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Lara,konío pri 6unnel
Pelle Molln
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 ..
dolca 'voco. .. aLi hm'oj , blondaj kaj krispaj , kiel la
miaj ... G
La junulo par,olis malrapide kaj kun flegmo, kiu
ne estis propra al li.
. Jnterne de li elkriis Guunel sian senesperan doloron 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 $in. , .
Gunnel, la fabelema, Gunnel Bj6l'klid . " ?«
La nejuna sinjoI'O ig-is tute blanka j e la vizago.
Li llIalfermis sian busou por diri ion - sed diris
nelllon.
»)._- Sed kiu konas «, ci!J'is la junulo, »la voj'Djn
kaj mj etojn de la homo j ? Mi ja ne povas seii, kie
iradis profes'Dro de stonoscienco dum sia vivo. Ni havas
strangajn specojn de 8t0110 hejme, ce ni, en la rnontegaro. «
"
Li turnis paroH da fuhne bluaj okuloj SUl' la
alian, sed li ne trovis lian rigardon. Li vidis rigidigintan vizagon kun maltr,ankvile movigántaj palpebroj
kaj la manon de studcambrulo, firme cirkaiíprenantan
la sipobordon.
, La vaporsipo veturis kontraúfLue en bela rivel10
inter altaj bordoj. Trunkoj por la segejoj preterglitis
lau rotój kaj duonrotoj. La sipestro sidis inter al1'likoj
ce sia puncotabJ.o, kaj la ekúdoj ondis supren kaj
malsupren.
"
. }} - Paujo; maljul1a panjo ! J es, si es tas llun de
longe l1'lortinta. Igis tro, penÍge por si porLadi tion ...
;kaj fine si ,falissenforta sub la S8l,'gO'. Tio estis ]a sola
doloro, kiun si kai!-zis al mi - Gunnel Bjorklid kaj estis kun ' plorantaj larl1'loj ... Mi 11e k<omprenas,
kio atligis ' sin al la vivo. Kelkfoje mi kredas, ke eble
mi, -sia filo. '- . sed aliflank€ tamen ne mi, sed io ruia;
kionrui ' ne konas. Mi nenian1 vere komprenis sio .. .
'tion, . kion si kasiskaj nenillkonis ... <C
P€r 1a' piedo 'li -eksovis .sian betulselan tornistron ,
pll sub labenkon, kaj levis siajn bluajn okulojn SUl'
laalian.
, ' ".'
"
l} Vi venas al: mi kaj diras, ke yi sentas
stmlJ..gan simpatioll por nú! kiun vi: neniam antaiíe
vidis L Sin v.i amus '!«
'
L,a ' bluaj okuloj sin n~ deturnis. Nun il~ ddis,
kiel .la alia ť kvazau kUntii'as kaj , ekhav~ pii, ,rigidan
vizagon. Pošte la blua rigru:do sin turnis ,al deganta
:valizcdrun bela; nomo "'sul" aTg~nta··plateto. bi eopense
faris kapmóvon.
."
, }}- Jes" vi kompre1la$, .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

ml la parolanto

mateno gis ta vespe1'o, tiel kl> fuImi", kaj brilis cirkaií
si ... ;tli YCl1is tro malirue pOl' audí §in kanti sunbrilon ... «(
Li rigardis la :di an kaj rec aúdlgis lia kvieta
enpensa ,·oco:
))-, Kaj kiu tion kaúús, tiun mi malbenis tiel
lon gtempe, 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 Stokhohno ml Upsalahavas tio m pripar>olotan .. . kaj ]a
vilagoj SUl' la riverhoreloj prcterglitas verdaj en somermeza suno . . . kaj la vivo povas esti bela k€lkf;oje .. .,
seel nenie mi pOVaB forgesi, ke mi havas kelke da malbenoj, 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
strangaj n 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 junulon 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 mí stera bela rna1proksirno, 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 dala koboldoj, kiuj bejas du bojojn samfoje aU.
timtrem.i pro lá sekretplenaj infanoj , kiuj ploras sub
la planko de I~ paSteja domem. Tiaj misteraJoj kelkfoje igis ec la plej m emfidajn maljunulojn en la
vilagoj kuregi tiel, ke la betulselaj suoj frapis ilian
longan, nekombitan nukbararon - laií1ong.e de la v.ojet.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 fenestretojestas kiellaokuloj ~ aro da Lupoj. Sed en 1a lurno de
la ~somera nokto- ili.kusas tie kiel aro de.kaproj , atendante 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 auskultanton 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 ekpremis. 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 ... ? «

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,!?l01'0 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 _kelkajn 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

D .ll N T E: 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 ' senpekuloj , 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 legdon anlo 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 ~ibid a (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,
Hakontas, aiídas, iras plO1·-singulte.
» Vi alveninta DOl11o.n de ľ Turmento «
Alkrias Mino.s, kiain min ekVidas,_
, Lasante ln ofiooIl
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 :g i 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; ,~>
T

pOl'

'

~

\

,

,

Iru.ú li, : ~:J.e ideí 'rdi p<lroia~ "kun vi, kViete ' kuj trankvile,~~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 .n e 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? «
. >ř Mon~n , vi ,\'Ola8 ,díri? .Jes, si 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,
A '

gento.

