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An ta iíparoloj - Gazetartikoloj - T raktajoj - Paro'adoj -
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Kole ktitaj kaj ord igitaj de O-ro joh. Dietterle. Kun 6 faksirnilajoj kaj po rt ret o
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Binctita RM 3.50.
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K artonita RM 1.60 Luksa tolbindajo RM 2.50
Vol. II : L a movado 1900-1927
1927. 199 pa~oj. Luksa tolbindajo RM 6'-

ISTAR
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Via libristo havigas al vi ť i ujn Ifll (jI l (I I ia eldonejo. Mendu do en via propra intereso ee li, ni estas en eiama
interrilato kun li.
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BONEG.Il OK.IlZO! ·
Pelu senpagan specimenon de

Vi povas nun ricevi 1a grandsukcesan verkon

POEMARO
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INTERNDCIIl MEDICINA REVUU
car la mona tli organo de
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Tutmonda
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+

Mendebla de "Cite ratura Mondo"
BudapesJ, IX, Bleier Vilmos Boráros-tér 6, IV. 11
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I
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Redakcio ka j administracio:
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JEAN FORGE DENOVE EKVERKIS!

Cu VI

VOLAS, KE LI REFOJE EKSILENTU
VOLAS LA MALKRESKON DE LA ORIGINALA
ESPERANTA LITERATURO
VOLAS PRA VIGI KE NfA LINGVO NE POV AS
HA VI LlTERATURON

CERTE

.,

VI NE VOLAS TI ON !
VI DEZIRAS LA VIGLAN
VIVON DE NIA LITERATURO

•

TIAL VI ACETOS LA NOVAN VERKON DE LA FAMA VERKISTO:
A

MISTER TOT ACETAS MIL OKULOJN
LA ENHAVO DE LA ROMANO LEGU
LA INTERVJ UON KUN LA VERKISTO
LA ASPEKTO KONVINKU VIN RIGARDANTE NIAN REVUON
LA MENDO TUR U VIN AL LA

RI

Amplekso:
13'5 )< 20 Clil . 2 ' 0 pf(

ELDONEJO

Prezo:

.-

bros P 450, billd P 650

kaj al niaj reprezentantoj

LITERATURA MONDO

•

I

JUS
APERIS

UNUAKVALITAN
IBELAN
MALMULTEKOSTAN

La grandioza
Tomano de

laboron liveras al vi la

JULIO

PRESEJO DE
LITERaTURa MOHOO

BACHY

HURA!

bl'oslIl'i/u
dl/on/ale bindi/'1
/ole bindi/Il
plll ~

10 0 '(\

P.
P.

8.20
9.30

NE FORGESU:
en Hungarujo la salajroj
estas mala/taj ! Do cerle
inter la preskostoj estas
granda diferenco! Tial

P. 1/.'20
pOl' sc ndk os Lo j.

La g'rallda " r G paga I'omano SClldllbc
l's las gi ' nun la plej grandioza \'crko dc la
mondfal1l<1 , crki~ l o. Ci l'slas >'langmonLro ,
"I ln nuna kulLuro. tiom hipokrita. fal'anLa
Cíon pOl' }a mono kaj THlI' pOl' la mono.
La }eganto ;;ekl as kun lin inLcreso ln
fndcllojn de la \'crko. giajn satirajn kaj
korlusnjn figurojn . eLcmc \'ivnntajn, kc ni
\'c1'c po\'as di1'i : .iell , erko. kiun la Icgan Lo
ne poms dcmcLi cl la manoj sen finlego!
Mendcbla cc

PRESEJO . DE LITERATURA MOHOO

LITERATURA MONOO

Felelos szerkeszto: Bodó KAroly

ce niaj reprezentanloj kaj Cll ciuj seriozaj
csperan ti taj libro\'endejoj.

Felelós kiadó: KOkény Lafos

IV

demandu nin

I

I

pri preskostoj kiam vi
volas mendi ion.

HUNGARUJO,BUDAPEST

PAN~O MIHA ILOV

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. ~ Neelek tante, mi prenis
unu <el laruga j kaj gin propon is 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 malfem us gin - la hazardo.
Tíe CiaIll oni min akceptis ma1varrne, sindetene,
duonse ree. : . Ne, ne I Estis iQ1mko rau pll malbon a 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 (kioma lofte ok.aús) , mi acetis ankaú aliajn,
multajn florojn , kiujpJa cis al si, sed si ,akceptis ilin
malvarme.
~ Denove floroj; kial? - Iaea kaj enue si demalldis k-aj metis ilin kien ajn.
Elirant e, mi koleril3 al mi mem, mOl'dis miajll
lipojn kaj multfoj e Jure promesis ne pllleni ri tiul1
frerodan kaj malben itandom oll.
Sufic.as, mi diris al mi, humilig oj, dolol'O jkaj
memtro mpoj ... sufícas.
,
Sed la postan . tagon míree trovigis nntaú la
nigra negentila pOTdo, en Ja vasta kaj hela cambl'o,
antaú la bclaj, sed... indifere ntaj olruloj.
. lun ves peron roiesti s 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, pligus tc mia kapo estis flamigi nta pro la konstanta turmga nta 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 oLerna maltran kvilo - la sercado de Dio. «
Versajne mii memforgeso ... mia malespero atingis tiau gradon, ke mi medit~disLaiít-e.
Cař iu kl;iis malantaiíe }) Jcs«' kaj facile amikc
kaptis miau manon,
Mi turnism in ...
Estís mia knabino. Si tenis kvin rugajn dianrojn , ligitajn zorgeme per blua ruband o.
,
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 morgai í ekzameoon.
- Mi 8cias.
-:- Do?
" ...:... Ne-nio. Gis la dua boro kaj poste.. . - ,
murmu retis si .petege, ne finpato lis kaj premis mian
manou. · ,
.
. .' VaPn,a estÍs ' tiu malgra nda ,fidema maneto.
Mi submet1@s.
-- Nul'. ,. ne hejme I · .
'. Si audis tion malgaj ekaj bOOaiíre.
- Bone .. ,. ne bejme ... .
Ni jris eu roodestan , maUorte Jumigí tan drinke30n.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 lumigin taj pro g-ojo kaj pr:emis
.fI!:i,ílU manon sub la ~lo ;ien. 1a fingroj n, jen la
,manpJaton" kiu Sajnisgrandega .p or <~iaj~taj kaj inalfortaj manof

Fine, la.cítílite, si dela$ístí~,{acíle kiel ll/am>
gemis kaj ridetis, sed pel' tiu nedailra 'údo, k.iunajbara,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.

La ~rideto ' malaperls.,
-

Adiaů.!

klinigis si,
,' , .
.' ' , ' ,,<,
"
,
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,
IPalaperi~

-

, ','

A
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.

v

.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 l a 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

IJ.nta udrínko
RiveroFkwa, fluas e1 Gie10 ~, fa ma;ro~ "
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~
J.en -

'Entorent~skaj

'"'

-

c

Npkio penso .~" '.

lihr<tj, I~rof'kaj kovertoj de mia kamarado, 'stud,
ento. . , , ,(I
:J~m ' Ce ,~~ poclro
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 pusitaj en la posoj1i.
- Ho, mi amas kna\:linon ~ larmo, kant(), mi
diras ,a1 vi" Mi.škribis al si" pe tis sin, sed si ne respondis al mi; - 'fia hontema, pala... ma1a1teta, kun
pura animo kaj... ma1Sekaj okuloj. Ciikml 1a barilo

mi

'de I' unÍversítato lni vidis ~ín... otte... arrťaU:~ •• ,
Kaj nun : .. atendu, mi sendos al 'si tiujn Horojn, nu
- kion vi pensas' ?
Tie ' Ci 1a doktoro haltis, 1ao ork:estro ekludls
dímov,e.
,
Kun aťítOTa permeso, ei la!
bulgar.a : Iv. H. Krestanov, L. K.
o."

