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La Festeno ce Trl.nalhiono
-

T ltu s Pet ronlus A r b lte r -

Petronioestis samtempulo de la roma imperieslroNerono, ce kies kortego li vivis kiel la favorato ,de 1a imperiestro kaj la plej supera juganto
pri , cfll'emonioj kaj bongusto. Kiel multaj aliaj cn
la cirkaúo de Ja duonfreneza tirano li fine senfavorigis kaj ekhavis perfortan morton: vidante la
millacant.an mortjugon li mem mortigis sin elegante kaj facilanime , kiel li vivis (67 p. kr. ).
DI" li ni posedas fragmentan kulturan romanon ,
genian spegulbildon de la nerona tempo kun gia
malmor al eců kaj dekadenco. La plej granda fragmento es tas la brila priskri:bo de la festeno ce
Trimalbiono , el. kitr la cisuba traduko estas eltirajo .
Kun ·mokanta ironio li tie pentras · la -ridigan personou de Trimalhiono , iama sklavo, kiu ricigis, kaj
la plebejan l511slon de la parvenuo. Sed nun ni
sekvll ErikolplOn , la rakontanlon , kaj lian kunulon
Askilton al la f eslenejo, al la-- palaco de la nobla
Trimalhiono:

ine ni alvenis al la domo de nia invitinto. Ce la 1lnirejo staris pordisbo
vestita verde kun cerizkolora zono.
pnrigante pizojn en argenta pelveto,
kaj super la sojlo pendis ora kago,
.
en kiu multkolora pigo salutis la
gastojn. Mirege mi rigardis tiOll, kaj enveflinte mi ne
povis ne rigardadi la mirigajn pentrajojn SUl' la tuta
muro. P~tkiam ni satigis nian rigardemon, ' ni estis
enirontaj 1ln la mangoearnbron. Sed tuj sklavo, kies
sola devo tio estis, ekkriis:
-. La dekstral1 pieclon UJme!
Ni piedfrapadis dum mcimento .por antaiímeti
la korektan 'piedon kaj ne tran.spasi la sojlon kontrau la
regulo.
ď Fine Dl kus;Ís cetable, kaj sklavoj versí s negan
akvon SUl' niajn mmlOjn . Dume aperis la unua, tTe
apetitiga mmlgajo, ' car nun ciuj estis cetable escepte
de Trilllalh],ono. Sur . pleto starÍs azeno el korinta
!JmnlO, pOTtante duoblan sakon. kun verdaj olivoj en
unu kaj nigraj en la alia duono. Snr l a areno estis
kl"Ome . du p elvetoj , ell kies randoj ~stis gravuritaj la
nomo de Trimalbiono kaj la pezo de la argento. Snr
aUutímj pontetoj vidigis mangeblaj nmsoj, smiritaj
per mielo kaj papavaj semoj, kaj SUl' argenta 1'ostkrado vaporantaj kolbasoj.
TiuJ Ci .irandajoj guste absorbis nian atenton,
kium subi~~ ' muziko aiídigis kaj Triínalhiono mem
estis enportata, sidante snr amaso da kuseuoj. La
vídajo 'nin pTeskau ridigis, car lia glata, senhara kapo
elstaris ridige el skal:lllt;l mantelo, kaj CiTkaií sia kolo'
li havis mári~ttikon kun purpura hord.ero kaj ciřk;iiíe
dependantaj frangoj. Pm'igante siajn dentojn per argenta dentprnigilo li diris :
'.'
.
.
.
.
, ~ Efektive Í1e placlS al mi a:.rP<.orau altabJigi,
·m~afani.Íkoj, ) seJ por n-e igi: vin a'tendi , tro 1onge, nii
tute rezignis miun p:ropraa plezuron.
.
~ . Nun. oni enportis Korbo"!! sur pleto, kaj en .la
korPo kuSis ·ligna kokuio, eteuQante la ' fhigilojI,l, kva. zaň gi estus.,1(ovanta: J;)u sk!Avoj 'tuj a1~is; kl!.j · trasereante dum mugantamuzikadó la kovejon, ili elprenis
unu . pavan ovon pást la ' alia kaj disdQnis ilin al la.
ga:stoj. T~m~iono
. :ardis: káj _dÍTis :
jn ovojn snb la' kokill'on,ka:j ,
. ,, ~Mi ~'m:etigis "
Je Herkulo, mi~ timas, ke ili jam estaskovitaj. Tamen

ni ekzamenll , cu ·ili ankorau estas mangeblaj.
Ni dísl'ompis la ovojn , kiuj estis faritaj el ia
dika pas ~ o. Mí preskaú forjetis Ia mian, car sajnis al
mi, ke gi jilm ellhavas pavidon . Sed kiam 'mi audis
kutimall gaslol1 diri: Tie interne ia bona devas esti,
-- mi seuscligís mian ovon kaj :j en : tie intcrn e mi
trovis grusega n skolopon cirkauitan de piprita ovoflavo.
Subite lu muzikjstoj doni s ian sigllalon, kaj la
mang-ajoj esti s rapide elportataj de kantanta hor\(). En
la premado iu sklavo perdis pladon kaj gin repl'enis.
Sed tion rimarkis Trirnalhiono. Tuj li ordonis, ke oni
vangofr,a,pu lin, kaj ke li rec faligu la pla<h.l. KJaj
post mOlllento venis Sk1aVIO kaj forbaJais gin kune
kun la alia forjetajo.
NUD oni cnportis vinujojJl , kaj TrimuJhiono kun . batis siajn manojn ' kaj diris:
_. Vino est.as vivo. Kaj puran opirnianan ml
regalas. Hieraú mi nc regaJís tí el bonan, kvankam ml
tiam havis ph noblajll gastojn .
Dum ni nun .trinkadis kaj guadis, sklavo aperis
portanta argen tan skeleton tiel kOllstruitan, ke giaj
artikoj esti s maveblaj ci udirekten. Tiun Trímalhiollto
ripet.e jetis lai.í.lon ge de la tablo, je kio la movebla
sk~lelo ekh avis la plej grote8kaj n po~ojn , kaj li deklamis:
Ho, mizeruloj ni, nenio la homo estas,
tiaj ni ciuj e8tos, kiarn ven-os la Morto.
Tial ni vivu, kiam tion permesas la sorto.
Kiam la aplaiído finigis, onienportis mangajon,
kiu ne respondis al niaj esperoj. Oi estis fonda pleto,
snr kiu vidigis la dekdu signoj de la z~iFJw, kaj suh
ciun signon la kuiristo estis metinta la al gi konvenan
mangajon. Eu la mezo kusis jus eltrancita herbha,va
terpeco portanta rniel-celaron. Subite kvaI' sklav10j endancegis dum rnuzi.k.udo kaj f.oágis la supran parton
dll la pl eto. Snbc ni nu n vidis gl'asigitajn bu'dojn,
porkan mamon kaj lcparou kun flugiJoj , por ke gi
similu al Pegaso. En Cíu angu'lo de la pleto stari~
Fauno, portanL:t saketon. el kiu nuadis saúco sur fiSoj II , kiuj Cirka(magadís kvawu .cn lageto. Ciuj ekaplaiídis, kaj r idante ni ekokupis uin pri Ja frandajoj.
Subite eksouis ekstere granda brna, kaj spartaj
cashundoj aperis, kiuj komel1cis cirkaukuri la tablon .
Post tio aperis sur pladego gl'andasovaga porko kun
capelo SUl" la kapá, ti a, kian portas li.berlgitaj sklavoj.,
kaj je la du dentegoj pendis du ko.rboj plektitaj el
daktilbraneoj, kajplenaj je daktiloj . Ma!grandaj porkidoj el pasto kuSis laií.longe de la porko, kvazaií ili
sueadus je la rnamoj, kOlnpreneble por klarigi la
sekson. Ti:ujestisdisdonataj a1 la gastoj. Por dislranti
la porkon venis harbcga. grandegul.o cn casista vesto
kaj kml elingigita trancilego. Per tiu li distrállcis la
ventro.n de ln porko, kaj tuj el la ttuo elflugis amaso
da turdoj. Birdokaptistoj staris pretaj kun glukaptiLoj ,
kaj dum momentů .ili kap tis la cirkat\f1ugantajn turdoju. Tiuju disdůuiginte Trimalhiono diris :
-: Ekwmenn, kiajn glanojn mángis tiu é.i arpara
porka.
.
.
Tuj la sklaýoj kuris ,al la korboj pendantaj je
}a deutegoj kaj disdonis la daktilojn al la gaslioj.
Dume mi mrute pripensadis, kial la porko aperis
~ kun eapelo, · Po~ ,kiá.m mi do vane m,obilizis m.ian
~ tutan. inteligentoll, mi" kolektis inian kuragon kaj demandis mi~n najParon pTi tió, kiq min turmeutis.

- Tion ec ' via sklavo ~vus klarigi, li resl>ondis.
La afel'o' ť.'Itas ja evidenta. Tiún ci porkon . Ce la
hieraiía festeno la gastoj lasis libel'a, kaj pro no ~i'
hodinu aperas kiel liberigito.
Mí sekrete malbenís min pro mia stu1teoo kaj
nemon pIu dCJmmdis. por ke oni ne kredu, ke ,mi
neni.ammangis inter kleruloj.
ď
Post tiu ci mangajo TTimalhiono l.evig-is flor iri
,al la ,ncoosejo. Tiel liberigi.taj de 1a til'uneco, ni kom,-,
encis igi la gastojl1 bubili, k.ajla aeJ'O zumadis d~
.ridig,uj - l'.akollooj , lriam Trimalhiono l'evenis. Visinte
sian frunton kaj lavinte la ma:nojn en parfumo, li diri$
:post momento :
..;..... P,ul'donu, arnikoj , sed jam de longe ~iadig
ť.'Ito estas maJooi1a. Kaj la kuracistoj nenj.on povas fari.
'Mi ' eSl)crus tamen, ke gi b'aldau ~denove 'igos bona kna00. Kaj se lll ' de vi deziras prizorgi 'ian bonfarton,
Ji ne hontu. Ni estas ja cioj nul" homoj.
Ni dankis lín pro lia afableoo kaj sel'vemo kaj ,

suppremis nian ridemonper, mUlta , írinkado . .
"
Ní ne ,;gt~;~' .e Úr!nl{oraň '~estas'. ~lproksime. de
fa: supro de l'mangajaro, en 1a ' mew de la dekhv'o,
kiel Qni diras.Cal'kiam la,' skla,~oj purigis la taMon
dum muzikado, tri ~.blankaj porkoj estis ' enJwndukataj ,
ornamitaj per kolbridoj kaj tinti1oj. Mi kredis, ke j~i
estas Jonglist,oj kaj prezentos kelk-e da ákl'ObatajpJ.
Sed Támalhiono ficniigis.JIij.an ť.'I}ie1'ol1" demandante:,
-- KiOl:1 el ilř vi deZiras 'SUl' Li tablo?
, ,Kaj tuj li venigis, l.a k;uiiiS~n, ' kaj ne atendante
Dian eJekton li ,ordóil.i:s,~ ke oni bucn la plej ag-,án. Post
tio li J(1omencis. bubili,. s~ li -unkomu ne elbusigis cion,
kiam subite pl.adego , kun grandegaporko staris sor la
tablo, Ni ekmiJ:is p'ro 1a iapidl~oo kaj luris, keecc koko
rte lK'v,us esti tícl, :rapide pi'eparita, kaj tiom pt, car
Ji porko saj nis esti' ll1ulte'" pli grahda ol. la, unue vidita.
Sed Trlmalhiol1o "gin pIi kaj pIi' rigardadis kaj diris:
"
~ Kio '? "Kio ' ? Oůi ja 'ne ·elprenis la intestojn
de Ia JlOrk'o? 'Ne,' je Herlru,lo ! Rapide, venígu tuj
la kuiristoll !

Poe:moj ella Eatlna
.:.-. K. Kalocsay -

,Al ,Tf)aliarcf)us
lioratius

Jen, vidu, stal'aS blanke sub alta neg'
Soracle. Klinas sin pro la peza sarg'
Laarboj pene kaj'pro ľ akra
Frosto rigidas riveraj ahoj .
Forpelu fl'osLon: jetu abunde ' a:I
La fajro Iignon ; pIi malaval'e nim
Vel'sadu la kvarjaran vinon,
Ho Thalial'chus, el kruc' Sabina.
Ceterou dioj Wl'gu! Se ili jam
Pacigis ventojn blove Iuktantajn kun
Batala mal" - pIu nek cipreso '
' EstHS movata nek ulm' rp.aIjUlla.
Ignol'o, 'kionpOl·tos 1a Morgau kaj
.La tagojn, kiujn donos la ~ť ul vi,
Rigardu gajno ! Nek I1ordanQOjn ,
June mal§atu nek dolcajn a~ojn,
Dum maljunago ' splena fOTestas 'kaj
Vi flol'as. 'Nun la Kampon vizitu kaj
La p:la.oojn, por flustradi dolce
Ch·kai:í. la nokto, en hor' fiksita.

Nun earmas vin la rid() petola de
Knabin' kaainta sin en ,anguIo, kaj
Garantial' rabita for de
Bl'akoj au sajne rezis~ fingroj.

Al Barine
lforatius

Barine', se vin pro la juroromP-Oj
Foje kafus pun', se nigr~us al vi
~la ,denť, se nur ~ SQla fingro
I~us malbela,
,

Kredus mi. Sed, jen; se vi ka:pou vian
Sargas per peffia' : ~iufoj e ví ec
Plilielig.as, por la danger' komuna
De ľ junulal'o.
Ecutilás ~in , ke '.vi false vokas
Cindrojn dé I' patrín', la beTon tutan
Kun Ia muta ar' de l a steloj kaj la
D~~:tjl,1" se,I:l~or~jn. , ': " t , .
Kreskas nu; poJ'vi junufetOj Ciuj
, Nova servistar'. ~a 111alnova grumblas
Pri lá peza jug' de ľ estrin' malpia,
Tamen - ' piu restas.
Timas 'vin patrm', av.arul' maljunil,
Pri 1 fíleto kaj la edzin' j usvirga
Pri ľ junedzď, ke lin via sorc.a rondo
'
Longe katenos.
,' Ridas .veuus ' mem prici1.io, l'idas
Mildaj nimfoj kaj ·sovagvI' Kupido,
SUl' la sanga !t~;w' aktigaiIte sagojn
Cia~ ardantajn.

Al C[)loe

Malgaje la kuiristo venis al la tablo kaj balbutis,
ke li fOl'gesis elpr~ni la intestojn.
~ Kion? Forgesis? Cu vi kredas, ke porko
cstas kiel pipro kaj kumino, ke oni povas gin
malatenti? Malvestu lin !
N,enia prokrasto : jen lu kuiI'isto staris malvestita
kaj malgaja inteI' du ekzekutistoj. Tiam ni ciuj komencis peti pri li dirante :
- &tas j,a facile ~rari. Ni petas, pardonu lin !
Mi tamen ne sentis ian pru'donemon, kaj ne povante min estI'i mi klinlgis al mia najoaro kaj flustriei,
en lian orellOn :
- Tiu ci devas esti tre maltauga sklavo. Forgesi
senintestigi poI'kon! Mi lín certe ne pardonus, ee se
li maJ.atentus .fiSon.
Sed TrimaJhiono rericevis sian afablan mienon kaj
diris :
Nu, car vi havas tiom malbonun memorkapablol1, senintestigu gin antau niaj okuloj !
La kuiristo sin 1'00 vestis, ekprenis tl'ancilon kaj
__o

Himno 01 Diana
Calullus

.Al Diana adeptas ni,
Casta knaha, knabina rond' .
Do diinon Diana ni .
Kantu, Castaj geknaboj.
. Ho, fil~' de Latona kaj
De ľ plej granda Jupitro, vm
Na,skis via patáno en
Delos, sub oIearbo.
Ke viestu estrino de
MontQj, vflrdaj arbaroj, de
Valoj kase kusantaj, de
AhOJ bru~ fluantaj.
Helpas vien akusdolor'
Ho Lacina; ce vojkrucig'
Ho, Trivia, vi l'egas; vin
Luman,
nomas
ni Luna.
I
.
La m~zuron al jru'a kur'
Don,us via monata voj',
Vi la domon de 1 kamparan'
, B~nas .rice per fruktoj.
- Placu kiu ajn nomo vin,
Estu bona alHoma genť,
Lau antikva kutimo kaj
Benu gin per ~undo.

Jela mori o de paser o
.

Calullus

Venusoj kaj K~pidoj, funebru kun ·.bment',
Kaj ciu homo, kiun .distingrui bona sent' JCár mortis la pasero d~ mia -amatino,
P1ez..uip kaj fierq de I,nia amatino.
Ol la okůloj propl'~j ~i ja pli anrisgin,
Cár doMa >cstis gi; kaj , al sia -sinjorin'
O~i~ tujg-i,. kiel filino al patrino.
G-~ 'sin ce
fo.rmovis de- l' ~iDjQrina sÍno,
Sed cirkausaltetante tién kajti~Ii ci
~ur al .la~j~rinopep:eiis:~ ciam ~i.

ne

distl'ancis la vent-rOlI de la parko L.·1I11onge, laularge pel'
singarda mano. Tuj eligis cl la largigantuj vundoj
amasoj da kolbasoj ciuspecaj. J e tio la tuta sklav,ul'o
spontan ee ekaplaudis kaj ekkriis : Gratulon, Gajo! KaJ la kuiristo estis honlOrata per tri.nka}a knj arg-Bnta
krono kuj ricevis poku1ou sw' pleto el korinta bronZů.
lun venis jonglistoj. MaJdelikata atleto starigi '
kun stupetaro, kitlJl kuaoo suprellgrirupis, por danci bu
muúko S Ul' lil plej supru stupeto. Post ho li devis trasalti brulantajn ringegojn kaj podí kruc-egon per ]a
delltoj. Sole TrirnaJbiono udmiris tioll fuj diris, ke tiu
arto ne estas sata tiom, kiorn gi indas. Cruj aliaj
distriloj estas nul' foI'jetaJo.
Ouste kiam li tion diris, la knaho malsuprenfa1i'i
S Ul' lin. La sklavoj kaj la gMtojekkl'iegis, ne pro ' 13,
ubomeninda víro, car ili vol'oute vidus lin kUll rompi~ .
kolo, sed pro timo, ke la festeno povus ekhavi mulgo-.
jun hnou. Trimalfliol1'o gemegis kaj klinigis sw' 1a
brakon, kvazau gi estus rompita, kaj tuj kurudstoj
alkuris. Fortunata, lia cdúno, alkuregi la unua kUli

Kaj nun gi devis ti.en {oriri maHum-voje,
Ve kie ja neniu revenis iufoje.
Malbenon al vi, Orous , malluma regioll ',
Ke cion belan tiel yi glutas sen pardou' !
Pasel'on tid belall yi nun de mi forportis.
Pasel'o kompatinda, ho, granda ve, vi mOl'tis!
Vi kauús, ke ľ knůbino, larmante pro ľ dol-OJ" ,
Okulojn rug,e-svelajn nun havas pro 1a plor' .