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'izorgante 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 jelita 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 longtempe 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.
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,
NUll.) 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,
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 .
,.,
.
' ."" ..
A-m ' ,

fate

'1 .

"
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~

El la. ·"ital~: 'k. Kulocsuy
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cla Il1onatoJ kun .doloro pIi aniÍna olkorpa. Min ta~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 ...

man

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 su pren cn
la monteg~l1',on atendante iůn tia11 - Klou ~ i intencis
viaopinie jl . Cu si intencis daurigi la vl von 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 semajnon. 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 .,skikuregis malsupreň de Ja _montego tra Granliden ' gisMaktoberg. 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' terurap.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 edzin19-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 J admo brilis malp1'oksime, blanka kiél printempa 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 forgesos: 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
mm -"- iegiiúna infino;, mi : dtras, Mi ir.as al la montegoj kaj a.1
Ja ~okaiajoj; « .'
.
,
.

nomas

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

mi

Kiam li tie iris supren SUl' la vojo,ekscitita kaj
kun tl'~mantaj lipoj ; b ela 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) ('stas urll! .cJ l,~
plej strangaj karak~eroj cn la syeda, 1ite~at:llro , La plej
grandan parto~ de ,sla m all ? 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,u rVlvon" Lla ~tl'a nga, 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, mallái'lÍe', singarde kaj senkolore, Kiuj auskultis, ec atentis,
kion li diris pri Shákespeare kaj pri certaj Shakespeare~
aj herooj , tiuj , plie enuis, mi p ensas, 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 malan: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 ?

i

• SJ).'ch , ~tufl
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,b rno 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 -,p olItika 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 Shakespear ea
·' 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~o r ~~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 EJw: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 VI. 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 , n e
vcre ke li nwrdjs,
'
Seď do ki ulli 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~lll OZa rn,amero
de la prmclpoplena mul'cl o, 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 m emortem , 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 h eroan' 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) ,
aniaiíajo j ., ~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 stlllLan
, kapon, ,N.e: pro tt<? l~ pe~ejš, ~e per 1a a rango 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!ausupranoj, 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 konsciehcriproco 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 Shakcsperu'ca karakLero, Mi tre bone vidas lin, kiam IML , la'
infanfaueloj kaj lauclire aiitentikaj priskriboj pri la hoswOl'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 kriterio n 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 alia. h.orno segon
en la Pariz·a granda ,;operdomo.
.
'.
Foje, en .mia angela naiveco, la jenan longan titolon
mi kopiis ell Londo n 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' Glarence; ,the pitiful murthel' oI his innocent, nephewes ; his
tY1'annical. usurpatióri, with the wholE\ ,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
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 éksterní~ amason da h.omoj cirka u si por akiri la tutan hered~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 kapon.í« Kaj tiel dayras pIu, gisfiIle. La sol von de ľ situaci?: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 animspidpado, 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 boflat~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 prm co
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.a palaco 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,
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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 abomene stulta, kiam li volas ripeti kun tiu ci frakasita, malespeóg'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~~
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Ekzistas homoj, kiuj povas sidi tutajn
horojn en kalejo trinkante nur kalon .
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Vivanta vaz' de nostalgi'
[{aj skla!)' de l'elimologi',
Vi en. kafejo mendas ... kafon;
Vin h.ezitigas nllr dilem' :
»Cu k/'emokaf? - Cu kafo/(rem' ?«
Pretere mendu vinkarafon,
Kl'emkaful' 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 ,
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En siaj sulkoj vin kunlrenas;
Per pruda »sed! « - per ruZIl »se ... «
V i lwsas virt de .~ercíde',
Car . '. ydio dece ne lconverw.s ! «
f( /'emkaful' !
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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
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En olioej' aií .Cn salort
V i eble' es tas cefperson'
Kaj mi respekt.e 'Vin SťÚu~J
Sed en trinkej'; ;;Jrofardagasť,
V i krea,s genQn de · kontrast'
]{aj lastinstance mi atutaS:
.
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Sed fil Iru kaj VlZllu denove al Boswol'th, nun jam
ne al la heroa soldato, sed al la stulta homo.
En lili ci arda lumulto. se mi bone memoras, oni
pafi.; tri ct'valojn cl sub li kaj pIi da cevaloj li ne havas ,
--- an glfl rego , militesl.l'o! Lia strategia antaiívido , kaj tin jam estas denovl' demand o de inteligento, -- nf'
ól.tingas ce tiun mrzan nivelon , ke li havu rezerve tiom
da ccvaloj , ki om ha vas mezkvalita stalposedanlo.
Ti am li trakuras la kampon kaj plenkrias la eieloll :
--- Ceyalon! Cel'alun! Reglandon mian por ceva\o !
En la angla origin alo: »My lángdom lor (I horsr! «
Li a rhenso definit:ive stultiginta kaj tromemfid a pro la
Cacilaj sukcesuj cu vem im agas, ke trovigas homo inter la
Iniloj da batalantoj , kiu kredas lin ? Al Buckingham li
dehakigis ln kapon pro la reklam acio de kel k-mil hektaroj da tero. Kaj kion do li farus al tin homo, kiu
por tmu cevalo pOl' li akirita petus Anglujon !? Se li
almenau dirus: re~landon por cevalo , eble li dirus iw
sagan, cal' se I i venkos Richmondon, li vere havos kelke
cla novaj regnoj, eventuale donaceblaj. Sed li diris : My

