi staras }mj naiva. 
Long~; tewpon miras mi pri labr:ilQ .. 
Ebriigas nokto tia de paoo, 

papů .artenta. 

III. 
Doloa nokto ar~entas, ' oras mo. 
Levugla:Son, édzino .1 Gia vango 
r,ondan ~'yan'gon de mia . glaso tugu 

Ambaií ekrm-u I , ' . 

Vian mgran harar,on luno pudr!ls 
nuu per půlvo ar~enta. Sajnas garni 
maljunago 'jam v'ian oarman kapon, 

kara edzino. 

Mensogulo) vi lun'o, mensogll'loJ 
Por ni oras ankoraií la juneco : 
flor.as, oras, Qdoras kie} vino 

en la pokaloj. 

Vespera soneto 
. j 

V 6.§pero.saúgón JUB de ' sia koro . 
en lagQn vergi.s. Mildas la sile~to : . · . 
En arbusta]o dormas dolCa vento. , . 
Sin dODas . al migrantó tia horo . . 

Pejzago igas pia moli?onoro, 
-car ·preg.as . en krepuska se~timento 
1a wnorilo . . . , Jeri, 1a strat-seI:pento 
kagig:a$ ,tute . en~)jar-angm? . 

, ::'~, 

La eeltnigranto jr,as tra l' arbal'o, 
tra ,herbejverd:ajtagoj, sipýetmas 

. medite tr11. 'la 'furioza maro '--'=, : 
denoveuragapOj lín teruras. · 

Fenestro ' b#,las nun - : 
.Lj~unroj ·, furmas nomori 



slan horlogoll kaj de tempo al ~mpo li · m'alrapide " 
parolis: ' 

" }) Kia volupto 1 """:' Kia oonega ripozo: 1 Cia lac
eco forlasas vin: Vi 'estas fresa. - Novaj fortoj fluas 
tra viaj ' vejnoj. -;-' Tili dorm~ vin renovigis. - Nenia 
laOeco 1« 

Li formeti,s sian horlogo11. . 
»Sufice. - , Vi- sufice dormis. -:, Nuu vekigu! « 

,La zuavo nI;) movigiS. ' ' . 
)~Bon~et, vekigu 1, - Mi ordonas, ke vi revenu 

al 1á vivo. ~Milfermu la okulojn rUnu, - du, -
triiii .... « . 

Ca znavo' ne movigis. Li daiírigis sian pI'lOfundan 
dorrnou. Neniu 'trajoo de l' viz.ago, ~un mi akre , ob
servis, perfidis rideton. Cu li sercis aií ne ?Mi hltvis 
ti man .antai:ísenton. 

Lambecq provis plurfoje ' per hipnotaj formuloj 
liberigi nian aIíŮkon. Sed vane. Fine line pIu povis 
kasi , certan nervozecon: »Nelmmpreneble 1 Neniam io 
sinlÍla okazis al mi. - - Cu Bonnet ne havissanan ' 
koron? - Versajne estas letargÍJo. - Bonnet, ~ekigu. 
Mi vólas !« .. '. Vane. 

Kelkaj el ni srn preparis por skui la zuavon, 
sed Lambecq tion rnalpermesis, preteks~te,. ke per
forta veko havus plej gravajn k.onsekvencojn. - Sen
helpe 11i staris ciuj. cirkaiíla dormanto. Dezirante 
ekscii 13 finan vorton mi ekgenuis apud Bonnet kaj 
flustris e11 lian orelon, ' tiel ke, nur li povis audi: " 

»He, Jocjo, se, estas farsQ, sciigu al mi per eta 
lllOVO de ' via dekstra pied<o. « 

La dekstra piedo ne movigis. 
PIi kaj pIi ni tlmis: La af.ero estis' seri~)Za. MaJ

laute ni parolis inter ni, petante konsilojn de Lambecq, 
kiu - bedaiírinde - estis senkonsila pIi ol ni. 

);Kion nU 'pleje timas, « diris l.a hipnotiSto, »es
tas, . ke li , ne pIu vekigos . . Car ekdorrninte sub mia 
voloforto, li ne povos vekigiper si mem.« 

, l) Do provu almenaií lín reV'oki, « ni .insistis, 
kompatante nian dormantan zuav'on. Kaj mi devaB 
dp-i, ke Lambecq plurfoje aplikis sian tutan arton, 
j·en flate;.invite, jen ordone-lmmande. Sensukoese. 

. Jam de longc La trumpetsignalo, estis anoncinta 
la horon -de ľ lumestingo kaj enlitigo, - sed sen
move ni staris ankorau ciujcirlmií nia zuavo, kiu, 
ma1grau ciaj sugestiprovoj de Lambecq kaj ma.lgraií 
~niaj amike flustritaj paroloj, d'aiírigis sian de~inití\'ap, 
fataIan dorrnon. Ni rnalesperis tl'ovi , solvon. 

, Tiam subit<l la pordo . de nia barako ma1fermigis 
kaj enmar§i.s nia kapitano, Marbache, la plej sev~r,a, 
kaj malbona estro, kiun ni iam havis. Ekvidante lin 
unua, mi tujekkriis lau 1a regularo : 

»A vos rangs, - fixe 1« *) , 
Ciuj staris senmove, la manoj premitaj kontraií 

la pantalono, kaj fikse rigardis la kapitanon. 
Ci tin sin turnis aJ mi : 
»Kion tio ,signifas? Oni Sajne bOne amuzigas 

ci tie. Kial vi ne ankorau enlitigis? Cu vi ne audia 
la signalon ? « 

Kaj mi devis re.spondi: »Pardonu, sin}or' kap
itano, sed ni okupigis pri la zua\'o &mnet, kiu falis 
en letargion ... « 

y,Kion vi raKontacas jl - Vi Sajne mokas min, 
he heteno! - Vi pripensos ti'on en la karcero! « , 

Nur nun, eféktive, mi rimarkis, ke la zuavo 
Bonnet staris en la 'vico, je sia loko, kiel la aJiaj, reSl-' 
pektrigida. 

*) Al vi aj lokoj, - staru senrnove I 



ď ',Cirkai1 ' nia trinke;a., tablo . oru ridi~ kaj 
mani~re: kó.mentis la misav~mturon de Dia , arniko Du- : 
lims. ~ al eiuj ,la IDlstero ~ajnis facile klarigéDla.. 
''fiu :zUBVO Bonnet komooOe intenci'!! vedajne nur ,sini
plán mistih'kón .kaj trQv~ante Sl,Jr : SÚl1i~J"' pQSt bici.gaÍ, 
manovr~rooj li ; Ínal~r~i1~~ . endorlnigis. Li veJ(ttis 
nur 1ciám, - pro .suhita"eniro de ľ k'apitanó; - fli~ 
en }a barako ' :hlarmailta, b:rtlO. '('. .' .' ' 

1 »Sed,« ,i:u ,el ní: :riun" ri~kigis ' a1 ~ ŮUbOis, . »Yj 
:enkG.Dd,?ke pa,I"?Iis . pri,' ,térllI:aj ;· ~o,?~(lÍl~j. Ni ~ús 
konstlltis, ke VIa rakpnto entu~ fínitaskielamenka ' 
filmo, konténtigante čiujn. « . . , 
. ',., »;Je8;~ DubOis konWis, l>'je's,' - ~ Ni' ne imagis 
Jařinon. Mi ne an1furau ČilOn 'diris." A'Uskúltu kaj ' vi 
mj ,]iomprenos. - .Do, Čar mi' devis tiam pasigi qk 
tagQjn en la »omb'oo«" tni Kompreneble , ne povis la 
sekmtan ditllitnConce~ti ' Ia ' ~piritan rebdev\llon Kun 
mial>elulino.' Tiu fáRto min dlblorigispli ol la k:ar-

Vi vidas en rni teJllponde.Ia jaro, ,' 
Kiam velkflava,au jam 'se'll:folia 

.. S'khitas"en la vent'O 'Ia b'rrurČ8ro, 
'. flor.ej' ruina, iam", birdaria. 
Vi vida$en ,mi tágon. Jdu palas , 
Past sunšubiro ·oo Ia. ok'cidenro",. , . 
Pii kaj ťpli nigri"znoktO sU! ' gin faws : 
Uuona morť, si~ľ de rombsilooto. " 
Vi vi~as: .fajron, kiuagonié , .. 

.:Suli la, r cindrar,,~ de sia: juno .,dronis;~- " 
Elspir.a~l ~i sur U1Órtolito, 1de ~ .,', 

,.:Gin konsumadas>'1do nutoon donis, ' 
Ho, vidu min, kaj kreskos vili am' 

, . Altiu, ,:kiu haldau pa5QS jam:,' <. 
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ÓC~pir' de Úl,Ía sinjorm' odorllS, 
Mi scias,kvlÚ1kam arrias VoOoll' §ian, . 
Ke ta muziko.50Uas . pii d.olčkante, 
Diinon ' pa:§ividis IQi nemam;' 
Sed sur la těron pasas gi marsailfu, 

ramen, "mi furas, e.stas §! pIi rara, 
Ol kiujil gloras · laiíď men80gkompara. 

cL. 
'De ' kia Pov' vi . havas povon tian, 
Ke per malfoiť .vi miáll 1oo1'lon vegas', 
Kaj mi rifuzas llravat;lvidon mian, . 
Káj lur~, ke la SUll(> ne bril:egas? 
Maibonoj en" vi kial tiel earmas, 
Ke ee la pléjan ' feoo~ de farajoj 
~.er tia forl't kaj artí-utin' vi garnas, . 
Ke vir::toj . igós 'por mi la mispaAoj ? 
Kie vi lernis, ke ' vi min am6ellas, 
Jn pli mi vidas, audaa ' malamkaiízó'D ? 
Ml arl1I\S,' lUon .m'Ůltaj abomenas, . 
Kun muLtaj do ne seDtu Al, mi naiíZón! 

I\:e via .sen!údec' Il;lin .8,me Iigas: 
Je vin amo min ee . pIi indigas. 

de 1'0 p,~é r tl 
>-~ Mlbá.ly Fijldi '.- . 

ModsaW",o,' Mil ' fr.ankoj. , . 
Angla voluptulo: La. k.ostumo .kunla virino? 
M odsalo1W,' K vinInil. F orportu! Negooo J 
Anf/La voluptulo : Negooo. . 
Jt:'mulino, ,' Nkiru jam. ' Mi, esros la sinjt6rinode 

kamelioj. · Mi s~ malantaií lavendto\abl'!>, mi pl'O
ponos .belajn eape10jn al bélaj sinjorinoj, mi atcJldo$ , 

.. la . grmou; la , aristOkrato'n, la ri~ou, kin. delogos min. 
Ho, grafo, ho, grafo"drelogu lnÍn "jam ! . 

. " Hra~lo, ,' 'Fl'aií1ino, mi arneg,aB' vin . . Longajn, lon
,gajnpJlSJ;tagmezojn mi p1'lom~ antaií via ver}dejo, 
kUl) mia patro, jam ok eapélojn mi <l.eeti~ ile vi. Kion 
fari pti la óapťloj? Kion wi pri. la eape10j ? !A " projeto / .. Mi an'onCllS la maliieecon!Estn ./ 
miaj mseiplOj ! Mi aooDca8Ala r1eeoon, estu miaj . dis-
6iploj ! . ',' 

, La a11UlSO " Nr rapidu, ni malfruoS ! Ni malfruos, ,' ni rapidu' ! . " . 
". Almozulo,' Mi petas du ·' soldojn. 

• ],'aJWleono:: Lodi, . Auaterlitz-, . Wagram, Watet-J, 
100, g10irC, glorrel 'Mia , rombo éstas videbla }lOr du 
f'l'wkój. nu frankoj ! " " 

Dome des lnvalides. Du f,ranJ:roj! .. . 
ťQlitikisto,' For l.a, ' ID,illtorr! Vim Ja míIito! Kíón vi volas? . ď '« ' >. . 

Individuo. ,' Mi! 'Mi! ' Mi estas ' mi! Diru, kiu 
~tas·mi? , ' 

. Sladptisto~: . Mi pentrás. , ., 
Pentristo,' Mi es1:assléulptisto: •• ". ~ 

.' Maljanulo,' Mí 'lÍavis 20.000 "rubloj.p antaň la 
mllito;!Clu 1914 rrri ·~VÚl 20.000 tublojn. Mono I Bela 
mono 1. Spaáta ;mono L Nenio ! .Papero ! MálbonaJ ,estas 
miaj pied,oj,Ill1Il$ariaj ili estas, ,1mj nů > ib~as málpro:k
sime. Multe ' kost,as ' ]a tramo. Cu vi ·,llavas iom oa 

nnonO 1 "Kaj, ou vi .estas '1atoÍiko? An1caň ' rtů. 'Bone. 
Ho';' .. '. . 

Anin:to : ~, MJ volas ~ti kiarpo. 
Korf!ť?: ~ Mi e.stas la' ~m.o t '. li< - ," f!.?' ~ď 



ta o ruIJa fram6, , ( .... 
au: Prl.nlempo en L:alidDno 

o • , 

-C,.. N.,~ Newell - , . 

Ho svingigantá tram', rugega hio 
Ardanta SUT printempa mola srno', 
De ľ saumaj árboj; stála geřariio 

, ' 
Rimanta kun la lip' de stratanino 
(Papavo de l'pavimo), vi Sovii:as 
Tra bluaj rétoj de la gazolino ' : 

Kantante 6efarion kiu sir.as , 
L ' obtuzan tondron rondan de ľ sona!~ 
Trafika ; ondá kont~apunkť deliras 

Kaj spruCas sur krutajon de '1' murplaro 
- Bru(joeano sur .ta granda v:ojo, 
Flueta flustro en la fora strato. 

Hundinon časas hund' kun ama bojo ; 
En ombra parko, pl'Osaumanta juno, 
Virinon časas vir' kun hunda gojo. 

Dusilingo pale pendas, kvazau luno, > 

Solece super urb' ardanta forne ; . 
Oielo smiokas sin per morta sún,o. 

;\ltramo, kiu ·palpebrumas dorme, ' 
Najado kuras tra lampfuma strio ; 
Taksíoj ínalproks~ne. krias morn~. , 

La amaso : Ni rapidu, II malfruos I Ni .mal
frnos, ni rapidu 1 

. La traiílino: Ni rapidu, ~mi esto:s o la sinjorino de 
kamelioj. o' . ,o,, 

La traillo: Mi amegas vin. 
La fraiílino: Mi amas vin. Ves:pere ni iros en 

kinon kaj kiam Chaplin pafos al si ta koron SUl' °la 
glacimonto, mi permesos, o ke ' vi kisu min. La" kiso 
estas .bona. ·· ., 

'La fraiílo: La kiso estasčio . ... 
La fraiílino: Dimanoon, posttagmeze ni iros al 

la Seine. Oe Saint Cloud ni desoendos kaj inter ta 
arboj, kie la aero estas parfuma, ni vivos, unu por 
La alia. Un.e hoore <k bonh.eur. 

Poeto: Mi far.as' poemon" donu monon! 
Ronwnverkisto: Mi verw ~omanon. RomJlÍlon 

pri la epoko, epokpriskribon o pri ta tr.an.sirc.epoko, 
o analizan romanon pri· la analiza 'homo, konstruí~an 
roroanoo pri ta konstruÍva homo, inter~acian romaoon 
pn la internaciahomo, cdu subtilaj .v.ortoj 'inter la vicoj 
pri Patou . " Gerlmn... anka:u pri vi, sin jo~o Poiret ? 
cu vi pagas? Atentu .min 1 Ne d'a1lcu tiom 1 Ho ter-o 
uraj estas Ci tiu multa danoo, sporto, ', r,evuoj .•.. ne 
reiltas tempo por mi. c. , ankaiímin 'pmtentu do, allkaií 
pri mi okupigu, mi skrllias, mi skrihas, mi deziras 
vilaon,kastelon, mi volas aiíton, ďdonu monon, monon .. 

. , Laa~o : Ni rapidu, ni malfruos lNi malfruos, 
Dl :tapidu I .. o ,o, o 

La fratl lino: Mi scias, vl'estas malTIea. Mi .amas 
vin. o 

.La traUlo: Mi '. am.egas -Vin. . '. 
La o fralllino: En St. Cloúd ' ni ' ser&s la: 

La sinjorino de kAmelioj Dezonas 

~>;; 

En frup.ánt.empa 
Subita <' senť : 
La urh' alpren~ 
De ' fesÍá silent'; 

Jus estis brutumulto, 
' Bulv~rda svarm', 

Vivritmo febra,kuro 
o Por pano kaj por }qtrn ' , 

Nun por minutO česas 
La stra;ta b~', 

Sin bremsas de ľ trafiko 
Zigzaga bunta nu'. 

Diafan~ mutonsutas 
La S1ln~-bril', 

La homojn gapi igas 
La ora :rid' : April' . 

Senmova čio : kvazaií 
Haltws ·la remp': 
La monď móment:e festas 
L' alvenon de r 

La fraiílo: Poste priRQQn. 
La ' fraiílino : Kaj vi turmentos min pro mia 

-estinto. Pro la estinto I 
La lraiílo : Mi amas -vian estintoiL Ho, lá ografo .•.. 

. ho, la prinoo 1 _ 
. La traiílino : Kaj la paIaco . .. Kaj la diamanto. ',' 
En mia estinto mi tiam aIIlOS vin., Vi estasn'ůa }Qoro. 

La fraUlo ': Kaj. k gi'afo? Kaj lil pl'~OÓ i 
Ld jraiílůw: Ankau, ilin mi amas. '· , 
Marie Antoniette: Oni _ senkapigis min. Venu al 

Versailles, rigardu miajn "pa,laoojlli. ' Thos. OOOk, 70 
frankoj. Bele. ' o 00. o , " '.; o'; 

Reklamo (stir., la tegniento) : Supa-kubo! Laks- ' 
igilo I 'Caruso, Paderevskij, gramofono! 

Aiítobuso (kun knara bremso§p"as sin j nler la 
vetuTilojri. La §Óforo, cigateél.as. Ekscitegita ' viro: :xaptás 
revolveroa kaj trifoje pafas en paceman sinjoron, 
kiu legas gazeton. La pacema sinjoro mortas. La mur- '. 

, dinto .oratoras: Fripono tLi delogis Sin! La .éororo 
cig~kaj atendas ' ,aehl ' senmoYb;p61icistO·. sJ:gnon 
de ekiro). _ o ~ 

. Giooonda (~m sia antaiítagnreza promenado): 
,Mi 'ridetas; Onidiras at'mi,mí ridet8.sr Ou mi ridetas ? 

o";~La LouVI'é"! 2 tl'~koj I Angloj, germanÓf,·,,·~polOj . 
. venu! Mi ridetaB. . 

La ,ama80 : ~i rapidu, ni malfruos I , . 
i. • Lá '1raiílino: Mi ;~ aJ vi hl &sil()D .de mia 

. ~retri~"Se la grafo ' forlroS. ... hj .. &>riros· la' printo ,. 
Liz fraulo: Mi amegas vin. ď " 

, Lil fraiílino: La -gralo aki'r<lspor vi PQStMún ~ .. 
. prm<;Q lmvasmú1tán ~~ .. KiQn vi ' k8páblas? 

La'f'N1iílo_· Ne!Jion. " ' o ' ' < 

La 'jraií1ino : o Tre bone. Bona por ~. 
. . ~ . 



· La Iraulo : Mi adorasvian koron. Mi~patro estos 
al vi dankema .. Li estas honestulo . 

. fA traulino :', Salu~onal via patro. 
Vilhelmo la Konkera: En IO 16. mi ensipitis .. . 

kaj en la' batalo ·ce Hastings .. . >·Mia memor.p vivas .•. 
Ni kantis la kanton de frateoo. Mia memoro vivas. 
Mill drínkejo estas videbla kaj · uzebla en ' Dives. Miaj 
ean:il>regoj estas videblaj por agunda vespermango kaj 
trinkmono . . Mia memoro vivas. · 

.: Luizo la X1V--a: . Mi regJS. Mi estas la sunrego. 
Ho, . freíndultrafiko ! 

,Burgo; Miestas en karcero, mi estas kaptito. 
· Kaptito: Mi estas senkulpa, mi liberigos. 

Frenezulo: Mi estas -BObra. 
· Sobrulo / Mi frenezigos. 

La proteto: Vi ·estas malCas.taj! Vi estas mal
. hQtlestaj! Vi estas senmoralaj! Cio estas la. mono! 

Cioest.as egoismo! Mi anoncas novan Mesion. 
Dua proteto: Li mensogas. Mi alpqrtas la Mesioo ! 

El Hindujo. 
Tria proteto : Mi alportas lin el Cinujo. 
Belulino,: Mi timas lá. morton. Cu vere, ciu 

mortos? 
Kvora proteto: Ne timu, sinjorino. Mi anoncas 

novan religion. Sinjorino, vi, escepte, ne mortos. 
Belulino : Cu eerte? 
Koor.a proteto: Ce mi nenřu mortas. Ali~u al 

mia adep'taro. 
Belu1ÍJlo: Mi estas vidvino. Cu mi ec ne mal-

junigos? 
Kuina proteto: Ce mi nepiu maljuuigas. 
Pro-teto j: A1itu! Aligu I 
Befulj;no : Mi volas danei ! Novan dancon! Ebrion! 

Mi adoi'as la kaůcukdanoon. . . 
Pr.otetoj (ekdancás): Ni dancas. Sinjorino, ni 

dancas. . . 

'KaiíCukdancisto: Miaj <>stoj estas el kaucuko. 
Mi ne estashomo' ! -Mi' estas fiera. 

: La koktajlo: Mi miksas min. Al mi plá.6egas, 
ke oni min tr~ . 

. Anarkifsto: Renversi! 
· Komunisk> : Novan staton 1 
, Rojalisto_: M!Unoyan regon! 

Dancisto: Mi estas klasika. 
Artisto : ·, Mi estas . artifika. 
Bankierq: Mifaraa negoron. 
A gcnto : . Mi , peras.:· Produktu, vi pr,Oduktas al mi. 

Vendu, vi vendas al , mi. A6etu, vi atetas al mi 
Vi ~ivas :kun mi, vi mortas kun ' mi. V,ivtr mi! Vivu 

• 1 lDl . 

F. l'1edgyessy . Vinno kun vazo 
~~racio. jam sufiCe longe sidis sur .nia kolo ! For 

" ilin 1- Ni ten06. 
' . . l-"! mO'fW: J~n, mi ~vokas la tre estimatajn ge
sIDJoroJn,~ligu lDlan. parbon, senkondiee, (Oni aligas.) 

La moro .: A;tendu I Nul' momenton I Mi ondadas 
& la hordo. Mi venas. Grand Hotel de Luxe. 

La amoso .: Ni malfruos, ni rapidas. Ni rapidas 
ni malfruos. . 

. ' . ~n . bu cÍ ~m~nto, lá. policisto starigas .fla:nken 
kaj :Blgnas lavoJon libera alla Avenue del' Opéra. La: 
an;ta~, K:u:nSov~ta d~ kvin minutoj, ekiraa sible, 
spliege, t-em-e, nde, rapldparol-e, .rume, grake, kante, 
vee, ekiras kun kaj .sen1:knzino, kvazaií pulsus komuna 
koro ,en ciuj, ekiras ten&enstre6ekaj motorstreee. 
U;11\~e ektlugas el . ]a .aIIl.aSO cittonfláva brilá. auto 
p~zit.a > ťil~ ci}lj ákú.:a:joj de .. lá. tekriiko. Flageto 
.fums sur gia.' fronto, anoncante. lafabrikon kaj lá. 
'-epokon : pUDEKA JARCENTO. . 

EL la hung~a ~ F . . Szilágyi. 



LA ESPÉR.ANtA RIMO' 
1(. /(ALOCSA Y -

Gramatika karaktero. Mozaikrimo, 
En Esp~ranto plejpart.e kunrimas vortoj en samaj 

gramatikaj formoj: homo-domo"gr{U!da-Zanda, 
venis-benis.La ebloj 'de tiu frapa:hta rimado, lciukiln
kroCasdiversajn gramatikajn fOTmojn, en nia lingvo 
estas tre limigitaj. Sed la rimefiko estas pIi granda, 
se almenau Ja gramatika karaktero de 1a rimradikoj di
ferencas. Ekz.emple: rapida-klarvida, stono-adm~mo, 
martele-bele estas pIi plaeaj rimoj, ol , rapida-rigida, 
stono-mono, bele-hele. Kompreneble, ankorau pIi sur
priza estas la rimo, se la gramatika formo de la rim
vortoj tute díferencas. Kvankam ne multaj, trovigas 
en Esperantoankau tiaj rimoj, parte el tutaj . vortoj 
(brili-ili), parte t, n. mozaikrinwj, kies ~u rimparto 
estas kunflikita el du vortetoj (oriU-pri li): GTabovski 
kunmetis tutan poemon el tiaj rimoJ; . oni-bastoni, 
zumí-du mi, punu-unu, por mi-dormi, ciu-radiu (vir
inaj rimoj), ' mem-ekprem' , jam-skvam', ool'-arbetm" , 
tuj-patruj', gin-kvin. (viraj rimoj) Spritajn moz;a:ik
rimojll ni trovas en la »Sirigis 'kiordo~\ de Baghy ; 
gemi-ce mi, jam pli-ambli, sen pardone-ho ne, s::Jlvi-ol 
vi, sekvi-nek vi. 

Rimarango. 
Kiel enci:uj aliaj poe~ioj, en Esperanto la cefaj 

rimarangoj e$tas: ' , 
Duona rimo, kiam el la kvar vel'$9j rimasllllr la 

dua kaj kvara inter sil la unua kaj tria estas senrimaj 
(.skemo : xaxa): 

Si gvidis min al elfa groť, ' 
Rigardis min kun kora gem', 
La flam-olrulojn fermis mi 
Per kiso-prem'. 

(Keats) 

Pam rémo; kiam interrimas du smsekvaj vers-
oj (skemo; aa bb ce) . . 

La lán don , kie floras la .citronoj, ' . 
OraJ,lg-oj or.aj a:rdas en bránČh011oj, 
De ľ Cielbluo blova,s milda vent>;· 
Laur' alte staras, nŮ1'to en silenť, 
Ou konas vi? . . 

'. . 
, Mezri-m.o ' Mam Ia · 'Qllua 

kun la d~a .~ , 
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Car &mgporte sin levas la Lun' kaj mi revns 
Prila hela Annabel Lee, ' 
Kaj se leva,s sin stelo, mi révas pri ľ helo 
Okula de Annabel ,Lee. . 
Tiel dum ln Thoktho!'O mi kuSas ce, l' koro 
De Si ; mia viv', fiancmo, trewr,o ... 

(E. A. Poe) 

Krocl'imo, kiam du (au tri) versgrupojn, kon
sistantajn el du (au tri) interrimantaj versoj, kunkrocas 
la sama rimo (skemo : aae bbe) : 

En la lulo, mola lmo, 
RozburgoTho, fjl', etulo, ' 
Dormu mi.eldQlce, 

. K~.i buson, ci gracian; 
Kiel kisi patron vian, 

, Estas tiel dolCe. 
(lgnotus ) 

Krome, precipe en la t. n. liberaj versoj, ek
zista,s tute senor.daj, kapricaj rimometoj. 

La .supr.aj skemoj estas uzeblaj, ki.~l memstraj. 
strofoj. Krome el ilia kombino formigas -, diversaj , 
pli sevei-aj versformoj, el kiuj, en lahodiaua poezio, 
p1ej .oite estas mata la s<meto. Oi, en siaklasika formo, 
konsistas elduv:erskvaroj, plej oHe kun cirkaúprenaj: 
rimoj, kaj el du verstrioj, kun varia rimarango. La du 
kvaroj, enla severa soneto, rimas ankauinter si, jene; 
abba abba. Sed ofte estas uzata ankaiíla pIi 'libera 

. formo ; abbacdde. Ekzemplo ; 

Soneton de mi VÍ!olante petis, 
Neniam tiel pr:emis min dilemo ! . 
Lau {lir', 'gi estas dekkvar-versa skemo .. .. 
Jen - serce-serce mi tri versójnmeti~! 

Ke , mi ne trovos rimojn, mi timetis, . ,"" 
Sed ' - ' . madas dua kv8.lX> de ľ·· poemo ! 
Alveni ' gis la Trioj; jenproblem.o, 
Post tio ,mi la zm-gojn jam forJetis. 

I 

L'unuan Trion marsas mi, korijekte, " 
Ke mi eniris gin deK'Strapiecle. . , 
Car per ci , vers' mi finos gin korekte. 

La dua 'j.áril ľ Mi kredas, ke komplete . 
Mi "faris ' děktri verBojn,lauprojekte. . 
KalkUlu nun 1 Cuoekkvar? Estasprete! 

" .. rLo~": íIě Vega.) \. 
, . . , . . ~ 

La ter((ino ' .konsistas el versti'i,'oj ; J4es" unua kaj 
'tria versoj rllnas inter si, kaj ~ meZá .rinias kun l~ 
'Unu~kaj t:x:.ja versoj de , la sekva triopO, farante fiel 
seninterrompan ' cenon ; aba bcb cde déd ktp. Ek-
zemple; . . 



Kreajon ja sama~as ml nenian, ' 
Sole eternan: mi eteme dauras. 
En;ire lasu for esperon cian. 

(Dante: Surskribo de la . lnfer-pordego.) 
La okverso, au okversa sWnco (otta va rirna) 

kOllsistas el ses versoj kun alternaj rimoj , kaj el unu 
para rimo :abababcc. 

Jen. rica tablo plenmetite pretas 
Sur laga bordo, karaj mangoj sure, 
Kaj du knabinoj en la lag' ridetas, 
Dum ban' peto1as, sercas, trilas pure, 

' Kin pIi bone nagas: ili vetas, 
Poste sprucigas akvon ludplezure, 
Nun . ili dronas, n~evideblaj estas, 
Kaj nage, long.e sub la akvo restas. 

(Tor,quato Tasso.) 

La carÍna kaj facilmova forrn::> rondelo havas la 
jenan ,skemou: ARba aMB abba A. La majusklaJ 
literoj signas samajn versliniojn. Ekzempl0 

For dc l' vetero la manteI' 
.De vento! frosto, pluv' glacia, 
Oi ves tis sin per brod' radia 
De klara, bela suna hel', 

Bestaro, birdoj de ciel' 
Lautas en lingvoj kanta, kria, 
For de . ľ vetero la manter 
De vento, frosto, pluv' glacia. 

Argentajn gutojn de juveI' 
Portadas, _ cu Jivre? gracia 
Rivéroj , foutoj. Ajo cia 
Revestas sin per nova bel'. 

For de l' vetero la manter. 
. (Charlel ď Orleans ) 

. Aliaj, ankorau pIi komplikitaj f.ormoj, kiel ek
zemple ' la bálq.do,.au gazelo, apenau ' estas gis nun 
reprezentltaj cn Esperanto. . . 

Ce la rimometo oni dévas ankoraÍl atenti pri 
tio, ke O1ii , ue metu apude rimojn, kiuj estas ason

. anOoj ' inter .si, car tiohavas ' tre genaD efekton.Ek--

zemple ' tute malboue efikas la jenaj krucrirnoj : lcara
rava:para-flava, piko-cito-amilco-spito. Ec, laueble oni 
evitu, ke apudaj rimoj havu la saruan finajon, pre
cipe se ambau rimvort-paroj havas la saman nombron 
de konsonantoj. Pleh:te-pete-rekte-ete estas bona rim
sekvo, sedoro-muro.;Jcoro-snuro j,aru estas too rnono
tona. Ekz.emple en La tre inspirita k:aj varrnsenta poezio 
de Stanislav Schulhof oni sentas teda, ke preskau ciuj 
rimvortoj finigas je o. 

[(aso de rimoid<Jj. 
La plej bonajn rirnoidojn : bonajn kombinajn 

parencrimojn, pluskonsonantajn rimojn, kaj .ankau 
kelkaj'n kombinajn asonanoojn, oni povas sengene uzi 
kie ajn. Sed la malpli perfektajn rimoidojn kaj la 
agordojn Jwnsilinde estas kasi, t. e. ilin meti tiamani
ere, ke "ilia nepureoo klel eble malplej evidentiA'u. 

Ci rilate mi ripetas, ke, dum la rimefekto de la 
malsam-finaJaj rimoidoj malkr-eskas per la malpl1ok
simo.. la rirnefekto de la samfinaJaj rimoidoj kreskas 
per gi. 'fial plejbone ili efikas en nesinsekvaj rimoj. 
Ekzemple eu alternaj rimoj, au en la eksteraj rirn
vortoj de la cirkauprena rimo. Dum, ek'zemple, forgo
songo, en Sen pera sinsekvtO, ne tro kontentig.as, -cn la 
cirkauprena rirnů : forg<J-blovas-povas-songo A'i Sajnas 
al mi akceptebla. En la klasika soneto, same, 1QnÍ devas 
atenti precipe ' pri la bona ' kunsoll'oro de la najbar.aj 
rimoj (mezaj rimoj de la dukvaooj, lasta rimo de 
l' uuua, unua rimo de la dua kVaTo). La eksteraj rimoj 
de la kvaroj povas esti ankau pli kuragaj rimoidoj, 
kaj la mezaj rimoj inter 1a du k'varoj povas 'ee ason
anci . Ekzemple: kompreni-floros-valoras-tremi premi,
povas-blovas-geni. Per tiaj perm~oj oni oorte multe 
pIi kapablos venki la malfacilajon, kiun, traduki en 
Ci tiu rirnrica formo, signif.a:s cn la rimmalrica Esper
anto. 

Krome, ce laalternaj rimoj la paraj versoj 
portas la Oefmt rimxJn, ce ili }) eJs.OllOras« la verso. La 
malparaj versoj ja povus esti ankau senrimaj, ilia rirno, 
nomata de mi flankrimo, estas nul' !lanka tOrnamo, kva
zau lukso. Tialoni devas atenti precipe pci la bonson
oro de la rimo de paraj versoj, al kiuj estas dírekt
ata la cefa atento de la auda'nto : la rimo de la mal
paraj versoj, guste, Cal' ili estas kvazau enombro, povas 
esti ankau ' pli malpli kuraga rimoido. Ekzemple tute 



bone S(:mas 1a jenaj rimMan~j: tinto~a-zinl(.(J
arrwra, centro-pala-novembro-vuala, plektb-iris-adepto
miris. 

Finvortoj. 

Al poetoj. La supraj permesoj dOn/lS neprajn 
plifaciligoj1l,' kaj ankaií ricajn eblojn de élekto. Oni 
ne tirnu. uzi ee kUl'agan rimoidon, se "pér gi .oni 
gajnas fidele<;on, naturecon de esprimo. Séd oni gardu 
sin de trouzo, car la tl'O multaj nepuraj rimoj donas 
ul'dan muzik'Ůn, lignosonan, tedan, knaran, senhar

monian poezi.on. Kaj la idealo devas esti ciam ll!. pura 
rirno kaj la forta, laiíeble postkombina parencrimo. 

Al kl'itikistoj. La rimo ne estas ia, metafizika 
postu lato, sed simple ~ ornamo. Inter cettaj kadroj 
de akustikaj ebloj, sole' de alkutimi~o dependas, kion 
oni povas senti kaj gui ornamo. Oni povas kajdevas 
ellerni la aprezou de la rimoidoj. . ' 

Estas Ťnter8lle, k~ 'e~ la plej . akl'aj kontraiíbata
lantoj de la rimoidoj senlas, ke la kla~ikaj rimreguloj , 
de Esperantoestas netaiígeseveraj. Ekzemple UDIl 

AL 
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VI - MlA FELICO • • • 

.el ili, recenzante ' la Faiíst:..tradukon , de Barthelmess, 
rekte ripróCas 1a tradukinton, ke li '" »kun liaj- nek:mt
esteblaj kapabloj ne sentis, ke la ~isnuna stato de la 
Esperanta póetiko ·malpermf-S8.s la lradukon de Faust. « 

Nq, la uzo de rimoidoj , volashelpi .~uste 'por 
tio, ke ei 'tiú ' malpermeso fine malaperu. , ' 

Koome, miasertas, ke la .ririioidoj ,estas ne .rúu 
necesaj, I\~nur lastaj ' rimedoj dé .inalti60, kiujn 
pravigas .sole -la hungal'a . proveroo : malriea. ' .pomo " 
kuiras pel' akvo. ,m donas ank.aií bóman gajnon; 
Rimrieaj lingvoj povas senfine -"arii siajn rimojn, 
porti eiam . freSajn kombinojn. En Esperanto la eterne 
ripetigantaj samaj ' rimoj baldaií ~as tedaj. Nu, la 
rimoidoj donas agrablan variadon, interésajn disakorď
ojn, postkiuj ree , frese efektas oe lil aluzíta rima 
pura. Oni peJlJSU pri la muzikb .. Térure Mua gi estus, 
se ~i konsistus sole cl ' puraj harmo.niPj; Disonancojn 
oni bewnas, por povi plezu~ pri lasolv.anta pura akor
do. ,Rimoidojn ni bezonas, - por poyi' vetegm niajn 
rimojn purajn. 

(Fino.) 

EN LA MALPROKSIMA 'BULOÁRUjO 
- N . G. D.ANCO V -

Al vi, mia feIi60, mi ' skribas denove. Al vi -
reganto mia ! Dio mia, celo mia! 

Mi . dankas al v.i pro la letero ... Mi gin legis, 
longe kisis kaj cirkaiíprenis, kovris per ~i :mian ·vi1.(lgon 
kaj gin spiris.,.; revan,te . l. - Kaj fineen mia: 
furiozeoo ~in dissiris-j,e miloj da pecetoj gin> mordetis ! 

- Ne viajn leterojn mi deziras! 
Vin mi deziras-! 

- Venkinto mia! - vindeziras mi kaj vin mi 
vokas hodiaií - venual mi 1 Per eiuj " fi:b'roj dé mia 
animo, per Ciuj celetoj de mia kOl'povin mi vokas 
- v.euu! I ' 

Mi estas freneza pro, vi! - En 1a universitato mi 
ne povas ,a,iískulti la profe$pl'Ojn, kun miajkamaradinoj 
mi ne scia,,! kion mi paroias kaj faras '., ':", -: 

Antaiíhier,a,ií pIu vis, '.posttio la cielo sérenigis, 
ekbrilis la suno kaj Lausanne esru admirinda! Ni, 
deko da gestudentoj , mJusupreniris Al la haveno en 
Ouchy. Oni proponis lni sipetojn kaj promeni sur 1a 
lago. Sed mi ne iris kQn ili. Mi sn,prenir.is sola elf 
sipeton - kajsola ekveturis! La1ago facile ondis .. 
- Per tuta forto mire~ kaj freneze penis! Mi remis 
kaj penis .. . soife; , senripoze -,- gis mi č lacigismian 
petol~man ,korpon ! Kaj' ,tlam mi delasis '1ii. remitojn ... 
Iliaj sipetojnigris ie ... Cirkaií nii estis "fieniu . : . Kaj 
tia~ mi ~u8.ig~ , en ' mia .~~ra?a s~péto. 118;.; .k,ia1. vi ~e 
eslis kun ,md La ''ŮndoJ' luhs mIn , .. • Super ml eslis 
klara, blua éÍelo, .. La lavita suno IÍliil sUl'versis per 
agrabla varm5> ~ .. - Kaj :subite mi komeli~is krji. ~ 
Mi kl'iis plenvoce! - Vian nomon >mi prononcis, 
trezorů mia! La -vian, la ' vian ! .. . . 

Veo'Ual mi ! ' 
Mi ne log,a,s pln en Avenue Bergieres. De unu 

semajnomi ' estas en Avťmue des AlIJ!!S.' Bělega vil3o, 
de kiu estas videhla pres~aií la tuia lagóká"j la kontr' 
raiía franca. bOrdo. ~ J}lanka Cambreto,- frile blan~ -: 
-blanka »Woneto. b1,anl{aj tapetoj, , bl,aitk;aj' melnoj, 
bl$ka ko:vrita::liteto. ~aj tetáseton, mi haVllšanbtl1e.
Snr ci tiu' te1~etp. mi sidas, ri8lÚ'daS ·hl. lag~(k8j lal ' 
kris~ kontr~:iían oordoQ - kaj pensas pri· vi . • . " 



, Au, ausirnItu! Cu 'viscWs, kion mi faras an- , 
koraií ... ~ mi prenas vian portreton, kaj al ~ mi 
montras min ! 5iel - mi starig.as· gin kaj, tute nuda, 
komencas tumi min antaií gi en freneza danoo ... Mi 
kariUls kaj ' dancas - fřenezan danoon . . . En furioza 
danco mi turrugas, gis mi senfortigas, ,gis mi fruas ... 

Kaj .baldau mi. ' . mi fordonis min ... .,- aiís
kultu, 'aiískultu, kion mi parolasal vi ... -mi fordonis 
min ' al lasuilo ... - mi malfermis la fenestron por 
~e gi povu , eniri libere en mian Camhron, eltiris la 
kanapon meze:l kaj nuda kusis sur 'gin - kaj min lasis 
tiel. '. alla vivaj 'Varmaj radioj de ľ sunů min karesi. ~ 
Mi turnis min multfoje al gi kaj ridetis algi" kaj 
etendis la brakojn ,al gi por gin altiri - kaj gin k~ 
adis I ... 

jen kion ,mi faras . .. Cu vi komprenas min? 
Tiel .'mitrompas kaj turmentas mian petoleman kaj 
dezirantan korpoll. , Cu vi komprenas min? - Car 
vi -fůl'estas de ci tie! ! ! Vivo mia! 

Tial mi vokas , vin hodiaií ! - Lasu la lekciojn, la 
ekzamenojn, lasu 1a uruversitaton cion fodasu kaj 
venul . 

Al mi venu, earmomia! 
· ... Kial vi studaa.? - esti iam feliea ... -'- Cu 

vi povús esti p!i feliCél , ol nun kun mi ? ~ Vi skriblas 
al uii pri ia ,OOferajo, kiun vi le~, pri ia s*oeso, 
kiun vi havis. " -kaj ke vi estis kontenta de tio ... -
Vi trompas vín mem I Iluzio estas cio ci, pri kio vi 
skribasal mi. - Venu, mi donos al vUelioon I Veran, 
réalail cfelioon ! .•. ' ' 

· .. Venu kaj , volvu vin cirkaií mi k,iel drako! 
Per via tuta: juna kaj soifanta forto! - Eilsucigu en 
min I! Mi lasos min al vi ,- 'kisu miajn sultrojn, 
mordetu miajn kubutojn, sucu miajil lipojn - gis 
e~riigo, gis ' forKesigo I 

· .. Mi- min fordonos tuta al vi, . ne ~olante scii 
pri it> ajn f --'-o Ne ekzistas moralo ekSter mia ' sincera 
kajventega deziro! Mensogo kaj hipokriteoo estas 
cio -alia ! .' PerÍnesita estas cio, kion dezirás mia' juna 
kaj forta kol'po ! Car tiel arangisDio ! 

0ni parolu, klon oni volasl " 
Oni mensogos - kaj en siaj animoj oni envios. 

Aií. oni ,estos malsana! ... ' 
Tie ci -es,tas mirmdá printe~po ! ',- SUl' la cielo 

nagaágra'ndaj lanugaj nuboj, blankaj , kiel erigema 
nego,kaj s~guIigas en ., Ia la,go, ,kiu Cium41ute sangas 
siank:oloron .•. Ankaií n Ull mi rigardas!· trn de mia , 
fenestreto: ~i estás bluete-griza. Kaj la domoj , s.ur 1a 
~ontJ:áňa bordó ce la: piedoj d,8' la altaj mÓIítoj - bfi~ 
las kiel perloj ... f(aj kia ~ero ~lovas : aroma kaj 
~kscitá •.. Kaj tutajn .horojn . stiarasmikontrau .tiu 
~briiga ' blm'o kaj .nesatigeble gin . glutas!2 Ci ankaií 
m:m~,eniras' tra Ja ín.alfermita fenestro en mian eani1J
reton" kaj lulas 'miajn buklojn ... 
.;. Venu, gis est8s· priÍ,ltempe '! ' 

Venu por preninian partou ! , 
, ~or Vivi 'Venu ! ,~, , . 

Gioiio kaj 1a ·animo 
Jaroslav Vrc.fjllcky 

En sia eambro, foje, dum v·espero, 
sidadis Giotto kaj en duonsongo 
meditis : kiel pentri la 'animon? 
Li sidis solá, jam tre mallumigis, 
la stratoj estis jam silentaj, steloj 
spegulis sin sur la kupoloj urbaj 
kaj ciam songis kaj meditis Giotto : 
animon homan kiel pentri jl - vane. 
Subite sajnis al li, kvazaií sonua 
tra la silento frap' SUl' pentrejpordo, 
malpeza, 1<iel frapo de infano. 
Kaj Giotto vidis per animokuloj , 
"e la ' animo mem nun al li venas, 
por ke li pentru ~in - kaj ree sonis 
frapilť malpeza tra la koridoro, 
simile kiel la birdeť frapetas 
,en vmtro SUl' fenestroj fermetitaj, 
kaj en la songo Giotto ekridetis. 
S~d en komforto kaj trankvi10 tia 
son~ante, tiel bone ripozigis 
li de lapena taglabOr' la menson 
kaj korpon l1I:cigitajn, k~ leviti 
ne volis li, · nul' do1Óe ridetadis 
kaj pensis: gi ankoraiífoje venos. 
Kaj triafoje 1a ekfrapo sonis 
ankor.aií pIi mal peza , kvazaií tuAus 
museto per flugiloj konvolvulon. 
Kaj qiotto kusis, sonA-is, endormi~8. 
Sed li matene sen tis malplenegon 
en la anim', memoris, ke li volis 
ja pentri laanimon homan, - ho ve I 
La kap' mal plena, . li atendis longajn, 
too longajn noktojn kaj neniu frapis, 
la stratoj estis jam silentaj, steloj 
spegulis sin ' SUl' la kupoloj urljaj, 
kaj pro sopir' la bona Giotto mortis. 

Ou scias vi, ho sopiranť d~ Belo, 
kial rakontis lni al vi la miton jl 

Ella čeha : Ant. Jandik. 

Kaj cic kun vi ... Kaj ml VID havos, vin, vivo 
kaj felioo mia ! ! 

Kiel multe mi deziras vin ... . -
Sed !ciel malproksime vi ' estas ... -
Kion vi faras nun tie, en la malprokSima kaj 

pluva Sofio ... Kredeble vi legas - iajn notojn, 
lekciojn .. • ~ Mi kompatas vin J 

Lasu cion, forjetu Cion kaj iru! Pli rapide iru 
Ttij kiamvi ncevos mian leteron - kaj flugu ! 

Aií mi venos aJ vi I 
N~, ne! Ci lie ! , Super 1alago! En la virgaj 

pinarbiroj ! - " .. . supre, sui' la negh1ankaj pintoj I ':. 
;.~ Venu - venu, vivo kaj celo mia I Ne perdu e'C 
unu tagon, venu! - Mi promesas aJ vi la plejal~ 
{eliton ! - ,Mi promesas al vi :ventegan amon ! A~on
fajregon, amon-vulkanon, tertrcmon!! 

V~nu, nurvenu" -

Kun ~i mÍ: Íl'O$ ree eÍl Chalet...a-Gobet I Tiam " 
ege kaj ID:alseke neg-is . . '. kaj kielbel~ estiS ~ • . Kun vi " 
mi 8up.reniros .,ee SUl' Rochers cle N aye -+ mLvi x:e,
nremo.ras, ' :w45 rhetrojn super ,Ja marn.iVelo ... Tíe 
ni . tririkis lakton ... Mi supreniros ree , ,kun li, mi rigitt
'008 de ~,'la &rinan Mbhť~BlariC ~ . ... kaj'Vin kisildos ! 
Ni tir~uvagos , ~~.;..V efJe.y, "onlr~z.; , ,!errUet ".. Al -,f' ';, p~ S,Jam -estas 'IÍlal/rue. Mi estis malvestigin1a 
Eviim ID iros ! Vi :reÚlemoras '~; fu ne, EviiJir., ko.ntraií kaj kuSiA'inta. Mia fenes~reto estas malfennita ~j~e 
~ ~ ... t;nla 8QD~,. ~el ni stáris sur la:benkO' la l{lgo .hlovas varma, ebrnga vé.nteto. Sed 'petolentlS tma 
apud '1á 001'00 jl Ni vizitos a.ókall ' Ia ,lroketan Geneve 1 .goif~ta korpo .•. Tiel multe mi volis ~ ke vi volvu 
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vin cirkaií: min, kiel drako ... - vi I ! Kaj, jen, mi, 
mem kaptis miajn proprajn brakojn kaj per .la tuta 
forto komencis ensucigi miajn ungojn tíen -gis mi 
eksentis doJ.oron ... gis ili eksangis ... Tiel! Estu I 
Kion ví ankorcau volas? - Kaj per sangaj fingvoj' 
mialdonas al vi Ci tiujn liniojn . .. -

Kun auto:ra 'permeso el 
la hulgara : llX11l H: Krestanov, L. K. 

Nikol!)} G. Dan~ov (nask. en 1878, en Svistov, 
Bulgario) , iamkiel stud~nton, forlogas Jin la rusaj ver
lcistoj,kaj li p~.sígas tri icriojn en Peterburgo. Post la Jíno 

-de l'úniversitato l i okupigas longtempe . pti sia farmo en 
Star,!-Zag9rsko, kaj nun estas instruisto en Sofia. Komen
cis siaQ 1itcraturagadon en »l\1isal«' (PensQ · 1898), Kun
labori~ en »l3ulgarska Sbirka«, · >rBulgarski ;Pregled«, 
»Znanie « K. a. oEn Igo3. 1a N~cia Teatro .prezentis · l:i'an 

. dťamon »Mi' volas vivi «.Apal'taj T*oRtaroj: ~'plúv~J 
~agoj « , >~Kiam 1a suno subiras{(, »Eva«,. \i I.-takontoj «. 

Klel k.OInenci novelon. 
. - KenelID. RobInson -

Oni 'devas konfesi, ke on nove1o ciam la komenoo 
ostas la plej graya parto, car, se la novelo publikiga.s;, 
estas al1llenau 'verSajne, ke kelkaj legos la unuaj'h 
liniojn. Oni memoru, ke la homo estas uature scivol
ema, ke li Satas utiligi tion, por no li pagis, kaj , k-e 
atcndante Qmnibuson, edzinon, au mortůn, ' li devas 
fi'ksi la ůkulůju sur lon; do, kial ne sur la unuan 
linion de via nůvelo? 

Tial lOni deva.s tre zůrge atenti pri lá komencaj 
1iniůj , meti en ilin ttitan sian vivfiIoz.ofion, sian sagon, 
sian kompr~non pri la mondo, Bian spáron, sian 
verk:istall talenton, sian scion pti la virinoj, unuvorte - , 
sian tutan génion. Kaj . se por tio necesos pIi lOl 'unu 
línio, oni , povas ja meti iom pliel la suprenomitaj 
kvalitoj, kvankam nt1 estas verSajne, ke la leganto legos 
ankau la sckvon. Omnibusoj , same \ciel edzinoj kaj la 
morto,estaa afel'oj, kiuj nepre venas, kelkfůje pIi 
subite ol oni .atendas ; krom tio, vitl stilo estas hedeble 
tiel altkultura, tiom skůlastike talenta, tiamaniere cs
otera kaj neaprezebla de ordinaraj homoJ , ke kredebl,e 
unu linio sufieos. Vere dOO1'1.1ge, ke la , blankaj pagoj -
aspektas malhele. '. 

Ciuokaze, ne estas >cble , havi sekvon senkomenco, 
tiaI ni -konsideru dum mallonga tempo kelkajn ko
mencmanierojq, kiuj povus eble tiTi 1a . ,homojn f,or 
de la omnibusoj kaj aliaj tragediaj aferoj. . 
. . La modei'nai psikologoj diras al ni, ke, la plej 
profunda impulso de la r horoa vivo estas la seksa, tial 
estus eble plej sagace t\lsi tiun t:i temon jam lÍn la; 
legůta linio, se ehle, per f.orta, krllda esprimo, kilID 
lamen lOni miksu kun profunda morala , bontsenro, 
tiel ke la virtemaj legalltoj esru. sameplaCataj, kiel la 
fiuloj . Ekzemple oni povas komenci tiamaniere: 

»Li,a sangů bolis, li $entis sin slmrgata de la 
hontinda pasiokaj:jen ... jen ... si venis ... « ,"". 

tirO!. ke ' la leganto preskau lasas la otimibusún veni 
kaj fůriri "sen atento. Ni , konfesu tam~n, ke pro la " 
troa aqalizemo de ,niaj hodiau,aj ' ménsůj, "la boladů de 
la sango .ostas iom m.alnktuala afel'O;: pól' . literatul'aj 
oeloj, kaj ~Qlii ohle faro!! plej bone la ' aferon cn tiu 
maliluna humoro, kiu karakterizas, inultajn moder-najn 
mensojn, ekzemple jene: . " 

»Dum li kisi ' sin ?lorde pasie, li scivolis, cu 
vare si satas tion, aií gi esbas nul' parl(>' dle la eterna 
ludů, kiu de la Prat.empo . . . «-

Kaj ~iel pIu. ' Kompreneble, multaj asertas, ke 
denove r-egO$ la mahlovaj stiloj de ' la . lastá: jaI'cento, 
tiel ke oni -;k~mePops · pet _ vorooj , kiuj ~ . ·k~; ke la 
Jeg.anto .P9vas.,;sin . pretigial lcmga ',.bls .ri granda 
familio: ~'., " "" ., . ... .,1 . ~'<. 

»Estis clU"m io. vinll'a mg<>, en la jaro "'L891!" kialll 
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la suno . komencis subiri mala:ntau Bub~~o, . nig~aJiia 
SUl' la flaveta fůnů, ke juna rajdist!,) estis' videbla, sur 
la vojů , k'Otldukanta .on la urbon, ... « 

,La a.vantago de komenooper tia ooqeKQnata fr,azo 
eSlas klam: la leganta tiel jam certe scios la enhavon 
kaj stilůn de la tutú romanrokaj rie pIu legos, , tiel 
ke vi půvas plenigi la ceterajn pagojn per citajroj el la 
Fundamen!;... Kresromatio au el la pl'otokolo de via 
lasta grupkunsido. , Tamen la verkistoj - estas homoj 
avidaj je ůriginaleco, kaj presKau oerte vi deúras frilPi: 
pel" io 1iQva, ' tute origin.ala, kioú ~eniam antaue oni . 
esprimis en literatura. formo. Cu Jene? ' .' . 

»Kata, mi · amas vin 1 Cu ailka1í
ď 

vi amas min ? 'I 
Prer tia sensacia kaj malbanala korn;enoo m1Ufacile 

estus n'é 'akiri la reputacioo He Tev~1uciu1o, hj se vi 
deziras ' t~i \rian ůfioon ' kiel membro .de Lingva ,Kom ... 
itato, bibllotekisk> de la loka grupo . kajdonacanto 
de pluraj,osperantistaj societoj', eslas.' rrekomendinde ne 
tro ůftepl'ovi 'tiau kuragaean braveoon .. 

Ekzis!as proksimumrO tri .klasoj de komencoj: la 
frapa. lá. allůga kaj la &civoliga . . :; ' . .;-

Boná.j' ~kzemploj de la frapa 'estas : 
»Li tiris sin el la slimů k~j eltiris ladokumentclD. 

Ne! Jes! Eble I Se si soias,. kie· latrezůro kasigas .. :« 
"" di ~lIkůmenoo taugas precipe~, ,por , amrakontoj 

pti la ~r1;lcifikajinsuloj " sed 0l'li; povas, J.l~i ' gin ankau 
por' 'detéktivromaJ1roj,. pOT al~gorjoj .,.ka~ legeJ;ldoj, por 
inf1\nr,ukontoj ; kaj por felietonoj en 'láj'uTnaloj. " 

»Li l<Ovis sin de la tero per, delikataj · manoj . 
Sajnis, ké lia pugnobato tamen , ne- gráve vundis sin, 
Car si ankůrau spiras . .. « . _ 

Tia -komenoo tuj allogas . la legatttojn, kiuj amas 
la fortajn, vírecaju, sovagajn, kruelajn" krudajn, ,unu
vorte S()Ieajn, I.10velojn de fra.iílinoj Dell· kaj Hull, au 
fraiílin,oDulfas-Hell. '",- ,",' , 

, La állqga komenoo prefer~ ~temu pň la rava bel
'eca de., t...:ďheroi!,l'0. » Sia:j okt.i1oj, · 'j ,ď kiel la st~lo 
sur , siabrustů, _~ia ,'buSo, k~auk,.aIp. .. Jí:vjnpinta" ta
men ~ .. «R; ramen la ' allogeoo de trok!Omenoo éstas 
sentebla.nur. de esp~ráIľtista k()I:O. ~'lé." > "..: . ' 

La' scivoliga devas 'Onhaví samtempe ion el ' la · 
frap.a ' metodo.. Ekzemple' : » Li l'emetis,Jil lason sur · 

' la tabIo:n. ' Kial lia edzino metis -stHkninon . 4;ln lian 
teOn ? Cueble si volas pereigi liri? Derte, ' oni · poVUB' 
suspekti, ke Sl ne a~ lin tiom, .kiomen l~ tempO, 
k. , . '.J • 

lam .. .. '«. ' . ",. 

. .ýa 'ijmój de .. loklO -ne permesas.,kemi pritraktú' 
t:i-ujn .. . ju .: ~eto?0jn kaj . varialo])i; < sed minepre .. 
de\' di ďiIDu tr<l:l oo;rlan, tiq e,stas~ ti1te ne komenci 

. dfan anstataue ;Utuan, · ~ ~j honestan 



La .. rbanino 
" A A 

-~ .M. Sl.k.ov -
Replťso mo/rermesita 

.. ' 

-~' - a kIa.seambron de ]a lasta licekurso pl~njgis 
- nekutima bruo, ' kiun ne povis su~ri ee 

lak1a.ksonoj de la mil automGbiloj, 
, ," ' - trafikantaj sur la larga apudstra~ de 

}a miliona metropolo. La lic;mnoj, 
'. ' preskau 'maturaj viroj, je hararo ~rge kompitaj kaj kun trajtoj rivelantaj estontajn univérsit

atajn studentojn, \jgle diskutis progrupe. La diskp,tob
jekto ,estis efektive 'grava. Sciigo alv~nis, ke oni -s~~os, 
la rnaljunan proféSoron de matematiko. F atale li fo/igis 
viktimo de '. automobilo, kiu , frakasis liajn malfot.tajn 
krin:ojn. Gis la fino de la' lernjam do, la las ta Llurso 
de laliceo hav-OsThovan prof-esoron, . .tute nekonatan~ kaj 
tio multe maltrankviligis la ' licearídjri. Cu ]a nova 

'. prof~roestos wmprenema pri nia ,situácio? Cu ni 
ne -fiásk?S kun li en 1a lastajtri ,monatoj de nia líce:l 

, studo? Cu li . kapablos inde aní'tata,Ui nian amatan 
profesomn, kiu konis Ciunel ni pIi ~h9ne ol siajn, dek 
fingr.ojn? Tiaspecaj estis la derrJiplloj de ang'pro, 
kiujn faris al ,si la malk.vietaj ji.múloj. Car sangi 
profesown, kiam restas l10r tri mooatoj gis la Jino 
de la lerrijaro, ' .gis la fino d,e la tuta' lioostúdro, 'estis' 
reformo almen.1u praktik,e -nerelwrbendinda. Sed kion 
fad - sorto ! 

Nor Bib Talberg sidis trankvile sur sia benko. 
Li ne diskutis, ,car li sciis rezigni -pri la pasiutajoj kaj 
kurage fronti la estonton. Verdire, la ideo pri Sang-a de 
pi"oiesol'o ne geriis un. Lernema kaj atentema, li -estis 
unu -.cl la ntoideloj de la kurso kaj de la tuta liCeo. 
Linun pensis pri , sia vi~, ki~~og-ils maljunaj 
gepat~j kaj. karaj f?,efr.a~j. Li r.ensis p,r~ :Ia k.ampa~o 

. ' nepluglta, kin ale-ndIs haJn cÍortp.Jn brakoJn, Ll peo&'t 
pri la; du junaj bovidoj, kiuj obeeme tiris la plugilou 
dum Japrintempaj brilaj tagpj.Cio eksilentis en la 
klaseambJ<). La direktom eniris l:w.j sciigante, ke la 

· uova profesoro ekókupos sian ofioon ' nur post la ferio , 
li oon:deziris mildvorte DÍpo,ziganlibertemp6n kaj sagan 
kondutQnal siaj lernantoj, li'b'erigis . ilin kaj foriris, 

- Kin -estos li? derpaudis ,sin' recip.,roke la lice
anoj 'kajfodasis znrgmieile la liceon pól' gui 1a lástalľ -ferion. . 
, ; _La .suno jam klini~is al okcideuto. FreSa folipar-

· fuma .. zefiro karesis "1a· kamparan ebena}on. La sun
radioJ sprucis agrab'1a.n varmon, kiu~ ~ ia: fresventeta 
spiro miksis milde kun :la oo'Oro ,de timianoj, kió for

,mis , ,tiuu euergidonan ,atmoof.won, klan kónas nul' l a . 
sevlirtiaj kamparoj. . " -

,~ Nu, kámaradoj; suficas 1a ripow! Antauen! 
La J>oXidoj 'pmfundé nazspiregis, kaj kurpgigitaj , 

ekb:eni!\ Ja plugilou Klln \ yidebla' facae rro. Bili, ' Car Bili 
Talberg ,Jlomis . siajn , hovi30jn kamarad~j , .ekmarSis 
post la plug.il~ kaj rigardis la tel'on tril ' int~r Jil plugil
t-eriiloJ, kiujii li .sOlide tenis. Cio ~sis en ordo. Ke ~tas lícl, moutris la goomtrie re~ :terstáoj, ~uj 
pIr kaj pIi.: granmg~ la b:aI"áJlgulon .elplugitan. Bili 
estis lerta terkrolturistó. Li amis lá kaJDp~n kaj gián, ' vivOn." Kaj " cu -estas pIi ágrabla pašigo de libertempo . 

· a1i,1q.k,e, ol 'eiI lá Jaímrru:o j> lJa lioooneniel, okupis !in. ,v Il!!tita. kaplp-aranc, li. aspektis i ankot~:ikplitiel, Iasinle ',' 
aian wl)Onďde trj tágo) nerazita. TÍQ, ja estas libero ~, kaj ~io. . - . . , 

~ , 

La soleco Cll la kamparo havas la avantagon ne 
csti teda. La laboro absorbas tiom forg-esige la agriklUl
turistojn, ke ili ordinare akompapas gin per kantoj, 
kies enhavo kapablos erisorci la plej grizmienajn filoz
ofojn. La kantojestas Cu malgajaj, plorpetante la 
favoron de ' kruela virinrabisto; cu gajaj ; laudante la 
braveooJl de Legenda vilagprotektanto; au la carmOl1 
de fabela belulino. lan tiaspecall kanton kantetis Bili 
kaj uur liaj du bovidoj laúsajne aúskultis lin, pacience 
plenumante la senvortajn ordonojn de si.a mllStTlo. 

Sed kia estis fia míro, kaj de la d:q. bovidoj 
ankau, kiam, fininte unustrofon, manplaudo ekaťíd
igis de malantau ta vojdeklivo. Bili haltigis la hovidojn, 
kaj levigante, rigardis al la direkto, de kie veriis la 
rnanplaúdo, kiu jam cesis. Tuj poste, montris sin 
virina figuro,kiu amu:zigeme observis la klonfuzitall 
terkulturistoll; kies huSo absolute mutigis. Li fikse ek
rig.ardis ' sin . Si p:r,:oksimigis al li sengene kaj certpaSe~ 
Kion si sercas tie ci? dernandis siti pense Bili, posil 
kelkaj momentoj. Li ne sciis kion fari: ektábori au 
rigardi sin. Ehle si ferias tíe ci. Sed kiaV'lfio grava/J 
por mi? Kaj li klopodis eklabori. Li tamen konstatis, 
ke si, hankam vestita en laumodaj kaj forte elegantaj 
ve..'!taj'Oj , portis lati 'llerezistebla fasono la naivkoloran 
kaptukon, kian pol'tas la vilaganinoj kaj tid ne i':esiB! 
lnciti lin. Sia rozbruna vizago kaj la akcentitaj reli'Cf
Jormoj de la korpo pensigis al li pri sportulino, kiun 
lIpenall liberigis la mallargaj kortojde iu pensi'ono. 

·Bili jam vidi~ multaju knabinojn en la metl'op-
010 kaj li sciis, ke · oni půvas haví kun ili nur efem
erajn ri1atojn, precipe, klam oni eS.tas liceano ... 

.Lin laboro atendas kaj ne flirtem li sercas. Kviete 
li svingis' la malglatan longan bastoneton, kaj s erioz
atente, li eklenis La plugilon, kiun la bovidoj ektrcnÚl 
gravpase; Revenvoje, Bili rimarkis, ke 1a knabino ne 
movigís ee. paseton, dume, la jusfarita terstrio estis 
plorige zigzaga. Li reprenis la fortojn kaj ankorau 
pIi serioze daurigis la pIugudou, sed aTitau ol li preter
pasis sin, mildsona VODO fine rompis la neklarigeblan 
silenton : 

_. Kialvieesis kan~i? Cu vi semas oerealojDl? 
Oi" kiarri vi ' devas labori? 

Al la ara cla demandoj Bili respondis per halto. 
Al li sajlli~, ke lademandoj enhavas nenian natur
CCOll , estante tro naturaj. S~d , cielo, li ja. devas libe
rigi de sia ceesto: ' 

'- Sinjorino au frauliTho,daurigu vían vojon! 
Mi ne ' disponas pri tempo porHabili, li avertis sin> 
kolertone. , ' 

.,- 'Ah, jen gentilaj paroloj ( Mi rompis mia.n 
p-roll;lenadon ,por siaigi tře , sur la voj deklivo , kaj 
auskulti . vin, venis... . 

. "- Suf~Cas ! Mi ne pIu kant{)s, for.iru ! lleordonis 
li, interrompante sin abrupte, kio trt:migis 1a knabinon, 
siailanke ,konfuzigintan: , 

,Sine movigi.s, 'Sed. postmaUoQ.ga paiízo, reakiris 
la kUJ'agon ,:laj rediris: ,," , '. " 

. ~ ........ M.áJ.oftemi> renkonlistian krud-manieran 
kamparánOl'l.. Vi esťás e61e bonk'ora vil4aúó, sed evid
entc ''Vi hezonas ÍoIiI · daIrultllllO, ' kiel la grurtdo, kiun 
vi plug&!. " 
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Sia konkludo amuzÍ5 lií1 kaj llemis et ridi. 
Tion li ne faris " pro spím. Li for1asis la plugUon, ,mal- , 
j1lIlgis la .hovidoju kajrapidpa~:e iris"an1a'Ú, sírJ.o/lli~j, 
rigardoj, BIrete. dire'ktit.aj, t1'aoori8 unu la alian. " 

- Fine, cu vl fQrirosau ne? insisteg;e }i :dem
an' lis, sed, cu pro ~ia ?apenaií percepteblá padumod
oro, elira,ntael siaj ,ondi~antaj hrus~oj , ~u ,pro , sia 
St' Ilkulpe ' sin defendanta,' ati'ont!lrurita vizago; ' subite li 
tJ ovis sian kondutori, tro 'kruela:Li mem ne kQmpl'enis 
lóal, súbite li sentissianceeston dezirinda. Lin :1:rakuris 
i3 nekl(rmprenebLa ' senfo/ pflokiu li , ma:lIevis' laka:p'~Hl 
k"az.au honthuinile. La Jmabino elflm:is ci ' tiún ~ang,on, 
kvisla kapon, radietriumfante'; 'kajdiris indiferent~ 
vilce: ' " 

-- Mi foríro!;, se aI' nU' tilo pIaeM. Gis revidó, 
k/laOO I ' 

Bili peidigis ankorau pii, 'Sed ba:ldaií li rekons-
c iigis kajrespondis sev~re : ' 

-- Gis ,revidQ!? Ne, adiaťí! 
- Tnte ne, mí l'estos, koritraťíb,at,e redírÍs ~í, 

fÍgle fr.apet.ante, la teron.La junulo 'kapitulace retir
igiseu silento kaj sidígls f turninte d~:)I:son al ,~i , Li 
trovis nenian elirvoj,on el tiu eipezkreita situacio, 
ágardante en la malproksimon: , l'rempita , en ' vagaj 
meditadoj, Ii ne sentis La ru:proksimi~'Ůn ' de la Jmabino; 
kiu 'woraií.pliSilent(lsidigis apudli: ankau turnmte 
ladorson al li. 

- Vi $ajna.s ne §ati virinan oeeston, kajtamen, 
junulo kiel vi .. " ' 

Surpl'ize r,etuminte sian kapou kaj , yidinte~in, 
li míre looustatis, ke ~ia dol'sO preskau tu~s ,laIian, 
Por li jam ne ekzistis, óielo kaj te.ro, Qovidoj bj 
plugilo, Lin ekscitis ~ia aroga, sedtlle korekta sidmani-, 
ero. Li ,estis kaptonta sin, sed ,ne kuragis kaj ,loole.oo' 
li v,enis antau sin kAj demaudis málesp~re : ', , , ," . 
, ~ Sinj.orino ... Fraiíliuo, nu, tio ne , gravas hlo 
vi 'ElStas, "sed ,diru ,al nu kion ~kzakte vi Y91asdemi ? . 

.:..... Ha, ha"J;1a, 'perfekte, ti'Ů ' n~ , gr&vas: ' Nffi.1iůn 
mí volas. , l'fu, ~buho, >eli vi ne pIu f\o.rpelemas min? 

- ,Cu vi fori:roSatl eusLtestosaf mi ,e8tas egale .. 
Sed 'mi ,ne' ~atas, ke vi diru 'al .mi J) b'íWo« , ~ a.ťí »m,abo«, . 
car mi ,POvtlS montJ;i ,,al "vi tute la ,kont~au~n . .. : .• " ,i" 

-',' Ho! li,l »granda ' sinjol'o« !, ,:proV:U, ,roi ,:vólas 
konvinkigi: Mi ,supo~as,k~vi sufiée , elD~ontÍ'is " al ,Ipi 
vi.m buhecon., Jen , ,u\)u,hovon ~'vi uzis"ppr diri "al , ll'I)1 '. 
~agrabla3'Ůjn. ' " '., ,', ,,' ,,' 

La oolero.11 dé Bili, r-eé J'Ůrvipis J:a ,pl~0vokaj vorloj ; 
de tiuJol,abino .. Li vo.lisven~e , p'ruvi, keJ,iestasio' pli 
ol h\ibo.. " < ,~ ~ .., • 

,M<ilrapicle}i klinis :sill "aI( sikaj ~ Ci,rkaiíbiakante 
, sin firmre, li <ekkriis : "ri' 

, ,,- Cu .mi testas -lniho' ? , " 
.;.:.:- K:it:l vi "1ro,r.agas? La~u. ~ iI;l: ;i.áU: 

, ~i ': J}c hav.i~.,te1l,lpqp:~~krJi, kaj " .,-
. La ' silen~n :~af1P3fQn (e~'~qií5 ,iJ~ ,~"t""~" "_~tt"'-'-,y 

krepu$kQ. La ' mola. kraka{l,o ~ de , 
, la' bO\idQjSffi,lz,or,gI':" mácis " 
La,' !uep'}'SkQ' e'~én(fjs " 
Ka]mpíll'{)'n, ~, . elí "la , ... "",.,,,,,,.w, 



- ,JL/CIO B4GBI' -

C. 1~. kaj .S. : S.o Eindhoven (Neder!ando). Ne vi 
cstas La solaj, k :uj 'interesigas pri mia mondperceplo kaj 
volas penetri pa s:;ivoLaj rigardoj en b fundon de mia 
animo. Tre multon .yi postulas de mi. Minimume dude/~ 
demando; ' atcndqs respondon en viaj leteroj. Kilt es tas 
mi? [(ian mondperfJeptonmi havas? Cu vi tral1ivis la 
okazintajon, ' pr:s!cribitajn. en La ver:coj? Ktp. ktp. J(ial 
vi farigis esperantisto? 

, Karaj, neeb~e respondi je ,ciu demando. Hodim! kon
tcnligu Vr la SUb:l konciza 'skribajo. 

Mi eslas pii óf simpLa homo: mi es tas - erarema 
bomo. La simpla homu ne ciam konseias pri sioj eraroj. 
Mi - ' ,bédaurinde 1 - jes. Kion fari? /t.;orektiLa erar,
ojn! Jen mia vivo: mi korektas c:am miajnerarojn 
leaj intertempe mi jaras l1.'Jvajn mispa§ojn. Krcdu min, 
lio ci ne es tas agrabla. Estas preskau superforta nervo
streco kaj konstantabatalo kontrai1 La nevenkebla io, kio 
difinas La hOrT),Ojn agojn. La malespero pri mi koJ la 
obserl1o 'dc 'la Vivo kreis en mi tiun mondpereepton, 

, kiu konsoLas min cn la kl'izaj horoj. Pro tio, car vin 
interesas pleje ťiu ci konsolfonto de mia vivo, mi kLop
odos resume envol'tigi la gvidsenton: la mondperc(~plon. 

La Kremtá Vivo knedis' sian spiriton en la materion 
kaj furiginfe slc:avo de sia propra kreitajo nun ncas f i/l.' 
mern. Jen ta tragedió de la Diideo. 

La Spirito, kalenila en La malerio, ekkonseiQ.s pri Sifl 
sklaveeo kaj de{ruanle la harmónion dela materio kreas 
- disharinollion . Jen la tragedio de la v f!k:ginta Konscio. 

,~ La baraktanta Sp'irito sercas vojon por Liber,Ji, volas 
suverene ť$ťl'i La Inaterion kaj ciam vojeraras ,eTl : La Zabir
into, kOIl~~truita d:~ gi m em. Jen La tragedio de La HOlIlO. 

" En la purgaiorio de la haoso Za Spirito reli:011tls 
sian divi~itecori, vidas la erarojn de Za pasinteco , sen las 
la neporteblan pezon ,de ťradicioj kaj dogmoj. ai f1].erlitqs 
do: por r~koni min estas necese profunde 'seii la Jegllrrm 
de la . tuta universo, car gia tuto formas min kompleta 
senmanka ... leaj La $pirito ekiras serci novajn.· 11ojoj/1, 
E{ Ia fOl'a malprok,imo kurag.ige brilas aL gi ~}a faj-
réJ!o de Za Espero. ". 

Sinpelado: balalo, intrigo, sinakuzo. Ciu vojo (sias lon-
ga: laciga, oftesengmaku~ita. La Spirito skurgas la materion 
(slan proW'an nestokorpon)" vipas sin 'por senhalte iri 
?nlauen. Ěa interesoj' de' l(i Spirito káj ,Ventro kunpus
Igas. f'uriozas la batalemo de la !tomo. Periode' aper.antllj 
kr:.izoj formas la m eJlOltonojn de La postlqsita vojo, sed 
la ' Spirito neniam dubas eri " la venkó. Oia, rějreSiya 
n!ltro , estas.ta KrlIdo kajOi-u vivilja "elemento" es't4-~ Lo 
LUboro ... 'kaj la Spirito trovas novanc>,vojon: kon,scia 
kunl~ro kun la J\reanta VivC! por laciama pedektígo. 
lom post , iom la homoj ekjros sur la trovila f vójo kaj 

.~ , lasos reléni sin dij ' la . dubnlJ-to j~ ./li tarigo.s kUlllahor-. 
antoj, en la senlima metiejo de 'ota Kreanta Vivo, Jen ln 
konumco dela nova ' mondolue~do . 

. La Diideo, kiun '~nterigis la neado,tr.iumfe revivigos. 
Elf la ,lumode' la ;' plipětfekliginla ' Spirito, ai ' farigos 
preskau ~eale, difin;ebla.La 'nooo ' vivo ba;;igos súr firma 
kredo p~L Ha . Kreanta Vivo kaj ~ur La .sentradieia cvolu
antq SelO_ T!amaniere }iberi!1os ,la Spil'j~o ' el la- kr.zterwj 

.. dl!; la tnaterio kaj ' er,a/'oj, gi,s 'tine farigQs la , honw -
no va. Horno.: .. ~.'" .' "" , 

.. • .. ~ $ 

," :' J~n. m.i~ ·mondperoepto. , En tiu civí povas , facile 
ret".om II /'espondajn ,moti-vojn pri »kial mi farigi.~ esper
ant~lfJ, kia~ mi laborus por dia literatuF.Q,fúal mi a~ás 
la)r.o"!Qjn 'kaj kial..mi kelktoj~ , vipás i~in?« '. ,~; , 

, Karaj. se1Jin ne' konte1Úigos mia ' respondo, rigardu 
cn ~ J1r.ojlih'don de' via animo kaj cé:rte , vi trvV{)$ tiun 

, nepnsk,.,beót:an senům, kiu dOl.laco$ ar vi' 10. 'necesan 
jor.ton, ~rre.řg;Íie batdli plu pár','la kom;~na 'deló ~de cla 
HDlTUlra ... en : lii mondó" ,Jde regasla reclpr..okeoo. 

RENKONTO AL LA PRJNTEMPO 

Jm , jen! La printernpoj radioj pf'netras en mi,an 
cambron. La flirta Lamo sorcas oran lcadl'on al la biLdoj 
SUl' la muroj. Ho, bmatq printempo, mi malfcrmas mian . 
koron al vi. Varnw 'caresu la vundojn r Mi havas .mfiďe 
da iLi. VerSfL La balzanwjn gute/ojn de la rememoroj I 
lJonu al mi kredon en la haoso de La seniluziigoj, car 
- mi sen tas - La Vivo volas prirabi, fin.mueli min I 
Rejunigu, mian ariimon, por ke denove m,i povu lcredi ell 
la ridelo simpalion, en la manpremo amikecon , kaj en la 
varlo} koran s 'nccrecon! Printempo, via fa·totika amanto 
peleffUs rebaptadon de vi. 

KieL obstinl'. vi silenlas ! ... l es, mi lcomprenas'. Tiom 
ofte mi lťol~etad'is al la aiítuno , ke pro Jaluzo vi lasos min 
sen kQns%. Nur al la bildoj SUl' La muroj, nul' al la 
rememoroj vi donacas oran kadron., sed ne aL mia sopir
soifa animo. Vane mi staras en la lumgarbo , La suna 
tiklo evitas mian koron lcaj mi de1)as vidi la agonia,don 
de la jllnagaj sopiroj , celditinoj. La lťampo , kie.l flora 
tapiso, etendigCls antaií mi, sed mi ne piu senlas la odoron 
kaj la kolorpomp9 §ljnas al mi gr;za unut'Jneco . .. Kruela 
puna ! ... 

lam vi donads al mi revojn kaj hodiaií vi montras 
monslran vizagoll. La odoron vi acetas cn la drogejo, la 
ko1oron vi Aminkas SUl' vin, via ridelo maskas malesp-eron 
lcuj via carmo, láel embusko, alendas vi/r. timojn ... Tam 
ne liel estis! 'Vagante SUl' la floraj kampoj vi radiis 
:firman kredon al mi, inspiris per revoj, dotis mill per 
revoj, dót:s min per idealismo T,cuj plenigis mian animon 
per noblaj aspiroj. Printempo, láal vi ~aniJis vian viza
gon? K ial vi sekvas La tutmondan madon - la nuran 
profilemon ? 

Obstine VI silentas. Parolu do J ••• Senkulpigu 
vin! ... Cu vi aiidas , printempo ? Almenau per mensogo 
misťifilw min! ... Vi si/entas, sed nun mi jam Iť.ompre
nas vian mulecon. Ho, malfelica printempo, ankau vin 
prirabis lil , Vivo. Oi prenis de vi viajn gemojn kaj ornamis 
vin per artefariteco. MalteliCa prinlempo, ci senhova al
mozulO. kion "vi povus ja donaci al Za juna generacio, 



lťiatn vi tnem povas vidi vian pasintan gloron , vian pÍL1;Cln 
naivecon nur onla rem"emoroj de vivovund(taj formor
tantoj. Mi komprenas/ vin, a!mozula printempo, kaj sin,
cére mi komp?-tas virL .'. ' ".. . 

Venp kun mi" pr{nlempo, mi lcondukos v:n al ta 
fonto 'dé Za Konsolo. Ma/sekigu viajn Zípojn, feorotran
eitajn de Za soito J ••• R.iga'rdu, láeZ bi-ilas Uu " ci lťristal
pura fonto ! Ou vi scíds, Ido eslas tio ci? Larmofonlo, 
láci; ciu gu.teto devenas el dolva doloro de amantaj lmro} .. 
La homa boneco, Za etema sopiro pr! nO,bla belo élv07éis 
ciun guteton eZ la profU/tdo .. , I{ion vi diras? Neek
zislas homa boneco" Ou ? Kaj tion .asertas vi, printempo?! 
Ho~ malfeliva printempo" n,un mi jam povas .plene .~om
preni, ke la hodia.ua jun-uZarů trovas SUl" viajkampoj nur 
artefal'ilajn ro?ojn kun .realaj 'domoj, hé .post Za stelita 

'1ťiso 'haiizas Ja(JrQye.jód~;6 , '· lie,)a 6khíparQj~ne-: laánim
pl'Qfund.on 'sondas,s(!d ) li· '.pé1J.as< d?Vl~nd(l,; en~ayon . de 'Za 
posfunfloj ' ,' ,Fortru de (, "!I~" ,~lmo!Jila , piintúnpol . Viqj 

I1;oloraj cifonojmi!nsog,as, .car 'vi h.enq.,vas plu~redÍJIÍ při 
reakiró de Ia S!lmoj p!'ll'ditll,j· ,t, '. ..,;;.,,:, ',' , . 
" Longe ini rigardas' 1nfunnn. kódrfln de ' la ' bildoj, 1'11 

flirta.n lumor;" éil'kaurni}wj starah.te en ,la. tqmgarbo d'e~ la 
radio j mi remerřwras pri ' miá p leto" kiu' 'nun ďstaras ce 
1'11 soFa dW ,~i?printenipo . , .!íÍ:o/;, ,mi . póv~s,c{oni f!: 1' ' li, 

.se mem la pnntempo Cs'tas prtrabztakar almozúla .' : : Nu~ ~ 
sincerajnautunajn la[mojn. Eb"ie , li ,iam retrovos .inter 
ili la printempon de 'sia' patro kaj. / . Ne ! . Ma,lpruden;ta 
dezir'o ! Lialťomim;no dis:.gu§ Un de tiu 'món~o, -kiú . ~~ 
lwnos piu naiva,h gojon, ' korkaresaíi ideulismon ,. " Kaj 
lid estos bone ! 

~~----~~--~~~~~~~~~~~~--~~ 

KIlNTO DE FORIR4NTO:J. 

Vi diras' : VIV ; ni diras : morť. 
Ronsancon havas nura'b01t'. 
AI ni flutetas sibla gaso, 
Al ni tamburas ostfrakaso, 
Niaesper': la tomb-amaSo.' 
Vi diras : sort', kaj ni : perfort' ~ 

l\irmenta vorť ! 

En via gorg' : envia , tim'. 
Ni adiai1as ce la lim'. 
Ni , adiai1as. Nura v,et'O : 

La l'ey.Q apud revolveJ1Q. 
Nokto de, l' Sn1WO. Kis' de ľ lem. 

tremanta 

- ř. SZfcIlG'Í'I - ' . ,~ 

Ne ~stas 'SQng', n,ee:stas arn:; , 
Ne , :estas krecl' , nees~sflám', , 
Nek ri~', nek ,spito, nek~o}?, 
Nek.· nÍize(, nek'~~nÍiná ~vojo'; . 

, , Nek kantCifon ',ď nek plof', , ;nek ' bojo, 
' ~>f3 estaS song; ::n~, ~3taS ' 

'CSol~ -:-,- ' ciíní'. ' 



'. 

Sa~Íempe aperis de Ji tri teatrajoj en unu voiumo: ln-
o struita mimikisto, Frenezulo' kaj Uniformo. 

La U nuan U ni.versalan Kongreson ciuj tiamaj veraj ' 
esp-istoj atendis kun espero, kaj samtempe kun granda 
timo . . Sed pii tio parolu mem Devjatnin: 

'lDu, au tri monatojil. antaň la Kongl'eso mi vizitis 
dron Zamenhof. Lia unua frazo estis : 

- Kiail vi opinias pri nia kongreso? 
~1i réspondis, ke mi timas gin. 
- Ankaií mi ! . - diris la Majstro gemspire - la 

ekzemplo de V olapuk min timigas. 
La saman antaiítimon havis la plejmu1to de la sam

ideanoj: oni ja scias, ke Volapuk finis sian okjaran 
vivon 'pel' memmortigo, ~ar en 1a tria (kaj las ta) v!llapuka 
kongre.so (en Miinchen) 1a volapukistoj mem anoncis, 
ke Volapuk ne estas vivkapab1a kaj la tuta Nurberga 
Klubo . de Volapukistoj transiris al Esp-o. Cu nin eble 
atendos la samO, se la diverslingvaj adeptoj ne kom
prenos .' unu la alian? Kaj . ee pIi malgoja sorto : ni ne 
ha vos pretan lingvon por transiri al gi post la pereo de 
Esp-o. 

Feliee, la timo estis ,~ana. Kiam ni eniris la akcep
tejon, kaj ni estis eirkaiíataj de kelkaj centoj cla. diveJ's
naciaj, cliverslingva.j. ee diverskolora.j kongresa.noj, vigle 
kaj flue babilantaj inter si en komuna lingvo, kiam de 
ciuj flankoj {li ekaiidis fratajn salutojo ---.: oi tute for
gesis la ID!llbenitan diverslingvecon, kaj eksentis nin efek
ti ve en llnU granda randa familia. Kaj · nur tiam ni 
komprenis la gustan, neesprimeble gravan sigQifon de 
Esp-o ' por la. homaro. 

Ciuj ceLeraj kongresoj estis similaj al la ·unua, sed 
neniu el ili estis tiel impresa , tiel frapanta, kiel la Bul-
~a~gr~« . 

En 190!) Devjatnin esti$ elektita Lingva-Komitatano. 
Past multťlanka ' agado :· eo Moskvo kaj Kovno, cn 

19 II li vetu~is al la Antwerpena kongreso kaj gajnis lie 
en Literatura Konkurso la II 1uan premion per sia po
emo Nop,cizo. 

El Antwerpen , lalI la invito de generalo Sebert li 
Iris Parizon kaj r Jstis tie dum unu jaro, vigle partopren
ante en la tiea esp-a viv,Q. Tiutempe en Parizo ekzistis 
du esp,uj partioj : la 'aristokrata . iom reform'ema,g\'idata 
de prof. Bourlet kaj general<,? Sebert kaj la fundamen
tista ' lahorisia, kiun ' gvidis prof. Cart. La du grupoj 
estis en konstanta malpaco inter si, sed Devjatnin, kvan
kam . lit;l pIi aUogis la grupo de Cart, scipovis konservi 
bonajri rilatojn k:m ambaú-kaj gvidis kursójn en mult~j 
partoj de Parizo. En Parizo li eWonis 1a. malgrandan 
jurnaloll Etula (en formo ďe poStkar~o) ka~ aperigis en 
gi 'la ' poemon ' Kateriiio , tradukilan el la fama ukraina 
poeto Toras Sevéenko. 

E~\ r!)n,, :oni preparis la 25-jaran jubi1eon de Es
peranťó dum 'Ia VIII. Universala (Jubilea)" Kongreso en 
Krako~ó. Kaj ' jén, Devjatnin decidis entrepren i prop~g

,andan'pieavoja~oI) cl Parizo., Kri!-k~von. Lian ' planou oni 
akceptís kun ' duba i-ido kaj 'inokoj, klam li ' rakont:is gin 
ell la xSorbona 1cunveno. Tamen trovi~is kelk,aj junuloj, 
kiuj 1f!l:Qncis ;S~por, kunvoj:a~o,' . El la } HtÚ an\>m:antoj 
cetererestls nm! unu' ce la koÍrienco ,de la vójago: Roman 
(turlro); la ceteraj ml!.laperís. La propaganda piedvoja~o 

-,dauris4l! tag~jn kaj havis gran.~an propfi.gandan signifon 
por tri "J.andoj (Francujo, Germanújo kaj Austrújo). ' La 
rimarkipda marAo estas detaleprískrj)jita en aparta lingvo 
(eldoniia eo Miinchen,I913J . ~ <", ' , ' 

, Dpill. la kongreio Devjati:rin 'gajóis literaturan premi- ' 
on pel\ sia poemo KriS.na (hinda legendo). 

POst Ja kon,gl'cSQ Ji vétUl'Ís. a1 14ťinchen:> .kaj·' lahoris .. -
pn tre ' jn~eresa entrepreno ': Por:kurba 'EsperanlIJ.. éi 

estis projekto de bankiero Sehuler: konstrul apuo' 
Miinchen esp-aJl urbon sub tiu ci noÚlO. Kun Sehlaf, 
ra.jtigito de Schuler, li laboris lie preskaú du jarojn, 
gvidante la esp-ajn aferojn de la Parkurbo. Bedaúrinde 
Schlaf baldau mortis kaj liaj heredantoj tute diskreditigis 
la entreprenon per diversaj falsajoj; l.a Oficejo disi~is. 
Devjatnin nUD vojagis al Leipzig por labori tie eIl. la 
Esp-a Instituto. Tie ci li verkis 1a utilajn libretojn: El
ementa Esperanta Sintaksa kaj Esperanta Afiksafa, 'kaj 
lradukis la hinaktan dranlon : He!Ja Judea de [(. H. 

En 19 d estis okazonta Ia Pariza kongreso j kiu 
p1'omesis . esti eksterordinare granda kaj speciale interes a, 

,Devjatnill eheturis al Ia kongreso. Sed nokte la vagonaro 
ostis haltigita , cluj al-Parizaj vojagantoj estis arestitaj kaj 
pel' longaj flankvojoj oni resendis ilin al Leipzig. 

Eksplodis la lTIondmilito. Del'jahlin farigis kaptito 
en malgrancln urbeto Trannstein apucl Leipzig, kaj 1'05tig 
tie kvar jal'ojn. Sed nUl' 1a unua jaro estis pOL' li Sar~a , 

posle li okupis sin pri sia amata aforo: propagando, 
kursogvido. Por lio li havis apartan eambron , senkontrolan 
e1il'on , ee al Mtinchen. kaj poste, pOl' lecionoj donitaj al 
gerrnanaj suboíicil'oj, ce salajron (50 markojn monate). 

Eu 191R li ./iberigis per la intersango de kaptitoj, 
veturis Petrogradon. De tiam sencese li laboris por es
peranto, gvidis kursojn , estris societoju, vigle partoprenis 
eu la esp~a vivo eiuri late. En r9 21. la societo Espel'o 
organizis lian 30-jarilll jubileon, dum kiu li ricevis rnu1t
ajn graLulojn , esp-ajn bondezirojn kaj clonacojn. En 
1922 li. estis grave mrusana (pro troa lacigo) kaj tiam 
lia filo prenis sin al si en Kiev. Tie post la resanigo li 
I'ekomencis lian mirinde aktivan agadon. . ~ 
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, ' Nunteinpe lotas en K.íev, tabárante ' e;:' k~íeva 
Vegeta::ra Asocio. Lastternpe li :ricevis inviton de la Kievn 
Kin~fabriko ,VVPKU 'po.rparLopreni kiel )nnoaktofo en 
granda, fill1)ó " el la~' vivó , ,de la ť Donbasa lah.oristaT'o. '1'iu
Gele li lory:turi~' pot dcelka temp'o 'en la Donbasaj~ , kai~
minejojn kun tl'l}PQ de .kinoartistoj. Tiamaniere ni ~ba~os 
la~'okazoll post kelka .teJ.ll,po ekvidí nian eminentan verk-

. istonsur 1:;\ ekrano de la kinote,lltroj. ·" .. "IB . 

_ s. Ú~ titl: 'Jo-jara eminenta 'Planíro de · la: esp-a ID(rvado 
estas plena de Juna entuziasmo ' kaj e3tas čiam boríkora, 

. '. gaja bonhumor.a. PIuraj generaciqj de ľ tutmo~da esp- .. 
. iatnro saluta!! lin , tutko!~ ~1 ' čiuj mondpUf~~j. ,1Joi.ige vi;vll 
'V.N. Devjatnm, kiu plenrajte meritas la n.ooóran IJOlflOli 

»nja Esperanta Avo«, lheritpleria~ esp-á. véterano. 
P. S. Dum ni l\ interparolo li. interalie diri~,ke li \16 

hava$ ce unu presitan ~)injop. el 's iaj verkQj',.k.aj tial,iJ:i /ege 
petnskaj 'ko're antal:ídankas čiujll s;~midc~mojn, kil1j .:.. 
kiel plej dezu:indajn jubileajn demacojn ....i. povussendi 
alIi iun elliaj verkoj, séndu gin al la d~dreso : p. ~. 
Cebovič, K~e~, Klovs'á ,-Spusk '2: ' USSlt .• :: pOl' k~:,kiel 
li diris: »la botist-o ne 'eslu sen botoj «. ..' 

CehQvic. 



tra1ió~ paTolis iaií."~ia~ prapatraJ pal'ťlÍmanieroJ;..;:.... ni'ďhaiis, 
skotojn, anglojn, eockney~anojn k; t. vp. ramen, la jaroj 
forpas~s, erimigillI}toj maljunitis kaj formoTtis, kaj nu~ 
la australianoj ~ estas kvazaií unuig~ta popolo,kut\ ' unu 
cdiiksistem~ . . La . rezulto " estas ' ké ,,1a ' modern:aj , edukltaj 
aústralianoj ut} havas distingeblan ' parolmanieron. !li ne 
esms skotaj, ili ' ne estas Oxfordaj kaj ili tute ne estas 
C:)('~~J-,aj. J1j "'faktepar:olas pli puraJl 3:(lglan lingyon 

. (t. e: sen afekti teco)ol ie aja eula rnond9, ' kaj lasta
tempe , kritikoj .en Lonďono rimarkig ke laaústralianoj 
de la~ nOVR generaci o parolas »preskau senakcento « -
srd . komprť~eble , en la signjio ke ilia ,paroInianiero es~as 
neafekfita. ~. - ". 