Virina vorto
Calullus

Diris mia vmn, ke nenies edzin si farigu.'l
Krom mla, kvankam mem svatus J upitro pri si.
Diris si : .sed sc viTín al amanto sopira parolar.,
Skribll la vortoju SUl' vent', au sur rapidu ri, er.

'Re;;i!.igno
Calullus

Se plezurigas nin rcmemori je proprajbonfu.lIOj ,
Scii certege ke ni estis houesta j en dev',
Kaj ke pri sankta promes ni ne pekis, nek fcderant-e
Diojn alvokis ni por jlll'on misuzi por tromp' :
R.~stos multa plezur vivlonge ja al vi, Catullu'l,
EI ci sendunka rilať, el via runa frenez'.
Car cia bono, de hom por la homoj d:i.t'cbla farebla,
Estis dirata de vi, estis farata de vi.
Cio ci for. La kredit' ja pereis en kor,o sendanka.
Kial turmentas vi do tiel kruele vin mem?
Kial kun firma anim' ÝÍ ne tirM vin cl ci pasio,
, Por ke jrun cesu mizer', malgraií ee dia destin '?
»MaJfacile:subite . ccsigi. 1a .aOlOa tre longan. «
MaJfaci1e ja, sed jen via dev', klel ajn!
Jen la sola sav' ; gi-esms venkakirota,
Faru, se povas vi, ' kaj se ne povas vi, ee!
Dioj, bo, se 1 indulg' apartenas .al vi, se vi iam
Donis helpou al hom' .et je la rap.do de toml), ,
Vidu min en ci nŮJj(~r' 'kaj se pum mi vívis la vivon ,
Siru ci . peston el mi, siru ci damnon jrun for!
Ve, liu svena torpQr' penetr,ánta tra. ciuj fibretoj
Kicl elpelis sin' cian lulpablon dé g-oj' 1 .
Ho, .mi ne :petas jam, ke la amon si l'ecipl'oku,
. Nek la neeblon, ke siestu pudora yirin' : .
Fartu si 'bon:e, mi j.amci bontiudanm.alsanon cesigas.
Dioj! Ho donu al mi tion por mill fidel' I

ilírtanlaJ haro] kaj pok.Jo en ia mano, hieg.anle, ke
Si ~stas la p1ej kornpatmda kaj malfelica virino. Sed
la koabo iris de unu el ni al la alia, petante pard~on.
Mi snspektis ian novan surprizon , car mi ankoraií ne
forgesis la rnalatentan k'Uirislon. Kaj mi estis prava,
car anstatau puni la knabon, Trimalhiono solene deklaris, ke li estu lihera, por ke nenin povu diri, ke tiel:
granda viro es las fl<lpita de sk1avo.
Ni Ciu j laiídis lian llobleoon kaj priparoladis la
malkonstanteooll de la vivo.
-- J es, diris Trimalhiono, tin ci okazintaj'o ne
devas resti sen prikanto,.
Kaj tuj li havigis al si sian skribilal'on , kaj post
mal10nga pensado li lautlegis la j en au :
Okazas Ciam, kio nc estas atendata,
kaj de l'hazardo eslas 1a vivo al'anga ta.
Tial, knabo, plel1ig u tuj al ni la pokalojn.
Sed nun ni denove eslu goj aj , l'igardu la homeristojn.
Tuj eniris la trupo, brue frapante SUl' la sildo j
p er la Lmooj . Trimalhiono sidigis SUl' kusenon, kaj
dum la homerisroj deklamis gl'eklingve, li per akresona
voto laiítlegis la tekston latinlingve. Subite la hOllleristoj
ekkriegis, kaj intel' la flankenkurantaj sklavoj oni
enportis snr duoentfunta pladego ros titan bovidon kun
kasko snr ta kapo. Poste sekvis Ajakso, kaj sving~U1t~
ian dingigitan glavon Ciudi,rekten, kvazau li estus
frene7-3., li dishakis la bovidon, kaj trapikante la peoojn
per la glavpinto li disdonis ilin al la konsternitaj
gas toj.*
Sed ne longtempe ni povis admiri ti:ujn spritajn
aJ'ang'ojn, car subite la plafono komencis kraki, kaj la
tu,!.8..eambro ektl'emis. !(onsternite mi eklevigis, timante,

ke Ía ' jonglistopov\lS malsuprěnveni el Ía plafono. Kaj
la aliaj gastoj estis ne malpli konsternitaj kaj suprenrigardis, rnirante, kia neatendata šendajo' venos él la
olelo. Sed jen 1a plafono disigas, kaj subite giganta
ringego mallevigas, ciř kaů kiu pendas otaj kronoj
kaj alabastra j parfumujoj.
Dum ni havigis al ni tiujn ci donacojn, ni ree
turnis niajn okulojn SilI' la tablon.Jami!taris tie placl,!)
kun kukoj Ciuspecaj , kaj meze Priapoel pasto, kiel
ordin are cirkaúprenanta vinbel'ojl1 kaj fruklojn ciuspecaj n. Avar e ni eteodis ln. manojn por preni, sed subite
uova surpriZD uin ridigis. Car ee tre malforte tusite,
la kukoj kaj fruktoj kom encis sprucigi safran,on.
Post momento Trírnalhiono 01'dOn1s. ke oni alportu la deserron.
.
Dume sklayo, kiu disdonadis varl11an akVOll , k"Omencis imiti la najtingalon, kaj alia sklavo, kiu sidis
oe la piedoj de sia 111.astl'o, tuj komencis deklami
Vel'gilion, tiel ke tiu t i je la unna fojo sajnis al mi
naúza. Post tio li elprenis argilan fajfilon, kaj
dum pli ol duonbol'o Ii imitis flutiston, dum' lia masb'o
kantis malsupTentirante la lipon per la fingroj.
Tiuj terurajoj neniam filligus, se oni ne enport.us la descrlon , turdo jn el pasto, plenajn je sekvinbel'oj
kaj lluksoj . Poste sekvis pomoj, gamilaj per dornoj
pOl' simili erinaoojn. K.aj tio estus to1erebla, se ne
aperus treege pii teTUra mangajo, kíul' ni ne povus
g ustumi, ,ec se ni estus mortantajpl'o malsato. Car
kiam ni kredis, ke tio, kion oni alportis, estas grasigita
. ansero, cjrkauita de fisoj kaj :birdoj eil1specaj, Trimalhioflo diris :
-- Kion vi vidas tie ci SUl; la tablo, karaj amikoj,
oslas faritael unu sama korpo.
'
Mi" kiu ~tas tre saga vÍr<?, tuj komprenis, kio
gi estas, kaj flustris al Agamemnono : ,
- Estus mirinde, se cio Ci tio ne estus farita
'
cl sterko au almenau el wmo.
Sed ' Trimalhiono min interrompis dirante:
- nel vere, kiel mi deziras kreski lau rioeco"
ne korpe, mia kuirisro faris tion el UDU sama porko. Li
estas multvalora. Se oni tion deziras, li faras -fison ' el
fetosak~, kolmnhon el Jardo, turron el Sinko.
Subit~ ,envenis du sklavoj, kiuj lausajne estis
komencinta~ kvel'elon Če la akvejo. Almenaú ili ankorauportis siajn akvopotojn snr Ia, nukó. Kiam Trimalhiono prijugis ilian disputon, neniu el ili estis
kontenta je liadecido, sed per siajhastonoj ili frakasw
la potojn unu al la alia. Konsternite pro la irnpertin- ;
enteco de 13. verS:ijne ebriaj viroj , ni oiuj turnis la,
rigardojn al la interhatalantoj. 'Tiam. ni ·ekvidis ostrojn
kaj mitulojn {llfalantajn el la patO), kaj ilin sklavo
kQlektis sur, pladon kaj disdoms al ,la gas,toj.
Nun Fortunata ekd'eziris dan<;i, kaj Trimalt1iono
kriis al laskla,voj :
, ,
,- Mipermesas vin, Kariono, 'kaj, yin,FiWgiro,
kuSigi mter ' nin cetáble~
"e.
Tuj la sklavoj sin pusis inter ,nm tiel, ke ni
preskaií estis -forjetitaj de snr niajk3napoj: .
- Karaj amikoj, diris Trimalliiono, la sklav,oj
estas ' ankaií homoj kaj sucis virinanlaklon sarne ,kiel
ni, kvankam ili ekhavis malfě1ican · sorton: Per malmultaj vortoj' ; mi liberigas ilin oiujnen mia testamenw: Tion ci mi sciigas, por ' ke miaj slilavoj min
amu jam ,nun, kvazau mi estus mertinta.
,
Ciuj ,"dallkis la mastron :pro '~}corho~eOQ, kaj
"
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, , " F:ren~ziJintc ce Trojo~ Ajaksok~gis ',en :hrutaron
kaj mottigi:s ' la beStojn, 1u:edante!ď ke lli' ésfus mal~íkoj.
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ke tio n e es tas ta seroo, l~ cnportigis la
testamentou kaj l!lútlcgis giu de la komenco gis la
fioo, dum la sklavoj fun ebre gemis. Post tio li diris
ul gasto :
-- Nu, kara amiko? Vi ja ful'oS mian tomhan
monumenl;ůn tía, ki :l mi ordon ~s?
] iam li . tiou diris, li komencis pIOl·i. Ankaií
Fortllna ta ekplol'Ís kaj fine la tuta sklavaro ekgemegm,
kvazaii ili. ceestus ce funebru festeno. Et; mi devis
plOl'i: Sed nun 1'rimalIt iono diris :
- Car ni j a scias, ke ui mortosJ kiul ne gui la
vivou ? Ni estu gajaj kaj jetu nm en la banon !. Vi
tiou certe ne pentos. G-i estas varmega kiel fomo.
Mi tur.nis min al Askilto kaj dcmand is :
-,.- Kion vi opinias ? Mi certe tuj mortus, ce nul'
vidante la banon.
- Ni sekvu, li respondis, kaj dum la aliaJ !fas
en la banon, ni elsteliru !
Mi tiou konsen tis, kaj tra la galerio 11i venis al la
pordo. Tie tamen ricevis nin la gardhu ndo kun tia
furiozo , ke Askilto subite lmsis eu haseno pOl' fisoj.
Kaj mi, kil! ne estis multe pIi sobra, ankau estis
tirata én la saman abismon , kiam mt provis lin hclpi.
La cambris to tamen nill savis, trankviligante la hundoll
kaj nio elakviga nte. Treman te pro malvan no ni mm
petis la cambris ton elkondu ki nin, sed li respondis :
-- Vi craras, se vi kredas, ke vi povas cliri tra
la sama pordo, tra kiu vi eniris. Ankoraií neniu gasto
elil'is tra la enirej o. Tra unu pordo loni eniras, tra aha,
oni elit·as.
por mor:tri,

Kion ni faru, ni m izeruloj , enslositaj 'en liu Ci
novspeca labirinto. Vole nev,ole ni devis bani. Tíal ni .
humile petis lin konduk i nin al la banejo. Tie ni malvestis llÍn kaj eniris. Meze de 'la camhre to starís Tr~
malliiono, kaj ee nun estis neeble eviti lian abom~ll
indan fanfaro nadon. Poste li, vel'sajne Iaea, sidigis:,
sed stimuli ta de la eho en la cambro li tuj malfel'megi:s
sian buson kaj kóm:encis hipligi la kantojn de Mellek~
rato. La aliaj gastoj sin tenis recip-ro1ce je la rnaflioj
kaj dancis karusele cirkau la bankuvo, lai1forle kriegante. Dum ili amuzigi:s, ni eniris en la banon.
Nun kiam nia '8brieco forblovigis, ni estis enkondu kataje n alian mangoé ambron , kie FOl'tunata
'Ůkspoziciis s iajn multek ostajojn .
-,,- , Nun ni e.<>tu gajaj, dit·is Trimall1Íono, kaj
amuzig a gis la tagigo!
Guste kiam li tion diris; koko ekkrus. Trimal hiono ektimis.
--:- 'Certe n e Benkaiíze ekkriis tiu gardant o, li
diris. Au okaz.os fajrego , au mortos iu cn la najbara jlO.
Cio" ma-lbona forestu ! Kiu portos tiun profefu n tien
ci, rloevos oOilaoon ! '
.
, Li apenaií finparo lis, kiam la _koko estis enportata. Triníaih iono ord.onis, ke oni gin tuj kníru en
kupra kaldrono. La lerta kníristo, J4u cl parko ' faris
birdojn kaj 'fiSůjn,gm tuj pretigis. Post kiam ni
guis 1a frand1!-jo1l, Trimali iioIlo diris :
~ ' Nu, kataj amiko~J estu 'g.<?jaj r lam ankau mi
ne .estis ' pli ol vi min. NIH per mia propl'a kapableoo
m~ esta,s, ,.k io mi Itun estas. La kápenh avo I.aras cion,
cio alia estas nul' forjetaj o. ,Mi-, acetas b01rpreze kaj
v,endas 1lOnI>r~> Mi preskaú rompigas pro feJiůo. Fidu
al mi: Jciom ()nl bavaB cla mono, ti'OID · oru valoras.
T-ielxu~, kiu estis, vermo, nun estllS poteuGulo ..Btmo, al":
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liapidc tumigis pulioj.
Tiral c 'w nielis rimenoj.
La §aftoj de la transmi sioj
Hapidis en citlcluj prameno j.
La suna ridetis a/able
Tra al /a la'adilu fencslro,
{Ju jigis animon ugrablc
De sonoj tabomj orlťes tro .
T{ olere grincad is f erbloleo
Cr·danlc aZ dl'nloj .<egilaj ,
](oj pos/r' cizi/o hun moho
.-;altigis "I)Ímlojn U/ulilajn .
Horiloj f!rofuJl(len p l' nelri.~
I_ava/e per ItlWO /W H sapa.
S ,lI' hOl'na 11m bos' hel.:sametris
AJ artela skandan le per frapa .
Sto1'Gdis ce sraabot miloj
Cent homoj vestitaj en bluzoj,
SUl' slabloj pl'c ti~ is Za iloj
Vokotaj al gajaj amuzoj .
Kaj en rnanipul' senhezita
Kelkdclcoj da bra/coj ckfajlis,
Kaj iu al stab/o rom,pila
Tabulon fralcscnan alnajlis .
Kaj grincis mdalo -martiro.
Plorantc pro alcra lunnento
f{ oj pl"l1 don pri homa vam piro
Ci ble/ús en grinca Zamento ,
Ci - titi iJi Inultsuf erinto
8n fo rmo d,' lmpro haj Stalo,
En formo de fao lwj zinlco,
/;;sla}' lcom paiinda - m etalo.
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Oe alla]' fenestroJ' .. tomiloj ,
~
Titanoj de hOl1w ieknil~o ,
~
Brilantaj radeto j, tumiloj ,
(j
Sagaca invenlo-lcompliko.
Oe unu .. junu!' dudeJ,:jara,
~
Tomisto il'e juna, sed lerlG,
~
En tiu lwos' ·dentradum
~
lJi/otas per man' sia sperla.
~
Turni§a s' la bloko m etala,
Gin mordas la lornolrancilo.
Voll>4Jas rubando spirala Metalo' formortas en brílo.
~
Dam jaro ne estís laboro,
~
Sed reslis cn · li lwalifiko.
~
Nun Li de la lorno kaj boro
~
Reíýis fidela amiko.
~
Dum jaro maljuna patrino
(!
Safer.i,s pro akra n:tizero.
~
Nun venis laboro', kaj tino
~
AI ' longa malsať kaj tlufero.
~
V. Sutkov oj. ~
~
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pórt~ ankaií la smiraJon kaj lom el liú -vino, per kru
oni lavos mi~jll' osboju:
.
Stiho tu j revenis kun blanka , kovl'Otulro kaj purpUl'orn'a wita togo, kaj li igis nin ciujn palpi, cu gi 'ne
estas el la plej Dona lano. P.er lá sm:il'uJoO li -smJiri!,,1
,
lliajn piedojn kaj diris ·;

~ NlÍIl imagu, " ke vi C\lest';l.8 6~ driá fU11ebra
f.e-sto l. .
-.
La .afero nunatingis 1a mahimumon de nauzeoo. En -,sia ,ebrieoo li vcnigis trumpetistojn kaj sin
etendis, granda kiu li estis, sur la kusenoj~ dirante

-:-lm~gu DUU, ke mi 'cstas mo)."tÍnta, · kaj ludu
,
~', ~_
ion 'be1au 1. 'La _trumpetistoj ekl~dis funebr,aUmarsaúon. 'Precipe Unu :el la muzikantoj bIom si;pi kornon kun tia
fortegD, ke lt vekis la tutan najbanloon: La noktogardistojo kiuj patroladis en tiu ci Parto de .la' mbo, krcdi:sl,
~ ke faj:rego ~kf1arn:is en la domo .d e : TrimaUriono, kaj ,
elbatin te)a por,dol.1é ilitumulte e~.ur:egis ' kun , hakiloj ,
kvj .ak ,'ósité.1oj~
.',..
",.' .
" ,
' TiW1 'Ci fá~orau okazon ni ekkaptis kaji<OI:kur~gis;"
kvaw.tLefekti,!e fajrego estus kaptinla la ,dQmóÍl..
..
El la latina :Einai- Knutsson.

DONNA 'SOL
'- FERENC HERCZEG .