lángdom ! kaj per tio li povas aludi nur Anglujon.
Anglujon! Tiu ci Richard , Duke ol Gloster, nhirdis
la walesan dukon Edward , lian patron regon, Henrik !IL,
rnurdigis si,m fratou Clal'ence, sian edzinoni-lady Anna,
la du scn~ulpajn fil.o:in. ~e Edward IV. , Ia duk?jn d~
'Wal es kaJ York kaJ kluJn ankoraií, granda DIO! Ll
murdigis Earl of Rivers, lord on Grev , Sir Thomas Vaughan , lord on Haslings. lord on Buckingham kaj iun Ul i
eble forgesas. Unul'orte li ekstermis sian familioll , li .'
buéis ciujn por lili ;mgla regeco , kiun li nun domIS
intersange pOl' rnizeril cevalaeo! Cu do hal'is menson
tin ci hOH)o , se mi lica~ demandi ? !
Tiil kanl'. malproksima Sir Walter spr la oxfordu
katedro , -- blankaj haroj kaj roz aj vaI),{šoj - kiom
multfoje klari~adis al ni ci tiun My kingdom f.ol' a
hOl'se! ll! klmis sin tiam al mia orelo, mia fideI\!
kunulo en la benko , belega angla knabo :
La kerno de la tu ta problemo estas tio , - li
f1ustris _. ke Richard estis pasia cevalamanto,
.
,El la hungara: karlo Bodó.
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SALOM

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 fin gr0j
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 n e
mo ntrig'as.
Laií la koleraj mienoj de la »Mehitenes le« (bopatrino) estas rimark-eble, ke agigas io pri la fianco.
Sed oni nenioll eel'tall seias. La knabinoj kompatas la
.ľian ciuon , kiu h-on tas atendante, kaj faras cion eblan
eor :for peli 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 Iraiílinojll 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~.a s 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 k aj
per la dua li malrapid e 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'a nda longa bal'oo, flavhara, star.as autau li kaj
pctas :
--- Ojzer, n e 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,a stoj 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,a nte la pačienoon . respondis '
- La fianOo faros. ki'011 mi ordonos
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
gi.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, j en 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 »bo na 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 BelHamidras. 6 ) Tricentrnbla fianoo o ni lin nomos. Li
pretis cimomenle de si la kapoton dejeti kaj tuj kun
la patro foriri . Sed li moderigis sin - car en la dua
ca mbro 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!n on 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 tuk eto 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 lllde 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 almetis gin al sia koro.
David sentis kiel sia koro frapas snb lia m ano,
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 ,k oro, . 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 n enion 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 n e sciis kion entrepreni.
Vesti sin kaj eliri estis a nkorail 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 h ejmveturos kun
la patro. FianCino suferanta je kormalsano. Li ne
kulpas, oni lin trom pis. Sed la rabeno eksedzig'os lin .
Turm{,lIti~ lili , ke ta nokto daůradas tLom longe kaj
j en li tro,igas kun fremdulino en uuu cambro, kun
fJ'el~ldulino kiun li morgaií ne pIu vidos, eble jam
nel1l am.
Kaj j<,n li eksl' II li s. ke io varm a §ovigas alii, kuntirigas 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 demandis ne rigard,U1te en sian viza~on.
- lomete - si respondis malIailte.
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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 profesoroj --- ne scias konsilon.
David sidis kaj silentis. Antat1 1a okuloj prezenti~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. 00101'1S 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.
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 .1 a sanktaj
libroj.
fJ Tnoim - akto ge.fianciga.
6 Pre~ejo kaj lernejo , kic ODl studas Talmudon.
J)