Kom,preneble la angIa lingvohavas akcentitajn sil
al;Jojn . sed tute sen, unueca regulo, tiel ke australianoj, 
samkiel al}áj britoj, devas ellerni . oign vorton aparte ril!lte 
la~us'tan e]paroloTl. Eble Sto, Kalocsay 'homolus ,klarjgi 
si 311 aJudon al ' la'Aústralia s3lllideino', ear ci líu alllclo, 
k vankam senintence, sajnas jom negentila kOíltrau anti-
poo,aL,sámldeIAIlQj.. ' " • ' 

'Lafl lasta eldono ' de »Encyclopedia Britannicll« Ja 
elparolado de volctil~j po~as esti djv,jdjta en kvar sekci o 
la1.1 m~lfermiieco. Pro 1a ' natll.TO merode 'vokalo, ~j , ne > 
povas esti elpar<~lita ferme , kaj tial'- ciuj vekaloj estas 
relati"e malfermitaj, Ni havas, tial, kvar gradojn cl'e relat
iveco; kiel sekve :' 

(anglalingve~close [e~p . . 



t. Thomson. 

', Sinjbro ThtiD?ŠOb mall.1pl'oba's, ke mi diras la e3pajn 
v{)kalon ,duonfeJm,!taj: lJaú li, "ili • estas 6iáin tutil 'mal~ 
fermitaj. . ','! "", . ,> :.~" . "7 ": 

~u, ci t~ú r~g?loae 'fhOJnson estas eble taugapo; 
a?g~ahngvan?k klU) .paJ:olas kun tro fermitaj vokruoj, 
&IUJU ~o (\01. devas inst.igi; ke en Esperanto iIl, uzU siajn " 
vokaJ~Jn ' pleJ malť~rn.l]taJIi. , Sed ekzemp1e. la hungaroj 
~Iavas. t!·~ maJferm.lta] ,~-sonon, kiun , alinJlciano aúdas 

,,/..o Ka~ ll! ank~u uzas. en. ~Sp'~rlll1to t~un ' c!;e:s(lRo?, tiel /, 
ke onI kon~tan!e devas .brJ~1 lhan maUermetuon.' Ahpartei ' 
la hungaTO) havas cn sla lmgvo tro fermitari a-soňon, kiu 
aJi~aciano 'audaspreskaú ' o. Por iJi do en arnbaii okazoj 
pleJ ' konvena , es!as. la regulo: p~o~u du~nfe~tne.. Kaj 

, s~me konvena~. CI hu regulo < ,por ClU) en klCs lmgvo ek
J;lstas trq ferJ;luta, aů tro QiaUermita vokalo., Car 1a dumi.
ferma prononc(y lrlgii}fas nul:, ke oni 'Dek ,tio, fer~lU, 'nek '< 
tro mil fermu, 'oni. parolu 'meze, puran vokalon kie} eu la 
itala 1ing"o. ", " 
A' • CeteJ'e. tl'()a mal~erm'ode:- la buso dum Ía elparolo de 
Clil] • vokaJ~J , estus , bel ~ran4a pen? por ll!buSmuskoloj, ' ' 
ké"'tlOn om ne, pova~ daure plepuDll. 'z.' . 

KrQJ,De la" a\tcento deroia artil\:olo , ne.: e3tis . sur la 
, fermo-maníerp; sed aur 1a l'ori~eco de la voka1,oj. ' 

Sdo. Tho~son ,kr.ome indlgnitas pri mia rimarko fil
ate ]a austraban s3IDIdeanon. P'ardonon, mi tute ne voJis 
oflmdi. Mia l'iinarko aludis nur tion, ke, laumia sperto 
dllm ~ongresoj ~ 1a aiistraliarioj 'uzis plejAorte la anala!) , 

. )}!.nuzlkon{( , t.: e. 1a garnadolLde,la vokatojHer flankso~ok' 
' O}O deven.a~ c.eJ'te el j1~a lz?lateco. Car Je 1a fino ' qe 'la 

kongres,)lh(ham parohs' plr p"ure , pIi k1ru:ej pIi itaZe. 
, , ~ K: Kalocsay. ' , 



, Pri Dia afe-ro, Esperanto., li. párolis ' kajslcríbis 
plurfojc; 'li ffiriJamas gin siricere, plenkore, entuziasme, 
kielwmantikulo kiu vidas en gi ankorau alian platigilon 
sul' la' ma]estajn"IDontpintojn ' de la homa, ánimarú. Nur , 
por kleruloj li dezirus internacian Iingvon - la Latinan. 
Povos konverti lin eventuaJ,e nur niaj samcelanoj de ~, 
Katalunujo: ' kion ď li. tiom , a:mas, kie líaj vetkoj estas ' 
tiomaprezata j.! 

EI Čiuj . trajtoj ' dc ' la verkado de G. K. ChesteÍ;ton, 
.,clstar",ls la fakto, ke li esta& homo naskita enmala:usta 
.' epokJ). Apa~te de' hmuaj emocioj, ' kiuj ' ne Aim~iga.sJ ln 
<úero) admirataj ,de li apilrtenas ;ll pli:frua epoko , kiuj 
evel)t.u:aJe venos ankorau, kiuj . tari:tenmankas ennia 
hodiauu vivo, Tial 'li bonkore pikas la mondon pl:O gia 

, neposcd,.o de líai plej amatajvil'toj , kaj , gia abondo d~ 
d ia:j plej maUatataj pel!:ój. UnÍt citajo el ' Jia verko pn 

Bernard Shaw Idarig{)s la esencan enbaxon de liaiilo-. 
zofio; kaj ' tal-Ige ' ilusti'os lián esprjmmanierorl. 

!iKiom alta estja lanivelo, kiun la maro de homa 
, 'íéJičéc{) athlgis dum ]a Mezepoko" tion ni scias nm:ť.nur 

per la kolosnj muroj kon~truitaj tiutempe pOj" Jimigi , 
: !in. , IGom i malalta, estis JamaJ;.jJ de homa . :feličce\) : en 

la nuna jarcento, 'ti(}n niaj idoj ,seios nur · per tÍu 
slTapgaj (OodeFnaj libroj kopsilantaj labom~jn, ke i~i 

o estugajaj, ke finfine lil vi~o ne ostas tro malbona. La' " 
. horoa . 'faSO naskas optimistojn n~ tiam, kiaIl1 ~ jam 

~esis naski feJjčajn hO'moj~ Estas strange, ldmn oni " 
devas aJdevigi ff>rion ' kvazaií ~j astos fastQ. kaj peli 
horno):n. al , ttesteno pe: l~nooj. 1/ , '. . : " 

K. RC:, Sturmer lťáj .J;'A J . . ?Illlivan, 
, . 

llERTALAN , GÓNDOR, junatalentulo devenanla 
, ;esperantisti fí\miJjo. PI2(1pTe' art~industriisto,artpl;Qj~~tisto 

de granda ~ Viena lustroJabriko. I.iajn beJartajn verkojn 
distinS~ grandliniéco, ~.lP"ar"d<!. , impresemo kaj , :wrta kaj .'~ 

' {rapanta sooiiib 



'Redaktas: 

Jan F.rge-Fetllke 
.:; .,,- . 
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,FILMO KA·J . LITERA .TUiI. ,.O 
;. F08GE 

lam diris in tre sage : 
»Se ciuj lil:irejoj kaj bibli
otckoj de la tuta mondo for
brulus, 1a filmo au bankrot
us - au gi ti;un komencus 
farigi arto! . En Hollywood 
same kiel en lJ!. Europaj 
fihncentroj Ciuj filmdr;un-

, aturgoj febre sercadas »tem-
ojn «. Eterne aúdigas la malespera krio je la ' bona scenario; 
Oni diras ke gi mankas 1,<aj ke guste 1a manko de 1a originala 
manuskripto . ' ceA~e r~a~helpas la meI?star~, se~depend~n 
evoluon de bu Cl pleJ Jůna arto. KaJ la fllmo, tlU stranga 
produkta~o de multegaj teknikistoj kaj negocemaj entrepren
lstOj, hodiau povus esti nomata la kriaéanta suéinfano 
de Za patrino literaturo , de kiu gi avide sucas la vivtenan 
ideo-lakton. 

Cu vi povus indiki multkonatan lihron au tea.trajon, 
kiu nc estus ' filmigita? La filmuloj ekprenasla »Ham
leton \( kaj »Fauston« same kiel ili ekprenas 1a verkojn 
de Wallace aií.lá »Taglibron de delogita knabino «, ili 
luHas nek antai'! Sienkiewicz, Zola, Tolstoj, nek antaií 
Hcmarque, Dreiser au ]a Nobel-premiito Sinclair Lewis, 
- ili filmigas 1a verkojn parte kun granda talento, 
parte knn . fusa malzorgemo, se niankasla mono au 
kapablo, " 

La vojo, kiun pasas la rapidemaj . #lmfabrikantoj 
j ~lJri de'post jaro,i, ,tute ne e~tas malgus.ta. Filmo kaJ 
lIt.eraturo povas 'p multe helpl unu laalian. Bone kon
ata libroestas la plej bona reklamo por posta samtema 
filmo. Cu nc est.as cvidente, ke la filmo siaflanke pop ul
arigas afte la literaturon grandstile? Ke $i ofte klerigas 
kaj edukas la krudan amason de 1a kmo-maniuloj ? 
Estas ja konata fakto. ke oni ofte konstatis post tia 
filmo grandan plivigligon en la aéetado d:e hi koncerna 
libro. El tiu ci vidpunkfo 1a filmo multe servas al la 
literaturo. . . . . . . . 

K.aj t'arn.en, se la film~ volas farigijo memstara kaj 
arta, gi devas .. kiel eble plej baldaú · cesigi . tiun egan 

FILMOBSER VO 
RENÉ CLA/R ~ LE MlLL/ON 

Post sia sukéesa filmo » So~s les toits de Par.is « René 
Clair donacis nOyall atentindan verkon kaj dokumentas 
per ~i 'sian eksterordinaran talenton. Ankaií. , ci~foje li 
koméncassian . Iihnon per 1a Parizaj tegmentoj, killj 
tiel. placis . al la mOna?, kaj. pasas Sl,lr 'l~ str.atojn d~ 
Parlzo, pOl' , palpe kapt! 1a vlvon-per délJl,ataJ ·~mgroJ 
de spritapreskai~ ironiema. bildkreanto. ,'.' '.. 

En lafilmo »Le l\Ilillion« René Cl;iil';malatentas, ec 
rnalrespektas 1a agadan llnion, grava por> li · estas sole la. 
apuda deta19, ťio , kio kvazau paAas .aú penqas apud kaj 
inter laefekti"a oKazado. Kiel pasJa observanto li kreda 
la .psikologian· detalon efek:tivo, la -agadon mem bagatelo. 
Car cu ne sim{'la sajnas la historiode la malrica 
peutristo, kiun liaj kreditoroj emus koler-dispecigi kaj · 
kiu gajnas en la lotel'.io unu rnilionon sed rnalfelice 
perdis sian laton por retro vi ~in post multaj 'aventuroj . Tiu 
ai fiInlhistorioestat< pIi sirnpra ol1a plej sirnpla ,vaudeville, 
~od , ~iaj ,k~~plikajoj, la ,s~tlla~i.oj ekvivas p'er la:sfrito kaj 
lron10, par · lú1.l!tenč Clalr ngardas 1& ",IVón tut~ natul"e. 
Apenau 'ekzisťas enEUi-opo J,"e~isoro ··kaj 'állt.ofQ en ,UDU 

. persono; - ' nul' Chaplinestas tia -;::-, kiÍl ' sim:ile kiel. 
Heué Clait ' venkus ' la mwtformm, ~~ . materion 

~~ . 
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dependectm , eIl kiu g'i trovigas r'ilate la literatu.ron. Tio 
cstas ja ·la tragiko de la filmo, ke giplej' ófte ne estll& 
la vCl'kode artisto-individuo, sed vetka:jo de diverspensa 
ka.paro., ke gi eslas konaamnita prezeptisin samforme 
kaj samtempe al filmfrenezaj knabinoj au stultaj cam
bristinoj kaj al universitataj profesbroj au literatur;sentaj 
kleruloj , ke gi plej ofte faras kompiomisojn ne nur por 
placi al ciu sed ankaupor esti komprenata, internacie ! 

Núr mal~ult~j Íilmoj estas konsiderindajartajoj 
kaj montras ' teridencon al sendepenaa:memstareco. Jen , 
cble Chaplin cstas unu , el 13. malmulfaj artistoj~individ
uoj ; kiuj menl verkas, scenigas ka3 Iudas siajn filmojn. 
Gis Dli ll l~ .....:... majstro de la mut,a . arto - ne povjs 
deoidigi »ekparoli « de la ekrano kaj 'ankaií lia lasta, kre
ajf) »City ]jghts« malhavas la parolojn kaj esence estas 
muta filmo. · 

La nova revolucio, kiun kauzis .la .generala adapt
ado de la sono kaj parolo en la film o" starigis la fjlmis~ 
tojn antai:'l tute novajn' taskojn kaj problemojn. La nuna 
sonanta .kaj parolanta formo pelas la filmon ankoraú en 
pIian dependecon de la teatrajo, pr~éip~ opereto. La 
lTlf1l!anikopreskaií tute superregas 1a ,kreantan spiriton, 
kiu farigis sklaw de la tekniko "~ " dum la, kontra,úo 
dévuso~aú! La "fi1moj similas pIi , oL iam al fotografita 
teatro. La filmd:ramaturgio pIi ol iam estas sercanta 
lcgojnkaj fonpojn de la filmarto. L~ ;produktax:rtoj ne 
havas tempon káj ' emon por ' krei avantgardajojn. . La 
kinoj hie postulas nov-ajn filmojn . . La: lingvaj malfaciI
ajoj endangecigas Ia artan evó1uon <Je'. la film o .pli ol 
antaiíe, ili kaúzis la rapJdeman kaj fusall fabcikadon de 
la divetslingvaj »versioj «. La acaj filr!t:oj ",kiujn serie kaj 
diverslingve . turnas Pararnount ·. enJ9inville ce Parizo, 
estas famaj pro sia mallloneco; . . ' , 

Est1l;S tute , ~endube ,. ~e ~a )ilmo ;$p.untemr.e iraviva:s ' 
artan knzorr . kaJ ke la, novaevoluo 'Qe , la fllmarto ne 
dependos de la teknika' progreso 4 $ed .k ,kapableco kaj 
talentů. de ';}a filmvél'kistoj ,kaj 'iliaj nla:nuskriptoj aestinos 
1a forman, de 1a' esto;nta bona filmoJ .~. ..' . 

tiel; elegante' per la spriteco de sia spirito. " . 
La observa kapablo de ,Rene Clair elektas bQnegajn ' 

tipojn por Ciuj roloj. ec por la plej apquaj. Nur horno 
kun speciala delikata sento pri Já bild-komikecó, homo 
de kulturo kaj bongusto ' povis malkoVl'1 'tian' fisuron, kia 
estas lil cefa aktoro René Lefebre. Oe René Clalr ne estas 
troveo.laj ,;~e~aj. viroj.kaj bel aj viúriQj" lati~J~n'Qmataj 
»steloJ (~,Cll1J 11l\presoJ de la flhno flO!ls.cl Ja blldform,o 
k~j -mQvQ;mem, tiel,' ké lafil~oPQvuS yiyÍ'ec 'sen 1a 

" tQÍlQ aúpátólo, ~ill. lastl.ť nul' nl3"lof{e, aperas '. en áialoga 
·fpn;no. 'Kaj oni devas konfes.i - cu Onl . vobs aU. ne -
tiu éi 'film.!)' de Hene Clair 'estas artajo J c. 

, . >",,"" • 
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maÍp~deki~jojka,j eraretoj'estas troveblaj ep; tiu' Či filmo, .. tamen "ti estas neforges.ebla traviva]o . . Nur' malofte oni 
povas . dll'j tion . pri in ajn filmo. . 
: ,'Germanaj kaj· francaj retisoroj faris jam 'antaue aů 
samťempe ' <iliajn atentindaj~ militfilrriojn, kiuj parte ec. 
su.pel;.as ,~laRematqnefilmon. Eble, ee certe ' pro 60, ke 
iUn oni kreis. fn , E~.ropo kun ei.íropaj aktoroj kaj retisoTaj: »En , okcidentů nemo nova« estas farita en mal
p'~oksjma Hollywood. d~ amerika te~isoťo Lewis Milestone. Já estas konata 'fakto, ke la amGrikanoj estas pIi 
teknikistoj ol psikologoj.Milestone estas sendube tre 
talenta, 'ml\jstia kreanto de la batalscenoj - ' sed por 
proj ~kcii šur)a ,ekranon la de1ikatan vibradon de la 
animo de Japoeto, la Lutan p~ikan agordaton de la 
vet:kó, la ' hi,stOl,ian malfa1secon kaj ťípecon de la tiama 
tempo-vizago ,(precip~ en la ,germana hejmo!) - jes, por tio ' oni ~ezonus la germanan psikologo-regisoron ; 
vivintan mézeen tiu medi'o, Li.kune kun siá amerika. 
kolego kapablus krei la veran spegulan bitdon , de la libro ... ! " 

'Í'amen, tamen pii ol unufoje ekblovas la splrito de 
Hemarque! Kiam la amasa ' atako komencigas, soldatoj 
kriega:s kaj slurmlls, kií\m kanonoj tondras, masinpafiloj 
falcas ,are la. atakantojn - , batalo en fosajoj, mangren
adoj,bajoneta masakrado, viro kontrau viro - lá freneza bestbomeeo per la terureco. de la bildo , kaj sono 
preskal1 eksplode dišsiras lil ekranon 1 Nervojn-siranta, 
indignego~-ekvip~ta akuzo kontraú la milito ... ! 

La manuskripto ~ sekvas fidele la agadan lin~on de 
la libro, Ne mankas epizodojkiel la bana idilio kun lá 
tri francinqj kajla ' ruie per alkoholo trompita Tjaden, 
la scenoj sur. la bornbar.data tO,mbejo, la neforgeseblaj scenoj kun la malio11 Himmelsfoss k . . a. ' 

Intel' 'laaktoroj, plejparte iom palaj káj figuraj 
(krom Slim ' Summervillekiel Tjade'n), nur Unu genia ' aktoro: Louis Wolheim en la rolo de Kacinski! Majstre, 
hltmOl'c"kaj Kortúse li ludas. Per Ii ekbrilas "la nObla 
sento de sinofera .kamaradeco, kiu regis inter la samsor7 
tanoj-soldatoj . Domage ke tiu Wolheim nevjvas pIu. 
Eťerrie . ýivos en"nia' memoto lia Kacinski-figuro. 

Til1 ci. filma dokumento "En okcidento ,nenio nova «, 

, . 

ma1permesita, fuÁformita. disfli~ita de 1a (iiversaj cen
zuroj, estas malgraií cio unu el la mejlostonoj en la 
historiá vojo de la' fihnarto, eta esperigo kaj lumpunkto en nia ma1felica nigra mond' eterne militanta I ' 

Rigardu, ,rigardu tiun Ci filmon! Aiídu-, aiídu la kor§jrau vocon de la poeto Remarque! 
J. F. 

ESPERANTO PERAS INTER FILMO KAJ UTEIlATU1W. 
Tre interes a sciigoatingas nin el Jap;U;ujo. Tie' oni 

turnasfilmon ,sub la titolo )) Rigardu ' tiun, patrinon l ~( 
laií la rom<\IlO de pola verkistino Eliza Qrzeszko »Marta«, 
T.iu ci rO,mano estis majstre tradukitá de Zamenhof kaj 
dank' al Esperanto konatigis tra la tuta mondo. En Japan
ujo I~i trovis speci;1lajn satantojn, kiuj tradukis gin lau la bperanta eldono en japanan lingvon. ' 

Ankaú en J apanujo sidas kapablaj filmfabrikistoj, kiuj ekkonis la literaturajn kvalitoj!1 de ' tiu ci , nobla 
verko de pola verkístino kaj nun faras filmon lau gi. 
Cu ne estas interese , kian rolon. lud~s ce tio Esperanto? 

La filmo estos tute japana kaj ludas en ti senescapte 
japanaj filOlsteloj. La cefan x:olon, kreos la stelo de la japana ' ekrano f-ino lrie Takako, kiun ni bíMe prezantas 
al , ll.iaj gelegantoj. ~j esperu ke iam ni povos admiri en , Eiíropo tiur. ci jnteresan film on 1 

CU Vl JAM AUDlS 
- ke lanova .filmo de Fritz Lang aperos sen Litolo 

kaj ' montros nul' cert'Un insignon, kiu ludas rolon en la filmo;) ' , , , 
- ' ke la , s ukcesů ,de la Esperanto-filmo pri Danujo en Praha kaúzis, ke' registaraj rondój éehoslovakaj grave 

okupj~as pri la id eo krei propagandan filmon pri 
CehosJovakujo, se' eble muiikfilmon kun Esperantaj klarigoj? " 

-, ke )) Miss Esperanto 1929" rieevis siatempe en 
Budapest telegrafan lfiviton, ,el Berlino de s-ro Pommer, 
plej poleoca Eiíropa filmdirektoro? :Kaj ke oni proponis 
novall. elekton de Miss Esperanto dum nia Universala 
en Krakovo? 

BAHA' Ú' LtAH KAJ LA-OVA EPOKO. De dIO 
J. E. ESslemont. EI la angla ol'iginalo tr3clukís Lidja 

' Zamenhof. -' , Wein,heim 1930 (GeWHinujo). Bahaa E~;
peranto:~I{lo~ejo » L~ Nova Ta~o« . ' 191 ~~goj. Prezo : .' PIeslta ce Heroldo ' de Esperanto, Koln. 

)) Vi cíuj estas lT,uktojdé unu arho, folioj ,de unll , 
brlmco! Horoj de. rinu~ardt;no. « .Jen pra-Vero en nova; vortoj al 'modernaj homoj. 

Antaú dekok jaroj mi eeestis paroladoD de Ímponas
pekta persa l~aljuDul()~ kies granda blanka barbo ~,js DUli víve restis ' en rrii<t memoro. Krome, mi memoras, ke u\ 
puoladon grandnomhre ceestis la konataj membroj de ' diversaj, ne tre alte ta:ksataj sociětoj, batalantaj por, idealoj : pacifisťa; femiriista, esperantista ktp. La parolanto 
!lnuigis en' si éiujn ci ideMojn kaj. -ciuj vid:iS " aperi sian 
propran a:postolon en la, b1ankbarbulo, Abd,!l Baha . 

. Nu, poste tá'men ciuj iris sian proprán voj on. Sed 
~~ťlok~en la. ntondo inteJ'te~p~ trovis f~rvorajIí adept~ oJn ' la:. ln~~ruQJde Bab, Baha u ., llah, kaJ Agdal Baha. , Intel' ili trovigas mihií Lidja' Z.llrir.eňhof, {er~ora filínů de' dro gsperanto, kaj Ai donacisal ni la tradukon de la 
:supra verkG. ,La instruoj kaj ideoj de 1a ' tri novtempa) 
proLetoj estas bele.gaj 1títj sekvindaj" ilia llistoriq, , k~j !a , 1; .;:' .. ~'iJ _ 
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historio de čl tiu re1igiá movado estas tie interese r:~ic.ont- · 
ita, kaj krome la tradukstilo estas ne nur majstridina, sed 
vere majstra, . < • 

. Nek lokon, riekkompetenton ni havas diskuti <ci tie 
pri la deklaroj pri Baha' u'Uah, ke ' »li estas la delonge 
atendata edukanto de ClUj popolój «, kaj pri tíaj rimarkoj, 
ke li estis »Re~o de Regoj « kaj »Tian aÍeron oni ne 
"idis sendube depost la ,kreo de la mondo. « Bedaií;rinde 
mankas sufie.a .. 10Ko ankaií konigi . almenaií la Qefajn m
stI'uojn, kiuj estas sekvindaj por ciu homarano kaj donas 
.praktikajn konsHojn por idealisme arangi la nunan 'poli
tíkap, ekonomian, ciutagan vÍvon, propopas mler aliaj, 
kiel estas ,do !llultaj kon~te, ankaií Espetanton .. Niestas ' 
tamen, !au mla melankólia kredo, tre malprokslme ·de la 
reali~o kaj apenau mi JWl'agas kredi la profetajon de Ab- . 
dul 'Baha : »Tiu ci jarcento estos la jarcento , de fondo 

:de, la' Regno de Dio SUl' la tero. « . ' 
• La libro prezentas al ni klare ' kaj. ciam tre interese 

ka) verve la doktrmojn de la Bahaismo, kies intenco • 
bJoas ne nur unuigi ciujn religiojn, sed ankali krei I)ovan 
kaj Íari plenUll harmonion inte( kredq kaj seio, religio 
kaj séienco. Similan vojon iras 'la nunaj divei'saLnov
sI.mitaj movadoj (Oomoto, teosofio, ktp.) kiujgvidas 
klel la Bahaismo, al la transmorta vivo, por tu§i en la 
parapsikologio la sferon de la moderna .scienco. La J~aha
ismo, kiu 'Volas malfermi novan spiritan , epokon ál la 
,baraktanta homaro, en sia moral~ esenco apenali dife.ren
cas do pl'ofunde transenlata kristarusmo. »Esti bahaano 
signifas simple amí la mondon, ami ,' la homaron kaj 
pe.ni servialgi. « Cu ne esLas mia devo, via ,devo, cies 
nohla celo vivi tian vivon. .' 

Cerpu instigoj~, h.~na.jn pe~s9jn, helpemajn :ideoj~, 
klarap. rlgardon el bu -C.l libro, Vl Ja devas ankaů konscn, 
kll »por fondi la Regnon de Dio 'en la mondo, oni devas 
fondi ~in -anta'lle en la homaj koroj 1« 

P. B. 



, 1IttQi' "BENNE'MANN: .. fINTÉRNACIA k KANTERO. 
'Kolektó de 139popóláf kantoj el 55 lmdoj, 7 esperant!lj 
~an.t?j, ~0l!dkantoj, .kants..Iutoj hj 3 fa.maj kon<:ertarioj. 
" . ?" Tekstaro (i6!l-20!lmilo). 1929. lOl p!l~oj, Brosur-
HR·.;f'RM " 1.50. ,.... . •. ' 

'~:o;H' Múiika eldono (4!l-6!l . milo). 1930. 154 p!lgoj. 
]JroAtÍÍ'iíá: : RM.Q.50. 
:' EldoÍlo d~ Ferdinand Hirt kaj Sohn enLeipzig. Es-

'periulto Fako:. < . • . ' 

. ia.m ' la dlia eldono apeás el la fama Internacia Kan-
,iJaro .de 'Pa~l Bennemann, kun p1i ol duobla: amplekso. 
Komplétiglta . estas la 'kantaro nun 'per novaj nacioj kaj 
.popoloj, parte malgrandaj au primltivaj, parte per Huj, 
Jr.iuj ne .est!s gis nun p;ezentitáj al la eSp'~r~nti~ta'pop?lo. 
BulgaraJ, ceh!l, estonaJ, flandr.a , hebrea; liebrld!lJ, hma 
j!~q.jar;ta ; jaean~j, j~V!l, jidaj ; kat~lAAaj, . kimraj,. ~ostarika. 
:Kuba, latvaJ, htovaJ, macedona, rnaorJa, moraVlaJ, negra, 
Sě,.iQa, slq.venaj, iransilvaniaj, turkaj kaj ukrajna kantoj 
.KQ.nipletigas la oovan eldonon, 8ume '78 novaj kairtoj. 
4nkóraií- .mankas pQpoloj, . sed ciunova eldono e8tos pIi 
Ji'aj pn kompleta ol la antaua kaj jam nun la Internacia 

. Kantaró e,stas ver;l. trezorejo de la diversn~ciaj kaIltoj kaj 
en titÍ . ci .rilato la plej abúoda jnternacia kantaro. La kant
oj estasl;tplej fi4elaj resonqj de la . gojo kaj doloro 
-a:mu~o . kaj sufero de Ciu popolo: kaj la' Internacia Kan
taro denas vere valoran rp.ateri..Ion poresperantaj . kon-cer-
toj, ~ks\{ursoj. ktp. . . .' . , 

La ' kantoj .estas tre belaj kaj bone kanteblaj , la 
'llkompanaj tekstoj estas precizaj ' kaj zorge tradukitaj. 
Estas multaj kantoj por horoj kaj por 2-6 vocoj, Paul 
Be~emanil faris gr;l.ndan· servon por nia movado kol
· ~ktaIťte "káj . tradukante ci tiujn kantojo. Ambau libroj : 
tiel ~a muziknotoj kiella teks~;l.r~, estas ' tre belaspektaj, 
lPel , c;uj eldonajoj de ' la fama firmo Ferdinand Hirt f 
SOM. ' . Parvus Piscis. 

l • ~, 

.. ' . ESPERANTO LITERATURE. Notes and lmpressions. 
hy K;.:R: C",.Sturmer.Q8 f'agoj .. . Elclono de "The Esperanto. 
. Bnbhsh,mg CP., , LTD. London. 1930, . 

. Jen; .,1re inte,resa . kaj ' konciza, angle skribita '" verketo 
,p~i nil!. esperan.'ta · litel'aturQ ... En la antaiíparólo la autoro 
~krib~!?, k.e J?l-ultaj q~lend~~ .j,\~n" ,~i la manko. de s.i~Ua 
verko anglalmgya .. lhun .Cl Ihteresrgon volas kontenhgl la 
"erko kaj sukce~e .. KEílkajn originalajn kaj kelkajn traduk
itajn . studiojn kaj kIit~kojil enhavas la verketo pri nia li
'teralul'o. kaj unu artík?l()n pri niaj . poet~j de, L .. N. Ne~ 
welLlGomr kronologlan 'kalendanon prl la cefa) datoJ 
de nia originala literaturo kaj lairnácian grupigon de la 
!radukita~teraturo. ~. . . •. .' 
. Estus· bone' aperigi similajn verkojn an.kail en aliaj 

!ingv@j, similajn propagand- kaj studverkojn pri nia ciam 
plifor6tanta literaturo, car iIi certe. ..Itirus al nia movado 
multajn titeraturamantajn homojn, M.literaturistojn m.llill. 
, " BQne,ga' ideo estis eldoni citiun verkon 1 / 

. Parvus Piscís , ;!; 

;:., 'HES-a ADRESARO de Esper~tistoj el ciuj landoj 
'9:.a:eli:lono 1.91'1;, Eldono deBE'SjBohe1Í1a Esperanto-Ser
vo., PotSt-ew., Cl:: .5. R. prezo ,'I . sv. 'fr. - JÓO p. 

~ona 'c káJ u~ila. .kómpletigilo de. la " UEA jar
lihrQ: f{..m 1256 'adresoj · el ciuj mondpatto(donás tuj;m 
,-eblecon al vastég!J, koresppildaJio kaj per.tio servasla pra:k
'tikan uťiligon" de Esperanto. Bona, ideo púhliligi etaj.n 
10tojn pri la sÍ.\lanoncantoj. Ni dez:iras, ke .gi povu .aperi pIi 
: P.~~ lij .ampleksegekaj ":- ephavll . nur adresojn de tiuj 
J~1u] ,~ l'esp9ndas! ..• . P. B. . ' 
~ . ~ ~ 

,,t: 

iliori ' levu ..I ~iel'. E.- V. Dolca kal~pví~let ' ; ' Eich. Mal
sá~a ago. Sorto; Lenau: Vintra nokto. 

Pl uraj manuskriptoj ankorau estas dubaj , ilia pub
likigo dependas d~ tio, cu ni ricevos pli bonajn ol ili. 

Nepre > e8tos pu"blikita: Akuraters: Kiel savis "sin 
studento Grivenieks. Sed pro 'la longeco de la novelo ni 
petas .pri iom da pacienco. Nepre esLos gia vico ankorau 
en ci tiu jaro. · 

La autorinon de la . »Angla Fraulino« ni petas pri 
urga respondo . je . maj rimarkoj. 

G. Ani1 :Via »Priliteratura Vidpunkto« estos pre
. sita en la sekva nLimero. Koran gratulon ! 

Neo.logaj vOI~toj tr~v!, bJaj "en"- la numero " 
Aiídaca: kuragega, sinriskeníca . ' obscena : sekse malpura 
drato: metalfatleno.·· dura : malmola 
descendi : m..IsIJ.prenigi povra . kOlIlpatinda 
lasciva: voluptema fajn a : delikata 

tenera: karesem:\ 
Ni rimarkas, ke por éia 'neologa . vorto respondas ,~ole 

dia uzanto, Ni ne pretendas al ni la l'ajton ekstermi lian 
"orton, dorlotatan infanon. el teksto. Ec la rad ikon dart 
ni lasas en lateksto, se oni deziras. Do ci rilale ni eslas 
liberalaj kaj demokrataj, Por la legantoj nitamen volas 
doni kompreneblan tekston, kaj por tio ni klarigas Ci lie 
la vortojn neologajn. 

Nia nuna numero estas 32-paga, sed ne car la 
nombro de la abonantoj ' jam cslus sufica por tio. : ni 
deJ:iris nur faTi kv'azaií. apetiton j e tia amplekso kaj per 
tio instigi niajn abQnantojn, ke iii en sia propl'a intereso 
varbu kaj propagandu por ebligi nian konstantan 32-
pagecon. Rememoru do nian cirkuleron pri varbkonkurso. 
Por ke, atinginte la 32-pagecon , ni povu ekmarsi piu al 
la 4(f-paga gazeto . 

· Ni ricevis diversajn malaprobojn pri la tromoder
neco de nia titolpa~o. Ni ne volas komenci tie ci teoáan 
disputadon pIi Ja r.ajteco de kubismaj kaj ekspresionis
majklopodoj , sed .estas sendube, ke en la afiSa. kaj dek
oratin arto ci tiuj klopodoj estas generale rekonataj . Al 
lit gekontra;uuloj ni volas ankoraií dlri, ke, se ili ne indig
nas en la dekorativa arto kontraií sti1izitaj ,floroj , cu ili ne 
povus toJel:i , ankau stilizitan virin-kapon ? 

ANONCETOJ 
Earigu dumviva membro de Int. Esp.-Muzeo. en 

Wiěn,pagante unu'foje por ciam 12 sv.fr. kaj por tío 
havigante al vi multajn favorajojn kaj la kontenti~on hel-

'pi al ' tre grava Esp.-1ostituto ! " 
Kontra(r I r esp. kupon o ni sendos ..I vi 2 gvidfoliojn 

de ,,:ien kaj Aiístrio kaj. kontrau .. po UDU re$p. kup. V 
fotografajojn de IEMW. 

· Int. ~speranto-Muzeo:' Wien, 1. Neue BLirg, Aiístrio. 
· Mi inter8an~as .· pm, de mia lando kaj de aliaj 

kontra~ tiuj de Hungarujo (okupataj regionoj) , Saar
teritorio, Hispanujo (post 1923) kaj ties koloruoj, Por
tu~ula.jo, . . Italu~oJď&l,gujo (post 1914) D~ujo,. Norvegujo. 
14u aezrro mlrekompenoe 8endos ankau nuan 64 pk. 
ilustr. gvidlibron de Wien kaj mian gai:eton AustJ,'ia Eš
'perantisto. :dum certa 'tempo. Af:ranlto aerpoAte I Ne sen
das ' Unue I Reg. KQllSil. Steiner, prez. de IEMW, Wien, 
1. Neue Burg. 

lVi,a -$e,kJJa numero . eitos duobla (7- q) Jmj minim
ume W-pada. Giu prezo ," 2 pengoj. Olcaze de la Krakova 
kongreso,,U,i estO$ grandpa{te df:diéit.á alla půla literaturo 
'bj arto. 

P~;Ja kllsoi pri la bí1:io; de Hedgyessy ni 
dO!lka-s a1 laar.ta.l'evao ff} S:Z;ln. ·Budope&t. 

, >~. 

Kovfldesegno ka./iIúcia101 de-penirartlsto Blou 
" ,,;ti. "" ;>f' > .,{~ -. .. '. 

127 



DUM KVAR MONATOJ PRESKAU FIN
VENDlGIS ,LA UNUA ELDONO DE LA 

. GRANDA ROMANO DE 

FQrmato . 20X r3.5 cm. áI6 pagoj.Prezo: . 
tolbind. P. 11. 20 ; duontolb. 9.30 ; bros. 8.20 " 

AIdonu 10'0/0 pOi" E-endkos~oj. 

Mendutuj .cťl » LlTEH.ATUH.A MONDO~ Bu
dapest, ce 111aj l'eprezen~antoj aú. C3 cjuj~eri.ozaj 

esperantistaj ' Iibrejoj. 

I . 
UN >l)A K V A L I TAN 

,Ia E' LAď.N 

MAL:.'MU1~TEKOSTA.N 
laboron ,' live~as al vi la 

PHES'EIO 'DE 
:LlTERAIURIMOIDO 

1· 

. en Hungaruj'o . l'ésa"ajról ' , 
est.as malalta'j ! ~: Oo cetle 
inter la pr eskostoj estas 
gr"nda difúencó ! rial 
Ci e Itl a' n d t( r(i n 

,pri p re skostoj ' kiam Ýi 
volas mendi ion . . 

" 

r ' 
e 

de n 
,. k 

"'r, ~~<:..~ 

a 
Di 
p 

'k 'aj estas rice'v~bli:ľr 'po nur 

fr;. sv. 3.-' :., 
, . 

en ~a !'ton'estaj fa~macieioj da via urbo. 
,Sa Ua na' a'kzistas, . m~ndu rakta 

~ de la aldonajoj 

.-:--



K. Kalocsay 

Stelo super 
10 Worvel 

Levigas , el la bluaj ondoj de ľ VistuIo 
Kaj pace sin rigard3s en la ondspegulo 
Snb la mirind) bl ua kupolo Ciela 
La inusko-mura Wawel - kastelo fabela , 
El kiu al la alto de pura lazuro 
Sin strecas la majesta kated:rala turo. 
Super la tur', jen, nuho argenta flugpendls. 
Oni kredus,ke tíe flugilojn etendas 
Por triumfe ekflugi, ia bir'd:> granda: 
La brilc blanka aglo: simbalo Pollanda. 

Muskaj muroj de Wawel jen staras, sensonaj, 
Mute ripozas tie en la litoj stonaj 
La regoj, episkopoj, noheloj altrangaj; 
nin sirmas per ombro la flugil-oj blankaj 
I?e ľ pola aglo. Sed já, se la suno dronas, 

Kajel pregejoj urbaj sonorir eksonas, 
m Maria-pregejo per ~trtunpetsignaloj 
La alvenou dll I' , nokto anoncas hejnaloj : 
Intel' la muskaj muroj misteraj murmw'oj 
Kajsusuroj. eksonas : rákontas la mumj 
Intel' si prl la gloro d a tempoj pasintaj, 
Kiam snr Wawel ' glore brilaj regoj regis, 
Tumultis vigla vivo, brili~ glavoj tintaj, 
Balalaj krioj ehis, ' cevalhuf'. bruegis ; 
Ho, pri tempoj pasintaj de gLor' kaj armiloj , 
Kiam iris patrujon dlafendi la filoj, 
Heroo Koseiuszko g.vidisbatalvice , 
La na,cion ál -venko . apud Raclavice. 

Muskaj muroj-, kusantaj ,-en dormo silenta, 
GriZaj stonoj, "kovrataj per polvo . jarcenta, 
Songantaj pri pasinta glor' d~ arda armo ! 
Vekig:u n'uD; -kaj ai:du ! marsas nava svarmo 
De novaj batalantoj sur Wawel potenca 
Por nova bé!ta1a&) obstin-pacienca! " 
Oi marsas ,por ,konkel'o d~ ť Iflonď malamika 
K~kantoj kaj krioj cn nngv-o muzika-! 
Muskaj muroj de Wawel, 'cu do vi DUD aiídas, 

1 Kjon (:i svaimo kluitaskaj kiun .gi lai.ídas ? 
Cu _ vi , inÍras; ke Íras ' ci artneo sltanga . 
Al str.anga liá~ad'O: ,paca kaj se'nsanga? 
Jep, ,por ili j a- e.stas lá SQla arrn:ilo 

, líti -muzik' ' en hus-Oj, kiun ilob~a mo' , 
De ľ pola:-lando kreis, por ke P:<>rta V0ioo 
Ekflugu ventflugile de Ioko alloko. -'· 
Jes, .mim: niuska.j ,Iriurojí --cl 'c~ú ,a!lgruo 

De ľ mondo svarmoJ venis al blua Vistulo, 
Por festi homan fesbon kWl nobla ekflamo 
Kaj por fari el \Vawel la templon de ľ Amo. 

Kaj vi, ho noblaj fil-oj de la Pola tero, 
Kiujn vizi tas Dun la arme' de ľ Espero, 
Aiískultll pri la voooj strange mel-o'diaj, 
Kiuj nun eksonoras super tomboj viaj ! 
Ho, heroJ kuraga, bril;lOta kaj glora, 
Kiun kovras ci tíe la cerko marm-ora, 
Ekai1du, Kosciuszko! Ni venis admire, 
Ho helpu nin per brila ekzemplo inspire! 
Instrllu nin , ho brila, brava batalisto, 
Pri leona kurago kaj spita persisto, 
Ke per via kurago kaj fajra intenco 
Ni venkukontraií ciu malica potenoo! 

Kaj vi, ho di-benita kantisto orbusa, 
Revin ta en ekzilo kun amo kortusa 
Pá l' naskotero 1itva, kaj per Borca kreo 
Songinta La figuron de sinjor' Tadeo, 
Atendinta dum veoj de la nostalg~o 
La savantan alvenon de nova Mes~o, 
Kaj korpe nun kusanta ci tie oerkferme, ' 
Sed vivanta en verkoj kaj koroj eleme, 
Míckievlcz ! al via kantt d'O potenca, 
Pri la granda fratigo, jen estas parenca 
Kantosorwro, audu! kaj helpu inspire, 

. Malamo nian mondon mordadas dentsire! 
Ho vian ' oran buson ni ege bewnus, 
Vian poetan vocon ravante dolckantan, 
Kiu per la potenco d e ľ vorto admonus 
Kaj alarmus la Koron obstine dormantan. 

Starante el la bluaj ondoj de ľ Vistul0, 
Sin pace rigardante en la ondspegulo 
Jen streeas sían tmon al lazur' ciela 
La musko-mura Wawel - kastelo fabela. 
Kaj jen super la tl,lfo d e la Katedralo, 
Kaj super laargente bála nubvualo 
Svebanta tÍe kvázau aglo blan:kflugila, 
Rigardu, Dun eklumas stelo, strange. brila, 
Kaj dum mal1umon sternas la ' nokto karese, 
Jen, pIi kraj pIi gi brilas kaj brilas promese, 
Radiojn de Espero fajreras gi soree, 
Entuziasmaj koroj salutas gin toree, 
Sur la . dormantajn regojn de ľ fabe1kastelo 

, Misterájn ()~IOjD letas nia Verda Stelo. 
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Sklzoprl ta pola °llterafuró 
- Pro1. Dr. Stanislaw Pellnski -

Se cÍu naeio kontribuas al la trezorejo de r tuthom
ara kulturo iajn speeife proprajn valorojn, per kiuj gi di
fereneas de aliaj, se en tÍnj valoroj esprimigas plej plene 
la karuktero de lu koncernu nacio - sendube la beletús
tiko estas lu plejplena formo por elmontri ln polan 
kulLuron, la literaturo e8tás

O 

la plej bona spegulo de ľ pola 
nuciů, de giaj kUl'aktero, temperamento, vivo kaj aspirojo 

'Adam Mickiewicz 

Sen hezilo oni povas aserti, ke la pola naeio esprimÍgas 
per sia bela literaturo, ke la literaturo gis nun estas la 
plej esrnea organo, de gia psiko, 

La jarmilo de l' pola historio trovis kaj trova8 sian 
esprimon en la historio de la literaturo, Sed vana estus 
la provo : enfermi tiun kultur-jarmilon de vivanta po
polo en mallongall artikolon. Tial mi permesos al mi 
k?ll.centrigi la. atenton de la legU?to al plej gravaj motivoj, 
klUJ karaktenzas la polan literaturon. 

Unu kaj unua cl la motivoj fundamentaj estas la 
~uUo de l' hejm.landa tero, - motivo, kiu montrigadas 
Jalll de .ln. un~aj kronikistaj notoj en la X:"a jareento gis 
la lasla] Jan>J de la XX-a jarcento. Kultó de la XX-a 
j~r~enlo, Kú.IIO de . l' tero gepatra ! Ami gian glebon,. 
gH\Jll fl'uktoJn, aml la belecon de la naturo , 'de la kli
mat.o .kaj giaj diversregionaj sangoj, de l~ sablokovritaj 
bordOJ de la mura zono gis la carmaj montaraj pejzagoj, 
de vastaj. ebena)~j, en. ~iuj o brilas lagoj kaj riveroj, gis" 
ondJormaJ ahaJoJ kaleJdoskope sangigemaj kaj multkol
oraj, ?e. vastaj kal11poj, ~ur kiuj oraj spikoj de grenoj 
ventkhmgas mugante al mgraj gleboj, gis la pmloj mon-t
a~'aj, kiujn ornamas t,atnj abioj , kaj gis lamisteraj sov ag
aj ~rbaroj , arbaregoj de Bia1owieza, en kiuj vivas lá lastaj 
uro] en ~urop(~ - . jen kiaj ,ricegaj bildoj de la pola 
naturo, kiunpnkant.ts · HussowsJá, R ej , Kochanowski, Po
toclci, Mickiewicz, Slowacki, Sienkiewicz, Reymont, Ze-
,'oms/ci kaj multaj, multegaj aliaj. , 

Sed la, k~to d: ľ hejmlando ne liřnigas nul' je la 
beleco de. I fl.ca kaJ multkolora naturo pola~ En ~i estas 

o ankorau 10 alia" enhavanta multsignifan senton : ami la 
tcrQlí, láel hered.ajOf~ . de la prápatroj, hll1'edajon, kíun 
transdonadas generaclO al generacio! Kaj apenau ekzistas? 
en Europů naeio, kiu dwri tioro da sortb~toj kaj milli'; " 
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ereco, malgrau politikáj kaj ekonomiaj, ma1felicoj sukcesis 
konseni la hereditaÍl teron kieÍ proprajon, kiel faris tion 
la pola naeio kaj precipe"o gia plej multnombra klaso -
la pola kampulo. Kajtiu kordo eksonasen la pola litera
turo plej forte , tin terno kap tas Ja legantojn de Miéikie
WLCU a , »Sinjoro Tadeo «, de Sienkiewiéz-noveloj de 
J(onopníckrla »Sinjoro Balcer cÍl Brazilio« kaj de 1a 
búnega Reyrnont-romano »La kamparanoj «. Tiu ci karn
parana terno kauzis, ke la pola o nacio plejparte reslis 
tcrkulturista , ke hódiauteinpe la urbana motivo en 1a 
poJa pO('zio kaj prozo estas duagrada motivo, ke la es
tetiko de polaj pentrajoj esprimigas peroo la belo de la 
,'ilago, kamparo, montoj , arbaroj, riveroj kaj lagoj. Jam 
en la XVI.I-a jarcento guste pro tiu sam' tendenco en 
la latina poezio de Sorbinsli'i oni ja nomis, tiun ci poeton 
da pola Horatius« kaj en la XX-a jareento Reymonl 
akjras la Nobel-premion. 

Paralele kun la kulto de ľ hejm1ando teksigas dum 
jarcen loj tra la pola literaturo dua motivo - religia. De 
la unuaj pregejaj kantoj . tra la belegaj, per sia realismo 
impresantaj kolendoj (kristnaskaj kantoj) gis la altflugaj 
mistikaj lirikajoj de Mickiewicz kaj Slowac/ťi, kronitaj 
en ln unuaj jaroj de la XX-a jareento per plej belegaj 
»Himnoj ({ de Kosprowicz, sentigas religia noto. Kaj tiu 
ci religiemo atestas pri profunda, la polan psikon satur
anta kredo je la venko de la Vero kaj Bono sur la tero , 
je la estonta Dia Regno. Penetru en la »Sejm'ajn Predi
kojn '( de l ' orbusa Skarga, emociign per la ), Pola Psal
modio (1 de [(ochowski au trastudu la verkojn d"e pola 
humanisto Modrzewski - kaj vi admiJ'os tiujn homojn , 
kinj-- en XVI-a kaj XVII-a jareentoj kapablis disvastigi 
noblajn devizojn de humaneco kaj fratigo de , ľ popoloj 

deyizojn, kiujn sugestis al ili profunde f undamenta 



St. Vispianski: Kapo de he;oo 

religia etiko, ordonanta al la pola nacio ve ran homan frat
econ. 

Kiam venas la momento, en kiu oni distrancas , 
dispartigas la korpon de vivanta nacio, la religia sen to 
pliprufun.digas samtempe kun la patriota sento. Ambau 
sentoj kuhfandigas je UDU kaj tiel kreas la polan mesian
ismol1. Kaj j en , ni estas atestantoj de interes a literatura 
fenomeno: la polaj verkistoj jam en la XVI-a jarcento, 
kiam Polujo ankorali estis potenca stato, farigas profetoj 
similaj aJ. Jerern io, kiuj antalidiras la koleron de Dio, 
ili furigas profetoj de l' pereo de la stato, perdo de la 
libereeo, sed ankau de la politika revivigo. 

Kaj tió estas la ·tria motivo de la pola literaturo, 
moti"o tiel fundamenta, tíel" speeife pola; ke neniel oni 
povus gil\ pri silenti. Plej etaj problenloj naeiaj trovi. 
siau p,l enan resonon, ehon en la literaturo : mi kuragas 
pravll ,asedi', ke la 'polaj poetoj kaj verkistoj estis kaj 
cstas depost jareentoj ilustristoj de la felico kar malfelico 
de 1a onaCio, ke ili estis kaj ,estas giaj servantoj ke ili estis 
kaj estas harpistoj, kiuj pel' melodiaj sonoj de siaj harpoj 
instlgís la tuta,n naeion al altidea kontemplaeio, ke gi re
lrovu sin mem en sia Vero, en sia Amo kaj en sia 
Uela. . 

En sia j- literaturajoj Kochanowski elmontris al la 
naejo la vojoll de la stataevoluo, Krasicki, Zablocki kaj 
lViemc~wlcz en siaj poemoj., komedioj kaj romanůj eduk
adis ~ovan :generacion de l' nacio, kiu el iIia spuito faris 
la Kop.stitución :de '3-a de Majo, kaj kiam oni forstrekis 
Polujón~ie~staton de la politika karto de Eúropo, tiam 
la poeta ~rio M.ickiewicz, Slowacki kaj Krasinski kun tuta 
plejf1:dů ,de . bonegaj verkistoj ' vekis kaj enradikigis la kre
don je la senmo,rteco de la .nacio kaj gia re0.v.igo. Ou mi 
citu l~ cefajn verki~tojn, :tradukltajn diverslingve, klel 
KT'a!lZťw.ski" . $iffnkiť-wicz., ',Prus, Weyssenhoff, Reymont, 
Z(:I~lJmski, pórmontri, kiajn álte-etikajn v~lgrojnili en
portis" ,.cn., la: p~triQtajn problemojn de ' Ia pola litera
tUl'~) ,~?" ř C!l ,iig ne , estas malofta, . p~es~lI;ií ' unikadistinga 
sign9 '"I~9m~-':ldanta ~koninqan · litera:turon oe nacio, kiu: 
lllalgra.1Í miloblaj sufel'oj. sub fremdáj okupantoj ~apablis 
konseryi sian rektan.' nebfáQ, patriot-an etikon r neperdi~
aute en Il-bismon dé r malbbno, !?u ~in cirkaiíis ? 

- . , ,., , , > • 4 

Ne malpli forte aiídi~as en la pola literaturo la SOCla 
voco : komencante de 1a kulto de viáno kaj familio kaj 
finan1.e je la nobla kaj demokrata frati~o. Cie, kaj la 
vivo kaj la literaturaj verkoj estas vlva dokumento pri 
tiu aliloke rnalofta fenomeno soeia, ke en 1a pola stato 
ciu troYÍs kaj trovas sian Statanan azi lon , en kiu li povas 
vi"i tranhile , ne timante pro iaj ekskuoj. ekziloj aú l'e
yolucioj. Ekfoliumu la pagojn de Staszic, KoUa/,aj , Cies7-
Iwu1ski, Tl'entou'slci, Orzeszkow a, Prus, Wyspianski, Kasp
J'()'W i~, Berent, Brsosou:slú, Nowaczynski , Perzynsky, Roz
/,u:oro1lJslá kaj de multaj ali aj, - kaj vi yidos en iliaj 
verkoj la konfirmon de la socia vivo de Polujo, de tia 
Yi\'o, ki a gi estis kaj cstas en sia efek livo -- sincera, koor
dinan ta, altruisma. 

Ne elt;('rpante ankorau multajn ali ajn motivojn de 
la pol a litl'r at.uro n i rigardu ankorail gin lau vidpunkto 
de formo , slilo kaj lingvo : kaj jen 1nter ciuj slavaj lite
.ra tlll'o j ni rigardn an korati gi n !aú vidpun kto de formo, 
stilo kaj ling\'O: kaj jen inter ciuj slavaj literaturoj gi 
atjngas č1ltegajn suprojn , same per sia liriko kiel per sia 
romann, Silme peJ: la poela lingvo de ](ochanowslci kaj 
Szarz)'nski cn Ia XVi-a jarcento kiel per la forla !;aj 
densa l inf\\'o de I",asid,i en la XVIII-a jarcento, por ek
Hami pcr la rava brila lingvo de Micki('wicz kaj neating
i1.a artistccu de S/owacki , por eklumi per lula cjelal'ko 
de stilaj bildoj kaj parolLurnoj ce Reymont kaj venki 
per .Ia potenco pentrista-muzika de ]' vorta kreajo en la 
dramoj de W~spianski, 

Nr) es tas eble penetri profunde en la misterajn sek-
1'etojn de la ricega literaturo kaj lingvo pola -- en tiel 
mal10nga skizu, Sed mi volas substreki, ke la lileraturo 
kaj kritiko cn Polujó, kvankam ili ankorau ne influis la 
okciclentajn literaturojn líel forte , kiel oni devus esperi 
konforme al ilia valoro, -- tamen gi, la pola literaturo 
es tas la suno, kiu heligas kaj montras depost jarcentoj 
la vojon al ciuj slavaj popoloj, Kaj kiu iam ajn levas 
al sia buso la pokalon de ľ pola poezio, liu ne cesos 
trinki liel baldaú; car la pola literaturo similas al la 
maro: )} ju pli ni tl'inkas el !Ji, des pii ni soifas « I 

Z. Strienska: »Poloneza« malnova pola danco 
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En ', a:ň tuhá nokto 
- W10 Sto Reymont -

!i
'. aulonge de la slima voj'o, kiu Simil.iS al 

, kotplena _ marca rivero fluanta tra de-
zertaj nigraj kampoj, iris ' ebria kam-

. pulo. 
Jam vespero regis, malvarma, plu

vema, malpura vespero noyembra. 
La blinda mondo ploradis per senoesa penetr

ema pl:uvo ~ ~a ~u?aj . kampoj ~riletis svcligintaj de 
m~lseko, la fosaJoJ k:aJ. ~ersulkoJ estis plena j de akv, 
lru~ SUpOI: la vOJo khmgls sonf'orte la senfoliaj arboj 
kUJ tl'OrtllS pro malvanno kaj malsek,o. 

Morta sileuto . . I<:usis S~ll' la slimaj kampoj. 
. L.a kampulo lns rapide, sanceligarus fortoge, 

ck~a~c lls, malb.euis, sed li Iris ;' subite li haltis kajek
kan lis per 'cbna, rauka vooo : 

Oj I dinna, mia dinna, 
Oj I fra toj estas ni ja; 
[(aj láam morť nin prcnos, 
Oj I savo jam ne ven os I 

Oj I II 
. ?ed la kauto ne volis levigi kaj ehe res'oni, gi 

dlsflms 'en la malscka ael'O kaj perdigis en mallumojn ; 
tamen audis gin ia homa silueto, kiu pene iris kclk
~ek pasojn . po~t li, car dum momc.p.to gi ekhaltis kaj 
tllncme SOVIS srn flanken, en pIi densan ombron de la 
voj-arboj. 
, . La ka?lpul0 denove ekiris ď rapidemc, sed li ek
falebs pro lU stono au arba radiko kaj rul-falis kiel 
stipo cn la koton. 

• Longan tempoll n~ni,o estis audebla, nul' la pluvo 
pl~udadls .. monotone kaj la tremantaj arboj murmur
adlscksClhte. 

~i~ ti'l~ ombra silueto. rampe glitis pli pl'oksime 
kaj klims srn super la cbrlUlo. 

Mastro 1 Mastro 1 - ekflustris mallauta v,oOO. 
.La .ka~pulo. vekigis.; li provis l evigi, sed liaj sen

for taJ Pl~OJ kaj maTlioJ glitis SUl' la koto, ne pov
~nte t~'OVI apogan pUllkton, kaj car li estis sen kon scia, 
pm li ne pensis pá levigo, sed kusigis sin kiel eblo 
plej oportune kaj mUl'muris d ormeme : 

- Mole estas ci tíe, varme estas ci tíe,-kusu nul', 
masb'O, trankvile kusu nur... ; 

-- ~ levigu, car la 'akvo vin dronigos ... · 
. - Dlablo prenu, se mi vin batos per bast::mo, 

Vl Vldos 1 • • , -;- li ekkriis min-ace. 
- Masti'O 1 
- ' Ne veku, virino - mi diras al vi arnike 1 
- Vi ebrňgis vin kaj kiel porko kuSas en la 

kolo! . . o ' 
, - Eb~'ia! Ou mi ne, diris al vi, judo, donu 
br~~on k~l) n.~ alkoh?laton, 6u mi ne qiris; viajn 
peJsoJu* fil elsll'Os, fnpono, vi vidos '" Silen~u, m
ino. ... kiam mastro kusas, do li l...usas, car ťtiel li héz
onas, ~~ůta laafero" kaj vin, gi ne ·tU8as, Car vi .estas. 
nul' VlflDO .. '. kusu nul' ~tro .•. la servistoj jam 
arangos por Vl o . '. la brutoJ Jam arangos por vi .. 0 ku
su nur;- ma,stro . .. ripozu nul' . . . '- , 

~~. 1'\ .virino ne lasis lin ripozi , en la koto, si 
skuadis li,n ,hom, ke lia konsciQ revenis kaj li' levigis 
kun Sia hélpoo '-' " 

- Marcicha! -.- li flustris rigardinte en sian 
vizagon - Marcicha I -7 li 'ripetis jam sénpense,ek-

" pejsój - te,a;,piaj harbukloj 
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tiris la capon super la frunton kaj ekSanceligarite f,or
tege, li ekmarsis rap~de, kvazau li forkurús. Kaj baldau 
ee la res-ono de liaj pasoj disblo~is eI). la plaudadlo 
de la pluvo. , ' 

MarCicha restis rnalproksime post li, si iris m~
rapid ~, cal' siaj lignaj suoj glitadis sur l a' koto kaj 
kQnstante plenigis je akvo, kiuÍl Ciumomente si d evis 
elversi ; si pasadi.s peze, ca! sia malseka Cif'ÓíI-:-vestajo 
~:na1l1dpis ~a iradon. Al la brusto si premis tukvolvitan 
111 fancm , kiu' ploretadis mallaúte kaJ' fikse riO'ardante , 'b 
en la nokton pIi kaj pti profuu{l1l!-l, si pastrenis ' srn 
duone rigida kaj senk0!1scia. 

--- Jesuo l mia Jesuo kompatema 1 - elSirigis 
e~ ~ia bru~to , 'kaj mord,lllta terura cagreno pre~s el 
SlaJ okuloJ torcntou d e maldQlCaj , larmoj. 

Kiom da tiuj larmoj si jam ver§is, kiom da 
larmoj 1 

Si plorís pro la homoj , pro la mon{lo;' pro 
sia sorto malfelica, pro sia orfeoo. OrfihO si eslis sen
hejma, Qrfiuo ; si iris en la vastan mondon kiel tiuj 
b~lTIg:rizaj nuboj, kiuj peze flugmigris SUl' la cielo, 
kiel hu malseketa vento, kiu levigis d a la kampoj kaj 
disblovigis senl postsignoj, kie! , tiu ci terura nokto no
vcmbra . .. 

Nek kom pato d e ie, nek helpo dé iu, nek in
dulgo .. . 

Elpelis sin la malfelito kaj jetis sin sur voj'on 
de ľ pereo. Kaj si ,por sia defendo haviS nur lar
mojn kaj doloron kaj g'emon, tute tiel same kiel 
blinda hundeto, kiuh oni forprenas de la patrino kaj 
ekj-etas en kavon kaj , kiu defendaa sin kontrau la 
morton per vea hurletado. 

- Ho Jesuo 1 Jesuo 1 - si ekgenlls d~ tempo 
al tempo. . 

Tiu Ci nokto komencis teruri sin, vane siaj okul
oj serCis iajn lumojn - nenio nenie; nur ne.penet
l'-ebla mallumeg'o, la vilagQj sajne mortis, tiel mllllumaj 
kaj s~leutaj, ec hunduj nenie ekbOjis, nenia' veturil'O 
ek'brUls, neniuhoma V060 autli~is - Cie tomba sil
ento pleml de mOll'::>tona pluva plaudado. 

La infano komencis plmpepi korsire. 
- Trankviligu, vermeto . .. trankviligu . . . -Si 

e~idis ub arbon, enbusigis alla infano sian malgrasau ' 
kaj m~plenan ~mon . kaj auskultis en ian m.a.t
proksiman, apenaií ' audeblan mrugadon kvazaií<;le akv,o 
faLanta~' 

-,- La muelejo 1 oorte la muelejo 1 "- si flustris 
kaj pIu ~Uskultis. '. , , 

lil -espero .ekregissi~ subite, si levigis kaj ekiris 
pli vigle, si .:ektremis pro atendemo kaj inalcerto. " 

ď ;-:. Pietrus! Pie~us 1* ' - siaj lif.oj ' el~piris: 
Ll Ja ne ' forpelos mm, ne; certe ne! Sl pensIs kaj 

en subita kal'esemo pIi forte alpremisla infanon al 
sia brusto . ... -:- Pietruchna ,1* " . . ď f. " 

Kaj tiam iom post iom sian pro Suferoj- sova
gig:intan ;~l.lůmon cirkaiípTeni& rprofqnda Jwrtusa sen to; 
vekigis en si'.printempajď l'ememoroj,el pOs1siaj mal

',feli~j )arm?j I~Vigis bI,ilaj bi1dbj (re la ,pasin~éo, .ka'j 
en -ClU aperlskiel . eefa ' persono li, Pietruéhna ! o 'o . ' 

, ,La' fi'ostotrema kaj malsa:ta infano denove ék-
~plo!is. "'.' .:> ; 

it DorlQta nomo PÓl:: PetrQ: 



J ózef H elmonski: Ardeo j 

- Silentu! Vi! .. . - si ekgrumblis, levante la 
manůn pŮl' ekhati. . 

Li ne fůrpelos! Oi estas ja lia infano - si 
pensis malkviete kaj komencis kisi pasie la malsekan 
vizagon d :l la infano. 

La mugza o farigis pii klara, car el gi jam 
audigis la ůbtuza bruo de la mueleja rado. 

La pluvo iom cesis, la vento kuris tra la supra 
brancaro de la poploj, kiuj , starante kiel skeletoj SUl', 
ambaií flankoj d ~ la vojo, balancigis 1>eze kaj mur
muris minacc. Kaj el la arbaro, kiu levigis kiel nigr31 
malscrena muro, tuj apud la vojo, eksonis malgaja,. 
mallaiíta vooo kvazaií ia gemo de arboj en mallumo, 
kvazau ia ploro, kiun sufokas nokto kaj pluvo. Kaj 
SUl' la mala1ta cielo nun ekflugis rapiae grandegaj 
nuboj, buligantaj kaj miksformaj. 

1a terurego trakuris la teron, tempo potenca kaj 
malbona, kaj la animú de Marcicha ektremis pro tim
ego. Si cirkaiírig.ardis malkur.age, Sovis la tukon pIi 
malsupren sin la frunton kaj per ciuj fúrtoj ekkuregis 
al tiu pIi kaj pIi aiidebla 'bruo de la muelejú. 

Kaj la ventů ekblovis pIi f,orte, 
kuregis post si, j,en ekpusis sian dúrs-
'On, ke si klinigis téren, j,en baris la 
vojúnkaj sprucigis akv,on el marcetoJ 
en siajn orelojn, ke si devis halti 
dum moment<> por Tom ekspiri. 

Sed si kuris pIu, car si terure tiIňis 
- 1a poploj tiel balancis sin super 
sia kapo~ tiel iún murmuris al si, 
tíel ' si sentis super si iliajn grandeg
ajn . trunkojn, iliajn distaiíiitajn nu
dajn branoojn, similajn al ungegoj, 
kiuj , ettmdis sin al si, ekkaptis siajn 
Sultrojn, forsiris la tukon de sia kapo, 
gnttvundis sian vizagůn - ke si kur
egis prú teruro. 

Si trankviligis nur kiam si atingis 
ladjgůn, kiu kúndukis al la muelejo . 

. La m~elejů staris tiel malalte, ke ' 
giaj tegment'Új kuSis en la allo de la 
digo kaj de la lagoj, trembrilantaj 
mrugoje , ~n Ja mallumú; cdensajo de 
densajo, .en kiu tondcis kaj mugegis 
nigr~j álnoj čirb.ws ~, netráirebla 
Li.akvo fala.nta d~ la muel-radoj. 

La grandega nigra konstruajú lre
mis tut,a kaj radbruis. Singarde si 
pasis S Ul' la dekliva vůjo malsupren 
de la digů kaj eniris la domon. 

Apenali transpasinte la soj Ion , si 
kaůre sidigis "sur sakon da farunú por 
ekripozi iom. 

La grandega muelejo es tis plen
plena de blanka polvú-nubo - si 
blnidigis ... La lampeto pendanta de 
la plafonú w ndsendis iom da rug
cta lumo,en kiu desegnigis mal
klare la viooj de kúridoroj kaj la 
konturúj de masinoj. 

Cio vibris, tremis, sku-movigis, cn
volvita per faru na polvalo, kuris kaj 
laboris ; tremis 1a glitiga, planko, 
tremis 1a blan kaj mu roj , tremis 
la plafonú, de kiu pendis farunkův
ritaj araneaj fadenoj , tremis lúngaj 

ko, tremi.s 1a blan kaj murúj , tremis la plafono, de 
kiu pendis farunkovritaj araneaj fadenoj, tremis lOllgaj 
blankaj kestoj - kaj post ili en griza fonů movigadis 
au tůmate nigraj radegúj, trans kiuj hrue fluadis dika 
ver'daja torento da akvo kaj kun furiozanta saiímkapo 
faladis ma1supren , sur akran palisarůn, ke trcmis ec 
la fun&:unentúj kaj gcmis la terú. 

Nenio aúdigis. nUl" la brueganta laborado de la 
DluelStonoj ; nur de tempo a1 tempo el la unuaetago 
eksonis penetra akra sonorilo, je kies eksonů iu e1kuri\<j 
rapideme el la cambreto de la muelista hclpantú, ej'o 
troviganta 'ell angulů de la muelejo. 

Marcicha stele proksimigis al la camb'reto, ek
sidis maLantaů grenpurigilo kaj atendis pacience. 

Si timJs eniri , kvankam si aiídis precizc la vůoon 
de Pictrus kaj 1a vooojn de a1iaj homůj. 

La kur.ago jam fúrlasis sin - si premis sin al 
• la maldika muro kaj auskultis; ciumúmente iu elkuris 

el la cambreto kaj púst Ii ůn'dÍ() da ridoj, lumů kaj 
varmo ekfluis tra 1a muelejů. 

En la mal granda kaj malalta eambrú estis varm
ege kiel fornů ; SUl" granda kameno torfú b'ruletis per 
blua flamú. 

J6zef llelmonski: Ventego 
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Aro au kampaj viroj sidis cirkaií la fajro. 
La odoro de tabako, torfo kaj rostataj fiSoj phm

igis la camÍ>ron. 
Pietrus kusis SUl' la lito, SUl' amaso da safpeltoj 

kaj mokis pn la ,ebria kampulo, kiu meze en la eambro 
balaneis sin dlOrmeme : 

- Iru hejmen, Mat~, car alie punbatos vin gis-
oste la edzino ... . 

- Punbatos? min batos? min, la ' rnastr:m ? 
,ne. " Sub kusenegon molan si lasos min, brandon 
kun gl'asaJo donos, au ion pIi bonan ... 

--, Eu porkejon, jes, si'enlasos Vln, se Vl tiom 
drinkis ! ... 

_. Mi ebria! Kaj Cu mi ne dlris ai la judo -
dunu brandon - kaj tiu fripono ~onis alkoholacon . . . 
mi desiros lian kapon, ke Dia gardu ... mi desiros. _ . 
La mastro ordonis doni brandon - do obell., se ne, 
mi .ekprenos viajn fLavajn pejsojn .kaj jetos vin en 
akvon. 

- Mibaelo, la sakoj! ... - vokis la muelista 
helpantD aiídinte la sonorilon. 

La' .luna knabo levřgis d e la fajro kůj elkuris, 

DJlNC./I NT Jl SOKR./I TO 
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J.e sun' mi kusas, ul' aghava, 
Mi 'kusas kaj osoedas, van tas. 
J\.ghavaestas mi, sed brava : 
Se drinkas mi el vazo kav.a, 
Mi kantas. 

Varmigas sun' ostaron mian 
Kaj sagan grizan kapon fian 
Sed kiel bosko en printemp' 
En la kapaeo vino hrua. 
Kaj pensoj ciam pasas, fluas 
,K~eL temp' . . . 

Vi kial gapas, Kirbeuso? 
Jen ku sas maljunul' je sun' 
Kaj balbutadas nul' sen ces·. 
Cu li jam finis? Ha jes, jes ... 
Do panon baki iru nun. 

En laangul ' disCipIoj ridas: 
Sokratan kapon vin' malbridas, 

, Ebria esms li ... 
. Al ili, Kirbeuso, diru : 
Ke trovis mi la kernan sencon, 
PIej granda virta estas gi : 
La polvon de Ateno leki 
Au puCe blovi je vezik -
Krucon plenigi au malplenigi 
(Tio ne faras diferellcoll ... ) 
Sidigu kaj en nuna hor' 
~e baku viajn bulkojll, panon, 
pr-efere, trinku nian sanon, 
NI trinku do la vinon for ! 

Nu kio? Cu afliktas vin, ke 
Absurdojn mia Lang ' balbums? 
Ke tiel ridas mi sen geno? 
Ke ml SUl' placo de Ateno 
MizeI'e kusas, vinon glutas? 
Cil ne konvenas - vi parolas 
Instrn ' malbona por sk,ólanoj, 
Se mi, Soharo, jen pe~olas, 
Kiel Íllfanoj? 
Ke nearig.as mi adeptojn, 
Al voj ' de vero ne aspiras? 
Konceptojn ' 
Novajll ' ne diras? 

Ha jes .. ; Ha jes ... 
La vcro! .lxmo! hOOloj, dioj, 
Ago, virtoj, la eterno 
Kaj ree La samo !au alternQ: 

Jul/an Tuwlm 

, . 

Homoj, d~oj, vero, amo, 
La respubliko, vu·toj, ag,oj, 
Tio, alio - kaj ree la samo! ... 
Mia kara - veraj blagoj ! 

De Herifono ja vi audis, 
Ke mi plej saga esms viro, .. 
La orakol' min tiel .laudis, 
De nun kun glora nimb' mi staras ! 
Do vidu, kion nun nů faras : 
J,en! 
Car kio estas vorť au faro 
Aií la malbono au La ben', 
!(iam gajigis min nektaro -
Kaj mia kap ' al hund' similas, 
Kaj \'Ínkonfuzo gin balancas?! 
Vidu ~ la filozofo daneas: 
Kaj hopsa-sa, kaj hopsa~sa 
Kaj hopsa, hopsa, hopsa-sa ! 
Jen kiel lasagUlo dancas! 
Jen kiel salms membroj liaj -
Bon', malbono, homoj , dioj, 
Virtoj, vero, v,orta saga -
Hopsa, h~psa - dane' sovaga! 
Foje dekstI'8n - hopsa-sa! 
Kaj maldekstren - hopsa-sa! 
Vipo, ripo - hej Ksalltip'o! 
Ludas la muziko, ha! 

Kirbeuso, . kara frato, 
Venu kun mi, Jen SUl' strata 
Dancas filozof ebria, 
F'Ůr-la bel' ! for Vll'tJ dia! 
Homoj, gapu! "1\<fn Ksantipo 
Certe batos, krevos ripo ! 
Jam ll'un mi ektremas ja, 
Tarnen dancas hopsa-s a ! 
Nur sen fin' , kun tuta foŤto 
Danei, danei gis la mor to, 
Per piedoj svingi , ueti! 
Jen tuniigi, jen salteti ! 
DancQ iru, ' flamu .gi I 
Kaj ekgojl,l 'granda Di', 
Ke Sokrato lwnas veron, 
.Cilm. veron kaj ~li-steron, .~, 
Ke Sokraron g1óro bonas - , 
Li plejsaga horo' sur tero 
Kuft kap' hundsimila ja '" 
Dan.con konas, danoon kon.a.s 

.;;". Hopsa, hopsa, ; hopsa-sa ! ; 

~ E!Ja po~a: J. LJjzero;ncz ' 



las3.nte la .pordon {llalfermita. \ 
. Marcichaensóvis sin tra gi kaj ekhaltis ' sur la 

sojlo. 
- Laudataestu J esuo Kristo... - si ekmur

llluris mallaiíte. ·, 
La muelista helpanto eksaItis de la lito kaj kriis 

furioze: 
- Kion · vi volas? Iru for vi... hundinaoo! 
La junulillo éksanceligis> sendis senkonscian rig

ardon sul' la kampuIojn, jetis Ia infanon SUl' la liton 
d } la muelist-helpanto kaj forkuris ... 

-- Donaco por vi, Petro - murmuris iu malice. 
- Bela vi,oloneto -. aIdonis alia, car la infano 

komencis plori. 
- Kiuen printemp' petolas, tion vintre memori 

nt volas ... 
- Preml iu la vermon, Car gi sufokigos tie ... 
- Jes ja, lasu gin suCi, au kion ? 
SEd iu prenis gin kaj metis gin apud la fajron, 

kaj ciuj rigardis gin ... 
- Eble du monatojn havas .la vermo, pli ne ... 

. - Ci similas al vi, Petro, tutsama nazo kiel 
terpomo ... 

-: Nu . " helpanton vi faros el gi kaj bone . . . 
:-- Au vi fordonos gin kiel servanton, ia monero 

ciam elsaltas ce tia afero ... 
- El ~iu sako, Petro, vi prenos unu kvarton 

pIi da faruno kaj la knabo estos nutrebla, ec bovido 
ne pIi bon03 fartas. 

- Brave gi blekas, org,enisto gi povas farigi, 
Petro, tio enspezas honoron kaj groSOll beletan por 
gecdzigoj kaj enterigoj. 

- Vi mangis mielon, . Petro, nun ekgustu ankau 
vaksajon... . 

~ Sed ankaú la patrino estas elegautuIino, cu 
110. '. lignosuoj preskai'l novaj, valoras ses cehajn, 
jUpOll si hav,as, kian ec por unu kajdwona zloty vi 
ne acetos, kaj busegon .. . ee en lavkuvo gi ne trovus 
sufican Iokon ... rasa virin,o... . 

- Kaj nur laví sin kaj kombi konvene, kaj tuj 
si taiígus por hejti en la fomoj ce judloj. 

Hi mokadis pri li senkompate, kaj li sidis SUl' 

la lito kaj ne sciis, kion koménci. Sufokis lin furj,ow, 
sufokis Iin honto, kaj tamen li ne povis movigi, car Jiaj 
okuloj fikse rigardis la bIankan vizagon de h infano, 
kiun 1a kampuloj elvindis kaj metis sur la kamenrau
don kaj varmigis, ke vaporo Ievigis el la malsekaj 
cifonetoj. 

Subíte li eksaltis kaj kurisen la muelejon ... 
Kaj baldaií t)oste aiídigis wvagaj krioj kaj' batoj. 
- Pri arn-o ili rakontas inter si - rimarkigis 

1U kampulo. 
- Kiu estas si? • 

. - ·Marcícha, filinů d e Jantek el Wola. Oni d- . 
pelissill cl la serva~o, 1a gepatroj fOl'peJjs el la 
hejlllO . " kien si povis iJ:i ? ... 

- Ho! Ho! Petr,o estas tirano por ·lrnabinoj . .. 
. - I... tiranů .. , kompreMble, sed friponaoo 

li estas .kaj d iabla kanajlo . . . 
- SUentondo - ekvokis iu . 

. : -Petrus ľ Pietr,us! Ne batu min !petegis 
Mal'cícha, ruligante ce liaj pi€doj. - Sed gi esta,s 
ja via ... fu forpelis min. tll la servad'o ... ili f.orpelis 
min .el la domů. .. kien mi ir{)S orfino... . kien ? 
PietÍ-uchna 1 Ho Jesuo k>ompatema, ho Jesuo ! homoj, 
helpu , min, hOlllOj: ... Jesuo Mario ! - si ,.: kriacis 
perterurl!, VQOO, ?ar: li piedfrapis Si.an DruSoon, ke ~i 

ekfalis pe~e sur la pIank:On, kvazaií iu Jetus sakon 'da 
faruno. 

Baldaií cio silentigis, aiídigis la malfermado de 
pordo al 1a korto , ia haraktado kaj poste jam nenio 
hom la mueleja radbruo. 

- Li mortbatos sin ... 
- Nenio oka~os al si, de la infano si liberigis 

SlIl kaj DllIl finita la afero ! 
- Hundinaoo, lasis la infanon kaj forkuris .. . 
Kaj car gi ploris pIi kaj pIi la1 .. te, iu el la 

kampuloj trOYis peccton da sukero SUl' la tablo de t 
nmeIist-b elpanto, envolvis gin ,ell cif,oneton, pistis gin 
per kalkanumo, trempis en akvon kaj enmetis en la 
buson de la infano, kiu eksucis avide. 

Kaj Mateo, kiu dormetis SUl' la lito, vekigis kaj 
diris: 

--. La infanon prenos mi. Orfo gi es tas, orla! 
- Nu prenu, vi ja ne havas proprajn, ke la 

edzino vin punbatos pr,o tio, nu , si batu .. . 
- Ba~os ? . . Ne batos. Grumblos, kverelos .. . 

hon a edzino. .. venu orfo ... al la m.astro vi iros .. . 
vcnu orfo ... - kaj kun la subita decido de ebriulo 
li lcvigis, ektiris sian kotigitan safpellon, surmentis 
sur la bpon la malsekan safpeltan capon kaj klinis 
sin super la infanon. 

- Venu, etulo, venu . .. Patrinon vi ne Mvas, 
patron vi ne havas, do mi mem prenos vin s ubl 
mian mas tran zorgadon . Knabo, cu? 

-- A nu, kompreneble knabo ... 
- Por paStado Ii taiígos. . . laqoriston Vl havos, 

mastro . .. 

l1ladímir Tetnwjer: Pola TcamparMo 
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- Sé<l unUe venigu Dutristinon por li, au bov- . 
iDOD nepr·enu de bovido, ke ~i Dlltru ,gin. . . 

Li ne atcntis La mokojn, rulvindis la infanon cn 
sekigintajll Cifonojn, Cirkauvolvis gin en la baskon d~ 
sia safpelto kaj e.kmarsis d la cambreto per forta, 
sufice rektrt paso sercante nul' iom la elir,on, sed en la 

. fresa aero li tuj orientigis kaj mrufacile ekgrimpis 
SUl' la digon.. car la vento, kiu ege b1ovis, vipis lian 
vizagon kaj pu'sis lin malsupren SUl' la glitiga vojo, 

Sed li Isukcesis atingi la lagojn, tumis sin maldek'
stren kaj ekiris al la vilago . . . 

Li trotia amble tra La akvo, car la venta spruce 
pcladis la akvoll el la lagetoj , ke gi transfluis la digon 
kaj per dikaj ondoj trafis liajn piedojn". 

- Ne pepu, vermeto, ne... lakton mi donos, 
lulilon mi plektos al vi... bone vi fartos ce mi, orfo, 
bOlle. '. kaj salajron vi rice\Oos. .. kaj vestaJojn.,. 
kaj tranCileton mi acetos al vi sur foiro .. , post brut
aro vi pasa:dbs. . . au post anseretoj.. . ne pepu, 
infaneto . " - li murmuradis kaj zorgeme, 'kiom li 
povis, kuntcnadis la safpeltan baskon per froste-rigidaj 
manoj .. . 

Li eksilen tis, car ruktado sufokadis lin, kaj la 
akra, malvarma vento repusis cn la gorgon liajn pa-
roloj11. . 

PosL la d lgO La v,ojo kondukis tra torfa grundo 
kaj teruraj marooj ; maljuna.i, distaiízitaj betuloj klin
igis super la vojon kaj kriadis .k':)l'sire, vipataj per la 
ventego. La koto profundls gis genuoj. La pluvo jam 
cesis tute, nur malvarmega venro fajfadis kaj vagis 
super la marooj. . 

Mateo pli kaj pIi malr,apidigis, malfacile .Ii eltir
udis la piedojn el la -koto ; la dormemo lin tiom al'lkis, 
ke li preskaií d Ol'mis, preskau estis senkonscia .. . vekis 
lin nul' la malvarmo kaj la vento de tempo ul tempo .. , 

"La vilago jam cstis proksima. 
Li sanoeligis mal pii, sed car li es tis dormema, 

1< ne sciis, kien li iras, li pasadis automate, de tempo 
ul tempo ekpalpis mehanike la safpelton . " la mfan-o ... 
liaj pi€doj stumblis, la malvarmo trapeuetris lin ~is
.oste, car la' surbruste m.alfermita kaj malseka pelto 
nc sil'lllls kontraií La veuto. " li 1asis deg1i~i la baskon, 
ekfrapis oftege 1a mruiojn cirkau 1a brakojn kaj per 
ebria, dormema vooo ekkantis : 

Oj! dinn.a, mia dinna, 
Oj! fratoj cstas ni ja; 
Kaj lciam morf nin prenos, 
Oj ! savo jam ne venos ! 

Oj! ! ! 
El la koto de 1a ",ojo respondis .11 li mallaiíta, 

singulta, sruokita kriů de ľ infano - aiídigis iaj ra
pidaj, ,pl'oksimigantaj paSoj .. . ia homa silueto. '-: 

St:d li nenion aiídis kaj ekpasis pIu dormeme. 
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El Za poLa: 
Wladzimierz Krzysztofawicz 

(ScierJ,ca Esperanto-Rando Bydgoszcz). -

i~~~~~'~~·~~~~~i 
§ El 10 dlelo: I., ~ Go;o ka;malgo;o 'de ~ 
,; I~~ito 'k.a~ ·momento ,I .. 
~ J;é opol d 'Staff ' ~ 

~ Eu sun aií.tuna arboj semas úr,on, ~ ~ Kiel trankvilon, de kisoj pacigaj, , ~ ~ Sur mian frunton kaj sopírankoron... ~ 
~ L' anim' , banita en fontoj' mildigaj, ~ 
~ Neniam pensos pri ama edenů ',' . -~ 
~ , Jam ne reveilos 1a tempo ebria. ' ,' ~ 
~ . . ,Dolca kaj varma estis huSo sia , ~ i Kaj arb' siringa floris en gardeno... ! 
~ Kor', sanigita zo;ge de malgojo, ! 
~ Jam ne memoras en Duna momento, ~ ~ Kiam freneze sin -jetis en vojo, . .~ 
~ Kiel folio dum autuna vento . . . ~ ~ L' anim.o , dronasen earma sereno, ~ ~ G-in mi jam. tusos per memoI" nenia ... ~ 
~ . ' .. DoJea kaj varma eBlis buSo sia ~ 
~ Kaj arb' siringa floris en gardeno. ~ 

I Kiu gin vundis, kaj kie - La koro i 
~ KJam ne kamemor~as. nke lavo1as Il1

h
emori, ~ 

~ aJ pres li goJ3.S, e ama 01'0 ~ 

~
ě SUl' vivh.orl.ogo jam eesas sonori . .. ~~_ 

Mi ne bedaiíros songojn de I' mateno, ť'4 
Neniam sonos kord' pri tempo tia ! ... 

~ '. . . Dolca . kaj var ma estis buSo sia ~ ~ Kaj arb' sirillga floris en gai-deno... ~ i Tradukis: Jul ja/n Tuwim , ~ 
i ~ I Forgisto I 
~ J;eo.pold StalI ~ 
~ Tutan sen forman ~mason de l' anim' p.rofunda, i 
~ Juvelojll , kiuj bruston plenigis misteran, ~ 
~ Simile al vulkanQ, el abism' senfUllda ~ 
~ Mi eljetas potence SUl' aJIIhoson feran. ~ 

I ~ fl Forte mi gin bateg.as per londra marte10 ~ 
~ Eu koufido gajeca, par urgas laboro, ~. 
~ Car koron forgi por mi mi devas- jen ceJ'o, r.. 
~ Fiera devas esti, granda; forta koro. ~ 

~ Sed vi humiligos; kopo, ~ub metalo, . " : ~ 
~ Kaj rompigos snb feraj bategoj pasiaj, . ~ " i En pohon vin frakasos , mo~straj , pugn.oj miaj ! 'I 

, t2 Car prefere pereu, ol krevu sub stalo, ~. ~ ~ Vivante malbenita en malforť sur tero, ~ i Difektita per Jendo ' de sufer', mizero.!, 

~ , ' . ,. T~adukis- : Juljan ~uwim.' - ~ 
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Renkonto .al 11' aezlaw Sieroszewski 

Waczww Sieroszewski 

Eu 1a direkcia eambro dl> la Varsovia eldonejo 
»Bibljoteka Polska " ektremas SUl' librosranko la busto de 
:<o~ciu.szko" kiam sub la fenestroj tramoj kaj pezaj vetur
IloJ bruruhgas lau10nge de 1a Nowy Swiat. Kaj 1a granda 
poeto 14'yspiansld mire rigardas de sur la muro, kiam en 
la p.ordokad:-o aperas diketa blankhara maljunulo kun 
ruzaJ okuloJ kaj per ctaj pasoj eniras: Waclaw Sie
ronewski I 

Li estas maljuna , sed el liaj vivaj okuloj fajreras 
ankorali la_ yigleco kaj entreprenemo de l' junulo, la 
m.ondon-ko?ker~ sopiro aL lil: fremdujo... Kaj cu vi 
SClas, ke hu Čl blankhara hom'o, kiu tíel etpase eniris 
la cambron, marsis en la ombro de l' amerikaj nub
skrapantoj, . ke li vagis tra vastaj ebenoj de Siberio al 
,nekonata . nomada popolo de la Jakutoj, ke li tramigris 
rnatproksnnan Japanujon 'kaj Cinujon, ke li atinui,,' la 
a1tajojn de mistera Tibeto? Kaj .ke li kiel unua ,'e~kisto 
per -si aj verkoj malfermis al 1a polaj legantoj la animon 
de. gis .nun?ekonataj popoloj; laekzotikecon 'de mirindaj 
kaj lnlsteraj fremdlandoj, ke lia etnografia beletristiko 
okupas specialan lokon eI! la pola literaturo? 

. N~n rnalprciksime de la ventblovo de la pranaturo, 
IlJU leVlg~s el liaj libroj kaj tU8as fresige niajn tempiojn, 
ma1pro~slme . de la naturpopoloj tunguzaj, cukcaj kaj 
burJataJ -:-~ li staras meze en 1a bruo kaj rapidemo de ľ 
grandurba moderna civilizo kaj kun afabla rideto diskutas 
kun mi pri · - Esperanto! . . 

»Mi , goj.as, ke UDU el mia.j verkoj estas tradukita en 
Esperantoll - « li diras. • 
, ,»Jes, »La fundo de ľ mizero« - mi aldonas - »en 
bonéga. traduko de Ja pola stilisto Kabe .. . « , 

, »Tio ci okazis jam ant~ií m últaj jaroj - « rakontas 
Sle~Qs~e~ski vigle, »kaj, tia.f:1" mi ricevis multajn,multajn 
sknba--JoJn oe EsperantlstoJ ' el la tum mondo. Evidente 
Q~i n:iulte ' interesigis pri la verko; Vi dev.as seii, ke la 
VIVOll de líl lepruloj, 'kiuu, mi priskribas en tiu t verketo, 
ml konas mi estis Ce ili kaj vidiS ilian mizěron kaj 

~rag~dio~ per 'p~opr~j. okuloj : " Sed de tiam pasis multaj 
Ja~oJ kaj hodlau mlaJ verkol estas tradukitaj en dekkel
kaJn, aií dudek lingvojn, inter ili ee en la japanan kaj 
Cinan, , , « 

»lGOll VI entute opinias .pri Esperanto kiel literatura 
lingvo ?« 

" B~dauri~de mi ne konas vian lingvon kaj ne povas 
respondl al VI, •. k.vankam -« li aldonas kun rideto -
»tute fremda ,Esperanto ne ~stas al mi, car mia filo ja 
estas Espera,nhsto, Rarolas kaj legas en ci tiu lingvo! « 

. ,, ?o v~ ,es,tas ]U tre proksima al la Esperanlisloj J « 
mj knas mlClglte. 

»Jes, mi ankaú konas vian eminentan pioniron 
profesoron Bujwi?, kit! plurfoje inštigis min lerni Esper. 
nnton, sed - - ml estas jam tro maljuna por tio.,. ,: li 
farns manmovon kaj I'idetas embarasile, kiam mi ,01M 
prolesti. , ,, Por mi estas ekster dubo , ke Esperanto eslas 
boncg~ ,m~crkompl'enilo kaj oni hodiai:i jam ne povas 
pn~terlfJ ~Jl1 kvazaú gi estus bagatelo , .. Mi kiel lileral.ur
Isto pova, nul' gratuli vin pro tio , ke sajne la lileraluro 
pn .na Illova?o lu~~s gravan rolon, Mi gojus se oni c;;per .. 
antlgu3 plua,lll mlaJn verk()ojn. Via literatura revuo <lperus 
en DlIdapest, .. mi bedauras ke gis nun neniu mia vflrko 
aperis Cll hungal'a lingvo, kvankam la ce{a figuro en nlia 
rOlllanu »Beniowski « estas duonpolo , duonhllngaro .. ,« 

Ni parolas pri la hodiaiía pola literaluro, La cirkon
st~nc?j, en kiuj vivas la polaj verkistoj, eslas tfe malkur
aglgaJ - , , . Malgrall ti? nun aperas lín kompleLa 
verkaro en 25 volumoj ce »Bibljoteka Polska«, 

.. »La ,Pola literaturo devas akomodigi al la nova post
mlllta pSlko de la homoj, kiu videble diferencas de tlu 
antaú~il ita, O~ travivas nun periodon de kreádo de Hovaj 
fprm.o] -~ , ph guste de novaj rimedoj kaj sercado de 
novaJ vOJO] al tute alispecaj impresoj,., Kiu el la 
~l(.dernaj polaj verkistoj sajnas al mi plej grava? --. 
S~n?ube K~dcn-B~ndrowski, kiu laií mi superas ciujn 
ahaJn .. , KlOn 1111 pensas pri Ossendowslci ? 1..-. Tre kap
abla homo, kiu skribis nepre interesajn verkojn .. , ,, 

» " aj Ila multe diskutata »scienceco « ?", « 
»Sinjoro kara -« respondas Sieroszewski , ), mi 5U

pozas, ke Ossendowslri tute ne volas esti nura scienculo, ' 
Kun eksterordinara talento li scias ekkapti ciujn inLer'~sajll 
mo~e~tojn kaj ,prlskribi ilin en vigla maniero, La scenejo 
de haj rako~t?J estas. Azio kaj Afriko, kiujn li bonege 
konas per slaJ multa] ekspedicioj. Ne, sinjoro, oni ne 
devas malkompreni lin!, ., 

N un la verkisto Sieroszewski komencas demandi min 
ka~ mi devas rákonti al li pri la Esperanta literaturo, 
pr~ l~ st~to, de .nia ~ovado, pri la Krakova Kongreso, 
pCI klU h Vlgle mteresl~as, Car li, la autoro de la famaj 
siberiaj "Skizoj «, de la tibeta romano »Da1aj-Lama«, li 
kin vivis » 12 jarojn en la lando de ľ Jakutoj «, li kiu 

• majstre al la poloj pentris la heroan animon de la japana 
popolo en la verko »De ondo a1 ondo« - li amas ja 1a 
tutan mondon pel' sia tuta koro" , 

Sed la telefono sonor.as kaj si ras nin en la rapideman 
realecon, Sub la fenestroj bruas kaj rulskuigas la trafiko 
de ľ grandnrbo. Kaj sur la libra sranko tremetas la busto 
.de KoséÍuszko. Per etaj rapidemaj pasoj ma1junulo for
lasis la c~bron kaj la stra~a movigo de l' Nowy Swiat 
englut~s t~un ~ran?an ;erklston, en kies verkoj brilas 
f~belaJ ,omnta], peJz~goJ, mugas eternaj praarbaroj kaj 
CIveregoJ sO\'agaJ, kaj flustras animoj de fremdaj, mal
pro~símaj popoloj. " 

Edmund Fethke, 

137 

} 



La ·botisto Impetulo i 

- Wlodzlmierz Perzynskl -

stis iam botisto, kiu nomis sin lmpet
ulo. Kiam Ii ~liris en la urbon, lwm
®ce li iris malrapide, kaj poste pIi 
kaj pIi rapide, ph kaj pIi rapide, 
pIi kaj pIi rapide, kaj fine kiam Ji 
impeti~is, Ii kuregis tiel rapide, ke li 
antaií)ruris veturiJojn kaj ee tramve

tul'ilojn. Kompreneble lOni ne povas tiel kuregi cn la 
urbo, ti,ul sinjoJ.'lo ImpetuIo havadis diversajn maIagrab
lajn ůkazajojn. Unuj homoj pensis, ke li kaptas: 
steliston, aliaj, ke li mem estas steIisto, iIi komencis 
:kuri post Ii kaj la kuratlo finigis per tio, ke sinjoI'O 
lmpetulo ekfal<ctis pro io, renv·ersigis sur telXln kaj 
aliaj kurantoj falis sur lin. Kelkfoje tiamaniere oni 
preskau sufokis la botiston lmpetulo. 