Douna Sol!
Ti-el facile ' mi skri:bas Ci tiun nomon, kvanka,m ,
se mi p-ensas pri tiu ma;jesta, mistera kaj timiga, konoepto, 'kiun gi kovl'as, lnin kaptas malgoj,o. Gi eťikas
je ml, kiel la mistera 1oncepto de ~la Morto, Vivo k<lj
Eool'neco.
Neniam mi vidis Donna Sol per la pl'opraj
okulDj kaj mi dankas Dion ' ke mi ne vidis. Nul' sÍa
spegulbiJdo ekhrilis por momento ántaiI mi kaj ec
tio pr,eskau Iblindigis min,
'
Car mi . memoras kJómpatindan, kompatindal1
spegulon, kiú semlll1arke pelldis en la mg-ulo de I'
fumsalono de iu kluQo. La fato v<>lis, ,ke la.,brila iigu110
de Donna Sol foje pa~ti antau la speg\~lon, kaj . tiam
allkaťí la spegulo mem : ekbrilegis,' blindige', kvazau kometo. Postegi perdis ' sian h:rilonpor étCl'lle kaj ml
l'evidisgiajn 'blirrdigintajn rubojn ~ en la frenezulejOi.
Okazis~tau ~elonge, ke mi l'icevis leteron: '

K-ura amiko I
,>
Mi ne scia.s, cu mi ne estasnialmodesta,
e mlOpÍlůas, ke dum nia Bupraja konateoo
vi montris al mi dOlU da simpatio . . Se mi ne
era:i~sen mia SUP07l0, bonv,olll .minviziti morgaií:~ je)a ~- (~ horoj en mia"nuna, rezi9,ejo.
Ehle '~J!Íiaj f\'llico kaj vivo , del'fe.ildas "de . la :
p~enum;o de mia peto. Mi log.as ~n Ja ' Kuraca
, Instituto .F orgách.
~; , .
Litvay
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kies deJltoj bque brulisec la plej ' ,m.albólla cigaro,
same kiel.~ en 1a rnano' de pagJ;l.Ili!1i 0ec -- la plej aea
violono 'bele :souis. Li portis sisfěmou, eil Ta ' fumadon
kaj nobli'g-js je guo la malbon,an kuJ;imlOI). ,Cetere li
cstis mi{da sileutema knabo kun inteligentavizago
kaj tra duonnoktoj lisidadis.!?ur lť-lul,aseg,o de l'fumejo
eu la 'kluba, seneese bloY.l:lnte elladlka Havanna blum
Hubol) ' al la plafono.
'.
Antaů ;ne longe estis sUrprize ~.' mi, ke la lulsego
de Litvay .staras malplene en la fumejo. Mi demandis ,
"". , ,
,
.pri tio la cairibriston.
. - Sinjol'a mosto Litvay jam',.deJ,oug,a' tempo ne
venaé.4s ci ", hen.' Eble de duonjáno. · Mi ·.'kredas; ', ke .,. li ,
"~o "
rnalsanadas ... , '
. Mikon1patis Ja povran knabon; poste tui Jorgesis
pri li. Nun reenl.cmorigis lin .~ mi lialeter9.
.
La ,.sekvan tagon mi e11ri8 eula ForgilCh-institutOn.Ne volonte .mi iradas en tiaL loKoj , car tiam
malagtabI.e \'enas en mian kapon la n}alioema devizo ,
de 1a voloutula sav-asocio: Nin, oiujn PQvas trafj a:k.- ·
cidentQ.
La instituto estas ' domo konstiuita en oongulSta
villosti10, .': me~éde deusbranCá ' gaTdenO: ' La cefkuraci:sto mUl , áťable akceptis káj' gviQiš ;~en Ja gardenau
,·t · "',.
.'
......
-/
," '
paUl,ono·n_ ;';
"
;, "
, ďii,~'''." ,.,' ,
'--,,~ Tie vi , trovos la m.a1sán·ulono'; Neniom vi: devas
timi, seudaúg:~ra malsanu~o ~ . :
'
.'
Yer~,:tie ' mi trovis Litvay'n.
, Li "sul'havis' tolveston káj SUl' la 'kápo" pajloCape~
loJ\.. Ridetante li venis al mi .kaj donis..:la manou. SUl'
li(\ viz.ago ': mon,tl'igls ne;nia signo dé ' sango, nur , liaj
.grizajokuloj liavi~ ian ma:lgojan")lebulan ~sprjmon,
.kvawu délikata ciga.du,mo tordigQ..santall l iaj pupiloj.
- Mi ateridis vin',: - , li diris .......:. Mi dankas, kt;
v(ycnis. '-'~ ~
'!~"!,
.'Jo;.'~, "ť'·f·'
' .
~.
", Ni si<ligi~',kaj mi Ď;l.stinkte p~eiii~ rriia:n ' cig~jo1J:
--'n' 'x ' 1)l)." ","
,,:"'""'"""O·'··
' ll: v~ ".c
"umal'! "r; __.' -mi.. deUw.J:ll,lls.L·
.' . '
, . "':"' ~\ 'GarÍka:s : ne r K,a~se" '1'~'pov'-';tS;/in' ,~t~~, ' ,.
lni petru; vin; ankaúvi ne':ekfulflu-; ' Car~ru ne povfls ,
'
toleri la'" tlIDak:fumon .. '.
, Post ioPl aa pensad,o
J
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' SONE1!(!) ' ~L ' MlA PIRO:
. ~,/;EVRAl JA GOB"

PE ol . '55-jara estas mm mill.
kara .pipo. Studeilto, lni
i.toetis en Base,lo" 'On lil. :ia~'o
187.5 ~ 6. ,Min gi akoropanis,
dum oiuj miaj vojagoj kaj
l'estadoj , ep Berlinó, Řomo ,
Pariz,o, . Uppsalo ktp. Kun mi

'gin

!tj surgrimpi~Ve$uvol.l,
kaj
):aÍoró>détiuj Cidgaroj eu mOno ,ec ne estas
Alpajnmont-sllprojn. éi par, esprilmlblfl,; . Laikll!,Q,ó. fi.t ide,op. :ile . po\,as ' havÍ 'Pá ili.
topl'cnis oiujn tn iajn gojojn
.Jomete . Mi·,~amen komp:r({q0s mmeble; se mi dir.as, ke; .
kaj zorgoj:ň, estis mia1'idela
,ki() }'1StitShakéspearé inler la. verkistoj, Aleksandro Ja konfideuciú1o kaj ofte sagak.onsiI.anto, .
..
. ·Gra.nda.: ihtel:, lakonkeriptoj, Pág-můru .inter lil. vioJ.ouAl a.j m i dediois la' oi Sllban sone.ton, .k iun 1l1dulgeme gi.
· ÝÁrtuQzoj . la . ~l(}nto Bláhka mlel: la UíOl\t'új , ,Pal'i'lO, q pl'obi~ -' saman indulgemon mi atendas de la lcgimtoj.
lnt1}r 1a urh(jj , la suno kaj 1a IwlO inter lf). ast1'Oj , tio
El tero kom'Un~ )}.J.akobo 1a V:~ra«
estls' Sol ~aj Lu~a inier 1a ,cigaroj " .
Miestas. - Fidela ja. Mahometan'.
',. Ahtaujare m.i, aúdís .'unue , pri :lacigatoj, kiinn la
La 'frúuton malaltan ornamas turban' ;
tutanga~etaron rtnilnnis la 13,ino, ke de . Detmol, .. kiu
Lastr.a ba okulo .ne sajnas severa. '.
pasigis)á ;vintronen Nřz:Ú:t" oui stelis4 du 'n~ginl(}jr;
de :.cigaroj. ' Lilma1jull'ulo fi:ksis grandarl' premi'Ůn
La nazo ma1pinta . aspektas vulgara,
p0I.: la.:kl ptQn to CI e :la Stelin to ,sed senreztl:lte ~
'Lipharojn mi havas de markapitan'
:-, Ůis~in~r~ okU~is~ k~ -mi fm;js ian kompÍeúm .al
Sup lípo maldika. - Jaluza, sultan'
~gla . t:l~ejnisto, ve~lÍIita a1 ni. por Yetkul'Qj. La tre]nisto,
Farigus je mia' plenbarbo , denshara I
h~n:i ~~)l'tis aJ. m~ ciga.fj)n, kielsignonqesiadanko. . . .
Juuaga, mi estis vizage blankulo,
; :~:2: ~i scia~,ke ' vi amas.la b()rian .cígaronkaj ·
.Simila jepastro:de Btita insulo;
se,IW !).'eofendas yin :per tip, tu.i prOp011llS 'hl vi !-ln u . '.
Nun 'bl:una mi ,estas jam -pli ol Berber';
MI.I.::rea~S, gi , deyas esti i9 tnl aparta ';', Mi ric.evis
gin '~fJ:Ok~o, níine!l~ias; ki~ 1iAin~iris ' j: '
.'
Eu nůa 'int~rn6 hruladas vulk.ano,
. La Cig,arp >estis fermttae:q \sjgelitá) dika'
Mi ;viva.s sanikiel Karolo, .Johano,
SUl' la ·Íll'ezc "bantita silkruhando mi leO"isla
o'
- vQrOOl1:
._.
Cu ' ciu ne esta.s. farita el ter'.
LUna.
"
"'"
.
Tfj. ,Cart
'.JEíi'saIÍoell~ is. mi~jgen.u~j, . s~rigis miaj ·haroj.
Luna, .1a Shakespeare de la . CIg~0J., ' la Mou'to Blanka
d~ . ~~ :·cig;a~oj , labrila . astr:o de la cigatoj~·. eS:fis ' en
nur la

, ť~

,

Ae

"

-

~:.'

: :':

JlUalU1M<OJ.

..

'.
Mi · ~kfu~is

'e'

" ,

"

mtrotuoo)

'

j

.

"

-

mi demandis

pOl' LitÝay, 'Kio ee ne ,ďéstas vedajna, li ja fťlrf'limus
gíndum dekminuoo.ý. C.u tio e8tas felíeo? I{vunkám
se ni bone k.ou8ideras, kion aIiaj,,hotnof nomas feli60,
1io kelk1'ojc ne !n:ula,<lec tiom 'da tempo, kiům b-OIl<

spora oigaro .. ';

.' ,
, El la ~hullgara; Karlo B~dó. '
Ferenc Ht3rczeg (naski~is cu 1863.), hunganl romankaj drarrn'cl'ki,sto. En siaj l'OD1allOr li Qkupigas pri la ,' 80ciaj pcoblemoj de Ia piovil1cukaj urba vivo, pOl: siáj

his~,(rl'iá~ f{~n1an(jj ~ieiere

li ,&re-ktás

t~'Pojn, : ~i'es< gene~

en granda animstreco la ltri:zon de .' epokaj
Srul~().i, '&1 tian tempon nin , gvídas ankali 1ia pIi] valora
tral?ťdio: Bizru'I~o, ,E1 li~tj korrlcilioj oble plejé ':famigis
la Knahinoj GYt1l'k()\lop, tcn:íanta" pl'i laedz-akirá Jl,erocoo '
de sepIiHpa f<;tJ)1ilió. ' I,i estas cllJirienta úbsci-vant6, li ,
yjdas tr~' akre kaj gustc tUli (lEte satil;c"CC amare. 'En liaj
lUi grandaj VCl' koj óni oíte sentas la 'm ankon.<)e veri\
varm<J, S~(lť kclkl\j llftj verk:oj i,kaj prú.ipe pIi m ,á.l1ongaj '
noveJoj .st~a;s sUl: 'plej atta/ ' l<tlOntU iterátul;a llivelo. :
,

,J;aClf)

VIYilS

.-...::J

<

'C ::--.

-

K. M. 'ST"'NJlIKOVIC -

Dum la antD,Ufesťaj tagoj , el) la granda, ]jele
(lr31l'~itf\ logejo de vicadmixaio Lé~oov, okaz.is same
fervorn pUl'igado, kiel cu Ciuj log-ejo) de la cefurbo.
El la servÍstaro de la ndmiralo pnecípe fervoris
pri la ordig<J,do · de lakabineto ,de I' admirulo, sulice
ag-a, míllgrandlu-esk'a, Iorta nomo, yestita pel' mallonga, ~0r.n elllzita lÚ~l'a j~keoo, muln:0vaj suoj cl veltolo, kw;)nportas ,-slpan,oJ dum VOpgOi , kun larga,
malh'ela, iom severa viz.a~, SUl' kie3 rllga fono vid Qblis,
ru~,eta, malgranda bub&imiIa nuzo, kaj él sub densaj
nigraj brovoj brilis pam de ma1b~laj, akruv.idaj okuloj,
sag-aj kaj noordinare bonunirnaj. lom kurbaj kruJ'oj
kaj fortaj lll'úSkolaj ,mano'; kompletigis la lluJbeleoon
de ei tiu, sajne maUerta, kurb'dorsa figuro.
.
Tiu ciservisoo, tlom malbela por tiom ' luksa
logejo, incitanta pOl' ironiaj ridetoj la junan danda!!)
lakeon, tamb;ristinon kaj 1ru:icistinon, estis Mihaj10
.legorDv, eksmaris 10 , sérvinta ce Lesoov seninlerrompe
dekhin farojn. K<nuellce .legorov estis 1i~ ~ervruaristo,
kaj, post siťl ~ksigo, li ;restis ce li kiel ~ carubrisoo ,!Utj
konfidulo, kiMp.l'uvit~l1 honesie.oou on~ ciam ' po,;is
fidi. Jegol'ov multe vojagis kunsia putI'ooo, hles tutu
ha.vajo estis en liaj manoj. Dum tiu longa tempoili
tielalkutimigis uuu al lil, alia, J ego.l'oY estis tiel ceda
hotU-o i zórgintaprj $i-a, k'omlUldanto kaj prilitlj intereso] kun in vere hunda sindono, ké malgl'au Ia mankoj,
kiujn iIi ambau havis kaj recipl'oke spertis, iIi ne povis

,I

" , . ~ JegoroY ~'-, , general~ akurata, kajkol'~ktahomo -::, tenis lakábin~ton kaj lualgraůdan dormocambvQn
lil'
aqmiral~en: men$konfuzfl porero.CilQ', entiuj ~i ~
roj " brilis, kaj fajrerill. Nenie l 1uh'eto, nenié polV.el'o;.
', Ci'Uj fe~estroj éSt~s ' lay~taj kaj .trafrotitajp~r dfape!OJ:
La . f~~le$t~otabmoJ : ~r~ls .per sla J>lank:o kaJ la "pordaJ '
anrso~ , ~ J ' .s~ru:r(),J " ;Blmple bru3l11s. La ' tapi§oj estis'
el,ha:tita]. CruJ vesto) dela admiralo esti8 elportitaJ
al, la,.k?r~o; ' ~rablovitaj , elbatj~aj, . p,urigitajkaj akutaŮ}
pendlglta] ' en.la ,grabko. Por cla úKaz o, se la adlhirMo
.'estis'.\leturonta al ,la palaoo por DiserVlo, Je.gorov; met$ ,
, SUl' 1,a. onif?rm~)Ufa ordenojn . kaj ;al§raiíbli.s la' stelojn;
'0u:<>m~devasal~oni, ke la kelkaj ' ~uoj de la admil'J:\li>
nrihs tlel, ke 'ODl povis sin rigardi en ili,kiel en speg~
ulo.
'
.La eeterá.jc~nibl'oj, la »§iaj, « kiel ne sen malest-c
n~o JegorlQv n;onlÍs la . ,6aJllblrojn aliajn, admirii.strat'
aJn de ,la .admiraloozinď, lin ne koncernis kaj vida:nte
ma!0rdon tie, }i 1mr málestime , kurb'igis la lirojn 'kaj
lens l~ gUltr0Jn . . La lakeo kaj cam}jris'tÍ1lo, lduj estis
. 6~digan~aj tiujn c~ ' caIDb'rojn, ne guis lian respekton.
Ll ttOÝlS ilinm:aldiligentaj kaj . fanfaronaj kaj rilatis,
aliť ~ál1Ůk~, sam~ ' Ki,el a:p laií alla kuil'i8tino )qij al
la SUl Jonno. .La .jUJ;lán, , earman admiralecilzinon, ' ka~e, '
I,i simp1t: ma1amegis kaj-nw' mirispri la »stulteco « de
1a .a.dm~raJ:,, · kiu · nenioD vid.as, kaj anstataií ,taiizi je
harlig93 flun )l blan:k anpigon«, li komplezas hl ' ~i, ,

de

" kva~ťí ~(ilsag~i~~~ ,'y.irk~to,kaj nedisrompas laripojn
de . Ťl~lWla .s1I1Joro »J:ib!ér.a«" kiu, fripono, kutimas

venadi CUln " tag?n kaj elektas tempon, kiam .la admi;ralo neestas heJme. ~
,.
,
.
. ;- . Tute ma1saga estas ttŮa admiralo! O~ ofte
laiítepensisJegorov kaj sincerek?mpatis sian admiralou.
.
. '
'

Oenet.ale;"'Ia ~,.admirlllirio, 'kaj ,latuta &ervistaro,
,eu, la, okuloj deJ.egoI'~ve~ti~ ~ndů,. trom~anta kaj
pn§t~lallta 1a ,admlra1pn. CI'UJ ill eshs unúJ nom'oj,
kájll, · kUP. l~ ~dmi:rMQ,illiaj : navantaj nenion kokqn tlUJ, Ha, .$e 'nul' laadmlralo forpelus ,