LA ESPERANTA RIMO
_ . K. KALOCSAY Esperanto estas la lingvo de muzike sonor.aj
rimoj. La klaraj vokaloj. ]a s!rikte distingitaj konsollantoj ebligas tiajn purajn kaj ; longe postsonorajn rimakordojn, kiajn oni h'ovas eble nur en la itala lingvo.
Tumen, la lingvo ne estas rica je rimoj. 10ia rimmalriceco 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'Of!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.
Zam enhof kaj Grabovskyilzis nul' rimojn purajn.
Sed ili tro ofte helpis sin pel" sufiksrimoj, per kunl'.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'pparoj. 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 Versfarado « 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&lkaj 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'a tajn, 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;)stakcentaj vokaloj, pIi malpJi granda malsameco: de
konsouantoj .
3. A gorclo: sameoo de Ciuj rimelem entoj C5cepte la akcentitan vokalon..
..
4. Radikrimo , all aborta runo : pura mterrJmad;>
de la ra dikoj , vokala kaj kon sonanta 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 rim elemelltoj
(akcenta vokalo kaj postakcenta parto) est~s la. samaj.
Ni povas distingi rimon senkonsoTW.ntan (tlO-krlO . veo·
(Jereo), unukonsonantGn (kara-amara, rego-sego), dulconsonantan (ardo-bardo, sendi-plendi ), frikon sonan lau
(ventro-pentro, distro-filis tro. ) .
.
. .
APOGITA RIMO estas hu pura nmo, ell klU
samas ankau la la antaiíakcentaj konsonantoj (bruo-ITu o.
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 n e ekzlstas, kal esttl:
nenia motiv? gin fari. Tio m n~ alpli, Ca .. ; ~ia.j rim~apl?,g:u.!
konsonanto,lesta s tre bon v·en a) , por noullgl adaslsm? ,lll.
P er ili estigas.
APOGJTA.J SUFIKSRIMOJ: hontema-penlclIw.
kaptisto-kantisto,
perdante-ardante, ~perlul?-for~.~I.lo~
sing ultado-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 ,
kla sika-bra sika , kompata-trompata, suferita-meri ta , gavota-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 rim antaj 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
j anl , , \llIlI sili -- ornalllu sin , r{ca . es las -- f.".lica
pardonu ilin . Intel' SU[Jcrnrn o
eslas. ord-OUIl ilin kaj Iran srimo staras la
.
.
,., .
PSEľ DOS U PERRIMO : nlllallt~ J raOl.\O) kun la
samaj sufiksoj (falem a-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 .
.
'
~' I~
ADASJSMO.l. seli apoga kon soll~nLo kaj
Iransrimo es~as nepre evitindaj. Mak~lm.um e en haj
okazoj oni povas allasi ilin, kiam la 's u.fl~ S?, en unu
au ambat"l ' rimmrLDj, jam tipl kun m ndlg ls k~n 1;.,
radiko, ke ili kun e kvazai't · formas Dovan radIkon ·.
homaro-arbw:o, rideli-ko lereti, 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 L A~A~ RlMqi\'
rimon -inter jambaj kaj trokeaj versPledoJ: venkissen kis' amas-arnas' tamen-ciklamen'. Laú 1a espa
prowdi~, ~ies~ tQ..t e ·!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 dlferen co dependaSi
la rilnefe/;;to de la rimoidoj.
Kio estas rimefekto? Tíu senlo de la aiískulLanto, ke la I'ersfino j sone konformas unu al la alia .
La konfol'll1 cco komprenebl e estas plej perfekta , se la
versfinoj sone samas . Sed la s~nt<:>n de k.on~o rl11 eoo
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:mtparo , cstas poren.oaj inter si. Ci ti~ par~n ceco. baz~~atl
SUl.' JOlldikaj legoj. P or ~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 vo Ců (ko nson antoJ momenl.aj , au plo: wo ] :
ÍX! ; go , ko), ,
boo po; do, La ; dw , co :
:1. rnalvastigo de vOJo, klUn. la aprtluo pellt
trairas kaj dum ci tiu lra p enetr~ estJ ga~ ]a vOCo (kon:'onanLoj 1.:ulIlinua j Hli blovsonoJ (vo, fo ; 7.0 , so ; Jo,
~o),
.
3. d ivergo d," ta aerfluo dnflanke OP lal ango
(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

to,
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'"; ~·'i

J.

