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originalaj poem oj de la verkisto. Vi trovos en gl ln
plej famajn poemojn: »La patrineco «, ») Pala procesio « k. a. 192 paga.
B:ndita P. 6.50 bros. P. 4.50
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PORTRE rOJ

55 portretoj de Esperanto-steloj el ciuj tendenooj
de la movado, kun foto de la »steloj «. 128 paga!.
Bindita P. 5.- bros. P. 3.-

LINGVO, STILO, FORMO
Studoj pri Esperanto. La plej abundaj klarigoj pri
la Esperanta versfaraclo rimaro, internacia stilo, pri la
evoluo de Esperanto ; verkita de la plej fama nuntempa
stilisto. 160 paga.
B ;ndita P. 5.40 bro§. P. 3.40
ILI APEROS GIS FINO DE JULIO
AI la pr:zo j ald~~~ 10% por sen~kostoj. - Antaumendantoj kiuj mendas ciujn tti verkojn kune gis la 15-a de julio
(ekster:uropanoJ gtS 1. augusto) r1c~vas Ja brosuritan eldonon anstatau P 12'-, por P 10'- (afr.), la binditan eldonon
anstatau P 18'60, por P 15'40 (afranktte). - Rapidu mendi ce la eldonejo Literatura Mondo au ce niaj reprezentantoj
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CART MORTIS!

· En lá okuj oj tt~mas ~funebra larmobrilo :
La Prezid<!Dto 1Dorlis! La: verda karavan'
Jam · l'esti~ sen gvidanto! 'La Granda ' Veteran'
Foriús, pOr eterne ripozi en trankyilo.
.,

.

.

Ne mm'os ' ~ill senlace, . ne ,signos por' konsilo,
N e ~evos sin a ver te .La ;seDI:ip'o,z~. man ',, ' t,
, Nek :hélpos pIu fervore en ciu bona pian' .
PI'O{undan sulkon f.osis, jam kuSas l.a Fosilo.
Konfuze kaj senhelpe ni genÍas ~ sub ci plago,
, &Cl ' por animoj grandaj la , morť ne estas fin' !
, Li . pasis, ve, li pasis, sed re3tis lía Ago !
. Super 1a to01bo svebas, kaj plue gvidos nin
Du praaj malamikoj, kiujn subverda flago
'Mirakle Ii ',pacigis : Liber' kaj Disciplin' !
K. ,Kalocsay