,sia

edzino he ' ne, ili c.nepre portos
. '" Kaj pre"inin!e -en
man2 Gl.<m ' ~ion třans~
. ,
"
.
donis "al Jí ~ adÍlJirale~ino, ,;li ,e1iris , el;i; la ~~
" ' TJllnen J egorov nenlam parolis pri t'Íro aI la,
cambro. Eu lá , koridor·o linatingis la admiralo ' kaj"
zcil~ell)'e 'diris
,"
ď""'"
"", ,. :ll:'
admiralo. Tiu ja havasokulOjn ' mcm, kaj intrigi
li nc intencas.
,
"
. - Gardu' vin, . J egorov1 ne ~rull .: .. Ne~lien ié
. 'cnu'U [, ... ' ,
': "
,
' Kaj Jegorov, sciántQ, kc' , I;llikaťí la admiraledíino
1'ol'te lnals~mpatias .ul li l<aj tui fOl'p e1l!s lin el la
,~ ~ Kíen ~fa ~nirijLek.sandia, ,Iv»nic: JITOm tien,
domo, 'se hon la admiralo ne malhelp~, - klopklen estaS-, ordonite? '" Esfu 'ttwVila. Momente mi
r eflugos , . , ,.', ď
.~_'
odis ne m9l:ltI'i sin a:n.taii si,., kaj oe maloftaj renkontoj . sin tenis kUll, malgaja respekto, k,ommta dis- ,
.K.ajJegorovefektive.'»momente «;; ekf!ugis· čl Ser- ;;"
C'lplinon, sipano, K.aL en siaj interri.látoj Junt la serv:,
giév.skajahlKonjuseItnájapor paskpanoj kaj p.asktOI:to,
lsturo li al,Pl'cnis severegou, evitisparoli kun Ui kaj'
de tie al Litejnaja por du: sinkoj 'kllij ,fa.reita porko: kaj
anlikigis lmI' .ul 1a kuoero, Lin salan indigis J egollOv
jam estis guste luanta veturigiston j lor ekspedi ,bejmen",
por siaj l;fmemoro j pri .málpl1C~k,simaj vojagoj , , kaj
111. ' proviz.ou, kiam tin {raplB sultrě ' »ooptano ' inetiisto «ď
por r.akonloj pri divérsaj mirindajoj , kia la l> sarko':
kaj ga je ekkriis :
'
'
'j,
fiso «, au 1a nigrulaooj, kiuj mangegas cio.n acan kaj
-- Mihiill ' Nilic, cion' bonan !
vagadas en kio patrino ilín naskis, ;Kaj ce lia amiko~
,
- BOflegan , naptano 1
"
. ,
','
cu 'la kruesejo II oslis .sobrig,a nta, se li r~venis hejl1l!Cu
, Tio kaj <ilio, i,li~kparoliskaj Car ,,sru:strate panoli
ehria kaj ne volis iri a1 Sla malgl'atnda eambreto,
esti.s maloportune, la baptano 'pI'oponiséniři diinkejón. ,
troviganta tro prok ime al la donnocaml}l\() de la ad,
- Ni třinku, okaz.e je la , antaťí_tago, Nilic, po
mir,alo. '
'.
.
'
.
kvaidek?uéto, kaj p9steek! ciu al 'sia laoo1'O. Vi ~ via
admir:alo, kajmi, al rnia. - mastri~oodzino., Al Diserv'o
Siavice, Jegorov g uis intel', 1a sel'yistarO la reput(lciou de » i:nal~entila 'k.aj seneduka: §ipano «, kWl klu
ni iros". Ja, kiela feslo morgaťí! '
' '
ta j;}aptauoparolis tiel kouvinke, ke Jeg"ooov~"
oni. ne ligigq, car li prihojos. Dum la tagmango en la
kuirejo o ni donaci$ !in per ironiaj r,i detoj, klú:jú ,J eg-neuiom sU'pozanté Ua dangeron, ':kiuminacis. pl'O lía
rOv ol'dio'ure l1eniom atentis kaj nul' 'en 'ma1oftaj okinklino Ul brandaj t.rinkájoj kaj ' pro ' la k>omisiitaj al
azoj , se la fanfarona lakoo, por plaoi alla camb'risti:nQ,
li provil,a'J'Ůj , plezure akoeptis ,la proponon k:aj Ia: du
!in tu§is, li elpafi.s tute trari'kvile tian róaristan 'inSultOll,
amikoj',akura-te klmpI'eumte "ciújn saketojn kaj skatolojn, ,:{,miós <;l,r ihkejon po( ra-pide.n:i:alaperigi po kval'-, '
ke la delikata camb'ristinQ kaj lakorpulenta }} kuirist~
ino pol' kuiristo «, servinta, klel si certigis, nUl' ce geudckonetQ. "
,
- Sild mi d-évas tapidi, ,- di~is J egor.ov; trafileraloj , ekkriinte pr'o terUl'.Q, f,orkuris cl la ' kuirejo,
trante la brandoJl kun la malrapiq~ de vera drinkulo. "
III.
~ Hon j il ,mi diris ',' . Ankaťí ~ d evas, })aptano.
Alltaiíguante,la plezuron , : l'icevi, pro Goja Krista
IV. ,: ,
Revivigo, de la .adl'ui:r.alo la kutimajn kvin rublojn
kaj tiaokaze » pr~ni ciujn refojn«, t. :c. drinki gis
r~ecbleco en lrompaJli.o kun baptan'o, metiisto el sip.:.
konstruejo, - .JegoIlóv, antaútagan vesperou, sims en '
sia Ma, pUl'e ordigita eambr'Ů, kie, antaú la ikon'o, bruletis lampion'Ů, kaj l'iparis kelkajll pifektojn de siaJesta
muleto, křun surmetonte li intencis, Juel' decas, iri aJ;
Diservo, kiarn jen, eksonis frapadosur la pordo:
,
- Kio estas ?Eniru !
- L~ sinjorin.q, vin postUlas! - ~ol!cis la juna
ilin SUln, ~une

kUll ~a

lin .e,nma!felioon.

·

,'.

jr

lakoo~

.

- Kaj kie estas via sinjorino ?
,
- En la mangocámbro, ka j ankaú vi~ sinjoI'o
,'"'
estas tie! - akcentis la lakeo.
Jegol'Ov; lau maloova marista kUtimo, trotekuris
' cn, 1..~ mangocarnbH>n.
',
. Tie si~i la admiraledzino " e~ mate~west? i" iom
senforta k<'IJ Iaea, pl"Ů l a ' mastrumaJ p enů) , kaj apud.
si lil admÍruJ o.
,
, - Úlevi estas libera, Jegoroy ? ~" ' , ' ,
- Gusta tiel, via 111ostO. I .-:. ckk1'iis J ll.gDDOY kaj
jetis l'igardon al la admiral'Ů, kyazaťí · d~m:andante :
»Ou U ,estas ' libera ? «'
",,.'
'
'; ' '
- Ha 1 Ne hiu ticl latite-! Ou vi, Aleksandro,
ne be~oIJ:is !in ? Ántónotľ mi sendis .aJ li kudristino . . ,
- - Ne.
'"
,',
''''
- Do, bonvolu, J eg"orov, irll kllj alportu sinkon,
paskpanoJn kaj" , p~tol'ton kaj rapide ekspedu cjlou
ci tien. Dc líc vi povas preni, veturigis~n .. ,
Kaj La', .ildJllŮ:aled.zino, ne sen .iom da «mhlSaló" ,.
etendis ~ian etan manOI1 kaj. kvazaťí ti:m-mte tusi la
grandáll " vejnan manou de Jegorov, ' singarde málle$
sro:: Han largan ;, rU!wplaton m~mon ,' kaj slipon kun
adresoj.
'" '
- Mi a.iídas, Via m~sto 1:

'J"

,

/j"

, ' , , " , J,

'.

"

'

Ha,

ni,lr diiis la

Klel db ' ni- estos ' sen pasktorto -

gemis La

adiIÍÍr&eazitJo. '
.
. ' f:.a 'ádihirn1otuj· ~rdon~ al 1a lakoo ' veturi por
flasklt1:r~o._ .kaj ékkr~ii;l:
, : :-- Al~óki J-egorovou .tuj..! .. . . '
l"ost 'unli-du -miuutojeniris la maugocambn'm Jegorov. Li staris sufioo r~kte. ·· kvankam. forte ebr.ia.
'. .< ., 2.. ·B.ristos c:Vo'rkresé,'" LekEabdra Ivanie .. Estas Ul,i
kulpa, yia·,mo§to" .. Guste,mieifis paskfortojn, Ca)' hap- ,
' tanou, mi .'renkO!ntis ... :...... difis ' JegoDovp:álhutlange,
,..:-.- -Li estaB túte ,ehria ,I ...,.- diris 'Ta teruríta adn:Ú-.
ralediino.
,".
.
:..- E&tas ' g.tiste, viu mostO, ': .. Ebria, sed vin tio D C
koneeruas. ; . Mi esta-s serýmaristo de Leksandra Ivarriť; , .
sed ne via: Admirala 'servj.sto . .. Li povás min ekzekuti!
Batú 'min, Lek&mdra Ivanie, malnoblUlou . . . Ne kompatu Jegorovon, pro la pasklot:toj . .. Cjpll mi ak~ptas
de vi, ' Car :ni lkdauras vin .. : Vivis ni kune, dank' al
, Dio,~ntalie hone, .sed kiam: ' víen niálj'Una ag<> . . .

*

Salutó paska):

Kristo

-.,;- Ekste-rell' )
ekhurlis la admira:o k;aj elpuSis,
Jegorovon el -la mangtOeambio. '
.
Tulau semajnon ebr~is Jegom\' kaj 8obrig.inte li
, aperis ántau 'la 'admiralO kaj pelis lin .ek.sigi:
Sed laadm~alo, jam sukcesin te elpeti de ,s i a nd.zin(:í pardonon poi- 'J:ég>Qrov kaj prenillte de si ' Plx>rneson
nenien lin sendadi, '118 eks~iis lín kaj .someJ,'e kuol'll'enis
tll marv;eturo.
'
EIla' I'usa : Mo. Gl'i,got'jev. .
. [(, M. Stpnlukovi6fama rusa vel'kist@-ma:risto,
vivis de 1843. gis 1903. Ne vane oni J,I,omis ' lin
»kantisto de l' maro «, kvankam, liaj r~kont.ůj i. estas
skribitaj de!ouge kaj koncernas tu-té dronintan ep-okoll
(la :sesdel<aj:v. j~rojn de ,la pasillta ' jarcellto) Hi, .křel
veraj perloj restas vivaj .kaj interesaj ankau nUIl. Lia
plejgJ:anda m~rito estas, ke li ll10ntriiS 'la vívou,'
aniIDou de maristal'oeÍl tiu tl'ansira epoko. Li sGÍpiOva\'1
ínt.erese lumigiCiojn flankojn de , la apru;taj karakteroj kaj same aiikau la general~n ,vivou de la §ipo, tiel
ke l~ leganto kvazau scntas, ke aukau li mern 1runve1J..
mas. La einumei--8 presita rakonto estas el liaj pIi m;algra,ildaj kaj ' facilaj.
c

L,AESPIERANTA ,R ,/M'O
',-

;

'. . 1(. 1(ALOCSAY - Per la UZD de LapaI\611Crimoj evidente p1ilargigas la ehlojae riqlad~. Kelkaj oftaj. sufik~j , kiuj
eu la , ~ing'\'o :estas preskali rotě sen rimo, Iiigevas rimkunulojn. Ekremple ig, kiu ' havas la sol3n rimkl1llu~on .n:egligo, ric:evas naň llovajn rimfrat()jn, ir~terili
la ó'ftajn, feMu, rioQ, sufi:#o.Ajo" sanic sanIrata rimvorto, cricevas riIDe la, vor~jn finigantajn pel' aso. Ellla
la vortojn finigantajn je. :, ~, ebra. Kunfandigas la
rimg:rupoj ,ac kaj ag, a'rrili ká.j amp, , aid kaj ard, agr
kaj .akr, ank kaj ang, arm k~jalm, .arm kaj arfl" at,.
kaj ťldr:, a5rkaj ap", alt kaj art, kaj samo. f;e la ;ccteraj·
yokalój. Premda ricevas rim~jn je.. . enda, nepra je
... ebrn" enigmo je 'ig1;UJ, ktp: Rimaroenhavanta ei'ujn '
bona,jn kaj konsilindajn parencrimoj:n certe esrus granda helpo, gojige pl1faciJ!ganta laláPoron 4e la poetoj.
Pluajn .rimgrupojn ,kunkroCas la
PLUSKONSONANTA cRIMO. Tielrrli Domas
tiull rímoidon, ' en kiu unu rimvorto ' hav.as inter la
r~i>lemeiltoj jeunu ..k~nanto pIi, ol la al!a. La
pluskQusonánto povas esti
"
.
lo'J .'
L la:loousunanto jl(;}. Ciokaze j-kopS<JuAnta" york>
rimas kun senkonsonauta rimvprk>. Ekzemple:
, '<'
Filo 'de pá§ao 'hal~ ja , neniam, . ,
Setj ,f~egis ter~r~ la .ce~al' sub li jam.
Lamente, plore kaj kun veo,
~in ouiportisal tombej:o.
Tiu Ci rimspeoo donas bonan rimefekta;n nul' ce
ilin ,sekvas
ta rirn'vokáloj ' e kaj i. "Nome po,st ili,
voka!~ nee~iteble oni prononcas máUongan jo-similan
sonon. ' Pósta, ;(), káj u tia SODO 'ne aiídigas. Tial ek-:
zemPJ.e bol.ao-kf!jo,tro.a~gpja" , plua-tuja apenaií taugás
láel rir:qoj. Mák$mume -en plurál.a' rormo, kaj ne tuj~kve" estás uzeblaj ~j , rimoj. Ekzemple ,:
.
'
Kiel "'~;hi .PQmpaj vojoj, r'
~ , ':SunoJ :Soc , ]a, firln;ament'j ,
Gaj{l íň8.dU, fra1a<genť,
,:Kít:l Y~nJ4 lil h~k
~

,

se

2.pluskonsonarítoj povasesti 1'0 k.'!j lo (ka j to
cn la BOLa rimo: sankta- ... anta). C}okaze la rirnv,orloj
devasesti alme~au dukousonantaj (krom la pluskonsonanto). Ekzeniple : simple-grimpe, i4ndro-ondo, ringo-pinglo, estin.go-fingro, inda-cindra, angla-san.ga,
teksto-dekstro. Jen kelkaj versoj kun numj piu skonsonantaj rimoj :
Je la sonQj de l'orkestr·o,
~rilegante, en orvesto,
D.ekoltite, venis multaj
Belulinoj marmorsultraj,
Hri1is brustoj alaba,straj,
'Pompis 1a trenaj~j vas~j,
Pasls la virin-taemento,
HaJtiš' en 1a Cambrocentro,
Kie trouis,por akcepto,
Mem la reg' kun krou' kaj ' -sceptro.
NUTI, legoute festan tekston,
Lieklevis sian dekstron.
Kaj ekfuhpis SUl' l.t;t fin,gro
, Lia brilianta ringo ...
Jen, kiel oni vidas, la, rimvaloro de či tiu rimoido
apenaii estas malsupera ,a1 la puraj rimoj. Malpli pel'-,
fektan riméfekton havasla
,
PRESKAURlMO.En ci tiu rimoid.o ta rimelementDj 'samas gis]a pÓstakcenta vokal'O inkluz.ive, sed post
ci lasta la · rimvortoj diyergas. Ekzemple; hieraufí~ran..

r

'

.

rimva}ol'Q depelldas de La grado de la divergo.
Tute bona gi estas, se la diverg.antaj finkOllsonantoj
estasparell~j in);er si ~ tiam-a1ían, krion-tiom. ,Ne fuAas
la rimeíektón la manko de mmtiva finajo ' en unu el
dq pll1ř.aklj riJl1vortoj :
'
,
Lernis milá vorCojn,
Q~a

Artojn -de la Scl' J
Nun per spiritfortoj
M:em mir~ mi

Pli :surď;) estas lá · ,ritno~ &e la fin~ohsonaritC»j

"

, ~'

.

-~-' ':'

', '

tr.adukode ť

",.~;';i

,

.