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 felietonoj 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 maleg-aleeo! Kompr-eneble homtO ne povas konkuri kUll'
masino, sekvas tropmduktado, 1aborcesíg-o, senlaboreoo. 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'a et " ',
',
'~
'~
'
- 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 tradukis mezepokan fablon kaj gi farigis moderna, kvazall
gazctartikolo. Al la diablo tiun lingy.on, cn kiu oni Il e
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 tem pe uú arkaikajn fonnojn. Sed la Iingvo evoluas,
iom post iom kelkuj giajelementoj eluzigos, elmod19-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 lingvoj propre ,estas kvazali transiraj formoj inter la nuna _
lillgvO kaj Ia pura latino. Elcerbumu ' do tiajll, transirajn 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 piedojn. La manoj en Ia posoj, lakapo profunde kl~nita,

Ses poeDlO;
Hilda Dresen

Betulo

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 ' .

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

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

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

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'.

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

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

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 semajn oj subite malferm igas mia
carnbropordo kaj tempeste enfluga s C. E. R.· Bumy.
- J.en - li diris sen enkonduko kaj jetis sur
miau skribotablon dikan kajeron . Mi rigardis.
Gramm alicll kay ' vocabul aru antiqlles mundal es
lingues Sperant ll.
- Jen .! - li ripetis triumfe . - Vi povas a-in
eldOll i. Oni p<>vas el gi lerni la Esperanton de la m~z
epoko, la Esperan ton de la Rolandkanto, de Vogelweide, de Fl'ancisko de Assisi. Vi estis rnizeI'e senpovaj , malrica ), nuIt vi ricigis. Esperan to estas savita !
- - Ne kolem, kara Bumy; - mi diris, - sed
tio ne estus gusta sinsékvo ; Iari antaiíe arkaikan gramatikon, kaj poste seTcl al gi arkaika jn tekstojn. Trovu
kelkajn tiajn fosilajn tekstojn kaj poste koment ariu
ilin per tiu ci grandio za verko.
.
- Ho, Ci tiun preteks ton mi antaiívidis! - li
h'iumfis. - Jen , kion vi volas! Eterna gloro de
Hungad ando estas, ke ci tie, en la antikva monahe jo
de Utop, mi trovis ci tiun pergam enon, devenintan
el la fino de la dekdua jarcento. SUl' gi vi trovoQs en la
mez.ep<>ka Esperan to la lauvort an tekston de la PrimOTta- Predik o; la unu.'\ · prilingva dokumento de la
hungar a lingvo. Legu kaj míru !
Mi legis.S ur flaviginta pergameno, kun belaj
mg-aj inicialoj , kun la splitaj gotikaj literoj de la mezepokaj manusk riptoj , tie antikvis la teksto. Pene mi
decifris ;
.
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Jarosl av V"chli cky
La podus' odoras en oer' kristala,
suh piedo vía tremas muska beď,
de la wgo sonas to no baMwnala,
de halago j faZns brila flora ret' ;
miras vi lmn goja larm'
kial tia earm' ?
Svarm'
cliras birda su,pre, flora ~e la tel" :
Ne alba de ľ printem po estas manier' !
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II ia spir' padusa .. brila la oleulo,
dum sub mia mano tremas vin brusť.
Fontas Iniaj IUtnloj el la korang u,lo
Iciel riverfon lo el ro/cara I.rusť ;
miras vi kun goja larm'
kial tia éarm' ?
Svarm'
di"U5 bi"da supre, flora Ce la tel" :
Ne alia de la amo estas manicr' f

i)

Widats wui, confrat ruy, quio nui .estams ? Ya
pulvu kaj cindru estarrts. En quiomt graceu princip e
Diu creays nuialn praun Adamu n kaj donnaýs ad
lIui paradis un quiele domun. Kay eli omn fructuy
trovibiluy cn paradis ll dirays al lIui wiwir. Solel interdirays :al liui ~nes arbores fructlln. Sed LIui dirays
al Uui, pro qu.io Hui ne mandd ui. Ya, quiudie tui
manddors eU fructu, tUl mortor s mortes mortun . Avdays suialn mortun de creaooru Diu, sed oblivays.
Llui eedays diaboles. tentun kaj mandda ys ell frudu
kay en fmctu m.anddays mortnn . Colerays Díu kay
Uuin jedays ad ístiunci laboros un mondun . Kay lIui
fiays nestu mortes inferne squay. 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 nnichi ny estams irantuy ad
iddi. NU~' pregjum z pro favoI'u siniores Din 'p or istiu
,mimu, que Lltri hábu7. al lÍui indulgn n kaj misericorfloll' k~j pal'donnuz ' a1 Uni lluialyn culpuyn. Kaj
uni p,:egiumz Sé\uctan muliye run Maria kaj heatun
čí1'changielun Michaelu kaj . ehiomt ang:elun, que illi
pregiuz pOl' Uui. Kay preginm z-sanctnn siIioru n ~etru,
ad quiu donnat isp.ote ntu 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 pardon;nuz liuialynculpuy~.\ kay liberieuz nofu ae diaholes
persecu tu)' kaj . inferne s tnrmen tuy. KajLl ui con-
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EI la oeba; Bud, Hroma da

•
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duelll lluin aJ paradisaln tranqui lun kay donnuz al
Uui vOlun ad cielnn kay partun cll chiomt bonu. Kay
clamutz tri foiuyn ; Kyrie eI.eison !
Amatny fratruy ! Pregium z por animn isties
povres homnes, quiuu SíniOl'u ell falses mundes carceru hodie salvays, quies eorpun hodie nUl entericams.
Que Sinioru lIuiu loeu z cum favoru en sinun de
Abraha mu, racobu kay Isacu, que en ultimo jugiu
Llui rewiwicuz Buin por comma ndir Uuin dextre inteI'
Lluia]y sanctny kay electitu)'. Kay aneh
wum.
Clamate ter ; Kyric' eleison !
- Nu? -. li demandays, pardono n, demand is,
kiam mi estis fininta la legon.
-- Mi gratula s 1 - mi kriis entnr.iasme. - Tiu
Ci malkovl1O ~rte tute konfnzos ciujn ·esperantologoj n,
kiuj kredis gis nWl , ke Esperan to estas la _veI'~o de
Zamenh of. Jen, la embrio de la lingvo ekzistis jam
en la mezepoko kaj kase gi evoluis sur gis nun nctrovitaj pergam enoj. Cu vi ne sereos ilin? Cu vi lIe
volas trovi ekzemple la lingvon de la dekkviIla jaroento ?
. ' --: Ehle
trov~s gin, - li díris reve. - Kaj
tlam lTIl eklaboros 1 Ml traduko s en la trovotan lingvon
la tutan Rabelais kaj la tri dekojn daKuri {)zaj Rakontoj de Balzac. Cu ne, Literatt ira Mondo eldonos
la librojn ?
~ Ne! - mi ' diris tute · decide.

mi
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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' ,rigar di-1ase;rvisf:inonkaj,
l
;; 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! :' ' : ,'., " , .