lillgVOJl cu kontraií la skismistoj, cu kontrau la nov!Sffi?j, cu kontraú la gisostaj komplikistoj kaj teorilstOJ.
Li, illokulis 31 ni ' plenan l:espektoll kaj amoIÍ al
nia.1ingvo. Dank' al lia forta karaktero, Ilenia~na devoj- '
igo, Esperanto sukcesis evili la rifojn kaj dangerojnde
vojoj eraraL kaj de minacánta morto.
'
Ne ,estas nUľí I'oko por paroli detale ,pri lia vivo
kaj lia verka, pri liaj porblindu1aj k10podoj, pri lia
funkciC! kiel prezidanto de La espistaAkadetrŮto. Sed
SI! ni havas hodiau Esperanton tia, kia gi estas, segi
farigis; lau ' la vortoj de Hodler, vivanta lingvo de
viVaJlta popoJo - ci tiOD nidankas al Carl. ·
.
La fi:rma kaj bonanima Cad, kiu ' neniam uzis
aliajn bataJilojn, ol la lojalon kaj s inoeron , kiu kw~ '
tiom da amokaj pasío sin jetis ell la brakoj.n d~ ~
niil ideo, ne pIu estas inter ni.
,',
Lasinte 0.1 ni firman testamenton, laborante por
nigis sia lasta spíro, ,li forlasis nin subite) neatendioo"
1asante nin eu profunda doloro, kUD rompita koro;
En lin Cirkat10 neniu el ni estns povinta pensi pri
na subita forAiro.
Aukoraú merkrede (la 2o-an de Majo) , li pasigis
kun sla 6-jara nevino ta tutan posttag01eZson cn la
Kolonia Ekspozicio. Ravite, gaje kaj bonhumore li
l'eveuis hejmen. Vespere, gis 1a I I-a nokte, li laboris
kaj ankor.auvolis -korekti La pl'espl'ovajo jn de la Bulteno de Espista Akademio. Sed tion lia edziuo ne permesaS. Li e:nli tig.as. Matene je la 6-a li ' ma1facile
spiras, eniras sian laborcambron. Sidigas eu SM brakseg-o kaj - li morta.<;. Subíte, dum momentoj. En nia '
grai1da dolOl'>;) ni havasla solau konsolon, ke li mortis
lat)dezirc. subite, seuuolore, -cu SM lahorsego .
Via kol'po foresw, kara amiko! Sed viaj ideoj,
via amo ,kaj spirito, ec, via sango bolas . eu nia lingvo,
cn ' giaj multsignifaj esprimoj, cn viaj ~niaj alegol'icrj
kaj sentencoj. En La proverboj , díroj kaj devizoj,
ki'lljn vj postlasis al ni.
En tiu ci ki'uela momento de t~om forta babo
ni. promesasal vi; kara arniko, ke ni var.tos viajn-'
úi..ajn ideojn kaj sekvos viau vojon kaJ' insistan konsilon :
.
Ni IOSQS nian sulJwn! ,·
S. Grenlwmp
Literatura Mondo, kies . honvola satanto kaj helpanto :estis 1a ' ka:rmemora., kun profUlldaa.nimslrno
puhlikigas l1elgo1ogon eu Ci tiu pago, kie estus devinta
aperi, pci ordo kaj libereoo, lia propraartikolo, promesita de li pol' esti gvida:rtiko10 de Jiia nuna numero'
-L~ artflrolo . :t;estis (ln .1a plumo falinta .el liaj manoj.
Nl nel>lu legos . kUll , fila respekto la lakonajn koúsilijn kaj avertajn .postkartojn kun J{l kara~riza
s~i1yo, ~.~1ikti!c ,de 1a~pen:m ~~bla. perdo;, aJ: ciuj
liaJ fanuhanoJ' kODabo) .\QlJ al liíi -ph vasta iamilw,
,al / 10. , esperantistato, plej - s.incer,e kaj lrunprofunda
d-o]orG Kondolencq,s :
.