mezepo'K,a,j poemo;asorum1;aj.' Car en
tute malsame semas ; diaj-mian, .groteskaj-preskau. ,. '
la dek-dekdUfoje ripeti~antaj ' l!!l1!laj vokaloj. <íe ver~
. Warůl,ghim atentigís min pri tio, ke per la , uzo
, finoj, helpa.te de lasameoo ďe finaloj, nepre sentj~,
de tíaj preskaiírimoj olli . povas fari rimvlOttojn el}a
ian, .reguJeconee al tiuj, kies,IJ.ac;ijl ~zio neniáin,, 'uz~
au-fii1u1aj vortoj, kiuj celere tute perdigas ' per la rim.,.
asorlallooj:tí> Sed Ja" krudajaSóna.nooj,Ji.1in la m~1sami
, eeo de la finajoj, kaj precipe , la ' p~u:doa&ananoJj ~
ado. V re, tiuj ci vortoj -estas tute ekzi1itajel la &ocieto.
de l'imvortoj, kaj certe ' multajn poetojn jam Cagrenis
. kun sia vokalmalsam~oo, nepr~_ fusus _pQdli la asona~' ef-ekton.
. . ,
..... ,
'''''.'
Pc
tio, ke Zamenhof, ,ni konfesu, selhlecese, tieI apartigis: .
krom la prepozioioj ankaií , pur.&jn adverJ:;ojJ~, Kiu j ,
Cetere, eble ' lh'efednde '
túte:-' forlasi 'ci lidU
estus eminentaj rimvortoj (morgau, adiau, hodiau,
eil'Uan, kaj malmulte ' art-efektan fOrJIlQll" kajttaduki
ankau, preskau, hieraií , ' almenau, apenaií, ankorau,
citiujn asouancitaj;n poemojn,. simple , eIl paraj . rÍIll:>j.
l<vnzaií), se ili llaVUt; la ; naturan, ,'advcrlimf e-finajon.
c
4. la kvara 's~oo de MOnaneoj . ďěs~s ,la',milcl.a ~
Nu, pri ci tio ,oni' 'jamnepovaS ,helpi, kaj tial IÍble
asonanco, tnlnsiro álla parencrimoj.' Ginkarakteriza~;
D. se\'era ' vokalsameoo (konsonmtnombrO' I), b.
akyeptehlaj estas ; morgatl-zorgaj, anliaií-danJwn, preslc'Uií-plenkreskaj, do tiaj preskauúm,oj; en kiuj la radiksevera sameeo de finajoj, c'- certa simile'oo de kopso,n....
autoj.
"
":
' . J,
,..:,' "
~ >
-";'.;'
rimitdo estas . 'tre forta, a.lmenau dukonsonanta. SuperNome, "ci tiu,jn oni povasdividi eú;' kvar grupojn: . ,
rimo boně akoeptebligas ankaťí a)iajn divergojn (tDQr,npataj-kompatan, strof~toj-pr.ofeton), Sed , tute fusigis
,I. obtuzaj; 00, po, do;- to, do, go, fo, 'vo;
ta rimefeklo, se . unu el la rimvortoj hayas cn la fÍno>
2 , s iblaj ; 80, ,'7.0, ' 00:
"
1a 8iblao so , Né nur anstcttaií-kompatas,sooecypreskaií3. slllacaj : ,80, :30, Co, ,go,;'
h:l'esk'as ' au Inorgaií-zol'gas ·estas tute senrimaj rimoj.
4. fluaj; ro , 10, jo.
'
. ~
Sol a ' esce~to estas la
.
'
.
En la . mildaj " asonanoof~ li k,onsQnantoj de clu ,
TRANSKURA RIMO. En ci tiu', speco de pr:eskaúgrupo rima~ inter.- s~. Krom:e, flukonsonantaj vortój ,
ÚOlO Ja ~nU,(1 rimvorto ., havas cn la fiuro plu.skouiSWl- ;
r.ima$ ,k'Ull & senkonSO'ňrántaj. ·' Ekiempl.e,:, knabO-:-,t«g'IJ, '
am.ilw-sendito, paSo,:lrogo, vazo-placo, ' patrujo-muro,
anton , kuj ta sekvan vefson komencas v,~kal9z ~iel, ~e ,
truo-bralo, pel'eo-ter9.
la pluskonsonanoo kvaUtu txanskuras a1 tiu ci yokalo. Ci
~
,~
linB rim,oidou ouj povas uzi ,precipe en mallong.aj
Eu kelkaj , maloftaj, neevíteblaj okaioj om 'půvas,
il~te-l' Ia puraj. ,rimQj', tó},eá',a:pkau tián iniJdanaSQí).vel'soj" kaj en , tujsckvaj ri nloj .. Ekzemple :
al1OOll. Sed "oni aevas , ilin uzl ekstreme 'l'spare, 'Car ' ili:a .
Li atendos
tj,ouzo farastllte obtuzan muzikoI1, kaj prenasde la
Eu latendo,
ver,<;o cian :sensan'. Car1l10n. Eble iom, pJi kurage of.,li
Li parolas
povas uzÍp la <.:.. "
."'
ď
.r ' . J : " , . '
En petola
5. korhbinán QsonanCon, eri~iu , toovig:as~ apua la
Maniero. ','
pIi mal pIi sim]a konsonanto ankaukousonanto samá. '
, Oni ,proU(;mcas kvazau; Li atendo - SelI la
Preeip~ 1a :, postkomblnaj ; asnllatJooj " cštas akc-ep!~blaj·,
tendo ; Li p~rola -:- S ,.on petola --: Manie.ro,. " i '
Ekiemple V ecindro~flngro,.s()ngo-i()rgo" páffa~rká,
NI mellci:u: ankol'au la INVERSAN RIMON, kUn
perttro-De-cembro, ' korno-tojno, enígmo-ritmo, - ~(ipto.,..
la m"'llsuma 'sinsekvo de rimkonsonantó; . iT':gó-digno
laklO.
"
'
pa lro-lw;,to , pasko-vakso. Ekzemple: ce . Baghy ;
.
.HesumantH la rimoidojn,. oni ,pova~
rimvalol'o la šekvaúta:n tahelOu-:
Kafkolcro ' lafa de l á ,Etno'
F'Uriozu <ln 1a detrusento !
Fortau rimefekooll III. inversa Timo ne havas, gi
cstHS jam transiTo ' al la lIsonanooj.
. "
ASONANCO VOKAtA, 'aií símple Asonanco estas
sameto de vokaloj, nenio pIi,· Tamen, intl1r la a&OnClllCOj oni povas distingi kvin speoojn.
"'.
'
. I. Pseiidoa,~Ononco e,rni ,nomas Ja iI)terrimadon de
plurkoIlsonantaj rimvol'tloj kún scu-, ' au ullukollSlOnai1taj rim\'orooj , Ekzemp~e ; fOl'le-&one, arde-tamen, venisendi:s, l./ingo-;.,.os. P eudoasonllllOO m.i nomas ilin, Car
cnili IH vokalsameoo Ci!tás, nUl" §,u:Jna. Noroe, la vokalo
de la iWII - kaj' unllkons{ma:ntaj rimvort()j' estas l<mga,
tjl'U:ta, dum tiu ' de la plurkonson;mtaj estas' 1l1ullong,a,
En la s.upraj rimparoj do n e nm III. rimefekto, sed ce
la aSQnancefektQ tute mm,lkas.
"
". .....
;
"
?. En la knulaj I.!soJUmcoj intenimas, SilI' la nura
bazo de YQkaISameoo, plurk,onsona:ľ1taj kunpltirkonsont~'Illaj , U,llll-, au scnkonsonantaj kununu-, au senkQn Qllantaj rin~vortojJ kaj lajinqjojl~alS(lm~s. Ekzemple ,}
, arbo.:.paSlos,veni-Cesis~ tuj-plú, ,; /tfia-/l'aS ,' ta1lien w kaie',
morto-tondros.' ',: '
. 3. La elsonoraj asolUlncoj d~'erencas de la ktudaj
per . tio, ke ell , ili la fina.i>fJj SClTOOs, au ",I;ll.iliiínum.e
tioro divěrgas, é 1ciOUl 6e 1a preskaiírimQj, "'Ehe1l1plě ;
grancki-vasta, belo-premo, sendi-serci, viaas-timas, ne
pli-nek Trfi, por mi-so~di, kr.uoo:'mul'O, turoj-m~zgori~
morfi1Aw-sóngaj.
. '. . . , '
"
"
' ..

estus

>

<

>

. 9i

tiun speoon de.a.so.nanoouni proponqs por
"

,

la

c

Krbme, la vokaloj ne estu
(ekz. i kaj
u). Pleji talígas la sekv!lj Paro): ~:e, e'-a, a-O,. o-u, '
Sed ce fort;.tj> ttÍk':onsonantaj rimój oni povas 'ťari
esce.pton: pentri-montri) pastro-o/BlrO,
decembro -

ombrcO. '

"

Precipe kieJ flankrimo gi estas hone uzebla :
,
Mi ,al li ri"erencis,
sed li nul' sidis mute,
Ec kapQD ne ,balaneis.
Mi konfuzigis tute.

r

I:

gi lit

'

4. R{Jdikrimo . .

Mi nomas gin a;nkaií ABORTA RlMO. Car elÍ

radikoj , bale lnterrimas, do la rimo ., k>oncipigas,
oni, espe'l'as rimna.sk?n, kaj - la poeto abortas la
rimol1 p~r tio" ke la fin.ajoj igas tute malsamaj. 'fiajn
k!;Hupatindajn rimstumpojn ofte oni" renkQntas precipe
ce Iúaj l'Usaj poetoj. SuperbelxL-angeloj, lando-grandaj,
mie'e-pe!p.,~ . fali-pa4:Ijn est,as tiaj radluimoj, por mi
abrolute s~nmuzikaj. Dum la ail~o ne poémo mi ,simple
ne'rekouas ;i1in, kaj~u.\U1.ego mi devas serci por k>onstati iuan oeeston teQrie.
'
Lau mia .8ento, kaj lulí la sento de lliultaj, diversI lrlgvan oj , la rim-oj- elsonol"as Ce' sia fiM. Se Ci tiwfino
tute malsamas, gi ,kvazaií tro for ta sordilJ'o, t\lte suť
o:4s l~' ;~kóq;lan kunsonolx>n ee d e la plej for taj , trikOl1souantaj řimradikoj.
LaTadik~'ú:no ~stas pureteoria, ,gramatika rimado,i dOlianta ; neuian sensan' carmon, nenían k-onten..,
o'

,LA .QARDOSTARANTO
,
.
:r

,==

n ~a ampleksa ebenajo, vasla je dekduoj

dak.i1oriletroj, trauCis lQugaj kaj iom
pJ"of~ndaj drenkanatetoj, venantaj el
"la Nenies'Tero, perpendíkuláre oiajn
~
tran~cojn por fluigi la akvon el too
'Il'k'llseka tero en la plej, proksiman
i-iveron,
'
,
, . ' Ci tiuj drenoj éstas dángeraj, kaj,
pOl' ev:iti ' sur pri~oj ll,,' lá.iílonge la ligigaj tl:8nC6'oj, kiuj
supt'rpasas itin, oni kutimas starigi gaI'dos~rp.ntojl1
kiu) de"lls at-ente 'rigardi ' kaj /auskulti por málehligi
, embuskojn.
.
. ,
,
li-elkaju fojojn: Jamalauů,ko pel' altaj kaiícukuj
boooj "vadas ee eo la akvo, riskantee,~tiáudatu ' de Ut.
lIwbtraúuJoj. Sed pli dan,gel'c estas, kiam, .,cn la vintmj
tag'Ůj,.Ia akV'oglaeiigas, kaj Slil' gia glata "suprajo 'DnI
pova5 siJente soví li kaiícukajn ~uprunaojn.
.
, Sed vi ne. . hewnas atenlliplu.
' .,',
.
"
HimarJm, malgraií la malhela noHo, tiun kvaz<:lUoJ,ubron, ' kfn, sin gíú"d etlle, , 'genurampas preTtlp{!lpanté
la malinolan 'frostulon. ' ' . ,
r~
"
,
' .~ q~ ir:asv-el'I?le? kv.azau "Qlante . .ap-Wiícuiri, sen'b rda kitll vera om&ro, ki:imé;
,'V,",
Brava soldato fidas siajn: pugnojn kli.j 1a staloo
de ., s.i:t ,hajonetp ; lio, nc.gal~do5taras ,tíel yigle kieL s.e11- .
kuTagulo.
.
'
'.
,

, tigon de atenqo, neuian dolean oreltikloll.La radi.J(,riIDo ne , estas :fimo.
,,
Ci taiígas maksimume
internaj rimoj , ' ~ar,.
kontr,aue al la parel1crimoj, kies rimeÍekto 'kreskas
pcr malproksiino, hi radikrimoj devas es.ti senpe're
unu «P u~ ruia. por ke evideutigu la kas~ta radikrimadQ.
Ekiemple:

Pol'

Agordas kordo jil; de ľ liuť .. .
.Jen, larme siJai-mas rim' post l'im' ...
ModeB~e fes'tas ritma dane' ...
Baghy : Stmllga danco!
En Esperallto la elparolo de la v,okaloj nepre
estas"aií almeuaií devas esti tre klara, Ci tiu klai-ero
ebligas la uzon de 1a diversaj rima:dioj, sed au parte
tl'oevidentígas !'a .Yokalmalsamre~nde 'rimwjrtoj. En
la agordo 1a malsamajn finajojn · auk,orau sekvas konsonaT!tgrupo kaj tuta si1abo, k~o iom vualas la diver~on. Sed se· la ma1sama ,iokalo ' sta ras ce la fino, ~ '
rimo ' nepre droaas en surda tedo.
'Krome, la radikrimo "ja ne pliig,as la _llombflojll
de ebJaj rimoj, gi ebligas sole la kunrimigon dé malsa~naj gramatik aj formoj. Kaj la rirnvortojn meti en
samau gramatikan formon - tio ja, per, la granda
fLeksebleco de Esperanto, ne estas m!Ůebla kaj preskaií
ciam oni sukcesas pri tio kun iom da ledeoo kaj
pacienco.

( Dmll'iYGLa).

La vivo por i1i korbatas mOllotoue, lautakte ln
promenadon e iu gal'dostaranto, kies ciu pa~o ' markati.
en la tempo pasintan .senproduktan sekundoIL.
K<lj tien kaj ,. reen li promellas, senl.aca pendolo,
havanta nenian konsoiou pri sia }leprodukterno. '
Li<:l pellSO fodlugas al la loko, kie li amindumis,
al la terpeceto, kie vivas lia familio, al lah ejm'O, 'aJ
Ja drasejo, al la puw,n . . . Li· pen~as pá la kQl'l>oj cla
, figoj de la plej maljuna figarbo, pri la kV<lnto do paooj
, Ilaskitaj de lia bak:forno... Kaj nur tiam li forpelas
tinn la\itaktau letaegion, kiam lin anstatau6s, !a Dova
peudolo, au kiam la r.auka. malafabla VODO de iu superu10 dispdas liajn l'-evojn.
Jen tluj , kiuj ' ankorau 8Ongemas.
La llerevemuloj rigardas la stonojn tiel, kvazail
ili seius kalkuli iliail uombron. Ili mezuras l~ paSem ,
plift'nnaute au plinliaHormante gin, por pi,cupremi
iun f,iksitau stolloil: :
.
Kaj lÍel la ' tompo pasas gis 1a horo de 1a kazernludoj ; tiaul la ' soldatoj povas kusigi SUl' la malmola] matracoj ' au aMi 1a geIťiemajn fadojn, kiujn
gitarludas ,1a nova ' karnarado.
>

*

.JI.

1~

la miJilo gardo ta,á estas : ne vicii 1(1 malalll. ikOl1..; kín aJpwksimig$, ne. seuti la malrapi,dal1 antai;ícJliradon,. ne diveni Ja scnbruall j',arnpadon,no .sing-ardi
konttat\ li kaj falivt,Iuuíta pe~~QajoJleto, kin lraĎor
ante:1á virou, eltranóis <ella kompatinda kOl"po ltomajn
, sent.ojn kaj hejmajn revadoju. ,
La' omhro , fork:ťtl'as, forkuras nUn. rapide, kunportaute la 'trofoojn, la · kePou kaj la pafílon de la
vjktimo.
:
.
"
' Po t kelkaj mOmentoj, alia gardostaranto, per
okulój kaj oreloj ateptege maldormas, kredante " idi
,· ke :á:peras ,~l laombrcj !in Cirkauantaj, ruza tmU.a:mikó
. sin jetanta s~r Iian 'vivon.
'
~ldaiálJa C-orrelra. 'U.hO,.
]JUU1 ,

LA GERMANA BELA LITERATURO
PRI LA MILITO
Scnduhc : fa rnonclJJ}jlito estis la plej fotta 'lnlvivajo
de la nllna ,generacio. KieJ cn buj landoj gi treege influis
, la socian kaj ekOIlomian vivon, la 'pqlitikan , sciencan,
tekniklln situa('ion,ticl gi anka-u dOnls karakter,izan noton
alb ' aytoj I, ~juj. ja ~p'andI!ar,' te, nui respegulas la "'badon '
de ' l Vl-V ťorm1tan de art! ta horno,
.
Cirkaii dek ' jaroj pasis , Sis kiam aperis Ja lInuaj
~rava:i beletrist.ikaj verkoj" 1úuJ pre~entas la militon kaj
' giajn travivajojncn arta formo; car meze de au tre proksÍ)n!lce la okazajoj mem povas' ekflori eble brila eseo,
l~l'ta jUI'~alista-jo ,; .sed, ne set, ~oza artvCl'k?, , ki~ bezonas
dlstancon llo;r !~.rlgardoestet!~e me~urahta kaj t~~po~
pormatungo. hal dum la nuhto kaj cn launuaJ JaroJ
post giapElris pre kali nur anekdotaj rakontoj, personaj
trávivajoj Qegra"aj laú arta vidpunkto, Sajnas ' ankau, ke
]a pop olt· 'jus ' reveninta de la mj}jtkampo, tiam ne voli~
legi pri tio, ' kion dum jaroj~i vidis gis sUPlťl'satigo, Ec
vM~:n, 'ido-kl"ankal?·t. komp,reneb1a~ en. popol~ .tel'urc 1l1f!lvenkln la 11M cstas b'o~'at1l cn sefloza] verko} Kar<Lktenza
ttajto: La gCl'm.ana lingvo, ankail la soldataslango ne
eltrovis kaj llZ.iS ofendllD 110[nOn por la kontraúuloj ;
ch. ne ckzishlS Hngv1l rkvivalento por la franca »boche ( .
Sed půst , rekonstruo :de ' la: sanceliganta stato, post
restarigo dli la i'evenintoj cnla civila vivo areri jam 'Ja
'momento, kiamlnúltaj eI l a iaíl'{ militintaj .ekdeziris klarigon kaj eble interpreLon de tío, kion íli liaose travivis
kvazaú molekuloj en fren.eze 'fmiozant.a masinaro ; kaj
ta plénlúeskitanta generacio, kiu dumla militotempo sidis
SUl' la lel'nepj henkoj , avidis j ekkoni la vizagon de titl
~uperpotcnCa okazajo, kiu kauzis al la j unuláro malfacHajn viykondicojn ,-,kaj IScnťlSperigan , asptlkton ,en malluman
68ton tecon.
,
Tial apel'is dum 1á lastaj tri~ har 'jaroj granda
runaso dá llJilitromanoj, militnoveloj, skribitaj dil verkis-'
toj .kaj de ,nevel'kistoj , okazantaj ce ciuj frontoj, ce ClUj
soldatgrupoj, politike koloritaj kaj neutrale~hornaj. EI
ili estn pl'iparolataj oirkaú 3o, ' kiuj hil miaopinio havas ,
lite.raturl\l1 valoron kaj kies lego estas rekol;ue~dinda. Mi ,
faris la elektou kiel ,eble plej JUultfJanka. Se tamen jo
gráva oble mankas, seu kulpigu min 1a devo, 'resti inter
la limoj de rnalmultaj gazetkolonoj.
, Unu!' ni rigardu lihrojn, kiuj estas plim.aJpli arte
{ormitaj l'aportoj,sen multa filozo~io kaj krjtiko, sed
c~f~ fot;ografajol :' d e t.io, J<i~t)kaús. ~alg[~ii , ke de. ~a
libl'o cl, ŘcmarC)!lc ~ En ' okcIdento nemo ',nOVa ,( vendlgls
pii ól ' du milionoj cla ekzemp!eroj en ·1 9 lingvQj, IlJi
donas pli a)~n caugou al la libro de RenD, »La milito «.
Se~l mullu arto,sen frazajoj " roalsentimentale, sed kun
demona klarvido, kelkloke ironie kaj sarkasme tiu nura
dQkum tlnto JDQntras" kiel la germana soldato".en la front~~~!l30j vidis si.I~, :" siajn~unuloj~ ' k.aj ~ontrall~}~jn kaj
dJUO agadon. SUJnas al Im ; ke :~l ' ph ra)te , ol la hbro de
Rel11arqlle meritas la ubtiíolofl: Li,terátura mOnulllento
de la nekonutasolaato. - .Poeto de tremiga r:erueco es tas
lir. ' \-ehncr kiu" en »Sep (viroj) antau Verdun « kun
vervo kaj interna. -ťajro , peri'l,lekómpareble intuiga lingvo '
ig~nin kunttaviýi h, tt;lrurajn ' I;mcadojn uirka.v, ,:tiu franca ·
iortikaJ(). '-:~ . Sal1l~E. Jiingli;r :i~ ,~ FajrQ' ' JiiaL sangQ«
don:ts bildojn de, la friulca :fronto cn 1918, !pam)a milil.o faJ'itis batalado de maslnoj .' ~ G. Siegerten »Milita
tagl:ibrQ cl; k~ncelisto'« raporta pri batalanta baterio
en- ,1 9) ll, F. " Sqhalrweckel' en »Ekmarao de la naci() ~ pri
laslnoj'eJ:a~ senilllZ,a vivo en ' UniI{) , kajsa.i\go Jlll la l1tisa
,ftontO. ' - La hr'lltal;l.D. barbaránťbí'akteron de la ~ milito ;
pen'tras plej ma1k~e W. Mich~el en . :i Inflti1terian6 Per-

°,

'.'
"

hobstlei·«( . l\jkananta cinlk~6),
apu.de plej ':?-eli~a~aj sentbP)ie amo al inf'íípoj , . de, JWIJ;lr
pato ' ál la 'tiJulatniko kre$kis' Cn ' tÁu inferq, kie , en Ciu'
J1ŮD.ot<l l~ .bllnda hazardo; h?anta. senzorgo; stoha orďo~O
,pOVIS aHn'} la morton. - :Xontraue Schluťnp en &ju
dangero, jDtoT kadavroj kaj gl'enai:loj konservas iOO1 t!a,
slina gajec(~ kaj brava numoro. -,-- M. .Heinz, junu mil:tt~
volontuln kiel : Schlump; studento , skribisen' »Loretto1<,
k~lkťojc . i()m ' ,papť~'ax;t , slil'Qnj sed 'l~ '\~rozentIl!-auier~i ~'
klU clheroa entuzlasmo' ltondukall al-a,nlmamango ,kacJ
senkonsi]a 'nialespero, faras da librou ,unu', cl la plej ' v'aF
oraj. Ankaú E. Koppen en· »Armebulteno«' efike kuwg:ís
la objektivan okazadon kun persona impresigo. - Unll l
cl h lasla:j el tiuj raportaotaj esta,s W, Hirtung, Ankau
lia » qra~d,',P3t<,~O: ~i:oj~aj" gx~naclgj « "' ~, o~ás )~np~et,~~1;td, \l:,
sen stIla] nrllaJoJ tion , kw.1\- la autorů ' Vld~s Ka) aií.dls. , Ji,:.,
Alti"u ' grupo apartenas-ankai'i", »La" mi'ít o «, eldonita.
de politike iádikala eldonejo pro propagando ~ kontrau 1'.1."