'dl '/

. DR•. i:,EONO ZAMENHOF (WARSZAWA)

.~

;: I

.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 toovigas 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 .p asojn 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
r etrovi5 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 10kOll,- mi rimarkjs k.elkajn hinojn, laborantajn SUl' la
kampo. Mi ně sciis, hle miestas, sed mi tuj orÍentígis, 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 gr anda
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 rcspo.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 defendimm ' 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 kondukis 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, CÍutage okazis kelkaj mortigoj de soldatoj, kiúj io.m
sin garde forlasis la téndaron. La loka logantaro" tiarnaniel'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

ne-

Pro pomujo
H. N. B/allk

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'.

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.

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 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 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,
En . vaima tag' en ci garden', .
: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'.

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 . bela
. Nin frapis gi.a bprlOdor'
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'.
J,

"

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'.
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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;
.'
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' kuracis toj, kiuI1 mi portÍs SUT la
súltroj ! La: hinój efeKtive neniam atakis kuracis tojn,
ec se ili estis sendefe ndaj !
Cu gi ne esms hela ekzemp lo de estimo por la
medicin o ce «lle~ulfuraj ») popolo f?
'Mi ne scias, cu tiu ci rakonte~ efikos SUl' vin ,
kara legarrto, en la senců, reestim i vian kuracis ton .
Ciuokaze estas interese kOl!atigi kun la mnaj mOl'oj.

Se vi n e koufida s al viu kuracis to, faru la samon,
kion jam antail multaj jaroj fari s h pruden taj hinoj,
pagaute al slaj kuracis toj ne por la malsan aj 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
pripens adon
anstatai í serei savou ce kUl'acfusistoj ?

'·M AL FE LI CA VI LH EL MO
ANTO ON B ERGM ANN

Ciumat ene 1a regIme ntoj de la Brusela garniro no '
marSas preter mia hejmo. Mi ne es tas soldatem a.
Advoka tojgene rale ne estas tiaj : cedant arma togae.1 )
kaj tamen, tuj, kiam lpi aiídas la tambur on, mi lasa.s
mian ' matenm aDgon, 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 bonega n ~ldataron ! Kiel gracie garnitu ritaj , varme vestitaj, riure ciritaj, bone nutritaj aspektas niáj soldato j ! Kiel kurage marsas la lipha1'a j oficir<lj inter ' la viooj! Kiel gaje kaj bon humore resonas
la danciga j agOl:do j pe la helga nacia kanto !«
, Mi sen tas, ke mi pIi volonte i1'us al la ekzerce jo,
kie la bajonct Dj brjl~s, la flageto j flirtas, la k,omand oj
resonas, ol -al ,la ju'g ejo, kie lo nge parolan ta kolego
enClormigal' tri malfcli cajn jugisto jn.
»Kial vi ne sekvis viaIl naturan emon? « riprocas
Hlin intérna 1'000, ;) kíal vi senkons idere malSatis vian
inkiition ? Eble vi Dun estus ja ormnita kaj stelumi ta
premier lieutena ut 2 ), anstataií. nigre vestita kaj lal1len tanta advokatetD. «
Ver'e ja, tÍu I'OCO pravas, kial mi ne ig.is soldato ?
Kiam mi pripensas tiou, mi devas konfesi, ke
neniam maskig is infano, kun pli da emo por 1a soldata vivo kaj pIi hana inklino por 1a militart o.
Jam dum mla infaneco tni kuradis kun soldalcapo kaj -lignu sabrD ce mla flanko.
La ' kampar aj knabo jel 1a , najbara j.o sturis sub
llIia komand o. Mi enrtlgim entigis', edukis, rabotis, armis ilin kaj kiam ni parade marsas pretcr la Tegul(Jom? kaj . niD meh.ls en batalord o antali onJdiuD, si
deYáS ' kouresi, ke 1a rusoj kaj prusoj ne pIi bone
marsis, kiam ~n , 181 Gili pr,e terpasis .
, ',En la ,latina lernejo Dni p8IDlas nul' pti eefgcncraloJk aj konkeri stoj. Mi lernas ,sinsekve la g1oron de
Scwstri s. Semira mis, Leonida s, Epamin oudas, A.lekSán?'rO, _Haniba lo, Scipio, Cezal'O kaj Pomp ejo, ne
parolan te pri31'ó da aliaj militaj hm'ooj (llla antikve co,
ki~j 1illlvice e~tas nomita j 1a granda aií la nevenke bla .
. ' ~liadmiras ili:I1ciu jo lali laordo no de 'la instrulsto ' 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.oka l li'iaj tempoj !
,
• k, "'·M,i a entuzia smo ~.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 armeoj n, lasas milojn da more"
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1) :J,."á, a'l'miloj ced:~ all~togo(detadvokato ) (R. d. t)
2) Etan ce ~ aona- leiítena nto (ll:. t!-. t. )
a' Franre : , )lDafuova gVa'l'dio «, "ka'j »Vivo la imperjestro «. (N. d.t t.)
·
,',
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tintoj SUl' la batale j-o kaj kiam lu flkkl'io »Venko 1«
levigas, mia kol'O batas kiel tíu de maljun u grizbar bulo, Berlino n kaj Moskvon lni ()niras je la bruado
de ta tambur oj kaj la sonado d e la tmrnpe toj ; ' sed
kiam venas la malfe\ieo kaj alproks imigas la malvenko ,
ho, tiam mia entuzia smo 19as heroak ltl'ag'o, Kun la
malgran da nombr.o da kuragu loj mi envicigas sub la
gloru standar do, kaj de tempo al t-cmpo mi estas tu :;
ekkrion ta 'kun la »vieille garde « senesperan »Vi ve l'
ernpel"eur 13 )
» Tiuj estis h erooj , tio 'Cslís viy,o, ~( mi di1'8 S al
onklin o; 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.
Tiam lu junuJar o rangaIt igi s! Tiam ,oni povis
dístíngi sin kaj akil'i gloron ! « kaj en mia srnprip ell sa
entuzia smo mi sentas dlOl" abom enon kaj p lelld'oll pOl'
Ia. trankvil a feli()o, kiu cirkaiías ·nin. Mi deziras novajn
ll1ilitojll , nova:in batalo jn , novan Napolco llOl1, pOl' Jl)ja\'ice lalt liaj ol'dono j marsi, balali ka j venki.
»110, iufu no ! ~ gell1as onk lill o, l"Íga.nla n le lnws
sia sll'ump o, »vi ne scias kio es tas rnilito, alic vi ne
)l