la

du lipoj

(ko n.s onantoj lipaj: ho , po ;

fo ; rIto)
2. lqJlgo kun dentoj (kollsonantoj dentaj : do,
to ; zo, so ; 110 ; 1'.0 ; IQ)
..
3. I ~ngo kUJI gingil'o (konsonalltoj ging ivaj:
dZQ, (0)
.
l,., l~ gokllU palato (konsonantoj palataj): jo,
1'0,

F.O ; ~, to)

5. gprgo (koll~onantoj gorgoj (gQ, ko).
Kiel ni vidás, nasklpko kaj .estigmanicró .estas la
samaj ce la sekvanl:aj kon sonantpa 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 konsonantoj ~am.aj. Esoepte la lastan (mo-n.o), i1i d.iferencas nul', per ti.o, ke la unua estas akornpanata de
laringvibro (konsonantoj vibraj) kaj la alia ne (konsoTiuntoj 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 1ar: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,

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 resI)('ktivaj konsonantoj -de la alia , rimv'orto: fremdapenta , .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 .s am~ , kQnsonantoj antauas ,la parencajn: planto-1ande, ' Jwrvo-{)rfQ; }{orpowrbo, 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 goj o.

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.

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 limgi s la~ teruruj vo&!j . .

J es, oerte la lIlaj estall idealon ;
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, 'k ie ombl'oj svarmas dense
.. Kaj cn ucb.u r 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
Ehadis ja.m sen to ' plej pr-ofunda, .
Sed kil! 'UUQ , ripozis · jam -silente ' -;;
.Lú kanthj ' kusis;-'-laes ' ririi-'.: abund.a

1
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Pú ~ia revis li, si nWl similas :

SQnore tremi
Flustránte pl'F la amQ

Al sia huSo kison li .alpremis
Kaj dQnis' korpo~ sían al la tero . •, ·~ -

<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~thj n ' ! (
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-;

I
i

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~ral1gajil 'pál'encparojn (sabro-kadavro; korpo"Ůrfo, -pensointenco) , 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}
'zf
eagreua-flagrema estas rimoj eminentaj. ,
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 ;'s ur 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

majstro de formo, kia estas Rai.ner Maria Rilke, ahuude uzas tiajn ,rimojn : rot-rod, Gestalt-Wald, sindbeginllt. 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: vergelten-melden , Eide-Schwerte, Bote-Tode,
SchosseRose, 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-slifíOcallt, 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, appeUent-ailes.
Ankatl ell la rimrica itala lingvo oni uzas rimoidojn, precipe en . la ' popola poezio. En la kolekto de
Levi,' »FiOI'ita di canti tradizionali del po[>'010 italiano « eiuJMge trovia-as tiaj rimoj: terra-helia, Romapersona, 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 Esperanto nepre hez-onas gin.

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 !«

*

.~~-

Nun kontraií si hatalis arogante,
Por povi sin glorigi por eterne ...

*

*

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 .. .
,

Veueni lin per tentoj ambiciaj ;
Kaj tamen li en sia domo trovis
Amason da fantomoj - sed aliaj .

Malsupxenpasis li al tornbokela,
ombro . sin nul' .akompanite :
Ci : malaperi.s- jen: en nic' lllalhela,
Jeri kreskis gi en luna bnl' subite.

ď De ,

~.

an ,

La negeblank
Úunton mirto kronis,
•.Kaj sur la ,mapoj ' de la katptemora,
S:ub kiuj iam ~liárpo dólcé ~his,
, AnkQraií ,brili.s~ancringo oFJi. '

*

La du demonoj ne pIu nun ekprovis

'.

La cerkkovrilon malferminte pene,
Li levis gin p~r movo malrapida -KajaJitall li wontrigis ripróCplene
' ;Yizago
wiks.e" pála ' kaj rigidá ...
-

•

Denovo tagoj senkonsolaj pasis,
Kaj li similis Sfinkson kun problemo
Sed arlo lia solvi gin ne laú,
Ka} lian koron sat~is peza pramo.

Li konsternite spertis, ke la kalltoj ,
De Ji verkitaj nur por sia plaeo,
Nuu antau surdaj sonas aiískultantoj ,
Ke piedpremas ilin popolaeo.

.'

Audante, 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,
kantoj '~rmi poyus ja kviete,
Alji)iame-?Ja ~egno.de.r ~elo
'1Jeklamus i1m li alAl J1.pete !
,
El la 6eha: Milo' Lukál

La.

.' ~jéar la parén crimo bazigas sur fonet~kaj légoj,
facj le povas amik igi ankau tiuj , en kies naCia
lingvo t.iuj l'imo j mankas .. Tiom pIi, ~ar iflnh elpas
ankal1 Ja lro /npig(j" d ~ Za orelJnemoro . l.:l 'rirn oj 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 fjk sas precize ta f;Ol.JOroll de la unua rimv.:>rto,
h(lvas pri ~ i óur dllonkl arán memoron, kiuritllte bon e
kontl'ntigai$ unkau tu rimo parenca. Povas okaú ' al
nL

ti

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 : n e 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 ,doZcasorca 'kajdirnon4o.,.sango .