Pii malbone estis hejme. Kiam sinjoro lmpet
ulů komencis labori kaj najIi kalkanumon, komence li 
batadis per martelo malrapide, kaj poste ph kaj pii 
rapide, kaj fine kiam Ii impetigis, li hatadis tiel 
forte, ke Ii frakasis la tutan kalkanumon. La hotoj 
farigis maluzeblaj kaj sinjoro Impetulo a:nstátau ricevi 
!monon por sia laborlO, dievis aeeti ankorau novajn 
biotojn por 1a klientoj. Oni facile komprenos, ke 
Ua metio donadis aI Ii malgrandan pl'ofiton. 

Tiel same sinjoro ImpetuIo parolis. Komence 
malrapide, tie], ke ciun vQrton oni povis bone komi
preni, kaj poste pii kaj pll rapide, .pii kaj pIi rapide, 
pIi kaj pIi ' rapide, kaj fine oni povis nenion audi, 
nul' trrrrr ... kvazau turbo turnus sin sur la planko. 

Ce la sama strato logis en bela domo vidvino de 
la bankisto Monamruo. Sinjorino Monamulino estis 
tre riCa, sed terure avara. Foje si sendis al sinjovo 
Impetulo per sia servistino suojn por plandumo. Sin
joro lmpetulo ekprenis sian kapon pro mir~go. Ne
niam en la vivo Ii vidis tiajn suojn I FIiko sidiá 
~r fliko kaj ankorau eiu f1iko estis kvaroble fIikita. 

- Bonvolu ripari ilin gis morgaií - diris la 
.servistirio - Car alie mia sinjorino ne povus e1iri el 
la domo. 

Sinjoro lmpetulo komencis lahori, sed kiam Ii 
ekDatis kaj kudradis .per p,ecfad~no, Ii tiom impetigis, 
ke post mallonga tempo el unu suo restis nenio. Sin
joro lmpetul-o eagrenigis terure, sed kion fari. Li 
~s la duan suon je mezuro, aeetis oe alia DOtisto 
tutan paron da novaj suoj je la sama grandeoo kaj 
la sekvantan tagon matene, preninte la suojn sub la 
brakon, Ii iris al sinjorino Monamulino. Car la sinjor
ino logis tre pvoksime de Ii, do Ii ne havis la tempon 
por impetigi. 

'. Li supreniris la stuparon,. kovri~. p:r bela ruga • 
taplSO, en la unuan etagon kaj sonongls ce la pordo. 
SUl' unu flanko de la pordo pendis leterkesto, sur la 
alia estis en la porda vonda malfermajo,sirmita per 
malgrantla latuna klapeto, kie} oni ofte havas, por ke _. 
oni povu vi~, kiu ekstere sonorigas. 

Al sinjoro lmpetulo oni longe n~ malfermis kaj 
pro enuo Ii komencis tamhuri sur la pordo per siaj 
.filngroj. Li ne sciis, ke oni ne enlasis lm tial car la 
servistino e1iris -cn la uroon kaj sinjorino Monamul-
ino neniam iris mem m.alf~rmi la pordon. Sed ci 
tiun fojon aiídinte, ke iu frapetadas -per fingroj la 
pordon, Si ekinteresita pri ·ti{), alproksinUgis al la 
pordo, por rigardi, kion signifas či lio. Si deSůYÍS 
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la latunan, klapeton kaj alproksimigis sian 'okulon al 
la malferma:Jo. . 

Sed sinjoro lmpetulo intertempe jam estis im
petiginta kaj . .. frap ! "- Ii ekbatis .sian okulon per 
tuta forto. Sinjorino Monamu1ino ekkriis terure kaj 
renv·crsigis teren. Nur per Ci tiu krio sinjoro Impet
u]o ekkonsciis pt.i uO,kion li far.is. Li ektimegis kaj 
forkuris. Kaj li impetigis tiom, ke lihaltis nul' mal
proksime ekstei' la urho kaj antaií ól Ii , sukcesis re
veni hejmen, jam vesperi~is. En la sekvinta tago mat
ene vizitis lín la servistino de sinjorino Monamulino. 

- Mian sinjorinon voUs hieraií ataki Fabistoj 
si komencis rakonti, - FeIice ke la pordo estas tre 
fortika, car alie ili certe estus m!irďintaj kaj elrabintaj 
sin. 

Sinjwo Impe.tu10 kompreneble sajnigis,kvazaťí 
li nenion scius prí tio, kaj. scivole komencis demandi 
sin detale, kiel Cl tio okazis. La servistino airis al li, 
ke kvar rabistoj venis kaj unu el ili voIis al sinjorino 
Monamulirio elpiki" per ponatd'O la' okulon. Tuj tiaj 
babilegajoj elkreskis el la afero. Sinjoro lrilpetulo 
sajnigis, ke Ii Cion kredas. . ' 

- Nu, nu, - Ii diris - kieldangere .estas nun 
en la monoo - kaj kvazaií ' niirante li komencis 
balanci 1a kapon. Komence malrapide, poste ph kaj 
pIi rapide, pii kaj pIi rapide, · pIi kaj pIi . rapide, 
gis per la halanceg .. do lia kolo farigis tíel longa, ke li 
:jen per la kapo frapadis sian ventron, ' jen rejetadis la 
kapon sur sian dorson. Al la servistino; Íciu unuafoje 
vidis tian strangajon, ci tio terure pla:cis. Si pensis, ke 
sinjoro. lmpetulo scias montri jonglajojn. Sfd cio ci 
estis ankoraií nenici kompare al sia mirego, kiu sin 
kap tis, kiam sinjOl'O lmpetulo redonis al si la botojn 
de sinjorino Monamulino. -. 

- IIi estas ja hite novaj I -.:. si ekkriis - kaj 
mi alportis ,al v.i malnovajn kaj eluzitajn. 

- Car mi sciastiel rebonigi - ekmensogis 
sinjoro lmpetulo, - ke ee la plej disSiritaj ,boroj 
farigas .ce mi tute novaj. . . ~ 

La servistino mutigis je mirego. Si malfermis 
1a bUSon tiel lar~e, kiel por la kuracisto, kiam Ii vola,s 
esplore rigardi en la gorgon, kaj poste si ekprenis 
la bolojn tiel delikatege, kvazau i1i estus el vitro. 

Sinjoro lmpetulo. terure .ridegis :kaj gojegis, ke 
Ii sukcesís sin tiel tI'QÍnpi, sed mallonge · daiíris lia 
gojo, ,car en tiu sama tago, posttagmeze sinjorino 

. Moname1ino sendis alli tridek parojn ait malnovaj suoj 
por riparo: Si kunkolektis ciujn plej malnovajn suojn, 
.kiujn Si nÍll' havis hejrri~ : truhavajn, senkalkanumajn, 
senplanllajn. ,Si havis nlultege da i1i, car si estistre· 

. avara kaj neniam donacÍs malnovllJn ~uojn al iri 
ajn almozulo, sed kaSis Cion ® . la . kameron. La 
servistino ' -devis lrunpreni -. grandan korDon por povi 
cion alporti. Kiam sinjol'O lmpetulo ekvidis tiom da 
suoj, lia vÍ.zago tU] pli1ong~js kaj . tiamani,ere, ~ ke 
Ii ekbatis per la mentono sur. la tabl'on. · "" . 

- . Mi ne volu , 'ripari či tiujn suojn 1.- "li 
ekkriis, kaj ·fulr Ii estiskoler-ema, tial Ii tuj impe. 

- Tiom cla su ... oj, 1ro mUlte da sn. ~u . .. 
oj I - Ii komencis ripetadi rapide, . pIi kaj pIi 'rapide, 
tiel, ~e post , momentb jam nenio estis aiídebla "~ur 

: Sn, su, sllSnsu.. • .:..- ' Kvazaií kuregqs lokomoq,vo. ,La 
seryistino ektimisbj ~.: forkUns. ...., < ''''-, .-

:' El la pola :'. Prof. Mieczyskaw ' SygnarskY. 



Remenioroj Antoni Grabowski 
- Dr Leono Zamenhof -

Antoni Grabowski 

Ciufoje kiam pIi vigle ekbalas la esperantista 
movado en Polujo, ekstaras antaií niaj okuloj J.a nefor
gesebla samideano Antoni Grabowski. 

Grabowski-n oni ne povas nomi pioniro de Esper
anto. Kiel prppagandisto Ii ne elmontris grandan ener
gion au kapablon. Li efikis nur per sia persona influo, 
{)!lr sia · forta kredo. Oni pIi guste pov.as 'nomi l~ 
apostolo de nia ideo. Se generale en la tempo d~ 
Grabowski estis malfacile propagandi Esperanton, en 
Polujo gi apartenis al plej maHacilaj taslwj. La 
lando malliberigita politike kun suspekto traktis ciun 
interna'cian movadon kaj speciale . en Esperanto vidis 
dangei-.on por sia sendependeoo. Grabowski apartenis 
politi\(:~ al la plej forta kaj samtempe plej malamikl\ 
pal'tio rilate nian movadon. Kaj tamen tiu Ci , cirkon
stanoo lin tute ne genis. Li d.efendis sian ideon kun 
profunda konvinko, ke gi ne nur nialutilas han patr
ujon, sed kontraiíe : f,ortigas gin. Li.aj argumentoj 
estis tieLkonvink.aj, ke neniu en Iia ceesto havis kura- _ 
gOll lin moki. Grabowski batalis kun siaj kontraiíulúj 
per Ciuj . rimedoj , ne nur sciencaj sed ankaií ironiaj. 

Vnufoje li ' trovigis en pIi granda societo, kie oni 
okaze de lia ceesto komrocis moki Esperanton, nom
ante gin abomena jargoll'o. La diskutado precipe kun 
obstinaj virinoj ne prezentis grandan aUogon kaj Gra~ 
bowski decidis konvinki la mokemlllinojn per pIi elok
venta maniero. Kiam post la vespermango oni petis 
liTl ' de~mi ion en la itala lingvo, Grabowski akceptis 
la proponqn. sed anstataii en la itala lingvo ekdek
lamis ,ion, en Esperanto. La eeestanboj kompreneMe 
ne ~tro~ suficedavortoj pOr esprimi sian ramn pci 
helsoneoo de la itala poezio. 1'iam, 'Grabowski petis 
~meson deldanu lailaJnón en ' ESperanta ' iradUk<o. Cu 
oni devasaldoni, kia estis efekto de tili ci II es~.ranta(. 
deklamol Kaj poste , posť la ldarigo de 'la efektiva 
stalo ?Grabowski rakontis: ke Iiu ci epizodo malfermis 

al li poste la pordojn al multaj societoj , kiuj jam pIi 
ne kuragis moki lian »Írenezajon «. 

La tempo, ki8m Grabowski staris sur la frunto 
de la esperantista movado en Polujo, apartenis al la 
plej brila periodo de Dia historio. La poloj okupis 
tiam la unuajn postenojn ne nul' en la poezio dank' al 
Grabowski,sed .ankaií en proz,o (Kube) kaj cn la 
historio (A. Zak.rzewski). La viv,o monlI'is ke 1a tiu
tempa pola movado estis bazita SUl' forta fundamento. 

A. Grabowski akooptis la sciigon pri Ido tute 
indiferente. Mi memoras liajn vortojn, kiam mi pa
rolis kun li pri tiu ci terno. Li nomis la tutan entl~
prenon vana kaj malfrua, »car Esperanto jam esti" 
lingvo viva kaj vivan lingvon oni ne povas laťípla0~ 
reformi«. 

Estante eminenta filolog"o; Grabowski anime estis 
poeto. La plej granda parto de liajesperantaj verkoj 
apartenas al la poezio. Konante m:ultajn lingvojn'~ 
Graoowslu esperantigis ne nur polan poezion sed anknií 
alilanda:in, apel'igante sian belan verkon »El la parnaso 
de popol-oj (, . Dum multaj jaroj li revis esperantigi 
la konatan poemon de Mickiewicz »Pan Tadeusz «. 
Kiam mi paroIis kun li pri tiu ci projekto, ni arnbau 
rig,ardis gin kiel utopion. Nerealigeblajn projektojn 
ofte efektivigas nur eksterordinaraj cirkonstancoj -
»Sinjoro Tadeo l{ ekvidis la mondon efektive en tute 
neordinaraj cirkonstanooj. 

Kiam somere cn la jaro 1914 la milita uragano 
ekslruis Eiíropon, Grabowski farigis kvazaií ofero de 
eksplodo. Forsirita de sia plej proksima familio li 
travlVis Ciujn terurajojn de la umill periodo de ln mil ... 
ito. Ki.am post kelklJllonata malliberigo kaj post jara 
foresto ekster sia hejmo Ii fine sukoosis reveni Var
SOViOl1 , li trovis sian domon malplena. Lia mta familio 
estis f.or kaj estis absolute neeble ricevi pri gi iajn 
ajn sciigojn. Preskaií sesdckjara maljunulo Grabowski 
eksentis grave tian soleoon. Kaj jen en tiu ci malg,ojKl~ 
por li momento la ideo, por kiu li laboris tiel longe, 
alportis al li konsolon, kiu ebligis al li travivi longajn. 
tagojn de lia dolooriga soleoo. 

Kaj jen en tiaj tagoj tio, kio snjnis nerealigebla, 
iom post iom farigis fakto. Unu el la plej grandaj 
poemoj eksonis en Esperanta lingvo ! Ne ostis facila 
1a entrepreno. Sed ju pIi da malfacilajoj tr'ovis sur
voje Grabowski, des pii fervore laboris li por venki 
ilín , des pli mallongaj sajnis al li la tagoj de 1ia 
soleco. Forkurante ofte de sia malplena hejmo, Ii gran
dan parton de 1a tago pasigis en sia aDÚlta kafejo;, 
kieli ercis in~pirou kaj renkontigis kun samideanoj . 
La sorto v,olis ke 1a esperantigo de »Sinjoro Tadoo « 
plenigis la tutan tempon de Iia deviga disigo kun la 
familio ,. Tiu ci granda laboro . sur la kampo de léll 
amata ideo permesis al li gisvivi ankaií alian lian long
jaran revon - :la renaskigon de Polujo. 

Unu solan ne gisvivis Grabowski - kongreson 
esperantan cn 1a řeviviginta patrujo. Sed, se li ne estas 
kun Ul kúrpe, , lia spirito vivos intel' ni kongresanoj 
tiel same kie! gi h:ritis eI) 1a jaro 19 I 2 ! GrabowSiki 
meritas tion ne nur kiel samideano sed ankaií kiel 
idealisto, kiu en Esperanto vidis ne nur ilon por 
interkomprenigo sed ankaií ,pot inierfratigo ! Kiel po
eto li ne povis esti partiano de pura materialisrno. 
Liau nohlan spiriton ni sentas, kiam ni kantas 1ian 
»Tagigom! 

139 



~a llo1oro de Ilrbo 
- Józe f WJttlln -

Mi estas la arbo 
sur kiu siatempe 
ekpendis Li sur Golgoto. 

Mi elkreskis en profundo de giganta arbaro, 
la foliaron - ciutage - mi banadis en pura oro 
la vent" min klinadis 1 Ha - la vent' min balancis! . .. 
Kaj de sultroj miaj mallevigis multekosta 
mantelo el vivaj fcilioj. 

Mi havis manojn, mi havis brakojn - -
Matene, kiam mi vekigis de l' nokta revado, 
cl mia sino iris ebriigaj bruoj 
kaj kUll mi vekigis ciuj arboj, 
kaj ciu salut-riverencis gis tero -
per la ripozintaj brancoj - la brak oj ; 
kaj baldaií ciuj la arboj . ekbabilis, 
kaj tiuj niaj sopiraj matenpregoj 
iris -, iris - iris -
kaj dispelis al la bestoj la dormojn 

La vent' mm klinadis I Ha - la vent' min balancis! - -

... Kaj ml havis vejnojn, fortajn, torditajn vejnojn : 
, mi per la radiko en la dolcecon de l' tero ensucigadic" 

por trinki giajn sukojn, dum centoj da jaroj ! -
Gis venis la fino. 

Mi kreskis, kreskis en la patrina arbaro, 
el kie nokte la eho forportas la vocon de noktuoj 
kaj timigas infanojn - -

Mi printempe havis altkreskajn foliojn, 
kaj autune. mi flavigadis pro cagreno, 
ke jam vintre mi ne estos pro la suna ora - --
Tio estis ian1 tre solena: ' 

-- Tra mia korpo pasadis la Spiriť de Dio 
kaj silentigis perfekte miajn plorojn ; 
korpon mian alpremis pasie prujnoj 
argentaj kaj malaj kiel lanugo - -

Tiel dormigls en mi cia movo 
kaj jam defalis de la brakoj la kadukaj folioj, -
'senfortaj. -

Kaj 'kiam falis sur la teron la unua nego 
kaj miajn frosti~intajn fingrojn kvazau per vipo batadis 
kaj fajfante sur 1a nuda korpo min bastonis : 
- mi estis dorminta! Per vintra song' mi dormis jam -
Tie en la patrina arbaro - -

Auskultu mian doloron! -
Mi scias kio estas tempe§toj, uraganoj! ' 
Mi scias kio estas luktado kun la ventego, 
kiu salte alvenas ebria 
kaj dikajn trunkojn kurbigas 
kaj malfortajn brancetojn disrompas 1 

Mi scias. ml scias, car mi estas maljuňa: . 
mi konas la tempeston kaj la tempesto konas min ! 
Ne tio I, Ne tio 1 -

Tie en la gepatra arbaro, 
kie volvige li.reskas likenoj -
sur grundo de tre molaj muskoj, -
mi auskultadis la noktajn rakontojn de strigoj 
dum longaj kaj felieegaj jaroj. ' 
K n j mj es t i s r' e k tar Mi estis kiel v i r {) - r elit II I 
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Gis venis al mi tri lignohakistoj 
kaj ion inter si babilis: 
ke mi es tas ,forta kaj rekta I 
Kaj venis al mi tri lignohakistoj 
kaj tiuj min mortigis: ' { _ 
akrigitajll ili havis hakiIojn -

La -hauton ili de mi deselis, 
kaj batis kaj batis kaj , batii, , 
gis larmoj elsprucis. 
-;- ' Ekhurlis mia radiko, 
la trunkn ekgemis sub la bato, 
kaj falii per mia tuta koloso 
snr teron I 

Ho mi scias, mi scias: 
_. Oi ne povis elporti humiligon ! 
Kaj tremis en mi, gemis 
ciu mia fibro ' 
destinita je akiro al la hakiloj~ 
Kaj ili siras de mi la hauton .. 
kaj mi farigis blanka kiel kadavro ! 

Kaj venis al mi tri carpentistoj 
kaj ili levis min kun peno ; 
- du antaue kaj unu malantaue, 
kvazaií kadavrori. - tiel ' ili min ie portis, 

Kaj postr. mi sen tis kiel la carpentistoj 
la manojn al mi hakis for 
kaj mi sen tis ke Dio sendos sur min 
honto11 pIi grandan, ol morton - -

Kaj la carpentistoj (vqlante gajni-) 
laúlarge de mia kadavro 
metis mian manon dehakitan 
kaj alfiksis per najloj. 

'- -- Mi konas! Mi konas tiun homnn suferon ! I ! 

Per najloj oni min cirkaúbatis, 
kaj levls Tekte a'lten! - -
Homa sarigo min makulos I! 
Ci estos de Carpentisto la filo de Carpentisto I I 
La carpentistoj min levis supren 
por ke mi estu - K R U C O I ' 

Oni portns min, portas kaj portas - -
Kaj vidas mi el homa.f kapoj arbaron. 
Sed ci arbaro estas freneza 
centkolora - ne verda - -

Kaj krias kaj vokas: »Jam estas tempo II! « 

K'aj oni , portas min,portas - - .kaj portas 
Mi rekonas : . nudpieda tie staras Li 
kaj atendas - - - , 

" , ~ 

Laviz~o. okuloj kaj manol' 
levitaj en muta dankemo 
estis kiel - ce homo. ' 

Kaj Ll staras silenta, humila 
kaj recitadas la preton vesperan 
kaj atendas - ~ 

Kaj . ~zá: mi 'estiskvankam ',kadavro, 
kun ~o min .portistri - , ,,' ,. 
tamen tIů kun pala la {runto, 
kiu "po!!te sur mi 'rigidi~is 
sola min levis; " 



Kaj portis ~in sur altan monton 
kaj trifoje falis sub mi -
larmoj aperis en Liaj okuloj, 
kiam neniu volis L~ helpi - -

Kaj poste fari~is mall ume - - -

'Aiískultu mian doloron : 

Sur ..pinto -
ÓD! min enbatis en la teron 
kun 'brakoi etenditaj : 
uĎ.1.l dekstren , - kaj dua maldekstren, 
staris mi, granda kadavro-arbo, 
staris kiel flama kolono, 
kaj sur mia kadavro estis disetendita kadavro ! ! 

Mi volis' ekkrii pro honto : 
»Tio ofendas mian korpon ! ! .. . 
Tio malrespektas mian koron ! ! {( 
(ear arbo havas koron) 
»Forprenu Lin de ľ krueo !« 
Sed mi estis kadavro . . . 

Kaj en mia arbaro patrina 
resonis baldaií hore čiuj arboj , 
granda estis la uragano, forta la pIu vego - -
Geq.is la fratinoj-tilioj , hurlis la fratoj-fagoj , 
uGeroj . karpenoj, fraksenoj - - Sur brančoj - la korvoj 
Ekploris salikoj , ek~emis la abioj, 
kaj pinetoj la malgrandaj - ekpepis lamente -
Ois sur tuta la tero čiuj arbaroj 
ektremis per bruo de ploro , kiu je eternaj tempoj 
anoneadis pf! mia hontego : 

»-- Tio ofendas niajn korpojn ( , 
».- Tio malrespektas niajn korojn !« 
»Deprenu Lin de ľ krueo! « - - » depr~nu Lin de ľ 

krueo 1« - - -
»Tio malhonoras niajn manojn! « - -
Ne estos Li krueumita 1 
»Deprcnu Lin de ľ krueo! « - - . »Deprenu Lin de ľ 

krueo! « - - -

Dume Li elportis jam ~iujn vundojn ; 
kaj - ili forte frapadis en Lin la najlojn : 
en Lin kaj en min. 

Kaj la tondroj frapadis - - malproksimen Iris la bruego, 
kaj tiu tago restas neforgesebla ~is čiuj eternoj. 

Kaj tiel Li rigidi~is SUl' mia senviva sino, 
kaj Lia patrino trempis la manojn en la sango, 
kiu strie SUl' mi defluadis. 

Ho patrino ! Ni ambaií scias, 
kion signifas Lin porti! - - Vi Lin portis 
en via utero - antaií ol Li naski~is, 
kaj mi Lin portis je la morto 1 1 ... 

Poste oni Lin deprenis de mi, - palan 
kaj t1'e malvarman. - La dolorp1ena patrino 
estis jam apud Li, estis ~is fino, 
kaj senteme Lin metis en blankajn tukojn 
balbutante ion longe per la muta buAo. 

Mi -- staris dezerta 1 -

Aiískultu mian doloron : 
-- Morgaiíe, morgaiíe matene, 
oni prenis min for de tiu monto 
kaj jetis ien malantaií la urbo : 

Mi - arbo, arb' sangumita 
putras multjarojn en profundo de l' tero 
kaj Ci terou - oni nomas sankta 1 . .. 

Gis mi tute putri~is. 

Kaj Li revivi~is 
diras la famo. 

El la pola: Edwardo Wiesenfeld. 

LA KRIO 
- Stanlsla~ Przybysze~sk.y -

»Kaj se io ajn el mia verkista agado 
restos en la pola literaturo - tio či tree~e 
malgravas por mi - čiuokaze restos bu 
unu fakto , ke mi ekkura!\,is rompi la 
le~ojn de ľ sankta »tabu«, do tusi .aferojn, 
kiujn tusí »ne est~s permesite«, ke mi 
kura~is starigi min kontraií la sanktigitajn 
kanonojn kaj ~tarigi kontraií la komuna 
hipokrita »eant« la senkompatan, tiel sen
lime .malagrablan veron, ke mi kura~is al 
la ,malgrava .oportuna etbur!\,a moralo, kiu 
ko~:t~?~i~as jé la »le~.e « sanktigitaj koncep
tOJ pn 1a »bono ka} maThoIio« kons.tante 
_ ~rez~tadi la neskr~bltan ~tern~ le~on. de 
l' kasrtaordo de I afero], en klU fa fik- . 
sitajle~fortaj konceptoj »bono« kaj »mal-

' bono« tutege ne ekzistas, sed nur la unu-
sola poteneo de l' sen to. « ' 

St. Przybyszewski. 

Li deyÍf, ieldistri sin, tiom pIi, ke honto kaj 
kolero kaj ia neoedema obStino pii kaj pIi kreslcis ' 
en li: -

Nun Ji iros sur la stratQn! Jes! Li devis nun 
In, kv.ankam li ne havisec centimon en sia poSo. 

Sed la -strato mem distros lín jam. 
,La stiató~ la"strato I Liajókuloj ~ajnis elstar~ 

el l~ kavoj. -

- .. 

La strato I Cu oni povas imagi pii poronean 
simbalon de la homa vivo?! Cu ekzistas ia revelaeia 
. manifesto, kun kiu oni povus kompari tiun potencegan 
manifeston de l'malsato, ampleksantan ~iujn cielojn 
kaj inferojn ? ! 

La strato, la strato ! kriis en lia animo. 
-Kaj neniu ankoraťí pentps la straton ! 
A, a! La b'~Wo .sur la 'barikadbj de Delacmix : 

tiu infera malsato je liberece- - grandioza 1 Sed gi 
ne-estas ankoraťí tio ~i... tie la satano devus entordi 
siajl1 ungegojn en la hararon de la virinoj, infanoj, 
maljunuloj, Ii devus trenadi ilin post si, krei per ili 
novajn barika<lojn - la mUl'oj devus ekfuriozi en 

. kolerega batalo, Car la mm.opfe la strato.estas vivanta; 
estajo, ankoraťí pii furioia '0,1 la homo - ~io estÍ8 
ankoraťí tromalperfekta... ~ 

La strato 1 La strato! How kaj hurlis en Iia 
animt). 

La strato de .sénhontaj - mar~anq.oj, avido kaj 
cÍuspeca maleasto - la strato (le Witaj murdoj kaj 
kasitaj amaJoj - Li strato 'de ~j-eDriaj esperoj 
kaj konvulsie plorantaj trompoj : -

Ekbleku per plej sovaga kriego de l' malespel'o, 
freneza strato! 

La strato silenti.s. 
Ha, 1la, ha I 
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, 
La 'strató de dikventraj porkuloj, kiuj ne havas 

tempon kiel tiu:; plej-justuloj, por pekisepfoje dum 
la tago, strato de virtegolardaj higotulinoj, kiuj ekster 
la pre~ejo sin banas en la sterkejo de ľ aoomena 
malpuro: 

Ekgruntu kotplenarostro de l' strato ! 
Ho strato, spireganta per diabla malsato je lib

ereoo, vi, kiu konstruas barikadojn kaj kiun trakuras 
sennombraj aroj da mizeruloj , kripluloj , prostituit
inoj, stelistoj, ponarduloj al odoracaj noktaj aziloj, 
strato kun uzura lombardo, en kies pordojn dum 
karnavalo sin premas la popolamaso ~-avida : 

Ekkriegll en furioza viv-~oj'o ! 
Ha, ha! La lasta Cifono iras al lombardo, la 

malsato d e l ' morgaiía tago montras la dentojn , sed 
kio estas la malsato de ľ stomako kOlltraií la malsato 
je la ~uo ?! 

Ankoraú unu foj'On, lastan fojon ! 
Kaj la ~atano msetendis la bellantajn brakojn 

kaj ekridetas bonkore: 
Drinku, illfanoj, drinku! 
Ha, ha, ha! 
Ho strato (le l' oor80, vi, kiu englutas or-avidajn 

rabiajn borsistojn kaj elsputas ilin SUl' la pavimon, 
priapa :strato )nezllokta kun ar'Oj da inoj, mortaCall
taj pro rrlXllsato, d e abomellaj satirusoj, hellantaj pl'O 
voluptemo kiet cevalvil'oj , stratů de ~jaj festelloj , 
de triumfaj procesioj kiel vivanta muro ~e marsanta 
popolamas'o, kiu ne volas labori kaj hurlas pro mal-
sato : . 

Furiozi~u strato, ekbleku pIi laiíte, laútege, ke 
Vian krion mi transformu je hrilaj kolol'oj , ke mi 
gin fiksu sur la tolon kvazaií frenezajn Cielark'Ojn 
degelantajn ! 

Vane. 
Vane li povus tiel sen fino pregadi titin timigan 

mal~ojaI, l~tanion al la strato, car li kůnis neni'Ou, en 
kio elmoutrigus pIi suverene kaj potenoe la homa 
malsato - sed cio, ki'On li pentris, ankoraií ne kriis, 
li ne aiídis, ne vidis en siaj b'ildoj tiun krion cle ta 
strata -- kaj tamen ~in li devis krei! 

Ll grincigi.s la deutojn --;-antaií ol li mortos 
pro malsato - tiun mon li pentros 1 
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Li refali<; malstreČ8. 
:ti havis la senton, kvazaií li sidus. ŠUl' la supro 

de mouteto an 'Oportuna glitveturilo SUl' fres-falinta 
ue~o. Malsupre ell krepusků bluetis pflofunda ~ůndvalo, 
kaj kontraiíe levi~is ankoraií pii alta monteto. 

la nevideblH mano ekpusis la glitveturilon. 
"Oi ekglitis fulmrapide malsupren en la valon, 

sed la svinga forto estis tiel granda, ke la glitveturil() 
kur-atingis la suprOll d e la kontraiía man tem. 

Li ~krigardis malsupren: ah! j~n mal!\upre stra
to, brilanta de eJ.ektraj lampoj en la fenestregoj de 
magazenoj - sur la trůtuaroj homa f,ormikaro, kaj 
meze tra la strata kur-flugis elektraj tramoj. 

Atingis lin la obtuza VODO kaj bruů de la stratu, 
li fikse rigaidis la homan ondan, kiu fluadis tien 
kaj reen, preterpasis kaj intersovis sin, kaj li ekdeziris: 
enmiksi sin en tiun homsvarmůn , permesi ke la 'ondo 
lin portu, kien ajn ~i emus lin portí, kaj ekripozi tie, 
kie gi eljetos lin SUl' ian bord'On. . 

Li eksaltis. 
- Jes! _ . li d'ecidis firme, nepre li devis lfl 

nun SUl' la straton ! 
Li ektremis : 
- Kaj eble nun li renkontos sin? ! 
Ha, ha, ha! 
Sed kiaľ ne ?! Volonte - volonte! Li estus ec 

tre kontenta pro tiu b ::msanca okazo. Li esprimus ,aJ 
si ec profundm goj'on,' ke li sukcesis renkonti sin, 
car ci okaze li ekaiíd(}s sian - vooon. 

Verdire .Ji ja aiídis· iun teruran 19ion, se(l li ne 
estis cer ta , cu gi estis sia krio aií li-a propra . interna. 
Kiam li aiídos nur Man y06on, tiam li scios jam, al 
kiu apartenis tiu kdů. - , , 

Kaj ~llstetiun krion li ja sercis ! 
Si tute ne bezonas krii, sufi60s, ke li ekaiídos nul' 

sian VOOOll - li havi.s la absolutan konvinkůn, ke 
kiam li ekatldos ~in, li kapa;b1os ankaií ekkriigi ~in , 
kaj ti-am li kreos grandiozegan, kion gis nun aspiris 
ankoraií neniu homo. 

Tiam li ekpentros , la lingvon de ľ strato! 

El la pola lin'gvo tradukis~ 

Stefan Fethke. 



" ,Wjma-
Ra:portajo 

- Zygmunt W,J}lnsld -

220.000 spiniloj. 
1500 teksiloj. 

La varsovia »Miesiecznik . Literacki« 
(Literatura Monatgazeto) presigis kon
kurson je plej bona raportajo. Opini
ante tiun novan verkospecon interesa 
por nia internaci a legantaro, ni per
mesas al ni Ci-sube publikigi unu el la 
plej tip aj raportajoj. 

I. 

• 2 tur'Dogeneratoroj po 10.000 kiloiía.toj. 
Tuttaga karb-:konsumo - 30 vagonoj. 
Uzina fervojo. 
Fandejo. 
Gasejo - 1500 kubaj metroj da gaso tage. 
Kaldronegejo. 
IO. OQO labOristoj. 
Blankigejo, farbejo, presejo, apreturo, kunmetejo. 
Per la. taga produktado de spinajoj oni povus 

clrkaiízoni la terglobon. 
Per tolo - sterni la vojon de Lódz al Warszawa. 
14 milionoj da profito. 
800 Oflcistoj. 
30b skrihmasinoj furioze frapantaj. 
Plej modernaj aparatoj. 

. Grandegaj laboratorioj. 
La plej malgranda faro - precize signita per stopel'o. 
R ael igo. 
KalkulaciaJ kontol'oj kalkulas la sparpovon de dekono, 

oentono, miLono de sekundo. . 
Murmuraniajarmeojde kalkulmasinoj 
Elasta organizo. Unuarangaj ekonomistoj. 
Jen: . 
lfrilanta, preciza ekspluataparato. 
;) Wima« ' !l) . 

2. 

10:000 lahoristoj dufoje dum tago pasas la fabrik-
: pordegon. ' 
'Enira,s lipere, la elirantaj estas reviziataj . 
La reviziistoj kontl'olas 1a virt>jn, reviúistinoj la virinojn. 
)fanoj iliaj flekseblaj - longaj. 
Okuloj de h Ull doj , wrgantajpri la ma,stra .proprafo. 
Protektas iun 1a fahrikpouoo. . , 
f3lektitaj grandeguloj, kvazaií kverkoj en fajl'obtigad-
l' 'is~j Jwjkoj. . 
~narrilÍraj . . f:'ortajla pugllOj. 
f:.aelirantoJkase tréÍ&lrcas siajn posojn. 
~ecesas . esu, .1>iriiard.a. ~' ' 
l!:adenpe~to, .. paperiolio dekgrosa, - jen sufiea kaiízo 

,~.' por. ma,l~ung()~ . 
:Kl.'Olll stanfPO ~" j~o. . .' 
~'o.ooo .,'l~rist~j -'-.!)e ciu ·elportus .tage paperfoli
". , eton7.po 5 g:ftOSoJ\ ""'" I 5.000, zlotoj .monate. , 

~ $.. - ~ 

3. 
" . í~50 ~~idebloj ~iu,tage.< . 
. 2,,:r~pidSaYaj ' autoj seůOOSe funkcias. 
é 2 ~lélG~iro,j kQnStInlte . okupataj,', . . 
, ~~rió . q.zas. l 51itrojn d~ jodeilo, rkg. da 

)()rllmirá~(), , 3 . .;ljr. -da .'vata. , '200 m. da bandago ' .. 

4. 
78 autoj disveturigas pretajn varojn. 
Pako da krufa kotono dum 15 minutoj sangig'as en 

_etamenoll, maclepolamon, satenon, perkalon. 
2 U.OOO PS en konstanta labOrado. 
70.000 litroj cla ldoro blankig.as krudan §tofon. 
1638 motQroj murmura,s seninterrompe. 
Tagspezo 800.000 zlotoj. 

' Semajnasalajrelpago - du miliOD<oj. 
SocÍaJ depagoj - 100.000 monate. 
30.000 kg. da §pinajo ciutage . 
Lsboristaj salajroj - malsatigaj. 
La estraranoj - po du autoj ciu. 
La fumado eo fabrikejo - malpermesita. 
Interrompi laboron - Inalpemesite. 
La manoJ vetkUl'ag kun masinoj - trenas ritme. 
Militista rigoro. 
La majstroj estas mastroj de viv'o kaj morto. 
Pro d u k t a do. Pro d u k t a do. Pro d u k t a cl o. 
La m~lobeulojn forigas fajrobrigadisooj. 
Labonstaj log-ej'oj malvastaj kaj sufokaj . 
Ce la uzinoj grand ega sportstadiono. 
VetludoJ ciudimance. 
Senpaga reklamo. 
Specialaj of~cistoj gvidas la lahoristan sponon. 
Fmutrante Sll per la 8anO de siaj labiorantoj. la fabrik-

. antoj poza'3 kiel Fordoj de enlanda produkto. 
. La elpagotago Jaude -

15 oficistoj kalkulas la monon. 
Laboristo - meze 36 zLotoj semajne, laboristino 

la, duono . 
La prezidanto de 1 estraro - 30.000 zlotoj monate 
Direktoroj - po 15.000. 

Némiu kuragas akcepti ofioon de lahoristara delegito 
Maldungo - senkondiea. 
Ciun kvinan au sesan monaton - strÍk!o. 
La strikrompantojn defendas brigadistoj. 
Rekompence - iliaj idoj estas akoeptataj en la »pur-

. ajn« fakojn. 
kunmetejo, 
elektrejo. 
Facila laboro - bona salajro. 
La strikgvidantoj - tuj maldungataj. 
La tuta uzino kovrita per sp~onreto. 
Speciahl prokuriílto gvidás la fabrikejan defenziv,on. 

5. 
Inter laboruloj ma1sato, mizero, malsanoj. 
Kad~aj . pulmoj. misfunkciantaj korklapoj, rcuma-

. tlSmo,klol'ozo. 
Inter m~pli agaj laboristinoj . - prlOstituado. 
14 milionoj da pI'ofito'. 
TurhinQj po 3000 tumoj je minuto. 
}o.ooo koroj frapas per komuna: ritmo. 
10.000 malpl~naj stomakoj érumpas laňtakte. 
':20:000 -brakoJ hatas per orkestro de ciuj masinoj. 
P roduktado. · P rod uktado. P rod uktado. 

Ella pola : Modo. 

1) ,» Wima(=» Widzew!lka 'ManufaktUra«: nomo de 
unue~l ·laplej grandaj fabriko,j Lodzaj. 
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Kion diris . 'sinjoro Ka:bé,? 
Intervjuo kun la plej fama Esper~nta stiIisto 

, 
í 

Dr, Kazim'irz Bein 
(Kabe) 
( 1908) 

Warszawa, 2// . VI. :1'l. 

»Ho, Kabe, Kabe, Kabe, kia mister-malica forto 
Vln povis de ni preni rabe ? « mi prege murmuras, kiam 
mi cn malgranda strato eniras korton. Super mia kapo 
pendas minace nigra cielo, fulmoj zigzagas, tondro krakas. 
Sajnas ke la cielo koleregas pro mia audace peka ideo : 
intervjui lin : Kaj mia koro frapegas, ham mi staras 
ant, iI la sildeto : Dr. Kazimierz Bein. Tiajn terura,iojn ' 
m.i aiídis pri li , ke mi pensas, ke ciumornente la pordo 
malfermigos, aperos mistera homulo kaj per majstra 
bokso trafos mian verdan stelon, tiel ke ·mi falos mal
supren 13.- stuparon kaj restos mortkusanta kun disf.rakas
itaj osloj . .. sed ne , miaj kar aj , ne, la vizitk1\rlo, sur 
kiu es La&. pl'esita precize »korespondanta. de Literatura 
Mondo-Budapest«, kaúzas ke post duona minulo mi staras 
vid -al-vide antau sinj'oro Kabe 1 

IIomo forta, kvindekjara, gentila . gesto, sofo, unua 
demando en Esperanto : »Cu mi povas paroli al vi 'Es
perante, sinjoro Kabe ? 

Lia respondo en pola lingvo : »Bone, demanduEs
perante , tamen mi respondos pole, car mi jam IOÍlge 
ne parolis Esperante kaj eble kelkfoje estus malfacile por 
nu ... ,( 

Do ni parolas pole, kaj poste ' ofte interplektas Es
perantajn vortojn, au frazojn. Sinjoro Kabe ankorau ne 
forgesis la lingvon ... 
. »Intenjuo řl I( li diras iom mirigite. »eu est.as ia 

senco en tio, skribi pri homo, kiu iam estis fenora 
Esp.-isto kaj hodiau tute forlasis la movadoll '? Cu vi 
opinia3 ke tio estos bona legajo P9r viaj legantoj? « 

»Sed sinjoI'o doktoro, kVankam vi .ne estas plu inteI' 
ni-; restas via nomo, "iaj verkoj. Vi estas historia figuro , 
kiu jam ne vivas, kaj ni ouj - prccipe la ~iteraturis~oj 
bedauras timl. « 

Post tiaj enkondukaj yorloj ni komencas internabili. 
La terurajoj estas tute malveraj. Li estas tre afabla, sam
ideana, ni diskutas pri lmgvaj problemQj J.qm du horoj; Ia 
fulU10j pIu zig,zagas, la tondl'o ;krakas, la pIuvo torentas:' 
Junulo, reprezel}tanto de, la postmilita mo"ado, kaj mal
junulo, ek batala,nto ,k:aj .. eminentuJP, sid.as upu konti-aií: 
la alia. Kaj jen, jen misentas tute strange la eksterordin-' 
arecon .de . I.a momento : tra la cambro blovas la spirifo 
de Ia jarJ Ig10 ... I -

, »Dum sep jaroj- mi estis Esperantisto (19°3-1910) 
k<\j kvar kongreso~n:. ~!?ul?~e ."s.~ ' ~"" ~a.~tn'j~g.e-,G:~~.,:e, 

1~. 

Dresden mi · ceestis kaj laborls dum 4- 5 horoj Ciutage 
por Esperanto ekster mia profesia okupo. La »FaraonCH -D . 
mi tradukis dUI1l duona -jará , 'komparante la p.olan origin
alon kun la franca traduko. Komence mi pripensis cu 
traduki »Q110 vadis«, sed ta ».Faraono « estis pIi facile 
trudukebla. K~am mi tradukadis, mi tradukadis seninter
l'ompe, fOfIa.sante kaj · ,krucsignanle malfacilajn frazojn 
all esprimojn. I1inmi poste speciale esploris helpante 
min per germana , rusa kaj franca voi'taI'oj. ISed yenu 
kun mi, si:Ojoro, tuj mi montros al vi .interesan restajoll 
el miaj EspeI'antistaj tempoj ... « 

Ni transiras en lian laborejon. Mi es tas scivola kaj 
Cirkaúl'igardas. Li haltis antau la skribtablo kaj diras : 
» ~en mia eltJ'ovajo! Tiu ci skribtablo janl kvarfojc 
estas alikonstruita lali mia deziro , meze la masino, ambaú
flanke specialaj klapoj por vortaroj kaj tradukajoj , la tut-' 
ajo estas kunmetebla. Tre sprita kaj bela, cu ne ? Iu 
arniko iam skribis noveleton ' pri tiu ci mia skribtablo -
la Esperan~isto Krukowski - kaj priskribis la l:agrenojn 
de la lignajisto, kil! de vis fa-briki tian kuriozan skribtablon. 
La historio finigas en frenezulejo .. . bedaiírinde mi 
perdis la manuskripton ... « 

Mi volas fari kelkajn demandojn al li , sed li yigle 
plurakontas. 0:1:1<> li penj ;gas en detalojn, jen pri ,la stilo, 
pri sia propra vidpunkto koncerne la malperfektecon, de 
Esperanto, jen pri personaj travivajoj. 

»POI' havi .bonan stilon, nepre estas necese koni 
m.inimul1le tú dil'ersajn lingvojn , al si malparencajn. 
JGal ekzemple .ni havis inter la slavoj tiom da bonaj 
sli1istoj ? Car ili Cillj scias minimume du lingvojn .! 
Mian simplan siilon mi multe dankas al mia rusa instruisb), 
kiu ne toleris dll' akcesorajn frazojn sinsekve. Li estis 
terure pedanta, sed li sukcesis alproprigi 'al mi facilan 
stilou kaj simplan esprimmanieron. Ekzemple mi. )lvitadis 
en miaj verkoj laueble la kunmetitajn formojn eslas :inta, 
estis -in ta, kaj ,uzis simplan -is. La tradukado de bon
stilaj literaturajoj, precipe polaj , formis la lingvon Es-
peI'antan - « . 

»Kaj ta originala verkado ? « 
»Mi kredas ke la lingvo profitas pli muite per . t1'a

dukado ol per libera originala verkado. La originala verJ{
isto ci,am iel pm'os »eltiri « sin, li ,simple ·ne uzos malfacil
ajn espfirr:ojp aú simplé ellasos au aliajn <lonos . . . sed -« 
li. mterrompas sin, »klel cio ci povus vin interesi ? Mi ne 
estas pIu' Esperan~s'to, tion vi nepre , akcentu en via inten
juo, ee ',mi havas ideojn tule nefavoJ';1ljn al, Esperanto, 
tanién . mi, nc volas malkuragigi vin per miaj paroloj : 
batalu' por via aferó ! « • 

EI mia bus.o · vol",s .elflllgi ,cent demandoj, Kial 
ťiu ci afabla-:' sin'joro, kin ' sencese x:akontadas al mi pTi la 
glora .kaj sam tem pe malfacila pasinteco' de la liDgva 
sucinf~~o' Esper'a,nto, kial li, la patro de la esperanta 
stilo, li , . de kies lipoj, ni lernadis uil 13 lingvon, di
al:ile - '=:..." fi.Jlmtondre '- - Iúd.l li ne estas pIu inlter 
ni ... ?~? >'. ,,'."A 

Oar _. jes _. 'tion precize li -diris ! ,~ bu' lau li~ . 
opinio Espť!tdnto < ne progresqs .. . ! '. r. ;; 

, Boh!) .! 1'iu ci .sinjoro'Kabe, liu estas tiamerit.plena 
vetetano 131 la tacmento '19°3/ malgrau si.a aDsolt,lta iwl
eco eksentas de ' ~empo' al tempo' lá »-verdaD.blovon ~ 
de 1a ' nuntempo. Jen iu gazete~o,: l ibreto ekflugas 
SUl' lim skribtablon. Li scias ekzemple, ke ,nun mortis 
nia klu-a Prof. Garl kaj: : .'kaj:.; .. ~ed tio -rest';' sel&eto ! .: 
en la jaro 1927 li ekturnas 'la Qutónon: de .• sia rádio.:. ' 



'aparato ! Liajn ' orelojn atingas la vo~oj de la Esperan
tistoj kUlIvenintaj dum la Varsovia Postkongreso en la 
Urba Salono, dissendataj de la Varsovia stacio ! 

,\ Kvazai" mi estus denove en Esperantujo ... {( li 
rakontas.- »ni restis la samaj, kvazau mi 'forlasus hieraií 
Esperanton , nenio sangigis, ili parolas, paroladas, paroJ
adas ciam la samon, eiam la samon ... Kompreneblc 
estis ja kelkaj, kiuj paroli, kun senco kaj sciis paroladi .. « 

Li ~tlantusas sian buson kaj mentonon kvazaii en
pense' kaj diras : »La Esperantistoj , jes, ili havas rnultajn 
mankojn. Antaií 'ClO iI-i ne scias sian lingvon ! ni tiel 
malbone pawlisl (ekz. sur sÍpo sur Ů:eneva lago), ke mi 
petis o paroli , al mi en nacia lingvo kaj mi r-espondos 
Esperante. Mi memoras dum iu universala kongreso di
vcrsajn paroladetojn. Ciu pledis per sia profesio: do 
pastro, ke Esp. estas nepre necesa por pastroj, oficiro ke 
por oficiroj , komercisto ke komercistoj lemu Esperantoll 
ktp. kaj poste mi paroli s : Mi opinias ke Esperanton 
plej necese devas lemi la Esperil.Dtistoj mem .! ... kion 
hitancÍs la kongreso per grandp. aplaudo. « 

Sinjoro Kabe estas tíel dískreta ne demandi min 
pri la hodíaiía stato konGeEne la perfektecon de niaj 
karaj samideanoj . Ho, tiuj »verduloj « ! Kabe komencas 
rakonti pri la strangeco de la tipoj , kiaj amase svar
mas en nia movado. Sed poste li denove interrompas. 

») Sed kial mi rakontu al vi tiajn malkuragigajn afer
ojn ? Mi ja estas ne pIu Esperantisto , ee kontraiíulo via ! 
Tamen, kara sinjoro, mi, ne volas malhelpi 1'1 Esperantist
ojn : batalu por via. afero! « li diras kun gentila gesto. 

Jam venos, li pensas, nova geniulo, kiu kreos la veran 
sohon de la lingvo-problemo. Esperanto ja ne estas tiu 
ci solvo. Eble gi - tiu mislera plej logika kaj internacia 
lingvo - ven os baldau, eble post 100 jaroj , cu li scias ? 
Sed Esperanto.. . , 

Tamen, ne malkuragigu , diras la kontraiíulo Kabe 
en la jaro J 93 J , batalu por _ via afero, Esperantiswj I .. 

-Kaj ... Esperanton plej necese devas lerni la Espe- , 
rOT/listoj" mem f -- li diris en la jaro Ig06 . . . ! 

Dum la pluv9 torente fluas , fulmoj de tempo al 
ternpo heligas la krepuskan cambron, ni parolas pri la 
malnovaj ' pioniroj. La Majstro ... 

, »Jes, se oni prenas la unuan brosureton de 'Zamenhof 
kaj trafoliumas gin , oni konstatas facile, kiom da laborego 
kaj 'talento de plej diversaj stilistoj es tis necesa por krei 
la ling"Qn envere. Zamenb'of toléris ciujn disputojn pri 
lingvaj ,demandoj . ; .-cetere . lau mia opioio la tuta lingvo 
nor -li estis nur rimedo. Por Zamenbof - kaj mi tre 
bone lin konis ~ ciam estis gíava nur la ideo, tiu lia 
homaranismo Cion alian Ii toleris, car li devis ... Kiel 
stilisto Ii , es tis bon ega, car li havis lingvon eksterordinare 
sirnplan ... « 

, »Kaj Grabowski ? « 
, ~ Mi konis lin bonege. Li ha vis tiun mankon, ke cio 

kio estis skribita, estis por li sankta. Se li ekzemple pIi 
poste, konstati8, ke gi eslis malbona au erara, li ne pOVlS 
(lecidigi saIlgi gin .. . « 

»Kaj vi - jam ne gisvivis la tradukon de Pan 1'a-
dcusz ?« ' 

)Ne,tiam mi nc . estis pIu Esperantisto, tamen mi, 
dcevis la libion kaj havas gin. Grabowski ciam havis 
jam la ideon; traduki sian amatan Sinjoron 'fadeon. 1'io 
estis ja freneza lahoroJ des pIi ke Grabówski treege fajlis 
kaj tre precize ' tradukis;J ciun v().rtonpTip~nsis ... ~ 

»Kion vi, pensas 'generale pri la Espetantaj poetoj;) 
Mi t>,~d~iíras ej..zemple ke vi De konasniajn ounajn hun-
garajn poetojn - ~' • 

.»La poetoj? ~ ek~arolas Kabe tre vigle, »l,.a poetoj 
-,-': mi nuu' parolas de via Esperanta' vidpullkto ....::.. lio 

cstas dangeraj homoj por la lingvo ' - tre dan~eraj ! ' IIi 
permesas a\ si plej diversajn formojn , kiuj ne sekvas 
ofte gustaju regulojn de la gramatiko. Cu oni né povas 
verki senerare ? « 

»Mi ne konsentas ,{( mi diras , »mi ne trovis en 1a 
nuna poezio tiajn erarojn, pri kiuj vi parolas - « 

»Sed lio ci estas ja tute komprenebla, ke 1a poetoj 
povas permesi al si diversajn »liberecojn « . . . « 

Kaj post mallonga pauzo de pripenso li aldonas : 
» Cu vi scias, sinjoro , se mi estus tia via komisaro , Hll 

entut,c malpermesus tiujn poetojn ! . . . « 

Mi ne scias, cu li diras ti on serce au seriozt~. Mi 1'a
kontas alli pri la hodiaiía Esperanta li teraturo. La lingvo 
progresis de la jaro Ig10. La libro de la jaro 1931 estas 
fkribita cn alia evoluinla lingvo. Volonte li akceptos min 
dcnove, volonte li orientigos en la lingvo de la nuntempo 
kaj tralegos iun originalan noyan verkon' kun plczuro ... 

»Ho" Kabe, Kabe, Kabe ! Ni lernis de vi lernaot
knabe kuiri en 1a stilretorto ! Kaj ' nim vi miros gape, 
strabe pri nuna Esperanta vorto I « mi murmuras pasante 
malsupren la sluparon. La duhora diskutado pri lingvaj 
demandoj, kiujn mi bedaiírinde ne p:>vas ci tie citi, an
koraií ZUIl1U, en miaj oreloj ! 

Li - 1io11 mi sen tas en mia subkonscio - ne re
venos pIu al ni. Eble kiam Esperanto eksonos en ciuj 
lernejoj , kiam Ligo de Nacioj diskutos nur en Espel'
anto, cu mi scias .. ? 

Mi nenlOn scias. Mí nur scias, ke la torenta 
pluvo malsekigas min gishaiítc en tiu ci memorinda 
"cspero , kiam mi havis la aiídace-pekan ideon intervjui 
lin, tiun unikan eminentulon, kiu restis mortkusanta sur 
1a verda batalkampo ... ! 

E. J . P. 

O~C!:flJ!;~~~~(!)(ll(!;~~r!:IM~~O 

i - i 
~ Konto de soboto vespero I 
i JuI/an Tuwfm I 
~ Hej , d isportos sin ehlO tra la placo 9'randa, I 
~ Dum el gori5' mia sprucos vera kant ebna! 
~ En drinkejon mi iros al dihoeo braJlda ~ 
~ Kaj per grog' ebriigos, kiel best' rabia! ~ 

~ Mi eu tab1011 ekbatos - ke ,diab10 veu - ~ 
~ Car ml gajon bezonas en ci-temp' mizera! ~ 
~ Laborfino! Libero,! En mansard' pereu ~ 

,~ lnfanaro rakita de deven ' mistera! 'I 
~ ~ Ml disrompos 1a glasojn kaj kun larga, koro 
~ Prú la glasoj tni pag'os! Ja mi rajtas rompi ! 
~ Ja ml povas akiri pro la pena laboro 
~Dudek kvar amatinojn, kiuj scÍas trompi ! ~ 

~ MI disrompos la ' glasojn kaj animon igos ~ 
~ Gis. mateno diboci, car liber- estas mia ! ~, 
~ EI drinkej ' mi eliros - manojn enposigos ~ 
'~ Kar malsobra ruligos tra la strať ebria. 
~ ' I i El la pola: I. Lejzerowi.cz. 

~ 
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T-~ r II r R V i z i t o e n 

La Esperantisto, voja~ante al la Krakova Kongreso. 
kompreneble per la plej moderna komunikilo -- 8trat08-
fera balon o _ .- ekvidis en la kapturna alto grandegajn 
lumliterojn: Literatura Mondo' 

Ho, Budapest, Literatura Mondo, Baghy, Kalocsay, 
Observo, Lici , Darfi, DUl'fi , li ekkriis , kaj kun subita 
decido li ekturnis la klapon. La gaSo, sss, siblante el
kuregis kaj jen la voja~anto jam staris SUl' la glata t('g
mento de la redakta domo. Ankorau li sentis la trafluon 
de la pensokurentoj el la tuta mondo kaj en la elek tra 
kurento de la centri~intaj homaj pensoj unu vorto vibris, 
tremis kaj flamis: ESPERA~TO! 

La vagabondo deiris la stuparon kaj haltis antali 
blanka pordo. Li iomete spiregis, li estis Iaea kaj antaCI 
li aj okuloj saltadis oraj literoj : Redaktejo. Li premis la 
sonorilon sed ektiminte li retiris sin, car la sonorilo tinte 
ekparolis : »Envenu, sed viajn suojn kaj manuskriptojn 
lasu ekstere! « La vagabondo kun rapid a movo . englutis 
la manuskripton de sia poemo kaj enpaAis. 

Blanka, vasta antaiícamhro. Multaj pordoj. Silento. 
Tra la antaiícamhro flirtadas palaj, ombrosimilaj estajoj . 

Mute ili malaperas malantaií lapordoj. En la manoj: 
paperkorboj. El la paperkorboj penda8 angaj cifonoj de 
manuskriptoj. En la vejno de la vagabondo ftosti~is la 
sango ... 

- Kiu vi estas kaj kion Vl deziras? - demandi. 
altfigura viro. 

- Mi estas la Esperantisto kaj mia sola deziro vel'
vere vidi Hin. 

Kiujn? 
- La ll.edaktor~jn. 
- Ho ! Vi estas la Esperantisto?_ -Ia parolo' dt' 

la Servist.o vekis malhonajn supozojn en la vagabondu kaj 
dume tra la antauca:mbl'o silente kuradis la ombroj klUl II 
paperkorboj, el kiuj elpendis lamaj, kriplaj rimoj kaj 
strabaj parafrazoj. 

La Servisto Juansignis . kaj du malmplaj 'manuj e .. ir
igis la vagabond~n. La voja~into ae la stra:tosíero nek vid
is, Dek .atldis . dum kelkaj minutoj ; poste li trovis sin 
cn senfine longa; hela camhrego. En' la aero na~adis zig
zaga muziko de misteraj poemoj. · La vagábondo staris 
antau viglokula, senhara, alta víro. . "-

- Kiu vi estas ? - -demandis la inokviza~a horno, 
kiu dum la tempo .e·de la aemando- esper.antigis la tutan 
»Infero«-n de .Dante. 

- Mi ' eslas la Esperantisto;' 7- respondis la senkulpa 
kompatind~lo kaj d~e la Viglulo esperantigis la »Ma
habraratu-n. ~ ·- Sed ~, "sed vi estas certe Kolomano 
Kalocsay 

- Jes - diris la Viglulo, kiu dume jam fintra .. 
dukis la IAeneis« verkis vastan olumon da origínalaj 
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poemoj kaj jam atakis la »Orlando Furioso«-n - sed 
vi, cu vi estas la Esperantisto? . ' . Ne, '-mia arniko, vi 
eraras ... 

_ . Sed ... balbutis la vagabondo. _ 
- Vi devas pasadi kun' la epoko - diris la Viglulo, 

kiu trad\J.kis dunle la tutan poemaron de iu embrio, 
naski~o~ta. nul' post ok monatoj. (lii estas la plej sensaci a 
I'erko en la mondo.) - Vi ne scias, kio estas --Ia rapid
eco ! Via nODlO ee ne eldireblas.Bodo venu kaj plenumu 
vian devon. 

Blonda junulo antaiíenpásis. SUl' lia viia~o sidis 
lar~a rideto. 

-- Vi ne devas timi - Jí diris, - nul' eta opera
CIO • •• 

Oni ekprenis la I'iktimon, kusigis lin sur blankan 
liton. La m~ndo ekturni~is cirkaií li. Sed tamen li 
vidis kaj klopodis vid i cion. En la angulo bataladis mal- ' 
grasa, sovagaspekta, borokula, nigra viro. SUl' la mal
dekstra mano estis -boksganto, en la dekstra mano estis 
giganta fontoplumo. Lian m~helan háraron flirtigis la 
vento de -rimventilatoro. 

' - ~ura ! - Jí kl'iegis - Mi estas ! Mi cstas 
Julia Baghy ! 

. Antaft Ii kUSadis, " svarmis malhela, humiIa amaso. 
Hura! - kriegis la amaso - Mi estas Julio 

Baghy. 
Terure ! - diris la 'vagabondo sur la operaciIito. 

- Cu ili ciuj estas Julió Baghy jl . 
- Sed ne - ridetis Bodó - iIi estas la ' adeptoj, 

kiuj adoras lin kaj laiívorte lernas ladoktrinojn de la 
Majstro. 

Julio Baghy -insultis , batis, surkl'iegis laadorantojn, 
kiuj humile reinsultis lín. , 

, Intertempea;pcris dek lib roj"" de Kalocsay, du " gran
daj romanoj de ' Baghy •. . La agministro funkciis aiíto~ 
mata. EnruIigls aiítoll,lato, spegulaparato, s'ur la supro 
staris fan~azie longa juntIlo. Kalocsay turnadis,Ja aparaton 
kaj jen lit junulo jam staris super la domo. Bodó kaj 
Kalocsay- esploradis la spegulaparton. Bodó revenis. . 

- Kio ? Kio? - 'demandis la vagabondo, kiun la 
narkoto ne povis venkipro la ekscitigo. ' ' -

- Li estas Parvus Piscis, la redakteja periskopo. - Li 
nun slaras' super la cl,omo kaj _observadas la ntoódlit:era-
tutan situaCion. . 

En alía angulo stal'is helega venecia tuaIetspegulo. 
Antatl Ji _ .sidis. n.eiÍnageli1e simpatia viro kaj Aminkis ~in. 
Li gluis al si blankajD ' brovojn kaj sUr UDU orclo jam' 
estis fiksita la perukbarbo, kiu atingis la teron. Nun ek-
tinm la:telefono, - . ~ , . _ , ;., . '- • ;:,., 

- Oni petas s-ron Szilagyi, '-:- dids 1a Servisto~ 
- ,Cu v~ volas m?Don estis aiídeble -'- cu- estis, 



CU ne estis; eble trans la fabelm11.ro estis homo, li havis 
monon. Sed 'lí ~rte ne estis mi. 

, ~ C~ Ji frenezigis? - demandis la vagabondo, klU 
ne estis tute objektiva viro. 

- Ne, · li estas la red11.keia fabelavo, - .diris afable 
Budá, kin preparis operaciilojn, akrigis trancilojll. 

Oni residigis Fabelavon. 
__ _ o Laborl! - kriegis Julio Baghy, - tuj estos gazet-

ícrnlO. ' ' 
Fabelavo ekJaboris: Cu estis, c~ ne eSlis, cble trans 

la íabelmaro es tis antipatia eta gazetfel'rl1o ... 
, Lll ' vagabondo jam pIi frue - vidis strangan figuron. 
.- Ho; l'igardu , li estas la Miki-muso. 
-- Ne, . li estas la agministro , la Lertulo, kiu es tas 

cic. Nul' perforte oni povas bridi lian agemon, Li estas 
cic, kie li devas kaj ne devas esti. 

MilO kuradis tien kaj reen, tondis la hal'ojn de Julio 
Baghy, ' limigis la nombrojn de Kalocsay-verkoj, helpis 
al li leví la perískopon, visis la nazon 'de Fabelavo kaj 
iomete malakrigis la tro akrajn operaeiilojn je la cagreno 
de la mildkora Bodá ; irnportis, eksportis, parolis, kuris , 
per unu vorto li agadis. l.i estis arniko Bleier. 

La servisto denove aperis. En 111. manoj li tenis 
grandegan korbon. EI la korbo elpendis du maldikegaj 
kroroj. La korbo estis plena de libroj. La servisto estis 
konslernita, 

- Mi tule ne kOlllprenas, sinjoroj , kio okaús al 
s-ro Totsche. Hiera\l li enrampis la analizan korbon kaj 
de tiam li ne vivsignas. 

Bodá kUJ'egis tien. Ciu konslernigis. Oni forlo
sll'ece- eltrenadis la palan, rompigeman .korpon de L. 
Tolschl'. En liaj manoj estis granda libro , kiun li .kon
vulsie premis. Liaj okuloj vitre fiksigis aL la libro. Terura 
vidajo li ' estis. Cu eble li dormas ? 

La pastrovoca Parvus Piscis konstatis: 
- Kier Jesuo dirus : la knabeto ne dormas, nul' 

li mortis. 
Dodá ploregis : 
-- Mia arnata amiko ! Cu vere vi mortis? 
Szilagyi 'diris : 
- Kiel carma, eta kadavro. Cu estis, cu ne estis .. 
Oni volis in,sulti lin. La agministroekkriegis ~ 
--- Grandiozan numeron ni faros por lá meU10l'O 

de la kad.avro ! Vivu" Totsehe ! 
- Jes ! - - diris Kalocsay - jen la memorpoemo ~ 

Ludoviko Totsche / 
K. Kalocsa)' 

Li ja june staris jam SUl' pinto, 
Bani$sin entl'emda sviť diboce . 
Eksilentu, ho liata linto, 
Cal' li. li lwvrigos perpioce :.... 
Sub vualon n/gran kasu vin do 1 
P/:orrivero. Gema nokto. Koť. Ce 
lt;ia tombo, mirta tormotinto . 
Ni nin klinas, .Ludoviko Totsche. 

Julio Baghy plorcgis. Apenaií li povis paroli pro la 
ploro : ' . 

. -- Jen. la juna s?ldato! Jen la kadavro, kiu ka
davrigis dum li plenumo de sia devo. Lín sufokis 13 
anal:izoJaj libroj. Li mortis ' SUl' la, batalkampo , de la 
honoro! ... 
, '-'- , Tamen estas ' a1"oganteco, ' fari tíel grandan skan-

dalon r ' . , 
Neebleestas ci 'tie :,Seríoze lahori I Cu: vi frenezi~is? 

opiniis la revivi~ínta kad11.vro, Ludoviko Totsehe. 

- Cu vi vivas? Doma~e! - diris Kalo~ay:, 
transdonante la poemon al la agminislro por flanken
meti. - Oni neniam povas seii . . . 

- Sed kiu estas li ? - demandis Tolsche, kiu 
dume tute elrampis, - Kaj kial li kusas SUl' la opera
citablo ? 

-- Li ? - Kalocsay indiferente geslis ,- li estas 
laiídire la Esperantisto. Li es tas tro longa. Mi lllallongi
gos lin per simpla operacio. Posle li eslos Espisto , 

- Sed . .. Ne, ne ... Atendu I J es , mi jam rellle
moras. Ec per unu fingro ne tusu lin I - diris Tolsche 

,-- Jes, mi jam vidis lin {oje. Li es tas ]a Esperantista 
Leganto. . ' 

Ekigis granda tUl11ulto. Ciu kuregis al la vagabondo, 
- Vi devas , nur min legi! ... 
- Ne devas, sed licas. 
- Ne licas , sed dadas ! -
-- Egale, Cll darfas , cu licas, nul' acclu ! - kriis la 

agministro. 
- Cu estas permesate iom ekspiri? - ~emis la 

Esperantisto. 
- Ne, liberc ekspiri ci tie neniu rajtas ! - kriegis 

la horo. 
Do, kion fari , la vagabol}do afablc ekridelis kaj 

transprenis cion. 
- Koran dankoll! - li diris, - cn mia kofrelo estas 

llIiaj poell1\'Olmnoj . Per ili mi povos vin rckompem:i. 
- Hah ! Cu vi ne estas Leganlo ? 

• -- Sed jes ! Mi estas ]eganto de 11Iiaj propraj 
poelllUj. 

Nenjjgo. Hompigo. Bankroto. En ci till momento 
oni rimarkis la pentriston , Stefanon Barta, kiu dun) la 
tuta tempo desegnis. 

- Kion vi ' faras tíe? - iu ckkriis, kaj alkurillte, 
siris cl lia mano blankan folion. Jen, sur gi paraclis la 
!ula soeieto pentrita per galo. 

Indigne tumullis la karikaturita societo cirkau la 
kOJ11patmda pentristo. Oni pusis lin SUl' la plankon , kaj 
vengis lin piedpreme. Cu li vivas, au mortis ? Ne eerte 
~is nun. Sed se la afero finigos por li tragedie, oni 
ekscios tioll en la sekva numero ella - jam farita -
poemo de Kalocsa)': 

lndigno murdis vin, pentristo arta, 
Jane vi mortis, ho, Ste/ano Bm·ta. 

[(anelba: Bretona virino 

F. Sztlágyl 
• 
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Klel oni prunteprenas Inoft()n? 
. - K o r n el Maku s zynskl - . ~ 

.. 

lej primitiva maniero por akiri mon
~ on - rimedo miz'era kaj malcerta - -

, 
,O Co esW.s ~ prunteprenado ! ,Sed <?ni deva~ 

konfesI , ke la bezono, la patrmo de l' 
g . @ eltrovajoj kaj onklino de I' kambioj , 

perfektigis' la artorl de I ' pruntado al 
tiaeksterordinara majstl'eco, ke oni miregas. Kaj tion, 
kion kapablis fari antaťí la miIito nul' pentristo au 
poeto, tion hodiau kapab1as fari ciu. Estus do naiv
ega,1o de mia ,flanko, se mi volus instrui la homojn" 
kiel oni pruntas de iu : oni ' ja same ne instru.as bot
iston, kiel kudri botojn, nek fraulinon oni instruas,. 
kiel kisadi, nek m.agistraton pri la arto, kiel gvidi 
leatron -- gis bankrobo. Sed estas mia devo instrui 
la homojn, kiel sirmi kaj protekti sin kontrau tiu , 
kiu prunteprenas. kaj noti la plej karakterizaju mani
erojn, ruzajn , kaj bonege elpensitajn, kiajn praktik
adas la průntantoj. Por citi nul' mil.onan partou de 
liuj maniemj, oni devus plenskribi multege da papero 
kaj dedici sian duona:rr vivon; oni do povas rig4rdi 
tiun interesan , kampon de I' fenomen a homa eltrov
emo nur el la perspektivo de ciela birdo. 

Uníuaranga kontraÍí-rimedo kontrau la pruntado 
estas la inversa metodo: cu vi bezonas aú ne, tUŤlťJ 
egale, prunte petu de ciu konabo, kiuu vi HlllKonf4s, 
monon, KO/llpreneble, vi ne sukcesos, car neniu pruh te
donos, sed rapide evitos vin ee tiuj , kiuj havis cet1:ajn. 
Sa:ncojn ricevi prunton de vi. Tio esws oorta metodo', 
kiuu oni povus ' uomi » antaťígarda , inokulo.« 

Unna kondioo por ne »viktimigi « facilanime kaj 
nesavehle, esws generala- malfidado. Oni hodiautem,p.c 
fidu nek 1a 'edzinoh, nek boparenoojn, nek amikojn 
kaj oni devas havi tiuu nesang-eblan ' principon kredi, 
ke 6ti videbla homo estas pruutema m.alamiko, ke 
cÍu, kiu 'pl'oksimigas, fáras tionen plej Ii1albona 'in
ten co.' Plej dangera estas tin homo, kiu penas peti vin, 
ke II povu paroli kun vi 'du minutojn aparte de la 
aliaj homoj. Ke la dia mano gardu vin, por ke Vl 
ne lasu ÝÍn persvadi al tia afero ! 

Kiain en tiuj ci wmpoj iu ajn proksimigas al 
Vl kun a:~la rideto - atentegu! lnwnsigu vian in
teIigent9n, strecu vian singardon kiel tendenon de arko ; 
~nalgr4ťí ke II komencus paroli pri filozofio, ke li dek
lamus poemojn, ne fidu lin , Car subite, tute ne
atendi~e, kiel 8erpent?el inter flol)oj elSůvas, sin la pero 
pn mopprunto. Plej, bone, kompreneble, estas antaťí
vem lin, kio tarri~Il: ,ne ' ciam , prosperas, ,Car tia homo 
h,avas eksterordinar.tin manierojn ,pÓl' l!lli vÍan at
im,ton kaj en via splritO ~ ' ja ne tl'ó"divenema jam -
krei, f)aoson kaj t'!"t~ <parálizigm, ' 

Kontraťí tínj !érUJ;aj ruzuloj estas ' uuu konsilo ; 
portu ' la monon ~ia1!f, eu posebo de via \'esbo, kaj en 
via paperujo havů :,'Yizit1c4roojn, gazet--eltraneajojn,kur
acistajn receptoj~~ ,ne"pagitaj~}aktu~jn! .g~dzi~an d~o
lrumenton, mortatesoon' de :< ~u , onklirrQ ' kaJ malnova:Jn 
kino-biletojn. La ,pelon ~prr 'priiiitoneniám ' rifuzu 
kial fari al si malamikon :? f: -=;: :sed ridetante doIore 
ka~ i>?nvole, p~eskau ko!~,':e~p?Aigu{' nan' paperujon 
kaj klel amanto mal(ermas , SlaD kQoon antaťí amat-

, ino, tiel vi montru "~ian m~S'ojan mtťrn9D ál tíu, kiu 
volas .pruutepreni:" Ti\,l" Č~ ,manie~ estas1iel genia, ke 
iam iu sinjoro tl!l ' tia ,manie:ro' sUkóe&iš 'érarigi ce sian 
edzinon ! ' .. ' 
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Unu el la pIi dangeraj metodoj, lmntraťí kiu .oni 
treege gardu sin, estas metodo tute inversa" elpensita 
de la pruntemuloj. Tio estas nie:,qdo de kompletu 
blindigado-trompado de la viktímo; do la atakanto 
alpasas la viktimon kaj enposigante sian manon kun 
tia gesto, kvazaťí 'li voIus eItiri sian monujon, petás 
la viktimon gentile: ' 

- Úu vi povus sangi al mi cent z:otojn ? 
-- Tl'e volonte - respondas la malsaga viktimo. 
Kio pIu okazas, ciu facile komprenas. Romo, 

kiu tiel facile perfidas sin per la konfeso, ke li pos
édas tian gr~ndegan sumon, ne 'Índas pIi bonan 
sorton. { , " 

Cu tie a~l aliloke, oni neniam mantru monon; 
, kiam en pIi , granda sooieto estas pag,ota faktur,o, 
havu (kiel ce fervoja gleeto) jam preta la vin kOnt
oornontan par bon , car ,;:mi ja ne povas imagi, ke en 
pIi granda societo ne tl10VU8 sin gentilulo, kiu tuj; 
prunte donus la neoosan sumon. 

En la interpa,rolado kun via pmksimulo dum Ia 
nunaJ tempoj ciam aperas tiaj fl'azoj, kiu al sperta 
homo sajnas similaj al signaloj kaj sonoriloj , alarmaj; 
Kiam ekzemple la proksimulo post duonhora sensenca 
babilado subite dÍl'as : 

vi ! 

- - Sed bonege bonege vi ja aspektas, mia kara! 
Au same : 
-- CU VI rimarkas, kiel ciuj vÍl'inoj ridetas al 



Au ank-oraii pii ruze : 
- Vi~ edzino, kara sinjoI'o, aspektas - mi cert

igas! - kiel jun-a fraulino ... 
Tiam savu vin, hometo! Tio estas múzika akom

pano, tio estas paI'olo ad captandam benevolentiam, 
tio estas malslosilo al via koro, tío estas jam unu 
finigro en via poso. 

Evitu do korajn interpwolojn, p1'eeipe sur la 
strata, tiajn, kiaj komeneigas per: »jam de Longa 
tempo ne vidis! «( - » mia Dio, kiel la tempo kur-, 
egas k - »kia agrabla renkonto! « - cu miaj okuloj 
ne eraras i) ! « 

Tiajn malicajn kaj ruzajn , metodojn praktika;; 
lerte nur mahlovaj kaj spertaj pruntemuloj. La amaso 
de malspertuloj estas mal pIi dangera, pii malkara kaj 
pIi facile oni povas sin gard i kontraů gi. Sarko, kiu 
volas pruntepreni, ne facile estas ekkonebla, car tia 
sarkulo antai.í cio montras tian mienon, il:vazau li ne 
vol'Us prelll' de, vi, sed doni al vi, Sed tia malgrand~ 
ploto de du gis dek zl,otaj, malfelica kaj kompatiga, 
uzas metodojn, kiuj efektive ne pIi valoras ol du 
zlotojn. Tia mizera malfeliculo estas ekkonebla P)l' 
tio, ke li volas prunte preni ciam gis certa temp-limo" 
gis vendredo ekzemple - kaj ciam je » hon3ra vorto. '!. 
Al tia malmulte sprita pruntulo ciam mankas »sep 
zlotaj kaj kV1rdek trí gI'030j« por aceti fervojan bil
eton; tia maltalenta eiganulo volas »sapumi viajn 
okulojn« kaj blufi vin per la precizeeo de la postul
ata sumo. Nervoziga tipo es tas tiu, kiu - ke li 1'e
donos - juř.as je »Ia kapo de sia sola infano «, car 
unue li ne havas infanon, kaj se li havus,Ia infano de 
tia sensprita patro ne havas kapon. 

Tragikajn erarojn ce ~ difer,encigado de la 
homoj, kiuj v,olas prunti, kaiízas - la optika iluzi,o. 
Neniam vi ekpensos, ke volas prunte preni m3non 
de Vl homo posedanta - kie! vi bonege scias ._
bienon au tri domojn ! Ho, huzio de iluzioj I Guste tiu 
homo estas pruntulo. Li certege venos al'.vi por prunte 
preni ... Ankoraií li faros tion mallerte, ankoraů li ne 
seios majstre, sed li ellernos. 

Tia homo merita& certajn - klonsiderojn ... 
Kiu ne prill1te prenis ankoraií?! Ekzemplon 

donas plefsuprajautoritatoj..· . 
Tia senlime agr~13 kaj . e1eganta šinjoro, kia 13 

financa ministra, paro13s lanl sinjorino Ameriko, turn
ad.as siajn 'okulojn kaj diras: »ho, kiel bonege vi 
kon.servas vin, sinjorino! -=- ' »cu vi ne povus sangi 
a1 Dll oent dplaroj'n?« - »sed eble vi permes()S 
monopo13n . cigaredon ?Ebl~ la tutan monop:>lon ?«
»Kosciuszko, ' tioestis homn! « - kaj aliajn tiajn 

. proťuQdsencajn aferojn,kajkion li celas ? Ke li Dun 
sukc-esu pii inonprunto! . 

Oni ne ÍIlstruas botiston- křel kudri botojn, nek 
,fraiílinon kiel kisadi ktp. - kaj la financan iDÍnistroll 
oni ne in.struas, kiel prunte preni , mofi'on. En li devus 
montrigi la .genio de l'nacio, kaj kiam montrigos, ni: 
prunte' prenos de la tuta mondo sen tio"kegi rimark-os 
tlon. 

El 10 k.:rimeoJ Son~toJ 
- Adam Mic:i!kiervic:i! -

Moro si1ento 
Apenau tusas vento sipfLagon karesblove, 
Klar-brila akvo spiras mildbruste kaj trankvile, 
Klel la fiancino felica, gi, simile, 
Vekigas por gemspiri , ekdormas tuj defi'ove. 

Kiel standardo Iaea post la bata}' , senmove 
SUl' nu·dl masto dormas la vel' ; la sip ' facile, 
Kaj kvazaú cenfiksite balaneas sin lulile. 
Sipan ' ripozas, r :d'ls la pasager' gajbrove 

Ho maro! Intel' vi aj estaj-oj gajaj es tas 
Po:ipo, kiu d) rmas surfunde, se tempestas, 
Sed dum silent sin movas, viktimojn Ci'rkaubrakal; 

Ho pens' ! En vi la hidro de la memoroj nestas. 
Ci d )rmas, dum missorto, pasiaj fulmoj hakas, 
Sed se la kol" trankvilas, gi unge gin atakas. 

• Sipveturo 
Ekm'Ugas mar', flugsvarmas la marfantomoj ride, -
Hej , knaboj, al lallor,o! Sipan' ekgnmpas, pendas 
En nevid3bla reto, kaj kiel stelatendas 
Retyj-bron araneo, li strecas sin rigide. 

Vent', vent' 1 La sip ' indignas. Eskapas gi senbl'ide, 
Subsaltas en saiímkirlon, la nukon lev-etendas, 
Tretinte ondojn, flugas, per frunť la nuhajn fendas, 
1?1ugiloj giaj svelas en ventoblov' avide. 

Mia spiriť kun masto flugdancas tra ľ . Saumbolo, 
Kaj mia fantazio, kiel la veloj sve}as, 
Kun sipanar' jubila kunkrias mi sen volo. 

Al sipo-brusť mi falas manleve, ho, gin' pelas 
Nun kvazaií mia koro por pIi rapida. fiirto I 
Nun konas mi la sorcan faeil-on: esti birdo I 

Ventego 
Sirigis 'vel', rompigis la dírek!i!'. Tempesto J 
Ekveas timo. Gema~ pumpilo misaugura, 
Sirigis el la m8noj la lastastumpo snura, 
Sangruga sun' subiras, kun gi : espera resto. 

Venteg' triumfe hurlas, kaj sur la ondo-kresto, 
Etagc leviganta el marhaos' terura, 
Ekiris al la sipo la mort', kiel al m~a 
Ruino ta soldato kun sturm-ataka gesto. 

. Jen, iuj svenas, iuj mantorde gemas vorttm, 
Au adiaUbrakume sin tenas mortangore . 
Aií pregas antaií morto, por peli for 13 morton. 

Flanksidas pasa~erci, ·kaj . pensaš li do1ore : 
Felica, kiu pregas, kaj kiu perd:as forton, 
Káj kiu havas iun por adiaiíi plore. 

EI la pola: K. Kalocsay 
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HlA: .li.NGfJ€Ó 
- Jl/UO BIlGBl' -

A& K. R. C. st. en London (Anglujo)~ Kara amiko, 
respondtl al viII letero mi rakontos al vi ion bagatelan cl 
mia vivo. 

Mi estis sesjara infano, kiam miaj gepatroj lodis en 
La domo de eklezia sonorigisto. Li estis modesta hometo, 
cn hies okuloj ekflamis iom da fiero, kiam li ekiris al la 
tu.ro por pLenumi sian devon,' tiradi La Anuregon 'de la 
predeja sonorilo. Verdire, estas en tio io fierin'da, lce je 
Lia sono/'igado La homoj ekatentas, pLeni!Jas. per soLenaj 
pensoj kaj turnas sin for de La tera unutoneco pOl' 1'1'

f/'e9idi, pOl' ec/'pi novan forton el nevidebla fonto. 
Kiam La sonorigisto p/'enis La §tosilon de La tu/'o kaj 

Levi!Jis pOl' foril'i, eiam mi sen tis fortan deziron akom
puni lili kaj heLpi en la sonoriltirado, sed miaj gepatroj 
timante la altecon de la turo, La krutan Atuparon, neniam 
permesis al mi iri lcun Li. Mi estis iom obstine per"Sist
ema. lUIl tagoll mi atendis la sonorigiston ce la enirejo 
de ltl turo kaj Li bonvole, eble pro naiva vanteco, cedis 
al mla peto kaj enkonduki.~ miň en La mistikan duon
helon de La tliro. 

Ni ekiris supren, ciam pii supren kaj Aajnis al mi, 
ke ni neniam atmgos la sonol'ilejon. Tra iu fenestreto 
lu sOTlorigisto montris al mi la panoramon de la urbeto 
kaj mi . sentis sveneloll pro la alteco, poste li rnontris al 
mi la sonoriLon mem, kies grandeco vekis timon en mi. 

- Nu, ektiru - li diris kaj donis diall Anuregon , 
en miajll manojn. I 

Mi kroeigis al la 9nurego, fortostrece tiradis gin. 
La ,bronza monstro eksvingigis supe/' mi, !Jia peza lango 
balands sin, sed nenie tuAis ' la sonoriLranáon. Vana estis 
mia penado, la sonorilbuAo restis muta. Ploreto kurbigis 
miajll lipojn. La sonorigisto bonkore konsolis min . . , 

- Viran forton bezonas {a sonoriltirado . Vi estas 
ankorali juna knabeto. lam ankaú vi tieL facile povos 
sonorigi, kiel mi - kaj lwptante la Anuregon -li cksviny
igis plr forte La bronzan monstron. La peza Lango jet
igis al gia rando kaj La un~aj sonoj tremigis min. Kun 
infana naiveco mi admiris tiun homon, La plej mi/'
indan por mi, tiun sonorigiston. ' . 

Pasis jaroj. Mi estis dekkvar - aú dekkvinjal'a 
knabo, kiam eTl alia urbo mi havis la okazon viziti 
grandau turoTl, kies sonorilo multe supél'is eTl mezu/'o 
tiun de la urbeto. La' sonorigislo , tre maljúna homo, 
kLarigis al mi kaj ' al miaj kamamdoj pri .La antikveco 
kaj hi.~torio de . la sonorilo. Venis la ' tem-po, kiam la 
SOI1Ol'i/o dl'vis ekparoli. La maljunulo ekstaris ' sub !lian 
kvintalan lagoll kaj svingis gin dekstre~ - malde/cstrell 
kaj ni, knaboj, ektiris la §nuregojn. La . giganta korpo 
e"movi!Jis kaj post Longa momento ektondris la bronza 
tono. Cerle mi havis iom. da kontenteco kaj fiero : . Miaj 
muslcoloj streeigis, miaj o/wloj brilis kaj kontraiivole 
mi komellcis kompreni La sigllifon .de la sonorílo. De 
post liu lago ofte mi estis Ea helpanto de la maljuna 
sOTwrigisto I?n mia knaba~o. Cu nul' tiam? Nun Aajnas 
al . mi, ke ofte mj estas kunhelpanto de , sonorigado, kiu 
vokas la homojll al solena Laboro, aZ aktiva dankesprjmó 
káj. . . mi konfesas, ke en tiuj · momentoj mi plene 
I,omp,.ena.~ ln fieran sintenadon _de tiu urbeta sO/lorigisto . 

. Antad du jaroj, dum la budapeAta kongreso,vi' vizitis 
min. l' ersajne junkora entuziasmo kondu":is vin. al mi 
pOl' vidi unu el la sonorigistoj. Viatiama junago. en nia 
movado certe troigis mian gravecon. -Por normálig'j vian 
admiron kaj por zorgi pri euentuaZa posteulo mi .instigis, 
kuragigis vin ekprovi Za son.origaClon ... Nu. vi 'alkrocigis 
al la 'nurego, sed ·tiam ankorau. via malforteco superis 
Vi:all valon. Jen , hodiau vi plenkreskis, viaj muskolo-j. 
fortikigis kaj mi kortuAite aúskultas _vian sOllorigadon ... 
Forte, konvinkc kaj belťinte 30n(15 uia bronzo. ' 

J es, mi scias, kion vi dúiras diri. Via· bronzo " s.on'US 
al~tone ol la mia, Vi eslas sonorigisto #ealia skolo~ de;~' 
alla mondpercepto, sed, ne forgesu, ke -ni estas .en la ' 
sama tendar-o, kiel . du sonorigittoj en clu prég~joj ' de ' la 
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sama urbo. jela. tloko de niaj ' b~onzoj ta '/lOm~j ekiras 
SUl' diferencaj vojoj, sed al la, sama, -celo por "csprimi 
solenajn sentojn, pensojn .. .. Frato, mi kore déziras, .ke 
via sonorigado estu multe pii efika ol la mia kaj ke via 
bronza voko superu tiun de mia modesta sonorilo, car 
nia celo estas la sama, nul' La tonoj diferencas. 

AI A. H. en Brno (Moravio). V ia letero scivolas 
pri aiitora sekreto. Cu la romanfiguro Tamara en 
»HURAh estas ie aú estis iam vivanta? Cu la reala 
vivo povas prezenti tian delikatsentan knabinon, ' kia ' 'si 
eslas? - car - mi uzas vian esprimon - »mi enam
';gis Ain kaj mi dezirus trovi tian edzinon {( . 

L egante viajn liniojn mi iomete dolore ridetis. Kiom 
da pesimismo, kiom da duboj venenis vian junan koron 
kaj tarnen vi restas revema. Mi komprenas la dubojn, se 
mi l~k!gas. m~n en vi.a,,: agon. T!uterr;pe ~nl~aú l1!'i se/:cis 
la surulultllo]n de tLU] romanfLgurO], kw] ravu mlan 
tantazion. Neniam mi trovis ilin, sed iom post iom mi 
konvinlr.igis, ke la virino cia[n havas nul' tiom da valoro 
por la viro, kiom la viro volas aú povas "ekvidi en Bi. Pro 
lio okazas, lce ofte Za plej de'likatsenta virino ne trafas 
la guston de sia amato kaj pvo tio kelkfoje surprizas nin; 
ke elt dubvalora virina animo iu vil'O trovas orminejon. 
Tio estas misterajo dl' la vivo. La virino havas ciam tiom 
da I'ealaj valoroj, kiom da iluzioj Bi sukcesas veki en la 
viro kaj kiom da delilwteco la vil'O povas sugesti al si 
pri si. Tiamai1iere nuskigas la belaj mensogoj ' kaj efek
tivaj maljustajoj intťr la geedzoj. Vera felieo regas nul' 
tie, kie la fan~(1zio J:aj realeco kontentige egalidas ... 
Tion Tni trovis necesa . (.mtaúdiri, por ke vi povli' pli 
objektive jugi pl'i la ualoro de la romanfiguro Tamara. 

l es, Ai vivis kaj mi esperas, ke ankaú hodiaii si estas 
vivanta. Eble si ~stas la sola figuro de la ",omano, kiun 
ne mia fantazio, sed ta vivo kreis. Mia celo, per Aia 
rolantigo, estis esprimi dankon al si, kiu tiom ofte kon
solis min per sia fratina ' simpafio en la pezaj kaj krizaj 
horoj de mia militkaptiteco. Kompreneble en . .la romano 
sia figuro havas alian rolon ol en la reála vivo, sed cio 
pura, eio delikata, milda, rezigna lmj sinofere heroa pstas 
de La vivanta modelo. Ántaú tri jaroj ni (in i kaj mia 
edzino) ricevis de Ai la lll$tan leteron, sed mi esperas, lce 
Bi vivas ankoraú por ř-oneste edukigi ~siajn ' gefratojn kaj 
zOI'gi pri sia vidvina patrino .. . Kiu scias? Mukden es tas 
tre malproksime kaj dum la lasta jardelw renversi~is la 
mondo. Estu kiel ajn, en mia animo Ai restasvLVanta 
Tamara, kies memoron mi plilon.gigis per La kreo de la 
/'omanfiguro. . . . 



€.Il 'I'RIlGE.DIO.-:.:1lE. ~OANIKÓ 
La diman&l enuo dormeme palpebrumis en la ner

voj. Post la . dumsemajna tien-reenkurado la vila~anoj 
retiri!Jis en la malvarmetan duonhelon de la »pura« 
éam bro. La festotaga anserrostajo bezonas trankvilujn · 
digesthorojn. 

Ho, benata dimanéa. enuo I 
SUl' la strato, antau .la domo, duonnudaj knaboj 

padelis la ' kotolagelon. La infanpiedoj dancadis, knedis 
la molpuran akvon por amuzigi kaj malvarmeti!Ji. La 
somermeza dimanéa enuo paralizis la petolan iudemon 
de la infanoj. 

- Ni iru en la al'bareton - proponis unu. 
_ . Ne'eblc I Antatl du tagoj mia pacjo baslonadis 

mm pro tio - la dua motivis la I'ifuzon. 
-- Tamen kolekladí ovetojn el la nesl oj estus pii 

agrable ol baki!Ji ' sub la suna - opin.iis la tria. 
- Ne I Mi ne iras kolekti ovojn. Mia postajo on

kOl'al! jukas pro la sala kartoco de la arbargal'disto -
pl'otestis la kval'a. . 

- Do, kion fal'i ? 
- Ni vetsputadu 1 Kiu plej malproksimen sputos, 

tiu gaj'!os. 
Pro manko de pii amuza propono ili decidis favore 

pOl' la vetsputado. Pel' stangeto unu faris longan linion 
cn la polvo. Ciu stal'is al ~i por komenci la ludon, 
kiam unu el ili ekkriis. . 

-- Knaboj, cu vi vidis blankan kornikon ? 
_. Ciu korniko estas nigl'a, ci, malsagulo I 
- Malsa!Julo estas ci 1 Mia avo I'akontis al mi, lee 

li iam vidis blankan. kornilwn kaj se anlcau vi volas vidi 
tian maloftajon, mi montros al vi. 

- ??'?11! 
- Rigarau tien! Cu vi vidas tie SUl' la tria al'bo 

de la al~o? Jes, tie . .. jes, tion, tion mi montras ... 
La scivolaj rigal'doj direktigis al la montrita arbo, 

SUl' kies plej supra branéo sidis ordinara komiko, nigra 
kiet la peco, kun brilo SUl' la plumaro. Oi banis sin en 
la sunoro. 

- Mensogulo, !Ji estas nigra i 
- Cll nigra? Ve~u ci tien) Rigardu de ~ie. ci I. 
La knabo j ekkaurts apud · 11 kal hore espnmls slan 

miron. . 
- Vére, !Ji estas blanka ~ . .. Nu, ne tute, sed preskau 

blanka . . . Helgriza. Rigardu, SUl' unu flugilo !Ii havas 
grandan blankan makrilon I . 

Optika' trompo petolis kaj la knaboj decidis kon
vinki!liprila vero. lli ekkuris al la aleo. Nul' uftu rest.is 
kaiiranta. 

- Nu, !Ii estas nigra... nigra kicl ciu komiko. 
- 'Ne', ne! (}i estas olankmakulita - asertis la 

káuranta knabo. 
Ki~'i fari? Estus plej bone kapti la kornikon. Sed 

kiel ? ' Post momento aperis gumpafiloj, stonjetiloj el 
la posoj kaj la knaboj komencis sendi akraj,! silikoj,! 
supren al Úl . komiko. Ce la unuaatako .la blrdo re~t~s 
senmova, sed ce la dua ' pro stontrafo !Jl malsuprem!JIS 
kelkajn brancojn. 