LA"c-ARltN EO;
LlDJA ZAMENHOF

La §tupoj de la altaro es tis kovritaj per rowj.
per la frunto la tapi~on, kovrantan la
marmoron, pilgrirnanto genuis ce la §tupoj.
Li venis el tre malproksime. Trans lan doj kaj
maroj gvidis lin la espero, ke tie, en la sank,te-sankta.
templo, li retrovos la kredon, perditan ie en la mondo.
La sanktejo estis malplena. Ekstere svarmis homoj, kantis birdoj. Tien Ci nur kolorasunradio penetris
tra s'ubarkaja f,enestro.
"
La pilgrirnanto estis sola. Nerigardata de scivolaj
au mokemaj okuloj , li, ciam tid sinregema, batis per
]a frupto la stupojn de la altal'o, kaj lavante ilin per
Biaj larmůj , per la ,tuta koro vokis al Dio.
Li vokis pri signo, pri ia miraklo, kiu. montriIs
al li, ke trans la nebulo de malproksimeoo, trans la
nuboj de necerteco brilas suno, kies radioj donas viv()lIl
al cioen la mondo.
, Li esperis, ke ektremo3 la kolonoj, ke ekparolos
]a muroj de la sanktejo, ke okallos io supernatura, ke
me~e de la templo 6efangeloj starigos Muparon, por
~e li supreniru la cielbluon.
Li batis per la frunto la stupojn ne la altaro.
Lia, huSo silentis, sed la koro pregis. Li atendis.
Nenio okazis. La dikaj muroj de la templ,o staris
firme , kiel antaue. La eiela koloro ne kovris gian
arkalon.
Kaj" ' tícl longe li ploris, gis li elploris eiujn
larmojn, gis liaj okuloj farigis sekaj kaj la koro malplena. Trompis lin la esperoj. La nevidebla pordo
T'U~te
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restis,' kiei estis, fermita por li. Klel Jampo., , ,~p,,< Jůu
ekmankis 0100, la esperoestingigadis en lia ' kot9 'kaj
ekt:egadis en gi mortů.
.
Li , levis la frunton. de la stupoj , kovritaj per
roZQj . Kár lia rigardo falis sur blankan araneeton,
tiel malgrandan, ke gi ~ajnis nur polvero. Per senpe~sa
movo de la fingro li fQrj~tis la aranoon de la ~tupo.
Snb lá ekpuSo,' tiel, senzorga, kaj tamen tiel
fortega por gi, la aranco kuntirigiSkaj eksimilis , ankorau pli al polvero. Oi eksvingis sin tra la , spaoo kaj haltis. Oi haltis en la. falo, kv~j}. la lego, de
gravitacio , neniiglL~ subite por gi. Kaj ' j.e~, k,::azau
spite al Ciúj legoj de la naturo, gikomencis suprenigadi. La pilgrirnanto ekatentis" ekrigardis. Sed~~ la
aranea fadeneto estis tiel delikata, ke li ne povis gin ekvidi.
Li vidis nur, kiella blanka polvero -13. araneo - revenis
sian antauan lokon kaj rifugis inter la rollojn, kiuj
kovris la stupojn de la altaro.
Do ne maUerrnigis lá cielo, nek la tero ektremis.
Ne ekblovis trumpetoj , por atesti la eeeston de la
Ciopova. Tamen la signo estis donita, kaj la pilgrimanto
Ikomprenis 'gin. Kaj li r.eiris en la vastan mondon
trankviligita kaj fidanta, ke tiu, kiu trovos ankorau en
sia koro unu radieton ' de kred<o, tiel delikatan kaj etan,
kiel aranea fadeno, ne pereos en abismo,' sed se ce
. Ciuj potenooj de tiu Ci mondo ekbatalus kontrau li,
por pusi lin malsupren, ee en .ta falo mero li h.altos,
kaj per tiu ci radio, kiel per la biblia stuparo, ee el la
abismo levos sin al la eielo.
.