....

----~--
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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 nigf'aj r kamelltubojn. SUl' UJlU de gra:ndegaj , .nigraj
kamentuboj sidis tre-tre eta qirdo, Oi rakontis al mi h j enan , veran historion: .
Cu estis, cu ne estis, eble trans la yitromontoj
vÍvis granda kaj poten ca 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 princido tam en 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 noktokula princidino . . . ti el sajnis al mi." hm ... si havas
monteton S Ul' 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 h avas . ,. 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 r espektinda 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 ,. ekonomítl 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 c lllb ~lrasii; lia)} íneditadon. Pvo tio li
deridis elekti alian \'ojdirekton. Fine li . atingis la Cirkaúi\,jon de I~I luktQbazeno. Str;iríg~ dir,i, sed laú Ll "vortOJ
d e la eta bido la tuta popolo, de Ll sucinfanoj, gis
lalougbál'buloj sVll nni~ '<~ e' la ~llroholb:tZ éJloj , ko útrallc
.

~,

6e)a t'a:kto {'sas ueniu. ta protesorp estls disu-'uio kaj .
-li ne rimarkis: ke li e~tas en la mezo ?e be!e'g a parko,
kie .~doj fajfis, brantaro susurls, vcnteto .zumis,
&ciuroj. petolis, l'ondkurÍs. ee Ii ne rimR!'kis la forlasitan, pl'ofundal1 laktobazenol1.
.'y Ou vi scias, kio. okazis? Lamalfe.Jica '('rrofes01'0 hazarde falis cn 1a laktooozenon. Li estis iomele
distra Kaj ' dum la unuaj momentoj ee ' li mem nc
perceptis sian a~cidentoll kaj li ·ce en la lakto cerbumadis pTi la versajna b:mkroto de' la mondo. Li estis
pacienca kaj modesta homo kaj li observadis en la
, laktolago 1a kauzojl1 de la malsan,oj ktp., sed fine la
. amase enfluanlca 1akto devigis 'lin kriegi :
- Relpuuu ! Helpuuu !
Post · kelke cla momentoj kuris tien de Cie la
homoj. Unu el ili volis tuj elsavi la distran piofesol'OlI.
sed 1a alia, la fama juristo, sinjoro d-vo Titolavida kiu
hazarde miksrgis -en la .amason, retiris la jakon de ,]a
saltemu!o :
'- Atendll I La afero ne estas tiel simpla. La
bazeno havas 'specialan celon kaj gi estas princa bieno.
Cli ne- estas kontraujura kaj kontraumajesta ensalti
tien ?
Farigis grandadisput0. Novaj kaj novaj pvoponoj
alveni.,,_ Oni elektis preúdanton, (sinjoml1 Titolavidan,)
- fóndigis -du. partioj : pOl'~ensaltuloj kaj kontraliensal. tuloj. Interterripe la modesta prOfesoro kontente riga:rdis la evoluon "cle la afero, esperante sian baldauan

savon . La :situacio ne esus agrahla,. sed. rigardu. 1i kOri801is .sin. tuj finigos la afel'o. Dumení filozofadu pri
lil malbona mortstatistiko ! li dil'is posle al si mam. Su!'
la bordo sin anoncis jam la dud eka oratoro :
- - Tra pstimataj eeestantoj! ~ diris lailtege
ka:i fiere nova O1'ato1'O - Tioestas fakto ...
- Ne. laklo ! -- interparolis la profesoro, setl ln
prezidanto konstatis li~n malkompelenlion kaj malpermesis al li la paro!on. Fine oni elektis komitaton , kies
lasko cstis, decidproponon furi al la kunveno.
La situacio de la dislra profesoM ciam malpliag.rabligis. Lm j<\ňl sufokjs la laktolago. Sed li estis
mod 'i~ta hOlUO kaj li atendis preskali pacience. La
komita'o post iome IOI1ga disku to revenis kaj raportis,
ke ili fondis novajn subkomitatojn por la esplorado
de la jmaj, kmacisk'lj kaj ekonomiaj aJerflankoj. La
distra profesoro sentis, ke jam alvenas la lasta momento. Kion fari? Sur la bord,o oni nul' disputis. Kioll
fari? Gi jam es tis preskaií tutplcuigita de lakto.
Kion fari? Kion fari ?
·-- Heeelp ... !
., La profesoro estis ege distra homo. Kaj antaú la.
fino de la las ta helpkrio, serenige li surbatis sian frullIon :
-- . Tute mi forgesis , ke mi scipovas nagi !! diris li kaj ' e!nagis .
Se li ne estus elnaginta, Ja fabelo de la eta b~rdo
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,
. revó ' d~~ poet'! .
..,. S~HlÍédito,
410.
.~';.,