-: (}i 'es tas núl' nigra ... simpla nigra komiko -
.sen.iluziigite konstatis la knaboj. lli longe staris ri!(ardante 
lá birdon, kiu ~ubite surteriflis, . Jaman(e saltetadlS en .la 
áenséjón de " siringaj arbetajof Sovafla venkokrio elig~~ 
el. la go.r~oj kaj-}a. kna?oj atakis ta ar~etaJ?n1!0r l(UptL 
la .matfellcan> biraon. (}J malespere sercLSehrvoJon, lam
etadis~ ' spltaais por e~iti . la 'minace proksim'i(jantafn 
mnnojn. La persekut~o da.ur:,is longaj1lrt ",:inutojn, ~i.8 

, lac' symlrafita'~~kC{řnlko falčs eala kruelaJn mfanmilnoJn. 
~ - Nu, klon mi diris? Oi estas nigra, ' nur nigra . .. 

J!'ěn$.o,g.uto; -. mensogulo I . . 
.ď ~ Mi , né- estas mensogulo - protestis la knábo - ' 

anIiad ď~i vi4is ~in blanka. C.~ ne ? Vi ~i~is, ke fli 'havas 
bl ankan. makulon SUl' la flug,lo. 

- jes, sed tamen di ntm nigra ... Tiel nigra křel 
la aliaj kornikoj. 

Subita kolem ekbolis en la knabo. Eble pro honto. 
Li el§iris la birdon el la manoj de siaj kamaradoj kaj 
hejmenl'Opidis kUll gi. 

- Nu, se fli ne estas blanka, gi estos blanka, &ll' 
mi ticl volas - li rekriis al la aliaj. 

Post dele m.inuloj li revenis kun la birdo, trempita 
en kalku. 

_. Jen , cu gi estas blanka komiko au ne? 
_. Nun jes, nun gi estas blanka, tule blanka - kon

stalis ridegante la lmaboj. 

La torlurata birdo subite elglitis el la tenantaj 
manoj kaj tlugis flis la proksima arbosupro, plende dol
ore gl'akis, yrakadis, skuis la plumaron, sed vane, car la 
SUnllarmO sekigis la blankan kalkon . La knaboj ridis, klo
podis rekapli gin , sed la birdo baraklante flugis de arbo 
al arbo al la direkto de la proksima arbaro kaj tie ... 
lie finigls flia tragedio: la nigraj kornikoj per bekfrapoj 
morlbatis gin . .. lmpel'tinenta fremda birdo, lciu lwragls 
imiti niaT! grakadon I . .. 

.. Sub arbo, ce vojrando ku§is la birdokadavro kaj la 
noldtl pluvo lavis de 4i la falsan koloron , kiun malicaj 
manpj metis SUl' !Jín. Ďe supre iom mirante, iom nekom
prenantc la mislerajon la kornikofratoj rigardis flin ... 
S /range, anlaLie fli sajnis tute blanka Jeaj nun (ji similas 
al ni. . 

Ho , malbenata dimanca enuo.! 

Mi ne scias kial, sed de jaroj tiu ci historielo venas 
en mian kapon, kiam mi vizitas la Vniversalan Kon
greson . Sajnas al mi, ke tie unu el niaj eminentaj tratoj 
manka.~ nul' pro tio, car dum dimanéa enuo pro trompa 
sajno subita kolero kalumnie langis lian koloron.. . La 
tempo defrotis Za falsan koloron kaj ni povas vidi, ke li 
hll1Jas fratan koloron.. . Mi ne scias kial, sed mia kol'O 
ciam doloras rememorante pri la kolorblindeco de miaj 
gefrajtoj. 

r~,I!l(lI(!~~~(!)(lI(!J~~ 

~ Sort' mln tJmJgJ I 
i jom povas DeDla... I ! -Jullus;z SloUJacld - I 
~ Sort' min timigi jam povas nenia, 
~ Vo jon heIklaran gis fino mi trovas, 
~ Krei, dolori - jen estas viv' mi.a, !i Tion mi faras, kaj pli - mi ne povas. II 
~ lam de amo felicaj roztagoj, 

Torooj aiíroraj, cíela safíro . .. 
~ Pli gravaj estas hodiau:--la agoj, . ~ 
~ Grandaj, maIgajaj, ki~l sunsubiro... I 
~ IIin pripensos vtlnonta viv-horo I' 
~ Kaj liberigos· al.aiídon-t!piriton ; i Tiun al.aiídon heIpu, Di-Sinjoro, i Gi fIngu gaje en altan zeniton ! . I 
I ' Traduk.ia : Juljan TUWlm. 

151 



Recia:ktas! 
Jan Forge:Fetbke 

----------------------------------------------------~-----------
l NTER POLAJ Fl-LMSTEL'OJ 

En la polaj kinoteatroj 
la publiko amase premas 
sin antaií la kasoj, kiam 
la afisoj anoncas polan fjl
mon kun pola:' aktoraro, 
made , in Poland! Kio es
tas P()la Negri por la in
ternacia filmujo, lio estas 
Jadwiga Smosarslca por la 

enlandafilmo. kiu ~i s nun malofte elpasis el la limoj 
de sia patJ'ujo, La teknika malperfekteco malhelpis muhc. 
Tamen ln pola aktora temperamento, la nacia ambicio , 
la fantazi emo de la polaj filmverkistoj ne oesis hei nov
ajn kaj konstante plib )nigantajn bildojn. Oni venigis Ber
Imajn fakulojn.. pOl' venki la teknikajn malfacilajojn , 
kaj hodiall post llIultjara produktado la pola filmo ukil'ís 
la niycloq de la eCIl'opa filmo ! Filmoj - ee sonantaj kaj 
parollultaj ! - k:el "Al Siberio «, »Janko muzik<lnto « 
laů Sienkiewicz-novelo, »Dangera am-aventuro « lute ne 
ma lpli taugas ol eks ·er. 
landaj produktajoj 
kaj la geaktoroj ťU tiuj 
filmoj - - kia tal
ento, kia talento! 

Du el tiuj geaktoroj, 
eb:e la plej talentajn mi 
volas prezenti rapide al 
la tutmonda legantaro; 
Boguslaw Sambors'ú kaj 
Nora Ney! . ~ . 

Kiam la scrvistino 
pordmaIferrnas ·al . mi', 
lar~sultra sinjoro kun 
pinta ru~ela barbeio pre
terpasas jus en la kor
idoro kaj salutas mm 
kun rideto: la pota 
Jannings! 

» S~la~dem Hanby « (Sur vojo de honto), kvan~3.II1 la ,terno 
es tIs 10m vulgara . . . ~, " 

Cu vi ludis jam ek,sterhinde .? " 1, 
»Mi Iudis lastfoje en Parizo 'Ce Paramount. La 

amerikanoj havas en Joinvi1le jlksterordillarajnhalojn, 
instalajojn , aparatojn, sed unu manko estas ·en la afero : 
la amas-praduktado l Oni saqltempe bras unu filmon 
en dekunu lingvoj. Ekzemple la »Dang'era Pa.ri\dizo « 
estis tumata samte~pe eo du atelieroj ror har lingvoj , 
nome sveda pala, germana kai franca. · Ekzemple la pola 
trupo . láboris eh . uniI ateliero dumtage, la sved'l dumnoktc , 
kaj siI1lile la lflíaj laboris. La lingvaj malfacilajoj sent
igas cge. KioĎ oni fa.ras, estas meha~ikigó de ' la arto ! .. « 

Kaj jeD kiam ni disku-tas pri la lingva haoBo, kiu 
nun regas en la film-laborejoj , ni jam alvenis ce la temo 
Esperanto. Sall.1borski ofte jam aňdis pri ~speranto kaj 
li . neprc- es tas por gi. Li bonege memoras p'ri tio , ke liaj 
kolegoj .- ' li- estas teatra .aktoro - ludls eo KrakO\,.o 
"Mazepa {( de Slowacki en Esperanto ... 

»Se oni iam povus ap~ 
llki Esperahton por 1a 
parolanta fjlrno, tio es~ 
tus bon~ga ,afero! ({ li 
diras. "Sed' eble nun es
tas . ankoraň iom iro 
frue, se ~ni . rigardas 
gin de kom!l!ca. vid
punkto. La temp OJ estas 
.ankaií ,nun. treege krizaj 

. . . La pola filmo tre , 
suferas pro manko de 
kapitalo, oni nlmmow-

, ente turnas nUl' qu 
filriiojn eQ 'Varsovio. Mi 
bedaiíras tion ' pro, tio, 
car ni vere disponil.S pri 
boI\ega 'akora. 'matériál0, 
pri ' tal,eQtaj re~iso~Qj 
kaj '- 'kioo mi 3peclple 
akcenl1\s! - pri , vere 
bonaj fíbns~qax:i9j • ; ' « 

"Mi jus re\enis de 
lasta pleriaero (sceno 
subciela) de la film o , 
kiun oni nun turnas kun 
mi ,« li rakontas, » esta~ 

Samborski es tas ano 
--------------------------,. ---'-'- de lá "son~ta fi4rl'O, Jdu , 

historia filmo el la jaro 1906, mi ludas la rolon de rusa 
generalo Maksymowicz, sub kiun oni fine jetas bombon. 
Por la rol o 'mi speciale kreskigis al mi la barbeton ... « 

Ankaií lia afabla edzino venas pOT salutí min. Ili tuj 
interesi~as pri LM, kiun mi tenas en mia mano kaj volaB 
ataki ' min per demandoj '" sed mi unue vplas scii de 
Samborski, cu laií lia opinio oni povas jam paroli pri 
speciie pol:t filmarto? . 
. '. ~N'ě, i.u apart~ pola -filmarto gis min ne ekzist<ts ... 
1'lhIir~-« h · aldonas post mallonga paiízo - »oni povus 
n~ . tien. kar~k.teriza, ke la polaj film oj . grandparte 
pfl~-;'~.d& antaiímilita politik~ subpremo do 
P?foJ eu·· ~ ~ A1."to estas 1a respegul1~0 de ľ nacia 
VlVO - estas' kompreneble ' ke oni daiíre allkoraií re
mcmo. ~as. la antaiín~ilitajn ~u~aj~ . te~pojn _ . 'sed sajn~s · 
ke OUl fmos la senon de bUJ fllmoJ - espere'ble ! Km 
fihnrolo mia 'estis plej boná . ~is nun ~ Plej ,bona eble 
estis la »Policestro Tagiejew«r enkiu mi ludis . kUIl · Nora 
Ney kaj k.iun ti~mou. oni mootris eo Berlino. ku~ granda 
s~kceso, 'klel Vl . Ja .$Clas. A~kaií la rolo en ml!! uOlla 80n
flhno » DiID~~ra am-aventuro,« kun Betty Amann e3t~S. 
granda sÍ1kceso. La filmo estas vendita eÍl lol tutan mOD
dm,l. Ti:unen de artista vidpÚnkto mi estis' plej bona ' en 
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laií lia . opinio, perfektigos kaj kontenti~o~ 3.Hkaií l~ kont
raiíulojn. Tio estas nul' afero de la teknl~;l. prQg~eso. 

"Mi esperas ke la Esperantistoj rp!,lm faros baldaií 
siajn ' uouajn pIi grandajn sonfi1mójn, mi esperas kaj 
alenda: tioo ~. li di raS kaj kore premas miah , manoo. 
Li', la pola Jannings, majstro ~e mlls~oj, talentulo de 
intern~cia formato, plej 'tlminenta~epr~1!e~tarito de ' la 
pol a fllmarto - , Boguslaw Samhpllskl - b estas varrp·a 
amiko de nia afero. »Se oni qur -enkqndl,lkus gin j<l!:ll 

'eu la lernejojn !'<' .". ," '. 

. . Persapidaj p'asoj : kun ru~a, kostumo, blaitkaj : g.;htdj, 
cokoladbruna haiíto, blankegilj d"ntQj . eqif 8$, 1a oficejo,n 

.d'e la Le.o-f'ilni' sim'pátia, vigla~ seoafekia ;.kiiabmo : Nora 
Ney! Tiu sama, kiu .tieř kruele J!lol;t.i~. la »PolicestroJl 
Tagieje",'« ... ! Tiu sama, ~u, .rílř.ohisbdnegajn lUiti~. 
ojn en eksterlari o.. . ..'. , . A ,;' 'l. cr'.::" 'I 

. Si rak.ontas pri sia kaúero, ki!Úl ~i . \f,o.-r;n~~cis antáJ\ · 
hio jaro) ' per la film' o » Ru~a 'aÍ'lekeno«: L.lsťfoje ,Ai 
ludis ántau nelonge CD sja u!lua sonfilmo . »Kopo ~ur .la 
stiato~ . . Si nenion volas diri· kontraií la sonanta film,o, 
tani~nsi preferas mútajnfilmojll'. La t-pola fÍh90 tro'\'
i~as ankoraií en gja komenco, Ai diras, kaj nUli en s,peciale 

",malfacilá si1uaCio~ Tial Ai . havas ankau la pl{tÍlon irl alla 



Kurt Gerron Ilktoral kopol el noval Ufa-fllmol Siegtried Arno 

scenejo en atitUDO. J am si havas diversajn proponojn, . lcvankam si ankoraií tute ne ludis sur scenejo . .. Sed 
si estas konata per siaj film oj , si ricevas amase letcrojrr 
el ciuj anguloj de Polujo kaj - ilin persone responc1as ! 
Kiaj strangaj kaj amuzaj tipoj ofte skribas ' -al si, efek
tive ... ! Esperanto ? Ho, si aiidis jam pri gi , sed gis nun ne interesigis ... cu gi e3tas malfacila? 'f.ute ne! 
mi r akontas , ke mi parolis en Varsovio kun knaboj el 
popollernejo , kiuj lerninte nur tl monatojn j am bone 
babi lis kun mi ... H.ava admir-krio elflugas el inter sia j 
brilaj dentoj: »Efektive, tio ci estas j il. terure lern-ins
tiga . .-. Mi petas vin , sinjoro, · ke vi tuj parolu al mi 
en Esperanto ! Mi -vol us scii kiel gi sonas ! « 

Mi komencas deklami la » Vojon « .. .• Simile al stelo 
en nokta cielo . .. Si estas tute ravita pri la belsoneCD 
de la lingvo. Ci. taiígus b?neQ~ kiel film-lingvo.' ni konstatas ambau, kaj ankall klel lmgvo de la poetoJ .. . ( »La 
ling~ej generale estas pIi n:alpli f~mogenaj,» ) si diras, 
»pleJ bone taiígas la romanoJ lmgvoJ' malmulte fonogena sajnas -- bedaiírinde ! - la bel a pola lingvo. La sonfil
mo bezonas nepre klaran lingvon, kia sajnas al mi esti 
Esperanto . . Kaj samtempe - kiom da tempo kaj mono oni sparus, se oni povus jam turni nur en nacía lingvo 
por la enlando kaj Esperanta por. 1a eksterlando ... (, 

Nora Ney interesite aiískultas mian paroladon pri 
Esperanto kaj la Krakova Kongreso, prj la unua parol
filmo Esperanta, kian . oni prezentis en . Oxford . . . kaj si 
rimarkigas »ke neniel domagus se ni havus unu belan 
lingvon pIi « .. . Kiujn 1ingvojn si scias? .. 1a francan, 
germaiian, rusan kaj polan . . . 

,» Kaj kion vi faros , se Esperantisto skribos al vi? ( 
mi demandas sercc. 

» Tiam mi rapide lernos Esperanton !« si diras gaje 
kaj donás sian maneton por adiaiío . .. tiun saman, kiu 
tiel kruele mortigis la »·l'olicestron· Tagiejew« . .. 

E! J. F. 

Charlie . Chaplin : City Lights 
KiaI tiu e1ema vag1iliondo kUD la me10ncapelo kaj 

la bastoneto, títÍ kompatinda ridindruo , tiel magie scias 
inflni, ravi , entuúa~mi~.i l~ ~utan ~ondon, kian: ~ ape~~ sur la ekrano íI Car II ndlgas .gl.l' eksplodo tJuJn , klUJ vidas en li la ·. penian adekenon , kaj - Cqr li cmoc}as 
kaj kortusas tiuJn, kiuj trovas ce li sunbolojn ~aj ideoJn! 

Gity lights. (Lumoj d e' l' grandurbo) esla:s centpro
centa Chaplinajo. Ne . pro' tio ke tia produktado da,iíris 
du j<}Iojn, sed precipc pro · la sl~p~e~ kaj ma~kolll
plikitecode la fabeloJakontanta pri tm -malbela »anser
pašulo '" . Chaplin, .kiu amas ' ~lin~an florv,~Ddistino~ . --: kompatmdan .kňabmon,Pďr kiu II oferas Clon, al klU. li 
ebIigas operacion kaj reddnas la vid po von . --: por fme ne es ti r~arkata . de.- la amata ' vidanta kn'llbmo .• _ Cu 

fakte si ne rimarkos kaj felic igos lin ? Al tiu ci demando 
povas . ciu respondi laiíplace, la filmo mem ne respondas. 
La happyend estas duba. Apud tiu ofte kortusa arn his
lorio paralele okazadas ali a rakonto pri drinkem a mili
onulo , kiu en siaj ebriaj momentoj estas la plej bona kaj malavara arniko de la vagabondo. Inter liuj du cefaj 
agadaJ eleOlentoj Chaplin amilsigas aregon da groleskaj 
gags. 

Cbaplin - felica sol-produklanlo - elekl as mem 
la variajojn de la ciarn sama temo. Li es tras majstre la 
movo-teknikon: ekz. kiel boksislo! La k apab~e :;o de la 
korpo-espriino atingas allan gradon. La mimiko, la kon
vulsietoj de l' vizago estas reduklataj al ' minimull1o de 
preskaiíaj ap udajoj . Trans pantomimo kaj akrobateeo li 
h eas ln percepton de la specife oplika esprimeblo. 

City lights estas muta f ilmo kun sinkronigila muziko , 
ofte tre scrca kaj groteska. Ekzemple la fajfilo-s::eno. 
En nokta amuzejo, kiun ' li vizitas kun la rnilion uhi , li 
englutas malgrandan signalfajfilon. La troa kODSU Ill a.do 
de vino kaiízas daiíran singultadon kaj ce ciu ruklo eligas 
akra fajftono el la buso de C~aplin. Per. ~jo li ma)
helpas . muzikan .prezenladon.. Ll devas el.lr~ . DUnl\(.lJ.e hundoj kredantaJ , ke la faJfo es tas destmlta por III , sekvas lin are . .. Au. tuj ce komenco : la solena malkovro 
de monumento - kaj la vagabondo dormanla cn la sino 
de 1a slatuo I Kia ekslerordinare sprita muzika karaklerizo 
de la festparoladantoj - bon ega persiflado de la rnalbona 
parolfilmu ! ' . 

Tio ci estas supozeple la las ta mula filmo de la granda Cbarlot: Charles Spencer Chaplin, prcd · .. ktanto 
kaj aútoro , regisoro kaj aktoro, amata de 1a luta mondo, 
plej potenca kaj pl~j internacia reprezentanta. dc la na.sk
igauta ~ilmarto - nun. staras. anta~ nova vOJ~ , ~ur k!u~ pusos lm 1a ne pIu fongeblaJ sonfllm-aparato), IllslabtaJ 
en ciuj kinoteatroj de la mondo! 

$. C. H. 

La rivaloj de la teatro 
- Ferenc Hont -

Ojs la invenlo de la preso oni konis nu.!" tilm for
mun de la p~pulara arto, ell ki~ la _kunvc? ill"~a pu~liko, samtempe kaj kune,. sen pere r.lgardls kaj ausku:hS. la 
teatrajon, ]a ceremomon , 1a mu~,kon, 1a fabelo~. au ah:u, samnaturan produkton.Sed vems Gutenberg kalIa preslta 
litero, lOl multobligo, kreis la novan formon de lOl kun 
vcninta publiko, sed gi Iris de ~ano ~ mano: .d~ domo al domo de orbo al urbo kaj pároh s al dlSlglta, sed 
nornbre . kreskinta amaso. Jam eu la XVI-a cent jaro ni 
renkontas. la _~uajn 'p'r~ukt<?jn de.1a .pr.eso, la t .. n. 
fll1;gfolioJn, ~\UJ per. bi1doJ kaj tekst.o~ S~l1gIs 1a p'ublik.o~ pn la plej noval , generale mmgaJ okazo). Tml 
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ci primitivaj prauloj de la hodiaiíaj gazeLoj interese 
prezentas tiun metamorfolOn, kiun la disvastigo de la 
presita litero esti~is en la pensmaniero de liu ci disin
dividuiginta publIko, ec en la pensmaniero de la tuta 
hůmaro. Komence oni komenLis ' nul' kelkvQrte la bildojn. 
Poste pIi kaj pli malmultigas la bildoj kaj mulLigas la 
leksto. El la senpere travivanta , rigardanta kaj aiískul
tanta publiko iom post iom evoluis la publiko leganLa, 
kaj la kulturon vidan kaj audan eiam pIi subpremis la 
kulturo litera. . 

La kulturo li tera kompreneble markis ankau 1a 
leaLran arl.on per sia sigelo. En la liturgiaj dramoj de 
la mezepoko la leksto estis ankorall flanka fakLoro , la 
g~anda pa~to de la publiko ja ec ne .IwllIprenis la latin
aJn vorl.0JI1 . Sed dum la evoIuo la teksto, la dramu 
farij/;is la plej grava faktoro de la Eiíropa teatra arto. 
En 1a XII-a . cen tl' aro ankorau foje ekflagras ja la ek
sb'ema kulto de .' spe~taklo. Sed tiu ci ekflagro est.as 
parte natura reakclO kaj parte la la.La resono de la lltez
epokaj spektaklaj ludoj. La konkeran vojon de la dran'lo, 
la reprezentanto de la konceJ?ta kulturo, nun jam nenio 
povas malhelpi. La spektaklaJ kaj muzikaj elementoj' de 
la teatrajo, ec se ne malaperas tute cl la scenejo, tamen 
submetas sin al la superrego de la triumfe leviganla 
drama literaturo. Tíu ci superrego kulminis dum la fino 
de la pasinta cent jaro, per la venko de la naturalista 
Leatl'a arto, kiam la d1'amverkisto , aií lia reprezentanto, 
la dr.a~laturgo, farigis absoluta estro de la naturalistaj 
sceneJoJ. . . 

Sed la naturalisLan, teatran arton, kiu igis simpJa 
servisto de la literaLuro , baldau komencis ataki 1a stilizita 
l.eatl'a arto. kin sin direktis al 111 muziko kaj figllranta 
arto. Samtempe kun tiu ci ekbataJo aperas nova pop ul ara 
arto: la filmo. lii disvastigis tiom rapjdege kaj evoluis 
en tíel. gran.d~j etapoj, ke eiam pl.i ofte aiídi~is la 
alarI?~n().: ~IDltp ťrJ la teatro!. M?rbpas gin la fllmo! 
Hodlau ~\I. JaD! SClas, ke la pesuTIlst0.l eraras, la filmo 
n.e mort.lgls la teatrop. Ec, lalI mllltaj konside1'oj, al la 
f ilmu Dl povas dankl , ke la teatro ne mortis. La filmo 
helpis ,'enki la slilizajn klopodojn, kiuj . denove remetis 
cn iliajn. malnovajn rajtojri la bildartajň kaj muzikajn 
elementoJn de .la leal~a a1'to, kaj per ho ci ili libcrigis 
la akto1'on kaj sceneJon cl sub la absoluta estreco de 
dramverkisto. Se 'Ia. filma arto, kiu eslas grandpova 
reprezentanto de la VIda kulturo, ne influus la vidmani
eron. de la publiko, se gi ne direktus la atenton de l' 
pubh~o al ~a muta parc~lo de r objektoj, formoj kaj 
movoJ •. se .g l ne fa~'ljS eVldenta la sekretan kontakton de 
la artoJ vHlebla kaj audebla per la Ulo de ľ akompana 
mu.ziko, .eble neniam naskigas tiu sceneja stilo, el kies 
emmenta] reprezentantoj suficas cíti la nomon de Heiii
ha:d. La p~bliko. la s?Cnej~~h.niko, 1a ar~o de ľ , ~toro, 
kaj ee la dramo, evplUls, r1ClgIS sub la eflko de 1 fllmo. 
KOIT!ence la .filmo imitis la teatron, poste la teatro imitis 
l~ fllmon , fme ,amba(1 trovis sian proprán lingvon radike 
dlferencan unu de la alia. Kaj hodiaií ni jam al.ingis, 
ke la teatra árto , same kiel la ceterajn artojn, ekuzas 
ankaií 1a fi.lmon por siaj p. ropraj celoj. La film o estas 
same orgamka faktoro de la moderna teatra ludo kiel 
ciu alia ingredienco de la sceneja arto. ' 

En niaj tagoj rapidsehe naskigi~ ree nl,lvaj »rivaloj « 
de la teatra ludo: la radio, la fOl1Qfilmo kaj lakun
hoco de. ahl~aií, la radie pera ta fonpfilmo. Intel' teatraj 
k?l11pete~tuloJ . .f,;ompreneble ree ape1'is pesimistoj kaj 
bam. ph ~fte ' ni a~das denove:. Finite' pri .. la teatro! 
Mortlgas gm la radIO, la fonofdmp, la telehoro! Mi 
~'enkontis ce tian auguron, kiu profetis, ke baldaií oni .' 
llI~(,ut.()S 1a plastikan projékcion kaj tiam vere eslos finitc ·' 
pn ln ~eatro ,Cár ciu havos en sia cambro hejman scenejon, 
snr luull 101 ' novspeca radioparatci alsorcos la plej emin
~tajn . a~~o:ojn de la mondo, en plena vivgrando, plas-
tlke, kl.el ll~ ťarolas , kantas!~a~ -kaj .mortas. ., 

. Afl o~lmas . ke , la peSImIstoJ , eraras ankaií llIill. La 
r~dIO en . sla~odiaiía formo estas m'ulte pIi helpantQ, '01 ' 
m -alo. La l'adIO popularigas la teatrajon, ' btigas~in por 
pIi kaj pIi grandaj amasoj, scívoligas b publikon, ' vekas 
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ilÍan interesigoll pl') la rcal~ aspekto de l' aktorojkaj pri 
la vera scen·ejo. Sed per tlO ci mi ne volas diri, ke 1a 
radio estas nul' sirnpla p1'opagandilO-; kiessola 'celo kaj 
tasko . e~tas eduki art-spertajn auskultantojn por la teatro. 
La radl') nul' nun, en la komenco de 1' . kom~ncoj tenas 
kontaktoTl kun la teatro , kiel ankaií la fihno nur kom
enee imitis la teat1'on. Kaj tre verSajne ankaií la radio 
evolllos aparta arto, post kiam gi influis kaj riCigis la 
teatron, k.iel ankau la filmo f<tris tion. Intel' la radio ' 
kaj teatro ni ja povas trovi jam nun grav.ajn diferen
cojn , La tealro, kíel ni jam diris supre, rarolas ' al 
kolnktiginta arnaso , dum la radio al la amaso de l' opuIoj, 
same kiel la gazeto. Kaj cíu horno, kiu sin okupas pri 
psihologio , scias k!) Ia indi viduo cn amaso sensas , 1'eagas 
kaj aga;; alirnaniere , ol la opulo. Sekve la arto, kiu par-
0la5 al kolektiginta amaso, deva!f esence diferenci de la 
artu, kitl parolas al opaj individuoj. La radio do nepre 
deYas evollli arto diferenca de ' la teatra ludo. _ 

1'io ci eslas ankoraií pIi valida pri la telehoro. Kaj 
celere la televizora radio -en sia hodiaií kunmeto "ere 
ne kapablas kompensi la teatron. Kiuj vidis kaj aiídis 
gin , tíuj · diras ke trc strangc kaj ridinde ~stis vidi, 
kiarn aperis antlltJ ilj la figuroj kelkcentiuletre grand aj 
kaj ekparolis per kutima horna voco. 'LiIiputanoj, kiuj 
kriegas per voeo de gigantoj! Sed supozante, ke trun 
ci kont.raston oni pOV3S elirnjni kaj krome vere oni in
vento,; la kolorau kaj plastikan projekci on , ec tiam mi 
ne tirnas pri la teatro pro la telehoro. La solulo ankaií 
tiam sopiras 1a kunan guon, same kiel · nun. Oni alsOl:cu 
cirkaií la radioabonanton,siu ferl11intan en sia hejl11o, 
feslan arnason , en kiun li poyas fandigi , entuziasl11i kaj 
pllrigi , tiam eble ni ' povos paroli pri la vesperkrepusko 
de la teatra ludo. Sed gis tiam prefere mi povas :pret
enrli de la teleho1'o, ke gi helpu al definitivavcnko tiun 
genera lan scenejartan khpodon , kiu volas la teatrajon 
ciam . pIi profanigintan levi denove amasfesto. , '. 

La teatra Iudo , altiganta je ai:nasfesto, havas tiun 
legon ke inte!' la ludantoj kaj la publiko estigas senpera 
kontakto, ankaií la publiko partoprenas aktive eu la 
teatra .Iudo, dum .~l la ludo d.e la fonofilmo la publiko 
ne povas kon!aktlgl_ La 'fonofllmo restas por la publiko 
ciam nul' arte:farita artverko, tehnika produktajo kaj 
neniamgi povos sangigi vjvaJ·ealajo. Guste pro 'tio vane 
lernis parol} la filmo, 1a teatron gi ne povas mor igi. 
Car la teat1'a ludu estas la smtezo de ciuj artoj kaj' se 
nasl-igas nova arto, tin maksimumé ricigas per fresa 
~[lI01'O , aú transforll1as 1~ teatran arton, sed gin ne pere-

. Igas, ne poYas. pcreigi. 
Ankaií la novaj popolartoj povas mortigi nul' 1a 

malaktualall formon de la teat1'a aTto. Sed el lá cind:roj 
de la hodiaua teatro en miloble pIi brilaj koloroj revenas 
je 'vivo la 110va teatro: la praa kaj eterna amasfesto. 

(K .. B.) , 



OBSfBUO 
LA 9-a P. E. N. KONGRESO EN HAGO KAJ 

AMSTEIlDAMO. 
Antaú 1 2 jaroj s-rino Dawson Scott el Angluju 

ckhavis 1a ideon fond i internacian literaturan klubon por 
plivigIigi la rilatojn inler diversnaciaj verkisto'j k~j por 
liel akceli , la mondpacigon. SenLante, ke sola si ne povos 
efektivigi sian idealon, si direktis sin al sia momlfama 
samlandano John Galsworthy, petante lian heIpon. 

La rez'!ltato de ilia laboro estas, ke nun jam pIi ol 
40 naciaj se~cioj est~s merribro de I~ internacia. federa?i<? 
de P. E. N. klub0J (Poets, EssaYlsts, Novehsts), klUJ 
krom naciaj, Ciujare arangas ankau internaciaju kon
gresojn. 

Nunjare eu Junio okazis la 9a kongreso eu Neder
lando. Multaj verkistoj kunvenis, el ciuj anguIoj de ľ 
mondo, Ínter ili la plej .grandaj , kiel John Galsworthy 
(honora prezidanto), Jacob Wassermann, Thomas Mann , 
Duhamel, Bouten~. Grandaj spiritoj renkontis sin , pro
fundaj pensojn ili intersangis , fajreroj de spl'ito flugis 
tien kaj reen. 

,En la granda mezepoka kavalirsalono , ki e janl kun
venis tiom da internaclaj kongresoj,inter kies mUfoj 
oni diskutis jam pri mondregantaj problemoj, okazis la 
22-an de Jumo la malferma kunsido. La Mimslrn de 
Enlandaj Aferoj kaj Agrikulturo , Sro Ruys de Beel'e ll- ' 
brouck kore bonvenigis la kongresanojn per interesu pal'
olado. EI liaj vortoj ni citu: 

» ' ... Oni ne povas imagi al si grupon da inlelekluloj 
aú arte kreanta:j personoj , kiuj pIi forle influas la spiril
ojn, .01 poetoj kaj prozistoj. Kion ili semas en la spil' it
ojn, rikoltas ni, la politikistoj. Por la ideo de la ll1ond
pac~ nenia laboro estas pIi frúklodona ' ol tiu de via 
unUl~O ... «( 

Poste prenis la parolon unu el niaj plej grandaj 
poetoj , Dr. P. C. Boulens, kiu diris, ke la socÍa pozicio 
de la artistoj en la moderna tempo. kiu masinigas Cíon, 
kies tekniko forpusas cenlojn da laborantoj por ]a belo, 
farieas pIi kaj pIi soleca. Car la spirito ne lasas sin 
egahgi, nek masinigi. Fakte la masinoj devus eSlÍ fontů 
de ~ojó, car ili forprenas de ni múItan neindan la.boron , 
por ke ni povu gajni tempon por fari en pIi atla pIano 
noblan laboron, kaj li esperas ke nepre tian solv'on Cll la 
estonto oni trovos, car neniam la homaro půvas konlen
tigi sin pel' la neperfekta. 

John Ga/sworth)' en la nomo de 'ciuj espr.imis sián 
gůjon pTi la ,kunestado en tiu ci mal9ran(la lando por kiu 
li sentas profundan .estimon : !> Se DIO ,kreis la mondon. « 
li dirjs, »la homo faris Nederlandon, kaj kiu povos diri . 
pensant~ pri 1a ma1facilaj9j,kiu el la du pIi bone suk
cesls ? . .. En tempo, kiam onigenerale klopodas egaligi 
cinjn 'fol'll1ojn, estas ' fresige esti en lando , kiu gardis 
sii!jn sf~.tQn kaj jn,decon, JáeL viro devus 'gardi sian 
mimon. La vigla individueco de Hólando estas kiel insulo 
cn la kreskanta niaro d ,e kosmopolismo. 

Eble sajnas strangaj 'ci tiuj vortoj ' por membro de 
tiu ci unuie.o, sed ,es;tas tl'e <;ěrte ke ni, , ~oj de !a P. E. 
N. · per naCllsmo kaJ amo , por la patruJo, seroas cfek
tivigi la ideulon de internacia harmomo. Per la 
amo, kimi ni Ciuj sentas por Dia propra lando ni 
penas JromErení. la amon, kiuri al.iaj qevas senti 
por '!J.a sia. TFo' estas la ceneJ;'ó inter ni , Ciuj .. , « 

, . 'Kun ·la m~iIÍ,pro pri tiuj 'ci ']astaj vortó j oni 
kurage kOIDťmcis la .Iahorkunsidojn dum kiuj la 
delegitoj" p:relegis pri la literaturo de sÍa lando kaj 

; en la lasta ,kunSldo , IDocioj ~stis akceptataj por 
progresigl Ia pacmovadon. ' 

PIne la kongreso prome'sis kunlaboron . lau la peto de 
s,/'o Crernieux (Francujo) por la intenco de internacia 
eldonisto. kiu volas , per la helpo de ciuj P. E. N. kluboj 
de la mondo, kunm eti internacian biblioO'rafion de lite
raturaj verkoj, kin bibliografio versajne konsistos cl tJ'i 
volumoj. 

Dum la unna vespera feslo la fremduIoj povis iom 
konatigi kun la arto de Nederlando kaj Nederlanda Okcid
cnta J1indnjo. Oni prezentis fragmenLon de teaLrajo dc 
Herman Heyermons : '"En espero je bcno « (Op hůůp 
van zegen) kaj konaLa hinda dancartisLo , Jodjana dancís 
kun »Gamelanglllnziko «. Fine tri ge\"erkistoj: Srillu 
Top Noell . Sroj Herman Roelvink kaj Melis Sto/w Indis 
unuaktal.l teatrajulI: »Kloris kaj Roosje. « Tiu lealrajů 
ostas cium okaze de la Nova J aro cie cn Nedcrlando 
prczentala kaj finigas per aktuala sprita bondeziro. Tin 
bondeziro nUII esLis kompilita de la akLoroj mem cefe 
en la angla , franca , germana kaj nederlanda lingvoj, sed 
cn la fino proksimume 30 lingvoj, inler ili Esperanto , 
eslis miksitaj ! 

Gravuj , interesplenaj festoj est.is ankau la bankcdo en 
Hago, kiun prezidis Sro Jan Feith, disdonante la parolon 
al 19 delegi Loj . . la vesperman~o en Hollerdamo cn unu 
el la novaj sipoj (Sibajak) de la trafi kservo aL Okcidenta 
I Lindujo kaj la unika festo en Arnslerdarno en la Hc9na 
Muzeo (Uijksmuzeurn ). Unika , car nul' tre malofte hcas 
okupi ti'un honoran salonon pOl' fest.o. unika :mkaií , car 
la nederlandaj gastigantoj atendis la kOnqre58.nojn vestite 
lau, la modo de la 17-a jarcenlo , kl el rnonlras la 
konataj pentrajoj en ki es J:nezo ili. trovigis. 

La la~tan tagon la ekslerkandanoj povis gui "ere 
IHlJnndan ekskuI'suII: vcturadon sur la »Zuidel'zee ' (La 
Enlanda Mafo) cn bel ega vclero sub brilanla sunu. La 
ncdcrlalldalloj fi cris Jllontrant.e siau plej grand iozan 

Stryjenslca: ,Krakoviako 
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nacian laborentreprenon: -ta sekigon de :>.lloo km2 da 
akvo, per kio ma homplena landeto gajnos novan prov
incon. 

Dumvoje oni vizi tis Marken, kiu farijl:is insulo en 
la I:>.a jarcento pro maratako, kaj kies iz01itaj logantoj 
eiam konservis siajn · mezepokajn vestojn, kaj domojn, 
sed parto da ili bedaurinde ec ne sciis pure konserv i sian 
propran lingvon, parolante strangan miksajon de la neder
landa, franca , angla kaj germana; . infanetoj almozpet
antaj por esti fotografataj , pIi agaj vendantaj senvalorajn 
kuriozajojn, au logantaj la preterpasantojn en sian domon 
por admiri ... kaj - pripagi. . Knabinoj flirtas kVaZal! 
profesie kun iu ajn fremdulo ... Tia povas esti la e(iko 
de fremdu!trafiko. IIi bone lernis de rieaj amerikanoj 
kiel plej facile gajni monon I - Sed felice , nur parto 
da ili. Unu cl la eksterlandanoj nomis Mar/cen trafe 
»The National Park « de Nederlando I Ebleli ne tute 
malpravis. 

Post la adiaiia vespero en Amsterdamo la kongres
anoj disiris kun la vortoj ; »(;'is la revido en Budapesb. 

Kaj nun eble la esperantistaro scivolas pri la tie 
parolitaj lingvoj. Nu, kun la botokudoj ni póvas diri: 
multal , tre multaj. ! Sro Jan Feith (konata verkisto kaj 
jurnalisto) , al kiu lui dankas multajn afablajn informojn, 
ee mem parolis kelkajn Esperantajn frazojn dum la 
vesperman~o, kiun li prezidis; tamen gis nun li ne estas 
esperantisto. .. 

Kvankam lal!. multaj certigoj la kongres o brile suk
cesis, kvankam la granda nombro da lingvoj ne povis 
rompi la bonan humoron , mi kuragas supozi , .ke enkon
d-:.ko de Esperanto ankau en ~iujn k0'!Presojn ne malbon
efJkus. Cu ne estus eble fondl ankaií .I<;sperantan P. E. N. 
kluboll kaj aligi al la federaeio? Versajne la rilato 
inlcr la verkistoj nacilingvaj kaj la Esperantaj estus inter
esa kaj utila por ambaú flankoj. Cu eble la sekvantan 
jaron en Budapest partoprenos no va sekeio: la Plum
klubo? Ekz: Per Literaturo Universala Mondpacon! 

May Bijleveld. 

LA XX-CENTJAHA 'LITERATURO, kompare al la 
arta produkto de Ia antaúaj jareentoj, rnalgraií sporadaj 
provoj tempkoloraj, prezenlas kaoson, nekarakterizeblan 
- pro manko de kritiko. Objektiva anaIizisto dronus , en 
la varieco dela nuna verk-amaso; ne sukcesante atingi la 
cel on de sia esploro, t. e.. difini la artajn tendencojn de 
modcrnaj verkistoj. N~ pretaj akcepti, kion ili ne kom
prenas, la kritikistoj sin konsolas per la majstroverkoj 
de antaiíaj tempoj, . kaj anstataú konfesi nekompetenton, 
ili asertas la dekadencon de la mina kulturo, kaj, do, 

Józe! llelmonski: 
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ankau de la homa spirito. Ceter~, la moderna 'kriti,!c.o 
abundas je antaujugoj kaj formulaj frazoj. Intel'. libro
breto kaj skribotablo,la kritikisto-salajrulo ignoras . va:stajn 
horizontojn kaj la e{ektivan mondon. . . 

La deyeno de 1a dekadenco en ' la nuna literaturo 
estas facile komprenebla. La horoa spirito - reprezen
tata de la artistoj - baraktas en nia jarcento sub la. 
prcmo' dl' gcnerahj faktoroj influantaj nian generacion : 
kapitalismo kaj giaj sekvoj - milito kaj mizero; sporto 
kaj tekniko kaj . iliaj sekvoj - brutigo kaj nervozigo de 
la horno. . . 

Car la .plimulton de la verkistoj regas la principo : 
placi -- aperis romanoj kun aiítoj kaj aeroplanoj. Fiakro, 
kaj cevalo memorigas odoron de sterko, kiel aiíto kaj 

. aeroplano tiun de benzino. La tlIta noveco es tas nul' dif
ereneo de koloro (bildo) . kaj odoro. 

Pri la klasika kulturo, fonto edifa por ciu artisto, 
la nuna generacio ne volas scii. Citajo, elvokanta parťu
mon de tempoj, kiam la homoj estis lIlalpli urgataj kaj 
pIi meditemaj, neniom valoras, kompare al maldeoa 
dirajo, ciutaga - sed presita. ,Refoje la »nedisputendo 
pri kol OTO kaj gusto ", ca"!- la postulatan eksciton oni ne 
pIu sercas en odoroj, sed - en alkohQlo. Efektive, la 
romanoj kun koktajlo, kokaino, kanapoj, ktp,. resumas la 
modernan yivon de certa homkategorio, sed ankaií stampas 
la dekadencon de la nuna spirito. 

K var kategorioj de verkado superregas en la nuna 
literaturo : dokumenta, tendenea, amstuda kaj superreala. 
Inter tiuj vcgetas, kelkfoje sukcese, verkoj pritraRtantaj 
hejmburgan. au kamparan ' vivon; ilin mezrica kaj mal
rica legantrondoj preferas kiel te~popasigon. 

Kiel generala tendenco, regas nuntempe --:; tiom ce 
verkisto, kiom ce leganto - la deziro :' liberigi el la pezo
lego, nun gluanta al la. enuo de la aktualo. Tial placas 
memoroj kaj biogtafioj, dum tendencverko estas 8atata 
kvazall pro devo, pIi ol pro intereso. La tendencismo de 
Uplon Sinclair estas sajna, car li nul' resumas la fabel
gigantan yiVOll de Usono, kiel Dante resumis tiun de la 
mezepoka vivo katolika. 

La amon - - eterne neelcerpebla temfonto - funde 
pr:itraktas subitaj kom'petentuloj, por priskribi suprajon, 
kiun eúf'emisme oni nomas amour. La- ci-kategoria litera
turo, cel·panta . inspiron el la rondo de enuantaj senokup
uloj , nul' la perversismon de 1a sortfavor:~toj maskas ,per 
la ciam sama noino :alUO. La kelkajn esceptojnsuper
konkuras brureklame imponantaj verkoj de tia speco. 

Dwue, kvazaií ignorante la ceteran hómaron, 
la superrealistoj persiste kulturas sian sole novan 
arton. Nenio~ atentante, cion mokante, ec sin mem, 
ili provokus la okul?ju de mir~ta »ciyitano«, kiu 
ne poyas percepti, lati malrekta linio, ' cble,» virtan 
kOTon «, nek en a.pok'alipsa ·frazo iail · mistikan 

, revelacion. . . . 
. T~en, el tiu »Tevolucii,,· ar:to, post clisuzo de 

ciuj kapricoj infanaj. rezultos kompromiso inter 
fantaziado kaj kompřeneblo, . kiu liveróš iam va!or
ajn verkojn, esprimliberajn. · . '. . 

. Jen kelkaj ' a~p~k:toj, -~pegufantaj Iaekst~;ajn 
,vivkondicojn: Rapid'fmo k1!j clika. libt:om~l!wfl:' 

,'sentas. rial aperas mrutaj libro)senen'.h,!vaj. cáf. 
lIlaDhs kritiko direktmta .1.a publik-preieron,:' bona 
kaj yaloia Ýerko oftepereas >' pro , ~edistingeblo 
inte,r libroamasoj. ,K!itj tial aCet~zo pro ~nre\'igo 

. trafis ankaii laliteTlltul'on. ;' , ~_c, '. 



PÓLAJ VE1tK1STOi. 
Stanislaw Przybyszewski longan tempon vivis cn Ger

manujo kaj verkis siajn unuajn romanojn en germana 
lingvo. En sia speco II estas unika kiel .malkovranto de 
la »nuda animo « ne evitanta la plej delikatajn temojn , 
pro kio li multe estis atakata de la kritiko. Parenca al 
la samtempulo Ham Heinz Ewers , li estas en la pola 
-literaturo tiu »meteoro, kiu ekbrilas dum momento, tim
igas kaj teruras ?um momento la homaron kaj poste 
subite malaperas ... «( kiel li mem diras en sia antau
parolo al sia lasta romano "La krio «. Przybyszewski mor
tis !in la jaro 1927. postlasante multajn romanojn kaj 
dramojn , el kiuj »La nego « estas trad ukita Espenmten , 
Liaj verkoj estas tradukitaj en multajn lingvojn. 

Wlodzimierz Perzynsky mortis antau kelkaj j aroj. Li 
estas konata roman- kaj teatraj-verkisto , kiu bonege en 

. si aj verkoj respegulas la vivon de la pola burga inteli
gentularo kaj precipe la vivon postmilitan de la grand
urbo Varsovio. Liaj teatrajoj, ludalaj SUl' ciuj polaj 
scertejoj kun granda sukceso, estas plej parte kvazaú sur
scenigoj de la nuna tempo kaj nunaj homoj , kiujn 
formas plastike lia íom satira viv-koncepto. Dum long,1 
tempo li laboras kiel felietonisto, fulmpensa , humora 
kaj ironia verkisto, ciam aktuala kaj nuntempa. Kiel 
junulo li komencis per poemoj, ~n Parizo li lemls de 
la francaj verkistoj la arton verki kaj antau cio "konstrui « 
teatrajojn kaj romanojn, transiris poste al la verkado de 
la komedio, romano kaj satira felietono. Lia hmnora 
»bohsto lmpetulo <, trovigas en unua legol,i bro, llzata de 
multaj pola] gimnazioj. 

Kornel Makuszinslú es tas tuLe unika stelo sur la 
firmamento de la hodiaúa pola literaturo. Li estas poeto, 
kritikisto-feliet.onisto kaj humora romanverkisto , fama 
kaj konata tra tuta Polujo pro sia sprito kaj bonhumoro. 
Li estas ne nul' bonega, humoristo , observanta la hodiauan 
homon ell giá ridinda agado, sed - kaj tio sajnas eble 
stranga - samtempe poeto, kiu estas malgaja , elmontranta 
ciujn profundajn kaj kasitajn dolorojn de la homa animo. 
Tiuj ci du tíel kontraiíaj elementoj, la gajo kaj malgajo 
kauzas, ke lia talento atingas ofte plej aJ tajn suprojn de ľ 
poezia animflugo, ke li sukcesas sub la masko de ľ rido 
Cie ekrimarki la kasitan larmon. La artikolo »Kiel oni 
prunteprenas monon? « montras la felieton.istan talen ton 
de la nun vi\' anta, eble plej vaste lega ta humoristo Maku-
szynski. • 

lVladyslaw Sl. Reymont akiris la Nobel-premion 
192/. per sia romano »La kam paranoj «. Li es las tmu cl 
la 'plej gravaj repTezentabtoj de la mondliteraturo, prof
unda konanto de la animo de ľ pol a kamparano, briJa 
vortpentranto de la pola vilago kaj pejzago. Li kon as Cilljll 
gojojn 'kaj dolorojn, ciujn noblajn kaj rnalnoblajn io
stinktojl~ de l<~ kamparana popolo, kies simplan dialeklan 
lingvon _ . ofte malfacilege tradukeblan - li majstře 
uzas. »En autuna nokto « esta3 unu el lj aj kamparaua j 

novel oj, kiuj respegulas plej bone la vi von en la pola 
Yila~o. 

Juljan. Tuwim estas la korifeo d ela moderna pola 
poetaro. Kio al ni esperantistoj , speciale imponas, estas 
la fakto, ke Jllljan Tuwim estas mem esperantisto. Liaj 
esperan taj tradukoj el pola poezio estis antau la milito tre 
saLataj. El ili ni prezentas kelkajn en nia nuna numero. 

D I s K u T o 
Priliteratura vidpunkto de leganto 

Kun granda intrreso mi legis en la llJ111a numero de 
"Litera tura Monelo « ln inlervjuon kun J ean FORGE, 
pJ'eeipc la lini ojn , kiuj lemis pri la reciproka sin teno de 
la Esperanta popolo kaj niaj ol'iginalaj verkisloj. Car mi 
jam priatentis laú ~ťnerala vidpunklo la literaLuran dem
andoll, mi riskas mi.1l ci sube skizi kelke cla respondoj 
al la demandsignoj mct'ltaj de FORGE. 

La satata alj(.oro de »Abismoj « ekkrias: 
-' Ni ne trotaksu la Esperantan popolon I 
Konsentite: Cillj esperantistoj ne egale kapablas uzi, 

ee nllr legi, la lingvon, precipe kiam temas pri artstilaj 
verkoj. Sed ki eJ lio apal'te genus la Esperantajn verkis
tojn? Cu tio estas Esperanta apal'tajo? Tute ne I La 
samo okazas pri la nacilingva publiko , el kiu la ciunaciaj 
verkistoj pli-malpli sukcese penas akiri eventuaJajn legan
tojn . Ciu Mlloro rajLas j a esperi, ke liajn verkojn legos 
tiuj legan toj, kiujn li meritas. Nen io pIi. Do, ne tro 
taksu la esperantan popolon, sed ankau ne mistaksu gin! 

Nun, ni esploru la sLilan demandon , troegan zorgon 
de Diaj nuntempOlj verkistoj , nome la junaj. Cu hazarde 
romano (car tcmas pri tiaj literaturajoj ) devas konsisti 
el ia pl'U\'ekzerco, per kiu la skribinto certigus sian 
lingvan lerLeeon au sian kapablon forgi novajn kaj »burg
mirigajn « radikojll, kiujn li bezonas RlJ., plejofte, imagas 
bezoni? Certe ne, kaj mi kuragas aser ti, ke male, tiu 
troatenta zorgo estas esence kontraua al la vera literaturo. 
Efektive, tre malofte ekestas la neceso krei vorton novan, 
krom teknikan: kaj , verkita en kia ajn lingvo, romano 
abunda je teknikaj au tro specialaj vortoj aspektas mal
multe lalldinda. La samon mi diros pri kelkaj stilOlj 
de1ika,tajoj, kiuj n e cie kaj sub ne cies plumo trova5 sian 
gustan lokon. Ne forgesu niOlj verkistoj, ke ciulingve, 
ankau Esperante, la plej arta, 1a plej bela stilo esLas la 
plej. . . simpla. Estu supera la penso, sed ciutagaj la 
vortoj, jen la literatura belo. Senpage mi donas ] ol 

recepton (cctere mOllnovan), min apogante SUl' la ekzem
plo de Zamenhof, Kabe, Grahowski, Edmond Pr.ivat, k. 
S., kiuj nerifuzeble restas gis nun stilistoj senegalaj. 

J en generala lego, kiu toleras nur tre maloftajn 
esceptojn Neniam stilrafineco sukcesis maski verken
hOlvan malricecon. Male, ci tiun lastan ~i substrekas. Do, 
verkistoj, kvankam Esperanto malfermas antau vi sen
nombrajn kaj allogajn liqgvajn eblajojn, ne lasu vin ten ti 
kaj precip0 ne celu tro subt*n delikatecon, kiun ne 
postuJas nepre la elektita terno. Ce tia okazo, antaů ol 
decidigl, esplQru aten te, cu .tiun . temon vi devas nepre 
elekti. 

'Poste, kia:m vi faris jam vian decidon, kia ajn gi 
esLos, ne pensu pri la publiko; la pripublika penso estas 
~ateno al la inspiro, mW-do al la talento. Kaj estu trank
vilaj: spite al lOl recenzistoj , la pu,bliko ciam scios el 
via verkaro cer-pi sian satajon. Prave au malprave: tio 
ne koncernas vin. . 

Fine, mí' transiru al la lasta demando ;' 
- Kion v:erlci? 
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~ajnas Ja íaciIa ta responclo: Verku, ki6~ vi senfas, 
ke malgrU/J cio vi devas espl'imi... Povo~ esti, ke vi ne 
sukcesos cefverkon, sed tiamaníere verkon interesan vi 
almenaií liveros. Oi estas rezultato sufice konsiclerinda , 
(;ar ne ciam atingita. Ankaú ne atentu pri tiu nekompren
ebla konsiJo, kiu mirigis min tuj kiam mi sufice spertigis 
por sengene leg i Esperanton: ne pripensu, ke vi devas 
krei (aťí provi krei) verkon indan de vera tutmonda 
litlwaturo. Intence mi substrekas. Kiom da abortoj tíu 
pripenso - terura, mi volonte. konsentas - jam okazigi-s! 
Ne baraktu : vera internacia literatUl'o estigos mem, kiam 
vernj internaciaj interrilatoj de ~llfice longa tempo ekzi s
tos. Sed memoru, ke jam oni kalkulas ciulande fllurajn 
internaciajn (almenaií eúropajn) verkistojn , kies verkojn , 
kompreneble tradukitajn, oni legas tlom en al ilandoj , 
kiom en ilia dcvenlando. EI tiaj verkistoj - citi nomojn 
§ajnas neutile '- kelkaj esprimas generala:in sentojn aií 
ideojn , sed ne ~iuj. Multaj pritraktas psikologiajn kazojn 
alt cc naciaj n apartajojn. Tamen ili estas cie satataj kaj 
tiel, tutll ne antaiípensinte tion, per reciproka inter
penetrado ili kontribuas al la naskigo de tiu internacia 
mondliteraturo, kiun niaj antauuloj, altideale sed iom 
tro fruf), postulis de la originalaj verkistoj tuj , kíam tiuj 
ci unuafoje prenis en manojn la Fundamenton .- ki'u 
tiam ne estis ankoraií netusebla. Dece komprenu: niajn 
pionirojn mi tute ne intencas primoki. Nul' mi deziras 
faligi la baron, kiun bonintence, sed arbitre ili starigis 
transverse en la vojon de niaj kompatindaj originalaj 
verkistoj. , 

Resume, ke niaj verkistoj trankvilmense verku; kaj 
se ili mem opinias siajn verkojn ne indaj de Ja esperant
istara sato, nu I ke ili traduku. Tauga materialo ne 
mankas ciulande ,kaj uzante gin oni estas preskau certa 
prezenti valoran verkon. Jen cio, kion postulas ni , la 
esperantisto], kiuj es tas nek poeto] , nek akademianoj, 
nek eldonistoj, ec ne Esperantaj-recenzistoj, Dur legantoj. 
dezirantaj, pere de Esperanto kaj kiel al ni promesis 
niaj varbintoj, konati~i kun la karakterizaj verkoj ciu
naciaj - el kiuj kons.istas por ni la gisnuna internaci a 
literaturo. 

Unuvorte , cu ne venis la tempo, ke Esperanto estu 
ne celo en si mem, sed pel'iIo de kono kaj kulturo? 

Geol'gl's' AvriL 

Lici, darfi, durfi 
Car Zamenbof plene posedis kaj funde konis la 

germanan lingvon, tio estas tule senduba, ke li plene 
konscie kaj intence ne enkondukis en Esperanton radikojn 
l'espondantajn al la diferencaj germanaj vortoj : mogen, 
diirfen, miissen, sol/erl . Li opiniis, ke tiajprecizigój kaj 
limigoj estas, lai:'t praktika ' vidpunkto, malmulte utiláj kaj 
ke estas pii oportune, las i al la radikoj POV kaj ])EV 
pIi largan signifon, kiel faris ciuj latinidaj Jingvoj. Cerlo 
estas, ke la radiko LIC estas internacia ' se oni devas atcriti, 
ke gi dčYenas de la latina radiko LICERE,kiu ne signifas 
»es ti ricevinta permeson «, kie diirfen , sed »esti pel'rnes
ite«, same kiel eu angla:, franca, bispana kaj itala lingvoj 
la adjektivoj »licit., licit;e, licito, lecito«. Tial, se ni llZOS 

la radikon LIC en la senco de la' germana verbo diir fen, 
t. e. . esti ricevinta permeson«, kaj se ni diros, kiel 
fara s s-ro Totsche : . se mi licas méncji nomon« (an
statau : »se licas al mi mencii«), ciuj, kiuj konas la 
latinan lingvon kaj ciuj latinidaj lingvanoj certe protesto!>, 
car lili sencodeklinigo ofendos ilian lingvan senton: 

S-ro T01sche asel'tas. ke »oni cerle sentas la 'olankon ' 
de mallonga vorto por l~ esprimo: ~esta(perm.es~te?; sed 
multaj esperantistoj opinios,ké tiabezono ·p.ri maUongaj 
\:ortoj estas nura obeado al iu el tiuj personl\j gustO] aii 
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nadaJ preferoj, per ,k~tij Zamenhoi avertas, , ke .n1 Jne
niam devas nin gvidi«, car ili estas »tre malutilaj en 
tiel komuna afero, kiel la nia. « Rigardi kiel ekskluzivan 
devigan modeloh la telegrafan stilon kaj aspirl, 
kvazaií al celinda idealo, al la plej mallongaj formoj 
kaj esprimoj, tio estas senbaza kaprico kaj dan~era 
eraro, tute kontraiía al la fundamentaj prin'cipoj de 
nia lingvo. Zamenhof il1siste kaj prave ripetis, ke plej 
esencaj kaj necesaj kvalitoj de lingvo internacia estas la 
facilecf) kaj la fleksebleco, sed rreniam , li konsideris kicl 
precipan kaj nepre celindan econ la mallongon de la 
vortoj kaj la ma.lmulton de la silaboj . Mi ne bezonas 
kritiki la radikon DARF, car S-ro Totsche mem argu
mentas kontraú gi , kaj mi konkludas: ni ne bezonus 
novan radikon; la tradukoj de la vorto diirten, kil1jn 
Zamenhof montras ( li poví, Jajte po,'i, bavi penneson «:\ 
tute sLl fica~ 

Ni memoru la trafajn parolojn de Sro P. Nylen : 
;) Vorto, kiu estas ''''pecialajo de cer:ta lingvo, vorto, kiuB 
,ta parolantoj de tiu lingvo pensas nepre hezoni , sed kiun 
(,vitas la alilingvanoj , estas ciam dul)inda. Tian vorton ni 
ne uzu en Esperanto , cal' tia vorto kaj gia uzado estas 
naciismo, ne internariismo. Tjujn naciismojn Zamenhóf 
evitis pro vera sento pri la bezonoj kaj dezirrndaj ecoj 
de lingv) internacia. 

Ni neniel skribu tian Esperantan lingvon, kian nur 
ni mem komprenas, sed kiam la alinacianoj ne bone 
komprenos. « , 

Prof. E. Grosjean-Maupin 
Direktoro de la Akadem ia Se~cio por la 

Kom(wa VOl.'taro . 

Mi konsentas kun s-ro Totsche, ke la vortoj ), darfi . 
kaj »durfi « ne konvenas al la Esperanta lingvo kun gia 
Homana kal'aklero, Plue ili neniel estas internaci aj sed 
Dure germanlingyaj. Do ili jam koménce estas elim
initaj , kaj restas nul' )} lici «, kiu tamen ankau ne plene 
kontentigas. 

Lau mia percepto tiuj vortoj" snr kiuj sin , apogas 
Ja defendantoj de "lici«, havas en si ian senCOD de per
sona !lgado ce- la subjekto, t. e. al mia orelo sonas, ha
zaú "lici « havlls la signifon de "pel;mesi=estipermes
anta«, sed en Esperanto giestas uzata kun la signifo de 
»esti pe1'm·esata«. Ekz. licenco = permeso, la angla »li
c,cnser <, = iu , kiu donas licencon (permeson), kaj ne ni 
i1'a8 31 la latina !1epersonCt )']icet«, gi havas la sign"ifon : es
.tas permesate (al) ; sekve mi 'povus aprobi »liCilS al ,mi «, 
<lTlalogie al »plaéas al mi «. Mi ja ne povas di!'i »,mi placas 
promeni« sed nUl" »placas al mi ' promeni «, do ',mi ankai:'t 
diru »licas al mi 'promeni «, sed tia.~n- miegale bone 
povas diri »estas perniesa.te, afmi prOIĎeni « . ' TameI;l Ci .tie 
ni j a vo1as krei , maUongan, konyenan vo:tton! kun cil!j 
oportunajoj . de 1a germana ',,-darE «, la angla "m,ay ~ ,kaj 
la sveda: »far«' k. c< < ' 

.' Gis nun lni ,nu:.; kritikisla , vo~tojil jam ptoponitajn, 
sed eble iu diras, ke , 'mi mem , proponu alian; pp tai'tgan 
"orton. Estas pra-ve, sed bedaiírinde mi.deva~ konfesi, 'ke 
tion ,mine pova:~, faú. Tameu mL kaj antikoj uliaj 

. kutiitw úzas; la vortou '}} rajti « en ' čt tiu senco. ' Ve!"dil'e 
en vortaroj mi Dur trovis 1a' jenajri difinojn prl rajto : 
»POVO, prntigita de la lego au II)oro, nepr~ fari ion « 

, , k~j » PI:!,~o~ haziia ;~~1I: la leg9j ~stir lá ~oroj, 'far.i lorp , . 
Sed:Jaií mia opinio rajto egale hone povas esti prav" 

< jgita: de aii. bazita; snr ~ permeso, car se , mi , pcevis ies 
' permtÍson~ion fari,~ tiam ,mi ja ,rajtas 'tiqu far)., cu,.ne; Ta
,,~.men mi , estas tuté" ce.rta, "ke" multaj ~saini.dean0j. trovás 

»rajti.(; multe troforta. Sed cu gi efektive estas'? Mia
opinie Ekz. 'anstataii »cu, vi permesas al .mi, ftaulino, 



ke ' mi ťu.mas tte či?« au »~u estas permesate enlri? « 
mi do dir.as ; »éu mi rajtas fumi tie ci, fraiílino? « kaj 
»cu oni rajtas eniri?« Plua ekzemplo; «cu ankau ml 
rajtas rigal'di la foton ?« . 

Kompreneble ankali mi estas konscia pri tio, ke 
»rajti ·.(" ne estas uzebla cie kaj ciam, sed bjnas :11 mi, 
ke nek »lici « povas ciel kovri la ideon de tíu neekzistanla 
sed forte dezirata vor to. 

K. T. B. G, Stockholm. 
. ' 

8fCfHZO 
Ciujn librojn, ricevitajn en du ekzempleroj, m rec

enzas. Unuope ricevitajn librojn ni nur mencias. - La 
recenzoj esprimas nu/" la opinion de la recenzinto kaj ne 
tiun de la redakcio. Pro lio la reda/wio tre volonle 
publikiga,~ interesajn kontrau.opiniojn, koncernantajn iajll 
apcrintajn recenzojn. - La libroj, ci tie menciataj kaj 
recenzataj, estas haveblaj ce la librofako de nia eldolwjo. 

DRO EDMOND PRIVAT; ESPRIMO DE SENTOJ 
EN ESPERANTO. 67 pagoj. Eldonejo; UEA. Geneve 
193 I. 

La carmaspekta libreto enhavas la materialon de l' 
kurso, kiun la eminenta preleganto faris ce la Univer- , 
sitato de Genevo. La temo estas ekstreme interesa kaj 
unika ; kiel esprimigas la sentoj en nia lingvo parolata, 
esence djferenca de tíu de la lemolibroj. La sajne sen
r.retenda titolo kasas en si profundajn problemojn; ec 
llia supraja analizo jam liversas al ni gravajn armilojn 
kontraú tiuj, kiuj insultas nían lingvon »artefarita« kaj 
asertas ~in rigida matematika ludo nekapabla al la komun
iko -de l' pIi faj raj vibradoj de la homa animo. 

La enkonduka parto pritraktas la gramatikan sk.elet
on de Esp. kompare al la »naturaj « lingvoj, diferenc
igas giajn dudirektajn evolu-eblajojn; la sisteman intel'
nan · plukonstruigon kaj la reageman asimilan forton al la 
fremdaj elementoj; frape gi demonstracias, ke la ieguleco 
de:.nia lingvo kompare ' al la pIi formricaj »gepatraj « 
lingvoj ne kunportas ian malricigan ligitecon, car, kion 
ni perdis ce Ia forrnoj, ni abunde regajnas per nia elasta 
esprimpova vortordo. · Tamen, kiam 1a autoro parolas pri 
lio, k e la lingvouzo inultfoje preIeras konseni 1a Esper
antdevenan el du rad:ikoj ~ cerpitaj unuparte el la natura 
evoluo, aliparto ,tilfremdlingvá fonto , - (ekzemple: 
evoluo, evolucio) li neglektas la mme fortesenteblan tend
encon al lakona stilo. Mi kredas,ke »6-voluo« dankas sian 
popularecon al sia mallongo. ~ 

- La cefill) parton de ľ libro okupas mikroskopa ,kaj 
sprita analiZCi de ma lingvo uzata-, en la vivo, precipe ser
c,ante Ja esprimmanierojn de , ľ sentoj. Tion oni devas 
legi '! Laproblernoj svarmas -antau ni" 1a afiksoj mani- , 
festas ' sianpropran mistikan Oe vivon; jen mortmtaj, jen 
alifexme , reenkarnigintaj! Estas bedaiírinde, ke la . libro 
estas· nul' ' rapida skizo', ke la prob-lemoj esta5 nux rapide 
tusataj, sed tión klarigas, ke anstataií pIi detala ,studo la 
libro enhavás nur la rpaterialon . dli kelkaj kursaj prelegoj. 

" , La libro apartenas, al la mahnultaj enpensigaj ver-
koj denia prilingýa literaturo. ' ,,' 

, Ludoviko Totsche. 
~ 

-ANSTATAU~ EDZINO. Verklta de Erica MaxweU 
(Rseií.donimo; sia ,\'era nomo : ~ L-ilian M . . 'pyke) . EI la 
.angll'tradúkita tl~ , M. Sarnpson. c· 12 pa~oj. Eldonejo; 
HeroldO' de Esperanto, Koln. . - , 

~La rpmano temas pri 1a sorto .de aústralia verkisto 

studant.a Ía sodan situadon en Sovetrusianclo, de ruša 
grafino minacita per terurajoj kaj de duonaustralia, du
onrusa junulino vivanta ode en Londono. La okazajoj 
kapturnige kirligas antau la okuloj de l'leganto; geedzlt.0 
de viro kaj virino, kiuj ne konas sin, eskapo tra la 
landlimo, sensacia murdo, vizito al Scottland Yard (Lon
dona dťtekti"ejo) kaj vizito al multaj cefurboj de Europo, 
ripoziga sipvojago tra la oceanoj kaj fine Aiístralio kun 
sia sude varma klimato kaj kun siaj varme bonkoraj 
logantoj . 

Estas certť, ke la libro servas cefe nul' por distro. 
Precizó1 observkapablo, reala vido, profunda filozofio socia 
ne apin'leoas al la fortaj flankoj de Erica Maxwell. Siaj 
verkislaj yirtoj: lerla {abelopleklo, gisslreca veko de ľ 
intereso, simpla, klan. (iom naiva) stilo, cn la amaj 
scenoj ci anl bongusta, eleganta taklo. La ensovo de pores
peranta propagand(l eslas lerte farita. 

La Iradukn eslas bona. Tamen kelkaj rimarkoj. La 
kunmctitaj verboformo:j e, las tro multe uzataj, la sim
pIaj formoj povus mu ltloke anslataiíi ilin. La tradukinlo' 
ja ne verkis lernolibron de logiko, sed romanon , cn kiu 
pIi gTCll'as la facila, ruli~anla stilo, ol la scienca preciz
eco. Malgusla estas la uzo de »vollenat.a « anstalaií »dis
cipJinita" (pago 8) , »fugo « anstatau du~o « , »konekto « 
anstataií rkontakto« (pago 77) ' Kelkloke »unu« estas 
Ilzata kiel nedifinila artikolo. Tia uzo estas nepre ekster
minda. Ankaú la loko de »ankaú« ne ciam gustas; ~i 
devas ciam antaiíi la vorton, al kiu gi rilatas. Cetere mi 
havas nenian seriozan riprocon kontraií la lingvo de ľ 
Iradukinto. 

Kiu ne sercas altan literaturan valoron, sed deziras 
sin distri, tiu bone elektas legante tíun ci romanon. La 
aspekto de ľ libro es tas placa. 

Ludovi/ťo Totsche. 

V. MAJAKOVSKJJ; PER VOCO PLENA. 72 pa~oj. 
Tradukintoj; N. Hoblov, N. Nekrasov , S. Rublov, V. S'ut
kovoj. Eldonejo; Ekre]o , Leipzig. Prezo ; P. 

»Sed mi 
min bridis, 

piede 
premanle 

la gorgon 
de mia propra kanto. « 

(Mapkovskij-Hohlov. ) 
La cititaj linioj dOHas la solvon de tiu ci enigma 

poeto-vivo kaj pusas antall nin la problemoo ; sentema, 
lii-ika jndividuo kiel trovu sian lokon en soci o kolektiva, 
kaj ' cu la iudividuo entule povas ekzisti en tia socio, au 
gin fo-:rr~os nul' korpe-m'~nse unifor~igitaj fantom~j d~ 
r utopJOJ , anstataij homoJ , nul' skemoJ ? La sampartlano) 
de Majakovskij staras senkomprene antaií la sinmortigo de 
l ' poeto, ili ce riproéas lin pro tio. 8ed cu ne lio estis 
1: sola konsekvenca, I~~~a ago de poeto, kiu mortig.is. e~ 

, ~l l~. pocton por . f,angl hur.lanta. trumpe.to de politika) 
ideo] ? Jes. lati ha kredo, ).1 servIs per ho la aferon de 
estonla pIi perfekta homaro, Sed la destino de l' poeto 
eslas konstrui la novall , pIi perfektan homon in t e r ne, 
e n I a a nim o. Kaj li perfidas tiun ci destinon , se li 
prostituas sin kun la ta9a politiko. Tio kaiízas, ke inler la 
politiktendencaj poem Oj apenau trovebla5, kie5 vivdatiro 
superus tiun de l' efemero. 

Same estas ankau la Majakovskij-poemoj de tiu Ci 
libreto. Se la celo de ľ tradukintoj estis prezenti la po
ezion de Majakovskij por doni ideon pn reprezentanta 
f iguro de la nova rusa literaturo (kaj laů la antauparolo 
tio esti" ilia celo), ili estus devintaj fari kolekton eI Jia 
tuta verkal'o elektante liajn plej sukcesajn poemojn. La 
yolumo enhavas vefsojn, kiuj konvenas por deklamo antaií. 
entuziasma amaso, sed kiuj perdas sian efikon por la 
leganto. Nekonsiderante la enhavon, tl'ovi~as multaj versoj, 
kies telmika arto konjektisas neciutagan talenton. Ke krom 
popola »tribunuso « 11 estJs ankaií homo, ema al kompato 
por Ia m.i~e~uloj ; 'tion m?ntr~s 1a »Parizanino« .. 1\e lin 
ne kontentIgls la 1'010 de 1 »tribunuso «, ke en la !Dtemo 
ae- lia animo vlvis la \'era poeto, kiu devis konstante bat-
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ali por riceyi indan lokon en tiu socio, kies heroldo II sm 
sentis : lion montras ~La poeto laboristo «. Kompatinda 
MnjakovskiJ 1 . 

Ne konante la 1ingvon de l' originalo ne estas robla 
por ml la kontrolo de l' traduko. Oi estas certe ne egal
nívela; parte fr!lpa per teknika brilo, parte malglata, stum
blan ta. La stranga dispecigo de l' verslinioj ne nul' mal
bele efikas, sed ankau la okulojn laciga,. La tradukintoj 
esLus povintaj tute trankvile forlasi tiu!! formon. Pres
eraroj ph multas, ol licus. 

Estelo. 

JEAN FOHGE: Mr. TOT ACETAS MIL OKUI;OJ:\l 
Romano. Literatura Mondo Budapest. 

]i'ormato J3.5X20 cm. 242 pg. Prezo: bros. P 4.50, 
b:nd P. 6.50 plus J0 0/o por sendkosLoj. 

Antall du jal'oj, en kadro de peLita intervjuo, rni 
rjproci~ la aiHoron pro longa silentado. Eslis dolOl'e 
pensi, ke juna talento, kies nnna paso jam vekis geneJ'alan 
alenton kaj rezultis valoran sukceson, subite forlasu 1" 
movadon kaj f1ankenjeLu sian plumon pro motivo, fa
cile komprenebla, selt neniel akceptebla de ni, kiuj estas 
neforsireble katenitaj al la kulturado de nia lingvo. Pasis 
du jaroj kaj Jean Porge denove ekparolis, kvazau pravig
ante la aserton de hue mortinta poeto Schulhof pri 
Esperanto : 

»PLi /;;ruelan, ol la jomaj uzurponloj 
vi olporlis ol ni en la mondon moron; 
ili piedbotis homoj/l libeF'ecojn, 
de La Lalldo siris parlojn, Limojn, pecojn, 
sed vi siros I'L La brustoj nian lcoron. 

Kaj tiel es Las bone ! Lingvokulturado bezonas tutan 
koron, Eslas egale, cu miraklovida optimismo au anlara 
pesimismo inspiras la koron por laboro ? Tio povas esti 
grava nur el vidpunktoj de cer taj kritikistoj, havantaj 
nenian pareucecoll al la kreopovo de la verkisto. Ec sub la 
masko cle la pesimismo ml ofte retrovas kaj admiras 
tiun amon, kiu katenas la talenton al nia lingvo. 

Jes, mi admiras kaj plene respektas gin kaj el tio 
clevenas la sincereéo de mia saluto : Jean Forge,. la apero 
de via nova verko kauzas al ni gojon, novan forton, ril\
igon ! 1\1i estas konvinkita, ke la leganto same opinios , 
cal' via nuna verko, kiel la antauaj, havas sugestan povon, 
kiu tenas la interesigon, stimulas la scivolemon kaj kon
tentigas la artan guston. 

Mr. Tot očetos mil olwlojn. lom bizara titolo, sed 
gi bone koinciclas kun la enhavo. Detektiv-romano, sed 
ne bulvarda, ne harstariga sanga fantaziajo. Oi 'estas tiel 
moclerna, tiel rice saturita cle psikaj subpentroj kaj de la 
pulsanta VIVO , ke gia valoro alte superas tinjn pretenclojn, 
kiujl1 oni generale havas ce la tia,specaj romanoj. Tiu ci 
verk"O donas Litera{uron. Nul' vera talento povas tiel majs
tre kontentigi la gustojn de la literaturamanto kaj de . 1a 
nura distrosereanto. Cirkau la aparato, kraita de la 'autora 
fantazio, plektigas la delikataj faclenoj de romano, kies 
verSajneco estas eksterduba dank' al 1a rolantaj figllfoj, 
kiuj reprezentas realan medion. Mister Tot, 1a riča ame
rikano, kiu trosatigite estas dronanta en la spleno, D-ro B. 
Kivikas, la psika kuracisto, kies filozofio, nurt.mta sin 
cl krima plano, kaj Madame Marion de Lafond,' la pompe 
bela logantino de la hotelcambro n-ro 265, kreas en la ' 
romano lian atmosferon kiu kelkfoje atingas dramajn 
altecojll kun emociveka korpremo. F-ino Fernanda Berg, 
la carma, iom naiva kaj romantika stenotipistino kun sia -
profunda kaj vera amo al s~ro Charlie Husting, al la 
facila,nima ruledludisto, bone respegulas la amerikan 
fihnromantikon, sed kun earopa solvo. Fine la komika 
epizod figuro -de s-ro H. Viskarbeto, la hoteldetektivo, 
liveras la necesan bonhumoron kaj melas la fman punk
ton al la romano. 

La enhavo ... Ne I Seka détaligo senigus 1a leg-
onton de tiuj ekscitigoj, kiuj es.tas bezonataj sehi la evo
luoll de la romano. l.a enhavQ meritas prisilenton por ne 
moderjgi 1a sci\'olemon, la artlm guon de tiiIj , kiuj akiras 
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ia verí<on por Í<onati~i kun Dova, tre inte~esa ka] litertl.
turvalora kreajo 'de ma talentplena Jean Forge~ Suficas di
ri, ke ' la enhavo estas tiom originala, kiom la stilo indi
vidua, ' kolora kaj esprimrica. Legi tian verkon signifas 
refortigi en la kredo pri la egalrajteco de -nia originala 
literaturo . kun tin de la tradukita, . 

La eldonisto donis placan eksterajon al la yerko 
kaj tial la libro bone servas ce tiun propa~andon, kiun 
ni devas fari ofte al la neesperantista publIko, kiam ni 
montras al gi nian bibliotekon. 

Aparte kaj aplombe rekomendi la verkpn ~ neneces(' , 
car la nomo de gja autoro entenas garantion pri la bone co 
kaj plnan rekomendon faro, tiuj, kiuj legis la ·romanon. 

, Joha. 

SIGELMARKO.T ]<UN PROPAGANDOIEKSTO POl~ 
ESPERANTO. Eu lingvoj angla, Esperanta, Franca, ger
mana, hispana kaj sveda. Tri,kolore presitaj. Ciulingvo 
en aliaj koloroj.En folioj po ok markoj tekstantaj pri 
Radio, hamoceana, aviada, fervoja kaj automobila tr.lfik
oj, sporto, turismo kaj internacia komerco, La tekstoj 
harmonias kun rilataj vinjetoj . Unuopa marko 3.5X5 cm. 
Prezn : TO folioj gmk. 0.55 afrankite, 70 folioj gmk. 
3.30 afrankite. Eldonejo »Heroldo de Esperanto «, Briis
seler Strasse OLl, Koln , Germanujo. 

ELDONA SOCIETO ESPERANTO', Stockholm , 
Svedujo, eldonis noyan serion de ses"fotografaj p08tkart'Jj 
el Stockholm kun sveda kaj esperanta teksto. La kaTtoj 
prezenta.i: Rega kastelo , Parlamenta domo, Urbdomo, 
KOllcerla domo, Hega dramata teatro, kaj la. S\:rato J(l1ngs
gatan. Laprezo es tas po o: 15 kro 

FRATOJ FETl-IKE: 500 slow jezyka ESPER.'\~TO ; 
kompletny kurs metoda przyspieszona w 10 - lekcjach. 
(Eld . Bracia Fethke, Bydgoszcz, 35X23.5 · cm, I/~ p. 
Prezo: 1.20 P.) . 

Kvankam mi preferas la rektan metodon, estas 
konstateble, ke la bone, ·bonhumore, sage kaj intercsplene 
konstruita verketo de fratoj Fethkerueritas la hudon. 
Intel' la multaj malbonaj, tedaj lernolibroj, tiaspe~a 
verko estas tute refresiga. 

Szilágyi . 



VORTOJ DE KAMARADO E. LA NT!. (Eld. SAT. 
Eldona Jako kooperativa, Leipzig 19X I2.5 cm. IQ2 p. 
Prezo : 2.-) E. Lanti SUl' sia teritorio, celkonscie, forte, 
nelacigeble agadas kaj la rezultoj de lia agado elokvente 
parolas. Elokventaj estas ankati la artikoletoj, kiuj est.as 
en la verko »Vortoj « kaj ili sensacie montras la evoluon, 
historion. rezultojn, sukcesojn kaj trompigojn de vere 
grava kaj grandspirita .estro. Li estas tuta viro, kiu ne 
hon tas nudigi sin per siaj vortoj, car li sen tas sian fOlton, 
sian estrecon. Lia individuo estas sana, cu la sana nudeco 
de la spirito estas kasinda? Nul' unu frazon ankoraií, kiu 
karakterizas tre plastike cu la verkiston, cu la verkon. Jen 
la citajo.: »Nur senkur~ulo, duonviro, kastrito timas 
akcepticiujn konsekvencoJn de la ideoj , kiujn li propa
gandas.« 

Szilág.l'i. 

B. GALIN »KIEL FIRMIC:IS KOLHOZO « "LA 
VOJ ° DE LENIN«. (Eld. EKRELO, Leipzig 1931. 

I6XII cm. 1~ p. Prezo 0 .20 gm.) Kolhozo signifas : 
Kolektivan agromastrumejon, laií la libreto. Intel'esa 
kroniko p,ri la kunbatigo inler la komuna kaj pril"ala 
mastrumado-manieroj , kies venkito farigis la komuna 
»kolhozo.« 

J . STALIN »KULTURO NACIA KAJ INTERNA
CIA. ( (Eld. EKRELO, Leipzig 1930. I51/zX I; cm. 30 

p. rezo 0.50 gm.) Du paroladoj de Stalin, konstrui taj 
lati la / reguloj de kristala logiko. - La autoro kaj ankau 
la enkondukanto pravas, ke nun ai1korau oni ne povas 
forj eti ec en USSH la naciajn kulturojn , ee oni de"as 
utiligi ilin por 1a profito de la internacia kulturo. Tamen 
ni ne povas konsenti la troan kondicemon de E. Drezen, 
kiu tiamaniere limigas la teritorion de Esperanto, ke la 
afero povas esti jam iom dangera, hereziga .. 

Szilágyi. 

N. MIHAJLOV, LABORlSTO DE LA UZLNO 
»SERP I MOLOT « : Batalante por la metalo « (Eid. 
EKRELO, Leipzig 1931. I{I.5XIO cm. 27 p. Prezo : 
0.50 gm.) . 

Entuziasma priskribo, kiamaniere oni atingas la rez
ulton de la kvinjarplano dum kvar jaroj, rilatigante la 
temon al unu uzino. La trad ukin to , P. Gavrilev laboris 
bone. 

Szilágyi. 

MANIFEST O DE LA SENNACIISTOJ (Eld. Sen
nacieca Fr~kcio el membroj de SAT, Nov-Jorko 1931. 

Itl.5X 12 cm. 32 p. Prezo: 0.20 gm.) En -la kajero trov
igas respondo .al la supre konigitaj Stalin-raportoj. Lati 
la frakcio jam nun oni qevas k:onstrui la sennacian kulturon, 
1a sennaciecon kaj 'oni ne povas aprobi la oficialan rusan 
jugon pri 1a -<tfero, kiu favor.as l<!- ' nacňsmojn sub la 
Airmilo de la inte~naciismo. La klopodo de ia »sennaci
istoj ~ ' sajnas idealis~á, . kaj la ~et~o de la kontraiíuloj 
plie akomodas sin al la konkretaj rilatoj . Ni ne vivas en 
retort~ kaj . ni deva~ : ciam ka1kuli la mriltegajn koeficient
ojn,. kiu,j kómplikás la U2~adon de teor.ioj en la multkolora 
Y.Ívo. Szilagyi 

j v'· 1 ~ , -; ~~ . 
. P'REPARANTOJ DE }HLITO ; ak~á ·.konkludo e~ 

la proceso de iridustria , p~fio. (old.CK,SEU, Moskvo 
193o.;22XÍ5 cpl. ']2 p: Prezo : -0.70 mk.) Oni tutebone ' 
!~meinoras '. la in~enierproce.son, ·' neS} ak.uzresnmo esta~ la 
libro. La t'raduko ne éstasbonll. Ekz. kiál ekapero? Tute 
ilufiw' :' kip. Preserará:maso. 

Szil4gyi. 

PETRO PANe: LA MORTO DE JANULANS. Rak
ontoj. (Eld. Ekrelo, Leipzig 1931., I5XII cm. 34 p. 
Prezo: 0.30 gm). Tú mallongaj rakontoj, kiuj akre 
montras la konturon de bonega, rusa talento. Precipe 
bonegaJ estas la du lastaj noveloj , en kiuj sin montl'as 
la vila~() de rusa transirepoko, kies ritmo estas tute alia, 
kiel tiu de la urbo. Szilágyi. 

LEA KANTARO. Kolekto de proletaj, batalaj, liber
pensulaj kaj popolaj kantoj. III-a reviziita eldono. (Eld. 
Laborista Esp. Asocio: Berlín 1931. I!I.5X IO.5 cm, 7!1 p. 
Prezo: o.~o gm. ) La kanto estas bonega propagandilo, 
sekve la lIbreto estas tule laikela. La traduko de la 
kantoj estas generale bona, nur tro strangan eraron mi 
trovis: »Ho, gojo, · de la monlo - Rigardi trans la val' 
- Kaj de la 1lOrizonto - cielan bluan hal' « (?) Tiu ci 
strofo, tute ne kompreneble evitis la atenton de la 
redaktintoj. Szilágyi. 

M. SEJNMANN: MOHALO RELIGIA KAJ MOHALO 
PROLETA. EIJusa lingvo tradukis P. Gavrilo\,; Lingve 
kontl'olis V. Lebedev. (Eld . Ekrelo, Leipzig 1931. J 5X I 1 

cm, 32 p. Prezo: 0 .50 gm.) La ekirpunkto : la regantaj 
klasoj diktas la moralon. Ties sekvo es tas, ke el gCOf'rola 
vidpunkto la proleta motalo venkas la bllrgan . .Ten la 
enhavo de la verketo. La kajero estas lerle, bone, interesa 
verkita kaj tradukit.a;· la menciitaj faktoj estus pIi kon
vinkaj, se la autoro estllspli kritikema koncerne la 
informfontojn. Pro tio mi pensas, car en unu okazo, 
ce hungara ekzemplo mi poví. konstali (' ruon kaj tio 
impresas malbonc. 

Súlúgyi. 

ll. LA VRENEV: m '·HOM'PO. (Eld. EKllELO, Leip
zig 1931. 20.5X I4 .5 cm. p. Prezo: 0.70 gm.) Interesa 
tipo de la moderna rusa tendencdramo, kiun la malbona 
tradllko faras preskaú neguebla. 

Szilágyi. 

S. RUBLEV: ESPEHANTO ZIRKEL ; praktisches 
Hilfsmitlel fiir Gruppenunterricht. I. Teil fiir KurslIs
teilnehmel'. (Eld. ZentralkomÍtee der Esperantisten. 
Union der Sowetrepubliken, Moskau 1930. 2 5X q cm. 
62 p. PrelO: 1.-- gm.) Vigla, bona lernolibro. Bona 
metodo kun soveta tendenco. Nura manko: senhuIIlora. 

Szilágyi. 

Karl Radelc: KAPITALISMA SKLKVECO KAJ SOC1-
ALISMA LABOROH.GANIZ0 el rusa lingvo tradukis 
grupo de moskvaj esperantisloj entuziasmuloj de libera 
laboro. (Eld. Ekrelo, Leipzig, 1931. I7 .5X 12 cm. 32 p. 
Prezo: 0.20 gm.) Forta, bODstila polemikverko, klU 
bone profitas en la disputo el la kontraiídiroj de la 
kapitalismo. 

Szilágyi. 

ANONCETO •• 
Prez~: p.0 unu. enpreso k,~j. dek vortoj 70 fileroj 

(50 pfeDlgoJ) au ~g~vaJoro. Miru~umo estas 20 "ortoj. 
Pagebla ankaú a1 DlaJ reprezentanto]. 

La uzanto de éí tiu rubriko havas La nepran dp-von 
respondi almenaú unufoje al Za lwrespondajoj, aLvenintaj 
al li laa la anoncita temo !! . . 

LAMEMORON PLIFORTIGAS laií metodo trifoje 
premiita de la, Parna Ak'ademio profesoro de mnemoniko 
D. FAJNSTEJN - VlLNO" Zawalna 15/ 1I (Pollando). 
Postulu. senpage prosp~ktojn de la memorfortiga kurso 
en Esperanto. 
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UNUAKVALITAN 
IBELAN . 

MALMUL TEKOSTAN 

I 

laboron liveras ·al vi la 

PRESEJO DE 
LITERaTURa MOHOU 

NE FORGESU: 
en Hungarujo la salajroj 
estas malaltaj! Do certe 
inter la preskostoj estas 
granda diferenco! Tial 

demandu nin 
pri preskostoj kiam vi 
volas mendi ion. 

PRESEJO DE LITERaTURa MONOO 

I HUNGARUJO, BUDAPEST 

-- - ...--

! LEGU LA TRADUKAjON DE J, SIMOMURA ! 

KAJ 
VIGLIGU LA ELDON

ADON EN JAPANUJO PER 
AéETADO DE JENAJ 

LlBROJ! 
o 

UNU-
AKTA TEATRAjO: 

"UNU BILETO" 
DE JŮZO JAMAMOTO 

11.;) 10 CI1l., 4-; pg. 
o 

DETEK-
TIVA RANKONTO: 

"INFANMURDO" 
DE RAMPO EDOGAŮA 

11.5 J 6 cm.. 'll pg. 
o 

Yi nt' pento,; scndintt> al ni 6 inLcr. respomlo
kuponojn por Liuj du \-(·rkoj. - Eldonejo : JapaTlll 
EsperclIllo-Asocio. t:!3 . anbancoo K DOj imaci , Tokio. 

Japanujo. 

HAVEBLA CE LITERATURA MONDO 

VI 

POR LA AUTUNA SEZONO 

APEROS 

UNIKA VERKO INSTRUA STUDO 

DE 
fl) 

- q 
.~ KAZIMIERZ SMOGORZEWSKI ~. 
E ~ 
~ ~ 

.:: ND O 128 pa~a ;;; ~ PO L LA formato: 14/23 cm ~ 
o a 
~ o 
'g K AJ ~ 
~ o 
15. 
Ol Prezo : GERMANIO :. -= fr. sv. 250 
o .................. ~ o. :;, .. ~ 

o ~ 'E kun pluraj (du multkoloraj) landkartoj. Ella franca !!. 

Itl tradukis S J Grenkamp-Kornfeld == 
~ ~ 

Eldonejo 
A 

ESPERANTISTA VOCO 
JASLO (POLLANDO) 

3. 

Pelu senpagan pecimenon df< 

INTERNICla MEDICINa REVOO 
car la monata organo de 

Tutmonda 
Esperantista Kuracista Isocio 

bezonas yian subtenon 

Ci e ta la sola pure scienca gazeto 
cn Esperanto 

Redakrio kaj adrnini tracio : 

D-ro P. Kempeneers, 20, rue, aux Laines, 
Bruxelles (Belgujo) 

Jarabono: 
unu usona dolaro au ekvlvalenta sumo 

Postcduwnto: 28.14.51 (Bruxelle ) 
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~RI I~:A M~TAFORA UZO DE LA NOMOJ DE KORPOPARTOJ 
w. E; ' C O.J..LIN'S ON-

.. ~ 

" 

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

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

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

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

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

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

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

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

"',:;.' '" ~ ~ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Osto eirkauata de kanno ,estas analoga al frukto-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* * ;y. 

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Bedaurinde KTaków prezentas vespete tro miilmllH~ 

Font Giralt bone fart.as 

ICK·estro kaj 
lia estrino 

rr: I<reuz guas 
liJ. v1j.rmon 

Lid:ia Zamenhoť 
tuj .pos t la aeelo 

de »Hura ( 

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

Morariu 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

La plej popularoj kongrťsanoj:. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* * 'I- J. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MOdelo de la Z~men!zof-Monúmentoen Bia/ys/ok 
" (Dtm~nsil?j ,7X4 m, plteco 12 mj 
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mctroMj~, d I 'I ... . .... . k I' f' . ]gra o tra a I ummitaJ groto,J. ....]uJ ape OJ, 1-

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

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

* * >I-

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

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

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

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

'I-

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

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

" .. ' 

.... * , * t: 'fo 

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

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

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

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

* * '>r _ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

* . * 'fo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L:omoano. 

Stelo; rlgardas ' Wawelon 
Teo Jung 

Stelo j rigardas li avelon. , i 

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

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

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

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

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

, ' 

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

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

, La, Etemeco . . 

~,~ 

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

Karaj samoelanoj. J , 

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

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

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

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

" 

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

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

'. * ', * :" oj, 

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

peranton : 

Rego Rampsenito · 
- H. Helne

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

!" 

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

' pro ridego preskaií krevis. 

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

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

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

por aperti sen_ perf<ortoj 
Cian SlosoIÍ; ne rezistas 

. lin' ee la plej firmaj pordój. 

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

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

. siaju ridojnjee jetis. 
P.r ".' 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

· oili Stelis' nur malmulte, ..... ~ 

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

- - "., ~.f- ~ ~ 

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

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

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

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

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

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

. ' .. . 
Eugenjus'ilforawski :' 

Portreto de La ",!egro Bouleme 

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

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

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

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

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

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

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

II Maliea abomeninda -sél'pentó
ď

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

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

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



Janina' Konarska: Pejzago 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

~ tile1Jd~ins.ki .: Kompozicio 



Dragutln III ch - Jejo 

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

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

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

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

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

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

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

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

- diris Glisa post la unua rimarko, Seď neniil 

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

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

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

o GCl1ui emus mi kún pio danka. ~" 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

08118UO 
DANIELDEFOE* 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El la serba: J. Stefancic 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

Siitcigyi 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Masko; 

L. N. Newell. 



JAN , WEiiL: Tridllk iarojÍl en ia Ora Nordo. 314 
pa~oj, Tradukis kaj eldonis: Moraviaj EsperantoPion
iroj. 1931. Prezo: bros. P. 6. 20, bind. 7.50. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ludoviko Totllch"e 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-sukcesis. ,> " '.. • ';, 

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

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

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



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

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

Parvus Piscis 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LINOVO, STI,LO 
fORMO OE 

K. KALOCSAV 
Ella enhavo: Esperanta vort

" 

MENDU DE LA 

faradů; la Esperanta riIl!o 
kaj ritmo, la Esperanta el
parolo, la' Evoluo de nia 
poezia lingvo, Sendemandaj 
lingvaj respondoj ktp. -
Pl'ezo 'sv. tr. 3'10, bind. 5'
Aldonu 10% ,por sendkostoj. 