Lam ú;eikantf ]{unml1Jtikilo.
,:Én; la' aero ' ~aritó'i nagas
Májesta" festa ~onomilOi
,
La ritmo tremas, sin pretigas
La muzikan.t' kun muzikilo.
,

-

, La

.kor' ~kbrtilii~, lulas kante e.

'cL~t ďmuzika:nť ,kwl muzikilo. : .

Jen dolcvelura 'g;ojario; ' ,
;Gi sonas l'ave, reve, sankte. ",
Lakanť ',sonoras' l'eve, san-'!:te . ..
Sed .eksilentéiS ta wrctrilo ; : " /
;'~ Nur tÍ'umpetac~ 'eu " man' :" E~ti:'eIilas

' La muzíkanťkun muzikifo.

' La muzikant' .per
Ekkanti gatus mixe, I:kle,
, Ekplori, ' flOI{' flirti, m?rti

.!\af

,y apoúgi ' ~lTcié1e:

"

'.~.

La spegul!igur.o .
Mi time;me tiras min -al
Sed escis altai forta
~~ spe,~figuro.

'

Dum Ssileotáj hOl'Oj, ~:j~
Seyere min rigardas

La speguIfiguro.

"

'

,.
miuto. talili,ro ~~avas , ma11óngaj?, ~dé ~onajn , scenojn
1:le ' ft o aňto,roF"klUj ' pen tras la. plej dlVe1JSaJn :ll)omento)n
el la .JJatáloj.
.
. " Ne ni.algrJlnda ', estas '!anOl;n nró de verkoj, kiúj
montr,as aľ ni · la travivajojn de specialaj soldatogrupťlj.
,Sur ' rnilitSipon· kondlIkas nin 1a poeto-labOI:i sto lC' 'Broger .
en »Roldofako J 7.«. La heroa ' morto de milSinpafilá
· taclllepto .en Autfermjt;t 6elo de la kirassipo ·esťas priskrlbjta kun psikolťlgia majstreco. Eble ne placos al· ciu la
1:iama uzado de !a .marsoldata"slango. - II.. Plivier estas
· po~itika T,adikal:u]o, En »La k uli oj de ľ iOlperiestro « Jj
pentras 1á psik~n dll. J:IHlristoj, kiuj sen intel'eso · po~ la
'n'!Ílito kaj tia( celoj , post imuigaj ekzercadoj , malgrau
·la fieracego de vantaj superuloj kaj psjkologie malkapa.blaj 'ago"j de la plej .altaj kondukantoj morta:s tragike cn
· la krevant~j Stalsipoj kaj jnter la ondegoj d e
maro.
Ci ..estas intence . politika . libro. - Tute alia: »Marsoidata dum la milito « de G. Hester: Kvankam la: autoTo
,neaku;r.anté. sed se~respekte kajnepre ma:Ik:-dse montras
neroecon .kaj malgrandanimec.on, malsaton kaj LlejmenBopiron, nobJecon kaj kanajlecon kaj frene~ajojn, tamen
li postlasfls en la leginto la bildon ' de bonulo , kiu konservis homan koron. --'- R. Euringer en »Avi!ldista .ekzer' oejo ú <(. dónasnemalpoeziari' bildon ode la mili:taeroplanistoj ; kaj M. Beradf. kondukasnin .al la »Sovelistoj ce la
;(rOnto «, 'ál tinj neglorataj vÍÍoj, kjuj fosis lá terfortik· ajojn; en kiuj la armeoj vivis kaj batalis dum kval'
jaroj. > La libro . »Plastrokestoj « (tio estis slanga ésprimo por la sanitaraj ' soldatoj) de Frey enhavas kontinuajn notojn de pacifisto, kiu perbrilanta lingvo pen7
tra~ tipajn situáoiojn ·de la .sanitaristoj SUl' 1a batalkampo ;
kaj . »La Sronto de la ktiracistoj « de W, His m eritas •
.~ ateriton jam pro tio~ car gia aiítorp estas unu . cl la plej '
faUlaj germanaj kuracistoj ~
-<
'.
EÍ la iomanoj pri militkáptitoj estas Ia, plej forta
»La armeQ , malantaií pikildrato« d e E.., Dwinger, La
ai1tól'O' Uavis 17 jarojn, kiam kaptis lin la flilsoj : Dum
har jaroj ili retenis lin en ~iberio, gis kiam li sukcesis
rifugi.: Kion vidis tin maho en fa ba<rakáro , kié mor6s
· 17000 soldatoj d,e baciloj , de ma!sato, de malvarmego,
de fiinsektoj, de brutaleco," de malespero- cio ci multe supcras la' inferon ' de Dante. - Sl mile K. )Vilka. en »PrisonI\ier Halm « montras, ,kiel cn fr1jnca roilitkaptitejola karakteroj ruínigas kaj cc la ' kamaradeco mortas. - MeierG.rafe.;" fama arthjstoriis~o , pdskribas en ; »Lp.blanka '
stratu<;-Júm . kelkloke sarkásma hurilOro, kiel matú'ra, alt·spirita hon';o en rusakapti~ejo akira,s starpunkton de filoz- .
ofo ; "Kaj la p~etó Geor der Vrmg en "Caf!,lJi Lafayeue«
pen tras 3merikun tendaton por germanaj kaptitaj ofic· 'itoj su']; 'Fran.ca'" teritário,
. ".>
'.
'.
.. P~r ~onatigj. kun h -v!~O .detiuj, kiuj s~~is la
IIUhto~ heJme, ODl legu Fa .lJomJn : ." Gmster .; sknblta d e
li mem « : M. Schel'le; Vrrinoj en la milito « ka~ preoipe:
,» La naskitoj' .el . 1902 «, " de R
Glaser kiu maJfermas
terurajn abismojn eu la .' interna evoluo de la -gejunuloj ,
kiuj.• ekrna~llrigis dUÍIi Ia rqilito.
. .
. _'
Eu ciuj .el. la -verkoj, gis nun ' citit~j parolas al ~i
:,
ce~t! l~ . okazaJ9J ~me:gJ. lIn 1a sekvantaJ pró"as poeto]'
· PI:l!aJ:)otl la' krudan materialon de la realaloj, por formi
ll! ili artverkojfi .de >plia~ta rango" ekz. 1R. Bi'ndingen 1.a
klarvid;:t taglibto )j EL la·, mililto «, Georg von . der V ring
en l'Suldato Suhren«, . kiu. wajstre mGntras. }a miJiton
respégúlita ' dč "artista :animo, Kiu farigis nuri , nunle.ro Cll
l~ rehuta ~. lis!o . ~aj t!lm.c;~, kv:m~~ penege, kqnser~as
· slan · propraTI ' spmtan élOastadon. .;.- 2\nkau ' K. , ťierlach
kreis :per »lnter la:,):rontoj « lib.ron plenan de. klJlreco, de
~rankVil{) ' kaj ,llHilkÓt1ste,rno.
;:!"
"
..,
Apartc mivola,s ' citi tú v.erkojn, kiuj lati n'i'j;,t opinio,
sfara'S plej alte , en aIta' libro. ' Unuá ,»Lakonfliktó prQ ,>la'
~rtentó G.risaq de Á. Zweig: Mizera Tusa · ~apti:to .f alas
" m~r 1aradaron de:' la militjustico kaj mortas senkulpa,
ifatalJsme sindoňa a1 la sorto. -.'- Si mile en . »u" delilúo
de, ~aul :tYendelin,« de Meyer-Eclroar.dti; germa'na:, cef.get, '~ento ťalas \iktimo
sia brra~o 'je la vero kaj de sia
senmak:ule~!>en YOd~ .kaj ~o,j. . A~au. " librDj .

r

ac

eiiuonirás ' ankav la senkompatau. mekmlsmon ď de :1a ad': '
minlstTacio, lá 'kaste~ spiriton en -la ar01eoJ la dangeroju
de . ,h'?igit;Ý ób~postul?j k., s. kaj la!l;as alud,é elsoni ?1 ti aj ,
. faktoJ 1a antaúsenton de venonta malvenko. - ' FlDe la
»Tag1ibro el Humm:Uljo ~ d!l H. Ca.r.ossa .distingigas per
,detala pentr<tdo de detalajoj nul' sajne flankaj ,,'kiuj estaš
magie cil'kaií:fluataj hazali cle mistera mUzikO'; Tiu belega
verko de vcra poeto restos supozeble unu el 1a plej 10nge
.
dal,rantaj libroj pTi la milito.
Ci tic ,trovJ! lokón ankali 1a »Militleteroj I dc falintaj
st udcnloj ~ , eldonita.j de Ph, Witkop. Skribitaj de esperoplen aj juna] ' kleraj homoj en entuziasmo, en ,s~nzorgeco,
ert ant<lilscnt,~ dli' la vcnanta morto ili sentigas ,pIi klare ol
Ciu romano la sensencecon de la .organizita murdado kaj
estas eblo Ia plej forta akúzo kon1lrau lamiliío. .
Kiu intel'esigas pTi la spionado dum (kaj ankaupost)
la milito , leg.u la interesan libron »Alentn I La rnalamiko
klUlauskultas !. de Freiherr v. Grote.
por kompletigi, la Jíslon restas citindaj ankorau tri
libroj. W. BeumelbuTg en »13ark,monado cjrkau G.ermanujo u sk~'ibis populal'an historion de la milito, knn
poezia ,'ervo kaj cerpante el plej ceTtaj fontoj. Admrrinde
li kuptis la multegon da traVlvajoj ce 1a frontoj kaj cn la
patrujo SUl' ~e lkcentpa~oj.
FinI' du bildverkoj : Jiinger '; »La vizago del'mondmiliio ,' (kun serio d" traktajoj) kaj »Kamarado ' en 1a
okcidento «. (nul' kun mallongaantaci,parolo, ed kun 22 1
. ,
bildoj ,eblcankOraií. pIi bonaj). '
e estas pura gojo, tralegi tutan liun militan literaturou. Ne estis pOl' .m i agrahla tasko, skribi pri ~i tiun
ci. refel'alon : Car kun demona forto ~i rev.ekis malnovajn
travivajojn, - kiuj11 mi vola8 k~j volas xorgesi: deno\'e
mi staris nokte ce la lumanla kaj krieganta fronto antau
Ypern - denoye mi kusis en la terkavernoj de la ChaJ1)pagnet~il MOl'onvillier , rnordata de pedik6j kaj cirkaiísalta ta, de aeropTanaj bomboj super 1a stacidomo de Foc~
sani - denove nii veturis el Braila tra Ia Nigra M;lro
jĎter svarmoj de nagantaj minoj.
Kaj tarnerr: tiuliteraturo konsexvos vivanta la ter~
Ul'ojn de barbara jarkvaro kaj per 60 esperehle akcelos
la ekkonort, kOpOf diskutado de internaciaj problemoj
devas esti ·trovalaj aliaj ,rimedoj ol · mortigo de vi1:Oj,
yj(h-inigo de edzinoj , orfigo de infanoj, detruo de plf/j
,'alol'aj kultll.l'verkoj kaj ·ruinigo de 1a tut010nda okonomía bonhrto.
Listo de la priparolitaj libro]
(aut.o/'o, titolo , eldonejo, jaro de ~ ' apero ).
Anonima entoro: 5éh1ump; Geacbicbteli UDd AbeDleuer, von Illm
.elb.t er.abll (KurtWoUf, MUchen 1928)
Aoomg>a autoro: GÚlster; vo~ ibm ..lb.1 ,enib1t (5. Piaeber. Berli.)
'AooDima .autoro: Dér Kri~, {IDt~rn.tio..aJe, Ve,I." BerliD C2;)
.
AÍ>oDlma autoro: Kameud lm Weoteu (50ciedta-Ver1ac FraDltlúrt
a. M. 19JO)
.
Beradt •. Martin: 5cbipper .... ' der F.roD! (S" F~ber, 1IqUD 1929)
Beumelbur" W.......,r: Spérneaer um Oeultcblaod (StalliÍo,. Olden.
, bur, 1929)

. ,

BlDdIa., RocL 0: . A... 'd~ ~t'Iet~' litea . Loaiíio; (flruklVf •• . M.)

ilra,..:,

~: Buker 17, (E••en Dlederlw, Je... 19~)
,
earoŮá, H ....: R..j,aDlachea ť.,ebOch '(ID.e1-Verlo.~ Lélp~ 192(;)
OwID.er, Edw.ID Erlch: Dle Arm.. hiDter~ St.c:heldraJlt (E. Diederlch., ·

Juli 1929)

,,

EJlrI ••er. Richard: 'PUererochule ,. (Hanaeoti.che Véria"....t.1t)
Fre" 'A " M., 'Dle Pli-oterkilten (G. Kiepeuheaer, BerlíJi 1929)

Gerlach, Kurt: Z-wlaeheD den froDten (HellenhauI-V.'''r, Heller.u
beí Druden) ,
G1aeeer, Erált: Jahrr...r 1902 (Kiepenhener, BerllD 1929)
Grote, H. H. Prelherr: Voníchll Felad hllrt mlt (Neul.id ond Heníu •. )
·flul UD,. Wilhelm: Groaoltampl. ~""tr aud G.raD.len (Wilhelm Kolk •.
- "
o: '
, B~rlin 1930)
Helaa, Ma", Lorctto (RembraDdt-Vorl.,; Berlín)
, Helter, , Guatav; AI. Morlller lm Krie, , (Rowoblt.BorUD 1928)
Hla, Wl1helm: Die Fro_t der Aerate (Y elbo,cn nnd KI."io .. , Berlin)
Jbre., Enll: Feaer, uad Blul (P,I'1lad.ber,-Vcrl." 8,071iD ' 1929) ,
Jtlnrer, Ernat: b.. AníUt.z dea Woltkrlcreo (Nouleld und HéDI.... Berlín)
K&pP'!n. EdIcI: I'Ie.reabericht (Horenyerl~... Berlin~Gruncwald 1910)
Meler-Graefe. JnI.: Die wei..e Str.... (IWokbord uDd ' Bie,mlnn,
BerlID 1929)
Me,ér-Eekh_rdl, Viktor: Du Verleben de. Paul WeDdella (Piep_lehaelder, Braaalch",e;, i922)
,.
Mleboe!. Wiihelm :Wanterilt Perhoboller (Rcmb,...dt-VeIla, B.rli~. 1929)
PlIvler, Th.:' Dea Kai.er. Knlla (MoUk-Voerla, BerUn)
,
.aelD' rqúe, uleh Maria: ha Welteu nichtl Neu," (Propyllen-nrl;,
Be;UD 1929 (Elperanta 'eldoD.o de Heroldo-e1doDejo Kóln, 1930)
,ReDB, Ludwi(; O.r Kři., lFra.ldarler SocietUI -' Dr·uek'crel. Frankl~t •. M., l929) ,
_
",
,Seboawecker. Fraoz: Aufbrucb,der Notion(PrllDo.ber,-Verla, BerUD, 1930)
, Schule. Meta: Fraocf! 'lID Krlei (Leop. Klotž. Gqtba:. 1930) .
"
-Sierert. Gerhard" Krie,a.t arebueh elnel RichtkuoDiera (K, F, Koebl.~
Le!palrl
V.ID.,. Georr v!>n der:' Soldlt SIlhre; (Sj>IIeth. BerllD. 1928)
Vrla" Geor, von der: CalDp Lúayette (SchnD_maon.. BremeD) W.hnr, J. M.; Siebell ,vor Verd"" ·(Geor, Mliller, Munch_D. 1930)
Wllk.. Korl: Pn.o_nier HabR (Koch!er '" Amclan,)
Wltkop, Ph.: Kricr1brlel. lelaOener Stlldent~D ',( Geor, Mil11er" MllnchOD, 1919)
,
,
Zweli, Anoldl Ber Streit ..m ilen Sorleonte... Grgeha (1<:iep~euer,
. Potadam, 1928)
.
,

Paul Ben,!emann, Leipzig

B.LAMIRE YOUNG PRI GOYA
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l:nondo~.