ů!S primus

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 lam~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'f aguJo,,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 grandulój , 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$, ieIituziasl11 á ' .k,aj ,
plen faJTa , II .baldau , akltls la kó1';QI1 ,de la dydekJar,jl ,
k:nabino. Si ig-ig lia fiancrno· kaj ~.sf la Yén,koónklin~,
la ' tiama :ónklino, d6YUsakoQ'lpani la Junatt oficlron
a1 Germanujo, Ltt batal;Q de' Waterloo . !~akasis , ciUj~1;
ci esperójn káj malg1'a,nda .ringeoo, -:-;- la fiancrjngo, ~
, SUl' gi '.meo, ankro
kaj . kata : --: kr;edo, ~speró,
kaj ~tnO, kiun onklino, pm;tasa:rtkóraií slli.':, s~a
inalgt.asa k:aj , sulk;-etigill~a .man()~
' (lstas Cioo, kio ,ri}stis
de tiu vlvorevo.
'
Si mem 1'akontis' .al,. mi dum ,tíu vespeJ;(),k,u n,
kortusasimpleco, ,tiim ffialgajan bistoi~Qnkaj :finls
per: la vortoj: »;llun vi sci.as, Ern~jo; kial ,9nkliJ!0 ri~,
Satas miHtonkaj admiraS nenian, Napoloom;:iI?, k,aj .sé
mi povasdoni al vLkoIl.si1on ,: :neniarnigu~oldaÍJ(u
Cú llli ,devas , ti~n )onf-esi ? ,pa, ékzemp1o.. de .la
malfeliea: ~Vilhelmo i,kaiízas "terurajndetruoj,n en m!a '
ll1ilitemo~ Mi ,ekdubas p;ri "la Iuilita gloro lka j ' ilePialldl,ÍS
min .. mem cu mlÍ.rsad.i, . batalí, . vehki, .sed ' .precip'e: lI1-od-ď,:
igi kaj lllurdi." ~stas do,111 destiiH?Ue la, houíaro,, ? : ,~
. . lom . post JOlU Japap~asold,at~apo, .es,!as Il.l:lllp~l
. sllt.ala; :l a 1igBagl~vo', ille'Plu;, esta$ 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,
.
' c i
EU' la : flffi}ora : ,
j
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.; ~" tl.lbl~J ~stis kunso;itl.ljJ kovritaj de blanka
13lhJotuko kaj ,s Ul' la ta.blotukoj paradis
' : . ;.", " "ipunta j, , nH\plah?l'~j o.i ,alloneanlaj \:irinan
':',
• .' . "0' : . Jer:te~oll. J;terfldl s sola. pnlter.a
ngardo
, .,
!;lL la ordo ae l'cambr o; 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 ed Útió, kvazau rmi.rsalo,
kutadis III kaj eIl, en kaj el.
Subite ekkriis la éclúI1ó :
-=... Vene,s BaraIlyi !
. ' Se , ékzistus . aparato , kiu montra s, ke ankau tra
1a :spiho de I: domo povas trakuri frosta, tiu ci aparulo
I1'lm estus mezuriIita frostotr akuron de - , 300.
'
Ba:ranyi estis la teruro de ľ urbo. Gasto plej
tedaf plej multe, mangan ta , plej' multe trinkan ta, plej
maHij.cile sinmQv anta, plej longe restanta. Tia hom G,
ki~ iute ' fajfasp ri 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~di s la viandven'dejojn , por ekseii, kien oni mendis
vialldo npli grandkv ante ol kutime. Li eniris la spieejojn l{a j interési gis, kiu domm.astrino mendis neordinaraj n kvanto jnda spiooj, korinto j, nuksoj , migdaloj , '60kolaaoj , . aií kien oni portis botelajn vinojn ,
pIi ol kutime multajn boteloj n da mineral a akvo. Ec
la' servistinojn li haltigis SUl' la strato kun tiaspeca j
ruul'j deman doj:
-- 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 merkre don.
Barany i tiam prenis la notlibro n ~aj Ion enslcribis. Ne ma1facile diveni, kion. ·
. Tiu Barany i venas ! - konster nigis 1a edzo,
frape jetante lasazet on. - , Mi ne estas hejme !
- .Bone diris la edzino do retiiigu .
KOJlfidu al mila "aferon . Malape ru:' Vi~ mi ne hezonas, nur Jocjon. Jocj? !
Jocjo a,p eris m.aumtaií la pordo. Kajero ~tis ' (ln fu mano kaj
krajono.
- Don'\l 1a kitjerQ1l kaj krajonon - ,diris al li la patrino . ,Mi sktibos ses yortojn unu sub la
alian. Bone atentu r kwn mi diras.
Mi vokos vin unu p<?st ,l a alia 'Bésfoře. ; Ciam mi demand os' vin pá "
io. :ynue vi respond os 1a unu~n .
. v.orton, poste la du.an, poste la trian
peslil 'lakva ran.Cu vi kompre nis?
~ 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~ sinjorin an mQatQn.

Tute ne - respondi s la, dommastJ'Í!l ť\.
Sidigu. Ec,' tré borle , ke vi vert is, car gúslp mi havas
granda n laboron. Mi solva8 kl'u eénigowri . Vi , alnICli.:.iu
helpos min. La kru eťni g mo estas la proyd de Id generala SGi\). Vi , vi I',oj , bavas Cirilattl grandan avantag-on super ni , per via granda instruileco. Ni do komeneu. J. boriwn tal e. La naúa litero de la greka alfabeto.
, ,~ Mi devas konfesi, siIijOl'in<l mosbo; -- ekskuzáeli s sin Haran yi - mi lernis sengrekan girn nazion.
])0 . ni im pIu. 1. vertik ale. Vorto antml
absol'Utu s, kornencl itero A. nall liter-oj. Oi estas latina.
Gin vi devas seii .
-, Vere trc interťsa gramatika demand o - l'idetis Baranyi aeide. - Sed precizc mi memor.as, jes,
kvazaií hod iau okazus : guste tiam mi havis va1'icelo n
kaj versl.ljne mi ne kompen sis la lernoma nkon. Cu
sinjorin a mosto ne,ni.am havis varicdo n íl
_. J es ja, mi havis kaj eble ankor all mi havós.
Sed ' kiel en la p.asinto , ankaií en la estonto mi 'Uws
ee tiujn ci val'icelo jn por fólium! leksiloůnojn , eČ cti
la . lito,. car . m~ ne ~.ol as , ke mia kulturo ?aVll ?ikattoJ~ ..
Mla fllo JoC]O, km estas unuakl asa glffi'llazmnO. gIn
versa jne scios . Jocjů t
,
,
Jocjo brumal fermis la pordon , kvazaú la kuk01.0 de kukolho rlog.:> kaj atendis la demand on
:
-- Vorto anta!'l absolu lus. Kio esms ?
- Ablativus - sonill Jil respondo kaj JoÓjo
r esaltis cn sían Čambron.
- Vi pravas - respond is la patrlllo - AblatiVllS, abs.o/ulus , čiu tion scias, kiu estis gimnaziano.
SUl' la frunlo de Baranyi ekar eris la unuaj svitgutoj.
Mi miras pri Jocjo
li, gemis turmen te,
-- Kvankam mi aiídis, ke li r efalis el sep.
--: Unue, li ne povis r efali el sep - defendi s
la filon la patrino, - car estas nul' ses lernobj ektoj.
Jocjo refalis nur el ses. Sed tio ci estas profeso ra
arbitrec o, pedago gja misuw, tiran a vengo. La infano
estas genia. AI vi mi povas diri sekrete : la pro{esoDo
pritimas pro li sian katedro n. 3. v-ertikale . German a
urbo Jmn 173000 lo~antoj . ,
Barany i lar~e malferm is la okulojn , kvázaií li
gapus la lan~karton de Germa nujo 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 alpOl'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 familio, 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

.Bar~myi lace f lustris :
.Mi ne komprenas. Kin estas m'Olibdeno?
se Íui licas ti'On de'm apru, 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 ' kuragi~ risk i la tranoon kaj vokis al la servistin'O :
.
SlIrmetu Ja tortojn, malgrandajn bakajojn
kaj konfitajojn .
SuperbeJaj, sllperk'Oloraj, superodoraj sukerllJUl'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:bdeBoj 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 krueenigma eampion-k'Onkul''O. K'Onkuro pri inteligent?
Baranyi uzis sian ankoraú restillt(in f'Orton por
ekiregi al la pord'O.
.
.
li balbutis,
--- Mi dankas, sinj'Orina m'Osto -- mi Iiapidas, morgaú ' mi tÍ'ansl'Og ig'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 kvadrato.
EI la nungara: Karlo '-Bodó