La letargio de I' zuavo
Ráymond Schwartz
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animon fuilebra noto, tima sento antaií la , graI).da
,,', i sidis Cirkau tripkeja tablo. Honestaj
demandopunkro, kiujn forblovi sukcesis nekplej densa
: temperament'Oj, kiel lion atestis
fumnuboel niaj vir.aj . pipoj, nek malkara rikanado
afektanta superan pliscion.
nomb'ro de ľ subteleretoj senha1te
Tiam Duhois, nia simpatia .amiko, f!OrviSis unu
kreskanta, laií kiu 1a kelnero poste
larmon kaj ma1fermis la buSon. Ci tiun :f.ojon por
ciferigos nian kotizoÍL - La loko , .
'I:"
~,', ~
,:.
estis honfame konata. Nenia ' SQ~ ,: ;.::
paroli.
kapablus :elcerpi~ giajn ; barelojn. Kaj la kvalito de: :gi~J "~.'
»(ji esws la plejmalagrabla remeruoraJo el mia
' vivo, « li komencis, kaj ní ' havis 'la impreson, ke li
fluida3oj, meritiS::. laiídon. Krome - kaj tio dum ni~;: ' .
jazbanda ' karusaleP9ko ne sajnas, tro , taksebla ~ -'tl\t . '
parolás n.e vo1ontvole sed ,kvazau sub premo de l' atmol;lonóřinihi ' trink~)U.tiko nehav.is ol1kestro~l.
·
. '. y".:
sfero, kiun kreis Dia JUsa diskutado. Nitre n~te sentis,
, :. ~ies't-u 'rostata bel vUlg.ara- háJ::omgo, se mi mal- '
ke tiu' homo kasas en sia pl-ejpflofundio. Ni , ire nete
~os 10. muzi'karton. Seden trinkejo, kie homo kun
. sen tis, ke ' liu homo ka'Sas en sia plejprofundo ian
oo~á l'eR\ltacio . neniamsidas' sola, en 'trinkejo, mez<;
sekreton; k~un nun, malgraií si, li liveros al ni.
de , amilťa" ' ronqo ~plUcU . pens'oj kaj son-ore t;Dvorligii
' ~
/,
eC ' iiíti,'Páj :kónsiderój. Fajr~ ťl~gru , l~ p.alOolo dum'
: / . ' . >iLa af~ro <komencigis per ~eioo, ' hanala setco
kling~ll~~; .s~ermo , d~ .r .idj~oj.. Tie " m~z~o , g~nus . . ~ '. ,. "-! ~n kaze.r:na cambro. Sed kiel vi vi®s, la korisekvenooj
"
ď - ' • .
Je '*'li~ tsmjj, 1: ,~: ,'-:' ". ' ,' " , " '". '-:,' " , <_~ "<:"'estis teruraj; katastrofaj.
~~'é ;rji ·'-ru.s~u,tis . ti~n tllgon', 'p j " níisi~!iRj ;t6tt~í"':'" . ". .
q'io. ok.aziS ~en 1& jal'o. 1.9 I 6, ,dum septembto.
de
de 11~p~iťa:~:m", .'d9: .}yki~" ' šecl ' K~,él '''dile~,tQj ",i~a:j ,.' "';: Pos't ' plf ol -uríujára muitadQ sul- div~rsaj
kiel gfureF{j}~:'~er nefakuloj, " trt{.'<?fte " T~veh~s ý:prtój" ,
":'.~! b!!-tálfronto, lne mi. akiris modeste .nur 1a galónoi'i de
teknika:;;
;. ~ , íned~$o; '~:- . ec · :é}Wp!Asi,n~, ,, "::K'api:>riill>, ' 'oni Clef"egis ' inii:t. al Eontainclrleau, kie. mi
-:- kilIj;l
:,d~i~,i ,?:c~~'re ., n~~iÍu: :Oce1<;j :rfi' ,se! ~i.~., ,;~;"- sékvu ~ k,tir~n por: f~- oficiraspir,I:I;Ó~, En,:-RontaineA O'-c:::'l
. - ' ~ 'p : <:l~a~lt~ 'i fell~
~: ~'>' ,blciru::'mab.!a: úf}JO,': 1QUn", cete're M4Pk~~~~':<'níflpr.ók',~ .~', Et
:,l<!tm :;Otínatl" Da '-: ' '" ~
.
: ,sime" de' l' bat.álbFíio IŮň:-rep.renis:1a Cilrhi~'·ae l' vivo.

p.wtQf

. o~~,

miet.:.fu::i~l1'~~~,

. _"