·'f4"~·

ttomo pova$ iinilmomeni~ ' babiladi 1a plej

allo.,ganliumanismon~

prezenti sin kiel ,bonegulon kun la
píěj Carmaj moroj kaj s ubite , en la 'centro de cr
tinj , plej .progre;emaj Eúropaj ciyiliúgaJ procedoj, okazas
la plej. rríortjg~~ilittwo ,' kiJlD la., ~no~90 .ia1il . vidis. Jen',
, en ci tiu céntro ' de civilizado militego havis genezon !
,,' , )Lum~gu, " ec rázu la Beston' tute -~aj ankoJ,'a:il
ne' solvi~aS la problemo. La Besto ne utilos ,ec je UD,U
grenereto , pIi ,ol antajíe, - li nul,' igos pIi dang~ra"Tutc,
kovrite ' de háťoj li estas nur simpla sovágulo, kaj ni
povas eviti liájn mallerte uzitajn jetlancojn kaj , bastonegojn, sed ' razite kaj seilhare,vestite lastmode, la ,Bestc
farigas Homo, ~ farigas 1/ islo « kun eksplodeg~joj, sidas cn
a1taj oficoj kaj maturigas planojn sube.ksplodigi sin mem
"
kaj milionojn da aliaj.
, »Cu " h~anistaj atakoj , kontraú ci tiu sovagulo,
tia, ,kian~ faiis Goya, atingos ,iam ajn ta celon ? Tute ne !
»Se la' Horno povus ,lerni ion tjamaniere, ne ~stus neccsc
tiel, lernigi lin, ,' car se' li havus lapovon ,sái pri si, kia
li estas, li n e es-tns, kib li estas:«
~'ie~ , j parola:s , Noiman Lindsay eJ , s,ia ;ilrtista virlpun,k to,. sed li ~ vere 'ne estas tíel pesimista, kiel'sajnas,
Nótind,e ' estas, ke Nonnan Lindsay ,akcentas aliloke, ke
, ci tio: Sovagulo;.la Horno, povas esti malsovagigita sóle per
instruo pri la Pasio, ' AmU' kaj Be1ů, , Norman Linrlsay
r,ifuzas la peBSJilanié~pn de' H: G. , Wells 'kaj aliaj, ke
Séien~, Publika Edukado k. 't. p. ~ ci\'ilizas « la Homon.
Ec, ' laií, No~mall, Lindsay, , civilizádo sen artista elstudado
kaj Jc.0IIl:Í>"'reno" de Pasio, Amo ' kaj BelO' povos nurpJi
dan~erigda civilizadon. Cu la faktoj de 1914-18 kaj la
nuna arxIiita: státo de Eúrůpo ne pravigas lin? 'Ni, klel
esperantistoj, povas pripensi:- »Kio 'estus Esperanto sen
la internl). ideo
J.aMajstro«. En)a sama , maniero,
Norman LindsaJ pensas p;i la Homů: - »Kio estas ci-,
vilizad~ , sen komp'reno! kajakc~pto de_ Pasio, Am.o kaj
Belo? «
. '
h

I
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iNTERNAOIA KOLONIA EKSPOZ!C!O
ENPARIZO
La 2-an de -majo oni inai:iguros cn Parlzo au pli~uste
en I'aarbaro deVincennes la Internacian Jtolonian Ekspozicion: Ci okup~s la surfacůn de IJo 'hektarůj kaj
konsistos el tri sekc;iůj: Crenerala lSekcio, francaj .kaj. eksterlandaj kůloniůj.
·
,
"
La ekspůzicio prez,entůs lau plej pitůreska maúieró
CiOil , kio estas interesa kaj karakteriza el la kolonia arkitekturo kaj vivo. Palacoj kaj simplaj kabanůj, temploj
el di;versaj regionoj estas reproduktitaj kun _la plej gr~da
precizo,
'
Cion Či baldaií vigligos 1a indi~enoj kun siaj mag~enoj, butikoj, teatroj.
'"
.
Ciaspecaj arto, muúko, danco, Iudo estos rep,rezenbluJ .
Ciaj transportiloj senteraj kaj ec di versaj indi~cnaj boaUlj ekokupos du grandajn lagojn.
C'iutage vi povos havi stůmakdolůron laií. alin;rcia
kuirarto,
'
Mi ne jnt0ncas ee mencii pri lil 'tuta serin de fe~toj ,
pri 1u lUt11aj fontanoj, artifikaj fajl'ój, akvaj )udbj ,
La laboTů sur la terene estas -yigla.
'
Jilm d~ ' malpl'0ksime trapas viajn okulvih1ojn (se vi
tiajn portas) kaj okulůjn la pil'Oforme akrepintaj tUl'ůj
de ~a impůna tempk> de AngkOl" Kun mia cnirpl,lt:meso
mi facile el1pen ~b'as la severe , gard<lLan teril:orion de la
Ekspozicio.
,
JalTJ nun ;'61;<1 tm'o de Babel: franeaj , italaj kaj
pol aj lnboristůj finas la kůnstru?j~, Mi e~scjas .kilJ~ kon~
seie ,originalůj estas reprodtiktlta),
, mgemel'~J . kaj
arkitekturistoj pasigis roullajn monatoJD cn la ongmala
lando de sia, l'eprodukto. La vizitanto estas kvazai:í en la
kolonio de li l'cvita, car ee la tuta cirkauo esLas al:fa:rata.
1l Nek UnU falsa detalo devas kůmpromiti la laborůn «
,dira$ al mi 'l.a irí~eniflJ,'o , en la Tunisa »kolonio «.
Jen la domů de Vasington! Oni kopiis ~in en cia
detulů, ClUj partoj estisfaritaj surloke kaj poste transporlitaj ' al Parizo. El: la hrna »slosilo « trovi~os sur la
'"sama « tablo en - Parizo I
'
"Í'ern~lo de An'gkůl'! Granda, griza konstruo, kiu
dominas la tuLan Ekspoziciůn, La impreso estas ne for''Visebla, La' eniron gardas gtonajdrakoj . La růzkolor;lj

l:a

hareiiefoj Aajnas speguHt1. en ia malproks;ma. sunů de
ľ Oriento ...
Jo mislera kaj grandioza samtempe!
Baldail miloj kaj miloj diversnaciaj vagos tÍe ci kaj
rcportos en la animo kaj koro fortajn impresojn.
Pormomente la dezIToj estos satigitaj. Oni promcnos
en la lando de revoj, spiros la aeron de Javo, SUl' giaj
plantejoj, 1111SkuJtos la negran kanton kaj iuj ribeligos
koulraú ]a nunaj »progresoj « sub influo de - bataldanco de »sovaguloj « . .. »Progresoj « de nia »kulturo «
kaj -- »sovaguJoj « ...
Forvagi kaj fOl"gesi pri la lando de vivantaj ruinoj
kaj transe senti sin en JR landb de revoj - jen kion mi dezrras al ciu vizitonto ...
S. Grénlcamp.

RfCfHZO
C':ujn librojn, ricevitajn en du el,zJmpleroj, ni reeenzas. Unuope ricevitajn librojn ni nul' meneias. - La
recenzoj esprimas nu/o la opinion de La reeenzinto ltaj ne
tiun de la redakcio, Pro lio La redakcio tre voLonte
publikigas interesajn -kontraúopiniojn , koncernanta.jniajn
aperintajn recenzojn. - La libroj, ci tie m enciataj kaj
reeenzataj, es tas havebLaj ce la librofal,o de nía eldonejo.

S. GRENI(AM.P-KORNFELD »5 .000.000« (Eldonejo: »Esperantista Voco «, Jaslo, Polujo ; I 13 p. Prezo:

P. 3.75)
Interesa titolbildo kun la Eiffel-turo , boksisto, nubskrapanto. Mi interesigas febre . Tria pago: devizo. Kvara
pago: nenio. Kvina pago: peto. »Se la libro ne placos
al vi , rekomendu gin al viaj amikoj. « Hehe! Mi sentas
Ja antaual'omon de bona filmo. Nun gi komencigas. Sed
ne. NUD sekvas la antauparolo, en gi vortraketoj , paradoksoj kaj cies oreloj estas iomete ekpincitaj kaj inter la
multaj ol"eloj, la zorgema autoro ·ne forgesas ec la siajn.
La sekvo pruvas, ke ne malmerite·. La antauparolo nnigas
per sinoera frazo: »J tl pIi verkbj, des pIi da papero.«
Kaj nUll mi. legos. En 1a aero vibras . la streco de la
atendo, mi preparas min al la komoda 1egado kaj mi
decidas, ke post la multajinteresvekllj antauajoj , mi legos
ion grandiozan. (Car laluemironio estas éerte nur carma
§erco.) J ell komenco : S-J'o Dolarer: prezid antp de la
Nordamerika Esperanta Fonofilma Komp~io .. ;~ hwe " .'.
tre lnteresa komenco . .. kaj mi lega; kunlá plej~i\Jndona
bonvolo kaj posie mi balancadas 1a .k.apon: ' » mi ne ' liel
imagis. « La autoro kolektis diversajoj:i).5« é tro zorge eiektitajn eu volumeton: »Ju. pii ver~oj 1« Lalirikajoj, ra.kontajoj estas tre multspecaj, tamen io komunaestas
trovebla en .ili: la pala anemjo. Du au tri pagoj lamen
konsolas nri~. La aiitoro, kiu estas Unu el Ja. plej agol:naj ,
multflankllj ,' ,fervoraj esperantistoj, ciokazet ne trafis la
celon, car. mi ne kuragas pensi , kevere : ... : des pii da
papero 1 Antal! kelkaj jardekQj certe mi estus gojjnta,
car tia.nl oni devis goji pri la e$péral.lla, lihro, sed Olin
ni jam d~vas esii pIi kt"itike~aj ~ kaj la. aKvigitaj ~iil.-

novaj anekclotoj , postsento) , DotetO) kaj k~ a} nur ~ kelkaj
vere artaj kaj legindaj Pa80j certene cirka'jos la fnintpn
'de la autoro per novaj laiíroj. Sed, ni ~onas lin , Dl
pOViiS lín taksi lalt la akiritaj mcritoj kaj esperi, ke
vcnontfojc li ocrto nc mistrafos la celon': Sed ti;'m ci'
libron mi ne rekomendos ec al miaj amikoj.
.
.
F. Szílágyi

.

GEORGES EEKHOUD : SERVOKAPABLA! MA"RCUS,
. TYBOUT. Tradukis cl la flandra (franclingva) originalo : Leon Bergiers. Eldono dll Ferdinand Hirt uml
Sobn , Leipzig, Esperanto-Fako; ] 9 2 7, 7opg. Prezo: 2.f,'0
La autor o de 1a libro estas ne ntlr romanverkisto,
sed ankau lil'.ikisto. Eu siaj verkoj li pentras en pulsant!!-j
potencaj priskriboj la kulpojn kaj ebriajn dibocojn de la
patrolando. Lia amo al la suferantoj .kaj mize~uloj el- ,
brilas ankau el tiu ci libro. La. pIi longa e1 la du irakontoi:
Senokapabla! prezentas du homoJn: . virino, simpb
kampulino, kun arda patrinaamo al sia adorata fi lo;·.
kiun oni forsira. d l' si ; jUfllllo, suferantá sub la soldata
disciplino. Li sopiras je ]a hej'ma , patripo kaj 'arnat ino.
En la. alia rakonto: Marcus Tibout, temas' pri yibga
Donjuano, kiun, post multaj amaventuroj tra~as vengo
pro ma1fdicigita fraiílino . .
La tradukanto havas .Duan slilon, lia frazkonslruo
estas konscien~a , kelkfoje ec' trafe ' kopciia: Kun: bedaCirp
mi rifl;larkn tamen, ke li tro-, ee misuzas af,ik~ojn . 'f'roveblas vortoj kun tri-kval' afiksoj. Tiaj vortoj g.enas pro la
longeco kaj enigmeco. Ni ankorau devas diri , , k.e la .stilo .
kelkloke neestas unuavide klara, kió ma1faciiigas la lujan
komprenon. La stilon pezigas ankau la superflue uzataj
kunmetitaj verboj. · Tarnen la tradll~o ' estas laiídind:j.,
ofte plastike esprimplenu kun spritaj sti}trovaj,?j. :~
>

.

,
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KORERT A NOTO AL >?NOBELA PEKO «.. ~us mi
informigis, ke la. kritiko lai\da de s-ro', p', Stojaí:i p:ro ·
'e raro de l' eldonisto sovigis .en la mtaiíparo10ri 'dé s-ro
T. Morariu, kiu okaze de la korekto ' de ľ pre§p"i'oyajp
petis la eldoniston, forlasi, ,gin. La eldono de- l''libro
prokrastigis per UDU ' jaro kaj ce la eidonejo on~ , forgesis pri la peto d.e S-rO' Morariu. Do 1a ' ci-rilatan ú markou de mia recenzo kaiízis seóintenca miskompreno.
Mi mencias ankorau, ke 1a traduko estis preiniita , de la
Akademio, dum la pasinta jaro.
.
'L , Totsche . >;
HERMANiV HAEFKER : JARMILOJ PASAS.Uni-·
versala HistoriI) (mondhistorjo)en du volumoj. VérkiÍa
otiginale tlfl Esperanto, Kun šes 'artaj ieproduk:tajoi bj
dek-unu geografiaj skizoj. I~a ' volumo. 2Mi. pagoj. 10X!i :i
cm. Duonleje bindita, Prezo - gmk. 9.,- (por ambau volumoj . kune gmk . . r6.-). La dua vQlumo ápei os en
aprilo 1931. El,dQriejo »lIl:!rol!io' de $speqll1tlH , ' Brusseler' Str~ .9{' , Ko!n, Germanqj(). . ' .
. .' :' ';:,.' . ,
La altvaloraIi verkon n i recenzos post 1a akéepto de
la II-a volumo.
.>

•

JAK.DE VREESE S.'J. > ESBE-ll@NA fStA.~DO ..
Tracl. JT-ratulo . FLoriano. {10 , p~. Preió - afr. p~ ~:60
Havcbla ce ,Esp.ero Katolika Paris vuf 22 GoúÍ's· Albett·Preulier. .. '
.'.
<
: , <.'.
, •
. La helaspekta . kaj.ero en'háyas mdlongan ' $ki'Z.6I) .pri
la.; izlanda Jap:do.,kaJ popolo kafce.fe' trak~a:s . pri la Jústqťiv
oe hi katolih- relig.ip ·sur tiu Ci fora insulo: Al 1..- oraloro
d~ la !i?reto: n:lUlťo á!dónas k?l~áj ii,\teresai bl~doj ~a,l,,~ unu
-geogra'fla ).\.arto. La lÍIlg~o : sllnpla, fl.úa. ha' librocl,llgJodas
pOT la kfto)i~aj é.spistoj.
" .
.,
~. i.: .
"

'~ _'AUSTRALIO : LANDO kaj POPOLO. Originale' verkita de A. Delslldo. kaj Lauri Laiho. 93 pagoj . .3 I llustrajoj kaj landkarto ~ Eldonis. : Ferdinand Hirt und Sohn,
'
Leipzig, Esperanto-FaKo. Prezo P. 9.75
, La libro, verkita de en) andan
kaj eksterlandano
(firmo) vi"fota · lm ' la lando, donas plenan kaj impresan
I)ildon . pri la nuna Aiístralio. Laverkintoj gvidas nin
surmar-e, cirkaií la kontinento , poste per la transaiístralia
fCl'Yoj<J t1'3: gi. La priskribo nenie {aI'i~as enua, n : tiam
s~ntas la ires.:m sen.saci~n de ·ne ciut~gaJ .vojagaj. travivaJ.
OJ. Unu _post la allll .OJ ekkonas la cefa]n u.rbo]n de tlll
ci vasta lando kaj malgrau ilia simileco ni riceyas trafajn,
individ.l!ajn trajtojn pri .ci,u. La kernon de ľ verko {Ol'mas
akra,Vida, kelkfoje ec severakarakterizo de l' enlogantaro,
~i "'~9;i~(~s Y:~" ili.3j .~I];Ot:oj, ,k.!;11ir.n oj, . p~i i,li.a ~ie~ inte~sa
sporta \'IVO, ' ilIa pohtiko, íha spi?ita medlO. Kaj preclpe
ci tie montrig,a s.la avantagaj rezúltatoj de tio , ke la libron
verkis divetsnaéiaj . aiítoroj. Kion la enlandano ne rimarKus, la 'ekSterlandano tuj ekvidas, kion la eksterlandano
ne komprenu~, la enlandano klarigas. La finon de ľ libro
okupas' mallonga skizo pri la eltrovo, esploro, historia
evoluo de Aiístralio kaj kelkaj vortoj pri giaj indigenoj ,
poste interesaj statistikaj tabeloj , indekso kun prononco
de la plej uzataj' nomoj kaj landkarto.
La stilo plej parte estas eleganta, moderna Esperanta
stilo kaj - ' m-algrau la du verkintoj unueca. La
aútůroj uzas kelkajn neologismojn , kiujn ili ne khirigas.
IIi estus .de\·rntaj pensi pri tio, ke la lego de r libro estas
bóna ekzerco pm progresintaj lernantoj, .do al la neologaj
vortoj ili estus devilltaj aldoni klarigajn notojn.
'
La aspekto de l' librú estas ,bela ': bona papero , lileroj logaj a.l.J~go~ fot~9ra;fajoj i;nteresa~ ~aj i~nI;lresaj. Oni
póvas ennclg~ bun CI IIbron -mteT tlU]n , klll] konvenas
por esti donacitaj.
. Ludoviko Totsche.