ELDONEJO DE "LITERATURA MONDO" 
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KONTRÁŮ LA HIPO:K'RITO! 
POVUS ESTI LA MqTO DE LA NOVA VERKETO DE 

KENELM ROBINSON 

HOMIRISMI LIBORO 
UNUAKTA TEATRAjO. 32 PAÓOJ 
KUN DUKOLORA (WVRILO. -
PREZO: , 0.50 GERM. MARKO); 
6 PENNY; 0 .70 HUNG. PENGOj. 
ALDONU lOo/"POR SENpKOSTOj. 

CEFDi:PONEJO: L (T E:J~ AT,Xl'iR A MO N I? O, 
HUNGARUjO BUDAPES r:' IX / BORÁROS-TER 6 

MODERNA ENHA VO 
PLAtA ASPEKr,O 
FACILA LINGVO 
karakterizas la novan 
eldonajon de LITERATURA MONDO 

Fonnato 13'5X 20' cm. 244pg. _ 
Prezo: bro~. P 4'50; bind. ,p 6'50. 
Plus l00/ó por sendkosloj , '! 

Mendu tuj če ' ,;Literatul',a Mondo"'" .. 
Budapest, IX. Boráros·tér 6, IV II ' 
ce 'niaj reprezentantoj > " • 

kaj ce ciuj seriozajesperantjstaj Iibrejoj 

~ cu VI', KORAS LA GAZETOJNO'ESATI , 
"CU VI KONAS LA VERKOJNELDONIT·AJN DE ~SATI 

, SE 'NE;' PETUPROVEIlZEMPLERON. TURNU VIN PRI IlOMPLETA 
.' 'U8ROICATALOGO AL LA SUBE 'NOTITA 'ADRESO I 

t'! . , " 

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

, , ' SENN~CIULO , ~l ' 
kun interesaj ()riginal3lJ kunláboraloj Pfi sociaj 
bataloj, laboristaj problernoj ktp., raportoj el fa 
tuta mondo. ,8 p.a~j d:e formato 25X32 cm. 
llustrita. Kun simpaga ' m onata aldooo: U,1 

. Lel'nanto por perfektigantaj esperantistoj. , .... ' 
SA T eldonas ankau literaturan revuon monatap 

j 

LA 'NOVA'EPOKO t . ' . . -~ ~. - ~, I!-~\ hel~tri~ti~aj, kr~til)aj~ sciencaj A yerkajojj 
ongmalal kal tradukitaJ. La 2 4-paga duob~ 
kajero. (majojj'unio) en!enas interalie dekton~e 

, I;>rimilitaj literaturaJ?j ; .gi estas havebla kontraií 
pago de 0,50 mk. g. , , ~ 

~' ... ' 

La' Eldon-Kooperativo de SAT ofertas aJ. ' vi :' . . ~ .'i 'I T : .' t ' PLENA NOR TARO DE ESPERANTO '~ : 
, '(536 . pagDj._ Yerkita 'de:. ,p;rQf. i·Gr,oa-jean:..:.,J , 

Maupin, Esselin, G.r~nkamp.'Prof . .wál'ing- .'~·" , 
hien) broB. 9.- mk., kart.. ruk. g. ; I·O.-;:;...:.J::;/:··: . 

J. LONDON, ' LA ' FERA KALKANUMO ď, , 

(3'68 pg.) :hros. _2,60' mJr" bind:-3,50." 
Valter: (Voltaire), 1f1ND1D (Omdide) _ 
. , JI6~ pg;) .mk. 1.7,0 . 
VORTO] DB lf-DO LANTl ' 

(1 92 :pg.) mk. 2.-
NA.C!lSMO (E.' ~anti), 

(12.4. pg.)mk.- 1.30., 
Bo.gdanov, RUG4 $TELO~ (utopia rom,ano) ' '. 

. (168 pg.) ruk. 1.,60 , ll, ? • • 

kar 30 aÍil!jn granaajn ~kaj ' pIiO~~~g.rándajn .. 
librojl1 kaj brosm:ojn ~beletris!ik~jÍl . kaj, sci~nqtjn.- ,:, 

\ -/', .. {'" '~ " 



La ~enorela holJ.'lO 
- ZoU6n AKnbrus -

En iu plej nebula mateno de la 17 I 5-jara dec
cmbro maljuniganta homo eu eluzita vesto sin turnis 
de la katedralo Sankta Paiílo al la Paternoster Row, 
Iln la straton de I' libTlovendistoj, kun sufioe granda 
pakaJo sub la brako. 

La strataj lanternoj ne lumigis plie la malvastan 
kaj longan Paternosrer How, lOl la lastaj me60j La 
tp~bejon malfru-vespere dum la tago de ľ mortintoj, 
sed la homo kun la pakajo bone sciis, kie li es~ 
~j kiam .li atingis la trian ·domon de la stra.lq, Ii 
senhezite pordmalfermis en ta libr.ovendan kaj Iibro
cldonan butik<Oll de William Taylor. 

La butikpordo, malfermigante, eksonigis sonor
ilon kaj la kuzino de Taylor, kiu guste kisadis kun la 
~ooni.zo en la profundo de ľ butiko, embarase saltis 
aTltaiíen el la mallumo. 

Kion vi deziras ? - si demandis la nekon-
aton. 

Mi sereas sinjoron Taylor - respondis la 
homo kun la pakajo.- Cu mi povas iri en lian 
kontoron? 

- Sinjoro Taylor ankoraií ne estas ti tie. 
- Certe Ii tuj venos . . Almenaií li skribis al mi, 

ke precize je la 9-a mi vizitu lin. 
- Mi miras, tar nur cirkaií la 9-a Ii kutimas 

ellitigi kaj antaií la lo-a li neniam venas malsupren 
. el la etago. Ec povas okazi, ke post maten mango li 

iras promeni kaj tiaokaze nur tirkaií tagmezo li en
rigardas la kontoron. 

- Hodiaií eble pIi frue li envenos. Do, se mi 
povas lin atendi tie ti ... 

- Do bonvolu sidigi. 
La gena veninto sidigis sur ta montrita kano

sego,' glitigis la ' pakajon ,de snb la brako en ta sinon" 
metis , sur la pakajon sian tapelon kaj sur .gin la du' 
malgrasajn manojn - kmjn kvazaií sure tirkaií
plektis la forte elsvelintaj ~'vejnoj, simile kiel sube la 
pakajon la snuro - poste iom de tempo li ne mov
igis. 

Fraiílino Taylor reiris por iom flustri al la kom
izo,kiu sin atendis en la proksimo de l' kontor
pordo. ' 

- Kio estas? - demandiš maIlaiíte la komizů. 
-. Cu ne prenos tiun la diablo . tuj ? 

- . La maljunulon li atendas - respondis la 
fraiílino. - fa jurnalisto Ii povas esti, car mankas al 
li :ambaií oreloj. 

-~ Do tre verSajne li estas tiu Daniel De .Foe, 
kiu jam plurfoje proponis romanon al lamaljunulo. 

,La komiw ·{ikse dírektis 13 okulojn al la senorela 
bomo, Kin senmove sidŮ! kunkurbiginte sur la seg-o, 
e.irkau dekpaBojn for de la flustrantoj, en la 'malhélo, 
pIi hlanke, oltiuj Aldus-()j binditaj en pergamenon, · 
kiu,j 'post li, sur la grandalib'robreto, atendis jam 
de já~j la multmonan atetanWn. " 

- Vere, De 100 ' - jl'UStris'{X)St iom da ooservo 
la kOlnizo. - Mi rekó.naB lin pro la fantoma 1w10ro 
de lia .yiza~o ... , R~atdu ,I ... cu ne similas la viz ag
háňto ae tíu ti· mizera diablo al tiu de ~oriianro? 

" - ' Ti~m 1naljurum kaj evidente malsanan ho-
~n .t:amen .oni ne deÝUS tíel severe p,uni ",' diriB fraií-

" lioo Taylor. . . '..: . i 
. ,~- Ho, tiQ, ke oni detrancls' liajn o.relojn,!Okaz~ 
jam anta\í pJi ol dek jaroj ! ... Kaj cu vi :kredas, ke 

: li ~far:~i.s pIi ~á, d~ tiaIn..?, Tute ne I Pli multe li jam 

staris sur pilorio, ol kiomfoje ni dancis country-daI1-
con aií allemande-on ! . " kaj se ciom ,li havus en la 
poSo, kiom Ii devis el si to rdi kiel punpagon dum 
dudek jaroj, Ii nun ne devus humile atendi, kiam 
bonvolos la maljunulo paroli kun li, 

- Sed kial li verkas tian , pro kio oni punas? 
- Dio scias., .. demandu lin mem. Mi scias 

nur, ke li verkis tiajojn, kiuj tute ne placis al multajl 
treeg.e eminentaj personoj. Kelkfoje oni et enkar
cerigis lin ... eble ee hodiaií li sidus en karoero, se la 
karmemora regino ne estus lin pardoninta . . , Kaj ce 
tion oni ne scias, en kies intereso li mnla.grabladas j cn 
al tiu, jen al alia grandsinjor,o . .. cu whig, tu tory, 
neniu estas sankta al li ... Respektive tiel estis, .. 
nuntempe li jam iomete mallaiítigis. Li verkas pIi 
malmultajn artikolojn, pamfletojri li ne eldonis jam 
de jaroj ; sajnas ke la multa puno tamen rompis lial1 
batalemon. Nun prefere Ii verkadas l1Oma:uojn, kiujn 
nek nia maljunulo, nek alia volas eldoni ... Sed egale; 
tio ti tamen estas pii saga afero, ol kj,on antaiíe li 
faris .. . pro la romano neniu koleras, precipe, se la 
romanon neniam oni presas. 

Jen, tu li eble ekdormis ? 
- Jes ja, li dormetadas. 
Iii plu flustradis, sed nun jam pn 10 alia. La 

komizo klinigis pii proksimen al la knabino, kvazaií 
Ii vol'US sin kasi en sia orelo ; la fraiílino okulumis al 
la gena tria persono. Třu ti iom da tempo jen pen
digis la kapon al la b:vusto, jen eksvillgis gin supren, 
kiel iu luktanta, sed ne tre prospere, kontraií sia 
dormemo; sed subite li rektigis, kvazaií fine tamen 
venkinte la dormon per heroa forto,strero. La fraií
linon timigis tiu ti ekmovo. Si timis, ke la sellioreluL.:~ 
alrigardos sin guste tiam, kiam ta komizo rahias de 
si kison; por ke tio ne okazu, si siris la bTakon cl 
la mano de ľ komizo, rerapidis al la b'utikpordo, 

, malfermis la pordon de tiu Iignokrad~, kiu di~igis. la 
kason de la oetera parto de I ' vendeJo, OkUplS SlaD' 

lokon apud la tableto de ľ kaso kaj komencis kalkul
adi, La komi2lo, vidante, ke li nun ja.ri:l povas fari 
nenion pii sagan, eklaboris ankaií ; li starigis malantaií 
sia lOI1gpieda skribtableto kaj dronis en la eeflibl'o. 

Akra sonorilbruo alarmis; la butikpordon oni 
impete malfermegis. 

Longa, maldika, kurbtalia junulo enkuregis; kies 
ankoraií senharan vizagOD granda, ostkadra binok1o 
faris frumaljuna. 

Rekte al la komizo li pa§is kaj diris: 
- Mi pe~ tian' librou, kiu enhavas multe da 

aventuroj, ne Dur sur tero, sed ankau sur akvo. 
- Jen, la plej nova tiaspeca de1ikatajo, novaJo 

ec inter la novajoj - respondis la komizo kaj traIIB
donis dikan libron al la binokluJo, kiu per movo de 
akcipitro kaptegis la novan irandalon. 

- Cu mi povas kelkloke enrigardi? - li de
mandis. 

- Certe - donis la komiw la permeson. -
Sed midiras aDtaiíe, sinjoro Bumey, ke, se ankaií nun ' 
vi bonvolos f()riri sen aeeto, por la proksima fojo mi 
jam eesigosmian fidon. 

- En sako mi ne povas aceti · porkón - díris 
la binoklul~ - sed se la libro ne estas malmoraIa kaj 
nur iom taiígas al miaj deziroj, mi faros tian prez
proponon, kiu oerte gojigOs la firmon William 
Taylol'. 
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birinte čf tion li maítermis 18 libron, ~~ 
sian kapon inter la UDuajn pag·ojn kaj p9ste longan 
temp on li ne revenis d la mondo de aventumj. 

La senm'ela homo longe rigardis, ke la binokla 
junulo per sia pinta nazo tiom rapidege b'alaas en 
la libro, kiel la porko en la mang-ujo. Lia binokl o 
rapide glitis dekstren-maldiikstven, eiam pIi suben , 
poste supren, sur alian pagon . .. SUl' la klinigo de lia 
kapo kaj SUl' la movoj d'e liaj · vizagmu~oloj vidigiSi, 
klel ,avide li glutas la Vorton . .. ne daiíris ee duon
hovon ke li sueis -el la libro la tutan mielon. 

Kiam li finis la gisfundan esploron de »la sen saka 
porko «, li demandis, kiam kostas la libro. La komizo 
diris. SinjOl'O Burney proponis multe pIi malmulte, 
klarigante, ke kontrau la lih'ro li povas fari sennom'
brajn ripl'ooojn. Oi enhavas tre malmulte da surakvaj 
aveuturoj kaj multe da, preseral1oj, la moralaj admo
noj, spieantaj la aventurojn, ne eltenas eiujn kontTau
dirojn, kaj la nomo de la karmemora regino Anna 
iuloke . estas presita per minusklo. IIi komencis mar
candi, sed - kvankam la komiw montris senekzem
pIan perrnesemon - el la mareando ne rezultis 
aooto. 

- Mi rieevos gin pli malkare en la latina kafejo, 
dum la vespera libroaukeio - diris fine sinjoro 
Burney kaj adiaiíis. I 

- Povas esti, sinjoro Burney - postkriis lin la 
komiw - sed tiam oonvolu ciam iri nur al la latina 
kafejo 1 ••. mi ne povas peti vin, ke ankaů alifoje 
mi havu la houorou. Pasintfoje vi bonvolis ellegi la .. 

Li ne pavis fini, car la sonorilado faris senduba, 
ke sinjoro Burney, kiu per aplomb'aj pasoj 'forlasis 
la b'utikon, jam ne povas aůdi la justan kritikou de si.a 
abomena kutirno. · . , 

- Kiel do oni eId-onu novajn romanojn, dmn 
tia estas la puh1iko? ! ... - diri.s nun la komizo, tur
ninte sin al fraůlino Taylor, sed tiel, ke ankaů la seno;r
elulo komprenu la parolon. -:- Legi, tion iIi §atas ! .. 
sed doni monon por la libro 1 ••. Jes ja, tre acigi.S la 
mondo :n:untempe 1 ••• 

Sed tamen gi ne acigis tute, car apenaů for
sonis la gemo de l ' komizo, venia seri,oza acetanto, poste 
per 'lIDU fojo ankai.í. pluraj acetantoj. Ehle dum unu 
horo k~j duono la hutikpordo kon~tante sonorigiskaj 
la kOInlzo, ec per la helpo de fraiílino Taylor, apenau 
povi.s kontentigi la multajn aee,tanbojn. . 

Dume la granda murhorlogo super la kaso ku
kolis la dekan horon ... ankaů la dukunuan. . . la 
senorel'lllo paeienee atendis .. sed Taylor ne venis. · 

II. 
Fjne, cirkall la dekdua, audigis ia hruo de post 

la vitl'Ofenestro dé la kontora pordo. Iro-veno kaj iom 
cla hejmeca gr{lkado. Poste la kontora porclo mal
fermigis kaj sinjoro Taylor elkrii.s: 

- Kat~ 1 ' 
Fl',~iílino Kate saltis el post la lignokrado kaj 

dum forglito Si demandis la senorelulon : 
- Kiun mi anoneu? 
- De Foe ... Daniel De ·Foe. 
Fraillino Taylor malaperis., s-ed baldaů rec §i 

aperis kaj malferminte la malgrandan pardon de l' kontol'o, §i alparolis la senorelulon : . . 
- Do bonvolu, sinjoro De Foe ! .. : Sinjoró Tay-

lol' jam atendas vin. . 
. El ci tiuj kelkaj vortoj eJsoIlJOris kv.azaů ln: VoCo de , l' kompato. '. '. '.' . . 

La senorela homo pren'issian pakajon, trairis 
la malfermitan pardon kaj dezirU! DoDan inatenoĎ 
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1úun.iivo6e. tom H hezitis, Ču H povas fermi post s~ 1a 
, jpordon; sed , fraiílino Tay1or, kiu restis eD la b'utiko,. 

sav,is lin -cl la emoara:so. La· kompatema anirno fetmis 
la pardon, Car §i pripensis, ke la maljunulon gen us, 
se ankaů aIiaj povus aůdi, kion nun li aůd-os. 

- Cu vi, D~ Foe ? - miradis sinjol'O Taylor. -"""7 

Jen, jen, mi forgesis, ke por la naůa mi petis vian 
vizjton ! .. .. Ne grave, tiom pIi rapide ni fi.nos! .. 
Nu, tamen,sidigu ! 

Sinjoro Taylor estis rugvizaga, korpulenta hom- ' 
eto, kies okuloj konstante ridetis, ee kiam li plendadi.s; 
plej afliktite kaj preskaů malesperiginte pri la mal
boneoo de ľ tempoj. 

Nura rideto li estis ankaů nun . 
. -- Do, cu 'ne, De Foe - li daůrigis, kiam la 

senorelulo sidigis kontr.lu li, - mi skribis al vi, k~, vi 
alportu vian r9manon? ! .. . Kio do estas gia titolo? 

- Robinson Cr.asoe. . 
- Cetere egal.e. Do, mi skribis,. ke vi alportu 

vian romauon , mi legos kaj eble ec eldonos gin, se 
]Ji. pov,os interkonsenti. Sed de tiam mi . pens.is alie. 
Kaj , cu ne, .pli bone, se mi ne . mistifi;kas vin, se mi 
'Ue vekas vanajn espel'OjD kaj vi , ne perdas tempon, 
dum via manuskripto ku§as .00 mi nelegita?! .. . 
sed mi dirasCi tion smeere, rekte, kiel deeas al 
angla komereisto ? ! ... 

~ Ho, sitijoro Taylor - eksplodis el la senor
e1ulo la indigno - kiel vi povas esti tiom senindulga? 1 
Mi devis laoori dum la tuta nokto .. . grandan artikol>Ol1 
mi verkis por la Tatler kaj gis mateno mi devis gin 
fini, por ke gi povu aperi ankorau en la veuontsem
ajna numero ... ee unu minuton mi .ne . dormis, mi , 
ee ne kusigis, car vi deziris, ke mi vizitu vin jam je ln 
mula. Miaj du infanoj ku§as kuu ruga ekz.a.inento ... 
mi iamen venis . . . mi estis ci tie akurate je la natla. 
Car mi esperis, ke ni pavos interkonsenti kaj por la 
romanomi povos rioovi de vi iom da antaů
mono. Vi igas min atendi ... du.horojn káj duono'U., 
kaj nun vi akooptas min per tio, ke : vi deeidis . alic" 
kaj ee ne legos la romanr<;m. Pardonu, sed rilate al Via 
longa atendigo vi j-a vere mallonge arane-as. mian 
aferon 1... . 

- Eh, eh, De Foe, vi proponis al mi negooon 
kaj nun vi aludas mian kOJlon ! Kiel .. k-onoornas ~i 
tion mia bon- au maThonanimeoo?! Rigardu, mi 
kompatas vin .. . kvankam mi ne .k'Qmprenas, .. kial la 
l11ultaj infanoj ~r tia malriCa homo, kia vi ~ta& ? ! ... 

., kaj mi povus diri, kiom koncernas min Tatler? l .. 
Sed kompato kaj negooo, ci tiuj ne kunapartenas .... 
ci tiujn du aferojn neniam oni devas miksi. Plej 
g-uste do, se tuj mi deklaras, ke mi ne hezonas ci 
tinu negooon . . Kaj krome ec antaůpago ! .... ruga ek
zantemo kajantai.í.pagó ! . . . Ci tíci nul' , konfirmas min 
en mia konvinkigo, ke plej sage ce ne legi la mma.non. 

-Permesu, sed Ci tion vi estu,s . pOvinta seii 
pli antaůé .. . . I . '. .' .. 

....::.. Do, vi pravas, . sed gis .. nun, mi ne . atingis Ci 
tiun plej .sagan decido.n. lom mi hezitis. ; mi diris, ni 
do vidu 1... Sed ' poste venis al JD.i en la, kapon: se 
gisnnn neniam mi fidis, 'ke De 'Foe haViIs talen:boĎ 
por verki romanóň, .kial mi fidh . de. nun ? \ J'3.In du . 
viaj romanpj estis eo rriiaf manoj. Uoue la Lady 
RorolUí . . Ki'Uciam plorgemadas ,pro tio" ~e §i fa1is kaj 
tam:en 1'00 kaj reesi falas.. Kia senkonsekvenoo! Pri . 
pIi stulta virioooní gis nun ~e verkis mIDapon. Poste 
Moll Flmu1ers.. Kia sOeieto~! . Fripón:or kaj . ti,aj vir- ~ 
irioj, kiujn de.p.ove .kaj denove oni devas aresti en la 
Newgate. La liona moralo plorante turna$' .. sin fm' 
de ,tin ci l?i1do. • 



A.mJnda/ luna/ amJklno/ 
ll) I-Jno HJnDská HanleJ 

Amindaj jUl1aj amikinoj, karaj koroj, 
Velkantajen mah'icaj camhroj kiel floroj, 
Al kiuj manka.s brila suno, pluvo, vento .. 
Vi ridas, ploras dolce cn la filmteatl'oj, 
Pl'omel1as kun g-efratoj kaj gepatooj , 
RimarkaS ofte, ke vi placas al sinj.oroj . . . 
Ho vi, l'avante bela estas via iro 
Kaj via silkjupeto kaj en la fenestro 
La Strumpoj jus lavitaj kaj en la albumo 
La row, kiun vi ricevis de ľ dancestro ... 
Ho belaj estas viaj songoj kaj sopíro : 
Sed seen viaj oraj haroj restis fumo 
De cigar-edoj, se malfrue vi revenas, 
Jam ce la .pordo la patrino vin riprocas 
Kaj viajn gojojn kaj sopirojn ne komprenas. 
Ho vi '8Opiras kaj- la korori vi elkroCas 
Kaj mergas nokte gin -en multaj varma.l pl.oroj . 
Sed j-en al iu idiota fistudento 
Malkal'a akirajo viestigas 
Knabinoj kompatinde karaj, sorce belaj, 
Al iuj viroj malatentaj kaj kruclaj, 
Al cefo au kol-egoj en komerckontoroj. 
(Okazas tiam, ke cn kordis§ira pento 
La tagojn vi kalkulas dum pezpezaj horuj.) 
Kaj nul' la knaba helpkomizo vin adoras, 
Hazarde renkontante vin, li vangrugigas ... 
Ho vi, nenio SUl' la mondo ja valoras 
Pli multe ol rideto cn knabinokuloj , 
Ce vi nurestas en la granda mondmiz-ero, 

- Se ankaľí la trian vi legus, en tiu ci vi trovus 
nenion tian ... 

- Mi scias, mi audis pri gi de miaj kolegoj .. 
car ja vi proponis al ini vian romanon nur tiam, kiam 
gin jam rifuzis ciu libroeldonisto de Londono. Do, 
atentu. Vi renkoutas ian sentaugan . dihoculon, nom
-atan Selkirlc, kiu iam estis '§ipano, sed sur la insulo 
J.llllTl-Fernandez li fúgis de sia kapitano, poste dum 
kvar jaroj kaj duono li vivÍS . SUl' la sovagejo, gis 
vagánta §ipo hejmenportis lin... Tiu ci dri;nkeja 
f iguro, kiu neniam povis amikadi kun iu kaj pasigi& 
pitaté la plej grandan parton de sia vivo, kaj nuu 
viv'as per tio, ke siajn travivajojn li ' rakontas al tiu, 
kiu ,pagas por li brandon, tiu ci grandbusa handito, 

. til,1_ Ci fripono kunmensogas al vi pajlon-herhon kaj 
'vi . tiuju . ci multegajn mensogojn plenblovas longa 
romano, pli longa ol multaj epopeoj. Mi ne díras, eble 
anIt.aií tia sentaugulo~ půvas vidi kelkajn interesajn 
aferojn, se li j-etigas malproksimén ... Ankaťí Stule 
aperigis artikolonen la Tatkrpri tio, k~on Selkirk 
f~l.adis .aJ. li .. . eu malionga artikolo ankorau povas 
iri 'J;Íajo . . '. s-ed verki longan romanon. pri tio, kion 
tiaspeca fripono habilas en la driI).k~jo ! ... Díru, cu 
povas ~'k.iiSti ph teda .aiero, ol kiun iaras tiu homo, kin 
har jarojn kaj dU(}non vivas sola surdézerta in-

, :sulo ? I Rigardu, iSufi:cas por 'mi s~, prilůo ~emas 
en via rOtuano, kaj denove . mi . dev-as . firID.igien mia 
kredo, ke vi ne havas talentan pol' verH' aventur-I'O-
man9jn. " . 

'- Ůusre pro tio mi provis ion alian .. .. Car 
-estás'vere, ke novspecan aferon mi proponas al vi. .. 
;}cio, 'multe . diferencaB' . de .la nUll serčataj' avootur-'romanoJ: .. . , mi povus . díri : ''t9te alia:' Sed pro tir:> 
gi ankoraiípovas placiarikau a1 vi, ank.aií alla legantO. 
Mi pt;tas 'Vin, .n.~ kr~u, Jciori vi audis pri inia romano, 

Ho karaj , petolemaj, earmaj amikinoj, 
Ce vi ja sol-e vera para~izespero ! 
Al · vi mi volas pregi, etaj sanktulinoj, 
Kaj ciun eambron vian fari rozgardeno : 
En la fenestrojn viajn mi pendigos stelojn, 
Matene veku vin angela kantileno, 
Por frizi vin, mi dungos speI:tajn cefangelojn , 
NUl' al Francisko sankta povos mi permesi. 
Tre delikate, milde, mole vin karesi. 
Nul' la de vi malestimataj, la poetoj, 
Nul' ili scias, ili nur, pri viaj koroj, 
Kaj pl'i la karaj palaj fruprintemprnanetoj , 
Pri viaj mil mirakloj kaj trezoroj. 

Ho kam knabineto, Sf] vi unu fojon, 
Nul' li1U fojon trovus, ho, al mi la vojon , 
La plej fdíea estus mi sub la cielo : 
Sed ve, vi fugas min je ciuj hOl'Oj, 
Neniu volas estí mia gardange10. 

Forkuras dume via tempo kaj la suno ; 
Vi ,estingigas kiel kristnask-arb-kandelo j . 
Vi dronas kiel melodiaj dolcaj n,oroj, 
Perdigas kiel harparpegoj en atlbuno. . . 
Ho belaj estas vi, vi estas sorcaj floroOj 
Kaj· devas tamen velki en mahieaj celoj. 

NJkoJao Hovorka 

sed legu gin, antau ol vi diras la lastan vortou! Kial 
vi ne legus gin? Car Morgan, kiu ne legis, rifuzis 
gin? Car (si ne plaea.s al Griffith, kiu tj,om al>omenas 
Ciun pli seriozan vorton, kiel la diab10 la inoenson ? 
Car Fenton timas tion, kio deziras iom da atento, pri 
kio la leganto devas iom cerliumadi? Sed ne ... 
el vi parolas Turner! Turner, al kiu mi ne proponis 
mian romanon . .. kiu ne legis, ec ne vidls gin ... sed 
malamas min, car foje li atendis, ke mi salutu lin 
unua, kunaltaestimo, kaj mi neniel salutis lin. Ek
zistas homoj, kiuj tra la tuta vivo malutilas al la alia, 
kiam ili nul' povas, kaj centfoje ili malgrandigas 
au centfoje kalumnias tiun malfeliculon, nur pro tioO, 
car tiu ci alia foje, unufoje, ofendis ilian vantecon . 
Ho, se scius tiu ci Turner, kiom mi mal§atas kaj 
abomenas lin! , . . 

- TioOn mi ja rte povas diri al vi, de kíe 
mi scias, kio estas en via romano ... ni, eldonisroj. 
suldas unu al 1a alia tiom, k.e ni no elmetu al vengo 
tiun koleg·on,kiu per sia informo faris al ni kOllt
pIezon , . ,sed Ci ·tio ee ne koncernas la aferon, Sufieas, 
ke tio, kion mi eksciis pri la enhavo de via romano, 
mi ne neas, faris min tre malfidema kaj se vi nUl) 
dli'os, ke en třu ci romano vi provis ion novan, ci 

.. tio ne forigas mian malfidon, ce, male, ank'oraľí pli
igas gin. ,Pravi ion novan I . . . Ni lasu, ci tion, · De 
Foe, a1 la júnuloj ! Rigardu, jam ec tio, ke iu kom

, encas verki romanojn, kiiIID lia kapo jam grizigis, 
. pl-enigas . per nura malfidemo la spertan kaj zOl'geman 
eldonist<ln. Kiomjara vi · .estas, De Foe? 

- Kvindek kvar. 
~ La saga homo, De Fee, en tia ago jam for

gesis eG tiou, SUl' kia arho kreskas la romano kaj 
koufidas al la junuloj, ke ili . amuzu per tiaj infan
ajoj la junajn kaj maljunajn virinojn. Kaj vi kom· 
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rriopa trista gardi 
• •• 

- Cudouiko Totsc[)e -

Olrupas camb'ron la v~per' 
En mar§o mola, 

De fore o.ndas tra l' fenestro 
So.no.rila tint', 

Sileil.to, sólo. kaj vespero: 
Triopa trista gard'. Envolvas ciQn sorea ret' : 

Silenť vio.la. 
Sur mo.nť ko.ntraiía lampoj vioras 
Serpente gis La pint'. 

Ve, vane sereas io.n, iun 
Post montoj la rigard'. 

Al antipod' jam lruras la 
Purpura sun-kale~', 
Mallaiíte rumas vent-vaguI' 
Tra la krepl1ska fl1eS'. 

DancigaB ombrojn sur la muro 
La stratlanterna bril', 

Jen, noklon krias ie la 
Horlog' kuko.la, 

Fendas la nigron de 1 cielo. 
Arg-enta lun .. JalCil'. 

0.0.101" ekveas en la kor', 
Car sola. 

La pensoj germas, velkas, 
Raj dronas en la mut' 
Kaj pasas la senhalta Temp~.' .. 
Cu bOl1oj ? Cu minut'? 

encas proVl lo.n novan en vÍa kvindekkvara jaro.? I ... 
- Se mi j,a povus reko.menci la vÍvon aií mi 

povus lasi neskribita ci tiun romano.n I ... Sed gi 
jam esta.s prata. Kaj, car nun mi vivas per la verkado, 
mi devaB klo.podi, ke mi ricevu pul' gi monon ... ke 
mi povu nego.ci pri gi kun iu, kiu pr,esus gin ,kaj 
vendus. 

- Ankaií pri tio. ci vi ne pro.speras, kiel vi ne 
pro.speris pri la ~trumpovendado, nek pri la brikfabri
kaao., kaj vi ne prosperis ankaií,kiam vi estis lim
urrposteja o.ficislo. Kaj ja, se ni vidas, ke iu neniam 
pro.speras, ni povas vetí :per cent kontraií UDU, ke la 
peko. estas en la ho.mo., káj ne en lia sorto. 

- Ne skribu je mia konto, se mia fabriko 
fo.rbrulis kaj miaj kreditoroj bavis nek koron, nek 
menson, kaj, ke fo.je ,min o.nipri~telis, kaj alifoje mi 
ne povis senvorte rigardi, ke tuta rabbando kiel ím
pertinente pri§telas la lando.n. 

- Ne ekzistas tiel malbona pafanto, kiu ne havus 
ian preteksto.n kaj mi scias, ke vi Delege sciasekslruzi 
cio.n, kio 'okazis al vi. Kvankam, ke nur vi mem kulpas 
pri tio, ke vi neniel sukoesis, t1>O multe pli versaj:
Has, ol per kW vi klarigas vian malfelioon. Kom
preneble, ciu prefere sereas la kulpon en aliaj, ol en 
si mam. Sed ni ne fo.rgesu, ke vi estas plurfoje 
punita ho.mo. Ou ankaií pri tio kulpas ili ? ... la tuta 
mondo, kiu tiam nur la senkulpulo.n persekutas? 

- Ne estas mia ho.nlo, ke mi devis elteni multan 
maljwtalo.n, kiun oni nomas ,puno. Kiam mi jam ne 
havis alian solvon, mi farigis )urnalisto kaj ankaií en 
tiu ci metio. mi trovís la seriozan taskon, kiel ankaií 
en cio. alia, kion antaiíe mi faris. Nul' la ver.on mi 
sercis kaj mi skribis mian k~nvinkigon ; ciam mi 
skribis nur, kion mi opiniis vera kaj por la hommili
onoj edifa kaj utila. Nu, kaj ci tio ne placis jen al tiu', 
jen al alia potenculo, al tiuj, kiujn mi devis ripr.oci 
pro iliaj lrulpoj. . 

- Malbela metio. estas deklaradi tiajn aferojn, 
kiuj '6Stas malagrablaj por aliaj kaj kiujn eble nur ~ 
ni mem opinias veraj. 

- Je tio. · mi povas respondi nUr, kion mi jam 
skribis: »Kiu scias ke la vero estas apud li, kun li, 
tiu estas tiel stulta, kiel malkuraga, se li tim.as diri 
man konvinkiA'<>~ nur pro tio, Car multaj havas alian 
opini'Ůn. Vere, ke estas malfacilll diri: la tuta- mondo 
eraras krom mi; sed se tamen etaras ' 1a tutá mo.ndo. 
kion fari? 1« . 

Mi ne scias, kiaL tio. ' -estus stultá. Miň' .lni 
ankoráií neniam starigis ' sur ' pllorion.Kial? Oarse. 
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mi foje-foje pensis malhon'Ůn pri bomoj pIi pot
encaj ol mi, tiun ci mian pe~son mi ka§is sub! afabla 
rido, au almenáií sage prisilentis. 

- Se la mond,) konsistus 061 Duraj tiajhomoj , 
kia vi, sinjo.r,() Taylor, ec hodial) ni status tiel, k~ 
SUl' la tero ne vivus b'ŮlllOj alispecaj, ol milionoj kaj' 
milionoj da sklavoj kaj kelkaj faraono.j. 

- Hu, kiel vi mal~timas min, nul' pro tio, 
car mi ne blovas tion, kio. min ne bruligas t K vankam 
tia parolo. el selooote ne decas at tiu, Ce křu hejm;e. 
ne estas 01'<10. Vi ciam okupas la segoll de moral
jugmto ... vi jam p~kaií . hejm!'Jce sidas en gi ... , 
vi jugas pri ang~loj kaj diablo.j kaj rompas bastonon 
ankaií super mi, car mi ne kuras kap-al-mure . . Kvan

'kam, vi.au,se vi demandas kiunajn, kiu min konas. 
aií aiídia iom pri mi : »Kia homo estas tiu Tay10r ?« .. 
vi povas ricevi nUl' la respond.on: II 1'aylor pesas la 
gro§on anÍ!aií ol eldOOi .gin, sed li estas, kiel sparema, 
~te tiel' neriproeebla bomo, la modelo de- la honesta 
komercisto. «, Ko.ntraiíe, se pri la samo mi demandus 
iun ajn koncerne vin. ~. cent k~traií unu, ke mi ric
ev.us Jenan r,espondon: »De. Foe? Hm. Kio.n do. mi 
díru ? Tia dubfama ho.lDO.« Kial ' vi rigardas min tiel ? 
Aií Cu vi ne scias; kion 'Oni parolas ' pri vi ? 

- Ekzemple kion oni paroLus? ' 
- Ekzemple, ke vi skribas nenur vian o.pinio.n, 

sed ankaií, kio.no.ní skribigas per vi. Ke vi s.kribas 
ankaií la never-aD, nul' o.ni bOne pagU vin. Kého.diau 
vi estas Ja subacetito. ,de nu _ potenculo, morgaiíde la 
alia. 

- Mi ja diras, ke Turner paroJas el ' vi. Aií iu 
el la multaj , Turneroj. Car -ja ekz.iStas tuta legio cla 
tiuj sentaiígul.oj, kiuj ventas .per kalumnio pro la 
o.fendo. de ilia interesů aií ·vanto. Kaj mi, de kiam mi 
farigis juinalisto, tretis SUl' la kalkanon ' de mullaj 
maljustáj intereso.j, vundis multajn .v-aDte.oo'jn, do akiris 
niultajn malamiko.jn. J~, .mi scias, kiomfoje mi skribis 
tio.n, kio ne p]acis al la . whig.oj,. la wliigoj dwiS miJn: 
pagilo de ' la tory-partio,kaj se mi sluibis tion, kiQ 
ne placis al l~ tory-partió, ~ tory-partio .~ min, ke 
nii estas la spiono de la whigoj. Mi ankaií scias 'k1are. 
kiel ~ feryo.re zorgas Ja., Turneroj, ree kaJ ree, ke la · 
kalumnio., embu:skan:ta malanlaií mi; estu lo.nge; eble 
eterne víva. Sed ci tio.n,oc.se ~i afliktas min, mi dev8.Št 
tolerL ~aj estas .io, kiQ en tiú ci . punkt'Ůmin ÍOOlI 
trankyil..igas. Fine, ja, multáj&cias, ke.,:mía plumo ne 
estas , aóctehla kaj !Wkaií. tiOn, ~e, . seti , estus, aCe~, . ,o . . • '. _. -"-, t. ' ~, DlLlle \1lVUB.; en JlllZel'Q. " 

J Ehle esw multáj, Eur seias' tióri, sed estas 
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ankoraň multe pIi multaj, kiuj kredas tion, kion 
vi deklaras kalumnio, éar ja vi verkas jen en la 
gazeton de la whi~j, jen en tiun de la tory-partio ... 
oni diras: laň tio, kiu partio proponas al vi pli d'll! 
mono ... kaj neniu scias diri, cu vi estas whig aň tory? 

- Mi ne povas skrihi alien, car ciu gazeto estas 
whig aií tory' laň partio, sed ffi1 kiun ajn mi skrih'as, 
cie mi faras tion sub' la kondioo, ke mi skrihas ciam 
mian propran opinion, ne la ideojn de aliaj, direkt
ivon mi ne akceptas kaj mi ne zorgas pri la programo 
de 1" partio. Se oni eldonas mian artikolon, estas bone, 
se oni ne eldonas gin, tioestas nur mia malfelioo. Mi 
e.<>tas nek whig, nek tory; grandaj abiSID::>j min dis
igas de la tory-partio, sed en multaj demandoj mi 
ne půvas konsenti ec kun la whigoj. Mi diras pii: 
tory kaj whig estas egale malamat.aj de mi, car bone 
sciante, . ke mi ne estas ilia homo, jen tiu, jen ci tiuJ 
toleris, ke la aIia, en sia kolero, deklaru min pripagito, 
dungito, aceteblulo ... kvankam ili sciis plej bone, ke al 
mi ili neniam povis doni ion kaj ke nek por iliaj oolojl, 
Mk por kia ajn pripagita servo mi estas uz·ebla. Sed, 
cu do pravus amhaň partioj, ankaií tiu ci, kaj ankaií 
ti~, kiu diras rekte la malon, nur guste tiu 'ne povus, 
esti prava, kiu apartenas nek al la unu, nek al la ali/lo 
partio? 1 

- Ci tio 80nas kvazaií konvÍnke kaj mi mem ja 
ec kredas, ke tiel estas, kiel vi diras. . . mi ne esta8 

suspektema ... Sed ne Ciu estas tia, kia mi .. la homoj 
estas plej parte nekredemaj kaj pIi volonte klarigas 
la aferon alimaniere ... tiQ}, ke ví estas jen whig, 
jen tory, nur laň la okaw, Kaj vi ne havas atesl1antojn. 

- Sed, jes, mi havas atestantojn : miajn verk
ojn. lij atestos pri mi, ke la inbereso de I' popalo kaj 
la aferJ de I' progreso trovis min ciam sia fidela ser
visto kaj montra:s, ke tíe, kie oni devas defendi cu la 
burgaD: libcron, cu la religian liher.an, mi neniam 
mmkiš el la plej unua vÍoo. Aiíkiel mi ma110nge 
skribis .: »Kio estas granda intereso de mia patrujo, 
tio estas Ciam mia persona afero; mi servis Ciam la 
justecon kaj liberon; kiu estas en tiu ci partio, kun 
tiu mi volas esti kune. « Pri tio ci mi estas trankvi.la, 
sinjoro Taylor. Miaj skriboj atestos por mi,eble ec 
post centjaroj. 

Sinjoro Taylor ridetis. 
- Post centjaroj? Tio estas ankoraň tre mal

proksime, De Foe. Proviz'ore neniu kaj nenio atestas 
por vi .. ,kaj mi konfesas, ke tiu penso, ke vi ne 
apartenas al la plej bonfarruaj homoj, parte ankaň 
influis min, ke mi saugu mian intenoon, legi vian 
IJ.'Omanon. Vi scias, oni rekonas la birdon per gia plu
mo, la homon per lia arniko, kaj la eldoniston per 
lia verkisto. ' 

- Do, Turner kaptis la okazon, ke li povas 

Vlla~a prege/o 
en PomeraDlo 
(Pomorze) 
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Trans 10 Fabe1ocean' 
.. 

Protogo de mlal •• Modernal Fabetol" 
Pirbl'al1co flirt.is, ridis fab', kukurbo, Gnome.'toj v.enas, saga eta birdo, Trans kampoj bene dronis ruga flam' , Pastisť, au princo, kun porvoja pan', Sed malpr'Oksime bolis blinda urbo, Princin'O venas kun vuala mirlio, Eu dral'O vibris teda telegram'. Ni ridas min U'B.ns Fabeloce.;lu'. La drať susuris, el la urb' mi v~mis, Fabel' susuras, fl'Oras ' fl'Ormirakl'O, El nigra, Burda lukt'O por la pan', P'Orkeť gratadas en 'Orrida glan', El vunda m'Onď mi tien ci min trenis, . Jen lig'On ligas turď, pasero, aglo : Ekspil'is freson el silenta san', Pacligo - sed trans Fabelúooan'. Mi, mbinfan'O, sidis nun en kampú, Vesper'e f'Ora sipo sur la maro. El la papav ridegas al mi Pan. La drať sciigas, ke ne estas pan ': Jen limaka rampo, h'O,ekbrilas lampo Trans vitr'Omont'Oj ploras la -Íratavo, Espel'e tra ľ h epuska diafan'. Mi ,estas - ve - trans Fabelocean'. Mi min retr'Ovrs : al l'Okomobilú Fabel'O bela - cu vila nebulú, Mistera gapas, kie1 la infan'. Cu celk'Onsci'O, cu fatam'Organ', Cu aiítolampo, ·cu ciela brno ? Cu gaja simplo, cu nústalgiu10 Ekmugas sorce Fabelooean'. Egale 1 J,en la k'Omencanta rulo: J en lamp' trankvila, j·en afabla por<lo, Cueslis, cu ne estis -- kúr'o Jen ridas Pan el D'Okto de cejan'. . Tráns la Fabel'Ocean'. 

1"'01' mútorfúrto! Gemo morta fúr d'O! 
Mi eslas j,am trans Fabel'Oooan'. Franciska Szilágyi 

denove malutili al mi kaj ·ne §paris la penoD, sed 
plenparolis viau kapon . . , 

- Ne estis Turner, kiu parolis al mi pri la en
bav'O de l ' roman'O ... sedegaJ.e, kiu estis ... 

- Vi pravas, egale. Do, mi ne petegos vin , 
sinj'Oro Tayl'Or, ke vi sangu vian decidon ... ja estuSi 
tute vane ... kaj certe estis mallerlo, ke mi menciiíj 

. vian bonkoreoon, kiam mi klaeadis al vi, inter kiaj 
mizer'Oj mi Wovigas. Vi pravas, ci tiú tute ne konoornas 
la negooon. Kaj kiel aju malrica mi es tas, propre an
kau al mi ne estas tiel .granda afer'O, se fiaskas al1kau 
tiu 6i mia espero. Mian sortou . i'Om grave jam uenio 
sangos. Se vi legus kajeldonus rnian rOIDanon, ti'O 
ignifus P'Or mi nur, ke ioOm da tempo mi ne devus 

kuradi du'Ontagúju por monoO ... sed ne felicigus. Goj
on mi jam de lúnge ne kúnas. Eu mia viv'o estas nenia 
gajo kaj nenia espel'O. Gi ne enhavas ali'On, 101 laboron, 
laoomn, laOO1'On, kaj malagrab1on, eksciton kaj kole-
1'On. H'Odiau 'Oni imitas, prlstelas min, tiel, ke mi devas 
pl'ocllsi kúntrau tiuj liteIi8,turaj piratoj, kiuj sangas 
por sia ulilo miajn verkojn kaj presigas, morgau ili 
kalunnúas min, postmorgau mi ne půvas ripozi ee 
h01'OI1, por ke mi povu stop i la .huson de miaj plej 
hruantaj kredit'Ol;oj kaj ci tio alternos tiel, dum mi 
vi\''Os. ~om post iom mia tuta forto elcerpigos, sed la 
ma.h-icecd, la penego kaj humiligo por la m'Orgaua 
pano ne f'Orlasos min gis mia 1asta spíro; mi devúa 
lahori ec en mia m'Orta lito ; la zorg'O, lamalhav'O, 
la malbono, la malagrablajoj kusaoos apud mi, Cirkau 
mi, post mi, e6 kiam mi jam. komenoos agonii; kaj 
sur 1a malgranda n'Okta 'tabl'O apud miakadavro mi Í1e 
lJOstlasos alion, nUl' kelkajn gmsoja, kaj paperojn, 
alv'Okojn, ordoI!ojn, kiuj memorigas, atentigas min, 
ke ec m'Ortinle mi suldas kelkajngrúSojn. Mi jam ne 
P'OVÚS akiri por mi la goj'On, nek la ~'OmfQrton, ee 
ne la ripozoll; kiom · mi povos ank'Orau ~avi; kioD 
mi ankorau poV'OS akiri por mi, tio estas: nur .kelkaj 
pIi trankvilaj; homj. Ci tio ne estas tiu afeI;O, por Kiu 
oni petegus. Sed permesu, ke mi . díru al1korau unu 
Instan vorto'il pri tió, kiú estas j.amnegooo, Dur neg
OGo. Rigardu, sinjoro Tayl'Or, mitre,tre malkare 
vendus aJ. vi la 'romanon, car mi estas en granda, en 
tre granda mizero. 

- Sed d'O, · kio vi rigardas min? Cu ťia h'OmlO, 
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kiu duzas la malgojan situacioOn de la alia? Ne, De 
Foe, pri Ci tio ui ne pIu parolu. Sed diru, cu vi 
scias france? 

- Jes. 
- Kaj cu vi eslus erna tradbki por mi ponau 

franean roman'On, kiu enhavas multajn aveutllrojn., 
ne nur sur ' ter'O, sed ankau sur akvo? 

- Al la disvastigo de stulta] au malicaj, legant
erarigaj, misaj , . malsagigaj libroj neniel mi dúnas 
miu helpan't,o, ec ne pel' traduk'O. Sed se la libr'O n~ 
,e.stas tia, se giestas vere bona verko, kiun indill'\ 
lraduki ... kial · ne ? ! 

- Mi d'O notos la adreson de via l'Ogejo kaj 
tuj, kiam trafos en mian manúu tia franca libro, 
kian mi sercas, mi peusos pri vi. Mi 'Opinias, Dun ni 
jamestas tute en 'Ordo. 

- Do- ankau tiel estas bone, sinjúm Tayl'Or. 
-- Kaj uun adiau, De Foe. Vi ne devas fúriri 

tra la vendejo ; se por vi estas pIi kúmfúrte, vi pova~1 
. eliri ankau tÍe ci; tr-a la k'Or~o . 

- Adiaií, sinJ'Om Taylor . . : . . 
Kiam De Foe, kun la uemalfermita pakajoO, 

venis en la stráton tra 1a korto, en la katedra1d 
. Saukti Paulo . oni sonorigis tagmezon. La strataj 1an

ternúj jam ne bruIis: estis ,hela tago kaj aukau 1~1 
nebulo jar k'Omeueis ·disigi. 

. - De tiam eu 1a apoteko jam de longe estas 
pl'Cta ' la medikamento ' - diris al si 1a senorelulo, -
sed de 'kie~ mi akiru múnon por gi? Ehle ~i petu 
núvan antaumonon ,de la, Tatler ?! Mi ja multe pagis 
per mia h'Odiaua r artikúlo el mia suldú! ... · sed ec 
liel restis · 'Ok funtGj kaj duono da suldo i Ne"" estas 
neeble. Dú, ki'On fari~? Cu ,mi, iru al la Guardian au 
mi lH:'OVU ce la Spectator ?, ' 

Li' ekmemúrls Ia: kamarad'On -de ,·Robinson, Ven
dred'On .kaj kiun Vendreoo adoris ~ 1a grandan mal
)unuIon, n'Omatan Benamuki, kiu logas SUl' la mOlltoj 
kaj al kiu diras ci\l tera aferů : 

:"'- U'O! 

.:' f II~. . " 
Eble ·pu . selpajnújn p9ste, guste kiam re,veninte ér .promeno čírkau tágmezo, sinjoro Taylor iris e",la 

, . kúntor'On, frauli:n~Kate . lin < akcep~ per tio, ke:, j.us ' 



estis Ci tie lakeo, kiu diris ke sinjOfoO Taylor, tuj poet 
reveno, rapidu al lia ekscelenca mosto sinjoro trezor
isto Lord Godolphin. 

Sinjoro Taylor tuj ekfrostotremis. Por momen
toj li perdis la spiron kaj ec poste li povis nur 
balbuti : 

- Lord Godolphin . .. lia eksceIenca . . . sinjOI'O 
trezoristo Lord Godolphin... plej ekscelenca... Lord 
God ... 

Sed fin e li rekonsciigis el tiu Ci krizo, li konsultis 
Kate, cu li povus allkoraií rapide surmeti la paradan 
ves ton , poste li svenis eu kaleS<>Il, tute ne pensis dum. 
k:vin minutoj kaj kiam la kaleSů haltis antaií la palaoo . 
Lord Godolphin, li preskaií falis SUl' la pordiston -
k~u lin helpis el la krueso - kaj j ~m oe la pordego 
li komencis klinigadi. 

Kie1 li sciis suprenSance1igi cn la etagon, tion 
poste li mem ne komprenis. Pri ci tiuj plej grava] 
minutoj de sia vivo poste li tute ne memoris kaj li 
'mem kOll fesi s, ke tiam li ne havis konscion. 

Sed .fine li staris eu ta plejsanktejo kaj liaj 
genuoj tremis,dulll lia rígardo timeme serCis lordon 
Godolphin , kiun per la uebuligintaj okuL)j li ja ne 
vidis, nur konjektis en la proksimo, kiel Moseo ta 
Sinjol'on en la dornarbeto. Li riV'erencis deksh'.en
'maldekstren, por ke, kie i1jn sin · kasas la trez'oristo, 
lia respektesprimo ne eraru la direkton, kaj por pIi 
granda oerteco li sencese movigadis, kiel la ventomu-
clilo. . . 

La V000 de la podagra grandsinjofoO aiídigis cl 
post grandega apogsego al la kaduktendeua eldonisté>. 
Unue mallonga g.emo, poste kelkaj vortoj , kiujn la 
grandsinjoro elparolis per YOCo plorema, simila al la 

. miaiío de ľ kata kaj fine dua gemo, pIi hmga kaj 
pii aflikta, ol la -ruma. ' 

- Plendo venis pri vi, Taylor. 
Taylor unue paligis, poste verdigis kaj fine blu

igis. Lia gorgo estis tiel seka, ke li apenaií sciis e1-
premi la esprimigon de sia ektimo kaj miro : 

- Plendo ? .. , Pri mi, eksoelenca mosto? .• 
Plej eksoelenca princo, mi ... :Q1i... mi .. . 

- Jes, Taylor. Aperis ce mi maljunulino kun 
ses infanoj kaj genufleksis antaií mi, Ciuj ses infanoj, 
kaj ankau la maljunulino. Se si estus almenaií juna 
kaj úeta! La juna kaj neta virino, 100m si genuas 
kaj ploras, pI.oregas, tio estas earma, mi amas tion.1 
Sed maljunuJino, kiu rampas SUl' la tero ! . .. Ve, ve !.. 
Kaj kun ses infanoj , kiuj anstataií tral1skapigado 
genuas antau mi! . . , Ve, ve, ve!... Ci tio ne estas 
pol' mi .. . mi jam estas malsana, maljuna ham o .,. 
ci tio ne estas taiíga spektaklo pol' mi, ne, ne, ne ! 
Mia koro malsanigos de tio ci... ne faru pIu tian, 
TayloI' ! . 

- Sed plej eksoelcnca . princo!... mi... verc 
ne komprenas .. , mi juras, ke mi estas senkulpa! ... 

- Ne, Taylor, vi estas kulpa, tre kulpa. Třu ci 
maljunulino plorpetis tion, ke sian edzon, certan De 
Foe, mi reaktivigu limimposteja oficisto. Sed kiel mi 
povu tion fari ? Ci tiun homon foje ja pro tio oni 
maldungis, cur li tedis la registaron per denuncoj kaj 
ciumaniere li volis pruvi, ke cn la limimposteja oficejo 
estas multaj stelistoj. Tia a2ieno ! . " patro de ses in
fu"noj kaj ne povas resli trankvila ! .. , Kvaz.aií cÍu ne 

.. scius, ke ce la limimpostejo estas ankuií stelistoj ? , .. 
Sed kie oni ja stelu, se ne cn la limimpostej'D? ! .! •• 

Kaj cu pro tio la registaro eksigu mi ne scias kiom. 
da stdistoj, ke poste aliaj stelu anstataií ili ? ! .. , Tiam: 
mi :ia preferas la malnovan steliston, lriu jam plen
suCis sin, kiu jam bezonas malpli, ol la nova stelisto, 
la fre~a for to. Do kiel esttis povinta toleri la registal'o 

Kamparana procesio 
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PoemQj 
- Hilda Dresen -

f1omentoj 
Ekzistas momentoj, 
Dum kiuj vin; sentoj 
Kaptas subitaj, 
Neatenditaj. 

Ekvibras en koro 
Sensona sonor-o, 
Milde diskreta, 
Flustra kaj peta. 

.' Gena penso -, 
Jen flugas tra la mehso 
]>ri vi subita penso, 
Hazárda, preskau gen a, 
Obtuze doOIoOrplena. Vin gojoO trafluas, 

Vi haltas dumire, 
Ai1skultas senspire, 
Cion foOrgesas, 

'F elioon vi gúas, 
En malkompreno ia, 
Duone ironia, 

lan SeImoman, 
Sorce aroman ... 

La hus' ektremas lace, 
Sensange kaj gr-imace. 

Vůli ekcesas. 

La pensoj ekpalas, 
K viete disfalas, 
100m hezite 

Ci senť efemera, 
Senkauza, etera, 
lel vin Iigas, Sed en la koI"O muta 

Nenia senť akuta, -
Plenigas ginrezigno 
Miksita kun indigno ... 

Vivi instigas. 
Kaj mirigite. 

ci tiun perturbeman ulon, ci tiun oertan De F'Je, kiu 
faris ciam skandalon?! Kaj nun mi reaktivigu lin, 
oficisto au kioO ajn! Sed ja la tuta limimpostejo 
ribelus 1 Mi diris al la virino; kiel §i povaa deziri tian 
absurdajon? Tiam §i. plendis al mi, ke ili estas e.n, 
granda mizeroO, car tiu Ci certa De Foe verkis iaDl 
romanon kaj vi ne volasg:ineldoni. Do kiel vi povas 
por mi fari tiůn, Tay10r? Cu mi oOfendis vin iam? 
Maljunulino, kiu tordas la manojn, ve, ve! .. . kaj tie 
?i si pIOl'as, en mla propra cambro, al mi kom pat
mda, malsana homo! ... Kvarrkam mi devis vidí, ke 
la virmo diras veron, car ankau la infanoj koncerte 
ploris. Taylor, Taylor!... ne estas guste, ci tion mi 
ne atendis de vi ! . . . ' 

- Plej ekscelenca prinoo!... milf-oje mi petas 
pardonon, ci tio estas ' miskompreno, terura miskom
preno I Mi diris nul' al tiu De Foe, ke mi ne legoSt 
lian romanon . .. sed ke mi ne eldonasgin, tion mi 
ne diris ec per unu vůrto ! . .. Kial do mi ne eldoOnu 
tiun romanon, pri kiu la plej ekscelenca prinoo inter
esigas ? I . .. Tute niale, mi pensa.s, ,ke (Jsms ' tute 
superflu.e, ke mi gin legu!... mi eldonas gin ec ne
leginte, blinde ! ... kaj mi nun jam ne legos gin ec 
pro tio, ke tiom pli rapide mi povu gin eldoni. Car 
vere ~i volas vidi tiun romanon, kiu ne aperas ce ~i, 
se foje la pl:ej respektinda prinoo persone bonvůlis pri 
gi memori antau mi ! ... 

- Nu" jen, io alia, Taylor, Car tion mi vere 
malaprobus, se la maljunulino ankaií. duafoje aperus ' 
antau mi. Cetere mi esperis, ke ia miskůmpreno estos ' 
cn la afero, car mi scias, ke vi ciam subtenis la liter
aturon kaj precipe tiujn verkistojn, kiuj pIi taugas en 
la pluma labOI'O, ol en la limimpůstejo. Kaj lion, ke 
vi estns guste tiel sincera arniko de la literaturo, kieb 
de la li~impostej,o, okaze' mi ne forgesos. 

IV. 
" Taylor felice kalesis hejmen. Li savigis de kiel 

granda terurigo! ... kaj janl kvazaií. li vidis sur sia 
brusl:o tíun Apal'eme donacatan ordenon, kiu premias l~ 
litel'atur-subtenon, la Mecenatojn. Li jam audis la vivu
hruon, per kiu oni elektos linprezidanto de la societo 
de l'librok,omel'cistoj- kaj .eldonistoj, kaj- kun benvolo, 
preskau kun danko li pensis pri De Foe. , 

Eu tíu momento, kiam li elpasis cl, la ealaoo de 
Lord Godolphin, ia neordinara atako de la grandanim
~",c{) linatingis eble, Car subite li de<;idia, ke li donos 
al De Foe por Ia romanoO nekutimegrandansum-on. 
Sed kiom pIi Ionge li kalkuladis eQ si kaj kiJm pIi 
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ofte li ripetadis: » Mi donas al li'.. . mi donas al li . .. 
mi donas . al li ... « tiom pIi multe li demarcandis el 
tiu !Sumo, kiu unue venis en lian kapon kaj kiu aperis 
en lia imago sorcvizie kiel la rego de ľ honorpremioj. 

Kiam alvenis hejmen, li jam estis tute sobra. 
Tuj li venigis :pe Foe kaj diris al li: -
-L Via bona edzino, kvankam jam aga virino, 

trovis tiun gustan vojon, kiun vi konsekvence evitis dum 
via tuta vivo. Fine si decidigissin por tio, per ki,o oni 
devas komenci, se oni volas prosperi en la vivo. Nome 
per paso, kiu nek al si, nek al vi povaa esti honta, 
si akiris la bonvo).on de tre eminenta persono. ~rte 
ne estas s'ekreto antau vi, ke tiu Ci too eminenta 
persono estas : mem Lord Godolphin, la trezoristo de 
lía rega mosro Georgo, posedanto de pluraj princejoj , 
mia plej majesta protektanto. 

Taylor,kíamelparolis, au prefere elspiris la no
mon de »Lord Godolphm «J levigis el sia sego kaj 
profunde klinigis, ne pIi malmulte, ol _kvarfoje, al ciuj 

. kvar monddirektoj ., por ke - kie ajn nun estas ln 
trezoristo de Anglujo en tiu ci momento -: .iu el la 
kvar riverencojnepre bondirekte ekflugu, kal venu 
antaií. la piedojn de la gr1l.udsinj9l'O. 

- Je la ord.ono de mia {avora protcktanto 
daiírigis Taylór - kompreneble mi eldonos vian lib
ron . . . kj.o do estas gia titolo? 

- Robin-san Crusoe. 
- Cetere egalo(J. Mi diras, mi o(Jldonos vian rom-

anon, supozanto(J; ke vi ne venas kun no(JpLenumo(Jblaj, 
neehlaj d-eziroj. Dezi:tanle eviti la longán~arcandon, 
!Di bOI,le konsido(Jris, gis kie mi povasiri en la tak:sado 
de l' verko. Mi do deklaras, ke mia lasta vorto estas: 
la romano por ciam est-os mia posedajo kaj por cr tio . ' 
mi pag.as unufoje por ciam ~ek funtojn, dek funtojn . 
sterlingajn. ' j" 

- Mi Ionge laboris pri gi - diris De Foe -
kaj mi ésperis per gi iom pli. Sed :vi ;eravas,- ni -no(J 
marCal1dú: mi akceptas la propollon, , 

-o:- Do mi nietoS surpaperon tiun ci nian inter- , 
konsen1on kaj tu j vipovaS tranšpr:tmi Já ' ill!>IÍon. _-

, Dum fraUlino Kare skribis 10. du kontrakt-leter
ojn, De:Foe dirisal 'ta, eldonisto, nékutime gaje: 

- Mi pensas, sinjOl'O 'fáylor, vi ne 'bedaií.ros, ke 
vi ocldonaS mianromaoon. , Vi vidos, "RQbinsón Crusoe 
havos ec duaq eldOnon. • '~ " _ 

- Nu, nu, oni . tap1en ne devas. fatifar-oni! ..,..
l:espondis Taylor kun: superemá, sed- pardona ridero. 

- EI la ' h'llD,gára: Karlo Bodj).. 



AnyJa Fraulino 
S-lno NeIVel1. €ondon 

»Kit)l hele dancis la sUl11umo SUl' la hetbejo, kiel 
karcsa estis la somera vento> kiel dolce trilis la amkanto 
de la birdoj I Tiam - antaií dudek jaroj - sajni, ~l 
mi ke la arbofolioj klinas sin kvazaú nUl' por kisi min«. 

La fraiílino, kiu liel murmuris al si, e3tis iom tím
igat;, rirnarkante ke alia fraiílino sidas apud si. De post 
longa tempo si alkutirnigis al la soleco kaj plejofte si 
babilis aI si mem. · 

»Kion . , 'j diras, fraúlino? « Ki u dezirus kisi vin? 
Same kiel miaj, viaj haroj estas blankaj , via korpo grasa 
kaj senforma -- vi eé havas harojn sur la mentono, 
kiel ' viro -- ne, ne pIu ni estas kisindaj «. 

»Ne tiel ' moku min , mi petas - sidu éi tie kaj mi 
rakontos al Vl 10m pri mla vivo. Almenau ni pasigos 
unu el la tedaj horoj «. 

* 
Mi havis dek ses jarojn , sanan fortan korpon , blon-

dajn harojn kaj viglajn, bluajn okulojn - mi estis suf
i&e bela, eé se nul' pro mia sana aspekto. La éefa geno 
de tiu somero de 1903 estis Dur la demando , éu pluvo ' 
prokrastigos la tenisludon , au éu mia rob o estos suficc 
laCmlOda. La vivo estis gojplena - la plezuroj tre sim
plaj. La hela , sunlumo sufiéis por liberigi min de la 
domlaboro. Kia bel'eco estis éie - mi ne havis sufiée 
da pacicnco por marsi , sed preskaií dancis laií la stratoj 
survoje al la parko, kie mi Iudis tenison ciuvespere kun 
la gcamikoj . . 

La sekvint.an jaron - éu ja nul' unu jaro forpasis'? 
la patrino mortis cn la printempo (la patro estis 

mortinta jam antalJ sep jaroj), kaj mi devis farigi pat
rin~ al sepjara fratineto kaj du fratoj. Unu el la fratoj 
bavis ďudek jarojn , kaj la alia dudek unu. Jen do, dek-

~ sepjara patrino, kies ' vivspertoj estis eduko pri trc simpla 
aritmetiko, skribado, iom da desegnado, kudrado, kaj mul
taj reguloj pri la ~gentila konduto. Tiu kondamninda 
artefarita gentileco detruis Ínianvivon; ciam mi devís 
memori, kión farus altklasa virino en diversaj cirkon
stancoj (almenaií , kion ili farus, lau lá asertoj de la 
lerneja instruo. ) Kelkaj reguloj por la vivo, lernitaj en la 
lerncjo, traktis la demandon kiel eniri baléambron plej 
gentile, kiel sidi en la . baléambto - neniam estis permes':' 
ite,ekzemple, krucigi la krurojn, tiú poza eble videblig~s 
la genuojn! Ciam mi devis ' porti la gantojn ce balo aii 
sur strato, kaj nenian1 permesi, ke vil'O tro proksimigu 
dum dancado. Nenian alian scion pri 1a komplikajoj de 
la yivo nii havis. Mi lernis pri la »pekoj de la karno«, 
kaj de tio mísupozis, kc estas honte eé paroli pri korpaj 
.pasioj, ne nul' al la geamikof, sed ankaii al si mem . Mi 
provis nei a1 mi, ke seksaj pasioj ekzistas ée vir in oj ; 
kompreneble , mi ne sukcesis, kaj éar la pasioj estis tre 
fortaj cn mi , mi 'ékkredis min nenormala. Mi ne kuragis 
priparo}.i ilin, kaj pIi k~j ' pIi hontis. Miaj amikinoj, 
almenau lilú la konversacioj, kiujn mi a:iídís, ne estis 
tiaj ; ili éiam_ parolis pIi la devój devírinoj rilate al -

. yjroj, kvazaií t~ vir() estus ia besto, dum la virino estas 
preskaii angelo. Mi prófunde pripensis, kaj konkludis, ke 
'mi nepre estas absolute , nenormaIa.. ' 

, Do', kun tiu »profunda« scio pri la vivo, mi '{arigis 
kV3Z,aii 'pa,trino al la fratineto. Mi devis {orlasi la domon, 
kře mi tr.apasis la jam ' perditan infaneéon, vend i la 
meblaton, · kaj 'trlmslogi~i en malgrandancambra:ron SUl' 
la plej alta -eta:go de a1ta konstruajo: 

C1p' 1a prej .a~a frato ricevis mil ~untojn post la 
mo~o de la pa:trino, li estis la . mastro de la ekonomia 
situacio~ sed lia sola, .• vivcelo , estis e~riigi dum semajn-

finoj . Li ne cstis kapabla prizorgi sian propran 1110non ; 
kaj amiko nia, ad\'okato , tre bonkore konsentis zorgi pri 
1a financaj arangoj. La alia fralo estis preskaú needukita, 
éar la patro, Irc maljuste, rifuzis e1spezi pIi da mono 
por la dua f ilo. 

Estis al'allgi te , ke mi cstu la dommaslrino por 1a du 
fratoj kaj fratineto : rice\'anle kontraii tio la lupagon kaj 
l1langajojn, kiel salajron. Mia propra proporcio de la 
patra bieno sllficis nul' por vesti min tre silllple kaj 
provizi dllsum'ljnan ]ibertempon en é.iu jaro. Tia cstis mia 
vi"o - kiel subite mi senlis min maljuna, kun la nigraj 
longaj jupoj, la hal'Oj suprenlirilaj de Slil' la nuko! La 
respondeco pri la fratinelo tl'u genis min , ca l' estis iom 
ma1facile sin rcgi; sajnis, ke si scias, kiom nesperla mi 
estas, - malgrai:'l cio, mi devis obcigi sin al mi. La "orloj 
de la .palriJlo éiam sonis en miaj oreloj - »Zorgu pri 1a 
fratineto: si uslas delikata. « Mi farigis skla"o al 1'1 devoj 
kaj komencis vivi tule malsimilan vi"on ol t.iu de la 
pasintaj jaroj. Neniu krom la advokato helpis min, kaj 
lia cda konsilo est.is , "Gardu la monem - eslus malsa~c 
pcrl1ll.'si al la frato disponi pri gi. " 

Tagoj post tagoj trene pasis, éiam samc por mi. 
lom da dOlllla~orv, malmultc da mono; kaj dum la 
vesperon mi devis sidi kviele , dum 1'1 fratinelo dOl'mis. 
La fratoj neniam estis hejmc, krom por Illangi, sin 
prepari pOl' la l'eeliro al plczuro, kaj por c1ol'mi. Mia 
sola distl'ajo cstis la muziko; tio felicigis min dum la. 
mehmkoliaj solecaj horoj - kaj la plcj felicaj horoj de 
mia vivo eslis liuj , kiam juna studento venis por kanti 
kun mi durn la vesperoj. Mí es lis felica; sed pOl' li estis 
oport.unc -- ankati li havis rnalmulte da mono , kaj 
kl opodis forpasigi la horojn. 

Kiel melankolie sonis la dancl1llJziko cl la apuda 
danchalo 1 Kiel malproksirnaj es lis la antal'wj geam-
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ikoj! IIi logis nur 'du · kilomeirojn for, se~ tio suficis 
por forgesigi ilin pri mi. Mi estis iom . kontenta du,m la 
tagoj, laborante en la domo, zorgante pri la infaneto, 
sed ofte dum la krepus.kaj horoj mi pensis, llKio ekzistas 
en la vivo pOl" mi - cu iu venos por liberigi min? {( 
Mi muHe pensis pri mia ekonomia pozicio en la mondo: 
kiel utilis al ini la stultaj reguloj pri gentila konduto, 
kaj la gestój de altklasa virino. Se iu viro ne ven os por 
edzinigi min, mi" estos absolute senvalora en la mondo ; 
kaj kiel mi povos renkonti tiun eblan edzon, konante 
neniuu en la distrikto? Kun tiuj pen soj mi sidis nokton 
post nokto, kaj dum someraj vesperoj oni povus vidi miu, 
elrigardante tra la frenestro, kvazau mi esperus ' vidi la 
amanton venanta laií la strato. . 

hroj forpasis, ciu preskaft sama; je ciu pasko mi 
pIi kaj pIi vane esperis ricevi la viziton antaúe kutiman 
de la juna studento, sed li neniam venis. Nenio okazis 
por mi, krom ke la fratincto kreskis kaj beligis ; si cstis 
klera knabino , kaj kiam si . I-lavis dek sep jarojn, si estis 
sufice saga: si pIi bone konis la mondon ec tiam, ol mi 
koni s ~in je la dudek-sepa jaro. Si posedis naturan sag
econ pri na,tul'aj aferoj, kiun si akiris de kunuleco kun 
Ia infanoj kiuj ludis SUl' la straloj (kiam la patrino 
malsanis , la fratineLo estis lasa ta vagi jen ajn SUl' la 
stratoj kun .aliaj infanoj - sperto, kiun f1li neniam ha"i
is). Krome, si ricevis pIi modernan edukon ol mi . Mi 
estis fiera pri la floro kiun parte mi kulturis , kaj treege 
i.unis sin. Estis strange al mi vidi sin , kiam iu viro nin 
vizitis .- lio keJHoje okazis dum la jaro. Estis si kiu 
amuzis lin, cianl si al kiu li skribis poste. La »juna 
studenLo « re"iútis nin, kaj ankau li estis Rlacata de 
si - _. ni denove kune kantis , sed kvankam mia voco 
estis plena je memoroj, li sajne est.is tro oku pita dum la 
jaroj por pensi pri antaftaj tagoj. Ciuj amis la fratineton, 
sed mi - mi est.is tro severa kaj ne ricevis dolcajn vort
ojn kaj karesojn ; mi neniam povis tule forgesi la instru
ojn de Ja lerneja etiko kaj etiketo. Mi ankorau subkonscie 
klopodis esti II altklasa virino «, gentila kaj preskaií sen
seksa. Mi ne facile permesus kison de yiro, car mi 'timis 
pcrdi la respekton de everrtuala edzo. Jes, · tio estas tre 
stranga nunlempe, sed .. la vivo estis tiom timplenjl. Ju 
pIi mi deziris la al11on, des pIi severe mi agis , kaj ' plej 
ofte nul' por kas i ln. , sentojn - supozu, ke nii kisus kaj 

. simila. Sia sola \~mo rilate al amaj riIatoj estis lá risko pri 
nedezirata infano - -si ciam klinis sin al .karesoj kiel jlilla 
katido. Estis -strange, kia difererrco estis inter ni du fratin
oj. Ml , instruis sin tre zorge pri la amo al la vero, kaj 
tio estis sia solá dogmo. 

Post kiam mi atingis la tridekan jaron, kiam ankoraií 
edzo ne venis, la timoj pri soleco kreskis, kaj kun la · t iIÍ10j 
kreskis la jaluzo kaj envio al la fratino. Kiel tio cagrenis 
min, vid i siajn facilajn rilatojn kun viroj ! Si nun aspektis 
hontinda al mi, kaj grade, grade, tiu envio mordis je la 
koro . Post pluaj kvin jaroj da soleco mi ne povis toleri 
la fratinon ; venena vermo estis en la koro kaj malrapide 
sed certe detruis min. Dum noktaj horoj mi ne povis dor
mi pro timo de Ia estonta soleco, kaj deziro de ľ anlO. 
Ciam tre fiera, mi kasis en mi Ia sentojn, kaj konfesis 
nur alla hatino. Si sciis, kiom mi suferas, sed kiam si havís 
saucon por helpi min pri edzinigo »konvena {( , si rifuzis. Si 
amis min , sed pIi profunde si amis sían clogmon,la veron. 
Per siaj agoj si detruis mian l~stan edzi~-esperon. J en la 
rezulto de mía propra inslruo - Oh' kiel kruele rnaHaciIa 
estas ta vivo! 

Nlill mi farigis diable kolera kaj kruela <!1 si - ne 
pIu mi povís sin toleri - mian koron formangistiu ' vcr
mo de envio kaj malespero. Mi rigardis cn Ia spegulon 
_. ·ec se edzo alvenus mi ne estas alloga nun. Mi suferis ; 
sekvis teruraj tagoj de mensa suferado. Mi forte jaluiÍs 
pri Ia fratino kiam si fine ena.migis kaj . fiancinigis -
mia amo al si sangi~is en .malamon - lil vivo ne pIu estis 
tolerebla - minUT deziris ... 

»Ah! Do, pro tio vi frenezigis ; )lii komprenas, kia 
estis ViR krimo : vi jaluzigis kaj deziris murdi la fratinon 
- cu ne? {( 

'/: 

Estis iom da hruo en la angulo de Ia kvieta, per
fekte ordigita Čambro, kaj unu el Ia pacientoj kusis sour 
la plartko hm makulo SUl' la vango. Alvenis dudekjara 
flegistino kun abrupta yoco. . . 

l,Nu, fraiilino C., kvietigu, mi pelas; estas hontinde 
tiel konduti. Venu en tiun ci cambron - necesas, ke vi 
estu soja dum keIkaj semajnoj. Tiaj aferoj devas ne okazi 
- vi denoye farigas dangera. « ' • 

* ~, 

karesus viron kiu ne ' farigos edzo al mi, kia honto estus ! »Kiel brila estis lá sunlumo sui: la herbejo - tro 0, kiel hipokrita estis tia vivo - ti{Iloj timoj. Korprof- brila, gi dolorigas la jam lacajn okulojn. Kiel ma1goja unde mi timis Ia solecon, kaj sal11tempe la , timo pri la sonas la kmto de Ia hirdoj ; ili scias la maHongecon de malaprob~ , estis tre forta, Kia 'malfaoila tasko estis, provi la someraj tagoj. La foIioj de la arboj' klinas sm kvazaií placi, kaj sá.ll1tcl11pe aspekti indiferenta al la · .. vil'oj. Mi por plori ' pri mi: Kial vivi? - la morto estas preférinda. timis ' vh>i plene, kaj timis la solecon. La fratine~~ j kvan- Se ekzistas Dio, permesu Li, ke mi ne pIu ' véki~u post la kam §i. ,naskigis nul' dek jaroju post mi, estis lIe mal- endormi~o tiun ci nokton. -Cu mi 'ne sufice janl suferis ? ----•. , ~---------- . 
' 

: , 
.. 

t:'A\ NOVA TAO 
, , 

. I'~N LOTr, SYDNEY 

,. I\.iel ~lallongiei la: lůstori?~ 'de grandacivili~ado! ~~ cma, en kelkcentoJn da; ' vortOJ? 'EstllS volumegoJ pn Cl 
tiu terno, tiel en europlljlingvoj kie1en la cina, kaj ohi povus preskau legi la tuton, tame.[l ne ri1Ulte sciante pri la vero. Sed T' ang Leáng--Li ' estas nova tip.o ,.de tina 
historiisto; modernulo, kiés ve.rko jam éldonigis (I9~8) en plnraj lingvoj . . ·La· .ári.gla originalo havas ' l;l titolon 
»Foundations 'of ModerlÍ 'China« (Fundamentoj de . la 
~foderna Cinujo) kaj prez,?ntas vérsajne fide1an bildon 
pri la mensa revolucio okazinta dum la lastaj jaroj , en 
oriento kaj iómete levas Ia vualon de ta estontéco. SaÍJ.go 
ja vcnis al la »sensanga« lando. • 

La cina spirito renaskigas, renovigas. Preninte, .kion 
gi volas, e1 la europaj instruoj, Cinujo daiírigos sian vojon 
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por serci laN01.!0ri? la kvai:miljara pepado pri la malnova. 
T' ang Leang-Li sorbis en sin la malnovajn filozo·fÍ

ojn, kaj résumas por ni 'la pensojn de slaj pratempuloj , jene : « La ' cina ,filozofio 'ciáin estis· praktika ... {( ._ 
. »La universo, lau. Cina vidpunkto, estas nur la ma.;. 

nifestigó. de la .morála principo. La 'cina ciélo estas' speco' 
de natl!ra I~go, Ia ciela vojoestas moral.a yojo. La centrá' problemo ~e la cinaj filozofoj ciam estis Ia sercado de la '.' 

. TAO, kiu signi{as:vojo aií rimedo ordigi f kompreni k1!-j 
plibóó.igi Ia hOli on ' kaj 'Ia mondon«., ~',.' ~ 
_ La leganto ne · kQnfuzu "ci- tiun puran koncepton 

de la 'TAO kÍln lapli m;.tlfrua Taoismo, 'kiu farigis nur 
sistemo de ' magio kaj superst~co sub la pastraro; kaj sin 
okupis m~te pri. l!leliksiro de l.a yivo . kaj tiel 'piu. 



Por Konfucius la TA'O ne estas pli ~ ol JE;N=homamg,\ 
kaj sur cÍ: tiu bazQ fondigis lia etiko. - Ne ekzistas • .per
,S'ona" dio , kiu gvidas ' la animon, kaj la konfucianoj" tial 
Jwncentrigiš , CÍQn spiritan penadon SUl' sin , por disvol.vi 
,de interne, kion ili posedas en sia naturo. La demando 
farigis , --:- »Kiel Dni pqvas esti sincera al .si ? «. La TAO 

- 'tial pÓl' la 'konfuciaitoj' identigis je sincereco'. Ciuj mor-
-alaj virtoj devenas de.la kulturado de ci tiu "irto «. 

»Mencius (disciplo de Konfucius) disvolvis la dok
trinon de la' esenca boneco de la homa naturo - alie, 
li primontis, kiel la homo povas eligi bonecon (sincerecon) 
'el Sl? - ~« 

») Hsiin l'ze (300-235 antaú Kristo) rigardis sin kiel 
konfucianon , sed ' kontraiídiris al Mencius, dirante, ke la 
homo estas malbona, lia boneco estas la rezulto de kul
turo«, J en skismo,- kun pIi da fllndamenta diferenco ol 
kiom havis la orienta skismo, kiu dispartigis la roman 
.kaj grekan ekleziojn, en jaro 1053, sed la Cina karaktero 
estis tolerema,. kaj agoj de religia subpremado estis tre 
'lIlaloftaj ce ili. Plue, la konfucianismo estas sistemo de 
filozofio , kaj tute ne religio, . . 

, »Pro sia pii granda elohenteco, Meiwius gaJDls 
:supel:econ kie~ klarieanto" de la, konf?cianismo, ,sed Hsiin 
Tze ]U sukcesI s gardl la cman fIlozoflOn kon trau absoluta 
fatalismo , .. ({ 

» . . . ,Tamen, la ekskluzlve humanista koncepto de 
la filozofio ' de Hsiin T ze kaj lia troa altigo de la bomo 
.super la 'naturo malhelpis la disvolvigon de scienco en 
Cinujo \< . 

' »Du el la disciploj de Hsiin Tze far igis , la cefaj 
.iniciantoj de la juraskolo de Cinujo. IIi, Han Fei kaj 
Li Se, estis respondaj pri la persekutado de ciuj sistem
'O] de filozofio kaj pri la Bruligo de la. Libroj en la jaro 
'2 13. antaií Kristo. « 

Kial bruIigi ciujn librojn ? La {maj ,cinaj pensuloj 
malaprobis la legojn. Iii volis , ke lá homo estu regata de 
virto, honmoreco, sindetenemo, ke ili "ivu lau la ' ora re
.gulo' ,>Lao Tt:e (fondinto de la se~cado pri ~~ TAO) v~lis 
'regadon per ' Neil'udemo, KonfucIUs per jl u~to, MenclUs 
per Bonvolemo, kaj Hsiin Tze per Li=Konveneco, (per
.mana vorto Sittlichkeit tre pr.ave traduk~s Li). ClUJ cl 
íIi voli5 la regadon de sagul-registoL . de filozofoj-regoj . 
.sed spite de cio, tamen ekkreski~ filozofio de lego kaj 
lega sistemo, La unua skribita lega kodo estis tiu de Tu 
<Ch'an en la jaro 536 .. a. Kr. « . . , 

' Rimarku la unuajn ci suprajn vortojll de T 'ong, 
» Cina f ilozofio ciam estis praktika . , ,« 

Prhktika .' La filozofoj volis ke la --liomoj estu liberaj, 
.ke ili estu, regataj de Netrudemo, Virto, Bonvolemo kaj 
Sindeteno, unuvorte regataj de si mem. DangeraJ víroj , 
tiuj · CI filozofoj, kiuj opozicias la farad on de legoj, 
kiuj vidas, ke cinj legoj limigas la liberecon. La tiamaj 
legfarantoj , samkiel la ollntempaj , malamis la liberecon 

Sigismondo Szpingier: La sluparo de Mon/mar/Te 

de la popolo. IIi diri " »Ne la Li sed la Ler/o devas rcgi,la 
homamason /<, kaj ili komencis de.trui. la dange.ran d~ktrJl1-
on de la senlegeco. La cenzumto ) laboregls, kaj ClUJ 
libroj c1evis esti detruitaj. Alrnellau. ~a cinoj nenialll bl:U~
igis homojn sur brulstiparo , sed . llt alllasegc forb~~ll g l s 
síajn librojn . De post 2 ~3. a 1\.1'. , dum tut~, m~lpro , 
anstataú sere i nova'jn veroJn, la sola laboro de emaJ pen
suloj estís rehavigi' ta pellsojn detruita.in de la Bruligado. 
Kasita libreto de J(onfucius far igis pii kar a por ili , ol 
perdita ampoemo de Sappho por grek~J o. Pene$e la l~a~
inteco ' estis rekonstruita kaj la sageco t~e! retroVlt.a fa.r lgls 
kiel miraklo , kiel 01'0 . Dum plua fI1:tlJ3ro la ,1~eoJ de 
Konfu.cius regis la einan pensadon klel ,fera hgllo, sed 
ligilo satata, kiel la brakoj de bela amalmo, 

Ciu ago komencigas en la meI?so. Historiisto T'ang 
montras ke en Cinujo la intelekta revolucio kompreneble 

" antaii.iris la registaran en 19 I I. 

'»]{'ang ' Yu , Wei , la plej granda el rnoderna~ cinaj 
scienculoj, jam en 1891. pruvis pel' la tr.o nov~ smta~ o 
kaj enhavo, ke la plejmn.lto e~ la. verkoJ de RonfucLUs 
estas nur ' skriboj de lerta] fabIstoJ, sendube homo), kun 
'originaleco kaj genio, kiuj ekspluatis la konfuclan,an 
tradicion, por ke iliaj propraj teorioj eslu subtenataJ' « 

»La konsterno, kiUIl Je ang Yd Wei kalÍzis en la clla 
int-elekta mondo, al1koraú daiírad is, kiam li eldonis alian 
sensacian verkon . . , Jen li pruvis, ke la malnovaj skrib
aj oj , verc de la man? de, Konfu~íus, mCrI?-' k~j kiuj~ 
verSajne li mem kolekhs kaJ redakhs klel Htstorwn ; cshs 
aktuale yerkitaj de Ii propracerbe, kaj inventitaj de li 
nul' por doni historian. fo~?n al s iaj p~'opraj l'e,v~luc~aj 
teorioj ... La modesta lllStorl.lsto (KonfuclUs) pruvlgls klel 
po]jtika ulventÍsto ~ La N~cia, Sagulo, I,a Nekroni,ta ~{eg~, 
kiu re~is la mensoJn de ClllUJO dum ph ol cl u lIliI Jal'OJ, 
estis sláta de sia piedestalo, kaj remetita SUl' pIi gust~ 
Iokon, kiel nul' rimarkinda homo. « 

Daúrigola, 

193 



Reda.kta1i: _ 

-Jean flrge -fetlll. 

KlAM NI HA VOS NIAN ESPERANTAN FILMON? 
Ni neniel esperu la 'bel

pon de la filmpotenculoj 
amerikaj au europaj ni ne 
esperu ke la grand aj firma
oj faros Esperantan vari
anton de siaj filmoj, sed 
ni kom encu plej baldaií 
fos i nian sulkou SUl' Ja 
fiJma kampo! En Krakovo 

~ni parolis iometc pri la problemo »Filmo en la 
servo de la Esperanta propagando« kaj hodiau kiam ckzis
tas la parolallta filmo, ni 'nepre devas kamenci , komenci! 

Ni ne havas monon, estas la ofta. respondo de skep
tikuJoj.. ni estas Lro rnalrícaj por fabriki filmojn ! Kom
prenchle, ni ne povas mm produkti Esperantajn dramojn 
au kom ed i ojn , pOl' lio mankas kapitalo, regisoroj , geak
toroj, Sed ni nepre dcvas komencl fari ion per kaj por 
la újmo. 

NI tlp-vas antaÍ1 cio lcrei la pri-Esperanlan p,.ópa
gandan fi/mon ! Nin llnua celo estu kvincent-rnct1'3 
(duakta) filmo pri nia rnovad9 , pri UEA, pri la kon
gresoj . pri la historio de Esperanto. Oi· estu iaspeca 
kulturfiJmo , kiu inforrnos kaj instruos la ne-esperantan 
publikon pri nia afero. Hodiaú ja ciu pIi gtava rnovado, 
ciu pIi grava institulO, fabriko, sekto , gimnastika lernejo 
bava8 sian varban instruan filmon . Kial la Esperanto
rnovado ne disponas pri tiil f ilm o ? La kinoteatroen via 
urbo cer tr: ludos liull filmon dum via »Esperanta sem-o 
ajno «. 

Kiamaniere efektivigi la unuan Esperantan filmoll ? 
Antali cio ni devas kolekti la jam pretan materialoll, 
kiun ni bezonas por la muntado (montage) de la fi lmo, 
t. e. taugajn filmnegat.ivojn montrantajn nj an Majstl'on, 
stenojn el la Esperantista vivo .. eminentulojn , malkovrojn 
de Zamenhofaj monument.oj kaj stratoj , bildojn de la 
kongresoj ktp. ktp. Ni devas zor9i pri daura speciala 
filmado de la kongresoj EsperantaJ . Fakuloj kaj spertaj 
specialistoj faru tioll laúplane. La kostojn de tiu ci film
ado (cetere ne tr@ altajn!) pagu la LKK. La kostojn 
001 parte povas tuj reenspezi per vendado de kopioj al 
la filmservoj kaj aktualaj semajnoj de UFA , Fox, ' t)athe 
ktp. Tiamaniere oni faTos propagandon antau milionoj 
da homoj k<lJ samtcmpe heas lamaterialon por posta 
speciala pri-Esperanta propagandfilmo. 

Kiam n.i kolektis sqfican taugan materialon , t. e. 
Majstrou, scenojn el la Esperantista vivo, bildojn de 
Esperantaj ~ks~Qzic~oj. SUl' foiroj, . interesajn. seennj? ?e la kongresoJ , fraúlmoJn en naclaJ kostumoJ , ekzotlkaJn 
gastojn, lnanifestadon kun Esperantaj flagoj - se ni 
havos lian materialon (kiun ni povus facile krei dum la 
Pariza kongreso , se la LKK gustatcmpe interesigos pri la 
projekto 1), ni povos ankorali kompletigi la materialon 
per statisLikaj hildoj , kreskadQ , kaj funkciadode . VEA
delegitnro, Zamenhofa domo hp. kaj poste ni · .~omencos . 
la llIuntadon de la filmo, lauordc donante la mateúalon , 
enn!etant~ ec E 'perant-lingvan dialogon. La pretan filmon 
ODl' pruntedonli al diversaj Esperantaj grupoj , al Ce
instruistoJ kaj aliaj propagandistoj kontrau ioma pago 
kaj tiamaniere oni reenspezu la finajn kostojn. .Estas· 
tule slIper.flue akcenLi la . eksterordinaran propagand:m 
s.ignifon de tia filmo, car estas malnova fakto ; .ke la pub
liko kredas tiOll, klon ~i vidas per propra,j !Jkuloj. :Estas ' 
u"Tg-a tempo, ke la .Esperantistaro kaj ' precipe ~jaj I!vid
antoj komencn okupi sin pri tiu projekto de Esperanta 
íiimo! 

AHa t!e inleres~ p.rojekto, ~iu nepre ~avas sanc?jn por sukcesI , eslas ftlm!go de pro va Ce-lec.wno ! Hodlali 
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kian] ni havas la par~lantan filmon, n~ brile 'po~us ;11ontr t . 
al la publiků pasb'on Ce kun lia gaja lern;mtaro, ~iu 
hore respondas al li aj demandoj. Estas tuie kompr~neble. 
ke pastro Ce devus eDiri por 1-2 tagoj ' en atelieron 
(filmlabore:jon) en :parizo au Berlino kune kunla tllta 
lernantaro. _ Sperlaj fakulo-j kaj regisoro ' devus turni , tiun 
filmon. La kostoj kompreneble estus iom pH altaj, sed 
ne lícl altaj' ke la Ce-instituto ne povus pól-gi ilin. Estas. · 
tute cerle. ke ti II Ce-film o trovus grandan atenton tra la 
tuta mondo, gi estus samtempe bonega antaiípropagando 
por ciu CI.'-instruísto, kiu komencas novan kurson lau tíu 
metodo. La publiko en la kino-teatro ekinteresigJls per
la filmo pri Esperanto kaj pri la amuza metodO', are 
anoncus s.in pUl' 1a lob kurso < kaj ebligus suficall reen
spezon de .Ia kostoj. LaJi mia opinio la < produktado de 
50o- 750-1lIctra Ce-lihno estas tute ·senri3ka kaj cc profit':-

Anna Sten 

dona entrcpl'eno -- se gi est.03 farata ' de fll kuJ oj. 
Cu pastro CI>, kaj la Insli tuto' komp.reno3 la signifon 

" de tia filmo kaj realigos anLali b Pariza kongreso,. l a. 
projeklOI< ;J , . 

pum la Kl'akova .kongr~so fondigis la »Esperanta:, 
Kovperativo de lf,onsu.manloj pri .parof- kaj mutfilmoj«i 
(gvidas s-ro GeUand, 'UEA-deL en Baranowicze, ut, 
Sadowa 38, Polujo). La ideo de s-ro Gelfand estas fondi 
cn cill urbo k:>opcrativon. kiu - varbu jarajnabonanbjn
konsumantojn por liverotaj ESp".eranto-filmoj. , La jarab-

, ono ne ' supehr pu . persano . ·5 dQ1a.rojn . • La valoro de 
aparta nk:io estas SlIlIle 5 dolaroj :' Kiam e~zisto"s -ne , mal-o . 
ph ol cent kooperativoj eIl cent urboj , la. centra kooper- ~ 
ativo mendos< la unuan ~ilmon per konkurso de tutmpn-., 
daj filmofahcikoj . ,S-ro ·Gelfand supozas, k~ estosehleď doni cinscmajne du sesdekminutajn filmojri ; kies ,prog-. 
ranlon li im;agas instrua, tute ,e'3peranŮingva. 

, La ideo; oe , Esperantaj . film-konsumantoj ;estas tre. 
lauga. Sed cu, ni kolektos tiom 'da kapitalo por produkti: 
fiJmojn por ni mem, n.e ěsta,s certe. l-'or -~io~stu.s nel;l'sa 
gra'nda pJ"llpaganclo inter lú Esperan'tistoj , . inicia.to de
lliáj ,centraj organizajoj, subten,o ;de la gazetaro. "' . 

Tntnell, ni pe ~esu paroli pri.1a graveco . de ·lafi1nlo. 
en ma I~u)l"ad() . · Ni ~propagandas . hodiaií Esperantun per 

" - ' ~ 



Hans Albers 
la gazet.aro, per la radio, sed pri la plej potenca kaj plej internacia voco de la ekrano, de la filmo ni for
gesas. Kvardek jarojn ni jam batalas por nia ideo, ni 
gvidas kursojn, ni verkas arlikolojn, ni propagandas C1U
pase, kaj tamen ni g,is !n1Ul ne sl.lkcesis popularigi 
Espcranton. Car ni timas, timas atl ni tro malfortas pOl' 
fari foje ion grandiozan , ion, kio' efcktive turnus la 
atenton de la tuta mondo al nia afero. 