<
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•

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 literat urajo ronclojn. Oi estígas. pas}aj o disputoj.lI ,
furiozan entuziasmoTl kaj ankoraú ph furJOzan antagoOl ~
mon . Oni timas lín, oni nekomprenas lin. Li havas disoiplojn 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:mtis: R~dike kaj pl~Iie novan: $urprizan, ,o rlginalan, 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, profunda, 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 . .. «

..

» M~~~: "r.eg,as ia ', mÓpdon «;' ~n_ ti esias ' prisk~ibÚ~ IDOi

dern{. -gaz~ípro~Ílkt~j? J.en ekstrakto :

~."

~ U.ap~rtenis al ci tiudomego; cn kiu, de Sl\pre

Lal'omano rakontas la travivajojn de Stephan Dedalus 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.

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, senc~~~ , kllradis 13: paperstriegoj tra la ofsetmasinoj, p~ten
.c~}:Joljegoj da brilpapero plenigis de 'laplaeaj reVubr~j de C~ll1a:j v,i rinoj kaj elegantliniaj , autoll}!)~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. ~
·
..

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. '

.la ~íibro: de D-ro A. H. Kober »,La animQ de :l'
jum ~isto ~ (Rheinland-Verlaik Koln) ni áiídas la klake:tadori de - la ' rapida kompostni.asino . .Leganie la sekY-antlÍn .
ekstrakton oni scias, ke lčr autoro parolas. pri la lino~ipo:

Ulysses, kiel mem hi autoro . diras, estas cio: tragedio, 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], " komplikaj 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
Ham Na\onek
<

ae

Eu

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 rr ktol'on Sam Jansson, klU
akirjs Itl necesan monon pOl' 1a eldono.
Mi eslas certa, ke la libro havos l a ere l1lerititall
grandan sukceson;

Parvus Piséis;
PEH. BALONO 1\L LA NORDA POL USO.
O:ficiala eldon!) . de 1a ;mtiilu n e10nge t1"o.v~taj taglibroj de Andl"ée k aj liaj dukunuloj pri la tragika veturado 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. Eldonila de l a 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~larad 9j, k)uj antaú 33 j ar oj per haluno i n tenci ~
atingila nord~ .poluson . kaj tJ:agikť ppreis ('n ln nekonala
regioDo.
,.'
.
La jurnaloj mul Ů3 ~ kribis pl'Í la hazard a lreno kaj
~stis muJtaj ~o r!lojJ kiuj el ,infanago subit" rememoris 13
Janl preskafi forgesitan aťJclacan aerveturadon , ki es partoprenintojn 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 ter o. SUl'\'oje ]a norvega Jo j dun a 'n acioj funeb w
so]enis kun e kWl Ia , svecla nacio;. donanle al la murtintaj
he.r ooj 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 , skiz ojn kaj la SII k'c:J>" )
m elitajn originalajn fotojn de la ekspedi cio.
Propre el du P<irloj konsistas la li!:H·o. .L a unlla
parto estas la detala priskribo cle 1a ekspedicio de 1a. koLUenco gis !a' fino. L a clivers;ij capitroj 'p recize 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 peni gaI? migradon
sur la drrvantaJ g]aclblokoJ, 'klU) katen e tenas 11m, sendepend~ 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 nunsom ere, 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 r ekonstrui 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 'e ýidenta] 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 'm otiyitaj . 'JiJl:>le la ":
,kvankarq ,gramatike gosla'n, sM neklltiman fOfmon j onm.:
.....
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K. JL O. STURMEll: POR RECENZO , Eldonitá
de Esperanto Publishing Co Ltd. , 61 pg. Prezo broB.
Jl, 2. 70 _. h ind p , LI.70
Dum Já unu a literatura kurshoro de la Labol'isl,a
Kl t'rigil Ásocio okazas renkonto inter unível'silata pl'ofes·
oro kaj am bicia, inteligenta juna laborisLo, kaj per kon ~
vena hazardo jli komprenas lInll la ;rlian, 1'iu ci fakto n e
skuas la Illondon , sed senúmar ke sangas sentojn , pen sojll,
kondutojn -' por momentoj , kaj kel kaj personoj, ki es
\'ivvojoll knl cigas Ja hazardo, far as kelkajn uwllaútajn
'lDimgestojn . Poste sekvas nova mateno kaj cio rei~as.
Cu nm tiom? - d ť lll anda s la ]rganto. Kaj mi po vas
l,pspc)Ddi Cll j est'. cu nec. Cal' lilI longrta novelo n e dona s
al ni detektivajoj n , nt: estas plen a de surpriz-eksplod oj ,
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 r emcla al li .
Mi puv us cill pártojn de la novelo , kiuj kunvinkus ciuJl
pri la akt-a ti'afkapablo d e la ai'ttoro. Post kvazull sensignif<\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 pupLenlr?? 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 e1enwnLojn , ke ni forgesas pri cio :J lia lin '\lentanLe? Sed
eksonas ln fin a gon go kaj ni frol.H s la okulojn. Kiel
grand aj estas ni aj manoj kaj j en , ki el gr:U1da farigi,;
deoovc Ja direktoro , injoro Stunner !
La ]ingvo de Ja verko estas moderna, kUl'aga , sťd
ankoraCI ne t1-ť; . kion pn ]a Esperant.a lit.eratllrhistorio onI
nornos evo lllinla Stlll"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 Esp erantista 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 , am pleksa kaj detala, vere
grand valora verko la Plen a Vortarego, ki es necesecon
deklar is ins.iste Zamenhof, hris gravan paAon antauen
S Ul' sia vojo de efektivigo. Prave akcentlls la Antaiípar olo,
1.e ci tiu libro, kiun ciuj, precipe Lingva-Komitatanoj
pova~ facile ekzameni, esploci kaj pridiskul:i , oportunc
liverp ' l a n ecesan 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!
x
Car "1a Kabe-vortaw' jam arka:igis, n ekgia vortprov.izo ,
nek giaj vortdifiIloj estas pIu kontentigaj , La Boirac\"ortaro cstas l a 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 bezon o.
' .
'
La Vorlaro n e dpnas, ,sole vortkl arigojn, sed monLras
la uzon de la vCl1'1o p er 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 klarigoj, 'kal vere i dmirli:lde :zorge 'f arita ·sÍnonimarp 'kompletigas la verkQII , J
~.indá, ,.kaj n emalb.a vebla 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 '
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, hedallrinde ' 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 kom 7
prenas dub-es~n,ca, kvankam · ~j vola~ esti dubcisl(/lca, aú,t:!ubsenca, 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' proHituita. 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,