Cielfaro, tertre-mado, kuru kun ni , kamarado !
De kiu vi scias?
De la kato. :
Kaj gi?
Fra.ncísko Szilágyi
De la kokideto.
Cu estis, cu ne estis, eble . trans la Fabelmat'o
Kaj gi ?
VlVIS kokideto. Ci skL-apis, skrapadis SUl' la malpurCia kapo spertis.
ějo. FO,ji' 1a filo de la najbal'o jetis stoneton, gi fal is
~- D'O ni kurukune!
rekte s.u r la kupon de la kDkidet'O. Ektimis la kokideto,
1(uri5;' kuradis iJi. fine renkontis aclVokat'Ori, Demekkl1ós, 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?
.
~-":.
})-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. .
.
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 ?

lL Pr; la ;ruza! advokáta
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_ . Oia kapo spertis:
- Do, ni kuru klIDe!
Do, ' ili kuris," kuradis kaj Clam ilikriad is :
- Cielfalo, tertrem ado, kuru kun ui, kamara do!
Jam ' vesperigis silper ili, tamen ili ' nul' kuradis.
Suhite ili fa1is en profund.an kavon. Kion farl, kiel eliri?
Ui j.a~ estis -tre malsata j. Do, di.ris 1a 1up.o : .
- Tre estimat aj gesinjo mj, amataj amikoj ! Nia
situacio estas tute speciala, mi povas diri, gi estas sola
en la mondhi storio. Ni estas malsata j kaj ni havas
nenion por mangi. Ni devas solvi la pwblem on , se ll ,),
ni 'Ciuj mortos. Sed mi havas propon on. Intel' par1amentaj ' formoj ' ni decidu : Kiuen nia societo havas la
'plej malbelan úomon , tiun ni forman gos.
. La ' ád.vo~ato unue deziris kontrau par,oli, sed kon~tatinte, ke 1a lupo , estas la plejfo rta intel' ili,
per
tre elokventa 'oratora do apogis la proponon. Ciu silentis. La lupo demand is:
_
- -o Cu neniu kontra udiras? Akcept ite!
Kaj mm,
ni ri:gardu 1a nomojn : Lupo-p upo es tas bela, advokato-ado rato estas bela, vireeválo-mir' -de-stálo estas bela,
Imudo.:.Jundo estas bela, kato-fla to es tas bela, kokineto
- fi, tre aea, tute estas vi malplae a !
lii diS§iris la kokineton. Sed gi ne suficis ee por
uJ).u dento. - Denove komenc is la lupo:
- Lupo-p upo estas bela, advod~to-adorato estas
bela, viroev.alo-mir' -de-stalo estas bela, hundo- lundo
estas bela, kato-bl ato-fi, tre aea, tute estas vi malr
plaea !
llidissi ris la kato!!, kaj ne malsatis dum la tago.
La sekvan tagon ree oscedis la stomak oj. Denove kom-encis la lupo :
- Lupo-p upo estas bela, advoknto-adorak> estas
b~la, .virceva lo-mir' -de-sta loestas bela, hlmdo- vundo,
- fi, tre aea; tute estas vi málplac a !
Kaj : post UDU tago, ree eksonis la lupa kantJ,
nun jatn tute inallon ga:
- Lupo-p upo estas bela, advokato-adorak> es tas
bela,vir cevalo- §mir' -de-stalo, fi, tre aea, tute estas vi
malplaea I
Kvar tagojn ili ne malsati s, dank' al la malbela
nomo de la oevalo. Tiam dil'is la lupo:
- Nu, kamara doadvo kato, Čar ni ambaií havas
tiel belajn nomojn , ni devas dueli. Venkito nutros,
venkinto man~os.
- La advokato ne konsentis, lie10kv ente provis pruvi
-la neteneblecon de la lupa ' opinio. Li montris la' paragraf9 jn kaj eiaman iere li klopodis konvinki la malsatan lupon. Fine la lupo, tedita de la longa parDlado
kaj mrusato, tute simple enstom akigis la advokaton
kun siaj ,elokventeoo kaj paragra foj. Sed bo okazis ?
,L.a -advokato ' restis ee en lupa sk>ma~o . advokato. Li
Plkadis per l~ akraj kaj pintaj paragra foj la stomak on
de la lupo, : ~iu ege suferis. Treege >do1oris ~a 8tOmako, tar mem' la ~dvokato ne estis lvo digestehla
~angajo_ Kaj krom ' tio: la paragra foj pikis-pi
gl3J1 ventron. Oi sáltle\'ig:is, kracis, veadis, haraktiskndis
, fine
Úl~itis pro liderur áj suferoj . Kaj DuD la adv.okato per
la plej akra paragra fo -eltraneis sin el la stomak o de 1a
lupo 'kaj ~1rampis.
"
,.'
Li-esns tre m.als.ata. Lerte lisenfe ligisla lupou. Tiel
bone li faris tion, .kvazau · gi apartenu~ al ua profesi o
kaj ,ekmá:cis Ja lUp0viandon. Li estis nunso la en la
·;kavo. Li . estis tre melank olia, carla lupovia ndo estis
e malmol a, li pe havis aiískult antaron por siaj
paroI.adoj, "'k aj li ne 'h avis <Qkazon por la disputo; Dum li
ma.lgoj is pro tio, : jen li ekvidis 00 ' la ventl'O de la l~PQ

:u

la parllgtafojn. .

-

Ho, mi stulta

f

Ke mi ne bavis gis nun tiun

Ci idcon ! _. li ekkriis kaj prenÍllte 1a paragl'a fojn,

kunkro bs ilin en cenon. IIi ne estis suficaj por la necesa longo, sed lin tute ne emhara sis la afem. Li bavis
en sia interno cie, pal'llgrafojn, iODl post ioIU li e)sputudis 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
elgnmplS.
De tiam li ne eesus certigi ál Ciuj, ke cies fundament o estas la bone faritaj tre akraj, krampa j ka:;
kllrbaj paragra foj.
Se Ja eeno estus sirigint a dum la grimpo , mia
1'abelo ee oun ,daums.

OBSfBUO
H. N. BJAL /K
/Ja im NahnH' n Bjalik' csléls la. plej em inenla mlnlempa hebrea poetu. Li naskigis cn 1872, en Illalgran da
,'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 JeSl1 va (hebrea scm in ario), kie li stuui s 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 kompila s 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 konlrallV ole 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.
sensang a 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 ksitajk un kantoj de espero
por la ·nova. <~evi.vi'gi nta hejmo en Pales~i~o, L~ S;)IOnumereplib]~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,
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SlNCL AIR LEWI S

' Estisgn tndu so~prizo, klam en la jaro ' 1930. la plej
grandán literat.u rán pr'eroion, kiun y,e~k\st.o,' po~as riC(JVj,
la Jiteraturair Nóbelp rémion , ricevis Sindáir 'Lewis amerika verkisto.
' Ki-o ., ka6 7is la surpriz on? '. t .. i já estas roondfama
vnrJQsto. Káj II esťa:s ankali taléh~ .
.!
" (Ofii ~surprizigi!;, ;' Cár 'nUll' oka~{ 1~.1 un-uah ' tojon, ke
-amerj~an , verki.sI.()n , ~Jni, -hopOris';pef Cf lití ; p'~Jnío. Oni
surpfG.ígi§, .cár "pastl
13,. ' ~ghaw·: káiú 1nári1te ,. Fl'ance,
Silldair Lewi estas jam la tria .>inehooorinda « verkisto,
kru ricev:is la premion de Nobel:- ,

'a-.