°,

TRl JAPANAJ LIBROJ .
Rampo .Edogaiio.: UNU BlLETO. Traclukita de
Josisi Simomura.
4J paSoj.
l uzo li1mam.oto: lNFANMUBDO. Tradukita de
47 pagoj .
Josisi Sirnomura. . '
Kido Okamolo : EPIZODO EN SUZENJl. Tradukita
de Sih'ej Mijake.
46 pagoj.
Eldonejo: ESPEBANTO KENKJU-SA, Tokio. Aper,intaj én la ,ser~o : ·"Biblioteko de Japana Literaturo.
. , '1. La liferatura v~loro kaj komposto de tiu ci libreto
donas al ni, la impreson , kvazau ni vi'vus stonepokon de
nia literaturo. La enhavo : tiel nómata »detektiva novelo «.
Anemia, Conan Doyle-imitaJo. -La naive' rakontilaj implik,ájoj ne" incitas la interesigon de l' teganto. En la tJ I
pug'!. kajero trovigas 86 kompostmankoj (cetere korektitaj
sur aldonita folio ! '
:ll. Unuakta drumů kun tendenco _socia. Oi temas pti
la , mizero de Tokia stlburbo. Sedla tendenco montras sin
nuda antaií,:iů. Nek poeta talento, nek dramvetkista forto.
La figuroj ' ne - estas el .sango kaj karno, sed el rotaci..
papero I
,. Ul. Frne japma. aero hlovtusas nrn el la tria de
tírij či libro3 apermtaj én la »Biblioteko de Japana Literaturo» I La »Epizodoen Suzenji « estas drama skizo el la
saiI.ga ,pasinto de l' japana' nisťorio. La stormantan cielon
de tiu ei tempesta; perfortema epoko trabrilas 'la se.r ene
milda lumo. de la amo de juna knabrno oferanta sin p'o r
la 3IDato perse'kutita.'"Tiun ci t .emon mi legis en nekomp,ar,ehle bela, genia prmboro de ',lUabund (Das: 'Kirschbliitenfest), taIp.en mi legis .kuJ.l.i?te:resi~o laverkon de Kidó
O\amot9 g:
. ' J é
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tradu,kita literaturo?

. Se oni volas aserti, ke specialan distingon meritas
sole literaturo originala (ec se malbona), ni devas konfesi , ke ni posedas ankoraú tre malrican , preskaú sensignifan literaturon, cal' en nul' kelkdek voluIIlojn ni povus
meti nian tutan originalan verkaron. Oni lancas nun en
Esperantujo la konvinkon . ke cio, kio eslas originale-esperanta, nepl'e estas bona. Mi pensas , ke tio est.as' karikatr
urigo de la devizo pri l> IlIemsufico «, aplikata nun ell
mu)taj suíerantaj landoj . En literaturo oni ne povas
mezuri la' vaJoron de ia verko laLI tio , cu Si estas original .. lili tradukita.
Kelkaj volas kredigi , ke nul" originalaj verkoj flek sas
la ]ingvon, fanda.s la stilonen fajro de novaj paroljongloj -.:., do nul' originalaj verkoj konstruas kaj evoluigas nian lingvon. 1'io ne estas gusta. Ori"jn31a Espcrauto-literaturo (ne kons.iderante la milojn de versajoj',
fabrikataj de ciu frese bakita Esperantísto) estas esence
nova aperajo ěn nia lingvo. Gis la milito preskau ne ekzistis (H'iginala esperanta beletristiko kaj tamen la lingvo
boue evoluadis. Bonegaj tradukoj de plej gravaj verkoj el
la l.utl1londa literaturo donis plenanguon al cill Esperantisto.
Ciu literaturo devas ha vi specialan medion kaj necesajn kondicojn . t'n kiuj gi po vas di svolvi~ ad i. En la naeiling\'aj lilerat.l1l'oj LiuD ci necesegan sukon liveras la vivo
melll: la nacia, socia au kultura "ivo de la horngrupo ,
uzanta la koncernan lingvon. Tíamani ere farigas tio, kion
ni kutíme l1omas: la vivo respeguligas en la literaturo.
Tie ne ekzistas limigoj , ha roj all malhelpoj . Libro respegula5 individúon. literaturo -- tutan socion kun ciuj
Si aj bonaj kaj mal bon aj kvalitoj. Literaturo de popolo
'negen<1s sin pro siaj kolero kaj malarno , kun kiuj gi
ófte rilatas al aliaj popoloj aú hornaj grupoj . Tio estas
ja Ja vivo, kiu Ciutage revelisa~ al ni en mil kaj unu
m'etamorfozoj.
Nu, car 'Dl~ ekzislas esperanta nacio , socío au kompakta homamaso, estas neeble postulí , ke en tiel neoormalaj kond 2cojkreigu originala literaturo. Kiun formon
de nia vi"o Si reprezentu kajen kio esprímigu gia vivomSlinkt.o? Durne, ni estas nul' rnovado, kies anoj havas
verdíre interri latojn, sed Intel' kiuj ne ekzistas soci a kunvi\'ado. Estas ja nereal.eco preni ekz . hungaroo , čehon,
polon kaj germ,lnon, ·e l kiuj ciu vivas lall malsama spirito, kaj inler kiuj la kruda vivo kreis malfeIicajnrilatojn,
kaj kuiri iliajn sortojn en komuna poto. Kaj cal' la
kreantoj de nia originala literaturo evitas la senkompatan
severecon , k:<lj krudecoTl de ľ"ivo el la timo,. ke líll au
alia ,vero kaúzus doloron kaj koleroo ce tju aú a1ia » amideano <, plie. - car oni ne povas ja kuiri la vivon en la
dolcaj akvoj de 1a de ni imagata kaj revala felico pro tíes absolota .manKo - oni dcvas pro tio krei arte
. tiajn eblééojn aíí.'·almenaú Sajnon deebl.ecoj, kiuj donus
iluzion de pli bela v.iv.r.naniero: en tiuj verkoj oni provokas nenaturajn sLtuaciojn, nerealajn cirkonstancojn, t'nspiras ~n jlin por momento ion, kio similas al vivo, kaj
tiel pteparitan oni J.neW ' antau nin 1a óriginalajon. T.io
certe estas tre nohla entrepreno, sed malgraií cio testas
nur iluzio, tre malproksirna de la reala vivo.
Tiokomprenehligas,k.ial la, plimnlto el la origmalaj,
Esperaníoverkój (mi ne nuli:gas la malmu1tajn 'esceptojn,
.Jůoj sekvepravigas la regulon) havas plej ofte abstraktefantazjan fizionomi,oll.. Ne la nomoj de ľ heroof ne estas
, tioj de. leranoj, Sed arbitreelpenAitaj, Elthlj verkoj
parolas il ni ' ťremdaj honlOj (Ču rhomoj?), absolute
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fremdaj , el nekonataj al ni medioj, el nenaturaj situacioj, kun nereaJaj sentoj kaj instiktoj . Kion fari? Tiaj
senviyaj figuroj , kiujn pli~uste ]a autoro inventis en sia
fantazÍo . ne povas influi nin. Kiom ajn multe ni re8peklas la noblaninlencon de l'autoroj, kiuj nepre volas
ofte malamikajn homojn au grupojn emigi al harmonia
ka:i irlcala kunvi"ado , ni devas tamen kun bedauro konslali . kl' la vivo sercas pri liaj idealoj.
: -3e dekl i\'r Esperanto iam pii posle kondukos la
11011I<lron al no va kulturo . tiam versajn e ankau por gia
originala literaturu mal.fermigos no va horizonto. Tiam
eble formigos ia reala supernacia kompakta socio, kiu
~tarnpos sian markou ankall S Ul' la vivon de individuoj.
Es ta~ 1Ili1l:facil e in,agi la precizan formon de lia socio ,
":("./ gi (· ~ ta s H' rsajna prin cipe. Tialll nia literaluro havos
1'1 l.askllJl disyasligi novan , realan kulturon - kaj en tio
pl('Bllllligos gia misill. Sl'd gis liu felica 1TI0mento ni
dunl!' d('\,;l s \'i"i nian nunan vivon kaj respegul adi en nia
lileraturo gust e tiun ci nun,m vivon. Se ni m em ne kapabh; per originalil.j v('rkoj fari tion , venas kun helpo la
Lrndl1kita litpraturu . en kiu oni pov.as abund e kribri: gi
kapablas liveri al ni - se n i nur volos - .verajn perlojn , kiujn la krilikisloj dl' la tut a lllondo aklaml' aprpzis ki('1 la plej honajn .
S" Ilia original:l literaturo irns ta yojon de l'vivo, ne
kl'()(\ lllli ' sili al iaj fant;lzi oj kaj utopioj, ne vaganLe SUl'
la p e riľ( ' l'ioj d, ' I·vím . gi havas estonl.ccon , kiel ciu bone
bazila likralu]'o. Ehle ni ankoraů ne posedas Lľ literatuJ'an ll':ldicion , Illankas al ni ankorall la llIaj slroj de l'
plu!l1o. la \'e[aj Corgistoj de nia literaturo. Sed ankaflili
vcno~. Kaj ni ._. ni deva;; prcpari la kil lil pon , ebenigi la
vojoJl por liuj Illaj"tl'Oj ypnonlaj. !li jalll vt·na~. jalll ili
llIarsas al ni . . .
DUJll c malgra ,·igi la ú gni fon de ni:r literaturo tradukita - - l'stasec dangero por nia literaturo entute. Kion
ni devas fari , estas klopodi kaj peni , ke oni iom pii
serioze antaúe pripl'nsu, kiun novan verkon traduke donaci al ni. Kia] ph·nigi nian librollwrkalon per fusajoj kaj
bagatelajoj , se ni po\'as riCigi nian literaturon per sendube valoraj verkoj el grandega lulmonda librokolekto.
Se original a lit eraturo estas a(ero de nia ambicio , la
lradllkil a (spd bonl' lradukila I) esla s garantio pri nia
lingvo. Tílln -c i silllplan veron la unua konsciis la aúLoro
dl' nia lingvo. Li ('ll ja komen co donacis al ni kelkajn
valorajn p ()(~zi a jojn en Esperanto por doni la necesan
satisJ:Jkrion al la lingvo. Sed por prmi la laúgecon de
Esperanto li tradukis esperantan Sekspiron kaj Diekenson
(tiun lastan tradukis ce cl germana trad.ako) - jen kiel
alte .la Maj stro taksis 1a n ecesecnn kaj utilon de tradukita
literaturo.
h ('lkaj vortoj es tas ankaú dirotaj pri tiuj ,kiuj
proyas kredigi , ke Esperanto entute ne eslas uzebla .' por
litt>ral Llro, por beletristiko au poezio. Tiu ci opinio estas
simpk l'idinda. Kontra ů tiaspeca obskureco oni povas
UUl' levi Ja sultrojn , se tiLlj asertantoj neniel volas foje
rari la penon por ekkoni nian lingvon kaj giajn literalurajn yalorojn. J e niaj mensoj 1a pseudo-sciencaj argllmentoj pri la artefariteco de Esperanto faras jam
nenian impreson. Ja ni m em atestas nuntempe grandegan m etamorfozon en la muzika arto, kiu transiras en
formon » ~isoste « mekanigitan: 1a radio-muziko. La delikata orl'lo de muzikamanto dissirigas je pecoj, aúskulLante Ia m ekanikan muzikon, sed .super kaj ma1grau tiuj
}).orel§il'aj scenoj la mekanika muziko ekiras sian yivon
kun forto kaj obst.ino, propra al ciu juna organismo ,
konkerante Ciam pIi .kaj pIi grandajn armeojn da adeptoj . La koncepto pri artefal'iteco fari~is nul). tre l'ela.tiva
kaj en Illulta:j okazoj óni n povas precize difini, kle
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13. lim o inter »natureco « kaj »artefariteco .«.
Por ni, Esperantistoj, ne ekzistas demando pú la.
literatura ebleco kaj taugeco de Esperanto. Por ni estas.
grava 1a principa problemo, cu pro motivoj supre esprimitaj valor<l'·. ludi originalan literaturon, dum ni kun plena
guo povas cerpi el la senfinaj fontoj de la nacilingvaj
trezoroj ? Cu ni aj plej bonaj, plej kapab1aj plumoj devas
sian tutan encrgion streci por krei en plej bona okazo
ion trc mezkva1itan - dum grandiozaj kreajoj de lllondkonataj majstroj simple petegas , ke oni traduku ilin en
!lian belan , gracian lingvon?
Sajnas al mi, ke tio ee estas la misio de Esper::mto.
J. Lejzerowicz.
tro\'Í~as

"
NIA POSTO
I'. Tolrwi. Espisto estas mallongigo de esperantisto.
P. ll. L eipzig. En la proceso »lici, durfi, darfi « en
1a proksima nUll1eru ni presigos artikolon.
Pf'las inf orm ojn pri stenografio, lingvoj , etnografio
Esp . inslruo. kuLirnoj , cerernoníoj , turismo , cigana lingvo
Teodoru K ovács, Rákosszentmihá/y, Hungarujo.
$ - /' 0 Ei{ner, Salomvár. Letero danke ricevita. Erare
sendítajn nrojn 2 kaj 3 bnv. sendi al viaj amikoj, unuan
bnv. resendi.
S-roj El'iksson . Stoklwlm , Rosenstock, Zagreb. La
verko de Forgc ankoraú ne es las finpresita. Tuj post
pn't igo ni ekspeclos ankaú al vi.
k on/fU /'80nlo por varbado. Du semajnojn post la
d.isselldo de nia ah"oko venis 46 novaj abonantoj . Ni esperas, ke post la estona numero , kiu aperos en majo sur
32 pagoj, ni povos konstante aperigi gazeton 32 pa~an.
ltelegu llIall clrkuleron .
Aldonoj.
AI 1'1 hodiMla num ero es tas aldonitaj · :
a) prospekto pri la Andree verko, klUn Ul speciale
rekomendas al vi ;
b) listo de novaj verkoj haveblaj ce nia librejo.
Nia varbkonkurso.
Ni alvokas vian atendon denove al nia cirkulero, dissendita kun la marta nurnero. Dume alvenispreskau
50 novaj abonoj. Ne forgesll ankaií vi fari vian devon!

Literatura Mondo anoncas konkurson por originala
Esperanto-romano.
KONDlCOJ:
I ) La temo eslas laůplaca.
.'
2) Amplekso : maksímwne 300.000 litertipoj.
3) La verkon oni sendu sub pseudonimo eemetante
1,,: 'veran Domon en fermita kO\'erto, .signita per la pseiídonnTIo.
(I ) Masinskribo unuflanka kun mar~eno C. triono de
la ·largeco.
.
5) Limtempo : 31 ~a de majo 1931.

JU.GANTA KOMITATO :

Julio Baghy, Karlo Bodó, Jean Forge, ' K. Kalocsay, Raymond Schwartz
.

PREM IO :

300 t. e. tr.iceptpengoj.
l,(0nkursante oni konséntas pri 1a senpaga ' publikigo
cn LIteratura Mondo kaj pri la kutime honoráriata eldono en .' ]ibroform'o.
Sela ve.rkoj' ne atingus certan liiveion~, la komitato
rezen-as por si la rajton pri la eventuala nealj~o au '
dispartigo , de la premio.
C

LITE RA TURA MONDO .
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Kovri1:::-~seQn'o kaj inicialoj de pentra.r!isto'·BJ~u
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K.

KALOCSAY

cefr~daktoro

de Literatura Mondo, tradllkinlo de Johano la
Brava kaj Tragedio de l' Horno, siajn poemojn originatajn, gis nun apenau akireblajn, aperigas en ampleksa volumo:

STRECITA KORDO
Po~t la eta brosureto Mondo kaj Koro jen la unua granda
Kaloc5ay-libro, kiu per sia abunda poez ia trezoro estos
grar da surprizo por ciuj, prezentan 1e la faman tr:ldukiston
kiel altinspiran originalan poeton. - 192 pagoj. - Prezo:
bind. P 540; bros. P 3.40. Plus 10% por sendkostoj.
Eldonejo de Literatura Mondo, Budapest.

TUTMONOI

I

Ho LE KTANTO

UNUAKVALITAN
IBELAN
MALMULTE OSTAN

Gazeto por filatelo kaj lmlektado.
Adm.: Jablonne n. Orl., C. S. R.

laboron liveras al vi la

PRESEJO DE
LITERATURA MONOO

Redaktoro:
Dro J ozefo Takács, Nagymaros
Hungarujo
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DB

en Hungarujo la salajroj
estas malaltaj! Do certe
inter la preskostoj estas
granda diferenco! Tial

RIYMOND SCHWIRTZ aperls

demandu nin

Verdkata Testamento, afrank ... P 3'20
P 4'50
Prozo Ridetahta, afrank. . . . .
P 4'50
Anni kaj Montmartre, afrank,.

I

pri preskostoj kiam vi
yolas mendi ion,

PRESEJO DE LITERaTURIl MONOO

I

Mendeblaj ce

LITERATURA MO'-:DO, Budapest
~

NE FORGESU:

~

r

HUNGARUJO,BUOAPEST

Felelos szerkeszto: Bodó KAroly
Felelos kiadó: Ziildy István

. III

ORIGINALAJ VERKOJ
eldo,n otaj de LtTERATURA M~NDO, en la jaro 1931:

,
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FOR G E'

Mr. Tot acetas mil
okulojn
romano

Str e cit a

Kordo

poemaro

rornano

"" KAUG'K°a 10 c Sa y ,-, F.OKTŠ~ i I á g Y i ,-, DECEMB~O
EN

•

Lingvo,

Stilo,

Formo

e A G HYl

Papilioj ce la Fajrujo

.

M ode r n aJ Fa bel
novelaro

.

tinyvuJ sluuOJ

Inferej,

°J
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,

la premllta romano dum
la konkurso
de Literatura Mondo

romano de Julio Baghy
(OAURIGO DE VIKTIMOJ)

Pri prezoj kaj ampleksoj atentu niajn anoncojn!

JEAN FORGE DENOVE EKVERKIS!

CU VI

VOLAS, KE LI REFOJE EKSILENTU
VOLAS LA MALKRESKON DE LA ORIGINALA
ESPERANTA LITERATURO
VOLAS PRAVIGI KE NIA LINGVO NE POV AS
HAVI LITERATURON

C ER T E

.,
II

VI NE VOLAS TION!
VI DEZIRAS LA VIGLAN
VIVON DE NIA LITERATURJ

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

MISTER TOT ACET AS MIL OKULOJN
Amplekso:
13'5X 20 cm , 240

pg

Rl

LA ENHAVO DE LA ROMANO LEGU
LA INTERVJUON KUN LA VERKISTO
LA ASPEKTO KONVINKU VIN RIGARDANTE NIAN REVUON
LA MENDO TURNU VIN AL LA
ELDONEJO

Prezo:
bro P 4"50, bind P 650

kaj al niaj reprezentant oj

LITERATURA MONDO

Vizito la postkon;;-reson
en Bodapest dODl. 1931
IV