rua'

na gazeto

I a . pl ' e j 9 r a val i b~

s~ridepe~da,- supemacía, universaIa, il-

de }a nuna vintra sezono: la unua ol'ig,inale cn Esperanto verkita Mondhistori o,
sub titolo: »Jarmiloj. pasas«, en du
dllonlede bmditaj voluUloj , kun arlaj
reproduktajoj , kartoskizoj kaj kronologiaj tabeloj - petu specialan pl'Ospekton! : Ni ,eldonis kaj eldonos ankaú interesajn 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: -novcmbro 1930) ni q.issendas senpage lau
deziro. Skrihu al

ustrita, - la $Ola Esperauto-ga:reto, kiu
de pIi ol d,ek jaroj čiusemajne .aperasseninterrompekčlj reglllekiél horlogo, en
fórmato de taggazeto, .kundetalaj informoj pri la tntmonda Esperanto-movado,
. kim :Taportoj pri aktualajoj kaj interesajoj 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 specimenon de la Administracio de

heroldo de esperanto
b,r,iisSéleratrasse 94" . koln, germanuj.o

..
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librofa.k octe heroldo

.b riiss'eleratrasse 94, koln, germanujo

Petu senpli.gan specimenon d4l;

MEDICINI

j -o

-~-

Tulmlnd.a

ESlleraulisla ' luracista
'bezonas vian subtenon

Giest8s la ,s ola pure RC·1Anl~Il';·
gazeto', en Esperanto
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Antaiíparolot- Gaz~1artikoJoj :.... Traktajdj ,.,.. Parola!fqj - Leteroj ":""'P:OelIloj, .
Kolektitaj kaj "ordigitajde D7
Joh. DfetterJe: Kun 6. fakslmilajoj kaj pórtreto

ORIOINALA VERKARO

ro

DE . L. · L. ZAMENHOF

de L. ,t. Zamenhof. 1929. 605. pagoj . LuksatolbirdajoRM i5.~ '.",~
,.
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Kun pořlretó de .D-ro "L. L. Zan enhof. 1923 10,9 pag.oj .
. Bindita RM 3:50.

DE D-RO EDMONDPRIV AT

, Vol. I, : I?eveno kaj ko.menc.ó : ·1 887;'1900. , .

LINGVO ESPERANTO ;
DE D-RO EDMOND PRIVAT

Dua eldono . 1923. 74 pagoj
. Kartonita RM LEO. Luk~a tolbird;; jo HM 2.,50
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