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 Tragedio «. Tíu ci fakto ankai:í pruvas, ke ľa nova amerika
literaturo estas altnivela kaj egalvaloras la eiíropan. , Sajnas , ke ne nul' malbonajn , aventurfilmojn, sed ankau
bonan literaturon kapablas produkti la nova mqndo.
Antaíí. tri jaroj Sinclair Lewis rifuzis la Pulitzerpremíon , 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 verkistojn. 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 univcrsitato 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 postsignoj de lia iama radikala mondrigardo esta~ klare
konstateblaj kelkloke ec nun en liaj verkoj. Li ' kurage
kaj senmaske priskribas la monavidan, monótonan, senartan kaj sennorizontan vivon de la plimulto de ľ amel'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.Lohiogl'afia verko. Sed la romano ne havis súkceson. Nul'
lia kvara romano, Ia »Main Street «, kiu aperis en 19 .~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.

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
,lit ' autoro ÍDondfamon. >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
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 forlasas 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 afupleksas 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.

por

la

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,m anon .»$aIQ Dodswort,4 « (1929L~n gi~-!lÍils PFi)a ~k
tuala problemode.la, ed:t;ito kaj en lil pwtreto i d~ Sinjorino Fr an 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.u lpo, 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. j ,
la S ) vo de l' monde. «(.
.
.
Ladislao
Halka
.
. }.
, '1
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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 ' ,,:.
"
. ...
~'.
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La poem,oj de »Trost der Nacht« ne es tas amnj
poem<;ij , sed i1i, estas poemoj . post: la mno,. amara postgusto , 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 n esangeb la. Po~t la arpo
venas 111, doloro kaj tiu ci doloro ne pasos pIu. Sed eble
ankaií tiu ci eterna dolorů daiíront a '~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-am aran senton de
ľ trankviló.
.
La plej perfekta j poem oj de Hcsse estas liaj malgrandaj , kri8tal~ puraj kantoj . Kelkaj linioj .. . kaj Cll ili
estas cio: aiítun.o , pasem o de cio tera , morto : Vi, birdoj
sur la arbusto j, 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 Robinso n: »SE (' RENE RETO . .. « Lonaon o
93o.Pr opra cldono de -111, autom. Cefdepo nejo: Heroldo ·
d~ Esperan to, Koll-I. 158 pg. Prezo: P. 9.:""'"
M3.lfcrmante la libron de )} homn. . novus « , oni ciam
havas 'm iksitajn sentojn : iom da senyola malkon fido
al . la nekonal a nomo kaj samtem pe incitan scivolon ,
sirriilan. al · tio, kion la pasia kartluda nto sentas dum la
~emincite málrapi da malkov ro de la ricevitaj kartoj
: 'cu
Dl havos poen:tojn gajnajn , aú fubjn?
Kaj ankoraií pIi
intensa estas ci tin scivolad ubo-esp ero., se oni prenas cn
Ia manon original an Espcran tan verkon. Tiel malmul taj
estas' ja inter n.iaj prozisto j , kiuj intencas 'a tingi pIi altajn
celojn. Kaj 'kiom .da intencoj sen sufica Tealiga forlo !
K,e~elm I\obinso phavas ambaií: kaj la intencon kaj
~a. forton. Lia intenco ' : priskiz ianglaj n tipojn, karaktcr
IZl per akr aj konturo j 1a etburga n klason, profund sekce
~alizi individu 9jn, 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 n enio
,.»okazas « en la novelo) kaj kiu .' preskaií ciam atingas la
celon : "scnman ke;inter preti, kion Ii yolis. -,:
.
.
_"Se grenere to « 'enhava sdu partojn. La unua konsIstas 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»Ap u(1 Za stacidomo ~ Victó';ia
« : delikatt akte verkita
~kizeto. p:ri laamike c;o. , PrlJskau nerio okazas el1~i : du
J~uloj ,va-g-aS nokte shl' 1a neblllaj . London aj stratoj,
en
k.aJ eliras kafejon , iliskt;Jtás kaj babilas, sed la tnelodia
suppl~co de- la . dialogo f, la _sfl!Úa subpent ro, kaj la subit.a
e~splodo de la amik<l -aomiro 'kaj "arpo en alspirat a adiaií··
luso, ~rapaskaj emaela:S' ..mn; ' Gr:'esta s verluta por mal>multa). . .
J

-l\ólj éio ci per la plcj sirnplaj vo1'toj kaj la plcj
perfekta j rimoj! Karaj leganto j, mi diras 11,1 vi, kicl
mczepokaj monaho j kutimas skribi kvazaií antaiípa rolon
al iliaj preferit aj 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 natllrec on kaj senfinon de r dol01'0 ;
En la Malpleno ardas
Vi solaj ho kOl"!
Súlutas " in ce abismo
Malh.cla flor ' Dolor'.
S:ajn brancoj n 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 birdm elodi' !
L. Tots clte.

EI ci tiuj n oveloj desegnigas antaii ni la anllTla
silueto de Kenelm Robinson : cioscivola, nepec "inl,elekta " 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 malvarm on al 111, amo, cm' le li havis rnaJsllkCi's'ljn
cksperim enlojn , sen kompre najn rifuzojn de lia sirnpalio ,
kiuj lin, troreage man, afliktis grave. Kaj li fa:ri~is s01 1110,
kiu ne volas scnti pIu, nur observi akre, malvarm e, precize, senil1dlll ge. Kaj tial lia fantazio estas m ernvole limigita, li nc postkura s 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 bildoio m 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 diverskarakteraj knaboj , partoprenas en iliaj petoJadoj , 1udoj , Ifitrigoj, ~ojoj kaj tristoj. Kaj onÍ vcre bcdaúras, ke la r .. konto 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 , plejparLe 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 ]in gvajůn « , 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 i1ÚSkultis 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.::
m emstarigos sin de sia gepatra lingvo cn sia Esperanta
sLilo, li .saltos en gvidrul lokon en nia literatura anueo.
-
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L . . Totschc.

LA F/LA MANO (ldoj de Cerťso ) Qriginala rOUlano
de H. J. Bulthpis, L. K. llush'ita de Tjellrd 13oltema.
N. V. J oh. ,Ykemi\ ' suitg. - Mlj. ,' ......:, 1928 ~, 'S-Gravenhage. ;
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Por booe kqmpreni, kaj .onjektive kritiki: tiun ci veTkon mM bezónas .koói iom etc ' 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 , '.;- ,2ni~: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- .
si<,t~ rOmánO. I? ..,...:ď Dederlan~<l? : vj~g<in kaj ' gi~jI!
igis
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
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 sangatragedio 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 respegulas ankaií lin mem. 'La serena humoro kaj ' hónkol'ee6
de la autoro filtrigas tra tia prezentmaniero de la pasinteco 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 mild e v1\t)a songo. Tio q -karakterÍzas 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 prezenti 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' .E remda 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 Bulthuis. TruTlen mi rimarkas," ke }a surprizaj 'kaj troJabelecaj 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 lernOldo 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 preskalt 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 pardonas 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.o manon 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. ,

1-;

Esperanto Adresaro < 1930j 1931.Laú státo de
de aprílo 1930. Eldonita de S. O. L. ' Wie!!baden i Walkmi.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 0'7 Q guldenoj.

Eňo

el Za . legantaro :
8 4 10 II 7!