La filmo estas tiu »io «, se ni sukcesos pasun post 
paso adaplI gian diablan potencon por niaj celoj, ~e ni 
iam sukcesos montri al la mondo per bon ega granda 
filmo, ke Esperanto briletatlgas kiel internací a fillfl
lingvo, SP. iam la grand aj filmproduktistoj mem kOll1en
cos turni Esperantajn variantojn! ,Sed por atingí lion, ni 
devas ja. iam konienci, , baldaú komenci! Ni devas ko ,n
cncl modeste kaj kolekti spertojn kaj konstrui bri';:,)I\ 
post briko. 

NI deva~ komencI finc! 
./. F. 

HANS SCHWARTZ, BOMBOJ A'L MONTEKARLO. 
Tiu oi film o ' produktita cn la Ufa-laborejoj sub la sperta gvido de la fama Pommer signifas 'novan trium

fon de la filmarto. La rakonto pri aventurulo-kapítano, kiu veturas sur kirasa sipo »Pcrsimon « kaj preskau 
pafďetruas la kazinon de Monte, estas pIi ol neverSajna, sed la lumsimfonio de la operatoro Rittau ven kas kaj 
forgesigas la mÍzerecon de ' la manuskripto. La suda 
pejzago ekbrílas ~ur la ekrano en ravaj bildoj, int~r ili bonega] pOl·tretoJ de la aktoraro, pulsanta VIVO ce la 
ludtabloj. eLí la elegantaj trinkejoj, · sur la vastaj promcncjoJ '- , kaj cio ci plej intime kaj sQrce ligita kun nuan
corica brile ilustranta muziko! 

La cefan rolon de la a",enturema kar.itano lurtas 
Hans Albers, kin evidentig-as en tiu ci fIlmo boncga 

~ ·aktoro, II\alfalsa en ciu gesto, reprezentanta vÍron pleniln 
> de 'optÍriůsm:l. .fQrto. Lia partnerino estas Anna Sten, al 

kiu Ja f~1n;to hedatlrinde ne donas okazon montri éan 
grandan . talenton. La kvalito de tiu ci Ufa-filmo garantias 
plej ,favorari akceptoIÍ ce la grru;tďa pub'liko. 

S. C. ll. 
CU VI JAM ADDIS? 

ke 'Al ,J01son "en tiu Ci vintro ludos sur dekses 
etlropaj teatraj scenejoj? , 

, - ke Edgar , Wallace por tri monatof estas dungita al Hollywood kontnul f~tazia honorario? 
',, - _ke . la ' nóvaj Mickey-Mouse-fi1rooj " aperos nun 

- kiel kolora,j sonfilmoj? , - ' 

bla, rcgisoro 'Fritz Lang turnos novan fHOlon 
sub la titolo »La ,testamento de Dr. Mabuse« ? 

- ke la proceso de la amerika romanaiítoro Dreisel' 
konll'aií Paramount pro malbona filmigo de la libro ~ Thc 
Amerícan Tragedy « estis bon ega reklamo por la aiítoro? 

- ke plej sukcesa film o en Usono faritis »Bad 
Girl« laií simpla romano ' verkita de juna knabmo Vina Delmal' j1 

- - ke la 
»'Stiirme de.r 
Anna Sten? 

Ufa csLas nun turnanla gralldan filmon 
LeidcnsCihaft« kun Emil Jannings kaj 

HIIl IlNGU€O 
- J l/UO BAGHI' -

EN LA OMBnO DE LA PLANTOJ . 
SUl' la teraso de la kafejo »Pavilono « tri biertl'in

kantaj sinjoroj diskuladas. La humoro estas influata de 
la Solena Malfermo kaj de la unua laborkunsido. 

La unua (severmiena): Jen citajo el la Kongresa 
1tegularo, sinjoro! Aiískultu: »unu delegiLo p;))' ciu 
lingvo parolata en tiu regno, krom la oficiala lingvo" 
kondice, ke reprezentantoj de la dirita lingvo ceesLas la 

' kongreson. « Nu, mi demandas vin, kie ekzislas en tiu ci 
reguJaro tiu paragrafo, je kiu aludante oni malperrnesis 
la salutparoladon de la ukrainanoj? 

La dua (lignomiena): Ni ne diskulu pri paragraf oJ, 
sed ni konsciu pri la neceseco modernigi EsperanLelll. · 
Jen la demando pri la fihno. Ni nepre dcvas fihnigi 
Esperanton por veki generalau atenton. 

La. tria (mielmiena ) : Eraro! FaLala eraro J 'ľiallla
niere la kapitalistoj ekspluatos nian lingvou kaj prezelllus 
nudajn dancisLinojn, esperantlingve parolantajn SUl' la 
ekrano. Ni esperantigu la filmon kaj ne filmigu Esperan
ton! Estus fatala mispaso. 

La unua: Vi ciam preterlasas la gravecon de ekzis
lan taj valoroj. Mi ne poyas kompreni, kial regas antag
onismo kontraú I. C. K? Oi meriLas nur laiídon el 
vidpunkto de la movado. 

La kvara (korpulenta, lunmiena ce .la najbara (aúlo, 
vigle kaj plenkonlenle turnas sian atenton alla parolanto.) 

La unua I.aj dua (surprizite): Kion gi faras? ' 
La uTtua (indig ne flami~ante): Ví ne scias, kion gi 

faras ;) Honle! I. C. K. laboras tiel sukcese, se ciu in
stilucio de la movado tiagrade prosperus, ni ne devus Limi 
la estontecon. 

La efkelnero aperas ce la tablo, kalkulas pIi aHajn 
prezojn ol la fiksitaj SUl' la mangokarto, post alentigo 
pri la eraro li plene konsentas kaj korektas la pre7.0jn 
snr la mangokarto. La lri sinjorojcagrcnite ridetas, sed 
ili pagas kiel bankdirektoroj. Dísiro. La kvara sinjoro 
rapide levigas, kaj sekvas la unuan, atingas lin , afahle 
prczentas sian manon al li. 

La, Iwara (karesvoée): Permesu; kara samideano ke 
mi gratulu al via komprenemo koncerne la laboron de 
I. C. K. 

La unua (surprizite): Kio cstas I. C. K? Kaj kial 
la gratulo? Mi ne komprenas vin. 

La kvara (embarasite): Sed ... 
antaií momentoj ... vi mem 'parolis ja 
1. C. K.... Cu ne? 

kara salllideano, 
pri la meritoj de 

La unua: Pardonuí vi eraras. Mi parolis pri I. C. 
K. kaj 'ne pri I. C. K. 

La kvara: I. C. K. ??? Kio estas gi? 
. La unua: Internaciaj Ce-metodaj Kursoj. 

L,;t lUluaaíable dez.irante :tg-is revido «-n, foriras, Ja 
kvara . . ' nu,la -kvara ne esprimas sian dezÍron pri »Gis 
revido !c: 
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088f8U'0 
FHISLANDO : LlNGVO KAJ MOV ADO. 

Fri lundo. Tit:! nomigus unu el la plej nordaj pru
vincoj de NcderlanUo. La oficiala lingvo, inslruata cu la 
Icmejoj kaj uzala eo pre3ejoj, jllgejoj kaj cn la gazrl:Jro , 
('slas la nederlanda, seu la popolo grandparle paroIas la tre 
malllOvan , belan kaj tipan frisan li~gvon. Oi eslas tiel 
liga, !ciel la f['isa popolo mem. 

La c1evenlandon de liu ci popolo oni trovas Jacllonge 
de la suc10rienta bordo de la Norda Maro , nomata SU L' 
flfllikvaj landkartoj »mare trisicum «. 

Fl'islando cstas tero konkerita el la potenco de la 
111'11'0 per kelkcentjara balalo kaj tial la franca diro : »Dio 
kreis la monclon, escepte de Neclerlando ; gin kreis la ne
derJandanoj mem. « La konstanta batalo kontrall la maro 
prcmis sian stampon SUl' la karakteron de la popolo ; gin 
karaklerizas obstino, persistemo kaj energio. 

I{i cl {iskaptistoj , posle kicl kam paranoj , la popolo 
lra\' ivis historion , plenan de liberamo. J am mallonge flost 
Ja kOIllt'nco de la jarnol1lbraclo gi ekbavis siajn nehojn" 
cleklilajn de popolkunvenoj , sub kies gvido la pt>po!o ha
vis cialllajn miJitojn konl:rall najbaraj genloj , kiuj Jaure 
1I:linai.:is gian sendependecon. La felldalismo neniall1 suk
cl'sis akiri finllan grundon en Frislando , oni nenial1.l ko
nis sklavojn ce la frisoj kaj ili t\iam malalllls la rangdife
rencojn. Sed tiu ci forla ClilO al persona libereco bavi:; 
ankaii wa!bunan :flankou: la mankem de slalforlllanla 
po1.enco. En okazo de granda dangero oni kllnYeni~ sllb 
la »Upslul-uruo t( , juglóko ('ll orienta Frislando (nlln
leliJpc gCJ'J llana regiono) por inlerkonsiligi kaj pUl' pri
paroli aplikotajn rilll.edojn, sed pIi posle esti, fremdélj pu
lenculoj, kiuj devis doni al Frislando gian statforrnon. 

En I fl!)8 Frislando vooas sub. regadon de Albrehlo 
Je Saksujo, kaj la frisa Iingvo cesas esti o.ficiala. 

De tiu tempo oni povas konstati la ekvivigon de la 
fri~-nacia movado, manifestanla sin j en polilike, jen 
kuJ ture. h.ialll, post la Napoleon-a subpremo, la diversaj 
provincoj eslus unuigilaj je la reglando Neclerlando, mal- . 
grai:i protesto de la frisoj , kiuj deziris nul' federaciajn 
inlerriJatujn, ci t.iu movaJo plivigligas. TialU la hatolo 
por la lingvo ankaú fortigas. Fervore oni komehcas stu
dadi hl plej malnovajn {risajn lingvodokumenlojn eL la 
I o-a-- I fl-a jarcento. 

En 18'.3 cstis arangi ta gra.n,da fcsto je la hODoro 
de Gijsbert Japiks, frisa verkislo el la 17-a jarcento. 
Kvar jarojn posle cstas fondata la "Asocio por frisaj hi8-
tori~ kaj lingl'a studojJ( kaj en r81,Lr ekvivigas la »So
c1eto por frisaj lingyo, kaj lúratllro «. Frisaj kantoj , lcat
l'ajoj , dekliunajoj ktp. , sludo pri propraj historio kaj 
lillgl'O, sed precipe la prospero dc la daiire kreskanta po
p'Olliteratllro -- mi mcncias ta nomon Waling Dijkstra -
kauzas, ke la mo,;ado farigis vera popolmovado por kon
se!;l'i la propraju kulturvalorojn kaj por malhelpi la en
penelron de holandaj , germanaj kaj danaj influoj SUl' la ' 
terenojn de la lingl'o, kutimoj kaj moroj. 

Eu la pasinta jarcento estas nul' kelkaj gvidantoj, 
kiuj reYis pri kaj agis por la reviviganta <;ir,and-Fris
lando, scd en la nuna . tempo estas :nc.wa, juna gene.racio, 
kiu pozitive kaj senheúte propagandas, agas por tio kaj 
postulas, ke en Frislando ne Ia holanda, sed ta frisa lingvo 
estu la oficiala. Ci tiuj j uĎ.-~risoj estas kiuj forte sent1!-s, 
ke ciu popolo rajtas uzi sian propran lingvon kaj por 
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internaciaj i nWl'-rilatoj gi bezonas komunan helpling\'on. 
Nemirinde do; ke estis unu cl ta jun-frisaj org~izajoj, 
kiu antau kelkaj jaroj unu.a arangis 'Es'peranto-kursoD eu 
la fris(\ cefurbo Leeuwarden. Sed »En ' -Frislando frisc 1,( 
('stas la devizo de la simpatiaj baíalantoj kaj· por tio ili 
ugas kaj ne sensukcese. Jam ekzistas en lafrisa Jingl'o 
muJtaj gazetoj, la literaturo senhalte cicigas, regule aperas 
valora j origiualajój kaj . bonegaj tl'o.dukoj- el la JTIondlit,er-, 
raturo. En la frisa biblioleko ne mankas la I'erkoj de Sha, 
kespearc, Moliere, Hemarque . k: f!.. ea. eminepta iriter~ 
preto. _ 

Ankm1 SUl' la religia: tereno la influo, ,de la 1I10l'ádo 
Carigis konslatebla, cár ciam pIi ofte okaias, ke predikislo 
gvidas frislingl'an di-serl'on kaj predikas l a; E,'angelion en 
la vere gepalra lingvo de la auskultantaro. 

Unu cl la plejdezirataj aspiroj por tiuj ci jun-frisoj 
es las la enkond,uko de la frisa lingvo eD la unuagradajIl, 
lernejojn kaj ankalL ci-rilate ili jam povas noti sukcesojn : 
la provinca deputitaro donas ciujare subvencion por la 
arango de frisaj kursoj por infanoj. Ci tiúj kursof tnmón 
povas okazj"nur post la oficialaj lernejhoroj, br la neder
Janda instrulego ne toleras la uzadon de la frisa lingvo. 
Ci rie toleras, sed eble tÍn proksima estoriteco gi toleroš ; 
car evidentigas, ke ankaii la altaj instancoj en Hago ko
IlI cncas kompreni , ke eslus pruderite agi kiel la germana 
regislaro, kiu cedis al cer taj postuloj de la frisoj , logantaj 
p n Lili regoo. Ni eslas konvinkitaj pri la venko. Ni povis 
konkeri paLrujon por ni de la maro per persista raci<l 
laboro kaj ni povos konservi vivanta kaj prosper<Jnta pr.o
l'1'ao. lingvon por gia popolo per paca kultllrlaboro. 

. P. Hendriks. 

Dll PENTlUSTOJ 
SigiM/Wlldo Szpillgier estas la pola Toul<;Juse-Lautrec, . 

kion scnheú1.c bj unuanime konfesas la f.ranca , kritiko. 
KI'.mkam ni tuj rapidu aldoni, ke nen!el li povas esti 
nomata lia il11itanto. 

Szpingier hav,as specialan dqnon de p~ofunda pene
trelllo cn siajn diversajn tipojn. Li precizas, karakterizas; 
scias majstce eksterigi la personecon kaj la animon de siaj 
temoj en la krajonaj deségnoj , - tute cgale cu lio .cstos 
\'irgulino el Montparnasse au Montmartre, Ču dekfranka 
élmulino, cu iu kaIÍ9idato ·al n~inistro _ ai:í al simpati,a 
neniofarulo. . . Lia komikcco, se tia kelkfoje trovigas, 
inlelH~ls neniam ridindigi. Jen la diferenco inter Tou
IOLlse-Lalltrec kaj Szpingier. · 

Szpingier ciam estas JJ1alpli karikatura kaj pIi 
seJ:cna. Sana kaj goja estas lia uesegno. Li n e imilas la 
pesimi;smon de Toulouse-Lautrec .. 

Bedaftre ni ne povas prezenti al I'~ liajn majstrajn 
kaplljn, kvankam ne malpli l:lOnaj estas liaj ridajoj taj 
la grup-redonoj. 

La pola kaj la arL<\ .m{)nuo . esperas rnulte .de tiu 
juna pentrist.o , kiu ce,rte krom infanoj pot l~ avina gojo, 
kreos ankorau multajn altvalorojn por nia plezuro. 

Mi vizitis la ekspozicion de Wal1da Chelmoftsh:a en 
la konata salonů Druet, rue Hoyale. La unua impreso estls 
sllTprize agrabla. La artistino estas ca:rma blondulin'o 
kun rava gamo de koloroj.Sia koketema movo . estas tre '" 
karakteril,a .. , La carma pejzago de pola tero kaj' la 

. sensa rebrilo .en siaj. bluaj okuloj formas .tuton p!enan 
de - temperamento... . , r 

Cu mi ion a.ldonu pri bildoj,? Filino de fama pola .. 
pentrist-o speguligasen siaj . kr('lajoj la . 'vivefon de . sia 
okulo, la kolorecon de sia rigardo, la .carmon de . sia 
movo, la amOll de la vivo.. . La revon ni renkontlll! en 
la pentrajoj de lapola haveD.o Gdynia k:aj en la ondantaj . 
sipoj ... ' La . o1íser~vemon en la hébl'eáj. tipoj kaj ell la 



multkoloraj kato.likaj proceslOJ. Krome kelkaj sengenaj 
rigardoj en la intiman vivon de virina koketeco kaj en 
la vilagajn pregejojn .kompletigas la verkaron. 

Siaj, pcntrajoj jam trovigas en la Muzeo de Luk
selnburg kaj en muzeoj de Lyon, Grenoble, Praha kaj 
Yarsovio. 

S. Grenkamp . 

D í'f s K u o 
Esperanta elparolo 

La Zamenhofa regulo pri la elparolo kon cel'l1;w, 
sajna, al mi, la bazan primitivan sonadon de ciu aparla 
'Vor.to, tíel díri la leksilwna vorto: »ciu sono estas ciam 
meza«. 

1'io signifas: pri la vokaloj , ke ciu el ili estas par
olata ciam mezlonge-mezmallonge, ciam mezfermite-mez
malfermite, kaj ciam en 'la meza vojo unu inter la alia 
cn la fonetika rondo a-e-i-u-o-a (por ke .e ne estu erarc 
komprenata kiel a nek kiel i , ktp. ) ; pri la konsonantuj , 
ke ni uzu la vere centran elparolmanieron de ciu cl i1i 
(mi dirů la italan kaj francan). 

Tamen neniu vi vanla homo parolas leksikone. 
Same kiel nc es tas tiamaniere, ke ciu homo vivas cn 

. propra domo sia kaj havas . ciu propron cambron sian 
kun po samaj dimensioj - ni ja ciuj bone scias la 
vivmanicrojn kaj logrilatojn de hornoj ! - ticl samc ]a 
'Vo rlo en la diversaj diroj kaj paroloj vivas en ciam vari
antaj rilatcij. Rcga.s tiujn ne nul' la homa intelekto koJj 
1a 1'010 , sed ankai'í 1a homaj sentoj. 

Vere , la homaj sentoj ludadas la instrumenton de 
la lingvo! Cu iu cl ni scios redakti la legojn de la 
homaj sentoj ? Kiu tion scias, tiu ankau skribu la ekzak
tajn regulojn de la longo au mallongo devokaloj eh la 
Esperantaj vortoj, estu »ve « au »ho« - au la mallon
gajo »espislo «, (kiu estas al mi plej' nauza kriplulo 
. . .. »kadavro kiu ekrigardas « el la tempo de polemiko 
dc mialandaj idistoj , kiuj timis eldiri la tutan dangeran 
V(Jl·ton Esperanto!) 

Se svedo demandas min , kiamaniere ni elparolu la 
vorton »glavo«, mi instruas - proksimume - tiel: la 
konsonantof g 1 v sone ega las al la svedaj, 1. e. al la 
francaj, o ki,el en sveda »golv« ; ciuj tiuj sonuj estas 
neutralaj pri longo, la konsonantoj lau naturo , la vokalo 
pro p~JZfc:io , car en neakcenta silabo. La a, kiu portas la 
akcenton' de la vorto, estu duone longa, kaj duone mal
ferrnita '(lau ht fonetika valoro de tiu termino). 

Sed, se tiu san1a demandanto deklamas al mi la 
Bimnon, mi postulas, ke li elparolu: »Ne al glaaavo 
saanngon soifanta « .. . Car en la .frazo la vortoj vivas , 
nul' tie. Sed la vivo ne estas matematiko, neniel estas 
katenebla per ekzaktaj reguloj. Ni nepre ne faru regulojn ! 

Ni h;J.vas la Fundamentan regulon Zamenhofan : pri 
la mezeco. 

Kion signifas tiu difino? Nu, ke ni netroigu la 
sonojn: ni ne donu al lakons.onantoj longon, Car gi 
estas nenatura, ankau ne 'kontraunaturan mallongecon. 
Cu doni al neákcentata vukalo lpngon estas natura afero? 
Tute ne ; , tiel ni forlasus la mezan vojon de bona elpar-
010. Se ni dODUS nenatutan mallongon al .. Ýokalo akcen
tata; tio signifus deflankigi de la mez a vojo de bona 
elparólo. 

Sed - ni tute ne komencu medikamentaci kun 
regularoj ' pri longaj vokaloj ktp. Kaj pri duoblaj kon
~onantoj !" - » bruttq~ ~aj »f~gatto-« ne esta.s Esperantaj, 

ne! Pri liuj vidu en la Nova Testamento Mat. 22: 12: 

ili ne hayas la »edzigofestan veston « ! 
unu centra regulo Fundamenta sufioas ! 
Kaj plue: lasu al la homaj sentoj la naluran l11ani

eron pOl' kolori kaj ornami. 
Ni ne démandu nin, cu ni havu rajlon krii frazorl 

au flustri gin. Same kiel ni ne legdonas pTi la krio , ni 
ne legdonu pri la maniero, lau kiu la sentoj provll in:fIu.i 
lOl elparolon. Ni generale , kantante, studas nian manicron 
cl paroli dum la kantado ; sed la kapta elparolmaniero 
cstas la primitiva, la studo estas la duaranga kaj cl gi ne 
rezultas la elparolo. 

Ciuj reguloj pri detaloj de la elparo) o de Esperanto 
troigas en certaj punktoj. Cu tio ne dependas de la Úlklo, 
ke oni ne bazas siajn jugojn SUl' la veraj principo; -
oni volas kateni la homajn sentojn per leg oj materuatikaj, 
kaj miras, ke la rezultato farigas karikaturo. 

Paul Ny lén. 

* 
Esl.u al mi perrnesale konlraudiri. 
En miaj konslatoj (ne memfarilaj , arbitraj reguluj! ), 

ne lemas pri senloj, pri deklamo ; sed prj la lute o.rd ina.l'a, 
prozJ., senemocia parolo. Kion mi diras? 

MI diras, ke la grandega plimullo de la esp-istoj 
\pri Ci tiu mallongajo. luj . m,i parolos) ne pronmwas 
cwm m.ezlongaJII vokaloJ(I.. CI llO eslas faldo. 

Nun , kion oni faru? Cu oni malaprobu ci tiun 
parolkulimon, au oni fiksu giajn regulujn ',- tal' ]a 
111 aJapl'obll sajnis al mi nek opo1'lILOa , nek bona,. lIok 
rczull.promesa , mi klopodis Jiksi la regulojn. Aposlenorc, 
kim oni fara,. lion en la naluraj lingvoj. 

Do , oni pO\'asjau iri , ke miaj reguluj ne kunťol'lll as 
lul~ al la generala parolkulimo, serl, lat1 Jllia 0PIlIlO , 

neniu pova~ nei . , . 
I. ke lau la unllregllla pnnclpo de lOl Clama I'okal

uJ(~zlonU'eG<) parolas ekskluzive la polllj kaj ukranoj 
. 2 .

o
ke oni havas ~a rajton , . esr.lo~·i cinn .1! ~Jere. evolu

mlan partou de la lmgvo, kaj ťik~1 la o.'i 1.1 glll LIJ II reg
ulojn. 

Kaj, se S-1'O Ny]én , o~servus sJan p[,()pl'~n pronon ~: 
rnanieron , lj del'os rimarkI , ke en la vorloJ amaso kaj 
ama li ne prononcas egale longe la sihtbon ~rn. En !tm.a 
la una CL eslas ne nul' akcenta, sed anka(j pIJ louga, L e. 
gia elparolo daiiras dum pIi longa lem po. Sama difer
enco estas inler lOl a-voka!oj de grade kaj grande. En 

. grade la a estas akcenla , kaj longa, en grande gi ('~Las 
a.kcenta, s~d mallon~a, i;ar la longecon. de la , a~ cenl.a 
sllabo cerlIgas sen LIo la du konsonanloJ /td . l~a.l ver
sajne ankau s-ro Nylén dira ' . klipo, sed IIpud, ''''!u, sed 
mia, dóni , sed oni, pú.nu, sed unu: do ce kelkilJ vort
elo j ekzist;,s esceptu ! ! ! 

Sed kior, fari ~J La escepto ja re.Las escepLo , eG se 
ni ne ,'olas .gin l'imarki kaj konstati ! 

Pn la duoblaj konsonanloj: brutto , regaLl/) klp. 
cstas Zamel1hofaj vortoj , do ili esLas cerle Espel'anLaj. 

Pn espisto, espo . . Cin 1ingvo malIongigas tiu.in 
yortujn skribe kiujn gi Ire ofte uzas. Espisto kaj espo 
estas sole litersparadó; oni ja prononcu i\in esperantisto, 
esperanto. Al mi sajnas tule nemotivita, ne uzi praktikan 
maIlongajon . nur! Car la idistoj gin uzis ial,n- Preci(le 
nun , kiam Idú pm tuLe agomas. Celel'Cf ODl ,povus Ja 
UZl ankau Eo kaj eisto, sed espo kaj espisLo cetle llsta~ 
pIi rekoneblaj. ' 

K, Kalocs;JY. 

197 



8fCfHZO 
Oinjn Zibrojn, riecvitajn cn du eluempleroj, lL! ree

(mzas. Unuope rieevitajn librojn ni nul' mencias. - La 
'·I!ccnzoj esprimas nUl" la opinion de la recenzinlo haj ne 
tiun de La redahcio. Pro liD Za redalccio tre volonle 
publikas interesajn hontrailopiniojn, lwneerne "iun ajn. 
upl!f'intan reccnzol1. - La libroj, ci tie menciaLaj haj 
recenzataj, es/as havebZaj ce Za librofako de nia eldonejo. 

M. JAUl\10TTE. KOMPLETA ESP. RIMVORTARO. 
Belga Esperanto-Instituto, II. Kleine Hondstraat Ant
verpeno. - Prezo sv. fr. 1.60. 

Jen la tria rimvortaro (mi ne scias, kial oni ne 
diras simple; rimaro) aperinta en nia lingvo. Oni ne 
povas Jiri, ke la esp-aj poetoj strikas. Klare presita , en 
opor tuna formato, la verko estas supera al la antauantoj. 
La autoro arangis la rimlistojn lau la aHabeta ordo, 
kOlllencante de la akcentvokalo, tiel ke la libreto di"id
igas en 5 partojn, responde al la 5 esp-aj vokaloj, k* en 
čiu el ili sin sekvas AB, ABL, ABR... EB, EBL , EHH ... kt.p. Tia melodo estas pIi racia ol la gis mm 
observita, lau kiu oni devis serči EBL sub EI k ISTR 
slib IR. La sola kritiko, kiun oni povas fari , eslas, ke 
la verkinto ne observis gisfine tiun bonan metodon. Car li konsideras antau čio la akeentvokalon , li devis meti 
la tabelvortojn sub I; tio apud rnetio , ciu apud seiu, 
lcie apud sláe: nu, oni trova!s lio sub O, apud he,.oo, 
ciu sub U, apud bambuo, lóe sub E, apud obei, kun 
kiuj ili absolute ne povas rimi. Sanle ili k oni trov
igas sub J, apud aliu k manio, klo estas akceplebla . pro la derivajoj ilia k onia: sed oni VIDe serčus ilin 
ce ilia gusta loko, ili apud b,.ili, sub lL, k oni apud 
doni, sub ON. 

La kauzo de tiu stranga klasigo estas duobla; unue, 
car la llutoro, sekvante la kutimon en tiaj vortaroj, for
faligis cic la dezinencojn (= gramatikajn finl!jojn) , II opiniis neeble presi ia, ie. io ke apud abi, gobi hp. Sed 
guste tiu kutimo estas absurda; kial ne moutri al 1.a 
uzanlo la gramatikan klason de . la radiko , kiel oni faras 
Cll ciuj aliaJ vortaroj? Ne malhelpas, ke oni trovus en 
la sama rimlisto vortojn finigantajn jen per O, jen per 
A au I; čiu poezilernanto seias ja, ke vere r,imas nur samdezineneaj vortoj. La dua kaLlzo estas, ke la aútoru , 
ne konanle la sislemon de la rimoidoj , ne vidis, kien II 
povus meti la senfleksiajn vorlojn fin.igantajn per duon
\'ukalo au konsonanto , ekz-e apud, tamen, ke, ial, iwn, 
ies ke, almenaú, baldau ke. Tiuj vortoj devas esli ' ran
gitaj, eblc kun aparta signo, en la fino de la listoj , al 
kiuj .iIi apartenus, se iIi finigus per v?kalo , apud snb AP, lUL sub I, almeaail sub EN, ktp. 1 JO estas la sola 
loku, kie . oni povus uzi ilin; la preskallámoj apatian
tiam, baldau-sme,.aldaj es tas almenau Liel bonsonaj, kiel 
la abomenaj adasismoj. Komprcneble tiujn el la diritaj 
vortoj, kiuj havas derivajojn, oni rajtas klasigi krome 
sub la {ina vokalo, supeI"U apud es pera, eirkaili apud ,.,úa II i ktp. . 

Alia merito , de tiu verko estas la granda nomb~9 de la registrit.aj vortoj. Kvankam tic forestas aukorau 
~ pluraj e1la. komuna uzado (oni nenia.m devus titoli \'or

taron komp~eta; nur sub A man:kas; aildaei apelaci 
apaéo blolcado ambasado agro plago omago brago (If·bit
rago eantagi avantugo cako obsta/do eerealo asalti gnrnbo 
pagano onani pranci bizara monarko oligarlw barto aiílo 
auto ke.) la aiítor~ videble penis kolekti la plej uzatajn 
vortojn el la hodiáua tngvo, aldonante eč la plej ordinarajI) geografi - , k historir.lOmojn:, Sed tíu abundo 

* k=kaj. 
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ne estas ciam 1.audinda; la autoro konservis senutile 
arkaismajn formojn apud la kutimaj; ' Nur sub a ni 
havas; ragrlO (rajao), lcela,co (cetaco), iambo (jambo) 
plebeja,.o (plcbo), reumato (reumatismo) , aeronato (aer
ostalo, , pata ta (batato), uató ( vato) - 'au eč malvivc 
nasŘitajn neologismojn; stajo (subtenatrabo), avanco 
(<intauigo) , in8tant.a (momento) ke. La plej strangajn cel liuj fantazi ajoj oni trovas sub IN; Pa,.cino, · maaonino, 
nwtronino, amazonino, subrelino, kiuj eetere íitaras ankau 
ciuj (krolll subreto) sen sufikso snb,. s!aj respelGtivili· rimoj. Ml scias bone, ke oni ne dev,as atrihui ilin a 
Sro Jaumotte, ke li nul' kopiis ilin en la :Rimvortaro de 
Cart k Panier; sed estas la tasko de vortaristo kribri la materialon, kiu prezentigas al li. ' Similankribron 
la· alitoro devus fari inter la teknikaj vortQj ; ekz-e sole 
sub loni trovas ít. 2 vortojn (k tamen nl,ankas kelkaj" kiel pitorio ail palrio, dum kompense devpjigis čitien 
la verboj; pioci, farci k graki), el kiuj apenau la dcko~o 
estas uzebla en poezio. La 2~ vortoj lm -rafio, 1a 34 en -109io , la r6 en -torio, la 9 en -metrio devus kusi en piednoto, ne ell laT teksto, kiun ili senutile em
barasas. Kr?me estus oportune signi per ia ajn 
rimedo la nekomunuzajn vortojn lasitajn en la teksto ; 
Ciu ne estas dp-vigata selÍ la signifon de abrotqno, ailan~I)." 
enanto ali de sllndro, Zaro, gurnardo: , sim'pla vinjeto" 
antaii ili sufičus por montri, ke la unuaj estas ' plantoj, 
la duaj bestoj. · Same ne estus sen utilo averti, ke oseili, 
precipiti, asisli ke havas nur teknikan sencon. 

Rimaro 'ne rlevas anstataui vortaron, sed, kiam oni 
povas: sen gena pliarnpleksigo, evi~igi al.1a uz.anto tedan resercon en vortaro, estas bone -bel fan . Om ne devas 
konsideri rirnaron kvazau sek.a serio da vo:rtlistoj; ti 
es tas speeo de vortaro, eble tiel grava por la, fiksado de 
la lingvo, kiel ordinara vortaro. Tial oni devas zorge 
ellabori gin; ne nur akurate eviti la preserarojn (kiuj 
ne mankas en tiu ci "erko), k elek ti inter ' la duoblaj 
formoj de sama radíko, - sed kolek ti k montri pre~ize 
per speciala signo la propre poeziajn neologismojn, 
kiujn 1a bonaJ poetoj iom post iom enkondukas en sian lingvon, kreante tiel la faklingvon de la poezio - ·:kiun 
Esp-o, kiel čiuj alíaj lingvoj, nepre bezonas.Yortoj, kiel 
aper-ti, de,~cendi, ' trista, dura, tenera, fajna, superba, 
subZima kc devlls stari rimarkeble en rimaro',elJle kun 
klarigo en apendieo. Tiel komprenite, la 'yerkado de rimaro estus longa k delikata laboro, sed ,gi ha:vus multe.' 
pIi da gravo k utilo ol simpla akuruulo da rimgrnpoj. -

G. Waringhien: L. K. 

LODE BAEKELMANS; ELEKTITAJ NOVELOJ 
8/1 pagoj. Tradukis; Jan ~an Schoor. Eldonéjo; Flandra 
Esp. Instituto. Prezo ; P. 1.80. 

Tillj či noveloj estas nek.ontesteblaj gajnoj de nla · 
traduka literaturo. Baekelmans estas certmana pentristo de 
flandraj tipoj. Siajn figurojn li' elektas ' plej parte . cl 1a 
popolo, kiun li rigardas per ~iaj akravidaj; tamen bonvololj 
okuloj. Spieistoj, magazenistoj, muzeopordistoj, malalt
rangaj statofieistoj , brava), la:boremaj flandrinoj ·preter
marsas antau ni. Ciu novelo de Baekelmans respegulas . al 
ni la malkásan realon ; la vivon de 'grizaj, čiutagaj homoj, 
vivantaj pl'cskaií ' čiuj en iu aÍlbiíurbo de Antverpeno. Sed 
la verkisto čiam trovas la . valoran kernon' de iiuj či m.od
estaj vivot; lakrudan fidelecon de l' f'otografaparato 
kompletigas kaj 'mildigas . lia bonkora amo ar la p~polo. ' 
Bonbumora ironio;pli miMa: fratino de- la sarka~m() de 
Goster, svebas super la- ŤQta libro; ke gi povas esti ankau ~ 
pIi tr'anca, pruvas '»La sankta Principo < s!lnindulge-mál
kasante la ~gall abrupto,n, ' kiu la 'priocipojn de -la politi- , 
klstoj disigas de ·1a praktika aplikado. ,y' 

, Geoerale .1a stilo' de la traduko es~s bona. ramen 
nii devas fad kelkajn rimarkojn; La misuzo dé la kunmet-

, itaj verbof~rmojabunaaLankau eo tiu ci libro. '!{iam do . 
rekonos Biaj 'Yel1.istoj, ke.la ,plej logika stilo ne čiam: estas 

. la p1ej literatura? Mi ' estas konvinlcita, ke per la prefero -
al la sjmpl~ 'verboformoj mi ne s~rvas af. ia individua, aU 



naddevena gustO' , sed kO'ntraůe: 1a moderna Esp-a stilo 
klO'pO'das al la simplaj, klaraj fO'rmoj; La trO'uzo de la 
kunmetitaj verbO'formO'j ec malkasas, ke la tradukinto 
tradukis la frazO'jn de sia ' naeia lingvO', sed ne reverkis 
ilin en Esperanto. Mian kO'nvinkO'n firmigas la fakto, ke 
ce la plej eminentaj stilistO'j de nia lingvO' (Zamenhof, 
GrabO'wski , Kabe) oni ne trO'vas tian misuzon. Estas inte
rese, ke O'fte, kiam O'ni devus uzi kunmetitan fO'rmon, la 
tradukinto uzas la simplan. Ekzemple post kvazaií li uzas 
simplan pasinton de l' indikativo anstataú la kUllmetita 
pasintO' de l' kondieionalo. 

Malgusta estas la uzo de »ne jam « anstataú »ankoraú 
ne«, »vekigi« anstatai't »veki«, »forofero « anstatau 
»O'ferO' «, »cio tio« anstalau »cio ci «, »Íavelo« anstatail 
»fabetO' «, »francigi « anstataií :»frangigi «, »fiIO'zO'fie« ;m
statau » filoZDfe ~ , »melanholia« allstataú »melankolia «, 
»bruli « allstatall »bruligi «, Negustas ankaií la UZD de 
» ankaů « , gi devas ciam antaiíi la vorton, kiun oni volas 
emfazi. En la' frazo: » . .. parO'lis anglan lingvO'll, miksila . 
kun brusela sereo. « la neglekto de ľ akuzativo Sokas. (C i 
eerte ne devenas el preseraro, cal' gi troveblas en alia, s.im-

. ile kO'nstruila frazO'.) Bedaúrinde estas, ke pro ci til1j 
'mankoj mi ne povas diri tiuD nepran laudun, kiun r,p,tef(~ 

meritus la viva kaj natura stilo de la t.!ad~into. 
LudovUco Totsche, 

MABEL WAGNALLS: PALACO DE DANCEn.O. 
20'6 pagoj, El la angla tradukis : Edward S. Paysbn, EI
donis: Ferdinand Hirt & Sohn, Leipzig. Prezo : p, () ,,-

Tre bO'nkvalita , pO'rdistra rO'mano. Oi kondukas nin 
eD la epO'kO'n, kiam regis LO'uis XV., aií pIi guste lia 
favoratino : la polenca Madame de Pompadour. Intrigoj 
de la Palaco de DangerO', kiel la romano nomas la mond
faman regan palacoll E?n Versailles, gisekstrema batalO' in
tel' ln jesuitoj kaj la Favoratino donas la historian kadroll 
al carma amrakO'ntO'. Ne mankas c:aspecaj artifikoj neeesaj 
al lia tiel nomata »histO'ria« rO'manO': rega ekzilO', nokta 
transmaskado, sekreta cambretO' kaj sekretaj stuparO'j, sur
balkona fantomo de mO'rtinto, murdintenca ateneO' kon
traú ·Ia regO', la minaeanta O'mbro de la Bastille kaj fine 
la trankviliga, kutima happyend, cu oni povus postuli 
pIi, se post laeiga laboro de griza ciutago oni vO'las fugi 
en la rickoloran mondon de ľ fabelo? Kaj la aúloro seipov
as fabeli : sen malhelpoj, kun egalritma fluetado disvolv
igas la rakonto. Kompreneble oni ne devas atendi pIi, ol 
nuran fabelon; fidelan epO'kpentradon, akravidan karak
terizan forton O'ni ne sercu enla románo. Sed gi ja ec 
ne ambicias ion tian: la simpla, modes.ta tono de la ra
konto simpatie efikas al la legantO'. . 

. La lingvo de la traduk~ estasharmonie simpla, 
klara. Kun bona konsciencomi P?vas rekomendi la libron 
al tiuj, kiuj volas per faeila legajo sin ekzerei en la ling
vo. Bedaúrinde tamen mi 'trovis kelkajn peketojn, mi men
cias ilin en la esperO', ke la tradukinto malaperigos iIin 
tll siaj estontaj verkoj. La malfelica »fl jam« ankaú en 
tíu ci librO' aÍlstataiías Ja gustan »ankol'aú ne«. En la fra
zo.: »sajnis ~vazaú luta orkestro ludas post liaj tempioj < 
nu tr.ovas· pii ~usta la uzon · de l' -: kondiciO'nalo. En pro
pO'zieiO'j, kiuj sekvas , posl;. verbo esprimanta deziron aú 
vO'IO'n, la: tradukinto 'úZas indlkativonÍmstataií. la gusta 
?-I~lC)(lo: ~ la libiO' trovitas kelkaj, neologismoj neklarig
ltaJ' . Cu la tradukinto ne O'pinias, keestas oportune, 
uzante novan, nekutiman .vO'rton, .k1arigi tian sencon al 
la legantoj ? . ' . 
.. " La ekst~ra jo . de l' librO" .estas bela, ' preseraroj apenaú 
b:O'veblas.' '. : . 

Ludoviko Tolsche 

E~nt ISAC: SONORILo KAj ·KÁNÓNO. Poemaro 
en prozo. EI la rumana tradukis: T'iberiO' MO'rariu. El
dono de Heroldo de Esperanto, Koln, ' 1930. 60' pa~O'j. 
Prezo sv. fr. 1.72. 

Tiuj ci poemoj en prozo estas tre delikataj . mani
festigoj da granda poeta talenlo. Iii estas plene saturitaj 
de la plej noblaj ideoj kaj senloj . Ni ravite aiískultas 
(car ili sonas pleje al la oreloj ) la mallautvocajn, sub-. 
tilaju, sopir- kaj larmoplenajn akordO'jn, tiujn ci sorcajn 
akordojn, kiuj eIiras el la mirinda orkestrO' de la poeta 
animo, Tiuj ci lirikaj akordoj estas kvazaií muzika fluo, 
<loIca sono: Kiel la tajdo: ticl inundas nian koron tiuj 
ci akord oj rapide sekvante unu la alian, jen disi~ante, 
jen ripctigante, jen denovc unuigante en perfekta Sim
ronio. Iii lulas nin en alian, transteran 111ondon. La oftaj 
riprtigoj clonas apa rl an ca l' III on , apartan signifon kaj 
emfazoll al la poemoj. IIi bone efektas. La :1I1loro e~l."s 

n~ra "irtuozo de la nuaneigo. 
Pacifista poeto Ii estas. Proptaokule li vidis la mil

it.on. La sangaj rememoroj jam neniam povas forvisigi 
cl la rnemoro, ili tic bl'ulas, doloras neeslingeble. Li 
akuzas la militon kaj bcdauras la homon. Li vidas bone 
la mizeron, la kriojn neaudeblajn, li konas kaj amas la 
naluron - eble liai naturpriskriboj es tas la plej belaj 
- sed cefe li konsolas la suferantan homfraton. Li3j 
vort-oj karesas, ili esl.as varrnaj kaj amplenaj. 

Propre muzikaj bildoj estas tiuj ci poemoj en prozo. 
Majstre komponilaj pentrajoj kun vasta perspektivo en la 
fono. Li ne uzas kri antajn kolorojn , sed liaj simplaj, 
delikatlonaj koloroj vivas, muzikas, havas melodion , kaj 
ci tin rnelodio enMeligas en la koron. Verc, kormuziko 
kaj kolorsimfonio . 

Tibel'io Morariu bele kurage kaj elegante tradukis 
la poemojn. La ai.'t toro skribis apartan antaúparolon 
al la Espcranta eldeno. Ankau la eksterajo de la libreto 
estas tre pia ca. 

Parvus Piscis. 

LA LlNGVO DE LA BESTOJ. Prelego {arita de 
Florence Barker fl. A. dum kunsido de »Amikoj al la 
Bestoj ({ , okaze Gt: la 22 -a Universala KO'ngreso de Espe
ranlo en Oxford. Prezo: 0:[10 P. 

La 2!I -paga kajereto cnhavas krO'm parolO' por me· 
mO'rO' al Chum, 1a hundino de l' preleginl.ino, Universalan 
Pregon de la Bestoj kaj Carlon de la Besloj. La prelego 
denombras iilteresajn faktojn pri la besta intelekto, pri 
ilia kapablo komuniki siajn sentO'jn al la homoj , ec ,Pri 
ilia lingvokapablo (ekzemple Chum krom la angla lingvo 
komprenis fra7:ojn en la franca, germana, itala kaj Espe-
ranta lingvoj.) . 

La ceftendenco de ľ prelego al mi estas nekonles
leble - antipatia. Neniam mi turmentis bestojn kaj ciam 
mi penis mallrelpi tiajn kruelajO'jn, sed deeide mi devas 
aserti, kc - almenaií prO'vizore - ciu subhoma intereso 
devas cedi al la intereso de ľ homo. Estas indignige, kiam 
la libretO' postulas cesigi la utiligO'n de bestoj .Ce milito, 
sed ec unu vorton ne diras kO'ntraú la sameela utiligo -de 
homO'j ; estas indignige kaj kO'ntraúe al la seienea prO'g
reso, kiam ~i postulas la Cesigon de la eksperimentoj far
itaj por eItrovi guslan medikamenton kontraú la kancero. 
Estas kruda lego de ľ naturo, ke la malpli forta, la mal
pli perfekta devas servi la evoluon de la pIi perfekta,. 
Pór venki tiun ci kruelecon de l' naturo, oni devas an
taúe klO'p.odi, ke inLer la homoj ne va1idu tiu ci le~o, 
ke per la fO'rto de ľ sO'lidara amo la homarO' sin levu 
super la materÍon. Komprenehle oni devas eviti ciun 
supel'fluan turmenton, sed estus pseúdohumaneco, se pro 
indulgo al la bestO'j O'ni neglektus gravajn interesojn de 
la homaro. Ludoviko Totsche ' 
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At\l"EKbóTAÍlO, Jde Dro Leopold Dreher: L. K. 
6[1 ·pa~oj. Prezo : 1 svisa fr . Kraków. 1931. 

Jus apt;ris interesa libreto el la leda plumo de L. 
Dreber, Oi enhavas. anekdotojn kaj servas kiel facila lego
libro por kursfinintoj. La libro _estas bone uzehla ne nul' 
pdr poloj , sed ankaťi por alinaciano'j , car Si estas esper
aIltlingva. kaj nur sur la marseno es las plurlingvaj 
gramatikaj klaťigoj. 

Estis tre bona ideo eldoni anekdotojn por serioza 
lerno.· Mi ankaií ciaffi uzas anekdotojn kaj aliajn spritaj
ojn ce miaj progresaj kursoj , car ili estas mallongaj . 
do facile rerakonteblaj kaj ili tre plivigligas la kurson. 

.Tam pri la kom pilo de la Anekdotaro mi ne estis tiel 
konlcnla. Mi trovis sufice multajn malnovajn anckdotojn 
kiuj jam ne pIu ridindigas all malaktllaliSis. lli nllntempf' 
aspektas jam iom palaj. 

Ekzistas abunde multe pIi fresaj, multe pIi modernaj 
kaj precipe multe pIi spritaj anekdotoj. Mi aludas nur 
la ťamajn skotajn ;mékdotojn. Sed mi devas aldoni , ke 
mi trovi5 kelkajn tre bonajn , ec plej modernajn anekrlot
ojn. (En unu ekzemple es las menciala la viena Esp. 
muzeo kaj Literatura Mondo! ) 

El stila vidpunkto la Anekdotaro estas senriprocn , do 
profitdone uzebla por perfektemuJoj. Beda iírinde ln 
preso, papero estas sufice primitivaj , sed lamen mi es
peras, ke . Ia Anekdotaro havos la saman sukceson , kiel 
1a »Snpéra kurso de Esperanto « de la sam a aiHoro. 

Parvus Piscis 

KRISTA. LUDW. PIU LA PRONONCADO EN ES
PEHANTO. l\'Iondlingl'o Eldonejo. l< atowice, nlica Ple
bisc.v towa 25. 193 [ . 32. pS. 

La ajítoro trc verve pledas por la lInlleca elparolo. 
Li di ras multajn interesajn observojn kaj konsilojn , 

sed ~enerale lia regulo pri la vokalel~olo es tas erara. La 
diversa longeco de la vokaloj tiel enradiki~is en la lingvo, 
ke oni ~in ne povas pIu ekstermi. Laií mia opinio ci tiu , HbCl'e evoluinta parolkutimo estas studinda kaj fiksinda , 
ne ignorinda, all eksterminda. 

Kelkaj pa-rolkutimoj. kiujn li malaprobas, c.etere 
estas rnalgravajoj . Ekzemple la j en mia. 

Li eslas pr:wa tiuril ate, ke oni devas strebi al per
fekta pronocado, kaj oni devas dani la e510n al ci tiu 
strebado per tio, ke oni fi ksas la prononcekzemplojn cn 
ciu lingvo. Sed por tio oni bezonus f iksi la elparol
principojn. Car la Fundamento .tiurilate nur erarig~s . 

Kaj krome, oni ne esperu tule unuecan elparoladon. 
Ec la gerlllanan lit.eraturan lingvon oni ne prononc,ls jn unuecc, {:iarn tl:asentiSas la respektiva diáleklo. " 

Kopal'. 
ISAV. Eldonis: Il sav, Praha 2, skautskY dam. ov, f1e tr~ké náb;·. C. S. R. 16 pagoj kaj kovrilo. Prézo 2 kl'. c. 

La enhavo estas proklamo pri nova movado gejunulara 
kun ullupaga Esperanta teksto. Laií la · Esperanta teksto : 
»ni vidas en isavano sanan homon... la konstJ:uanlon de nova sociala sistemo .... « »isa" es tas movado proletara kaj internacia . .. « ' 

cunso ELEMENTAR DE ESPERANTO - (3. milo) 
de Salda/lha Ca,.,.eira kaj . Luzo Bemaldo. Li~'er
an lo ; Parceria Antonio Maria Pereira ~ Rua Augusta -
Lisboa. . 

Úi tiu porwJ?ala lernolibro sajnas esti eminenta, tiel 
lnu esperantiga, k:iel · laú esperantistiga vidpunkto. Oi estas ' .J;.lara, abunda, instrua, ce, interesá. . . Kl'. 
_ CE TRA PRESEJO"ESPERANTIST A dissendis 
prospekiojn pri ia 25-jara- ebisto: ni surhavas liston 

, de gazetoj pl;eS! t~j , de verkoj kaj verkistoj , kiujn la enb·epreno. komgls. . 
INTEllNAQJA TU.l1ISTA KONGRESO -cn Budapest eldonis okpa.gan prospekton kaj grandan afison en-Espcr-auto. . 
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PAUL FRUICTIER: KOMPLEi'.i G1Ui1ATit<.ó 
KAJ VORTFARADO DE ESPERANTO - reviziita kaj 
kompletipita de S. Grenkamp-KO\:nfeld. (Eld.: Esper
antista 'oco, Jaslo , Pollando. lBí p. 15X22 cni. Prezo: r. 6.25). . . 
• La aiítoroj plene kaj laiídinde sekvas la principon: 
»konstati, ne proponi «. Tiu ci bon ega verko vere mrritis 
la reaperon kaj kompletigon. Divido, stilo, ekzemplaro, la tuta libro;' estas modela ; nUJ: kelkloke mi p6vas .faTi 
rimarketojn. Ekz. : La teorio de »kiu «, pro ' la divid
maniero , ne es!as sufice detala, kvankam por rnllltaj 
nacioJ la »kamcleona naturo« de tiu ci simpla vorto nc 
estas lule memkornprenebla. La capitro: Versfarado estas 
iomete mallonga. En tiu ci capitro ne estas gusta la difino 
de la asonanco, kiu signifas la vokalsamsonecon cn la rirnvortoj ; la konsonantoj nc egalas. Sed .en )a - libro ' trl)\'ig-as' alja difino, sekve la ekzemplo ' estas malbona, 
car: »Tibelaj . .. angelojn ,: lute ne eslas asonancaj vor laj , 
nek rimoj, nur »aborta rimo«, kiel Kalocsay nomas 
tiujn rimabortojn. - Ankau la aliteracio ne estas bone 
difinita, cal' gi estas nur komencripetigo de la versvortoj. 
EI la du aliteraciaj ekzemploj nur unu .estas perfekta 

. aliteracio ; la dua ne es tas tro kom-Inka. Tam!Jn, mi po\'as nul' ripeti , la aútoroj faris ponegan laboron kaj merit.as 
grandan medalon. · 

Szilágyi .' 

LA GRANDA- LEOO DE RESA NWO. Verkis E. 
Gcraldine Owen , tradukis M. S. Rutter , eldonis London 
Unity Centre, London, Hyde Park W. 2. 78 Lancaster 
Cate. J 2. pagoj. Prezo neindikita. 

Filozofia traktato, kun multaj preseraroj kaj nebona 
traduklingvo. 

A BEDA.KCIA. P08TO 
Al sinjoro JOHN. MABON WARDEN, okaze, kc li 

cstis elektila Prez idanto de l" Alcademio, la redakcio de 
la Literatura Mondo esprimas kun runo , estimo kaj 
konfido p!lej kotfajn salutojn kaj plej sincerajp bon-dezirojn. 

I 

* 
Pro bedaúrinda malobserl'o, sub la recenzo ' pá la 

Linyvo Stilo Form.o de Kalocsay , en la antaúa nuIÍ1ero, 
mankas la Doma de la recenzinto : ARNOLD BEHRENDT. 

* 
Ni forgesis noti , ke en la 'nuinero 8. la grandan 

grupan kongresfoton ni , uiis el la fotokolekto de f-ino 
Margareto Janicsák , Budapest. 

* 
S. Guterm.aTl, Plock. 1. Ni neniam povas fikse pro

mesi la aperon de iu- attikolo gis iu dato , precipe sc gi 
cslas lre longa. Via tradukajo okupos. C. 7 pagojn de LM. !! 2. Bedaiirinde la esperantista legantaro ~nkc)raií 
nc estas sufice forta por nebankrotigi la eldoniSton el- ' 
donintan liel grandan ' sel'Íozan libron. 3. Pri la enhavo de 
nia gazeto ni volonte akceptus de vi :Co unukolonan arti
kolon, kiun ni pl'esus en la Diskuto. 

S-I"O Gličenslein, Lodz. La demandita kaj ne hul' de 
vi atendita verlto p/o diversaj kaúzoj tre p.rokrasti~is" tial ni transdonls la · zorgojn PQr gÍa eldono , al 311a eldon-isto. . 

. S-fO ai~z, Praha. La nu):n.ero julio- aúgusto. estis 
;,tnkaií duoblapreza . .La ,duoblan numerigon ni ne- PO\'.Ís 
a1doni pro certaj kaťizoj speciahrj . Cetere 'estos . samá ~ ankaií la novembro- decembra Dumero. Tial ' neniu serco ' 

.fu 11 :an kaj 12-on numerojn dě 1931 I IIi ne ék:iistos. 
Tamen atentu.; ke pro lio ni ne m.nlpliigis l~ ja,ran'pago- "'" nombron. . " '... . .' . . . 

S-,.o Ulbricht, MattiglWfen; . Ni , tre miris, lěg~nte : " . vian karton prítio, ke nia gazeto s~j~s esti . tro juda! L ! . , 
Ni nc . p.o~as ~om~re~i tion k~j. ni ~e .sc.jas, cu' . ~ hayas ;, SamOp1l11anto())n. Pri la neologJSD10) Ol Jam Skflbl~; 

S-ro Ljmbach, Kerripenich. »La Policisto«· ne ~. . , 



áj>eras: ÁdI'esOJí de -1a poIica _ organizajo ví trovos en Ía 
V.E. A. -jarlibro. 

.. 8-1'0 I. H. Kr. Pirdop. Via.jn librojn ni ne petis, 
Dl do ne povas resendi per ma kosto. Bnv. sendi 
al ni la sendkostojn kaj tiumomentc ni resendos ilin al 
vi. Ni ne povas akcepti kaj sangi librojn , kiujn ne pctis. 
Ankaií Ada »Hememoroj « ne taú"as al ni. Eble· vi po vos 
aceli 1a tiom dezirátan libron ? Finfine niaj libroj e5tas 
eldonitaj ne por sangi, sed por vendi ilin ! Ja verSajne 
tio kostus ee malpli, ol konstantaj afrankoj por demandaj 
kartoj. 

S-I'O Sedillo, Blél'é. Via propono por ni estas bedaúr
inde neakceptebla. Por tio bezonas kreski la Esperanto
movado almenau je la kviríoblo. · 

-KonJwl'sinlo. La konkursajoj ankoraú ne es las finl eg
ilaj de (;iuj anoj de la juga komitalo. Esperrble (-(1 I" 
srkvonta nllmero ni j am povos raporti pri gi. 

P-ino ZljUcrlund, S tockholm. Mono danke j'i cevila. 
Nia fakturo estis 2:l. 9fí. kaj ne 2:>..35. Dtferenco(1 ni 
skribis €ll vian konton. 

S-ro Wiesenfeld, Warswwa. Via abono por Ja tria 
kvaronjaro trafi s nin 2G.9. Dume senditajn gazelojn vi certe jam ricevis. Pri autorekzempleroj bnv. aťable ,hibi 
al Jan Fethke, kiu disponas pri la necesa kvanto. Adn's
sango notita. Abono por kvara kvarono ankora(l ne ,,1-
venis. Ni konsilas pagi tulan jaron, tiam 10restas eraroj. 

S-ino Schwáb, Budapest. J,au niaj lib roj ni sendis 
al vi la koncernajn .numerojn. Bonvolu pii bone j'iga rdi 

. ilin en viaj srankoj . 
S-roj Popoff kuj Lukov, Bulguru.jo. Pardonu ni an kulpon. V.iaj slipoj iel percIigis kaj tial vi ne )'icevis 

dumc viajn gazetojn. Nun ni sendis cion. 
8-1'0 Hollmann, Diilzen. La teks toj d-e la kanloj Slil' la 

disl5.o BaghJ- KalocsaJ e~ las trovebJaj en la Pr(' lp-r Za 
l'ivo de Baghy kaj Strecita [(ordo de Kulocsay. 

S-I'O Popoff, Sofio . Espereble vj jam ricevis la 
mankanlajn númerojn. Redaurinde el nroj. 2 kaj ;) ni ne pIu povas sendi, car iJi estas plene eleerpitaj. La adreso 
de J . . Baghy estas nun: 'Espero , Tallinn , Postkest 6, Estonio·. 

Gefraloj Bijleveld, Huga. Cíon ni ricevis cn bona 
ordo. Ni sekvos viajn konsiloj n . 

Premio por 'rupaao 
Por komplezi al niaj malnovaj abonantoj, ni don~s al 

ciuj, kiuj pagas sian tutj ar;m abonon por 1932. gis I. 
decembro 19:h. por O. I li llsonaj dolaroj de sendkosloj 

BINDA.10N POR LA JARKOLEKTO 193 T: 

, .. 

por ia bindajo ell dolarol 0.50 afrankite. La bind
ajo estas bela duonlecIa, fortíka , kun ora surpreso Ia'ií Ia 
suba bildo. La bindajon ni ekspedos kune kun la enhav
tabelo samtempe kun la januara numero. 

Al ciu} novuj abonantoj, kiuj sendas sian tutjaran 
kotizon por la dua jaro gis 1.12. 1931. kaj aJdonas 0.10 
dolarojn, nI sendas senpage tri diversajn numerojn de Li
leratura Mondo el 1931. 

Kompletigo 
NI devas sciigi, ke nia raporto pri 1'1 kongreso 

en Kl'akow estis iom mankhava. Nome krom 1'1 fakkun
sido de Literatura MoncIo, kie ni aj arnikoj donis bonajn konsilojn por la enhavo kaj aspekto de nia gazeto, ami
koj niaj polaj fari s apartan kunsi'don laií la iniciato de d-ro Medrkiewicz , en kiu lre vizitila kunsido oni rc
ZOlll Ciis a l la koncern aj minislcrioj por laudo kaj sub
feno al la pola numero de LM. Tiu rezolucio havis sÍan 
merililan sllkceson. La pola minislerio por ekstero cIecidis 
neeli prOlizore 100 ekzemplerojn de la pola numero de LitrrAt ltra Mondo. Ci lie akceplu niajn plej _ varmajn 
t1 ankesprimojn sinjoroj Bujwid . Fethke, Medrkíewicz, 
Lejzerowicz kaj Tichawski , kíuj plej multe klopodis pOl' tin a{ero. 

NIA NOVA ABONPREZO 
Pro ]a s3ncclígo de la divcrsaj valuloj ni devis decidi 

fiksi Ul1UCC3n ahonprcwn por ciuj lHndoj en usonaj do/
uroj. Ni petas do niajn abonanlojn noti , ke lutj ara abono 
!ws /us do/arojn 1.80, duonjaru 1.- , lcvaronjara 0.60. 
Upu 1/lII1WrO lwslas dolurojn 0.20. 

."-tentu abonanroj en 
F.·ancujo. GeI·lRanujo. Ualujo 'kaj Sv.isujo 
por Francujo en la ycnonta jaro I1ia reprezentanlo es Las 
Centra Esperanto L ibl'cjo , Paris [Xe, 51 rue de CI~chy: 

por Ja t rÍ ali aj lan doj ni maHermos \en la prokslmaJ 
'Iagoj posl(;ekkonllJ jn , al kiuj pagi esta~ 'plej oporlun.e. 
Pri la numero de la koncerna konto fil mformos m <lJn 
tiul andajn abonantojn gis J . J I. 193 r. EI liuj landoj J~i 
akceplas l'rupagojn , pagitajn p(-re de nill poSl.ce kk on lo gl8 
1 0.1 2 . 1031 . 

ANONt::ETOJ 
Prezo po unu enpreso kaj dek vorloj 70 filero:i 

(50 plcnigoj) ail egalvaloro. Minimmno estas :>'0 vorloj . 
Pagebla ankau al niaj reprezentantoj. 

L a U2unto de ťi litl rubrili:o huvas la nepran devon 
rl'sponcli almenaťL unufoje al la l!orespolldajoj, a/vl'ninlflj 
al li hnl la anonci/a temo ! ! 

LA MEMORON PLlFORTlGAS ,laií metodo trifoje 
prcmiita de ]a P a:riza Akademio profesoro de mnemoniko 
D. FAJNSTEJN ~ VILNO, ZawaJna 15/ 11 (Polla:ndo): 
Postulu senpagcprospektojn de la memorfortiga kUI:sO 
cn Esperanto. 

Literatura Mondo. dua periodo , nroj 2 kaj 3 csl~S 
sercatal. Vo~onte sangas ílin la eldonejo je eslona au JUDla 
numér<Jj. 

8-1'0 Pere Estaluel, 19-jara kontoristo stl". Sanl Pae 
5, MONISTROL ( Barcelortu) lIispanujo deúras korespon
dadi pri eiuj temoj kel. 

Lit~ratlU;a Mondo , kval'a jaro nro 12 estas Serc.1tn. 
Skribu ofertojn al Ludoviko Totsche, Hlmga:rujo, Buda
pest I. Vérmezó-u. 16. III. 2q. 
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DeRIYMOID SCH.IRTl aperis 

Verdkata Testamento, afrank. 
Prozo Ridetanta, afrank. . . 
Anni kaj Montmartre, afrank. 

Mendeblaj Ce 

P~3'20 

P 4'50 

P 4'50 

LITERATURA MONDO, Budapest 

, NOVA VERKO DE 

KENELM ROBINSON: 

V O L. II. 
Noveloj kaj poem oj en laangla kaj Esperanta 

Iingvoj. 72 pagoj broAurlta 
Prezo mk. 2'-, P 2'80 
plus 1oof. por sendkostoj 
Eldonis EsperantistaVoCo 
JASLO, POLLANDO 

Havebla Ce Lit e r a tur a Mo n d o Budapesl 

S k r i b ti ' t.u r 
al la oficejo, por ke vl rlcevu 

, senpage 
la specimenon de la Esp. gazelo 

o O 'M OTO 
Aperas ,C,_umonaie, en 30-48 
pagoj de 23 X 16 formato, sur 
bela papero presita kun multaj 

A 
,belaj ,bil doj 

Oi estas la plej perfekta konig-
Ilo pri nova spjrita ~ovado 
Oomdto, klu celas la reformon 
de ľ mondo per Di~ gvldo 

pOF venlgi veran pacon 
K~j gi piu havas japanan Ko
[onon, en klu pii ol 10 pagaj 
da artikoloj kune kun belaj 
ilustrajoj Cipmonate prezentas 

JapanujoJ1 de Ciuj flankoj 
ABONPREZO por jaro: 240 
Jeno, 4.80 Sv. Fr. au ega1véJloro 
Vi povas sen di la abonkotizon -
pere de lokaj reprezentantoj 
au- rekle aLla oficejo per poAI-

mandato ' 

Oomoto Propaganda Oficejo 
KameQka, Kioto-Hu, (J a pan u jo) 

CU VI KONAS ' LA GAZETOJN DE SATI • A 
, CU VI KONAl LA VERKOJNELDONITAJN DESAT! t 

SE NE, PETU PROVEKZ'E.PLERON, TUHNU VIN PlÍl 'KO.PLETA 
LlBROKÁTALOGO AL LA SUBE NOTITA ADRESO I 

Jam de preskaií 7 jaroj ~ aperas regule lá 
semajna organo de Sennacieca -: Asocio Tutmonda 

SENNACIULO ; . 
kun interesaj originalaj kunlaboraloj pri sociaj 
bataloj, laboristaj pl'oblemoj ktp., raportoj el la 
tuta mondo. 8 pa~oj de formato 25X 32 cm. 
Ilustrita. Kunsenpaga m~nata aMono: La 
Lernanto por perfekti~antaj esperantistoj. 

SAT eldoIias ankaií literoturan ' revuon monatan 

La Eldon-Kooperativo de SAT ofertas al vi: 
PLENA VOR TARO DE -ESPERANTO 

(536 pagoj." Verki~ de prof. Grosjean
Maupin, Esselin, Grenkamp, prof. Wari:ng
hien) bro$. 9.- rok.; kart. mk; g. 10 . ...:.. 

J. LONDON, LA FERA KALKANUMO' 
, (368 p~.) hro~. 2",60 mk." hind. ' 3,50 ' 

Volt~r (Voltaire), KAND(D (Candide) 
, (162 p~.) ~. U]Q '-

VORTOJ DE. K-DO LANTI 
(1 92 p~y ll!k. 2.-LA NOV. EPOKO NACllSMO CE. "Lanti) 

k hel ' tika· krlCL!I_' • . • :1 _ 4 • (124 pg.) rok. I.3p Ull etris J, ,I;JAaJ, sClencaJ ven.aJoJ . originalaj kaj tradukitaj. La 24-pa~a duobla BogdOllov, RVGASTELO. (tltopi3l romano) kajero (majoj junio) entenas interalie elekton de ' (168 p~.) rok. _I.6e,>' i, primilitaj literaturajoj ; ~i estas havebla kontraií kaj 30 aliajn~ grandajnkaj pIi .'malgranda)n ," pago de 0,50 rok. g. lihrojll kafbrosul'ojn be~etristik'rin k'aj t!ciencáj~: ' 
. PH.I CIC) O •• . SItRíBU ' AL . 

ADMINISTRE10 DE SJlT. 
COL.STR. t,LEIPZIG 0.2" . ,. 



GRAMATIKO KAJ LITERATURO 
WALTER LIPPHA NN, LEIPZI6 

Cu mi preferu diri : LITERATURO KAJ GRAM
ATIKO? Kiu de ambau estas ]a pIi frua au la pIi 
grava? _ , __ .. ""_,_. . ' , .. " . ,.' ' 

oni povas aserti, ke la homoj jam fondis litera
turon, kiam ili ankorau neniůn scijs pri gramatiko. 
S~d ne maIpli gusta estas la kůnstato, ke jam, antau 
~Iam .ekzistis ]iterůj au ]iteraturoj, la hůmoj havis 
lingv~Jn, kiuj ůb.eis al ~ert~j legoj ; kaj ci tiuj ~egoj 
formlsJa gramatIkon. ClU hn'gvů 0.0 havas gramatikon, 
kiom ajn primitiva gi estas kaj egale cu giaj uzantoj 
havas ian kůnscion pri giaj reguloj au ne. 

La. romia1 imperiestro Tiberius2 iam uzis vortůn 
neIatina~. Ateius Capito3 fIate diris, ke tiu vorto ja ne 
estas latina, . sed de . nun esto3, tia, car la imperiestro: 
gin uzis. Marcellus kůntraiídiris : » Imperiestro! Al 
homoj vi povas clon i la rajton de regnano, sed ne 
al vortoj. « 

. La germana imperiestrů " Sigismund4 uzis dum 
la koneili'O de Konstanz5 ]a neutran substantivon 
schisma . (= skismo) kiel viran. Pro tio riproeite de 
la cefepiskopo Placentinus, li respondis : i> Mi estasrego 
romia kaj super la gramatiko. ({ (Ego sum rex Rom
anils et, supra -grammaticam) Sed la historio mal
aprobis lian amhicion. Anstataií 1iaj vůrtoj gi konservis 
kieI oftan citajori 1a kontrauajn: Caesar' non supra 
'(Jrammaticos ;6 t.e. (ec) la imperiestro ne estas super 
la gram!ltikistoj. Kaj ankau Moliere7 paro1as en Les 
Femm.es savantesf! (La Virinoj Erudiciaj II, 6) pri »la 
fundamentode · ciuj ,scÍenooj, la gramatiko, kiu scias 
~gi~ !i.&. 111.. . kaj " iga~ ,.ilin .. ;~rfUI'ta::-IDano . obei al 
tr; .,/0: ~""' . . '.t'''''..... ....'~ ... ~>"".~ ... "-' ..... .. j.?'. '::'" ' 
l5,al ' ""6°l« '-,' ,,' . 
. : Tiuj anekdotoj kaj eldiroj montras la graveoon 
de la, gramatiko, ·,aJ· .kiu devas sin submeti eC imperi-
éstroj kaj regoj. ' ' 

Cu: an%au literatur~stoj? poetoj? . 
. :JOn~ p~rs.~1 ťri 13,!~~~ JabOro de 'e~en

talverkIstoJ ' Ne , inalofte ODl trovas en ' la verko) ~ 
poetQjpova.jnvortojn kaj »original;ljm esprimojn" 

w • 

kaj o~i scias, kiel grandan influon havis snr la geJler~ 
alan lmgvan evoluon la lingvO-l1Z0 de autoroj, kies 
verkoj cstis legataj de tre mul taj homůj . 

Aliflanke la gramatikis:ůj cerpas sian materialon 
pl~j~l:ar.dapart~ el la skr~bata, t. e.la literatura lingvo 
kaj' Ih oftege CltaS el la literaturo, půr doní ckzemplojn 
kaj' pruvojn al siaj tezoj . 

Tamen la litera.turo estas nepre kaj tute dependa 
de la gramatiko : 

Kiu volas plaCi, influi, emocii, instrui, entuteiel 
sukcesi, tiu devas verki tiel, ke la legantoj lin kom-: 
prenas, kaj tio estas ehla nur per uzo de la kom'Ulla/ 
lingvo, kies reguloj trovigas cn 1a gramatiko. Tíal 1a 
supre menciita »lingvokreado « de la verkisto} alportas 
preskau nur pliricigojn de la vůrtaro kaj nul' tre mal
ofte nůvajůjn en la pure gramatika kampo. 

La gramatika gusteco estas nepra postulo por ciu 
literaturajo en la naciaj lingvoj. Oni povas toleri stran
gaj~j? ,de ]a stilo, troan emon al formado de nova] 
vortoJ aú nzado de neordinaraj mall10vaj formoj , ec 
trovi en ili iall 's.pecialiul 'earlllon, sederaroj gramatik aj 
estas generale ngardlltaj kiel nepardůneblaj, 

Ci liu severeco estaB tre utila. Sen gí malkle~'() au 
arbitro kaprica detruus la necesan unuecon kaj- kom
preneblecon de la lingvo. 

.' :l\:io ,Ci tiuriJal.e validas por ]a naciaj lingvoj, devas 
vahdl ankau por Esperanto, ll vivallta lingvů de vivanta 
popolo (,. 

Sed la aparta histůriode Esperanto ka:iízis iujn 
dif'erencojll : 

La naciaj literaturajůj estas verkitaj preskau nur 
de homoj , kiuj uzas sian gepatran aú hejmlandan 
lingvůn aú kiuj almenaú longe restadis en la lando, 
kies lingvon i1i uzas. Ties parolado do estas sub la 
konstanta kontrolo de samlingva cirkaůularo. Ili verkas. 
en lingvo ciutage aúdata kaj lega ta. 

Kontraue la Esperanto-verkistoj uzas ]ingvon, kiun 
ili lernis kiel fremdan, ofte ne antaií matura ago, 'kiun 
jJi nur malolte ap1ikas parole kaj kies regulůjn ili 
elpreni" Cefe el instrulibrůj plimalpli nepedektaj aií 
nekompletaj. 

Plue la facileco de Esperanto kaj la entuziasmigo 
de ľ esperantismo logas mu1tajn al verkado kaj trad
ukado, kiuj neniam farus tion per sia naeia lingvoj 

La sekvo estas, ke relative multaj Eiperanto
literaturajoj estas malbonajau almenaií nekontentigaj 
de gramatika vidp~k.tp. . 

, Estas. mirige, ke la esperantistaro tion -tolérás., ,'La 
kauzo de t~o en la pasinta tempo estis eble, ke 'oni tióm 
gojis pri ciu pliriCigo de la juna literaturo kvazaij.pri 
nova sukceso de la tuta můvado, ke oni l'!é volis dubat
igi Ci tiun sukoeson per kritikoj. Krome oni ne ris\á.s 
seD~ragigi oferemajl! hravutojn aií eagreni diligent
ajn . emjnerttulojn. Do 1a . recenzoj 1audadis kaj apJ."lOl}.. 
aais malgraú. evidentaj lingvaj mankoj. La justeoo post. mcneií, ke ekzistis esceptoj, sed - ili restis es
'ceptoj. 
. Tíu . samideanJ! indulgemo ' faciligig eC al kelkaj 

spertaj, famaj esperantistůj montri strangan lingvan _ 
senwrgecon, ne nur cn gazetartikoloj kaj poemoj1 sed 
a~k:"ií en pwzaj libroj, kie nek poeta libe:reco,nek: 
rapIdeco de verkado ppvas est~ pretekstoj. Kelkfoje tiu 
mala~nto aj iuj- lingvoreguloj devenas ne tlam de nes
cio .au neglekto., kiom dé origiJlaJei:no, de la deiiro 
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montri novan specWan personan sti1on. Cerle ' čiu h:avas .; 
la rajton esprimi siajn , pensojn tiel, kiel pla~s al ,li, au: 
kielli kreaas, ' ke pláeos al aIíaj , kaj la granda ' klareoo, 
formrióeco kaj !llalrigideco de nia juna lingvo ce tre 
faciligas la trovadon de Diwaj esprim"'Cbblj. Tial diriš 
ankauZamenhof (Lingv. R-esp. ' 2 2 , Pl.Kol. ~p. 55), ke . ď 
»cn Espel'anto la neku6meco ne prez.entas gravan kauz;:: 
'On por ueuzad'O ~ . Sed neniU:forgesu, ke la»st:i.lú « es
tas nul' maniero de lingvo-úzO en 1a ' kadr.o ' de la ' ge
nerala} lingvolegoj , t . e. de la gramatiko. " 

Alian ka.iízon por k'Ontraiigrama tikajoj' cn libro c;te 
h e emincntá esperantist'O mon tras , détala recenze de 
D-I'o Gorrot ; ," 
. ' » (La veťkin to) estas 'Orat,ol'o, ka j onl s2ia8, ke 
orator-Qj , kiuj celao antau CLO la favoJ;on de l ' 'pubíiko, 
cefo estas , úrdinare gvidataj de 1a oiekto, kiun ili fal'08 
al gi, Tré malmulte ili zorgas pri la gusta: senoo de 
prepozicio aú pri gramatika korekteoo dé vortoj kaj 
frazoj , se nul' »gi bone sonas ~ kaj la publiko estoS 
»kaptata «. Ofte steuog:mfio de elokvoota paro:ado, kiu 
tre f:orte et:ik-is al la ,publiko" ostas apenaií leg,eola, kiam 
gi estas presila senmultaj Itorektoj kaj r earaIig'Oj . En 
tio ci ol'atomj iom simílas versistojn, kiuj imulton 
oferas .aL muzika harmonio . Cu ankau en ordinara 
prozo 'Oni dflv.as, kiel 'en v-er~j,oferi klarecon kaj gru-:
mutika,n kOl'CktlCOO lľ al barrnon iemaj postuloj? Tio ci 
estal) demando do literatura gusto, kiun ni ne vola,s ek-
tusi. « , y " 

. Malpli i'ctellj~ema 01 D~"'ro Gorre! mi klare neigas 
tmo domandon . supoiante ke la plimulto de la espe-
Eantistal'o samoplniaíi. ,' , ' " 

Pri tio, kio estas .gramatiko kórokta,' ne ciamreg-' 
as absoluta certeoo. Ekzistas ,unkau div;ersaj graduj dě 
1ingva boneco. 'Kelka esprimo e3tas Jle klasika, sed ta
men tre ' b6na, alia esm. ' M rekotnen'dinda, sed anMťí 
ne tute malgus!a. , 

Kelkuj esperantistoj ' pt>st\llas stilon , pure Zlmen
hofan. (Richard Sbatpe 'n mis ilin serce, sed aprobe 
»gMostuloj «). lli, koudarnnas ciujn formojn, kiuj ne 
estllS u zi(;aj de Zamenhof aú , kiujn' Zamenhof pli fme 
uzis,~ed poste fod asis. Kiom ajn '1llodela, e3tas 141. ' stilo 
<le lá »Ma jstr olf" '(ametl signifus tr'Q S'l',and,an: ka t-enadon " 
de talenta]: verkisloj, S6 i1i devus v:idiliteraturJUl idealon 
cn· skla"a ' imitado, se ili ne rajtus lihére elek ti inler 
piversuj numcoj, kiqjn la multkorda instrum~nto de 
Dia lingvo prezentas. AJiflanke 1a grarída aiitarilato de 
Zameribof r czultigás, kcnenio, kion li aprobis, povas , 
esti rigar<1ata kiel 'malgusta, ;eCS6 1a lingvascie.nc6 rec
komendaa alianJormon (ekz. spíte de iitJ, "spite ál ifJ au spite ion, anstatau zamenhQfa spite ioj. :' ~. 

K-elkáj n'Ovajój neuimenhofaj , sed 'UlrJ;Len a:p;rob-:-indaj· estas ekzemple : ' , ' ,', ' 
, ' Uzod\l' po ensia cela signifo kiel de ádverbO 
(Li. dqnisal la in.failOj pP tr,i pomojri) ansbttai1 leia} de 
pl'i!poi ici() (. . ,~ po_tri " ~m6J); , , 

e~de anstafau de au de post; 
"," ek. (ne' élf ') Jciel inte:i-jekci'O kUn "la t sighlfó 

(ni au vi) kOln,encu, ekstaruJ ekiru, eksaltu lL s. ; " 
f>U.re de 'áustatau metafqra:fianke ,de ; '" 
senkúninfinitivo (6k:z. si preteriris seTI; vidi min J: ot oni, onin, ~ania; ,'ájna; " , "" , 

, 1 ' , :U'U.l' sin- aJls tataiPinem: en vortOJ montrantaj ref-
• leksiv4lJfl ag;ojl)" ekz,. ~inmorti9Q! ginEr.otakso; "sinqrno, sillkono . ': " " , , ' 

. atl.Mil · ki~m {latIDé ml1.eqn.ám) :an~ ' 411 po~~ , lciar/l {latiri ~ -postq:uomij anstatá,ií a11 kWm, O1ltau ol,; , 
ig ~ a'Il8tatau fqh,g}., p.re<jl~ ,ki8.m manbs , faro ;' 
énto de plue ' kaj, plQ8l, kiain ili ' ně havas ~~ 



, , 
: "fte H r,ememoris, kiam tio komelicigis. 
. Unue longa BLenlo, -lacaj jaroj, tagoj 
senenhavaj, rr:o,:úl:ojsenokazaj, paslli 
sopim le :' vivo, je okazajoj. Iu tiel 
komencas "tvon, Sed tiel gin ankau 
{inas. 

Sed ' li dcýis,. ha ví aliall .destinon, 
kajpostsekvis 

~tel-

'i! 

»1\IosOO, la duooon mangis 
duoble pIi 1 (' , respondis respektplene Flandera. 

Martin 1wlel'is je tiu ir'OlP,a,steIeasistó kaj VQlis 
jam. delQngep.afstigmi ',lin. "', , 

. Li gojis,ke li l'enkonti~is ~n Jurek. 
Fine li sukcesos kripligi la, il'OnianFlapdera. 

. Li supren r,narsis silente. la, montojn" de kíej 
antai1 momentó. malsupreniris ,Juúk, la.Írenezulo. 

. . Maldensaj nuboj pendis malalte sup~r la arbaro 
kaj la aero estis densa pro la printempaj odol'oj. 

La juueco de l' teoo ebl'iigis la Casi'stoll, varnůgiS 
lian sangoIÍ. 

Li voJis vi "i kaj agi. 
Ciuj viroj volas agojn kaj faoojn. , ' 

, Casisto Martin volis pafi . molan homkol'pol}. ~ Ji 
"olis d-dlorigi, puní. , ' 

»Atendu nur !« , li dil'is a1 si tradente. 
Li sentis, , kiel li jam neniigis lin, forkurantan 

ciam mirakle. , ' " 
Li elirís SUl' voj on, kiuringe Óir.kaiívolvis ' la 

monOOn. ' 
Li tenis pafilon en la mano kaj mar~is 'spione,' 

kliniginte a! La tero, ' por ke li " povu elesplori, inter " 
la !naldensaj . bl'ancoj de piceoj, agon de gtelcasisto. 

Subite io ekbrilis senbl'ue , en densalo. 
Tioestis manoj,du fortaj, lertaj viraj ma~uj, 

kiuj plektis maskaptilojn. 
Fine! 
Li alcelis tiujn manojn kaj ekpafis; , . . 
»Jesu' Maria « r ekJ.uiÍ8 mirigit~, tQrmilntita q<!ni-

vooo: . '. . ' , ' ; . l ;,j :~lj ' 

Casisto Martin saltis en la densalon ' kaj trapen~ 
etris gin. 

La bl'anooj vipohatis lin, pene l~ maréis. 
,'Li veÍÚsalla loko~ .kie estiSfiI<j;Íta la ma~kap'tilo: 

Li efektivc trovis sangigitan muskon, strion de sang'o, 
kiu subite cesis sen pluaj postsignoj. 

' Li traserCÍs la densajon ciudirekta, .sed n.eniuu li 
trov-is. .: '.' ""? 

. Malpaciénca) tadita, malkontenta li restis dum lil. 
tuta posttagmew en 1a arbaro. ' . _ 

,.' Tagmeze, px:oksimume kvincent paSújn de· la loko, 
kien,li pafis, li trovis marceton ua sango. 

Li estispli kaj pIi malkontenta., 
Li ne poyis ~larigi ,al si, kiaI. 

. :; Li ,volispafi homon, vu:ndh lin, kripligi. Li tremis 
de 'tiusopiró la tutáxr~ matenon. Apenaií li 'povís é'is
aten~i la pafon. Li pafis homou, kiu perdis tiom da 

. sango,' ke li ,devis ie 'en densajo elspiri. Ua sopí:ro, 
neniigi kaj ·rilortígi, '~stis plenumita. K~j" tamen'if1i 
dent1&kis kaj "fartis pll . kaj pIi malagrablé. Je la ' 

, b~,sto li ekdolqrÚl. Li forj.etis ta pafilon en la muskon, 
ekspiris; ektremis. reprenis tin k,aj phunarsis. ' 
, .,: Lj" es!is: gi:andúlb,.~'pre{tkaiÍ:"'gl'andegu:lo: 1,.i lla~i& 
malhellm, malgra.ndaubpon; iOID. malklarajn okú},pjn 
kaj distr.an kónduton. Kion ajn li ostis faiinta, li óiam 
bedaňris, ke l~ perais la, ali.an, ebIa~ll,la t9atan malor) 
'd . faro.' 'í1ll ' . "", ' , ' .' , 

Lí ne ins tagrnailti .ell la casistan domón, li iris 
malsupre)l en La. Vil~OIL Li sciis, k.e li ne renkonťos 

.. karwadon . ' ton el 1á dua ~sdistrikto.: ~Li . 007AJÚS 
. i:ntérpáto1i ~ be'zonispo.sttrtnJa la intetparplon, ,. 

Kiam iiestís eniranta la viIatOll, apnd lauPua 
kahano li renkonti~is kun la Atcl:časísto FIandera. 



riuéi estls tutesana kaj kompiiínentis Íin ,kun 
la konala ironio de nekapteblulo. Li ' afáble ridismok
eme, kun la r espekto de riea kamparwo" kiu komplim
entas bienulon dronantan en suldoj. 

Casisto Martin ne ekfart1s pli bone. 
» Fi 1« li diris al si ekskuigante, kiam li estis 

irinta pr eter Flandera. 
Li iris gastejonen Dubri. 
La kamarado, nigra casisto, sidis an ' la gastejo 

sola ce tablo . 
Mem la gastejmastro 'ne estis en tiu ci mom

ento tíe. 
Casisto Martin jetis sin en la angulo sur ~en~on 

apud easiston Arnost. 
»Mi mortlgis homon 1« li diris kaj frapi'S pel' la 

kap o kontraú la tablo. 

2. 

La tutan posttagmezon , serc!s ili ambau la mOl' tan 
stelcasiston. Nenion ili trovis, . La sango malvarmigis 
sur la musko. Nenie ili audis ekgem9n. Estis silente 
kvaz.au en tom,bejo. 

Martin rampi~ tra la densajo surgenue. 
Arnost devis lin forkonduki kaj trankviligi, por 

ke neniu ion eksciu. ', ' 
Estis mallumo kaj la sereado estis vuná. 
Casisto Martin ' meditis. Li volis koncepti, kio 

okazis antaii la , pafo. Kiamaniere en li ordigis la ck
santoj? Cu li devis pafi ? Cu li devis mortigi? Se 
li estus ne renkontiginta kťuí Jurek 1 

Li ekkoleris kontrau la ,flarema frenezulo. Li 
mortpafus lin en tiu ci momento. Li forlavus la mort~ 
igon per mortigo. Li kusigus Jurek'on en ta koagl
Lnlan, sekigintan sangon de lil. stelCasisto, por ke li sciu, 
kien li kondukis lín per sia 60vida balbutaJo, por ke 
li 'elsucu tiun sangon el la musko, por ke ti sorbigu 
en lin, kvaz.au en spongon. 

Li maÍÍ>one dorinÍs. . Li ekdormltis 'vespere, sed 
Ji estis terurata eu songo. ' Iu piedpremis liaĎ koron, 
trarompis . la bruston. Li ' penis distingi, . kio dolorigas 
lin .. Kaj li rekonis ~ sur lia brusto staris lignit stablci, 
sur gi kusis lignotabUlo, SUl' la du finoj d~ la tabulo 
sidis lafteQezulo ' Jurek kaj homo senkapa. Sango 
sprucis sur lian jakon. Ui ' .ba1aňčis ambaií, ilivolis 
superi- unu la aliltl1. Kaj 'guste 'sur lian ' bruston ili 
starigis. la balancilon. ' , . 

J urek vokis : 
»Brasikon, brasikon pOr , leporoj ! « kaj Tidac'Ís 

per malforta, cjoscia, trom.atura ridaeo. 
La· easisto kómprenis, ke .cion ínside preparis 

Jurek, car li estas cioscia kaj antaiíscia, ke li ci-on 
detalege sciis, ciujn sen Loj n, _ kiel ili .brulosen lia koro. 

, Casisto Martin vekilS'is kaj néékdormis plti lS'is-
matene,. " 

»Jes, mi mortigj.s homon !«, sopis ,en lia konsci~ 
enco, -klam ajn li . volis ekdormeti. Li, turnilS'is sm: la 
kokSoj, la lito bruligis lin, li levigis' nefreSa, neripoz-
inta, pIi laca ol vespere. , 

Matene venis , la arbargardisto Kolar, , malgrandll;, 
. muskoloza homo kun sultroj, SUl' . kiuj li ppvus p?rti 
cenijarajn kverkojn, rustiginta kun vila pleDbarb,o, 
kun 'viz.alS'0 supersutita de ·lentugoj, kun ruzaj palaj 
okuloj. Li estis iama Stelcasisto : oni akcept~s lín nur 
por liberigi sin de lia malutileco. Li~ viz.a~o 'estis n e
trankvila, ,ruzakaj sulkigita. .' , .: .', 

Li diris al easistb Martin- malice : 
»Sinjoro, la maljuna edzino de Novák acétispoi 

unu hono fecon. La maljuna Novák fa,.-tas rrialbone. 
Tiaj mizeruloj neniam konsúmas ti-om da feco !« 

; Kio okazis aJ li?« demandis embarásela eas-
isto. 

- 'i( • 

Novák estis konata stelCaSisto. 
»Mi ne' scias. Nénion midiras. 'Sed kiam acetas 

gteleasisto fe60n? Nur por vundojJ« respondis l!l gatdisto-rUfltnlo. ' " . ' 
Martin iris por trovi la kamaradon. 
»Mi mórtigis homon. kaj tiu homo mortas. Esta& 

, la maljunl! Novák el Zhozi. Diru al ,mi, kial mi Jaris 
tion? Mi pripensul' tion dum la tl1ta 'nokto. Diru al 
mi, k~l? « _ 

, »·Vi estas frenezulo 1( ' respondis .la k;lmarado~ »Vi 
devás sajnigi vin gaja. Neniu ekkonu ion. Posttagmeze, 
ni Íros al Zbozi, ni sidi~os en la gastejo, Ínterparolos, . 
trinkos. , Ni ekscios" kiel fartas Novák kaj aJ. neni'u 
venos ideo ' suspekti vin, precipe se ' oni vid03; , ke Vl 
kura~as irl en 13, vilaton. « 

Martin iris. " 
, La tutan ',vojón li Ú!1ilen parolis duonlaule ; 

»I)iru . do, Jcial mi grandig'is en Íni .tiun soprnon, 
pafmortigi Flanderan? Kv~aií •• kápitalon mi $paris 
gin, 'kronou al 100óO'o: Mi devis pafi; . mi ne rezistis 
nvan deziregon kaj Dun 'tio doloras. Kiom""" ffii VQlus 
kompreni tion ! K 

ů8.sisto 'Arnoét diris ; 
/' »:Mi ve\ompren~s, iia. ,maIsalS'úlo vi e~tas! Kia ' " 

" diferenco inter oervo kaj ' ste1Cašisto? Prefere mi 00-
dautus cervqll .o] s'feJ.easiswn. CerVó estasregó kaj -ki6 

" esms stelcasisto? Maluti1a besto; fia :, malutila: besto~ 
Ni havis . ~n.ta easdistrikto tiíta;n familion de. §teleas
istoj. IIi vivis en Jlisaj kaban~j ka} 'neniu ~Visu:ilin ' 
kapti. Antau la jugi$táro ili valoris pli ol arb&igardisto. 
La j-pgisto' diris al ili : ~' '>, 

» Sid~ , sinjQro ' Jánsky. r La aIrDar~Tdisto p,()vas swi 1,,<" , .. " ' " _' , ,'iI ,~' ~ 
Fine ' ni " dě.vis volů ~endarmojn~ ni ~idmiífermi:i , ' 



Ía kabanon, nenie estÍs Jánsky. · Ni tiestaris ~ísmatenc. 
Malene figuro ra'mpis ' malsupren sur stupetaro. ' . 

Mi . ekpafis. . 
Jánsky silentis kaj íorkuris arbaron. 
Ni Casis lin kvazau ' leporon. Ni trovis lin apud 

fislageto, li Kusis kvaza~ beslo. Li sanigis, oni 
~estis lín por du monatoj , li revenis kaj la kQmedio 
ripetigis . . 

Ni interkonsiligis; ke ni devas ekzekuti lin. 
Kaj li subite malaperis ! 
La arbargardistoj al ciu diradis, ke Jánskycstas 

nek en akvo, nek surtero, nek en aero. 
Kaj ili malíce l'ldacis. . 
Lia édzino havis malgrandan flarhundeton, si sel'

cis l-un gi la edzon tage nokte kaj nenie si trovis lin. 
Ilivenis úue <ll l'l .rando de la arbaro, ili trovis 

brul-ejon. La hundeto restis sta l'anta kaj ne movis sin. 
Jánsk)' estis nek en akvo, nek SUl' tero, nek en 

aero kaj la 4und~to tamen trovis lin. 
.Tamen, kion pruvos atesto de hundeto? 

. Kaj estu gaja; vi pafmortigis vulpon kaj ueniu 
povas ion pruvi kontrau vi ! « 

Mart~n ne ekgajigis per tiu Ci ekzemplo. 
. T:utan lian estajon penetris malestimo al horno, 

kin mortigas hornon. .' 
»Fibesto, « li diris b:adenle, d ibesoo estas la 

homo. « 
.IIi venis al 1a vilago. 
SUl' la alnaj brancoj ekbmgonis Junaj burgonoj. 

Kaj la arboj , hazau ili ne povus satigi de sia beleco, 
rigardis' sin en la verda riv:ero, SUl' kiu nagis anasinoj 
ebl'iigintaj de la printernpa mildo. 

Infanoj gojkriis ie dum printempludoj. 
Kaj en tiun ci junan molan printempan silenton 

ebonoris . akraj , rompitaj, ~ef,ortaj, sed nauzaj sonoj 
de sonorilo. . 

. »Funebra sonorilo!« ektremis kaj kaiíretiscas
isto Martin, kvazaií li atendus, gis super li transflugo.s 
~a malafabla ondo. 

Sed la funebrasonorilo Bonis krake kvazaií gi 
hamB, per najlo malnovanp<>ton,' kaj ' casisto Martin 
rememoris sianson~on. 

La 11ekonata mortiuto kaj Jurek Pohrabac balaDc
.igad.as: SUl' lia kor,o kaj , yokas per malagrabla voco ; 

»Bim bam; bim bam. « . 
CasiBto Arnost riproCÍs Martinou ; 

. »Gajigu, por ke ell la gastejooni llenion ek-
konu ! « li , finis. . ' . 

. ' En 'la vilago anta.ií la gastejo ili r~nkontis la 
rustulon. Li :ridetiskomprene, malice kaj 'llankoraií 
pli ' ma1vasta kuntiris sian per len tugoj supersutitan 
vizagon, fermetis UDU okuion, levis la dekstran anguloD 
desiajlipoj, pligrandigintaj de fumado. . 

. » Juna homó! « li ekhalancis al li la fingron 
antaií la okuloj , kaj lia tuta esenoo de plej pleha inter 
~loj, de unu:cl la kanajlarb ' diabl&, aperis eu liaj 
rikariantaj vortoj:. »Juna hómo, ne pOl' la maljuna 
Novlík ' sonor.as la funebra 8ODorilo, "Háta Látalová 
m0rtis~ . ':if (, " . . 