10 2

10 2

Sta.igita de A. aeh.enllt (L. K.) a •• lin
Certe kelkaj el la tre estimataj legantoj de LM.,
' triumfe renaskiginta, scias , ke mi prezentis min kiel do~ kumentisto jam unu fojon, proponante la starigon de
»Dokumento pri E-gramatiko « (vidu: Esperanto-Praktiko,
:nroj I I kaj 12 ella jarkolekto 1928.) lnkubas mia dokumentemo 1 Kaj car oni ofte provas forpeli la diablon
.per la diablestro, mi deziras simile seninkubigi per la
he~.po de nova dokumento. Estas afabla kutimo, doku:menti la fondon au la naskigon de nova entrepreno,
.sajnas al mi, ke- mi montros ec pIi grandan afablecon
. per dokumento pri la renaskigo de LM.
Mi ja konsentos , ke kvaron-verkisto , kia mi estas ,
·klopodu sin prezenti" en kiel eble plej impresa formo! Ne
:povante malkonfesi mian gramatikemon, klopodante re ti
fidela al mia dokumentem o, kaj fine aspirante placi al
la legantoj, mi opinias bona, ke mi kun fandu gramatikou,
.dokumenton, LM-on! Ke tiel naskigas enigmo, ne esta
.mirige, sed - pruvos la vastampleksan kapablon de la
.lcgantoj, kiuj es t.as emjnentuloj en jonglado per ciferej .
Kompreneble mia no va dokumento kom enciga per
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KONKURSO
Literatura Mondo anonca. konkur on por originala Esperanto-romano.

KONDICOJ:
La terno estas lauplaca.
2) Amp!ek o : mak imume 300, 000 lite.r tipoj.
3) La. verkon oni endu sub pseiídonimo cemctantr la veran nomon en fermita loverto signita
pe.!.' la pseudonimo.
'
4) MaAin kribo unuflanka kun margeno c. triono
de la largeco.
5) Limtempo:· 3 I-a d' marto 1931.
I)

L

PREMIO:
t. e. tricent pengoj.

Konkur ante oni konsenta pri la enpaga puLliligo en Literaturu Mondo kaj pri la kutime honorariuta
eldono en libroformo .
Se la verkoj ne atingu. certan ni elon, la komitato
rezervas por i la rajton pri la eventuala nealjugo au
dispartigo de la premio.

LITERA TURA MONCO

Korektoj:
I) En la unua numero ce Konl-cur o la korektisto
preterrigardi unu nulon. Pro tio bonvolu atenti : Za amplekso de la verko ne e tu gi ' 30,000, ed gi 300 ,000
Jitertipoj.
2) ro llehrendl peti nin korekli , ke li ne c ta '
akad miano, sed nul' Lm o- a J omitatano. i e per a , ke
niaj legantoj pardono ' tiun Cl eraron de la redakloroj.

INFORMOJ
DE ESPERANTO ISOCIO DE ESTONIO

Postfanfaro

estas leginda esperanta gazeto ankau por alilandoj
2

3

[~
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vi cerpu konsilon,
·Vi nur atentu
8 4 10 II 7 I 89 10
amuzan distrilon ;
el gi alfluas de ľ belo la .ondo,
kun gi vi migros tra tuta la mondo !

•

Julio Baghy, Karlo Bodó, Jean Forge,
K. Kalocs9.Y, Raymond Schwartz
300

Dokumento:
.l) ,.Difin-artikolo - jen «un u kaj ses » ;
gi restas la sama, ne taugas forges',
cu sep unu nau, cu kun iu, cu objekt'
nur tiel estigas la lingva korekť.
2) Je naua finigas la substantivo,
cu vir' · .a u virino, cu besť au olivo.
i( Dekunu kaj
kvan> genitivon indika ,
kaj ses antau unu dativon praktikas.
Aldono de dek la objekton prezentas
signifas direkton; cu tio turmentas?
.3) Anstatau La nau la sesan venigu,
vi tiel aldon-adjektivon estigu.
La deklinacio lau punkto la dua
jam finas la kazojn en studo senbrua.
Forstreku la sesan kaj metu la kvaran,
adverbon vi trovo , ce verbo tre karan.
4) Finigas je du ciu infinitivo,
kun sep en la fino , jen: imperativo
«Ses ok sep .ok du dek » tre dolCe ja ·sona ,
«ses ok nau » volonte karese pardonas 1
·(Espere ankau al la verkinto ! - La ceteron pri
gramatiko vi trovas en «Fundamento de Esperanto \) de d-ro Zamenhof, Varsovio 188 7.)

I

Kiu ne k~pablas diveni la ciferan enigmon de la
rfokumento, kribu al la eldonejo de L. M. a1donante
10.pengojn. Li tuj rice o respondon kun olvo.

kun Ciu ekfrati ~

En gi enestas duon-gramatiko,
kiun vi studu kun ver-fanatiko!
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JUGANTA KOMITATO:
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! Abonu gin kaj vi konvinkigos pri tio t
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ANONCETOJ

GRAFOLOGIO

Prez(. po unu enpreso kaj dek vortoj 70 fileroj
(50 pfClligoj) aú egalvaloro. Minimumo estas 20 vortoj.
Pagebla ankau al niaj reprezentantoj.

Abonon.toj, kiuj deziras uzi nian grafologian rubrikon, sendu. al ni aa al niaj reprezentantoj almenaa unupagan manskribitan leteron. Ci estu. skribita sur neliniita·
papero, per inko. A.Z Za [etero oni aldonu 1.pengoft
aa egalvaloron.

Blondulino. Malfacile elkonebla, Ciam ' konfuzas la
aferojn , nesincera, kasema, sklavo de la sociaj formoj.
Rugalino. Obstina , neinf}uebla, kun granda sinrego.
Ne kunsentema , Stonkora, plena manko de akomodigo,
indulgemo , bonvolo kaj cedemo.
E mr>riko. Tre inteligenta, verki.sta kapablo , agema,
kun entreprenemo. Optimisto; konvinkita pri sia pravo.
Konata lw m eT'cisto. Fervora . kuraga , liberpensanta,
fresa, agema, penctrita de amb.icio sen psikaj digoj. Senpera kondu to. Snb n eni a psik a perEorto , sentas sin sendependa de cio.
Juna p en tristo. Troa kritikemo, singardema, nefidema, kasema, m alanúkema. sed tamen influebla kaj
bonkora, tre malkontenta pri si , nervoza.
Sc ivo lu lo. Ekstrem ema , senkritika , fantaziulo. Embar asa pri sia esprimmanicro , malkasema , bonkora, puritana.

i2 !otopostkm'lo j de Budapest kun Esperanto-tek~
sto bildflanke afrankitc poj' P. 2.20. 12 similaj fotobildetoj eu eta albumo afrankite P. 1.65, 1a famaj koloraj
hungaraj manbroclitaj tukoj afrankite por P. 5.- Mendu .
cle elclonejo Literatura i\londo, Budapest.

La u zonto de ci tiu rubriko havas Za nepran devon
res pondi alme naťí unufoje al la lwrespondajoj, aZvenintaj
al li laa la ononcita temo ! !

lVallienrw.- Cu li? Luyl-cen.- Paiílo Debenham kaj
Mirinda 11111.0, ciuj iom uzitaj po unu ekzemp1ero estas .

haveblaj ce eldonejo Literatnra Mondo, Budapest. Prezo :
P. 11.-- po ekz. afrankite. .
Koreklo. La adreso de f-ino John Sári es tas Dohány- .
U. 76 kaj nc 7(1. kiel skribitc en la unua numero. Al la.
adreso alskribu ciam: Esp ::rantistoj.
Literatura Mondo, kvara jaro nro 10 estas sercata ..
Skrjbu ofertojn al Ludoviko Totsche, I-lungarujo..
Budapest II. Yérmezo-u. 16. III.
Malnovajn numerojn dl:' Lileratura AJ ondo acetas.
1a eldonejo. Senda eventualajn ofertojn al ni. Nul' sendifcktajn ekzemplerojn t Cefe estas sercataj la ekzempleroj >
eldonitaj de llungara Esperanto Instituto.