. Kiom da ironio, Iiioko kaj . konseio de ',supecrego 
estiS en ·tiuj ci yortoj t Kiom ~)Dis en ili la éstinteco 
de ' la ,r.u:Sťulo: ! · Tiír hita singarda, dangera; ~. por 
momento ne tr.ai;ikvila vivo de stelcasisto, kiu ciutago 
veQkas, čiutage · pIi kaj pIi mokas la perselrntantojtl. 
,':; »Kiom ja< koncernas min, .Iau mortUt mi . ne 

konas Háta'n Látalová, « responms .casisto Martin kaj 
la gas~j~n. Li aI,portigis du glasojn ~ bie~ 

'~~~~~~~~~~ 

; . L;~ lumgardanlo ~ 
~ Cudoviko Totsc(je ~ 

i 'i 
~ Dedicata al K . IÚdocsay. ~ 

~ ~ 
~ La viglanto (!J f Tra l' mallumo stumble vadas. ~ 
ě J ,a viglanto ~ 

· ~ Pri tremanta flam' gardadas. ~ 

~ Pelerinon vastan sire ~ 
~ .. ' Tauzus la impeta vent', ~. 
ě Eil gi krioj, en gi veoj, ~ 

~ ~;,:~::oJ~,:: ~:;t~oro ~ 
~• . S L I k' ~ 'Uu a ventata " , x 

t' Nokť estingas terajn lumojn ~ 
~ Per skeleta brak'. ~ 

~ ~ 
V SUl' la tero· de Bulero i 
~ En tenebra frosť i 
+3 Ekbatalas abomene 
~ Osto kun la osť. · 

. ~~ ~ Morlas penro, mortas seDlo, ~ 
Mortas Bel' kaj Am', ~ 

~ Kiu zorgus dum la lukto !;2 i Pá ľ freneza flam' ? ~ 

· ~ F"taj flamoj ],s", f1ag,aa ~ 
~

. Kiel mortsignal', ~ 
Supre steloj r idas froste, 

. ~ Rid ... , sen úval' [ ~ 

~ La viglanto ~~ 
~ Vadas tra hurlo kaj kvel'elo, 
~ La viglanto 
.~ Gardas pri l' lastaspira Belo. ~ 
~ ~ 

i~ Pelerínon vastan sire I 
Taiízas la ternpesta blov', 
La flameto klinaa kapon 

~ J?ume kaj ,sen pov', ~ 

i LUln' serena, lumo svena, ~ 
~ Laca lumliheľ ~ 

· ~ Mortangore rememOl'a8 ~ 

~ Pá ľ pasinta Be1', '1 
~ Por atakof novaj blovas . 
~ La témpesta korn', . 
~ Murdos . tuj la etan flamon .i . Malespera moru', ~ 

J2 Kaj, la frosto lrovros Cion ~ 
~ Per . glacia krust', . ~ 

.. ~ Sed la viglaDto sir~as la flamon i 
~ Per la hauto, viva haiílo de la hruat' ! 
(6), 

'~ Kaj. nun, jen Já rň~ flame i 
~ Ardas en la. sin'. ~ 
~ ba viglanť pasintajn Belojn ~ 

.·~;~~~~~~I· 
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kaj trinÍds el .ambau. ÁI maigrarida inianolidonac1s 
dekhelerojn. , . 

Li proponis, ke .ili ~kkaI1tu. 
IIi ' kanlis kun Arnost duvo&ljn kanlojn : 
»Suh tilio, super tilio, la fulmeto !« 
»Sur kajo kuras blanka ' cevaleto . . . « 
La arbargardistO-rustulo venis la gastejon, eksidis 

apud la pordo trankviliginte kvazaií lai1dita regisoro. 
'Casisto Martin alportigis brandon, .tíoru, kiom 

li eltrínkos. 
La arbargardislo trinkis, gluton post gluto prud-

ente, gastronome. ' 
La gastejmastro iris tra la drinkejo; li ne kur

agis sidigi apud sinjoroj, li sidigis apud la gardisto : 
»Kiel fartas Novák?« demandis lin la gardisto, 

atingante per la akoento de tiu ci frazo casislon 
Martin. sed li ne rigardis entute tiun flankon, kie 
Martin sidis. 

La easisto ektl1emis kaj forpusis la glason kun 
"iom konfuzagrimaco. . 

La gastejmastro respondis : 
»Oni vizitis lín kun la lasta sakramento, sed eble 

li sanigos 1« 
Casislo Martin malgajigis. 
Li sentis, ke li pli bone fartis antaií momenlo, 

kvazaií la malj'llna Háta Látalová estus entute pren
iuta la morlon anstataií Novák kaj kvazaií tiu ci estÍls 
pro tio liberigita de gi; kvazaií li pro tio, ke Hála 
mortis, ne estus sopirinta pafi Flandera'n, ne estus 
volinta mortigi homon. Kaj lil Vana maIgojo, kiu peIis 
lín en Ia vilagon, akompanis lin ciujn ceterajn tagojn, 
vekis lin el dormo ciam per la sama alarmo: »Vi 
mortigis homon. « . ' 

Ciuj rakonloj de lakamarado pri AtelCasistoj, 
per kolbo mortigitaj kaj bruligitaj, ne gajigis lin. . 

'\ !~ 
Pasis· tri semajnoj. Martin :šufeds. La arJ}argard

isto-rustulo silentis firme. Kelkro'je li ekrigardis est.: 
implene per mokemaj okuloj, kvazaií li volus eksp1iki 
pluajn tapitrojn de romano, sed li alprenis . mienou, 
kvazai1 lisangus sian opinion, kaj sílen,tis. 

»Cu vi volis ion diri al mi?« demandiS Martin 
sufokvoce. " 

» Ůu mi? Ne! Kion mi povus rakouti hl juna 
homo?« li respondis kun vulpa ·mirigiteco. 

Martin mem iris ' en ', Zbozin. 
Li eniris la gastejon kaj salu:tis. 
En angulo sidis gasto kaj li rekonis, ., ke - en la 

angulo sidas la resaniginta stelcasisto Novák. 
Malitin seJ,ltis, křel li ekkreskís entiu, momento, 

ki~I Ia str-ecitaj 'tutmentoj mildigis hj dissaltis kvazau 
ringegoj de sorcisto. Kaj sub i1íaperis liliéra, arog

. anta, estrema, malhumiliginta honio. ' 
»Kial vi ne salutaB?« li ekkriis al Novák. Li 

ekgojis pri 'sia laiíta libera voco. . 
Li nemortigis homon. Li neniou devis , San.gi 

en sia vivo. 
Novák respondisal li froste kaj dolore: 
»Vi ja 'scias, kialmi ' .ue danksalutis vin«. 
La &lsisto ekmensogis: 

. )} Mi ne scias. Mi nenion faris al vi l~ , 
»Mi kusis « Q.iris Nov'ák, »hodiaií je 1a unua fojo 

mi estas en la gastejo. Mia piedo neniam resanigos. 
Niaklasulo ne iras en maisanulejon kaj al doktoroj. 
Vi frakasis miaI1 oston, vi kripligis min gismorte, Car , 
malriculo volis ion dividi kun riculo. Mi ~a amas 1a 
ar,t.aroj.n same kiel vi 1«, ' 

- Li levigis kajiris tra la ejo al lapordo. La 
vinditan piedonli tiris post si. Lidaiírigis : 

»Mi ne restos kun vi en la sama ejo. Mine gax'
antias pri mi. Mi pensas, ke ni ank?raií kvitigos kune. 
Vi ne devis pafi min ! Vi ne devis ' kripligimín !« 

'Kaj li eliris el la Camhro. 
~ , . ~ 

4. 
Neniu aiídis tiun interparolon · krom Martin. Kaj 

en lia animo gi resonis konstante. ,Li ne povis gajigi. 
De tempo al tempo li forgesetis, sed li ' ne ' p(!lYis tute 
forgesi, kvazaií li havus grandan suldon, . pú kiti li 
estos ianl rememorigita. Li ,~.ciam atendis la vengon 
de la stdeasisto, sed li ne igis .pIi singardema kaj- li 
ciam eliris 801a. Li timis nenion. la sindonemo, justo 
dissolvis Jian: animon en dolceookaj routa deCidigo 
kaj liaj ma,noj mallevigis Oe la penso, ke iam en soleoo, 
viz.agó 'k()Utrau . viz~, lL renMntigQs 'kun Novák kaj 
diros al li : ' 

»Mi ne defendas min,. pafu !« ' , ., 
Livolis kvitigi .kun li, Ii vo1is, ke malaperu Cluj 

postsigl}oj ' en lii animo, eUositaj . de la dolora voOo ' 
de l' st~lcasisto: »Vine devi~ ekpafimm, vi 'ne aé"is 
kripljgi min" « 

Kellúoje io ekv.armigis lian animon, kvaz.au · gi 
. deg~lUs ,en ,printein:pa 3uno .. r~: , 

Kaj ckiam li rigardis engin, " li 'komprenisl ke 
tie vekigis ' denove tiu milda, ' muta sopiro, ke II jmu 
stáru vidalvidé al la .hoIno, lcilin li ,eg,e vundis; , P1?,i: ke 
li povil sin fordoni aJ ' li' , k~ j ' li ť sentis, ke li goj e . 

a\endas tiún teruran liběrigán renkontig.<?n bj ke tiu · 
soprr.o heligas lian vivon kaj faras feste 'nohla; ke, 'se ' 
.oni forpr~us gín de li.! Oni .senigusJin deJaplt}j karaj 
k8:j plej dolGaj ~ntoj ~aj lia vivo , perdU$8ian tutan 
sencon. 



'Du poe.mol· 
Eranclsk o ~:Jldgyl 

, La Tasko 
Severesidis snr katedro 
Mi, morna, doma profesor' 
Kaj stkris antau la Katedro 
Junulo . kun timema kor' , 

Lel'nanť rugeta, milda, blonda, 
Knabeť modesta - sen kur~'. 
SUl' mia frunt' : konscio tolldra 
pe ľ forta hom', de l' plena ag'. 

Potenoo pIena, hommajésto: 
Ce mi la libro : nigra lisť : 
Kalkulo-libro kaj atesto 
Pri la potene' de ľ instruisť. 

Sed for la r·evo, jen la knabo 
Jen kreto granda kaj tabuľ, 
Viktimo blonda, trema knabo 
Aten1ie staras la jun ul'. 

Mi sidas, ridas : tem' terura 
Al milda knab', al tima blond' 
Jen - Ialab' -.:. tabulo nigra, pura 
Kaj interesu tem' : la Monď. 

Ne timu knab' ci temon irandan 
Do pr,enu kreton, jen tanul' 
Nu, skribu mondon ' sur la grandan 
Tabulon (au al ' n;oktnebůľ !) 

II. 
Unue kreisli cielon, 
Aperis la ciela bril' 
Kaj kreis li la nokton, helon, 
Aperis alte sooloj mil. 

Kaj venis poste floro, b'esto 
Finfine vws mem la hom', 
Suťel'o. sekvis, krima festo, 
Ste~ro kaj ' hlasfemo-vom'. 

5. 
Venis autúno post tiu mirinda, 'al intima intérná 

viv'O dedicita somer'O: . 
Alveturis la .prinoo! alveturis 111 junaj pcincinetoj, 

ili Casis tutajn tagojn. La nobelaro kunveturis vespem 
en la . Casistan . q'Omon, . Casistoj tl'inkis . .cn la gastejo. 
Martin seneese estis en kompanio, en lian animon jetis 
homoJ siajn v'Ortt;)jn, insul~jn" , ridojn ce kantojn, 
malnohligis cion, ' kio estis en gi ' dolea kaj justa. Li 
sen tis d'Olore la f'Or-eston de ' sia 801eoo, lidom~is 'ke 
li deYls oIe~i al ,la homojionel sia silento, el sili. 
nutrata sopiro je kvitig'o. · '. , 

• . , Estis ',oktobra~g(), vnalita de tlelikata, varme 
griza n~bul'O, kiesperle grizluma maro ' kuSis SUl' la 
pejzago, la' suno ne' povis : penelri en gian fundon. 
,Núr ;kel:kfoje gi Jumigís fenestretojn eD la ' vilaA"'O <: ili 
ekbrilis kiel krudaj peooj de dia:m~toj. . 
, . Xespe,r.c la.:nehůlo sarigigis ka,j cu' gi va~s la 
kyal-onl'uno, , klíoante siankvazau . elmorditanvizaton 
;su~r ·la ~ta.Ď ."7~pidiran 

Mizero venis, gemo fia 
La sango venis kun miliť, 
(La mondon skrihis l1UIl la pia 
Laktvanga. blonda instruiť.) 

Malsat' ribelas, flam' 'Odoras, 
DiboCas la tuberkuloz' 
Forvelkas belo, hODlO p10l'as, 
Forvelkas Jaro juna roz'. 

Kadavroj sekvas, griza kom 
Suh heto de la milda knab'. 
(Ho savu, savu min narkoto 1) 
Freneze dancas murdo, rab'. 

Kaos' sisooIna, moro fia, 
Malica lego, stulta · hru' 
Knabeto, halť! Ordono mla: 
Ne skribu, ne desegnu piu! 

La taskon vi nun ace faris, 
Vi et.a, Iaea, klaea blond' 
Kaj via heto aoe knaris, 
Kaj via mondo: fia monď. 

Hej, visu, visu for rapide, 
Ne restu igno, eC makul' 
Postulas viSon mi avide, 
Nul' visu gis la noktnebul'. 

III. 
Pro viSo cio neniigas, 
Kaj oesas pri la mond' afisi, 
La knabo viSas,! 
Knabeto, baltu! 
Ou volas vi ec min forvi§i? 

eiiii!!!!!!ii!i!!i!ii--

Pluvo 
La hom' nur estas polvo 
(De fore: tondra ton'). 
NUl' estas cindro-polvo, 
Au koť cn pluv' - la hom'. 

Ho plnvas ; grizan piu von 
Vadadas granda boť. 
Malmilda pluv'. La teron 
Sufokas nigra koť. 

Estis la oka de 'Okt'Obro. . Casist'O Martin venis 
dum caskaptad'Oen solecan lokon. Li ehle ~i.1l 
priesploris iomete kun ia instinkta du'Onsento, kun 
nekonscia sopiro, kun volo pIi, l'Orta ol ciu racia volo, 
Nek v'Ok'O de casantoj, nek batoj al arb'Oj estis 
audehlaj, nur pafoj de pafiloj. 

Martin . trairis arbarv'Ojon. Flanke de gi kreskis 
tuta kampo de grannfoliaj tu§ilagoj, kvazau kun 
bla'nkaj silkaj substofoj. 

'Vento flugis tra ili kaj la folioj obstine balanc
igis, kvazáu lli volns elradikigi la koletojn, kv.ázaií in 
pérsvadus ilin kaj ili dirus kun preskau antipatia 
persist'O ·: »Ne, ne,' nel « ·. . 

. Martin haltis kaj ekrigardis ilin. 
»Dio sci,as, kial ek,nestis tÍu ci familjo guste líe 

ci !« li murmuris. 
,Du leporoj trakuris la yojon. Li ne Pll;fis. Tio 

ne < intílre!!is lin. Sed li mekanike turnis sin post ili. 
Li tuni~is kaj lía. rigardo fiksigís en lokQÍl, kien mal
aperis 1a leporoj. 
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N. " Hohlow:~>La. 'Ta'do. ,:. 
Ludovlko Tot.ch.e. Duda-pest 

,»He,la ml,lsiqlle,avant tQute chúse .. , ll. - jen la ,,~pto Jfln -:--; ~i t~.as, pala tor60, ' 
de '1a poamlibró de 'Hohlov. Cu pravfl? Cu "vere 'Oni Tra 1 Clpr~J ombra'n lmigon 
tr~vas en :,gi »muzik.on antaií ci(j ({ sentimenrojnapenau Kaj 1a tflro 8uh ]a sor6q 
ilustr:ebláj:n peryorbJj,~ ko:resptmdoju' nemótiv.eblájn~ ' ParóKsisme ' ver~s sangon. ' 

, eternan ó;tuzikoll oe efemere forglitantaj mómentoj? 
. Cu la-aiítoro ' estas diseiPlo de Yerlaine? . 
, , ' Mi nevas k;óntrau'diri. ' Cefte, multf.oje · run kapti8 
dolce muzikáj' S~:lllOroj en ci tiuj versoj, sed la muziko 
ell iti, ne estas»antaií' cio«. Giestas $>Ie suh;pentro ., de 
tr.ó~ kiareésprimitáj Se!1toj, tre akre konturitaj pensoj. 
Kaj- kelkfoje la poeto ekbatas ' Ia lrordojn krude, por 
akordojlaňtaj ,kaj akraj, kvazaií aIa,rlllo aň yeokri9. 

" »Í,alirikon 'mine krea$, plm olisedaS la"jji-iko .. ({ 
, diras la poeto pri Sl mem. Kaj lá unua , vorlo,kiu 
V1mas sul:Y:n::ůan , pl'llmon " parolant~ priu, 'est;l.s la vorto 
,obs'edo. Nun miekmemoras, ke ankau K(llocsay skri
bas ' en sia ronde~() pri ~, ; 

»La himnon karnan 'kun' pasio 
Ob,sede kantiS al cieľ ; .. « 

, >" Ia 9bseda sopiro pulsas ' en ci tiuj poomoj. Sóp
iroje amo caetakaj fidela, je amo ;#á.gra kaj volupta, 
je .IiI: rori:ipi~intapasmto, je la marmofe perfektár J~e
~tingebla belo, je l~ gr~daj hO'~l!j ,id~oj. ~aj anka~ 
la ,obsedamelan\oho 81ila,~. SOItlU CI Splta 'aínmo. ~J -
la tajdo de lin poezio alflua.s. kaj refll1a5 inter sapÍro 
kaj rezigno, ideálo kaj kárno:, 

Jen' ~~itiklas kaj sufokas, , 
Estingan~e ~ci'Ún honton; . 
Jen - gi vokas; laňte Vokas ;" 
Sercu, kaptu kunguonbon . . 

Vivajll korojn ligas pare 
La magia lunsonato 
Por oferi suraltare 
Al ErOSů kaj , Hekalo. 

A1ifoje "la sopiro je ,esprimo, kvazau la erotiko 
de vorboj, l.á: ebrio . de 1UemÍnterprcbo diktas al li , 
versojn, kiuj frapas niajn vangojnkvaut,ií spirego de, 

" ekstato: . 

Miaj strofo] VQlus vindi sveItajn , formrojn deVflnuso, 
La plastikon de statuoj de T antikva kulta hlel'" 
Bronzan nudon de la landoj, siniliolitáj per lotuso, 
Falltazian eldoradón de la ravo kaj blokl'. 
Mian himnon al1a karno, al patrinO' de I' sprdlo, 
Kantas !:tore la plej lumaj anguletoj de l' anim ... 

' Alifoje la reúgnacio pri launua arito, pri ci tíu
M

' 

»unika floro «, diktas alli amaran spiton, vipajp. vort
ojn k!Qutraií: !5í meITJ ; rídinda Ahašvet'o, kiu valle ser
Cos la' dolean, animekvilibroll de ta unua feu60, vane 
pelos gin tra venenaj kisoj ,. delogitaj viktimoj, kaliko] 
'vin aj' kaj ~intaj, »vizagoj kaj vizagoj kaj ' ciferoj « ;, 

Baraktu sur, la sáb~o de 1" areno 
Kaj kaptumi~u kun kvÍkanta kri', 
Maljuna, kompatinda arlekeno, 

, De la pasinto sklavo kaj pari'. 
'" 

Ci tiuj »vizagoj, vizagoj kaj" ciferoj « tamen ek: 
sonigas kordon tie kaj- líe ci,sOI li,aliro. lUtj, malgrau 
1a io~ k'urblip»; a~mi,ro ·aJ ~ tiuj , pasema~ , idealoj, m:o~ 
menta}, ekplaCoJ, ha fantazlo vťStanta ClOn per belo, 
ciam ttovaspri ili kelkajn frapantajn, ke1kfojetArme 
perolajn . verSQjn. Ec" du JH~forgescblaju poemojn.' L,a 
unu estas la Karnavala Ron:í.anoo, kie tra la triviala 
jazbanda tumullo d~ dancantoj }?,asas fiera belulino: 
kvazap:"'vizio de .rnarmorbela greka <liino; kiun li 

sekvis rigarde, sen deziÍ-', sen espel-Ó, -
Kun 14' JDano~ida oe j' loor'. , . 

'Jf;~ 

. Kaj Ia alia - .la Vintra Fabělo, Ci , tiu heIa, tm~ 
, .noriltmta idiijro snb' la, frostblua v;ntťa ei~lÓen ll(sledo, 
,' sv.eJta . sledo" ~st amuz,a lú.ů)aroo.o,Jcie ", '" 



Knyťam~n," .....:. li ,sentassm ekzilita eri Iii: mondo 
do la 'natúra g9)0 ' de krlabioo ; li , viw.s er.riŮte en sia 
propra uiondo, al kin sin ' ne ;půvas b'vidi Votí>jo. Eu 'cltiu 
trunscenda mood() li ebl.e ciam .ankorau p:rov,as 1arin
Vill'Se !~v{vigl ti~n »ullikm fl()rÍ>ú~ velkÍlltao,kaj, ~en 

, la~ol'() - atnára obsedo, en la. haroj -'- tro tma a1'
genť)li demandas sin: ,. 

Klúllonge li sidas veSpere 
'"Superiu mal-pova portréť, 

Ka j, -statue'"iSenJ]lova ekstere, 
Perdas larmon .-an peza kvieť, ? 

Kial.nokte mařsadassur strato, 
Kun .kolumo levita, sen oe1', 

.0 Per lá pá~j de lÍom-automato, 
Súb albrove tirita- capel' ? ... . 

Sed ~ubite kia pugnohatQ sur la kordojn! J~n, 
»-el ilekól)ataj, slimaj abismoj de ďl' animo « kantas la 

.. bardo -en nia. epok,o. La "tempo ne favoras I.a poeúon. Aů 
'aaraktus la TIlDo.do 1 Kaj , la pO<ltQ, ki~s liro-estis: agor
díta por milda, mola muziko de jen. melaukoliaj, jen 
petoJaj SOTlQj de la senrema rnemliI"iko, nunestaS' ob~ 

. sodita .de la komuna 'luiz·em,kuja:ntau ' liaj . fehráj 
okuloj; :faRtomaj vizioj galopas for: SaDgaj st,undardoj> 

.' falinta.i' . gilo~noj ; , lin ' inktubas 'grilJcadodedeotoj, 
, Jtlétalo de f~nfaroj! stertoroj, v~Qj , lam-eufo de plor-istinoj:' ", "" " , 

. A~alQjn póstlásit~j~ qe $"en~j ~aj prauloj . Ml sentas en' aIIgooo tra tempo] kaJ nebulrOJ, 
A'ntikvaj kr:inlój 'poté al ni et-endas maň.ojn c. 

I}ajfol'g-esitaj lingvoj ·mil1heqas la , tiratIťljll... ' 

La luta, sencesa ~insekva de krimoj ; kitin oni 
, , , n:Ólllas m@:ndb;istorirO, inktibas ab la tOndmj' strofoj de 

poemo Eií.ropo. Kaj lDontr.ante per fingro al la nuda 
».krir~lUlin : Ei'ír0V<>« li. elkriás, f.andante ciujn malprok-

' SlillOjn :1311 pl'oIeta ' elcstaw : ' . 



,C.E: R. BnlnY', 
I. .ca.pltro 

Jen, post Horac', Boileau, G~utier"Verlaine, - , 
' ~un ahkau cmi. tre profésormiene, 

Kaj' -éion' diruplate, glate, ~ektť, , 
Nul' nepre ne simbole kaj konjekte: 

, Didaktan m{)l1 en, la manou kap~, 
Kaj gin por: niahngV'o ,mj adaptas. 
Aňsklfltu ! , .. bo, ~d kiu ja ' aiískultas ? 
Se eble kelká:j nun' ankorai1 kulks ' 
La péezion .sluibe - kiu lege? 
Jes, ,lapoemo,j ,!!lmodi~is ege! , 
Vendigas la romanoj, kvazaií pano, 
SUl' ver.sojn _ . kraeas ,la samideano. 
'Enhavolloni volás ,kaj ne fórmon, 
I'1l Belo taňgas nur por trudi dormon. 
La do!eajn 'Muzojn kin volus festi? 
Ja mangi oni volas kaj digesti. 

,Al la ,poetooni ferID.&s pordojn, , 
Rekordojn oni vow kaj ne kordojn. 
Kiu bewnus la kristalajn frawjn? 
0káwjn o~ . volliB: nm okazojn. 
Do, kara, se vi plaČi havas , emon, 

, :Al lil' legan.toj donu grasantemon. 
Tumulton kaj: sekreton kaj implikon, 

· Revolverpafon, au poi:rardo-pikon; 
Kaj ,ankai:í pTi la , amo, sur ]a sceno 
Okazu multa kuro, movo, peno. 
Se vi, j e 1'1ino, eble plej niůve, 
La grandan Nodoll so!vos detektive, 
Kuj· ec, krom tio an~~ií Li Sin h:avos, 

, ,Mi estas oorta, ke vi cíujn ravos. 
, ,Sed, ,se ľ viando. estus tre maldika, 
,'~&, gmu ' gin 'per MňoO politika. 

Sed gardu vin d~ ľ arp. 1pondsintezo, 
La :ce.f,klopodoestíi , --'- ;.,la malpe:ro, 
Jes, oerte, oni ian novan Dante 
NUl) i:nalsatmorti "lasus, m aMatante, . 
Ne 'celu do al Novo Iri.alhuillile, 
RemaCi - jen plej , s.ullple kaj fa,cile. 

, B.~kaňlu la »principojn ({ , kvazau gurdo~ 
, Ja oni flug08 sur gin,kiel hurd() , 
· Sur . la niiélon. ' La samp.artianoj " r 

.ElSu'os viajn librojn el la manoj, 
Ne pensu,ke la";'hom' el viy' sufera 
RifugoI! se~cas en la art' etJera, 

· Kaj' sin b~l}in{e eu la pura J}elo 
Refotti@:nte marsas plua:l celo. 
Ne, se en vivo fartas li malbone, ' 
Du~lego, .same; volas' sidi "'drone 
EIl peOO. Do" se vi lin ensidigas, 
Sed pjl'rfadén' esperi ljn instigas, 

, Ke 'li :elramR<>s el' la ~ mew ;' 
Ja cer~ al, vi glOrů - kaj' ~n8~W'. 
'Kaj, ' ,~~, en moli 'tro .Done" fá:rtaS, 
Ne hedu ke li ,artajll l>elojn vartas, 
'P.or :li~la ' art;(i) .eS~ tre~seňspica, 
li kuras post freneza i~j' l:a:prica, 

, ~erd,into , ciall, .al~, sentkapablon, "~ 
Li vo~ solce tikkíňkaj agrablon : 
V~aran br8OQ" sensacion ~,8kuan «. , 
For cfuitri, sián ~~on, ' jam " ěriuáil 
En libroj: sian vimu sereas Ciu. 

,"La v~ ka}~utempa ~to, sCÍ'\1" 
P.osw1as lemon Idtj komprenan sentou, 
8in~, :Rilcíen~n b.laten,~" ," 

'-DO .::.:.: por Ji pl.eb' ti " estas 1roa ' OOw. 
li' l?or :qleD8' .maIrita 'taiígas DUr ~zo: 

_ "'~ l .~ _,' . t;;.' . " o;, > ioZ 

Dangera estas tiu aea arto, . 
Oi la leganton genas en oonfartó, 
Car lin , devig.as senti, pensi, pani" 
AIÍ..stataťí mil' dig.esti, ee ' diveni. ' 
Do, se vi volas la leganton placi, 
Vi devas .al li cion antai:ímaci. 
Car revi kaj diveni nun la mondo 
Ne hav.as tempOn 1 La frenezll ondo 
Dé i' aktiveco tra la ter' sin rulas. 
k~j' ciu agas, ruzas kaj spekulas, 
Kuradas, periasJ , f.eb:oo, en zigzago j .. 
Jen la epoko de I' senoolaj agoj ! 
Jen la epoko de ľ praktik' reaia, 
Racia t~mpo; kin kun b'rutala 
Potenco .pr.uvis al ni nov.an veron : 
Ke la ».bundo naskas la mizeron. 
Inv1lntoj Čie, je , mirakliQ"pretaj 

.sole la homoj! estasetaj, etaj. 
Kiel mil tigroj , hurlas , megai'ono, 
Sed ne valoras la enhav' de l'oono 
Ec grilocirpou. Fam' elektra kuras, 
Sea. nul' malbonon novan ~i .atíguras. 
La tero §rumpis sub lá flugmagino 
Eu pilkon, sed ja restas la destino, , 
K>tl, ec se l' astrojn mem Ja horo' trapontas, 
Oe. ľ fluga fino - nur sin mem renkontas, 
Kaj se malplena estis la animo, " " 

. MaIplenon portos li tra l' mondsenlimo. 

Sed - lnia terno! Kie mi ~in lasis ? 
' Jes, se verkistaj:n laiírojn vi ekČasis, 
Kaj vo)as al la laťíroj ec terpomon, ' 
~e kuru stulte post la bel-fantomon. 
Pendigu vian liron sur ta. muron, 
K,aj batu lalltanpolitiktambur.on, 
Au ektrumpetu sensaciojn bleke, 

. Aií flngma§ine, trajne kaj ferdeke ' 
DispeI'll parou eu ];a mondon vastan, 
Kaj donu jela fin' la benon pastran, 
AU, se vin tedas tia ,arto »pura«, ' 
Retiru vin al via tur' ebura, ~ 
Kaj , 'dum la " ventr~n tordo.s la nia1sato, 
Konsoluýin la alvenonta §ato, ' 
L~ larmoj, kiuj vian tomDon rosos, 
Se viajn verkOjn postepok' elfosos, 
Kaj estos via j versoj artomamaj 
JIť nelegataj, f!edalm~ťí, famaj, 



Re~aÍita:I!iI: 

'Jean flrgl -fetbke 

CU LA TEKNIKO VENKOS ESPERANTON? 

Nagy Kat6 

Kiam Ia parolanta film o ei Anieriko 
invadis Europon; kiam Al Jolson ekknntis 
sian farnan »Sonny Boy «, kiam Ia Ol'kes
troj malaperis el la kinoteatroj, ekzistis 
multaj skeptikuloj , kiuj asertis , ke 1a par
oIanta film o neniam sukcesos pro sia 
fremdlingveco, La problemo de Ia lingvo 
farigis tiam treege aktuala, ciuj fakaj film
gazetoj skribis pri tio, la plimulto mencjis 
Esperanton kiel solvon , sed neniu el la 
filmpotenculoj riskis prod ukti Ia "nuao 
pIi grandan Esperantlingvan filmon. La 
publiko, al kiu oni prezentis nekompl'cn
eblajn filmojn, ofte protestis kaj farigis 
malamika al la sonfilmo. La situaeioen 
málgrandaj Iandoj , precipr Ia slavaj, e~tas 

ankoraii hodiau katastrofa. Bonajn filmojn 
oni produktas nu~tempe nur en la angla , 
germana kaj franca Iingvoj. 

Tiam la Paramount kiel unua kom
encis fabriki en la laborejoj de Joinville 
apud Paris la diverslingvajn variantojn, dun
'gante teknikan kaj aktoran stabojn el la ' 
diversaj landoj. La dekoracioj staris, la 
manuskripto tradukita en dek lingvojn estis 

~. Ia sama, la diverslingvaj trupoj kun siaj 
/1#1 . h ' regisoroj sinsekve eniris Ia dekoraeiojn kaj a \ rapide turnis la koneernan soenon, dum 

' fff '-...... '- ~ alilingva trupo atendis jamsian vieon. Tia 
) ././I~ rapid a amasa produktado ne 'sukcesis, la " ':r. film oj estis malbo.naj , kaj la rezulto estas, 

, ~, "/ ke Paramo~t ~n tiu ci jaro ne pIu pro-
~" / duktos vanantoJn. 

I, (;;:::: _ Tamen la filmistoj de la grandaj 

Altred Abel 

, filmproduktantaj landoj ne volas rezigni 
pri si aj profitdonaj najbaroj-klientoj , křuj 
postulas pli kaj pIi sialingvajn 'filmojn. 
Per eltraneado de Ia dialogaj partoj , ki uj 
ofte estas la plej gravaj rnomentoj en la 
agado de la filmo , au per surkopiado de 
mizeraj klarigaj tekstoj sur la bildon Ia 
problemo ne -es tas sol vitá. La teknikistoj-
sorcistoj sencese cerbumas pri la forigo de 
la Iingvaj malfacilajoj. ' 

Nimfoódigisnova societo Topoly 
(Tobis-Polyphon) en Berlin, ,kiu speciale 
okupos sin pri la sinkronigaj sistemoj. Oni 
diferencigu dil specojnde ľ produktproc
edo. La unua tuj de komenco antauvidas ' 
plurajn variantojn. ' 

Ce tiu ' llIiua ifilmspeco oni plikaj pIi 
, sekvas, j~an pra~tikop: ke .Ja , sam~j ceiaj 

aktoroj parolas la diverslingvajn teksLojn, 
. kiiíjnili lerilis parkere (ofte ne seiaDte 
' perfekte Ia lingvoin). kaj ke oni fotogr.afas 
, nur iliajn lipomovojll' Poste , en specialaj " 

laborejQjoni sinkronigas tiJljn mutajn 
parolan.tojn"eni submetas .al iliaj IipOln-' 
o\'Qj la koncernajn. vOl'tojn, kiujn qun . 
}efoje' ]>arolas peffekta reprezentanta (-ino) 
: de la koncern.a lingyo. '!:iu ~ optika muta ' 

varianto, 'poste sinkronigata, pIi kaj pIi 
estas uzata dum lasta tempo. Jes, gi llavas 
ofte ec kuriozansekvon J Evidentigis j'am, 
ketiu aií tiu ci aktorino havas vocon, kiu 
ne .respondasalsiaeksterajo. La malhar
monio inleI' la korpo kaj la voco sentigas 
akre. La optika sinkroniga< sistemo ebligas 
krej la nOl'án artefatitan filmhomon, kiC'S' 
vizagon oni prena,s de unu ~aj ďkies \'ooon 
oni prenas de aIia. Estas ' sendube, ke oni 
tiamanierepovas plialtigi la artistan efikon 
kaj ke bela aktorine kun ' maJbela~oco 
denol'e havas sancojn por filmi. 

PIi malfacila estas koťnpreneble 111 
dua speco de la, produktprocedo: !'ilmo 
{lUl: unulingva, kiun oni volas pro gia 
'granda sukceso poste transponi en aJiajn 
lingvojn. Sed ankau tie ci la rezultoj gis
nunaj estas jam surprize bonaj. La sistcmo 
de kalkúládo de "silaboj , de pli- aU mal pli
longigo de la rnovo dum <La kopíado kaj la ' 
el tio rezultanta sango de la lipmovoj, la 
adaptado de la tekstoj poste redaktitaj lau 
precizega, kalkulo, cio montras eri lasta 
tempo grandan evoluon 'kaj progres(Jn. 

Cu .estas' miri.ge, ke la teknikistoj sol· 
vante pIi kaj pii praktike la problemvn 
de lil multlingveco,komencas forgesipri 
Esperanto .?, Cu ' en tiu ci kazola tekniko 
fakte ne ' venkas' Esperanton? Se iam ajn 
frapisla Qkulojn kaj la , cerbojll la n ilces
eco de internaci a lingvo ' ':'- tio , estas sur 
-la . kampo de la sonantak1lj parolanta 
filmo. Jen prezentigas por _ Esperanto 
sanco, kiu ne ~evt;ňosdua.n fQjon tiel 
baldaú. Málgrau la forlá tendenco redukti 
la, dialogon al minimumo, lavorto l'estas 
kaj restos . en la filmo. '" _ 

Kio rezúltas ' eltiu ' optika sinkroniga 
sisteino pOJ: Esperanto jl Estas vedajnc, ke 
Ia ' ťallrikado de la diver~lingvaj variantoj 
iom post iom malkari~os: La' risk.o (legu: 
la kostoj) 'de Esperantlingva varianto u:al
pligrandi~os, la perspektivoj farigos por ni 
pIi bonaj ., 'Ni ne tirhu,k.e Ia tekiiikistoj 
per tia purc . telmika solvo · de 1a , lingva 
prohlemo forigos samtllmpe la ' ne(:ese;JOn 
de " Esperanto" klel filrlllingvo. Cio j'il: tcov
igas ankorai't en 'CkSperi~entastadio. }!ible ' 
foje ,la Esperántaj organizajej merri pOl'OS 

mendi ,tian 'Esperantlingvan varianton de 
,. granda . filmo , , kaj pagi la ,plikostojn. ,. 

La filmo .es~ evoluanta daúr.e, ak· 
ceptanta novaj~ ' formojn, batalanta lú:ms

, tante kontrat<~iuj malfacilajoj , kiuj : ba:ra's , 
la v<lj;on , al ." internaáa signifo, kian.. gi. " 
hávis sendUbe .duni sia muu periodo. Kaj 
,Cu ne -estas . nun ' plej' ut!3 tempo por ni, 
direkti "nian tutan fo,.-ton,nian : plej sls- , 
ieman propagandon ať tiu Ci nova ~s n\ffi ~ 

'" apena~ tllAÍta de:ií.i kampt> de la > film o ? 



!foiondff oktorino : Cien Ceyers 

Cu vere vi kredas, ke la film:potenculoj venos mem al 
ni? Neni<W1 - . I Car ili j ?- nenion scias pri ni , ili ja 
ne havus imagon pri la granda disvastigo de Esperanto ! 

Sed klam 'ni" montrus al ili nian pri-Esperantan 
propagan~ofilmon (kiun ni proponis en antaiía numero), 
.kinm iliaj okuloj kl'edantaj blinde nur al la' sorca ekrano 
vidns ]a Esperantistajn amasojn, niajn k~ngresojn , 1" 
clisy<\stigon de Esperanto tra ciuj lokuj de la terglobo, 
tiam povus okazi, ,ke unu el tiuj pOlenculoj dirus : »De 
mia venonta grandfilrno mi riskos tumí ankall linu 
k()mpl~lan Esperantlingvan varianton! « jl. 

F I .L M O BSE R V O 
' PIERRE COLOMBIER-PUJOL: LE ROl DES 

RESQUlLLEURS. 

. Filmo tiel gaja kaj spritií., ke oni devas ridi seuCese. 
~, Kaj atent.inda filmo pro tio, lte gia efekto ne rezultas 
" el la vort-spritajoj, sed · el la bonegaj humoraj bildsitu-
acioj~ el veraj filmspritajoj.La re!o de la resquilleurs, 
la aktoro Georges Milion ea.la . rolo de »eterna kombin
i~to « ~ouboole entuziasrni~ascies kor<?o, kiam li. ekkantas , 
SJ3n , ntJ;naQ kanton »J ID ma comblQ.e ... 'l Ll c estas la 
komika herbo , kiu neniam kaj nenie pagas, sed ciam kaj 
cie Rartoprenas .la gojojn- .kaj ~uojn, kiajn prezentas )3 

.vj~o ' kaj. pOl' " kio~ oni . .ciam kaj . ci~ devas pagi.!. Li 
;;c sCla,s~ spJ:.lte trom};n -la bl.le~kdntro],~stoJn.,. , ~a kelneroJn, . la " 
. pohmstO]n, por partoprem .ses-taganblClklo-vetkuradon, 
· li tJ:ovas sjan. »kombinom en plej dan~era , situacíokaj 
eltol1ligas, kaj car li faí:as cion pro amo kajkuo tiaj 
de~ataj .serenaj~eganfeoo kaj ~rito - ~a publiko tuj 
eltam,as han nl()lL~IeUr Boubotde. - . ' 

La filmo moňtras 1a gajan . Parizan spottvivon, bok
~ejon, banejon, la · kriegantajn popolamasojn, boneaajn 
tipojn de sporl'entuziasmuloj, la entuziasmon, manhlak
adon, fajfadon , kriadon en ]a salonego de la bicikla 
vetkúro - cion kun . plej perfekta sontekniko! ,' La 
aiitOl'oj kaj re~isoroj Pierre Colombier, Pujol kreas 
atmosferon de sencesa serena komikeco, evitante tute 
sentimentalajojll au seriozajojn, kaj tarnerí ili restas wal
proksimaj de la ofte sabIona amerika humoro. La fran~.a 
spirito kaj" sprito triumfas en tiu éi film o ! 

Étienne . . 

ERIC CHARELL: LA KONGRESO DANCAS. 
Tiu ci filmo estas -

unu grandega pompa revuo I 
Revuego de brilaj kostumoj, 
de belaj virinoj kaj viroj, 
revuo de movi~antaj horn
amasoj, rekvizitoj , pejza~oj, 
kiuj fluas , évebas, turni~as , 
vivas sur Ia ar~enta ekranol 
La bála glora pasinteco dl' 
Vieno éirkaii la jaroj 18 I Q ď 
J 5 revivi~as en bildaro, 
kiau krei k apablas nuJ' 
genia cerbo de fantazin 
pentristo-sorcisto. Kaj tiu 
sorcisto-re~isoro nomi~as 
Eric Charell. 

Sceno casas scenon, la 
atmosfero ae la tiama petola 
Vieno esta~ · majstre kreata, 
kiam el la melodio de la Heu 
rigen-kanto, el la violonaj 
karesaj vocoj kaj knabina 

Eric C{)olell 

rido, el ebriaj ~ojkrioj, el balaneaj ravaj muzikaj tonoj 
kreskas la movigo, kiam la granda kongres a bal.o kornen
cigas kaj ekprenas la rigardanton, kunsiras lín en sian 
val san ritmon, ki am la tuta urbo bjnas kantí, ridi, babil.i, 
levigant.e per la flugiloj de la vin- kaj dane-kanlo . .. 

Lilian Barvey kaj Willy F'ritsch estas 1a aklora"'paro , 
kiu ludas Cll tiu ci fabelo, apud ili tuta ara de plej 
promincntaj geakl.oroj, inter kiuj mi cit-as Conradt Veidt 
kaj Lil Dagover. Liljan Harvey aminda carnla knabino, 
ma1rica Viena knab~no, eslas la enkoTpi~o de revo-figuro, 
al kiu flugos milion oj da kOl'Oj. Neforgesebla, eble kul
minacia punkto de re~isora majstreco fari~as aia kaJ esa 
veturo tra ]a hel ega pejza~o al la rava vilao, kiun al si 
donacl5 la cara Aleksandro. Teknika miraklo, muzika 
sorcajo. -

La UFA per tiu ci filmo, kies produktado kosti.~ 
fantazian sumon, brile . montras, ke la soufilmo povas 
dom efektojn, povas enita'vi artistaju efikojn kaj ~uojn , 
kiajn peniam donis la muta filmo, kiajn neniam povas 
dom la hodiaiía ' teatro I S. C. H. 
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" pasipta fulrňofundnQ, .ehas · remenioroj de ' dramo, 
okazÍnta antau jaroj, en m~ova, n~ duone ruinigita 

- ,kast.eló" de ,amo ~}(\ kampare idilia; sed \'1lalifu per 
ti:agika~.6mhro, riČIi je ' sang,o, naskantii ma1amou, mm" .. 

'''pa~t..'l., ''', detrwinta: " Ni steliřu ' post Gerval,o kaj' , !a . 
Grafo inter la malgajajn murojn <Ie la kastelo, ni pasu . 
tra la sol;ecaj galerioj, por aňslrulti la sangan historion; 

/~ ldiun .alla: last;l.' .J:ll' Horeskoj rarooIÍta'S la l~stáhore§ka 
SlosÍstó : . ' - '. ' .' 

." Mi,a smjor' , Tablestro, Olt-támiliano, 
, Ricule, ,estis patro de u!ku intano~ 
, Filin' . angele6e1Ji: pri traiilin' tiela . 
Svatigis grandsinforof' kaj am 1lAJbela, 
lnter nobelo j estis brulkapulo granda, 

"}aepIc Sopli;a, seroe ' Vojevcdo landtt ' 
Nomata. C ',' 

La magnato favorÍs Soplic,.oD, Čar li es tis idolů de la 
distriktaj ~ no~~i: li hilvi,s' post si :ciujn iliajn sab
rojn kaj vooojn. 'Sedla , amon de, Soplica laTablestr~ 

. ;·IÍ)aJfavoris : ' tradiclan nigrau' supon '- oni donis alla 
svatigantQ signe de rifuzo. Kun doloro kaj vengemo ~n 
la koro J110ek f,origis. < 

TiQ estis dUI~ ,. milita ,) empo. Rusoj ekatakis la . 
kastelon, sed post tUl11'oktaatakado,'Yenkitaj,ili mal- ... 

' 9rde, forpasis. Ooja de venko, la Tablestro de la 
, halkono rigardis la batalkampon, kiá1n .r 

, , J' Jus pato' el porit~gn . . , Tablestr' ekbalbutl:s, 
Li rugigís" paligis, songokraee sputis: 
Mi vidas: jen tratíÚl brusť J Sanceligante , 

, Falis sjnjol", per fíngro . p'ordegon, , mont-
,. " ' ~ rante . 

, ,Mi rekiJ.nis ci t~n friponon J Soplica; 
Laií kresko kaj .lipharoj I Lia paf' tnalica 
M ortigi3 . estron . " . 

, Máli10re lamortigintó c'Í0rlasisla landon.· Tempo 
pasadis fámo príli eksilentis. hi mortis, laUkrede. V~mis 
Hovaj tagoj, uovoj homoj. Intel' ili -Co. monaho, pastro 
Yermo. 'r' ' 

epopeb. Sea sur tiu kan;aso ki,oro da hroa;3oj ! iiom 
da koloToj kaj tonoj! .'" " 

, ~pua la, nuba' histori9de Jacelť - honhwnoro . 
facila kajeleganta. P~tdan~er.a , utso-Mso -.:..: easo je > 
formikoj, providencaj 00 malpaceto inter ' Telimeno 
kaj Tadeo. Car kiamTelimenon, sidigin.ta:n sur f,ol'
lUikeja vojeto" ' ekatakis la inséktoj, , kiam, §i devis 

, fotkuri, ilin forskua~, me sui ' herb' , sidi~i káJiň-
sektojn Časi -

Ne povis ja Tadeo sen helpo sin lasi. 
Purigan,te robeton, U teren kliríigis, 
At§ia 'frunťokaze per bu§' prolisimigiS.; 

. Au, Ču ni povas ne ridi pro 1a disrevi~o de la 
romantika. Grafo, kiam responde al la kavalira dek
lru:'O, f.arita al >nekoDatino : ','" ' '" 

Al gesto viá 'deei h,ora 
Obeas mia brako, kiel mia kora -

si petas lín nur - repeli eD la grenon ladiskurint8ill 
bir,daron? . 

Kiam oni legas Sinjol'on TadeoD, ,oni sentas~ 
kvaz~ú gi estus verkita ,de pentrist,o, 'tiel b'rila ~i estas 
per f,ormoj kaj lmlol'oj, tiel ' natursimilaj , estaa , la 
pejzagoj. Por granda artisto ne ekzistas rnalgrandaj 
temoj. Ec la nuooma pala Čieló malka~as ID li trewr- . 
ojn ~e iluzioj. " 

Kiom da vidaJoj, . 
Kiorn 'du sreAoj, 'bildoj ludas ,lJ;Z nubajoj/ 
Ciu nubo - alia: aiituna ~i tie . 
Pluve-graveda rampas, laii maldiligenÚl 
Testudo, .'ía.jdela.s?S ?is j-e1" , longastric, '~ 
MalplelťtzM]nharlzgo)n da pluvo torenÚl; 
Vento pelas ď hajl-nubon, al balon' similan, 
Rondan, rrwlhele-blucn, meze flavc-brilan; 
Granda bruo ~irkaiíe: vidu, d en niaj 
Ciutágaj nupetoj §angoj estáS 'kiaj I ' 
Komence ,anseraro, blankaj cignoj velas, 
Dorse venť, lúel falko, ilin kune pelas: 
lli premigas, kreskas - 11.000 m,iriridaJo I 
Ricevas kurbajn nukojn, 'dislasas kolharorr, 
ElSovante piedojn, sur. éíel-arkajo, 
K iel eeval-tabuno trakuras steparon; 
,Ciuj, argente . blanlcaj, miksigÍ8: ,subi'te , 
El lwloj kreskasmastoj,elkolhara-velQj: 
Tab:un', en gr-andiozan §ipon transtormite, 
Nagas > sen bru.' 811.1' blua eben' ,de cieloj I 

.,~er linioj pli pla:stikaj, ~r touoj , pli for,taJ 
Mickiewicz pen'tras la . ťiuteropan p.olan nom..laron.Lia 
verko estas kvazaň spegulo, en , kiu bildJA-as la ti:poj., 
hU7Al,U fotografa aparato, kiu fjksas ilin kaj· k,onservas 
la bildojn POl,' 1~ postal generilCi,oj. Multe oni {Xi'us 
sk.ri~i)ri la iamě~pola nobelaro! pri *ia .fl~emo, 
ckscitIgemo, senbndeco . - neruuJ pl'lSki'lboJ estus 
tamen pIi elokv.entaj, ol tiuj SUl' la pa~oj de Sinjoro 
TadeCf, " 

", Seeno en, <hinkejo~" Pa:stro "Vermo r.akontas . pt'Í ' 
proksima milito, jetas fajTerojn de .espero pri bhldaiía 

. liberigu de Polujo. Ekflamas la .koroj- kaj suhíte 
iu jecfas f1ankvol'ton', kaj, komen~1U! vaTma diskul:íldo 

,o prl U1~onoj kaj tangoj; poste - pri d.iY.~saf:fasoriój 
, de ěapoj, » čaIDarkoj « kaj »taratatkoj « l ' 

~ii la int-exkonsilado 00" la Dohjina nobeletejo! , 
Tiaj," tiaj sam:aj estis la iamaf sejmQj. tia sam~" 
estis la genera1a .no1Sela 'Jrrieroo kaj 1a Tapideoo, per 
kiu, 'foÍ'gesan~ ' la publikan Qonl{jn ilií mpskantesin 
per ,gj, oni e.kscitad:is Ja publikan ," opinion < kontrau jes 
pri'viiáj~ m.aláJ:liikoj J 'Tiel ' same lllinde nu nobe1aro, 
nepac:igebla duin interkoD,silado,·-8ekvadís tiujD, kluj 
sciis yortlog'l gin, kaj ~ -tmis, emtite, vedi Sang'Olli 



ee tte frato.i-najbaroj.Ciuj tiuj malvirtoj. tiel , vive 
prezentitaj de Mickiewicz, ,estis, grandskale, polaj na
ciaj, malvir-l<>j , la malvirtoj , .lci:uj, p<>st, la interna 
putro de ľ naeio, rezultts fine Ja terurajn batojn, 
ladispartigojn de Poluj<>. Ho" kiel pravaj estis la 
maldoMllj riprotoj de Macjek : 

Ho $wltaj! ho stultaj! 
Vi stultaj l Kulpa estos unu, pentos multaj! 
Dum Poluj-revlvigon : koncernis konsilo 
Kaj publik-bonon, bruis nuilpaoa ba bilo : 
Ne estis eblo, stultaj, opinion cliri, 
Nek, por elekti super vi oofestron, ordo , 
Tamen, stultaj f se iu volas vin insplrl 
Per personaj ranko roj, stultaj! tuj kon-

, kOl do f 
Ciuj naciaj malvirtoj ne sUkeesis tamen en la 

pola anim<> estingi unu virton - am<>n al la patru jo, 
PoloJ kiu pro tžo Ce popoloj famos , 
Ke pIi ol vioon, sian hejmlar.don li amas , 
Ciam pretas tortasi gin, sur fremda tero 
l'ravívilongajn jarojn en vaga mizero, 
Batolí homojn, sorton, dum en tondr-vetero 
Lumas al li pri servo al Patruj' espero. 

1 

'.' . Ljtie; trans Njem~o, jam arendas samlandariBj 
legioj, ' jaín ~'pre~as por "ii-i Húsuj'on, jam.'prep.aras sin . .al .granda ,inilito, ínilioo porpolujó. • 

. ~ M<>.;nat<>jn poste, enmarSe III Moskv<>; ili haltas 
den<>ve ell ' S<>plicovo" kaj tiam estas en 8Qplioovo 
granda festo: oni ~te forgesoš čiuin priva:tajn kol
~r<>jn káj malpaeojn, ' ciuj ,!juj pel'sonaj sentoj, unu
ig<>s, kiel , tor(\nt-oj , " en la i:iverego de la naeia sen~, 
tondre kaj májeste .'eksou<os la .Marw deD~mkrows,ki 
kun gkn'Salutoj ' al la revivigota Patruj9. o o 

. Ho, se ia/n gisvivus mi konsel-momentoT)- , 
. . K~: ti:uj libiój íriigl'u su5pajlo-tegmenlon

. oopiris Mickiewiez en '.la epilogo de: si!\ granda. epopoo. If<Jmaií Sinjoro Tadoo' e,<;tas\lllU , el la plej po
pularáj veFKoj enPolujoo Cu en granda biblioteko, 
cU SUl' mé~esla libro-breto de ' laboristů, au en tir
kesto de ,lemejano - . cié tl'Ovas sin SinjoroTadeo. 

. Sť~ ' imkoraií plie plenumigis la rev<> de la poeto. 
La t,ahinto de o Antoni 9rabows~i ebligis ul la tuta 
m(J1/do admi)'i la senkonípar..a.n vcklon de Mickiewicz : 
§i parolas al esperantistoj eninda , traduJ{·o, belsona, 
facilri:tmao 

Legu gin, 'sarnid,eanoj 1 

LA NOVA 'TA.Q 
~:, - t (Daurigo) PAN LOTI, SYDNEY 

- Kaj jen , malpraksime cn la sensanga oriento, 
ekbrileta de SCla SUl" . marego de malluma sancelis la 
cielan, kaj la Ciela Imperia farigis senciela Respublikao Kiel en la eúrapa, tiel ankaií ,en la cina mensa travigis 
nur haasa ansta:taii 1a .antaiía singratulada pru imagitu perfektecao Al Eúropo: Militega, al Cinuja: Revalucio 
kun sorio de civilaf militirojo Al Eilropo :plOloinda peri
odo de malamo, senfina intergenta dividada de samras1lj 
popoloj, sed al Cinujo : kunfandigo de harcentmiliona, popolo tuta konforme al la dailranta spirita de malnava 
civilizado. Kiel tia' mirindaja okcizis? Ni lasas, ke T 'any 
klarigu. 

»La cin aj inteligentulaj past la revalucio (I 9_II ) sub la estreco de Kanceliero Ts ai Y iian-P'ei, ekkomprenis 
ke la rekonstruada devas ven i pere de io pIi, ol nur 
sango de registarao Ili celis renaski la malnovan cinan 
civilizadan pel' la eltrova de la fundamentaj de l' akcid
enta farteco, kies esencon ili volas ensarbi. 

» •• o Al la cina itťtano estis donita libro de kon:fllci
ana filazofio - li devis ~in parkere lemi sigilon post 
sjgn~, ~onon post sona, ~ antaú <,>1 I~ lernej~stn) oklariqis la slgmfon. o . Nul' la mtelektaJ glgantuloJ POV)S sllk
()C~ .. 0 « 

- »Kanceliero l's-ai Yiian p'ei faris dc.kreton, ke la 
cinaj klasikajoj skribitaj en la arkaika lingva de .f(on
fucius, estu aboliciitaj el lá k:amencaj lernejoj kaj lakig-
itaj nul' ce la universitatoj kie ili taiígas «o ' 

»En la jaro 191.100 1a edukestraro ordonis, ke ' ek de 
tiam nur . Ia nacia »Pai Hua« ~.la lingvo de la popolo 
jam parolita d~ pIi ol 30a milionoj de cinoj --- estu 
jnstruita en la Statl1,j lernejojo La ling,va baro konlraií 1a 
kr~ado de edukita paprilara demokratio kaj samtempe 
unu el. la cefaj kaiízojde la malraťidigo de la soci a kaj 
politika progreso de €inujo, estis bel formctitao « 

;. Jen cisupre ni ja havas ekzeroplon ! Ni hone scias 
k~l ling,vo faras naciono En Eilropo de lrlando, gis Nigra l\1,aro ,kaj Laplando, Ciu .eta gento volas sian propran 
ljng"on por kanti sian gloron' kaj sianlDalamon al ,uliaj 
- kitil sanktan rajton. Eu orientokunfandigas Kvitl' cent 
roilio.noj en ~u lando ~un un~lin~apop"olo~ , Eilropo l'etrolfas al e5t1Ota barbarlSmo. Cmulo antauerunarAas al nova vojQ, al Nova Tao, por: serÓi . l'imedon 'ordigi, kem-
preni kaj plibQoogi sian ,.popolon. j, 
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" Ec lá quiln'ova cina fatalismo jam' falis. Ne pIu 'niaj 
seutinlentalaj poetaj-trádu.kantoj poyas' prezenti ,al ni au eblojan all malespereruan poemeton de , J{hong-Pu-Tse 
(G5I-.47~ a. Kr:), Li~Tai-P<Q ,(702- 763) ko to posuh eilrapanigita titoJa, kun la" asel'to, .ke jen estas la spirito de 
la sensanga oriento. Tulenova literaturoelfluos el CillujO, 
eble par recivilizi la okcidentono l"ang Leang-Li klarigas kiel Daktoro Sun Val Sen detruis la ' lastan ' restajan de 
Itl, cin a faLalismoo 

»0 " • »scii estas facile, sed <l-gi estas male «" o . . 
Tiel diris Pu Yiieh, fama ministra snb imperiestro Wu T(ngde la Yin-dinaspa (I326~I265 . ao Kr.) cirkail 3,200 jarojn poste , Doktora Sun Yat Sen, kreanta de 1a 

moderna cina respubliko, esťis ' ciam kritikita pro lia 'kč , 
hankam litlj idealoj estas altaj kaj liaj pIan aj p:rofundaj, 
»agi eslas ciam malfacile, scii ciam facile «. Ci tin pens
maniero estrrs ankail logika konsekvenco;' <J.e la kanfuciana 
doktrina de determinismo; Doktora Sun Yat Sen dec.id
igis sin UDue del.rui ci tiu.ri. suf6kan fatalismon dirante: 

"»La 1:eorio de Pu Yii.ehestas mia ma1amiko, míHoje 
pli rorLa ol la Mangucdinastio. La povo de la Mangu=oj 
pu"is morligi niajn "karpajn, sed ne . povis farigi niajn volojno Menso estas la komenco de' cio" kio o.kazaso La 
venko kantraií la imperio Ía,rigis pere ',de Ulen!lO« (la menso "de Sun Tal Sen ) »1a: rekansf.ruado de la resjJublika . estas malhélpata ,de menso« -(Ia menso de Fa Y uch). 

Tial Sun .Y at Sen, ,SUl' la llazo de la j doktrino de la 
unueCJo iote\' agado kaj ·sciada, · elfaris ma:lan teoiiun : 

»Kompren:i t;stas ínaIfacile, sed ; efeklivigi ' estas " fac
ile. « 



t fifaini!)'ita de hipokrH~lQj . . ,Plue , la CinaJ inteligel1tuloj 
,járn . YJois,ke lakristana dogrnaro áliformigas sub la 
kritiko' de scienca malkovro.La no va Cinujo elsercos el 
l~ , rui~aJoj de: siR p~opr,~ k'~n~uciani_smo kaj ku~ulaj " 
ÍJlozoÍloJ, nm'aJn vOJolI?-' Je , klUJ Ia europa rno~enpsII?-0 
séndl1behavos fortan mfluon .. Restas al : l;t CID9J tiu 
.interna , forteco de individua ,karaktéro, je kiu ' bazigis 
ilia sistemo 'de filozofio . 

• , »Mo Ti (cirkau50o- 420 a; Kr.) ,fondis .no van 
sk910n de fllozofio, T)'tohismo, kíu multe akordi~as je 
Utilitl}1"ismo :kaj Pragmatismo. Latí Mo Ti, la homaj 
iňstitúciojcelaspraktil<ajn rezultojn kaj es tas kreitajpor 
re,~lici. i~in;Li malakceptis lakoniuci.anan doktrinon de 

,IR .. ~termini~rno (fatalismo) . Liasertis, ke la savadode 
1a 'ci{l(iividuodependas de lia pí:opra penado . . . La mo
i:iisrno ' ko~kur!ldis kun. lá konfucianismo, sed de longe 

, persekutit~ ' unue de la militistojliaj P9ste de la konfuci-
. ,'. ' ne revitigisg.is la finode .la ,dekokacentjaro ... 

láne.~mohisnio vedajne;. regajnos la lokon 
.",J1:l u"'''''' '~I.V 'U' l cargl estas la sola skolo de cina 

. la séienca elstudado.Gi ' dau-
~)t~~;rlr~~,;~~~~ci()? de Ti. 

éinaj áferoj ~estas , fmita. " " 
Lá éefaF laboroj antau Ia Kuo Min Tang estas l,a 

konstruado ,de fervojoj kaj makadamaj voj oj por auto-
. transporto, modernigadode agrikulturo kaj industrio ne 
fordonantc la popolon al la ekspIuatado de álilandaj 
kapitalistoj ., kaj liberigi la grundon de la grandaj terposed
antoj. En Rusujo la komunistoj likvidis la kulak-ojn, kaj 
en Cinujo okazis multaj agoj de perforta deprenado 
konlraií la. terposeclantoj. Tamen tia politiko ne daiíros en 
Cinujo. Dum jarmiloj la terposedantoj de Ci.n:ujo pagis 
preskau ciujn impostoJn de la regno, kaj la intenco de la 
Kuo Min Tang estas: modernigi la sistemonper Idu la 
terimposto estos .(lagita.Cinujo starigos sistemon Idu ue 
sirnilas al la »solimposto « de Henry George. Fakte estas, 
lati T'ang Lean.!)'-Li, ke de Qu.esney, franca filozofů kaj 
politikisto) .gajms sian ideon pri la »Imp{)t Unique« de 
CillUjO, kaj ke Henry George ricevis la ideon de la 
franca filozofo , 

(:inujo donis al la mondo la pl'esarton, la kompason, 
, la silkon kaj la pulvon. La mondo nun repagas al Cinujo 

per scienca metodo, per kiu la Cinoj mem daiírigossian 
sercaclon pri la Nova. Tao. Sed la TAO estas la Vero, 
kiun ni neniam malkovras. Ni trovas verajon de tempo 
:ll tempo, sedneniam la tutan Veron. La ciama sercado 
ja estas Vivo, la Vivo kiu instigas, ke ni elportu la Ekzist
on. Politiko, p,rogreso kaj la plej granda parto de filozofio 
nul' rilatas al la Ekzistado, aferoj de la ventro. Sed homa 
ekzistado estas necesa ke Menso estu manifestita. 

Eble en Cinujo estos granda renaski~o de ,.Menso 
surla tero. Ci, sola inter la nacioj, liberi~is de fatalismo, 
de arkaikaj institucioj kaj ~i sola posedas Ion pli, ol nuran 
seiencan metodon por trovi la Lumon. 

Nokia mODologo 
Ne parolu, amiko I 
BeLaj vortoj similas§angbriLajn vitropeoojn. Vit

ropecoj brilblindigas tagrneze kaj molsa~uwj pro Ui 
ku/'bigas Za dorsojn . Sed La krepusko, La .1UJ1~to mal
kasas La vantecOll de ľ vitropeoo j. 

liti sopiras krepu skon, mi sopiregasnoTaon. 

Amilw, ne parolu / Silentu, vi aUaj I 

Mi intencas min subtrempi en forgeson, kvazall 
silikBtoneto, /úun krwbo ludante Jetas en blankajn o}.
vojno !li plorgem.as, ringi~as, igas ree trankvile-trank
viLaj kiel antaiíe . .. 

p,.o .lio ~stimu mian peron kajsilentu I Vi alie 
rompus La doléekvietan rnelodion deJ,' 80leCO ... 

Ah, mi nulLamos viajn voeojn. lli sonas a~ de 
impulsa trorapido ... 

Ho,aijskultu / Kiom Laiíte La 8ilento sonas I Oi 
soJu! forges()n / Cli kantu I Cli kantu tiun kvietan tran:l,
vilon, leiu mirakle lacigas, kiu faras humila kaj sen
dez;im. 

Kiom es.ws blua, kiom molvarrrw La nokto I 
• Blankaj sreloj tloras super mi. Mi intencas ku~igi 

míank<lpon en vin, lwmpatemoj stewj. 

,Mi .Sápirq.s tránkvilecon, kvieton ... 

,. Mi sopir(!g(JS dbrm<Jn ... 

,VL" k.úi] mi';' trov08, estimula mojestonde ľ 
'dotmo. ,aL'trooos en row tempio suli Za trrut:nfaj arkoj 
de ' rondavundeto .. 





siallcig.ar-edii:iOl1 el laSakeťó1 Instinkte~i ne ' proponis 
al Ii,Sed elektis pOr si cigaredon, kaj· klakferIUÍs la 
u'jon~ M Si af~ktisn(J úmarki; 1a -esprimoJ1 de · vundigo 
S~T -.lia vizago, sedtrankvile akoeptis lian proponon pri 
fajro. \?' ", •• ,. 

:F.ínfine.~ ~ si trovis, vun<Íinte lin, ke si mrupli mal-
amas lin : -eble mrupli; ol sin ' mem. 

,~, ~,-' ;;:c, , ,_ , ',C,·. • • 

Ce la '~ngulo dc "la strato ili manpremis, kUll 

amikajvorloj, kaj ,si furn~Ain ivizage al sia; hejmo, 
' Preter la aTh'ustaj, hegoj, la lurnoj el la' ,doma] fe11'es
troj l11mis .tra diverskolor.aj I,cur~noj . 

• c" ba hlmh broJi\<; otange ' él la 6ielo, "kaj la steloj 
palpebrumis el sia , malproksima universal1o. M,arSanoo 
iom pii rapide olkutiíne, .kun sakelO' .tenata suh la 
mal<lekstra b~a~o, si jllm mm mense . pasis ,trans la 

virinoj, 
pro l' 

propra sbjlo. KredebI~ 18, 'patró esto{ jam 'h~jin:e, ko~~:~ 
rode en sin brak-se~, aiísl'Ultánte la ' l'adion. VerSaJll? 
li estos kaptinta tiu.n germans!acion:" »Achtung, Ach;. 
tung. hie1' ist Wes~ Deutscher Rundfunk. « Ec povus 
esú" ke li kaptis tiun esperanta!1 dis~ií.digorie1 ťolujQJ 

, Alveninte SUl' la sojlo de sia hejmpordo, si klin
ig-is por Pl'eni koverton, f<ilintan de la , postista mano 
suJ: la matou. Z,orge si . mis cl , gia ,koverto gn1llda!) 
komercan ' cirkuleron, kun du hele faldita'j aldooa,joJ! 
senditun >de granda mag.aženo~n bond<O!llo. ~enu:n.tó. 
ilin Cll ln ' fnano, si pensis dutU m')mento al hu" kru 
tíel J)elefaldis ki1j oop/j,kis la :enhavon de b. koyel'tů1. 
Es-tas inter:ese, Nur d~m mOID'euto si pensi pr i tio, 
tam~n dum tutu moinénto. , 

, Carfiofine si estis iom noordinára , knabino, kaj 
ha~sintereson pri pll ol Unu , afero en la vi"o. 

krest~j lulis la infimon', kovrante kaj malkovxalltt per 
b.tilverda silko. kvazaií ce ľ baplo. 

, Uuu sinjOlIO, bele kombita) vestita ' per eleganta 
kostumo ol'g~izis fel'vol'e .Ia sa'v<ldon : ro 

, -, La J,oatolJ' J • " Kle ' estas la ooa1io?.. KlOl 

cu ce boa.!;o ne estás? Kiu scias l1a~i? , . Ca vi ne 
scias nagi? , K~el, fl'atoj, nelli'l.l scias nagi inter vi? 

, La homojkvi'e6~is . ni Hun trankvile úgardada ;' 
kvazaú' cn kinoteuJro, atendante la sol,vigonde 1a dramo. 

,Kaj' la maro áltjetas' 1a iilfanoll, kvazáu' vagaotán 
navigsigoaloo . . . . , ; 

, Un'11so1a, vii'iÍ'lo, 'impolUl brunulino kun b:rílant<\ 
okulpar-o, grandigita pro ľ ango1'oO, tordas siajn man
oju doIore, kiel madono : 

-- Puiu! . " Ah, kie estas Puiu? Seiu, ke' [)wu 
. droniE. ! ... 

-- Ne eble., : 
- MaJebl<,; ! . ;' . l)uiu, ! Puiuuu' ... 
-', Vid'll" li :n~ l'espondas. , , 'Ho Dio, Dio, kíal 

mi 1asls. ke Ii iru loj· de mi ! . . . 
_ . .Irraa ,', Ne',ploru, fraiílineto... Kiel vi l'0vus 

su pozi, ké guste. v~a b.ubeto dronis,? ' " ' . 
- ,sed cu Vl ne vldas> ke la ahaJ staras trankVlle; 

jen signo, ke ' Hi i~trovi$ siajn infanojn'. . . Sol~ 'Ja, 
mia, PuisOl' mankas .. , ' 

-'- ~ll, do re~Ju ci ne, ' kat rni .iras 'serci -lili. " . 
Sed, mi oe kOllas', ,Cu li estas granda, au elá ? . 

-, HaltuJ .. ", Trankviligu .. . . Esta,s jIl nen~, 
anoncasytriumfó sinjQ1'O; venanta de rnalp11Oksime, fen 
dante la hOO1amason . . , J en, vidu; .Puiu. , 

-" 'Puiu,, 'mia :kara, ekkr.iegas 1a b'runa , bólulino, 
alpremant.e sian karuléfx>o> kaj lasante liberan voj on 
POl; la 1fUunom.aro .; • ~ . , ' '", , ' 

- Al kiu apartenas la dromnta lllfau(), dcmalldas 
1a , ·civo)ema . 'r9po1amaso" , .. ,,>, , ',,' • '" . ." :' ., --= Al IU virino. Si"fori,t.is ál 'ia laoo!'() kaj lasis 

' oe najbarino Ke si cZOrgu' p~i ~a, i~fano, . . . 
" - Felice,;.ke lÍe droms 1U J.nfano ' el la' maJ'; ek-

krias altranga sinjorÍDo al la aHaj, ,rapide kouSolitaj, 
ke, rompigis ordinatiá glllse, kaj ne unll el , la,~li bonaj ~ 

'" Refumante min al. la hejmo, kun kl1lllta kapo 
mi m,editis, ,kiu ' garda... au, direktas al la morlp ~ 

, mondon $aela 'tllaIgranauIoj ? :'; . . 

. ~ lá , ímnana ;' EugMUi .íJ(prariu" , 
"'>, '- " o • :.' ., 



MlA' IlNGU120 
- Jl/CIO BIIGH1! -

INTEHVJUO AL S-lNO ISBRůCKER 
Neeleerpebla fonto .de enefgio por agadí en la inter

eso de nia komuna afero, .komprenemo kaj takta cedemo 
al la diversaj gustoj kajf~ne delikata bonkoree\>, jen la 
karaktel'ííaj trajtoj , lau kiuj desegni~as sia porlreto en mia 
anímo. Jam' antai'Í jaI:Oj, ne .konante sin persope, mj sen
lis al si grandan simpation, la persona interkonatigo nll
igís ' mian respekton ~is admiro. Ne unuLoje mi nomis 
gin la »;mimo de la Nederla,nda esp. rnovado « kaj ... Par
donu, kara leganto, mi ne daurigas tiel I EI du kau7.oj. 
Unue, mi konas sian modcstecon kaj due, mi mem ne YO
las sajni flatemulo , kvankam ciu vorto venas sincere cl 
lI1ia animo. Krome, mi pensas, ke vi e3tas multe pIi sci
volaj pri SlUj vortoj ol pri la miaj. La intervjuanto de
mandas kaj en la respondoj de la intervjuatino cerle ~l 
po vos ekvidi la rebrilon de anirno, p~e:Ja de noblaj aspiroj 
kaj malegoista aktiveco. 

Krakovo. Ni promenas Sm' la vojo de la »Plantoj «. 
En mia anirno : haoso de impresoj pri la hodiajiaj klln
sídoj. Mi konfesas, ke mi vidas la verdan horizonton iorn 
malhela kaj por havigi 'alm.i 'konsolon , mi decidas tumi 
min per demandoj al tia persono, kies kornprenémo estas 
(kstcrduba. Kaj sinjorino lsbrucker ride:e babilas, parólas . 
klopodas peli for la nubajn pensojn de mi . En Ilja inter, 
parolado kasigas iom el la emocia intifll eco de gefratoj , 
batalantaj sur la sama .agadkampo. Sed nun la fratino es
las multe pii forla. EI · ~ia profunda optimismo radias 
sugesta forto, admono, instigo kaj ... kaj la nuboj jam 
t;ls tas fOf. EI Ilia konversacio farigis la jena intervjl1Q. 

Mi: Sinjorino, kio estas la cefa řnotivo, liganta vin 
al Esperanto? 

Si: Kvankam lio sajnas tre stranga nun· ee al mi 
mem, mi devas konfesi, ke mi forte · kontraií.staris la ler-

B. BlaB 
Tttolblldo 

nadon de artdarita lingvl) ; car. mi tréege satas la naciajrí 
lingvojn. Jam la vortoj »artefarita lmgvo« estis por mi 
kYazau sakrilegio. Tamen, lau , tré insista instigó de mia 
fratino, nun s-ino RoSkes, kiuestis . fervQra esperantistino, 
mi komencis lerni Esperanton dum J,ihertempo eIí 1909. 

Tujkiam .mi . serioze riga1'llis la gramatikoň, mi .!lntuzias
mi~spri la konstruo de la lingvo kajdiligente daiírigis. 
Samtempe mi konsciigis pTi la .grandiozaj perspekťi,'oj , 
kiujn havas internacia Kom un ik:ilo , precipe el pacifista 
vidpullkto. De tiu tempo mí neniam pIu po vis fprlasi la 
laboron por .. niamovado. Mi simple faris, kion lIli nc 
jlovis lasi, same kiel vi kajmultajaliaj esperantistoj. 

Mi: Jt;lS, mi sentas, ~e ni estas neJofsireble aUigilaj 
... 1. la .JIIovado. Sed,. sinjoTÍno. kiel vi scias, mi havas 
rc'vojn pri 'Ia kreigo de própra Úteraturo. Kiel vi · opinias 
pri gia signifo ? . , 

J. Bartha 
Tltolblldo " . 

stag-

la ' lut~ 



Eacifista movado. Cu vi povus doni kelkajn ' informojn 
pri 1a sukcesa apJiko de Esperanto en tiu ci movarlo? 

Si : Pii kaj pii la pacifista moyado uzas Esperanton 
por la 'internacia propagando, presigimlesiajn cirkulerojn 
cn Esperanto. Ekz. la listoj por varbi subskribojl1 por la 
pclskribo pri int.ernacia senarmigo de la InternacÍa Ligo 

3. 
B. GlIndllr 
TltolbUdo 

por Paro kaj" Libereco estas presitaj ankau en Esperanto. 
Labultenoj de l~ kontraůmilitista unuigo aperas cn 
Esperanto redaktita. Praklike ' uzata es lis nia lingvo ki('1 
nura traduklingvoeD 1a lnlerreligia Konfercnco en Hago 
] 928; kic lloo gvidantoj de ciaj religioj alestls pri sia 
laboro por la paco. 

Mi: Cu Dia aferci farigis pIi konala en via lando 
-01 antaú la milito? 

si: Cal' nia laru]/) ne partoprenis Cll la mililo, 1;. 
esp. Inovado ko~scrvi" sian progresadon SUl' 1a anlalllllilit :j, 
balO. La sukceso de la Nederlanda Ulovado eSUL~ kai:ízíta 
de tú faklol'oj: la diligenla labor!,) de ' la esp. grupoj 
kaj delegitoj de U. E. A., labonega skriba kursu, eldon
'ita de la Centra Propaganda Komisiono en 'ijme.;en , kiu 
haví;; '225001crnantojn en la.lastaj kvin ja,roj kaj la Ce
~netodaj kui soj dum la lastaj du jaroj , kiuj ha"Ís pIi ol 
2000 }>artoprenantojn. 'Gojiga konstato estas,kc en l a 
pasintaj du jaroj la rueulbro-nombro de 1a ncúlrala unu
igo "La EstontoEstas Nia K altigis de 570 gis 1525, de 
lrNede-danda Katolíko « 'de 58', gis. 1 tOO. La J"ederacio 
de Laboristaj Espera:ntistoj plej multe kreskis kaj gi 

• havasiÍlUD. ~'8oo .. anojn. Novaunuigofoudigis »D/ederlanda 
Protestarito« kun r60 membi oj. : 

' .!lli: S;njorin9, vi rnenciis la , Ce-~lIetodajn kutsojn 
'kaj ' tlÍ> b formasen ini demandojn, kiuj eble bjnos al 
vi strangaj, .jes, strangaj, Car mi, . kiu sukcese instruis 
per tiu ci metodoen via)ando, mi .faras tiujndemandojn 
al · vi. Sed komprenu, sinjorino, nUIÍmi ne estas Ce"'IÍlet
oda instruisto, sed simpla 'i~tervjnanta jlll'uaJisto, kiu 
~nte:rpretas1raj envortigas la ' demandojn de ta publiko 
por bntentigi atan scivolemop: 

Si: Mi kompr~nas la motivojn. Demandu, mi vol
onle respondos. 

Mi .' Koran dankon por la afableco. Cu la Ce
llIetodaj kUl'SOj havas dai'tran efikon , t. c. cu iJi Se1'\" 18 
ankall la pluan perfektigon de la varblt.o? 

Si: Ke la Ce-metodaj kUl'soj havas dai}ran efikon, 
t'stas pruvit.e per t.i o, ko i1.i es tas unu tll 1'1 nOlllitaj :faK
turuj de 1'1 granda kresko de .Ia organizita movado Cll 

]\;(der.lando. La Ce-Instiluto prenis sur sin a:lka'-' la laskon 
de plua perfektigado de la varbitoj . Ci farJs lion Ol'gan
izan'le da Lo l'igajn kursojn kaj kreanle ')'{ilzojn de inter
rcnkonligoj. Cal' gi opinias , ke la plea perfek lu daiil'ig3 
kursu estas la praktika uzado, gi fondi s Konstanlan cen
lrOll on la Esperanto-Domo en Arn ~1C "n , kie eiafJl estas 
c kallU l'kzerci la lingl" on kun alibndaj s:Jlu idcimoj . 

Mi: Kian kulturprograll1on havas hl lnlt',r.laci" Ce
I.nstit.ulo de Esperanto? 

Si: La prograrno de Ia lnlern acia Ce-:nstituto estas 
cd ukado de instruistoj kaj per lio 13 disvasli gado de la 
lingvo mern , kOlllpreneble ne kiel celo, sed kiel uo al la 
tuta Esperantistaro. Kaj guste tio estas la deslino de la 
Esperanto-Dolflo , cn Arnbem, ke gi krom la perfektigado 
en la lingvo esltu l oků piO-I" in'lernaciaj konf<rrrll coj , 
kunwn 'Jj, k. t. p., laborantaj en liu direkto. kiu:l nia 
I.Jlovado HlellI sekvas. 

Mi : ' K ian gravecon ha vas la Inslilu'lo cn lOl inlerll a 
solidigo de ]a Illovado? 

.~ i: 1,(1 Ce-metod ".i kursoj sukcesis veki [>l'OfulIJan 
kaj llauran ",illdonon , kiu yideble kontribuas al la pii for
li go de niaj ol'ganizajoj. 

Mi: Cu la agado de lil Instiluto fenkon~as gellel'
"lan si llJpalion kaj , se ne, per kio vi pOVU ti lJ1oli"i 1.1 

kaihojn de la aut.ipalio ~) 
Si: De la Esperanla publik!) la lnslilulv spertas 

grandan silllpativn, kaj de la ne-EspenlTlta publiko ce 
pIi grandan. Jes, ni spertas ankau antipab'JII Cll kelkaj 

Y. 'Márton 
TJtolblldo 

gvidantaj fondoj, malgrall la ókulfrapa fakto , ke la plej 
g'J:avaj personoj de la Esperanta mondo gin subtenas kiel 
konsilanfuj. Ne konsciante pri ia malutilo, kjun la Jnsti-t-
u~ kau~as al la movado. ni povas trovi l~ kauzon nur 



Hugo Vi ctór ~\~' 

Si ' lasis j am la suojn, SL la capelon i~is, 
sidanta en la , junkoj kun duonnudaj g.amboj : 
mi kred:is vidi nimfon, kiam . mi tíc. Pasis, 
kaj díris: II CU ' vi voLas ~lIDiri cn la kampoj? «' 

Si min rigara;s long-oper ci rigard' incit!l, 
lasta 11clpaj' de l' beláj, ki'Uj venkigas dff ni ; 
kaj diris mi: II CU volar;; - " jen, mOllať . amin vita 
Ou volas vi sub "arboj p:rofundaj kune veLli?« 

't . . "-. 

Si visis la piedojn sur La herooza Bordio ; 
si bela, si ludema rigardls min refoje, 
kajtiatn klinis sin al pIi 1I1édiťa ágordo ... 
lI-a! Kiel ~n arbaro l a Qirdoj kantis goje ! 
rl' .! ' ! 

K:i~l Ia ~kVO milde " moduii~ lababllonl 
Mi vidis -lll m,i veni, eu. verdaj kanoj hirtaj ; 
feIican, frenezetan, sovagan, la knabinon 
ridantan, brilokule, tra siaj haroj flirtaj'. " 

EI la fl'anca : 'G, ·Wari.nghien, 

C.a faJnJ-o 
Rubén .Dado 

F-eJiCá esms arbo, kin' pl'eskau ~e senms, ' 
kaj pIi - la ston': laalmola, pri senť . tute se,nscÍa ' 
~ neniu doloro ol vivo pli turmeruas, , 

, nenlo - pIicagrena ()l la vivo konscía. 

Sciado pri y,enio kaj vagado sen {'Orlo, 
terur' esti eStÍilta, kaj ,estonta terur' ... , 
timego PZ:9 1 ~rteco pá la. il1'ol'gaiía mOl'to, 
sufero pro la vivo, pro ombro, promalpnr'" 

pro !to lqonnÁ ne konas Dek, divenas, 
pro ľ tombo 'Jdu, ciam enatendaď, malplenas, 

, pTO Ia nesci', de 'kie venaS 
ni kaj kien ni iras. ', ' I 

Jen la -se:Óko'kpata k~ueleoo, • 
J1Jn kialo de, la homsiIfer; I 
ltikolti],o ' lran.eas spikojn ,peza:in 
:[vazaú cigljokol<>:Jn kun kruel'. ' 

Jam delonge cíUJ ni j a scias 
La aspekton ,de l' augusta karrip l:' 
Kunligitaj garlwj ag-onias 

, Kusas janl sur ili morto-stamp'. ' 
, ." 

Poste kvazaiíál cerkejQ óni , 
l1in veturigas pot drasad~. . 
La veturig.,jgto:-d~ákon~ .~" .'~' 
Memórkantégrakas qum pasad;: 

Tie oni ilinzorge m:eta~ B 

Sur la teroll kun trank'vila kol", 
Kaj -el~t8.s élIa kOl'p<oj etaj J . 
La ,malgrand,ajn9st,?jn kun ferv·ár' . 

K<.Ij neniy. ·jar ,pri,tio 'pe,nsas, , 
Keec bavas 1{arnon la pajler' ! . .. 
KaniBalo muelej ' 'komencas ., 
MaCi ,la ostetojn kun krue1'. 

K:~j el la fal'ono . oni, faraspaston, " 
Bakas lJongustaJo jh sen Iliode]." . , . 
Ekgermádas' tiam 'seňprókrasl<e \\" 
Eu stomak' veneno dtl koter'. 
.' . .i·,'··-

La sekalturmentb ' igaa krusto, 
La hudec: rik:olta: , -;- panmolaj', 
Posť mangado de la pajlokarn' b~ngusf.a 

',.6 Ell ni germe Kl'eskos la sovag!. 

Kaj Kru~lg, lZrimok8.f freJle'Zo 
Sjblos, super laaiítuna ' ter ' . , ' ,. 
Car trancadis oni spikojn pe.zajn 
Kvazau cignokolojn fu kruel,'. 





:. 

Ec ~ turnigo,S Ia'kap' el\,la alto, ': 
CiaÍn pIi supren _rapidpsen ~alto, " 
'Banu en ora simlum' ta ariimon, ~ 
():~u plenspire la sferanpilgrim9n. 

Sciu:' eterone la flugone dafu.os, 
Baldaň stJr ' teI'9 . ja rec 'vi kaur>os, 

. Kaňros en koť kun ·rompita flugilo, 
Pl~na -jesvena, nevol a hutnilo. 

Sed nim anta.1en' sen varia oerbumo, 
En la. soobrilon kaj al 1a: cstellumo, 
por ke et.erne v,lbradu eD kom < 

Pri la etera f1ug~d ~ la memol'O . 

. ,:!I928 '. 



E speranta "'el p a:roí" 

. . Ki~ eu 1902. la holanda pioniro Dreves UiUetdijk 
el~onissi~l.ynuan ler~oIibr~n Esperantan, li instruls al 
.I!ll, ke. eOlru,D eslas· elp~o~ita kiel la holanda ce, .t. c. 
. kiel la é eu ' égalitl ; kaj o. éiam kiel 00. Li faris tion 
'tule ne arhitre, sed li instruis, kion al li antaiíe instrllis 
'1a írat;l(;a lernolibrQ, de Esp-o,k.ompilit,\ ,de De Beaufi·ont. 
, . Neniu en mja .limdo sciis tiam, ke lau ' la Fundam
elito ekzistas ne nu~ ti~j é kaj ó, sed ankaií la ma1longaj 
e kaj o. Car' la ' Fundamento klare diras: 

e sOJ;las kiele' eu la germána lingvo, 
,o sonas kiel o €n la geI'luana liDgvo. 

. Mi > donas ekzemplojn, kře la Fundamento tion ne· 
Caria : ..•. . 

. .. 
Noto: Bone konante 1a eiparolmanieron de :Bagby, 

mi devas korekti, ke li ne parolas bélé kaj éléganté, sed 
Mle . kaj elegante. Tio estas li prononcas tire 6iun akcentan 
voka1on, kiuu se"k~as vokaló, au pIi ol unukonsonanto, 
ciujn aliain vokalojn li prononcas mallonge. Li do wras: 
amanto, amálo, granda, gráda, péti, penti,k6ro, kordo 
ktp. Kaj lau mia opinio, je tiu prononcmanier-o oni 
povas redukt.i ciujn okcidenteiíropajnprqnonoojn. Nur 
mia, viu ,' ktp. , tiu, tio, tia, ia ktp., unu, ..super, apud 

. ktp. kaj ili luvas mallongan akcentan vokalon. Sole la 
finnoj' akcentas tire ankau ilin. . 

. L aú mia opinio praktiTce laplimulto j:am decidill. 
Oni devus soje fiksi ci tiun praktikon en oficiala,j 
reguloj 

K. Kalocsay: 

.Lic i, darfi, durfi 
e sOl~ás liel e~ tu ' german:i.j vortoj : . . den, d:nn, Eu ci tiupolemiko ' nia legantaro divídi~is endu 
o sonas kiel . cu 1a germanaj ,,-ortoj .: tot, "Wort . partiojn . La UnII partio partoprenas en la diskuto, skrib-
De Beaufront, kiel vera kasemulo, si len tis pri Ia anle artikolet,Qjn por au kontraú , la alia partio - ne 

' mallongaj 'oe kaj o J de1Hlkaj Wort). La sekvQ esti8, ke m]a5 legi pIu pri ci tiu terno. 
la ' ho]an~aj esperantis\oj uzis en .. la· unuaj, kongreso] nur J)OI' nc indigni ci lastan partion, ni , finas .ntU) 1~ 
la' longájn:, klaraju ' :yoka1ojn , :' k~r tial ' moké eštisnomaláj tliskntOll. Kaj ni ne publikos lauvorte la ensenditajti ' 
la 10Ilgt'okaluloj. artikoletĎjn kaj ankau sro Totsche,. la iniciatinto de 1a 

".: R'l\.e!Jlnte .· hejf\len, : ili ,ru'kontis: ke ekzistas ankaú diskuto, rezigm.s pri sia rajto de ferma paroló. Anstatau 
):n:al~longaf·. e lfaj o,t~,kaj, la ,'e1par?Ió tuj . ioni! sán~i~is . , li fa:ros·.nun la· resumon ' mi, havante je tio iom da rajto. 
Anštataú ;' .. ,' - ' . ..- Car propre mi estas kulpa pri la tuta kverelo, mi uzis 

"' »Ni- ~stás Oó.móf kaj éspéi'antist6j «, ilí komencis ~ri: unuafoje la radikon líc en 'mia Dantetraduko, skribante : 
»Ni"' estas "h6mQj kaj espérantistoj .« licas kio pl.acon vekas. 
Sendube, tio soriis plielegante. El h kelkvortaj a1paroloj alsenditaj estul11enciataj ~ ' 
Sedkio okazis poste? tiuj de sinjorino R e/mi Dresen, si~joro Jansson, sinjoio 
Venis novaj kaserriuloj , seti i1i laboris tute male. IIi DUllcan, sinjoro Christaller, Jau kiu) ne necesas nóva 

eldonis lern?ljbrojn ~ k.~ instrU~~ , k~ e F~j ? ci~m SOOM vorLo, car rajtihavas tute ' la saman signi:fon. Sinjoro . 
mruklareJ<:aJ maUorrge. í\:penaú trovls tmJ ' lIbro] lernant~ ButLéI" deťcndas la vorton datli , ~ar ~i jam estis ofte 
ojn, tU}, komenci~i~ grandaj Ilisputoj ~aj polemikoj pri IIzata. Sjnjoro . Thom son proponas la vorton lasigi, kiu, 
la vera elparolll .de ci tiuj "ókaloj, kaj ·bedau.rinde, la lau li" havas tute 1a saman signifoo, cu lasi signifas ne 

. esperantisto} estis divjditaj en, du partojn; . sed plej . malhelpi, do se oni diras: mi lasis lin paroli, oni povas 
'Strailge' estas. .ke la <l.isputantój kajpolemikuloj tule ne diri ankařl : li lasigi.$ parali, aii li allasi~is paroli. nu nii 
parolas·· pri la Fundamento kaj precipe· la anoj de la lasigas fumi~) La respondo estas : Ne sinjoro, vi ne las-
ma110ngaje, kaj o silentas pri ~i. La 1aste nomitaj citas igus furni . (io, eble la ceesto de swjoriooj; ma1belpas ke 
kiél regulo7/. nUi', , ~e por unu ,. /itero UllU sono. Kaj ili vi fumu) : aú vi ne allasigas tumí (vi ne le,~e rajtus 
f;rrigas fana.tikaj, ' kon8amnante ciuJ;l 'elparoloo, .en kiu fumí» Sinjoro Bennefimnn defendas durti (au daru) , · 
trovi~as l;i vokaloj é kaj 6. dirantť ~in ne .sole germana, sed ~ermanarádiko. kaj 

Ank"aií ,}a verkinto de kritiko pri mia' lernolibro (kiu rťfutante ~ial1 maIbonsonecon (parfumo, vado, turro 
;. uuzas mm per tio, j,e la »riepra mal~ustajo « de miaj . ktp.) Li diras inter aHaj: 
,,'elparolprmoipoj ·»konuukos a1 plía kÍ)nfuzi~o«r: parolas . ~ Siríjoro ' Grosjean-Maupin ma1aprohas du klarajn 

nUl' pri lá regulo-: !lnu sono - unu litero (cetere· nenie . tendenw jn en la nuna lingva evoluo {vidu sube). Pri ília ' 
trovebla en la FundaInento), sed pri la veraj elparolreg- utilo, aií neutilQoni kompreneble povas bavi diferencajn 
uloj, fiksj4j de Zamenbof, ' li . .tute silentas: ' opinioju. Sedkontraiíbatali , nov~ vorton p~l' Já argum-' 

% ,- Citjntb:či ti urt ekzemploU: pri kiitikado mi turnas ento, lie Zan:lenhof nc uiis ' ~in , 'lio la:jnas al "mi neaprol>-
. ~ mm ' a1 la A"kademio kaj demandas: ' mdli. La majst.ro ne fjnverkis la Imgvon. Jam hodiaú 

Kies devo estas line lihi regulojni:lifinitajn 'pri la . ni uzasvortojn kaj formojn. kiujn -Ir ne )(00i8. La mod-
~{llpal'oI6 d~ Esferan~? por siléptigi la' disputon? . ' . esta geniulo ni farj~u a1 . ni llngra idolo.' '-. Ankau III, 

. ' .''''.' Se' tio estas 1a" děvo ' de h Akademío, ~i 15el eble ' citita· eldire -de Nyleil Aajnas al mi ' netraía.:' KoI4raue ~ : 
pJej hald aú pensu . pri euketo, por ke ,oni sciu, kie oni vorto, kit. estas specíalajo de certa llngvo', povas esti tre 
devas uzi longajn kaj ma1lo~ajn' e kaj o, sed gineniun .' utila 'por Esperanto ; car per ~i ni pllricigas nian lingvon 
~k:zilll el ii~Lbat SOOQj, Ca 'u la FWld~entoiliěiujď en maniero t,utc,_ ilaturaal éi, d:qm ,ke la naciaj lingvoj 
euistas.Kiel " L. ~ K'.é mi 'v onsilíJ~e oni ,~ .. riIate " ; -tiukaz-e . d'evas. akc~ti fremdvorton,~u rezigIiÍ" pri la .'eS- ' 
sebu la ,~kzemplon de ruaj plej 'honaj oratol'oj ': Privat, primo, Cetere ni jam iras tiun vójón; memoru pri: 
Baghy kaj Ce, kiuj en la . praktiko .par:olas bélé kaj slojdo, knuw, lagero, lunti, aprezi, klepli', pimpa, minjona 
&~anté. kaj multaj aliaj. -: La fakto ke,;m .,.)'.ortaro de Esperanto·' 

... N hayas~.ltarakteron prefereromanan, ne p~edas ,ltontraťi sed 
malfaci1 pOl' eD.k.ooduko '" de alillngvaj J;:adikoj, por ke pIi alta 

gradů de intéroacieco estu ,atin.gata« " 
' lrFine" mi ~rmesas :al mi, diripli l lj. ,.afero mian 
opioion_ ,. Mi . antaiíť- di8kutistin kun du akademianoj, 
kiuj min koosertta&«. 