. .

Mendu vlaJn librojn de . la .I ibrovendejó
de Literatura Mondo

heroldo de esperanto
la sema

I

na

"jarmiloj pasas -

gaz~

la plej grava
bro
--------~~~------------

sendependa, supernacia, universala, ilustrita, - la sol a Esperanto-gazeto, kiu
de pIi ol d ek jaroj ciusemajne aperas seninterrornpQ kaj regule kiel horlogo, en
forrnato de taggazelo, kun detalaj inforrnoj pri la lutmonda Esperanto-movado,
kun raportoj pri aktualajoj kaj interesajoj el ciuj partoj de la terglobo, kun
bonaj literaturaj kunlaborajoj kaj interesaj felietonoj, - la jurnalo, kiun devas
legi ciu scrioza esperantisto, - la gazelo,
kiu estas nénies sklavo sed kiu servas al
la tuta Esperanto-rnovado kaj alla progreso de la hornaro. Petu senpagan specimenon de la Adrninistracio de

de la nuna vintra sezono : la unua originale en Esperanto verkita Mondhistor10,
sub titolo: »Jarmiloj pasas «, eri du
duonlede binditaj volurnoj, klln artaj
reproduktajoj, kartoskizoj kaj kronologiaj tabeloj - petu specialan prospekton! Ni eldonis kaj eldonos ankaú interesajI?- verkojn de J. Baghy, ll. J.
Bulthms, St. Engholrn, N. Hohlov, Teo
Jung, E. M. Remarque ( »En okcidento
nenio nova «), Raymond Schwarlz, A.
Tolstoj, kaj multaj aliaj. Ni aperigas
efikajn sigelmarkojn, afisojn kaj aliajn
K ovan Katalogon (eldono: novembro 1930) ni dissendas senpage
laň
deziro. Skribu al

heroldo de esperanto
brusselerstrasse 94, koln,

germ~

librofako de herolda
brusselerstrasse 94, koln, germanujo

_ _ _. . . . . ._ _ 1_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. . ..;
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FL~NDRA

ESPERANTISTO
l'1onata 'Re v u o

'Red aktoro
ka j
Administranto

Jan

van
Scfjoor

OrQano de 1a
Flandra Esperanto-Movado

Esperanto-insign O;

J. D e G eyterstraat, 149/1
A n t w e rp e n

I

Jara abonprezo:
En1a ndo.- 15"- trankoj
Ekster1ando.- 4 b e1goi

Pe t u
senpagan provek:empleron!!

ciuj
p ecaj
li era pl j

malmulteko te
E tMl II
ER
Grunwald r3 9· a. Xi e-

R

Asoci oj del11 ar du pro. peklerr

' - D R LEOPOLD DREHER L, ; : - -

!! APERIS
De

neniu pacience

--

ff

atenditaj

ANEKDOTARO
por plifundlgl kaj refre Igl
viajn Esperanto. konojn
j en la tilolo de nova lernolega j aro, kun
marg !naj noloj en la lingvoj frarrca, angla,
germana, po la k. esperanta, kun margenaj
klarigoj pri vortfarado Icaj vorl~ignifo

9

Abunda~

r

e
de n
k
a

5.000.000

m

~

I

hebreaj hUl11orajoj (.idi e vicn")

R ~ viziis

W . Lippmanrr k . Orosjean Maupin
I sv. fr. ( 1'80 zl.)
La prezo . . . . .
10 ekzempleroj . . . 8 sv . fr. (14'40 zl.)
50 ekzempleroj . . . 35 sv. fr (63 '- zl.)

I DR LEOPOLD DREHER

KRAKOW, STAROWISLNA 37
Po '~;l a r ka o: P. K. O. nro 405.716

L-

p
kaj estas riceveblaj po nur

Oe

fr. sv. 3.en la honestaj farmaciejoj de via urbo.
Se tla ne ekzistas, mendu rekte
de la eldonejoj
"Esperantista Voco " Jaslo (Pollando)
kaj Literatura Mondo
Budapest

Nova originala verkisto angla:
KENELM ROBINSON

SE GRENERETO
Jen, Max Butin , en

" Heroldo":

Li senkompate

montras la homon kruda, natura, absolute nuda.

Havebla

ce LITERATURA

MONDO

Budapest
9 ' - pengoj afrankite en luksa tolbindo

RIYMOND . SeHWIRIl aperls

Verdkata T e tamento, afrank. ..

P 3'20

Prozo Ridetanta. afrank. . . . ..

P 4'50

Anni kaj Montmartre, afrank..

P 4'50

Mendehlaj

~e

LITERATURA MONDO, Budapest

ALVOKU
LA.

LERNI

KOLT-TRL'PO.JN co vla lok.o
ESPERAN'ľON

KAJ PARTOPRENI

ta X-an Internacla n 'I'e Ddaron de ta
Skol ta Esp erantista Lj~o eD Jullo
1.931 apud Oudapest., lIungarlando

II

Akiru por ni skoll - korespondantojn I
Hungara Skolla Esp . Rondo, Budapest
V., Nagy Sándor-utca 6 Skolla domo

P . Ny V. -

Presejo de LITERATURA MONOO

vn

ORIGINALAJ VERKOJ
eldonotaj de LITERATURA MONDO, en la jaro 1931:
EN FEBRUARO

JEAN

EN

FORGE

Mr. Tot acetas mil
okulOjn
romano
EN AUGUSTO

K. Kalocsay

I

Ling vo, Stilo, Formo
lingvaj sludoj

II
II

EN JUNIO

APRILO

K. K A L O C S A V

J U L 10 BAGHY

K o rd o
poemaro

Papilioj ce la Fajrujo
romano

Strecita

?

F. Szilágyi

la premiita romano dum
la konkurso
de Literatura Mondo

Modernaj Fabeloj
novelaro

Infero,

romano de

I

EN DECEMBRO

EN OKTOBRO

,

I'.

Julio Baghy

( OAURIGO DE VIKTIMOJ)

Pri prezoj kaj ampleksoj atentu niajn anoncojn!'

LA U(RHOJ ~e JULIU BA6HU
devas esti en la bibliotekoj
de la tuta esperantistaro !
La plej granda
sukceso
Novelaro • dua eldono
176 py.
bind. P 6. kaj P 4.5()
bros. P 3.80

Novc/olo
160 p~.
bind P 5.- bro~. P 8 .-

~",~ ......

.

'f1?;. _----~
:----,;.::.
c
I'ď..

JULIO I\ACHY

Pl\ETEl\
L A
V.V O

Ro

1/1/11".

tl

III

tldo:/O

240 pf
bind P820 ktj P6 . ~0
bros P 5.50
Poemaro
128 py.
bind. P330 bros. P2 .-

Romano
lJ16 py.
bind Pll 2) I,:aj P 9.30
bros. P 8 .20

~

......... .

.,,;

~::::,~.r

. ••.••

Po emuro. dua eldono

La bildoj havas oroporcion de 10 : 3

.Jll 10 prezo; aldonu

101)/0

por

kaj de niaj reprezentantoj

96

py.

bind. P 330 bros. P 2.20

senďk.osto;

Mendu de la eldonejo "L I T E R A TUR A

VIII

~.

M O N D OJl~