.Éstas ídaraJ tendenc{)J en ia nunaEsp-a Iiteraiuro, 
pii sobtile distinginociojn kaj anstataůigi longajn esprÍIh
ojn per mallongaj (oficiala enkonduko de mis-, uzado 
de -enda, gambo, murdi ktp. , resp. la apero de vortoj, 
kiel: povra, descendi ktp.) . Tiel ankau la , germanaj 
vortoj durfell kaj miissen ne piu povas estí . tradukataj 
per unu vorto (devi) , pro dan~ero de konfuzo inter tiuj 
du tute diferencaj, tre oftaj kaj gravaj nocioj (precipe 
ce 1a uz(> en jurscienco). La formoj: estas perm esite , 
havj ln rajton, ha, i la permeson, rajte povi k. a. parte 
preterlrafas lá ~llst.an sencon, parte estas nepersonaj 
esprimoj , kaj ciuj estus longaj. (Telegrafa stilo ne estas 
rigardend'l kiel )) ekskluzive deviga rnodelo « por nia 1ingvo; 
seJ kiu ne konsentas, ke 1a lakoneco de 1a angla Iingvo 
minimurne ne es tas mal'avanlago?) Lici ne taugas, car 
gi estas nepersone uzata en la fontlingvo. - Durli estas 
rnaUonga, klara, persone uzehla. Ci kunigas Ia StlOCOn de 
haví la mjlon (setI ne en abso1ute jurista senco) kun 
hovi la permcsoll (sen ke es tas necese, ke liu peTmesa 
por ci tiu kalO es tas petita au donita) ... Precipe por 
sengenaj , farniliaj frazoj (Panjo, cu mi dudas preni) la 
vorto úurli sajnas tré tauga. La rigora stilo, ekzernple 
en la legaro, povus uzi ankall haví la rajlon , ca~' tíe 
lenws dekti v,; pri »}1ovo pravigita de le~o au moro (. 

») Mi ne estas amiko de nOI'aj vortoj ; lioo konstalos 
legantoj de miaj verkoj . Seel mi e;;las amiko de disciplino 
kaj ti al rlli tnj subi~as al oIiciala decielo. Sed gis tiam 
mi Jdendos mian nepran kunvinkigon kaj konsilos: 
Neni:lm lici , aft simila surogalo , sed neprc nUl" durfi. :, 

MalgraG mia ,decido: arangi mallonge ci tiun Dis
kuton, mi citis trl' detale la opinion de sinjora nen
nemann, por doni lokon ankai.'t al pledo por durli. Spd 
nun, ni rigardu sisteme la aferoIi. 

Evidente, ke devi nepovas anstataiíi la vorton, kiun 
ni sercas. Neniu devos fari cion, kio es las permesala . 
Kaj ne cio estas permesata, kinn eble, pro la devigaj 
cirkonstancoj, oni . devas fari. Same pri povi. Vane estas ' 
permesate fumi, oni ne povas fumi ne havan!e tabakon. 

Hajli estas pIi parenca al la sercata vorto, sed ne 
tule identa. Ll! rajto dependas de la lego, de la motoj , 
do estas io pIi alta, dum la perm eso povas dependide 
persona kaprico, eble tute kontraua al la lego, moro, 
juslo. Ciu infuno raj/os li bere moÝigi, sed severa hu 
malbona edukisto povas tion malpermesi al ili. 

Tamen, estas vere, ke tia rigora distíngo inter la du 
nocioj nul' rnalofte estas necesa, plej ofte oni pavas uzi 
1a vorton rajti. Sed kelkfoje , precipe en la poezio, oni 
sentas la mankon de tute preciza vorto. 

Kaj , laú mia opinio, por lici pledas guste ' tio, kion 
la plimulto de la diskutantoj konelamnis en gi, t. e.gia 
nepersona uzo. Pl'O multaj konsideroj ~slas tre utile, 
precipe en la poezio, so la lingvo havas du formojn por 
la sama nocio' : unn .nepersone, kaj linu persone uzatan. 
Ti'Ů formoj jam ekústas en la lingvo: mi povfls kaj 
es tas éble (eblas) al mi; mi bewnas kaj necesas al. mi; 
mi sllkC(!S(Js kaj prospcras al mi; mí havás ,kaj aparlenas 
al mi,' mi ne havas k~j mankas al mi. ,Nu, car rajti plej ofte 
estas uzebla por sigrii: eslas permesale, ni havus Ia du 
formojn : mi rajtas kaj liol1s al mi. Krome licinin helpus 
en tiuj okazoj, kiarn .rajti ne taugas. 

, La nepersona uzo tute nepezigas la uzon de lici. 
·.Al mi, al li, al olii ja estas ofteellaseblaj sen la . dangero 
de miskompreno. Ekzemple: C~ ctie ne licas fumi. Panjo, 
cu licas preni? 

Sinjoro Thomson diras ke Jici lin memorigas pri la 
angIa vorto líce (pedíko), k'Ů , audante lici li 'imagas 
homon, kiu sercas su;r si »etan malpuran bestetou«. Sed 

iaprononco _ de i~oe Ja.,... estas tej" dum ta angí; vótto 
jura lícit (lisit) havas precize li! sencon de licás. 

Per tio IÍli finas la Diskuton. Kiel mi diris,sID]oro 
Totsohe rezignis pri .la publikigo desia tre verve skril:iita 
ťermparolo. Cetere, lau mia opinio, li ne ' agis tré , opor- . 
tune, atakante la vorton darfi. Plej bOlla propagando por ' 
vorto ,estas : ataki gin. Mi bone memoras pri ta. Eikst(rm
ema batalo, kiun la Lingvo lnlerl1oc;a gvidis en la 
antaúmiJitaj tempoj kontraů la neologa vorto heziti. La 
rezulto estis, ke ciu ekkonis la vortou, kaj , ankai.'t UZlS 

gin, sentante ~ian necesqn. La vorto .heziti, tiel bele mat
uri~is por la oficiala akoepto. Mi vere ne scias, cu Totsche 
ne faris nun rnalgrauvblan propagandon por la , vorto 
clarfi, kiun li intencis ekstermi. el la lingvo. 

Kiu venkos el la du vor~oj - neniu povas antaúdiri. 
Eble ambau. Certe la própagám;lo por durli ne hélpas al 
la formo durli-dorfj, care.8 Se, kiel , sro Bennemann 
;lkcentas, ili eštas samdevenaj, (amen ili estas du formoj. 
Kaj mi mernOTas, ke mi ciam evitis uzi la vorlojn kon
keri-konkiri, ne scian:te, ~iuelili oficialitos. 

Mi pledas por r.ajti ,'kaj lici. :" 
K. Kaloes.lY. 

ANDRJ~ TllÉRTYE (Andre Teriv), romanverkisto, 
recenzisto kaj gramatikisto, kiu, de postla morto de Paul 
Souday (.Pol' Sude) okppas. la enviindan postenon de 
literatura kritikistoen 1<1, j urné!lo »De Temps « ,(La Tempo) , 
puhliklgis libron pri ta milito, kun 1a titolo »)Nir;re lťaj 
Orflave«.Oin oni kt>nsiéleras la plej bona verko de ľ 
alj.toroi .au almen!lú la plej , atentipda, pro la . pacienco, 
kun kio Sro Thérivé gin skrihi{l, 'pro 1a zorgo, kun kiu 
li apeÍ-igis én tre diverstenQencaj revuoj la céfajn capit
rojn de ' sia Jihlo, kaj finl) pro la int~nco -deklarita en, 
sia antaiiparolo: »Mi dezirus e3ti skril;>inta, sen fikeio, 
sed 'ne sen arto, la '_ historion de la ' militísta vivo inter 
19l,a kaj '1920 .é.- periodo sufice .metÚorinda, dum kiu 
ln homaj mizeroj havis pIi da akcepto kaj. da koloro ol 
kdtirťle. Cetere nii půvas díri, ke 'pluraj kamaradoj, kiuj 

. mortis. heredigis almi til.ln ,skribendan).ibron «., . 
JeH alta arribicio, ' kiun Sro Thétive ',sajnas tamen 

ne esti b·afinta. Sendube, liaj - rakontoj estas netliniaj, la 
,rrisk:iboj kon~izaj I!.aj reliéf aj , la li_n~vó 'J viv~lena kaj 
elvoklva, malph nanála ol ,é.n la anta,:!aJ ",erko). Sed la 
impreso :tarata de la "libro ,tute ne respondas al la grave
geco kaj tragiko de la terno. Oni , legas ,g~ sen enuO, 
o1'te ec kun plezuro ; oni plurfoje úde~s p,ri gusta, psik-. 
ologia rirnarko, plka ironi~jo; sed ki~ ónifermas . la 
volumon, oni .konseryas ' el i tiuj raBi<lajma:lprof~daj 
skizoj seDton púg~no kaj man~9, Q~i ~avas la i~p~eson, 
ke la autoro pentns nm: sceno]n e1 me.zva1ora "IVO, nur 
penstJjn de I.nezkvalitaj animoj, n,ur agojn de mezbonaj , 
homoj, kaj montras ,~inimpÉes~blap.ur detiu" »medi~- . 
kreco;o; senbrilo," sen ;á:sprro aJ. ió ajn štipera, sen hedaiíro, 
sen adorv 'al io ajn ldtá. Nigra · kaj ol'flava; jen estas, laů 

> li, la koloroj Cle 'ln milito : ' sed tra lia lihro homojkaj 
~ a:íeroj aspektas unukQlore, I tede kaj malpure polv{)grizaj. '. 

La" ~i\'O pOl:' ·li estas ' ne : tre . in,tere!l'i spektaklo, IUwi'" li 
rigardas ' kUll indi:t;~rent;~ mieno, serCan~e nur .1<1, ,okazon 

. de sprita anekdoto au de elegante baJnt;t rakonto, zorg
aritenur,' ne trompi~i per 'ia ajó Aajno pri grandanim-' 

sed trovi ' sobe la li~ijan, mónotonan reaI~ . Tia, 



sinteiiado estas eble ť!"ll ' lerta, sed ' ne tre o favora al la 
vel;kádo ' de tlrasta ,kaj vivrica rotnano, Kaj kiam temas 
pri ávenluro' liel giganta, tiel tragika kaj tiel humana, 
kiel }a milí to, gi ~stas rekla kontraiísenco, 

.leJI kelkaj pagoj, trakiuj oni vidos kaj la kvalitojn 
de A, Thérive, ,kaj . liajn ' mankojn : 

. ' »,Sume, li estisprava, soldato Madal , kiam li diris , 
,:í)u~' midgi '-' la simplanimulojn: »Mi, mi ne scias, cu 

1)slas 'll1ilil0, .oni neniam anoncis gin al mi. « Nesciado 
dli ' lego' I1eniuu Pl·;rvigas; la legon tamen oni ,disas, kaj 
(mi afisls la: teneralan mobilizon. Tiun cetere duarauga 
solda.fo Marsa1 malmultt~ atentis, kousidenmte , ke jam de 
ou ja:roj li simas en la kazerno. Sed la llIilito ? La milito 

' kůnigis sin nur per 'tlllidiroj, kaj poste per sia efektiva 
eeestado. Cio ci estas sufice nekorekta. 

I:.a 3-an de Aiígusto 191 ll, je le horo de l' VeSplJl'
gamelo, Mádal profitis la ma1órdon por viziti en la 
regimcnti,l malsanulejo slan arnikou Garsen, ' kiu flegis 
tie sian artik-tordon. Kaj tiu pacaspekta malsanlllo diris 
al li kvieté: . »La servsoldato de l' cefkuracisto eliris en 
la urbon. .Ta, sajuas, ke tio estas afisita ce la urbdolllo, 
por la civiluloj : depeso .. ; · .:-. ' N1.l, bone! Tio promesas 
igi kurióz.a.« Ce tin- vorto alvenis soldato Fevr, malsan
ulisto, kiu diris per_ mokmalica tono: »Ili ne scias , kiaj 
cstas la germanoj. Kian malprosperon oni spertos 1'« 

Kaj , pripensinte; li ' rudonis: »Cetere, se oni estas 
fivenkita, tio estos ec pIi bona. Oar; se oni venkus, lio 
estus: la triumfo de l' militisl11<)": Poincare, ' Barthou kaj 
ties bando. La vivo ne pIu estus eltenebla. « Marsal kaj 
Garsen ne prolestis . kontrau tiuj belaj paroloj , sed 1a 
unua respondis: »Vi estas malica; ke vi zorgas pri la 
vivo ce por poste ... " La vivo... Li estis ja dudek
trijara, kaj nt:< sentis sin sirmita ec per B.llgkruca brak
bendo aú per'. artiktordita pi.edo. Fevr, pIi kaj pIi cinika, 
diris al li: }} O~jo, mi vin gratulas, . jen vi estas inter la 
.gladiatoroj ! « Dume, la miIito ne estis pIi oficiale sci-
igita al la militistoj.. _ 

.. ' Ce la tagraporto, ne estis pIi da sciigoj ol kutime, 
hom listo .da promocioj kaj disponoj. La kolonelo 
remeDJorig~s al la viroj , la preskribojn de la higiena 
servo' : nenianl trink~ suspekteblan akvon, kaj nul' modere 
uzi la Loren' ajn prunojn, nomitajn »qnetsches« (kúeé). 
Lil ceJadjudanto1 Píon, komisiita .. por la logilaro, es tas 
transigita alla 12-a roto. -La latÍndma etato. de la rezerv
istoj plenumintaj la metion de cementistoestos starigata 
gis la 5a de Augllsto, malene.Posta 'servo: la suboficiroj 
leteristoj devl?s forporti la leterojn antau la 6a ves pere « ••. 
La anstatai:íanto legis . tiel malbonekaj tiel rapide, kiel 
kutime, kaj oni . pensis ,prllcipeal 'la forfermo de ' la 
kantipoj. . 

Sed anstatai:í disi~i, la kvadratarangita trupo kunigis 
kiel homamaso. Kapiťaho Herlan c"ldiris . kelkajn vortojn, 
hezitante. Li estis ruga, Ii sajnis precipetedita oratoraCi. 
Oni aiídi~: -».Kaj ankaií, amikoj, kiarn ni aiídosla kan
onon. ;. la veran kaDonon. ' .. la ' sonon de l' kanono, ni 
dirosa1 , ni, k~ Cifoje tio ne estas literaturajo. »Li a1donis: 
»Cetere la operaci oj irastre bone, ni hayas klaregan 
super,~con denombrh, kajestas verSajne, ke la regimento, 
ap~rte.1!,anta ana moveblaj.defen'dtrupoj de la fort~urbo, 

' estos komisiita por subteni lil: ata,Ictr:upojn kaj forpllsi la 
prusojn je lil- postaj,o! AJ.rnenaií, '; <?ňi amuzÍgos iom. · Ni 

. fartos_pli bone, ' olpjaj kamaradoj. de la -4a Bataliono, 
kiuj restadosďen la forlikajoj . .. Kaj nuri, miaj a:mikoj, 

,< tiuj ," 1iuj scipovas lom kantí; komencu tujkun mi la 
Marseljezon ! "._ ., 

e.stas s~oficiro · 

.. 

La Tilo cstls nova, la muzika e!lIO de r 7a Roto 
csti;; pridubebla. KeIkaj vocoj, viraj kaj falsaj, ekalti~is. 
Oiu, kasita posl la aliaj, kuragigis. La kapitano kantis 
klln funebra nJieoQ, la adjudanto blekis kun lllieno 
grlllnbla. 'Pn'shu Cillj konis la refrcnon, kiu laute bruis. 
Sed neniu konis ]a dllan strofQn. LI horo la:rnis, raiíka, 
lrf'rlJvt!ca, peóla rnistakte ptll' naivaj I'elaútitoj. Oni kom
CHci:; ridaci: la tuta b~'uo dissutigis. 

»-- La kl111lc)lJ deJ' Deiro , Dllll ! ekhiis la kapi.tano. 
Dl V,',dw, konladanlc .. • « Kvar alt kvin vocuj lin sekvis. 
Oni, siJigis SUl' la stupoj. oni fari" al si reciproke pus
balt1jn. ·Se.d, cm' oni ne po vis lall sia placu klmli la veran 
repl'r l.uaron de soldato, oni ekenuis. NeniaJU uni vidís 
lagrapol'ton tiel finigi. La · disciplino sanceligis, sed tio 
e.sti" ma1gajellla kaj senverva licenco. Iu aperi inter du 
bar<tkoj kaj diris al unu el la kantantoj, monl:rante 
bOl:e10n: »~r enuci tíen, kviete, kv.iete. Jen botelo el la 
kantino de ľ itruoj. -" Neeble? - Tamen. La uloj de 
la 6a gin malfermis. « 

Ce la kantino de ľ kampadejo, kabano el lignaj 
tabuJoj eslis uzal:a de italaj terfosistoj, kiuj, jam de du 
tago;j , lasis b lokou malplena. La sarmo de la kelo re~
isGs de post du tagoj kaj du noktoj. Oi entenis cent 
bótdu.;n de absintu kaj mil lilrojn da ruga vino ... La 
roto Jandigis dOlil du minutoj . Restis kelkaj kapora1oj, 
k'llltantaj. snb la malgajaj okuloj de kapitano Herlan. 
Tiu ci subile lI altis, eklevis la sultrojn: »S u(ice, li diris. 
Disigll 1« 

Li ekvidis, forirante, soldaton Ma:rSal, kiun li honor
IgJS per dishela salD kaj seniluzia estimo: »Nu, li dids 
per trenakl VOCů, rlLl, MarSal! Kion vi pensas pri cio ci 
tro, roia amiko? - Nenion, kapilano I - Bonege. Oni 
dev/,s nenioll pensi. Bona 801dato, definitive ... « Li mal
próksimigis, kJiniginle, kun sia nepreciza ironia rideto. 
K aj li a.nkau, li ne parolis pri la milito ... 

. .. Kvar jarojn poste, kapitano Herlan esLis lokita 
jam d,! ioma tellÍpo in1.er la legendaj pcrsonoj; sinjoro 
Marsal estis bataliona adjudanto;, la Roto ne estis ~an
ginla sian numeron, kai de gi oni rekorus do au tri vir
ojn. Eu kola kaj mal puravilageto de Aisne (en), la dua 
dc Novembro 1918. alvenis, je sia mah-apida vico. De 
post pluraj lagoj, oni antaůeoiris tra tíuj vilagaéoj, forlas
itaj de l ' malamiko, ornarnitaj per belaj nigrabl:mkaj 
sllrskriboj. logitaj de plorblekantaj kampuloj , kíuj rakon
tis ]a vLindojn ricevitajn de sia kelo, de sia kokejo , kaj 
kiuj efektjye ricevis mrupli da kanonpafoj ol da piedbatoj 
sur ln postajon ... 

La helpoficiro lai:írajdis la flankon de la kolono, 
cirkuu la deka mat.ene. Marh} konis lín. Li dil'is :»10 
nova? - Jes; oni asertas, ke cio estos fínita je tag
mezo. Sed ne iakontu tion al la viroj !« 
, La viroj audis ankaií liun konsilon, kaj nc skandal

igis pro gi. IIi pensis precipe a1 la kantonroento, kiun 
oni eslis trovonta je tagmezo. Laukuti;me, ti estis aea : 
sen vino, sen virinoj, sen pajlo, sen akvo. Sed supozeble, 
io eksterordinua okazis, car la posttagmezo ' pasis en 
kompleta nenifarado. Oni dorrnacis, oni senverve babilis. 
Ohi rjpetis: »Mí: asertas, mi , ke gi estas finita jam de 
ILodiaú ITl <ltene1 « Aliaj respondadis: JEn Pa:rizo, ili tion 
sqias jam de, ok tagoj «. Kelkaj simple ~ díris: »Mi,esLas 
al mi Luté indiferentaj ta tago kaj la horo, se nur la 
miJito. gi estas vervete :finita ! ~ 

'" La rnorgai:íon ' vespere, oni . ltavis fiuo jurnaJojn per 
ciklisto. IIi enbavÍs la kondiéojn de . ľ ármistico, tra tri 
ko]onoj, kiel la rezultaton de l' Granda Premio en umg
champ (loDsan).~ · Madal, trovis, SUl' la placo kunigilan 
,'k' • • ,-. 

2 Fama eeva1Vetkurado en til1lloma bipodromo. 
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roton, al kiu malgranda leiítenanto legis mem gazeton. 
La trupo bjnis ~aiískulti; Precize kiám li alvenis, ~i <Iis
i~is,elm6ntrantc neniati senton, krom ke ~iu alpréniš 
mienon pIi malafablan. kieI liberaj homoj. 

»Nn, o~jo. vi volas la 'jurnalon? diris 1a ,malgranda 
leiítenanto aI MarSa], Finů ,de la milito f« Tiu ~i fanfar
onis por 1a lasta fojo: »- Milito? li diris , miJito ? 
Mi ne 'konas. Mi ne scias, ' ~u okazis milito. « 
, Kaj tiel , parolarite, li iom mensogis, ~ar co Marto 
1915 li ricevis oficiale ' glason da vino por prifesti la 
eniron de Rusoj cn ' Przemisl'on (Galicuj'O). 

G~ Waringhien , 

JAN TOOROP 
Ci tiu holanda artisto naski~is en 1858, sur Javo, 

de nOl'vega patro kaj j'avana patrino. Naujara li fciriris al 
Batavia kaj poste la , junulo ne pIu revidis siajn gepatr
ojn. Yedajna lÍo kauzis al li soleconkiu delikatígis 
lian sentovivQIl. Dekkvarjara li venis al Holando kaj la 
ceterajri knabjarojn li pasigis en Leiden kaj Delft sed 
ne multe lernis, nur desegnis ~ion kaj ciun. Li pentris 
sur pordojn kaj feneslrokovrilojn kaj faris grandajn 
lignokarbajn fantaziojn de Dante, 1a unua genio kiu ha vis 
influon sur lin. 

Kun granda peno la juna Toorop venis al la des
cgnoakademio en Amsterdam kaj baldau, al la akademi :l 
cn Bruxelles. Tie li vivis kaj laboris inle!' la popolo
maso. E1 la periodo 1883- 1884 dlltas li n' 'cefa koment;
laboro: La I'cspelcto ul la morLo .. La inlenco de la 
pontrist.) estis prezenti la impreson kiun la ,morto faras 
SUl' la kl'u,dajn Jaborislojn. Tíu verko Iflon ll'as jam la 
postan mistikecon. ' 

En la minregiolJo li, travj~is teni:rajn ribehnovadojn, 

La 

. 
" 

J. Toorop 

' pTi kiuj li pentris du for:timpresajn verkojn. En 1885 , 
li fondjs kUl~ kelkllj flao.landaj artistój la faman gmpon 
de ' la »dudek«. Samtempe lifiancigis kun irlandanil?-o 
kaj iris alLondon kie li skizis la mizerém 'de la kabanoj 
kaj laricecon de la vil;wj. · Tiul verkoj montras lian 
postan homamon kaj ribelernon. 

Post ,siaedzigo li iris < al la mam de kio li estis 
pasia amanto. EI liaj , tre pelaj,. verkoj, la »transporto 
de fiaista harko«" estas la 'plej , konata. Sed iom post iqm 
T. monttis -sian fanlazion fo en , simbolaj ' verkoj, ' la' ,plej 
tipaj ,'erkoj 'de T. Tiuj' ',verkoj, dekoracioj ' de ebenQ, 
montras fanta:tiún, kiu plezuras pri linioluao~aj něgiék~; 
lanle' Ia imiton de 1'ealeco, · sin turnas forde 'la: ciutágo 
kaj serCl!.s la internon de . la aferoj. . 

IIi estas ilustradoj de animstatoj. Toorop strePis, , Či ' 
lie wlua,'iée por , kolQuico kaj liniolu,do, kvan~am .: oni 
sentaS klare lá influon de 11a: já.vma .sango' en )ia bézono 
pri sitill101aj signoj kaj . la ' liitidan .legon pií ' la Íioma: 
korpo, kiu 'nur estas rimedo ' pol' '< la' animo, kies sentój 
~stas" simbolitaj per e111ró de la brakoj; afte ' similaj a:I 

tiuj de vajangpupój, ,kun kr~oj ,kiujllasas en selifin.ajn 
trcnajojnl ' , ': 

T. mul~e arhis IiI de~ésnon: ED' »La Tri Fiancinoj « 
li atingis laplej altan g1'adon. de sia, spirit;! evolÍlo, 
'kvankam la »Insiduloj«, kiu montras la hr~antan inter· 
non de lia estajo kaj la '»G:ardeno" de la Doloro« estas 
pli klaraj por ni. , ~ 

T. estas la plej mult.flanka artisto de Nederlando en 
1a lasta tempo: li donas mistikon, pOl'tretojn, natur:": 
studojn,alegorion kun magiaj kolorefektoj, kaj liniolek
niko. Li ne estas artisto unueca, estas samtempe itiipresi~ 
onisto, siinbdlisto kaj kubisto. Li estas virtuozo en javanaj 
artoj (kuprobato, vitrohruIo, emajlo1aboro). Li '"'ilustras 
libroju., akvafortas kaj gravuras; faras muzikon kaj filoz
ofas kaj teologas. Li estas la homo de la miniaturo kaj' 
de la grandega dekor a linio. La verkoj . de T. sajnas esti 
faritaj de tri diversaj homoj: Ja realisto , la koloristo 

La apostolo 

kaj la. fantaáulo, kiuj labo1'a8 :senbride ~is la limo de, Iii 
papero retenas iIin. " Nenia ,malfacilomalhelpas lín, l!i 
problcmoj nur ekzistas P9r ke, li solvu i11n. 

, Eu 18Q2 T. , faTis sian UĎuan multv310ran serion 
deportretoI kaj desegnis kélkajn konatajn knahinopor
tretojn, kiu tatnen pIi ""bone montris la psikon de la 
infimo; en kies viza~o vivas ankotilll ' ta paradizo kaj ·en 
kies senku.Jpeco Ii realigis la idealon.. . . 

T. k;onsideras la homonkiel la centron de cio.' La 
korpo est"s la resumo kaj la interpreto ,de ' la spirito: 

, Li ' esta5 psikologo-portretisto. Li aj personoj, estis ciam 
preskau tragikaj per la ' senfina batálo de la ,honio, en 
siaj vllr,koj H,esprřmis sim proprm kompaion al la homQ: 
preskaií cÍam per(lanta tiunbatalon. Liaj :fiig\u'oj estas 
ofte . romantikaj kun multaj Jluancoj, sed oft& klasikaj 
per simpleco. En 1900, T. trávivis malfacilan tempon de 
spirita evoluo. Pr~cipe per la in(luo de francaj ~rtistoj, 
li fa'ri~is katolíka 'cn , 1905. Jam de . 1883. tis '19?,~' on~ 
povas sekvi lian spiritan transťormi~on en liaj verkoj;' 
»Sono:i de Orgeno!<.» Dia Ekstazo« k .. t. p. La 'malkláran 

, mistikon mm li purigis en la konkr.eta simboliko de ' b 
katolikismo En ci tiu dua part~ de 'sia vivo .Tóo1'op,nur' 
pIi matu:rígj~ kielom povas tion Yldien , lia »M:inisto«, 



Sen la , konYerti~o de T. ni devus malhavi uandan 
par,torl de li aj pléj bonaj verkoj: »Brugge kun la kruc
portanta ~ristQ " la desegnoj de 1a monahinoj, bj de la 
sanganta 'Helgujo,la:' »Pilgrimo« en kiu oni trovas ' la pIi 
fortikall konstruon, pIi fortansintezon, per la influo de 
Ja moderna arkitekturo. La fantazio kaj la 'esprimdeziro 
kusas en 1<\ Unio, en Ia fama linio de Toorp , ciu linío 

' havas, 'propran vivon, estas fortika kaj peza, signo de 
forteco. La' majstro ne laboras per lumefektoj, nur per 
1a linio e,n kiun li metas tutan sian koron . Toorop eslas 
la genia simplisto 'de la linio. 

Sen la konvertigo de Toorop ni certe ne havus liajn 
plej , bonajn famajn portretojn, faritajn de 1892 gis lia ' 
'morto Laportretoj, plej ofte nigro sur blanko, eslas 
karakterizitaj per la linio ákcentanta la ' kpnturon de la 
kapu kontrai't la blanka fundo. Tiu linio servas por es~ 
primi la maldolGecon de la ostaro ' kontraií la Huanta 
tono de la .karno. En ci tiuj portretoj Toorop, lapsika 

, realisto donas la spiritan verop , la okuloj plenaj de kon
feso, la bUBOj vivantaj , la manoj atestas pri cio. Li mem 

~boristo J Toorop 

Qjris: »kclkloje la k~pó povas , mensogi, sed ]a lIla[loj 
neniaJll «. Tipa estas la maniero, per kiu la haroj eliras 
el 1a kraríio. La prezentado estas klasika, simpJa, senar
tifika. Liaj modeloj estis de ciuj karakteroj, Tiu tempo 
es tas allkaú rica per siulbolikaj desegnoj, klara pura 
si'TJholiko. }~j ne pIu pentris multe, sed' fa ci, lignokarb
<,jn desegnojn, ofte kun kel kaj koloroj . Liaj verkoj farigis 
tiam pIi simplaj kaj pIi strecitaj , en ili Toorop celklop-

, odis pri perfekteco"sankteco kaj 'elimino de Ciaólatcri,l, 
atingilil pel' la animo post longa batalo. 

Li fUfis muJlajn stuclojn sUl'.la sama telilO, chcllIplu 
cu ' J!JI\), kiel i1lllai:ístudon pormurpentrajo, li clesegnis 
siaju · f<lllJajn ap03tolrlfiglll'ojtl, kaj por di"el'saj pregejoj 
a'postoloskiiojn por fenestroj. 
_ Lil apoteozo de' la verkoj de T. C3tas ]ja la~ta: lia 
m,~wporlrétv, en kiu ]i levas siajn pregmtaj D, pelal1tajn 
.jl~nojn al Kristo, kies. kapů iriilda aperas ell ciela:rko. ' 

, . Li mortis en ' Rago., la 3-an de Marto 1928. Lat. 
mia .opinio li éslas Unu el laplej grandaj artistoj. 

. Thea Feldbruggl'. 
. ~ :;. " 

~ ,LA NEDERLANDA KONSTRUARTO 
.• , La neder~anda kons~rua!'l() éi~1l ba\.J:s. průprao kara.k

' \ť}J\on. Kie~postrest!Ijoj.Jl ?-L~astaj . mezepok~j jaroj ni tr<?'·
<tS ., ankol'aií laka(aktenzaJn )ltuparalD" tlomfrontonoJll, 
kiajn ni ofte admiris sur penlrajoj de 1l'lalnovaj hedt'r-
!andaj kaj . flandraj majstroj . . · . 
. Ne lHalpli tipa ě'stas la ligna fel!c3lrukad ro,blunke 

(~il f lavtf \tarbitá, kiusuprize kontrástasko'?trall ] abrilo~j , 
ki~j pro la veterin:fl,tiO JUalheli~iJ, lórj kiujn oni po~lc 
ofte kovris per mgra au ruga farbo. 

, La Renesanco eerte jnfluis -lá konstrl;larwn; sed oni 
:: k'ons~rvis .~~. mahll?v,. formo~ ,;de la. stllpara~QPto~16, 

Por 10 rojtoq.e 10 repr.odukto deJ, Toorop
blldoj nl donkosJafirmon Vor.t & Ta., Ilmster;dom. 

kval1kam elementoj de aliaj stil oj estas en ~i rimarkeblaj. 
Kiel :mtaue tiel ankaií nun Nederlandohavas sian 

propran stil on kaj sen troigo oni povas diri, .b de eL 
Ncderlando disvastigas nova renesanco en la konstruarto. 

La an"taiía jucento apenau. liveris interesan konstru
ajon; sud en la ,komenco de ci tiu jarcento oni starigas 
ce unu el la plej grand aj stratoj de Amsl~rd~m, la Borson 
lau. la pIano de ' la arkitekto Berlage. Cl hu konstruajo 
kauzis v~ran rev.olucion. Simpla, kun rektaj cefIinioj, gi 
ne . ?a\is senbezonajn orn:unajojn kaj , fran~ojn. La .turo 
leVlgas kvazaň traho, kaj tute supre pendas en libera 
spaco la granda .sonorilo, kiu ciudirektcu rememorigas, 
ke tempo eslas mono. 

Surprizon kaj tumulton estigis ci tiu konstrllajo, 
sed ankaň imilon. Berlage formis cirkau si skol on de 
junaJ artistoj, kiuj laň propra talento praktilcis liajn 
icleojn, Simplaj formoj , strecaj liníoj es tas la celo. La 
belecoD oui klopodas atingi per la tuto de la aspekto, 
om do-evitas la detalan ornamon de cie aliaj koloroj, de 
tiam Bangiganta direkto de linioj . 

Tiel regas ofte jen la horizontala linio, jen la verti
kala, laú la postulo de la cirkaiía urba aspekto. 

De post malnovaj . epokoj la briků estas la 
nacia materialo, akirita kaj formila el ]a slimo 
de la grand aj riveroj, kaj poste bakita ~is ruga koloro. 
Sublima estas ci tiu materialo laií teknika vidpunkto, sed 
same sublime la arkitektoj scias gin uzi laií artista vid
punkto. La malerialo fari~is la cefa rimedo por esprimi 
bel econ , tiel ke per si mcm oni ekuzis la materialojn 
pur tio ticl taiígajn : vitron kaj armitan betonon. 

El la pli junaj de la skolo de Berlage ni ('illl de 
Klel'ck, de Bazel, van del' Mey kaj Dudok. 

En la lastaj jaroj la preskau tro simp!; formo, kiu 
serCis belecon ekskluzive en la ludado de lirl'ioj , cedis 
10koD al intiOla' kunlaboro de arkitekto kaj skulptisto. 
La lasla kompletigas la verkoD de la konstruinlo per 
stilitaj grupoj au unuopaj figuroj ,best- kaj objcktl)Il~a. 
Illajoj. De tio estas sukce,a ekzemplo la DOlilO cle NaVlg
ado en Amsterdam , konstruita de J. M. v,m der Mey en 
kunl a.horo kun la sknlptistoj. H. A. ' van den Eynd(> kaj 
H. Krop. 

Plue ni nomas ankorau la arkitekton .B. van Heij
nlngen, kiu kl'eis la ci tíc montratan pregejon. 1:a arki!
ektl), kiu devis lahori kun nur modesta mon".10 penrs 
t'sprimi la esljmon por 1a religio en la kunslrtw de la 
pl'~gejo, 'st,)ranta cn populrica kvartalo. La prubleulU de 
la akustiko estas honege solvita. 

Ankar. 1.a uJ'k itcklo Krophollllr sin dedicis interalie 
al la konstruo de l110dernaj pregejoj scd krom tio li 
Krois aJjwjn bel.ajn konslruajojn el kiuj la bildo montras 
la urbdomon pOl' lavilag'l Noof'dl/)ijk,'rhout, hone elrnon-
1riganlan en 1a kal1lpara cirkafwjo. 

La Neclerlandano havas hejmallJan natUl'Ull , lid ke 
111J ekzislas ci tié la grandaj kO!Hunaj ._eta~konslru~jf)j , k!a~ 
lIlulLope est<is eu Ja ckst?rlandll , kaj kle r~u!taJ .Il)g~J()~ 
lrovigas ktrne. Tal1leu 0111 celas en la laslaJ ]aToJ allng) 
plisimpligon de la logeja tipo. Pro tio ni povas dlspartigi 
)a logejkonstrlloU de unllIam~liaj dOlUoj, etaglQtejoj . k~ 
pJ'Opra ponlo 'ce la slrato kaj plue 1a ankorat1 ~al.o:ftllJn 
multfarniliaju kůnstruajojn, kun unu komuna ~DlreJo. Sed 
.. juj la.staj ek7.ist.as t is nun . nu'r e";l 1a luksa bpo. Cal: ~ 
UDila grupo apartenas Rl 1;\ pleJIIlul\.o , b neder-landaJ 
ul'boJ ~a~'a~ genrrale. ~.alaltaJl .aspe~ton, .." 

Cl tiUl unuťanuJ.aJ dOJIIOJ Sl~Vlce P(II'3S estt :dlVlr1at~1 
jene : .1) komplél{sa. kODstl'UO, káJ2) 1a solstaraJ domoJ, 

. at1 cn harmonia uoueco kun la kvark,] ;, cixkailajo, aú 
tute uremstaraj, klel en la kamparo. 

. N.c nUL' al lij. domoj "mem .oni donas atenton, sed 
an}u(ií al la loko kaj karaktero en ilia interrilato. Tial 1;(1 
novaj kvartaloj en la ned~~landaj utboj havas lta:~oni:m 
aspektort, pri kies efektJYl~o zorgas :.beleckomlSlOllO)«, 

, kOUlisii~j de 1~ magistr~to. .. ', : . . . ... 
Apud la kc:mstruo de loge)oJ kaj pregeJoJ Dl Ilgardu 

1iun pOl' . la publikaj konstruajoj, kaj ni vido~ ke tie 1a 
lIlodern:aj · ideoj sin montras plej aiidace: 

~3t . 



Malantall 1a vitraj · muroj de lil ti kune montrata 
fabriko, konstruata de Brinkman kaj van ·der Vlugt en 
Hotterdam, laboras aparatoj por sortil)]enti kaj paki ta
hakon, kafon kaj teon. Kle .estas gr~daj masinoj, tiu-
10ke la planko mankas , tiel ke esti~is cambregoj kun (]lIobra alte co Aern kaj lumo PQvas libere trapenetri. Tiel bni . sukcesis átingi ]a duan eelon : Reklamon . Precipe 
Ycsperr kontrau la malheJa .fono de la riokta cielo l a 
granda loma . bloko pcr . milo da 1ampoj katen as la 
okulojn. 

Dua ekzemplo de publika konstruajo ejtas la plena
era lernejo en Amsterdam, de in~eniero J. Duiker. La 
lasko, enJ asi kiel eble plej muite da aero kaj lumo, estas 
klaI9 plenumita . . La supra etago es tas pIi maHermita ol la mafsupra, pro la sunkusantaj dOITJOj Cirkaue. 

Ai1daea oni povas nomi 1a egan magazenon >l La 
Abel ujo« en RoUerdam: grand aj mursudacoj . el glazur
itaj flavaj brikoL tratrancitaj de longaj horizontalaj fen-estrokompleksoj. . 

Ankau 1a nova urbclomo en Hilversum , konstruita 
de Du,doll: estas bone~a ekzemplo por montri kio ' estas 
atjngebla per la kombmo de kolm'o kJin rektaj linioj. 

ůenerale kar~kterizaj ,por :la nc/va urbkonstruado 
estas : harmonia aspekto, lar~a arango lú\j be~eco en divido 
de spaco, per bone elektitaj altecdiferencoj , tie kaj ti e 
akcentittt de altaj turoj. 

TiaJ estas niaj urboj , sed la fremdulo kiu volas 
konatigi kun ili , venu ci tien, kaj vidu iiin sub niaj 
ciam sangi~antaj nuboj. Li ~uu 1a carmon de la verda 
aspekto <fe gardenurbo Den Haag , admiru la imponajn knn alojn de Amsterd{lm kaj sentu 1a viglan ne3o ~an vivon 
inter la altaj komercaj domoj de Rotterdam. 

Lai1 informoj de arkitekto B. Y~n Heyhingen : 
Gefrato] Bijleveld. 

'Jl 

Ciujn librojn, ricevitajn en du ,ekzempleroj, ni · rec
enzas. Unuope ricevitajn librojn ni nur mencias. - La 
recenzoj espnimas nul' la opinion de lá , recenzinto !,aj ne tiun de la reda,kcio. Pto tio . Za redakcio tTe vo lonte 
publikas interescijn kontrauopiniojn, koncerne kiun ajn. 
IJpeflilltan reéenzoll , - La libroj , . ci iie ntencialaj kaj 
recellzataj, estas haveblaj ce la librofako de nia eldone;o. 

- = - , 
. DR. -ING. Jt;UGEN WůSTER : INTERNATIONEc 

LE SPRACHNORMUNG DER TECHNIK, b:sonder in der 
Elektrotechnil< (internaeia: , JingvonOI:.migo cn la telrniko, 
pl'ecipe en Ta, ele~trotekniko.) Eldonis: klin la subteno 
d~ 1:\ )~k;ad~:mir. 1e~ B~'uw~~eťts : VDl-, Ver!ag.G .. M. B. H. Berlm NV,\ 7. 1i3;>. pa~oJ. Prezo, tO.e bllldlta. 20 1\1\-1. 

En tiu irnpofle ampleksa kaj impone ~isfunda · verko 
la aiHQfO . kun grandioza lingYosci~n.ca orjen~to siega,s 1a problemon . de ]a unueca, normlglta espnmaro de 1a 
te,kniko, pl'ecipe de laelcktr~tekniko. Montrjntc' Ia lllod
estajn 'kOl'lleneojn cirila t;l jnJ li serCas · la e.blojn, h\lL ki.új 
.oni. pOI'U$ .pli nÚ1Jtc disvolvi' la internaeian '.' tek~ 
~ikan , linevQPorUligOl'. D0n.i~,te sinoptikon', p~i la1500 
hngvo]' cle la Ůjro, : kun ,llllnnda. elcerpeco . h ekiatnenas · 
en ,Ua .ploj gr.a~aj naciuj lingioj. (an~l~, . getmana, fr<!;n.c1i , rusa, lfala, lllspma) 1a clementrdato,)lÍ mter 1a vortO] , la regulojn .de vorlkunl1)eto lau 1a di\'ersaj ,gratnatika:f karak
temJ de 1a vortelementoj,-la metodoJn de 1a vo~tderivo; 'la manierojn, lalt kiuj laorigina signifo (id~eformo) de
la esprÍl:noj ricevas , novan . senc~ per vortkombinanďo, au 
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per alprunto denova, speeia1igita signi:fo. Li de\ale 
monh"as ; ke la ideoformoj , en laokCidentaj ceflingvoj, 
estigis, lau sumprincipaj legoj. . . . 

·Montrintc la grandaD- neceson: de l <} liugvQI)or:r;nigo, 
kaj gian ' gran, d.angr ave.con. eu .. lateknik? lingvo, li esploras la ebloJl1 de ' Cl hu lingvQnOTl1l1go. La unuan gradon de ci lio li trovas eri . la in,terna, naeia · normigo : 
pUTaleligo kaj ordaclo de 1a n acilingvaj termino]. La dua grado . estus la internacia normigo; helpe de modetna j 
fremdvortoj, ml latinaj terminoj. Li eksplikas 1a m a:lhelp
ojn de ci tiuJ normi&oj: 1a -ku~iman , lingv?uz.on; ki~ kontrailstaras al .la reclproka egab go de , la s lgIlJfo] Kaj 
ideoformoj , ~aj la purisman . tendeneon, kiu, pro la kon
sideToj de lingva beJ.eco kaj pll granda memoreb!oi ' kon
truústaras al lÍt alpi'eno de frem daj vortoj: Tiel ' li venas ' 
neeviteble al 1a tria kaj plejpedekta grado de la normigo, 
al la alpreno 'de internacia helpa lingvo. 
. Detale li ~ploras la eblojri de la latina kaj angla 

ling\'oj kaj klace montras la malavantagojn de ilia a1-
preno. La elektota lingvo povas esti nur lingvo neutra 
kaj ankaú lingvo juna, pii plastika kaj ne tiom fins\am
pita kiel la naciaj Jingvoj. Tio estas: artefarita lingvo. 

Ll montras ecvidente; ke la plej granda malfaeilo 
estas la ellerno de la . {lna parqlado. Kaj lemi facilan , 
artefaritan lingvoll gis flua parolo, kaj krOlne lemi tri 
lingvojn gis flua lego, '. estas pii · ekonomie, ol lerni unu ' 
fremdan Jingvon gis flua paro19,' , 

Tre detalc li esploras la. artefaritajn lingvojn (Ido, 
Okcidental, Novial, Esperantó) kaj ;montras, ke neniu el iIi estas supera al Esperanto, cc, eble kun la escepto de 
Novial, ~iuj estas evidente rualsuperaj algi . Funde es
ploras la vOl'tkunmeton kaj vórtderivon en Esperanto, 
elcerpe montras giar. gisnunan uzo~ kaj disvastigon . Li 
pled:.s por 1;\ japana prop9no, 'taú kiu la normigitaj 
esperantaj tcrminojtekmkáj povus e3ti uzatajsammaniere, 
kiel la latinaj nomojde bestoj .kaj plantoj. Plej oportuna li t1'ovas ties komeneon en 1a eJektrotekniko,kies noeioj 
esta.s int{~rnacjaj kaj netaj , kaj :ki~ , kiel ' sola' fáko , j am 
poscd.,.s kOl'poraci.::n laborkapablan por ' internaci a lingvo
normigo ; en Germanio, Franoio, USODťI kaj Japanio 
'gllste lOl kond llkantoj de 1a elektrotekniko ekdisklltis post 
lilmilito la problemon de , la »planlingvo « en la tekniko. 

Cl tiu, sajne detala, konigo de 1a verko es tas tro malriea , ri !ate al la mUltflankaj ideoj , i nform oj , pri
traktoJ kaj eksplikC!.i , kiujn 1a libro enhavas . .. Oia propa~ 
gahda valoro estas vere netaksebla. Oin distingas plej serioza scicnca metódeco kaj altrange óbjektiva tono. . 
. Parolante -pri la Esperanta vortdeúvo, 1a mltoro 
konstatas' en gi certajll mankojn, li konstatas , . ke ce :la 
pluderiyo de VOl'toj kun uepleonasmaj nn,ajoj (var.mo, forto ,ktp.) oni renkontas malfaeilojn. Por helpi pri ci 
,jo, li prqpoDils ~ri novajn. su.~iksojn, kiu~ ce la I?ll:ldc!iv.o anslatai1us la eHalantan finalon. On (o), (jl (a) kaJ ~r (i) estusci tiu j sufiksoj. . . , . . Ci tíu , parCo de 1a libro estas lte ,instrua per tio, ke gi · klare moritras al ni , 'pri kio ni d evas atenti kaj helpi, 
sed la" solvo sajnas al mi' maIpli felica . La plej granda 
avantago d~ ]a. . Esperanta yertkunmcto estas ' gia . granda 

"spontaneco : lil akct:pto ae pur.e gramatikaj sufiksoj Í!lulte kompliklls k;ij sekYe malbeiligus la ' trunkon de la lingvo. 
Lau m ia opinio ci tiuj sldiksoj,. es ~as nepre eútcndaj. Om cic-vas sérCialiajn úmedojn por ~o1v.i. 1a probJemon, '[iel klare pJ:.ezen titan 4.e la ;futoro. , " 

.. Al mi sajnas . nepre ď~preterindá la ahá solvo, ' kii.W, 
1a 'llíloro . 11Jy,?c~as. (kaj .k~?n , ki~l ~kaií li akce~tas., :uz~s 
aDkaú~ la naClaJ . lmgvoJ),~ t. · e .. la ·uzo (}e- novay radlkOJ . 
0.0- : tW :! hora, aDslata (I sano-á, . termika anstat:al:l v.armo-a, 

Ym( ryctiJ, a 3J}llta~aň moyo-\Iu ktp .. Dek-kelkaj vortoj , \,Izataj sole' CIl la tt\kňika ~gYO, multe ď m3.lpli kOIllplikas la <lilJg"oh,. ol uD.u 'OO"'1l' sllfik O. . ~ . 
Cetece, tte " oť.te, . ec .ta . !J.ova radiko< ne , "estas tlite '" . i, eé~sá. Sanisto {isto a~ . sanoJekze~np~e, :~~řl m~a OP'!rn.o luie bonc 'povasanstat3:111 la vorton $an!tansto kaJ sarutara estas bone trad~kebla per ' sanista,' au san:isma. Sauíe: 

. prótťklisto, impresismo, impresisto : pov;as esfi tute ' sen
'l),1ÍskoÚlpl"enajespr~moj . por pl'otekcionii to,. im:pr:esio.nisme, 



im/prélitonist~,se la.ďHngvouzo ' donas ,alili iíitespektivan 
signifon; " . 

"'" ~ <:íe lil. verho-adjektivaj kunPletoj same mi ne .sentas 
' 1~ neeesonde 0.", c~r, la~ l:n~a opinio,l:iu verboadjektivo 
estas , verbo-!mbstanhvo-adJektlVo, do aúda propre estas 
aildo-a. /lilda . korneto d:ó estas ' /wme ~o ri!a/.an'ta 0.1 :afido. 
'Esta~ vere , ke (P'r0 la du sencoj de lafinajo a) gi povas 
estl ankaií korneto h:arakterizita pťl' aúdo, do preskaú 
audanta .kó:rneto, sed~ por eviti Ci tiundusencccon, pIi 
~portuna ~ujn'Us al ~i, uzi en Ja teknika lingvo por ci 
t!uduu sen co la suhkson iv . Same: anstataií pl'ezidanta 
sego (carr)c la sego prezidas) oni povasdiri: ' prezida 
sego (segode prezi4o) . . 
.... .. En roia ·téorio pri vortfarado mi 'konslatis, ke ce 
verba cefe~emento la ťliirikelemento estas aiI adverbo (paf
mllrdi; p'afe murdi), aií predikata atributo (rugpentl'i: 
pentri I:uga). Cl tiún atributon mi rigardas clam adjektiva. 
Do ; stonigi _. igi stona; statigi - igistata ; racii"i - 
i~i rada; sociigi ---.,. igi socia. (Per tio, en la ko.~luna 
i?ngvo, ~1Í p,ovas ~lari~i .c!ujn ebl~jojn. trovebla}n en ta 
hngvo" ďcar slo na Ja slgmfas ' ankau: /ťLU estas stono, do 
slonigi sigq:ifas ankaiíigi §tono.) Sekve marteladigi ' si.;
nifas , ig~ marte/aela, do igi brakterizita p:,r (aktiva JU 
pasiva) : mal'telado. Per tiu ci regu:o igas tute superfluaj la 
siifikSoj 0.1 k,aj i,. proponitaj'de laaotoro. Sed oni devas 
serci rimedon poresprimisendube igi o, kiam ·oni povus 
komprern igi a: . distingi inter igi ele/ctro kaj igi eleklra 
(elektrigí) .: .igi varmo kaj igi varma (varmigi) . Laií mia 
opinio ci líe estas du eblajoj.. I. (kiel mencias ankall 
la aMoro} , konservi .la a finajon, ditante ; elektl'oigi, var
moigi, au, alivorte, krai la nován sufikson oigi, .por signi 
ig!.o ;2. uú prepozicion starantan nul' antaú 'substantivo 
kiel prefikson (car gi ja vorllogike substantivigas la rad
ikon staruntan post si) ; tia prepozieio povas esti ekzem
pIe je. Oni '. do dirus; jevarmigi, j ee lektrigi. (Tamen la 
sufikso Oll 'tre bone taiígus ce la vortoj a::ido kaj konstanto. 
Per gi, el ci tiuj .du vortoj oni farus la vortojn acidono, 
kaj konstantorlo. Eble ili estas La ' du solaj vorloj, ce kiuj 
iliestas necesaj.Do ci tiu sufik50 ne estussufikso kom
une . uzat~, sed pseúdosufikso, kvazaú nova um, kiun en 
okazo de Jastaneceso povus U'zl lavortkreanto , farante 
per 'gi kvazaú, novajn ·radikojn. ) 

La du'senceoon de kupristo mi solvus per la du 
vortoj ;kuprolaboristo kaj kuprizisto. La sufikson íz mi 
uzúSen la senco proponita de Verax; apliki ion metie . 
al io. . 

S.ed estas ·ekster la kadro .. de mia recenzo, pIi multe 
okupiglpri ci tiu terno, kiu cetere e3tas nur tute mal
granda,' flaiika l'arto. de la' libro. Belajn .horojn. de serioza 
studaqo mi dankas al ci tiu verko, kiu per sia granda 
~gumentforto,.' certeestos efika en la r ondoj , ai kiuj 
uÍlUuvice gi sin '.' direktas. " .La teknikisloj .estas praktikaj 
h0moL Kaj lio. eslas pE praktjka , ol la. uzo de internacia 
helplingvo en internaciaj rilatoj. Ni e3peru, ke, tra la 
ekkono donita per (ji tiu grandslmla verko, la. praktikeco 
bavos ce 'b p:ril}dikuloj pIi cla potenco; ol nebulaj kons;d-

ceroj kajfalsafantaiíjl,l~oj. , $, ' [(alocsay. 
x 

ankaií. .nun estus 
ůY oi:ien tas 'n in 

pTi ciůjilankoj 
ln . »Malgl'arída 

RENtU! ~OBINSON, ~01. IÍ. 72 pato)" :Propra 
eldono de la autoro. Deponelo: lIEsperantlsta VOČo «, . 
Ja810, :PoJ]ando. ·Prezo; 2.- Mk. +100/0 . 

La volumo enhavas unu novelon angle kaj tri Esper
ante .. krome kelkajn anglajn poemojn. La eldonon de tia 
lingve miksita libro mi ne trovas felica. Ce la '- angle 
nesciantaj esp-istaj leg~toj naskas misefikon, ke iIi ne 
komprenas unu trionO~l de la libro, la neesp-istaj uu"'htj 
legantoj kompreneble ne guos la Esp-lingvan parton. o Mi· 
tre konsilas al la autoro ne iri pIu sur tiu či vojo. 

La angla]jngva »Funny (( jam aperis Esp-e eo , »Se 
Grenerelo «. »La Konsilo « kondukas nin en la societal1 
vivon de la londonaj pacifistoj. Trafa figux:pentrado. 
c,erlvida vi\iga forto, Hun babiladstilo kuakterizas tiun ' ťi 
noyelon. La »Amika Ago« esta;; Tamizborda historieto, 
kies temo tusas tiun seksan sferon, kiu vi deble pleje 
intcnls;as la aiílol'on. Úia abrupta fino ne estas sufice 
motiviJa kaj lasas la leg anton iom dubanta pri laokaz
intajo]. Ůi .ne apal'tenas al la sukcesaj noveloj de Kenelm 
Hobiilson. "La Fjvivo ({ morde sarkasmaspri la hi.poluit
ulol de homamaj socieloj, kluboj,pri Ia profitemuloj 
de Cíu idealismo homa. 0-1 evidenligas, ke la satiro ap a}'.!, 
tenas aj la plej fortaj flankoj de la v.erkisto. 

Resume ; ciuj bonuj kvalitoj, kiujn ni trovis en »Se 
Grenerelo ... . «, do ; .neniam enuaj , ciam konsternaj, ati. 
amuzaj dialogoj, gisinterne penetrema analizo, en nia 
originala literaturo preskau. nekonatafigurkreanta f(n'tfl, 
estas troveblaj ankaú en tiu ci dua volumo. Tamen lili 
atenda8 de la aútoro ion ])li: T'omanoTi. »La freroda 
knabo « montris , ke li kapablas al pIi ampleksaj verkůj .. 
La pIi larga kadro certe donus novan eblon al plua 
evoluado. Kontraiíe,se li restos ce la novelo , mi timas, 
ke lim evoluon minacos stagnado. 

. Coje mi povas gratuli la aútoron pro · la pl'ogreso 
kiun li fari s en la stilo Esp-a, Tamen mi devas noti 
kelkajn riprocindajojn. Kial es tas uzata »Karolo « ati~ · 
statai'l " Karlo « ? La kunmetita verboformo; estis -inta 
ankaú en tiu ci libro sókas ke1kloke. Post »kvazau« an~ 
stataií indikatho mi uzus kondicionalon. Anstataií»fugi ,t , 
»tendra« sajnas al mi plignstaj la formoj: i>futi«j 
»tenera«. Cu estusnU1'3 utopio la dezirQ. ke la ákhvaj 
verkistoj de . nia lingvo kop.sentu inler si pri la formoJ. 
de la necesaj neologajvortoj? »Ne jam « sur la 59-a 
pago uzurpas la lokon de »ankoraií ne«. Cu la 'frazo ; 
» .. ' ke -jam li tenas en la mlmo la belan mamonsian « 
ne estus pIi bousora tiel: »ke li tenas jam en la mano 
Blan belan mamon « ? Sed tiuj ci malgrandaj difektoj 
tule ne reduktas laguon de ľ leganto. . 

lnter la anglaj poemoj, ki om mi povis Ilin kornpreni , 
trovigas kelkaj ČárrnaJ pecoj. »To a glrl met at a dancc« 
oslas frapante bela. Cu la aútoro ne volus donaci niIÍ per 
Esp-a revérko? 

Ludoviko Totsche. 

KENELM ROBINSON ; Homarisma laboro. Unu
aktajo. 32 pa~oj . . Cefdeponejo; Literatura Mondo, 13u-

- dapest. Prezo.; 0.50 Mk . . + 100/0. . 
Kvarorthora dialogo mter du fratoj de londona btlt~á 

famiJio., ,Akrar.eflektorlumojetita sur la vantan, .politike 
ambicic,rna:n patron. F~llla, n esmcera tono mler patro kaj 
iilo. Nalve.. caril'laj; se4 forte interesaj konfes,ojinter la 
{ratok Ilonesfa malk~o pri seksajtemoj , IDpltesatataj 
<i~ Já aůtoro~ (Hi<nee.stas ,pedoyte ~udata j ':ll la l~gl!.nto; 
klelen . kelkal' ne ,bel sukeeslt~.tal novelo] de 1 sama 
verkist(!.) . FQI~ta . a,pl!~igu kapablqJ (Se mi J'enkontus la 
fjguťojn ,'de ~Bom~a lab_~ ' sur la strato, mi re
korms ilin:)' Still)boIÍa~ Cu laeksp~'rimen,tado pá simul
ta,na ' ,~i)Udki:)ll~Plo" sj~fas. ke . en .laautor?, . tis, nu~ 

, ekskluzl';lanali?:em:a; ,.]am te1.'}:1'la,lJ la kontjltoJ de , la ph 
, saperi!- ' .smte~~?? .' 

1,.adoviko Totsehe. 



'Eiuttf . MAm Rti:MARQ:irÉ:lA voj~ rdura~, 
Romano. EI' la gel'maóa lingvo' tra,dUk:ís Joseph F. 'Sér
ger. Eldoni3 :Hero~do de Esperánto) KoPl, Genl). 3170 
patoj. Pi'ezo :bro§~ 6.--", hind. 8.50 gink. plus , lOóLo 

~potsendkostoj. ~ ',' , , ,:' . . 
éi estas la ', romano de~ liejmen rév'lmintoj. En ~~ 

laaiítoTQ rakontas al ni, Jdatnaruere revenÍ,s]a frontsol
'~~atoj eD ' sian · hejmon, .enV,la~iutagan vivon,- en mon- > ; 
' don, kiu fari~js 'á! ili tute fremda . . '~, 

La" temod'e titl ci libro' estas .. konat a ne nUr 'al la 
frontsoldatoj " sed al CllJj samtempuloj. Car preskal). eiuj 
h:avi'S fa samf,!-tnilianon , snr la batalkampo kaj povís siiente 

. Jiriobservi liajn ''aDimaj,n ' luktojn por , alkutimi~i al ' la 
eivi1a vivo. rial 'certe CíUJÍ esperantiston ~ojigos fa ávizo', 
ke la Esperanto-tríldukp de, 1a nova rm.nano aperis sam
tempe kun la álilingvaj. 

PaUla Biiumer, lá 'heróQ de la unua románo, ripozas 
jam en fran~a terQ. Sed 'lia kamarado Ernesto ' tevenas 
;- ltaj , kun li. ara da s:unregionanQj, ,kUll , kiuj !li milit
servis en la sama ~ompan.i~. , Ni . renk.onti~as ankaú kup 
hana konato: Tjaden. Nomoj; kiu:j en 1a .unua romano 
estis · nura:j noro oj , e,kvivas .au tiu ci -. rómaho. . . 

Enpjlda.gogiaseminario de mezg.randá , germana urbo 
koncentri~asJiuj junaj virQj, kiujn liel aliformis la milit{). : . 

• ~ - " , ': ",'" .;j \ • , Kaj 'nun, kiam ' palpadante, kun ' necertaf piedoj 
kaj embarasQili de~ove , surpasÍl.s ~la ' he:jm!ln 'tllndon. 
ripeti~ás la sama . m}takl0, kiun :ni, fliaj samsortaQoj jam 
s:peI:~is ~ foje ce Remarqúe. ~iel pIecize, scias till, ci ' .tim: 
jnda homo, ,kiom maliacile " IIi klltimi~is denové aJ la 
pu-vimo ,de ňia bejmurbo, 'post 1a SHma grundo de la: 
t~anC'CQ. Kiel 'bone li scias, kiom málfiiCne 'ni povis altrlldi 
a1 ' ni mem ' la regulojn de ~a (:iviJ;a deco kaj ho~9tQ, 
Kiel li scias, kiaj . estis 'niaj sln(oj en lá horo 'de Dia .hejr menreveno. '" ' , < , " .: 

" Ankaií tin .;"Ci .libro povas kateni la animon de la 
le~antQ, -:;-. cilr ~i retrovas en ~~ . ee niajnplej sekretajn 
ti-a"ivajoj~,~ar kóh míro , ni konstatas,kío);Il ~nerala 
esti.s cio, ,pri ,kiů ni opiniis, ke nurni trasuferis · gin. 
Jes: devi~ veni lir, al kiui1oni~is 1a. kapablo,' :ke pér 
simplaj vortoj .!i eldiiu tion! kion ' ni, éiuj . Bentis kaj 'suferis. . - ) 

La tradukinto' faris belim laboron:" NattÍra kaj - ofté 
vere bongusta. bj trafa ~stas lia traduklingvo, ne ,malofte 
li, bone sol vis la malfacilan taskon, kiuil . prezentis a1 Ji 
la " intel'pretode ]a ffiilita : kaj grandnrba "duonsJanga 
I ing v ajQ . . Eble kelkfoje troa~- suťíksoj , eMe kdkfoje ' ohi 
preferus alian, pll:»salan« v?rt~:m ,anstata,u ae·kunmetaJo, .' kelkfojě pIi plaeus Cal mi " kondicionalo, post kvazati,' s~d 
Cl tiujn kaj aliajI1.Inákulelajn éble rlIl1á'rkas '.,'tln mt nor 
la lingya , pedanto. La libro .estas perfekte , ~uebla eÍl sia 
EsperaJ?ta' vesto, ti estas tradukit~ en la' pl~j l;xJna, natura . kaj viva ESferanto. ," 

'", 1 .. a ~terajo de la lipro 



<t-

, Je . t:ctor: Gil,taia, 'tciún. 1a ko~pitnto nomas ;ia plej 
, boD.1t,,; novelo kataluna ~ " bj kiu , tainen ne trovlgil&('en 1a 

libro:' ,t ,.' ~ 
'" ·J,a tráduko generale estas iekoinendinda. Ko~pren

eble ce , tia .giganta l~oro gia nívelo n.e povis esti .et?,ala. 
I,a ,pl'OzajoJ generál~ havas bonan, ,faClle legeblan stllon 
1a ' pocmoj ne sukcesis tiom. ' ',", ' ,« 

, , , En la antaňp;rrolo ~a kompilinto Clek1al'as, ke: »Ni 
'forteevitis neolog!smbjn ... « Sed jen listo (nepléna!~ dé 

'neofieiaIiij ' vortoj "tro-Vceblaj , en la vol urno : '§tormo, eks
plici:, !lnifti, veselo, rmvigi, ' komparse, viruso, situi, otuso, 
anirnalo, obsedi, harti; fugo , obskurantismo, torporo, lw
hereco, gUl'go, lcondensi, dc.lica," knoto, tauro, faunuso, 
dioramo, si,w, surfaco, ekspozí. Laií "mia O'phlio " esta~ pIi 
gu~~ ·~c.todo , uzila , liezoŤIJťta:jn .n'éoficiahjn vottojnkaj 
klaTlLgt..lun, . '~ , 

Riprocinda estas: 1a uzo de la artikolo antau sub
stantivo , sekvatí1 de 'pronomo' posesiva: Esprimoj, kiel: 
»je tiu lia glorakapo«, i tutan tiun.ci' landon nifill«, »ne 
fariS':, mlr tion« estus nepre· e1sa'rkendaj. l1'e gehas la 
mw.tfqja ' erara uzo "de »gi« , flllStalaiL »tio «" »en gia 
tcmpo«, , » (tahore «ailstataú »siatem pe«; » sjahore« , »kom-

, pari jJt .. « anstátau "»kompari al ... «, »sangi je vagon
aro« anstataií . »sangi vagonaron«. Entuie la tradukintůj 

, troas Ta uzon dé »je«. ' Anstatáu »koaguli « jam' estas 
u,zata »koagli«, saníe pri »faiínuso <\ kaj fauno «" »fugo « 

. kal' .. ;:eu~o « .La veebo,D »e~amigi~ sekv~ jen .» je« (toler- , 
~ cb ~)de~ »de« . (ni~!>Qna). K~~I. ' Ile uzi »al«; re~?men

datru.1 '"de, Kalocsaí? »Rezlgnacu~l« ,vane okupas , la 10kOrl 
de »Tczignk En' la formoj:Ci tiu, 'ci iio k. t.p, oni 
jap.1 'ne . mas la kunligan streketon. , La vorton »malin
fekt!lJo« (sur 1a p~o 220) mi ne komprenas. Cu la 
vorto»elfini~adis« , (sur la pago 230) , vere placas al la 
traduklnto? ' , 'j ," , ' 

" "" ~ri 1a libro ' JvařplasJ> ci«. 'Kial ' el;fosi ~i~ eL l:amer
itita toÍnbo? Imagu 'kongi'eson, ne oni ciam devus atente 
distingi: Cll mivilf au ciu iun ?Kaj se en 1a ro~don 
de ciailtoj v'eilus iu" kitin 1a Tondinoj ankoraií yias, kia 
te!la ~ituacio J;l~r la .al~eninto J ,Láií mia ~ento vi jam 
l~ ,t.lOm famJh~:t:a, mb~a a1p!l.I"?)?,. k~ ' gl .staras tute 
proksJ.Il?e ál 1a C! ~1ie)a <;lanta} nlt~JaJ ,hngvoJ. . ' 

" ' Tiujci ripróCel:oj neríioJ;n ma.Igrandigas 1a ·ekster
ordinaran valoron de, Ci tiu kolos a verko, la nepte)audin
dan kaj heroan 1anoron de 1a tradukintoj kaj korripilinto. 
Estas devo de nia ' publiko, ke gi estu honorata per 
abunda ' aeetado. 

. J~uJo estas suhj.ek6va dezÍro de. ľa junanima, i~rta vfro, 
~iu jám pretcrpas:Í~ la unuan jl.!cMCon. "" , 

" - Ankau la .iIaiva, tamen subtile, arte kreita »happy 
end « pruvas 1a veron de mia konkludo ; en ~iestas lom 
aa sopíro, iom da rezigno, iom -da kredo:. entute: 1a 
koninda a iítoro , kies verkon tre :bone traduki~ F. Janjic. 

, . . F. Szilágyi, 
.+ 

,,' ,J- - ~ _ ',' " 
A: S. PUSKIN ': ' EUGENO ONEGIN. {Ro~ano eh 

verso). EI la rusa liIigvo tradukis N,. V. Nekrasov. Eldono 
cla SAT. Pru.·is 235 p. Prezó: 3.- Mk. + 10.0/0). 

Ho romano, ho strofo de 'la felica paSinto, nefar
geSEibla travivajo de la unua jll.neco. Kun reveroa koro 
mi , siliis sub la , !a:i~folia kastanaleo kaj mi!lU eston lute 
absorbis la graoi:i muziko de ll!. ' rimoj, la subtila humoro 
kaj 'carrna · melankolio de la rusa genio, kles poezia 
individuo estas ' kV<lzaii alojajo, eksterordiriarasukoosa 
miksajo el rusa ,llloleco kaj sud rasa ardo, samkiel iniksitaj 
---; negra kaj , no:rda - sangoj fluis en liaj vejno) . -
Eble estis majo, la monatode Heine, kiam mi~idis sub 
la ka~tanal'bo kaj legis, legegis, vivIs la viv,on de ' la 
faeilabima, kaj poste sortopremita Anjegin, (lau mia selo, 
tiel 'SOIl.as la nomo', kaj ne »Onegin«) al nli 'doloris 1a 
virgina, burgona koro de la songknabino, Tatjana, kaj 
miuj slÍntoj lc, vigis~is 1a plej ilta kontenti~o de plezuro 
gi~ ta plej ko~a son.~o d~ fa.oi~a"melankoli? .Mi gllstu~is 
aVlde el la ViVO, Eu phbeli~Js ' p'er la mrrmda muzJko~ 
per la mirinda talento de :pu§k.in 'kaJ ankaif post jarof 
mi -ofte trafoliBmis la romanon, car la strofo), 1a vortoJ 
r.e,venigiS al mi la epok'Ůn, kiam mi, studente, felice. 
songe , vi vis ' kaj 'suferis, c;lr mi pensis, ke ' oni devas ' 
suferi; seden la vero , mi sciis neniol) pri la Bufero, 
kiun la sor~o do~acad.as n,u.nt,empe ell, t~e1 super~lua 
Kv,mto al mJ, al \':1 kal alelU, kíUDaskI~Js. -: Kaj la 
vortoj; la muzik() dela strofaro, la ekhrilojde 1a poeta 
gemo revekis nUll l a .dormantajn memorojn pri la 1cganLa 
kn:ilio, samki~1 mel?djcifono asociigas ,.horoojn, .travÍI'ajoj!l , 
kaj korsento]n ka) lá. amo al la Juna~o Slp allonCIS 
plenforte, kiam ml povis cíti, cn ESPERANTO/ la spir-
itojx:t de 1a fora ďpasmto. " ' 

, Nekrasov, lit trádukinto, oorte ha:vis grandegall k1op
odon pri la tradukó de ci tiu versa romano. Lia r:imtrova 
'pl'eteco estas granda, 1ia teknika aparato estas preskaú 
perfekta. Kaj .admirindaj estaslia kura~o kaj persisto, 
pe~ kiuj li entreprenis kaj .plenumi~ ~en1aoo ;la 'grand~ , 
kaLpezan taskon: ,eksorugl Ja , facIl~ln, feaJn8trofoJ~ 
en "Esperanto." ,', ' , 

' Sed cu tiuj' stro:fojsonasfiel facile, fce, ankauen 
1a tradúko? Nu; io mankas. Tre :bonaj rimoj, tre honaj 
iitmoj. enhavafidflleco (kiom mi }?ov.as tion .p~i~u~i) 
ciom eI1estas en la traduko. Sed en m hel enradlkJ~Js la 
seio kaj memoro "pri la dolCa,perfekta, enh.lJ.a muziko 
de ., lá. originalo,ke , neeviťeble ni sereas ~.in ,lUlkaii en 1~ 
traduko, kaj, ni , 'lronfesu, o:fte ' nne ni serCas. Eb1e., ru 
estas tro prctentlemaj? Sed, ~air mia ?pinio. nu~, klaJ? 
oru ne tumultaspost 'la poezw," !-1ur tla vcr.smuzlko, ~1~ 
n~rezisteh1a carmo povus enkap~ la homoJn,p~r sldJ 
apud Ja verko. Krome, ~ankas 10, malgranda.faJrer.eto , 
sole, mankas la Eoézia mlldo, mankas la kungema :tr~J~, 
Gl'arldioza , tekniko :" estas trovebla,' en la ' verko, sed ~ ,lel 

' l1ien:ot~as miDc ' pri . .nratematiko, ' .pri in~en?-eraj ' i~str~
entoj. Ciul?oeto káJ poem~~adukIsto uzas , l.a ankau tlaJ!l 
instrumentoJD, sed kovras llinper la floroJ de la poeZla 
sent,ó. La instrumento) de Nekrasov elstaras nu~e. , . 

BedaúriJ,l.dé IIil ne havas lokon, por montn pll detaIe 
p,eri ekz,emploj tiujn~lokojn kaj ltw.;t verkIDani,é~o?~. kiuj!l 
~ljsent?s 'sekáh S;cd .[li jeganl?s~e ekse~to~ llin., kiel nll. 
, Pn la enhavá, fideleco mi ne povas JU~J, ne.lr.0 !lante 
la verkon eD la originálo. Nur UDU strangajon ml rnnar-
kis. En la teaha.; oni ' ludas bileton kaj . 

, Anlr.oraú i1rakuj figrimaca~ " 
Snr seeno saltas kun brusibl ,., 

" . ~~ 1Nu, lau lá ',y,ungar.a 'tl'adUlW gllOmoj · saItada,s, Ido 
. AájnáSÍ'ij mi pli,,~rAíljn~ Sed :elJle , mi eraras? .' . 

, ,,' Tré 'Válol'a est'aS en la vetkO' 1:á: vaata en1tondu'ko prl 
la 'vivo ~j verkoj de PuAkin, laj ' latre detalaj klarigaj 



noto], kies lego, Járo sola, portas · oin co la niond~n prikantitan de 1a autoro; Jam ankau pro ci tiuj klarigoj 
estas inde ace:ti la libron, kiu, frukto dl.l giganta 1aboro, 
gojigos la .leganton per multaj belaj strgfoj . mter la 
ínalpli sukcesaj, iom svitodoraj partoj. 

Malgrau ciuj miaj riprocoj, mi rigardas la tradukin
ton eminenta 1ertulo de laEsperanta veno, kaj mi espcr
as, ke li ne restos ciam nur tekniká virtuozo, sed, precipe 
se lin n,e katenos tiel gigante maUacihi tasKo, li povos 
plenigi ' 1a .virt,uOl,ajn akor~ojn anka:ií. per profundsentaj 
animvibroj. Bona antausigno por tio esLas la menciitaj 
belaj strofoj de lia traduk9' 

F. Szilágyi. 

. ELDONAJOJDE EKHEI~O, LEIPZIG. (I.) M. Ljubin: La Himno. - 36 p. Prezo :GM 0.35 2.) Bezi
menskij : Socialismu 40 p.Prezo : MG. 0.40.- 3) Fer
vojstacio Zna:menka, de ' Cernov. - Trad. el ukraina 
lingvo. I. Cernjaey. 15 p. Prezo :GM 0.25.) Sajnas, ke 
la ~omanimo ne povas sin, liherigi de 1a romantikeco. La volumeto: »La himno« es tas Ido de la nova roman
tikeco, sed interese vestita ido. La libro 'estas leginda. La 
autoro de la dua libreto (Socialismo ) ne ' estas renversema , 
revoluciulo. Tute malé; li fal'as sistemon, ordon. Li estas 
tre pedanta. 'La voco estas speciala, sed lomete seka, 
preskaií. matematika, nur "'malofte ~i altigas g:š versmu.ziko. 
Nekrasov hele tradukis 1a verkon. La tr,ia verkelo : Fervoj
staci? Znamenka e~~as valora 'r~on~o el , la plej .san~a~ tagoJ de 1á revoluclO. Sovaga histono, sed por 01 , kiuJ nun devas vivi kredebla. ,Talent.e kaj verve verkita 1a 
libro bela. viva traduko. 

F. Szilágyi. 

NJA TEATHO. (Biblioteko de Sennaciulo. Eldonis 
SAT. Pari; 6? p, Prezo: Mk. 0.60). Du teatrajoj pOI 
klaskonsciaj laboristoj. La literatura .valoto ne e3tas tro 
alla; denove ni devas paroli pti la »Ínfansrioj «. La 
poemoj, P?Iolb.oroj, troyeblaj en l~ fi?o d~ l~ libro ~3ta~ ph valoraJ. Hllnarkcto: estas multaJ socla}jst-tendencaJ 
valoraj yerkoj, kial oni ne tradul<~ tiujn, ' allstatau mezaj~ 
au submtlzaj farajoj. 

F. zilágyi: 

KRYSTA LUDW.MARIONETAJ LUDQJ, ilia prezentado kaj unu »Terpoma Ttagedio «. EId. Mond
Jiogyo-E~dooejo, Katowice , 23 pg. , 

Verketo sen grandaj pretendoj; la aiítoro ne .cstas 
sentalenta, sed lidevas ankorau lerni, ne Esperanton, 
~in li scipovas tute bone, sed Esperantan versarLon. Mi 
opinias, ke li povus evolui tre tauga verkisto por Ilia verda junularo. Tían verkiston nepre ni- bezooas. 

ELDONAJOJ DE »TllE ESPERANTO ASSOCIATrON OF NOl\TH AMERICA, FORT LEE N . .1, USA. (1. The 
Notth American Espe~anto Almanac 1931. 170. p. 'PrelO: 50 cents., 2.) La ' deveno de ES}lerant,o. El. 1etero de . 
Zamenhof. 2 tl. f.o' Ptezo: :10 cents. 3.) Af!lcncan Esper:- ' aJ'l.to K,ey. By . r. Susšmuth. Prezo: 10 Cents.) 

. Tri bebj libretoj. La u.nua enhavas krom la iradukita 
1,ctcro al Borvvko interesan anglanartikolon pri ' la prog
reso de Esperanto kaj inforillojn pri la nordamerika moyado, adresaron ktp. La -du:a estaS dulingva~ldono 
de la Zamenhofu, letel'parto a1Boro\'k.o: La tria: regularo kaj vo.rtaretÓ · de Esperanto. Utilaj libroj. ' ,j , 

TELEFONU 2- /j 5.. ťTeksto kaj J~luziko de Fe~iks Jliller (EM. Komercista Esperanto <Unio, Agentejo Lodz, 
Pol\ljo. Radwanska 6. , 4 p. Pre~Q .'L respondk .. La progreso 
tle .E~peranto nas~os ?erte Esperantajn ~ea~ronj kabart;don kaj fihnon. Sed tm Ci eta kanzono ne glsvIVO .la nasklgon . denia kabare.do, vója~onta: tra Ia mondo, - . 

,\ ' ',. . F. ď Sziláyyi. 
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• \" -,. ~. ') t'" '; , ", ';' .J ADRESLfBRO DE POLLANDAJ ESPE,RANTISTOJ. 
lledak1is kaj eldonis Jan i~U!ada. Warszawa, M. O. Czer
niaków. ul. Zaciszma .2. Prezo ': :3.~ sv~saj frankoj. 
2 24 pagoj . . -- J~a "adreslJhro. eohav.~s ~dresojn deciuj 
espetanto-societoj, grupoj kaj rondoj en Pollando, adres
'ojn de !,066 polaj esperantistoj, ce rilul-táj adresoj kun · 
dctainj indikoj. La kores'pondemulo povas trovÍ e.1 ln 
libro, 'Zorge redaktita, 172 profesiojn, 24 ideájn ten
denmjn kaj 121 temojn pl'i korespondado. La adresoj 
estas uangitaj laů urboj en 'aboca YÍco. lndekso farlÍS la 
trovol1 de b~zonata adreso ' pIi facila. Krom la esperánt
lingva adrtlsaro. la verko énhavas pollingvan parton, etárt 
enciklopedipn pri la Esp~ranto-movado. Entutc.'la libro 
estns tro tal)6" Ilo por la praktika Esperantisto. 

MAGyAR ESZPERA~TŮ ÉVKONYV. (Hungara' Es
peranto J arlipl'o.) Redaktis '\Lud. Kokény, eldonis Liter
atu,ra Mondo; Dua jaro: 32 p. Preze) L- pengo. Interesa 
parto de ll! jarlibro estas ' enketo pri Esperanto, kiun 
respondis 34 '!hungarai verkistoj , scieÍJ.culoj, pedagogoj 
kaj politikistoj: Utila kaj necesa verko ' por. Ciujhungaraj 
esperanlistoj. 

P,EllLOJ el diversaj lingvoJ 'tradukitaj de L. Goge;"', 
shibitaj !}n stenográfÍo Duployé-Flageul. 16 p. 1.50 .fr . . 
9. B. VoJtaire, Iss) ~e~ Mo hlinéaux , Sein~, Fra,ncujo. 

, UNGAl{N.:BUNGÁRY -LA HONGRIE. 'Compiledby Mátta ,Mflgyat, Béla Kemeny. EM. Béla Kemény, ' Buda
pest, József korut 5. 160 p. PrezD: 75 USA cents.) 
Bonega kolilldo de verkotitoloJ"kiuj aperis pri Hungarujo cn 20 ljl1gvoj. Listr. de , laJradukita hungaTa ; literaturo. 
Certe ll1enéiinde .e?tas: \<.e la libro havas apaTtan capjtron 
~e Esper<P.lt? .KlUll m~eresas lil. h~gar~ , ~opolo, lando, literaturo, tlU pOVOS UZl tre bone tlUn Cl libreton. 

,JUBILEUMS-MATRIKEl, - JUBILEA MATRIKU
LO 1931. Ekl. SvedaEspe~anto Fedeiacio.134 p~. Nur por menlbroj . . Belege presita libro' knn multaJ d;ttoj, fotoj, ~dres~o ktp. . 

_. i'-. ~ • ". 

ESPERANTO ADRES~aO 193IjI9~~. el Sudokcid
ESPERANTO ADRES~t\O Ig3I j i:'gQ2. de Sudok- cidenta Ligů Germana. 38 p~~ Prezo li~ii ' poSt_arespond-kupono. Konscien'cc ko!ektit:í. '·aďresaro. .... _ 

''f:;, o;. - .l i 

UKI\AJNA $LOSILO. · (~ld. sub eail;sRicib deICK. 
Hiecvebla ce prof. Kuzjma en Kolomil'~ ~··str. Novar. . Preto: 0.35 zl.) Kiel ciun novan Alosilon; ankau tiun 
ci "~oje ni sa:!titas. 

7,~.; 

OVNINGSBOK TjLL ELEMENTARKURS l ESPER
ANTO . . (Ekzersada libro por :elementa ' kuri o en ~spej'- ' 
anto). ElIahorita de Samo Ja~so.n . Eld. S<!c. Esper.anto, Stockholm, Svedujo. Prezo SyeH. kro 0.5.0. . 

- La libro 'kompletigas ľa ; sukcesplenaÍI kurson . pet~ korespond31\ ' de ' Sveda Espe~'anto-Federa!Jio, 'ál;kirisin 
anoncis dum la aiítuno plJ~ du mil ";partoprenantoj. 
KrQme ' b lib,ro estas uzota j e.~~a 'radiolecipíioJ' esperanmj, l6uj .ok,azos lil unuan dimancon en .. či ..mon;lto. , ~ 



",', " 

',; QR'A~9Ji;O~DIS;KOJWi l~ himno,~iun ludas granda 
'~"orhestrt:, k<upn Mozart-ano »r.a , Borca fluto « kantlltl! 
, 'dedre bonakantisťo aperis ' antaiínelonge en 1a eldono de 
' Ko~ne~cista Esp~rimto ' Unio, D~esden, RadebeuL Ladiskoj 

fantal' el novspeca, 'fleksebla ,materialo, trovis bonegan 
, a~ceptoli ce la esperantistaro. kion pruvas , ke la unua 

,cldono, post kelk:aj monatojplene elGerpigis. Nunla eldon
,~~jo apei:iglsduan s!;lriQn, kiu ' diferencas de la unuaper 
,tio, ,ke ' la hill1ll0i estas luda:ta -per la kutime uzataj takto 
.'kajritmo, dume la unua en la, ritmode militista marso, 
,.k-ieLla 'kon~pOflisto men:i planis" Al la dua serio la eldon
}~jo ,douas··.,~eÍlpage ankau skatoleton ' da specialaj stiftoj, 
taugáJ por la: speciala ,materialo. , " 

. La di~kon ni uz.is jamen, K~;akovo dum nia Litera
',)'hu'a ' M~tenokaj , gi numtrigis tre , bona. Se vi deziras 
'aceti; ne,. fórjetu 1a I!éklamfotion. alkonalan al la bodiaua 
] lI,iruero. . 

BEDA.KCIA.POSTO 
,i' S-ROOLSZOWSKI, PDZNAN. Volonte ' ni akceptas 

:tiaspecajnartikolojrí , se vi disponigas ankauklisojn prun- , 
;té. ) Fiuokaze sendu da klisojn en ' malgl.'andaj paketoj po 
\'2oogramoj .. 

,S-RO LILJEH, ' LUBNI. Pm. alvenis, sed ili ne 
iaiíg~s tPor ni . Ni bezonas nestampit~jn el serioj 360-
4':!O ~ lallMit!ujl katalogo. ~ .Laiíde,zire la senditajn ni 
:resehd6s. . 
" S~ro ll: Gl'inevic, Enakievo~. Vian. senda:jon ni p~vas 

,akcepti nur, kiel egalvaloron"de P. 4.70' Por tio viricevas 
4· numerojll,' rekomendité,eri samábanderolo. · Pti ebleco de 

]>luaj pagoj ,,,giaj .IIranieroj .ni skribosal yj post kelkaj 
tagoj aparte. ' 

FinoMoora, Baga. Bnv. pagi ' al }!~oreau. 1;a nro I , 
::estis ér a;n; send,ita;' ni tre pet~s vin resendi gin III ni. Ne. 
:forgesllsen(ll doL o. 15 pOl: 1a hinda jo; 
.;iWS-.r? '"Fejér, Debre.c2ie;n. Viforgesis scndi la p , 1.--

tj'JOr 'lasendkostoj de 1a bindaj o. . . ' " . 
. ,,' S-/'o Hm:'(og , Baaru. El viII ''Sendajo restas por vi P. 
~ :r ';84,. '~"~'.:, ,i " '~ ' . . , 

S::,'o' saplro , Břalysťók Ni jám skribis antalle, ke . ni 
:ne. pIu ; povasakcepti -abononpor, tuta jaro l .g31. Gal' 
.:unu:if niiJ;Il'croj .n:iaríkjlS. pro tio , fl ninoti.s vian abonon 

. jene. : ';po:r:: moj '1, ,5:, 6: po zl. \.50-4.50 ; por abono 
" je , duadunojaro , zL,' 8.50, . rcston de .z1.2. - ni skribis 
,]>ol; ,.;vi~ ' abQ!lÓ; 1932;' ,;.' ,, ' 
.' '_'. 1:;-/'0 'L~bou{;hd, ; Lirnoges. , Bnv. resendi ,la: insignon. 
Nh SendM ., -a:nsmtaií gi5, silkajn, fJ:agetojn . . 

8r ro 'Tgalřtwnn:':La kosť~ de , lasendítllj gazetoj estas 
US.\ dolaro} I :20."' ,~' '., . , 
~, 1 c ' 

Germanaj abonan toj 
bomolu sendi viari abonon a1 la poAtcekkonto de 

. Bleier Vilmos, Berlin, DrO 138;084 . 

S.i •• j sbonanloj 
bomolu atendi nian cirkuleran sciigon. 'Dume bnv. sendl 
la. abonou rekte al ni. 

,Premio por "UDaeo .' 

,. . P~r 'kÓmplezi .al iŮaj .malnovaj abonantoj , ni (lonas ai 
ClUJ, kiuJ pagas slan tutpran abonon por 1932. ,~,is x. 
decembro I gih. por 0.15 usonaj dolaroj de sendkostoj 

. BINDAJON pon LA JARKOLEKTO 1931. . 
·POl' .aJiaj , nepagintaj ~is tiu da,to, ~i fjksis ptezon 

por la bmdajo en dolaro] 0 . 50 afranklte. La bind
ajo est?s bela du.onle?a, f~rlib , kun ora surpreso 1aií la 
suba bIldo. La bmdaJon Dl ekspedos kune kun lOl enhav
tabelo samtempe kun la janua.ra numero. 

Al ciuj novoj abonantoj, kil1j sendas si3n tutja.ran 
kotizou por la dua jaro gis 1.1 2 . IH31. bj aldonas 0.10 
dolarojn, ni .sendas senpage tri diver.ajn Ilun:cl'ojn de Li
teratura Mondll el 1931. 

Nia titolpago po.' 1932 
Car la gusto de niaj legantoj estas malsama, ni n~ 

volas mem elekti titolpagon por la sekv-onta j aro. Sube 
ni donas kval' bndojn ,el .kiuj niaj legantoj bonvolu elekti. 
Ni uzos tíun bildon, kiu l.'ícevos 1a plej multajn vooojn. 
Al la nuna Dumew e,s tas aldonata yoCcionilo,kiun vi 
povas stÍn di se ví nenjon· ,krome surskribas ---- kiel 
presajon alriia adreso. Ni akceptas voCdonilojn nul' ~ís 
1.12.1931. 

Neologismoj 
e~ ' ti~ ci nilmero, ne troveblaj ea la Plena Vortaro cde 

;, S. A. T.: . 
.. ' evento == (grava) okazajo 
, morna . = 'prem e malhela 
" proIúÍli~nta ___Unuaranga 
te'nebra '= ,prem e maUutna 
tenera = kar.esema 

,~ tmta = '!ÍLalgoja 
.' ,,"" '" 

k~L · 

Bu-



LA AKTIVECO DE ,SAT*) 
Post la . fiasko , de la provado , truru ar ' SAT ian 
partmn ortodokson, Ja tutmonda arganizo de la 
prolet-esperantistoj pr~paras sin al nova ek-an
ta:líeniro. )aID ..estas oertigita por februaro 1932 

. ]a aperigo d~.I' S:41'-Jarlibro (kun plena adresaro 
deJa mem6raro), kion ricevos ciuj ,-aktivaj kaj 
pasivaj-meÍnbroj de la Asocio. Eu citiu monato 
SA T eldonas C. I oo-p~an denstekstan brosuron, 
kiu en tenas 1a Proto/colaron pri Za Xl-a SA1'
Kongresoen Amsterdamo. Tiu dokumento estM 
nepre necesa alciu, kiu deziras esti guste infor
mita pti 1a tiom grava laborista esperantista 

movado. 
Pri la literatur,:! revuo LA NOVA EPOKO eštas 
planlte ginreeldoni en duobla amplekso grand
formute ekde Januaro 1932. La dua eldono de 
la PLENil VORTABO DE ESPERAIVTOestas 'tm 

"preparo kaj gi es',Q 3 tre zorge r'evizitá kaj pliricigita. 
Neiu pro~ela esperantisto volus resti pasiva en tiu 
espe,niga evo:uo de la SA T-movado,. Ciu devas 
aJporti siau parton da kunlahorenao kaj financa 
bclpo, kaj precipe ne forgesi pleuumi kiel eble . 
plej baldau siau (Te) aligon al la kulturn kaj 
inteJ'helpa organizo de prolet-esperan.~istoOj . 
Pri aboT!- k alig-kondiooj ., l:i.Qvokatalogo ktp. oni 

. pe~u detalojn Ce: 
Sid~jo de Sil:J:'; 23. }",.e" Bjy~er; .P.ari8 XX. 

" ť"1 *) SenrWc~Ca ASQcio Tutrrwnda. 23, rue 
Boyer, Paris (XX, eldonis pIi ol 4o-VIOlttman 
bibliotekoll , aperigas semajnan gaz.eton (f'Ůrmato 

25X32 cm) kaj mona~an gazeteton por perfektigan
taj' esp-ist'Ůj : .LA LERNANTO. 

A 

CU ,VERE? 
EN OKCIDENTO NENIO NOVA? 

SE - yi volas esU ,plej borte informata pri I.a 
progreso de laEsperanto-movado en 
Ameriko,. 

SE - vi .vola~ fariti sperta pri la plej modernaj 
reklam- kaj propagand· metodoj aplikataj 
en ~Amerjko, po.r prospe,ig~ viaBlokan 
movado.n, 

SE - vi yolas pensfhrgi trans la obstinajn 
baroln por koni la verajn morojn kaj 

. vivon d~ la -:: ho-iJlt!caj 'Amerikáíioj . pér 
. Amerj,_kaEsp,er.al1t!:>~.Li!Fratu.ro,·~,,,' p' '~ 

SE - yj"yolas· 'ekzérd ~~fán .fscion de I. j mgla ' . . ~ ... ~'t.::..~.,~- ''I-.-~~<'-' (-,j.t, ' , " 
"" r 'J''\h1gfo ''~~i '~N,m..:.laj ,> ESpetanl1)"aillgraj '~ ., '''iegator ·'- -
ABONU la pleJv~lail na-clan Es"eranto-,azeton 

~.' A M E Rl KA ',EitPE'~RA~)ť;·S TO ':", ' 
.J~rabono 3, - dolaroj 

, Če 

,ESPERANTO-ASOCfO DE NORD-AMERIKÓ 
Fort Lee, N: j,. , ' U. S. A 

., 

LA PENTRO·ARŤ'() ' 
en la m.alnov·a H4Jngarujo 

~ 
i estas la lítolo. de la kristnaska surprizo de Literatur,a' Mo r d.o ; 

#.-

LIBRO KUN 96 TUTPAGAJ,; 
A 

IbUSTRAuOJ! 
Sur peza kreto-papero 1 

A ~ 

KUN 'BO PA,GOJ DA Kl:.ARIGA / 
TEKSTOL ; 
FORMA TO 25 X 1B.5 

EN ' LUKSAD U ON LE O A' BINOO r 1 
• 
Gi estos la plej beia libro en Esperan:lujo I " 

Prezo 3.- usonaj doJaroj + 10°/. por sendkostQj . 

Ne forgesu. rekomendi ~ian ~ce~on al . la . viaurba , I 
. publika muzea aU: belarta biblioteko al pentroartaj 
• InSlltutOj I : Vi faros per ~i la plej bOQan propagan- -

don en tiuj rondoj! , ' 
Meodu ~e LITERATURA MONDO BUDAPEST-, 

IX., Mester-u. 53. V. 7.: 
HUNGARUJO 

au de niaj reprezentantoj 'kaj de la 
sedozaj . esperanto-librovendistoj. 

Ul ESZPE~AN'TÓ 
. , 

,NYEL~VTAN ' 
magyar'ok .rlszéie 

LA SlMPL'A E:SPERANTO 
tanfolyamok és magdnta,nur6k .' részhe 

irta 