~ ·~·, )ruh la~un'uan 'stkijnon mi háVtS" ~wit'}ónitigi k~

~, ,~t:~t" ','k~~j ~á1RO.rtis ,~~mián ,sp~~.,~~~
~"ti,~ '~~an~~~\~!; ?~lega .!~lla~ioo.,. :Dank" al- ~i mi pasigis" en
mnaol~r.e ~věPan~) >super osOOdanta .Ii1:ilsmo' (l.-, Z<::-,
. Fonta:íhhl>leau.1a p'leJ r~~ajn hórojn el mia 'viv.o. Kaj
etérna JIŮsterb. lom post iom IDv.adis nian 'dubaritán ;,,~ ...::'''''. se vibonv()las IDeIIiQri, .kiom sobre ~~e~ oozas
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mian admirún, vi facile kúnÍducÍos ei tíli S:Íncerá
superlativo, kion por mi signifis tiu carma knabino.
Bedaiírinde, mi ne povis sin vidi sufiCe ofte, Car
severa disciplino nin tenis de ľ frua mateno preskaií
senpaiíze gis la -signalo de ľ enlitigo. Nur dimance mí
povis dedici la postmgmewn al mia feino. Tamen,
ankaií en niaj harakoj ni pasigis' tre agrabLajn vesperhorojll. Ciuj ni estis junaj kaj rapide amikigis. Ciuj
kam.ai:ad6] _sin múntris tre simpatiaj. Ciuj, - krom
unu.
Tiu unu ' nomigis JulesLamhecq. Li eslis viro
pIi ma1juna úl ni. Pii seriúza. Preskaií funebra. Unu
el tiuj ,I}omoj, de kiuj vi instinkte fortenas vin. Liaj
m.algajaj úktUoj kusis en pvofundaj kavoj , en úmbro
de tr'O densaj brovoj. Fugem.ajn okulojn li havis,
kiuj evitis rektan rigard'On. Sed, kiam hazarde vi
kaptis ilin, vi sentis kvazaií m.agnetan fluon, elektran
tremeton tra via korpo. Entute, maLagrab'la kunulo,
kiun nik-aSe kromnomis »la hipnotisoo «.
lun vesperon li aiídis tiun kronmomon. Li ridetis
mistereka.j diris nur :
)) Vi esms pravaj. Mi multe okupigis pri hipnoto
kaj ec atingis kelkajn rezulmtojn. «
»Cu eble?« mia bona arniko, ·Jean Bonnet, scivole interesigis. Kaj pii ol kutíme Lambecq, 108. hipnotigto, farigis komunikigema.
»Se vi volas, ni faros eksperimenton. Cu, ekzeinpIe, vi konas iun en La najb:ara barako ? «
Jean Bonnet, kiun ni simple nomis La zuavo, car
li venis el zuava. regimento, tuj proponis :
»Jes, tie esms mia sa.murbanú Pipollet. «
»Bone, « Lambecq parolis ceremonie, - . »nu

petas sileIit.ori ,p ól' ké1ka; rnín.utoJ. " Kaj [lustre li
macis la sekvanmjn vortoJn dum li apogis sian pintan
mentonon sur la dorsflankún de ľ manoj kunplektitaj:
»Pipollet, aiískuItu min! Mi voLas, ke vi aiískultu.
Pipollet, venu tuj ci tien ! Tuj. Nu, venu! Unu, du.. ..
tri 1«
Ni strece at-entis. La zuavo ka.Sis en siau barbon
- (li portis la klasikan barbon de l' antikvaj zuavoj)
- ma1ican rideton. - »Pipollet, venu 1« vibris tra.
preskaií pregeja silento la ordonú de La.mhecq.
Ni atenrus lúnge. Sed vane. Pipollet ne povis veni,
car - - kiel la zuavú klarigis poste - li tiun ves peron
havis fúrpermeson kaj je tiu horo ehriigis en La uroo.
La ridantoj kompreneble estis ciuj kun la zuavo, dum
Lambecq, senmnte la mokon, enlitigis senvorte.
La sekvintan mgon La zuavo konfid'encis al mí:
»Cu vi kredas je 108. magiaj fortoj de tiu fu§ulo?
Kia infanajo, cu ne? - Sed ni kunhelpu al la farso.
Hierau mi cikanis lín, hodiaií mi akcelos. Mi aranB'os
la aferon kun la dika. sergento el la apuda bar~o. «
Tiel okazis, ke la vesperon Dl petis Lambecq, ke
li bonvolu repr-ovi eksperimenton. Komence li rifuzis,
sed vidante nian sinoeran sciavidon, li fine konsentis,
des pii, ke la mokema ' ZtlaVO hodiaií neniel intermiksigis.
»Nu, « diris Lambécq, »proponu iun el alia harako, sed iun, kiu efektive troviga.s tie. «
.
»La dikan sergenton 1« mi tuj menciis, »mi esms
certa, ke li ne foriris, car jus mi ankoraií vidis lin. «
»Bone, « Lambecq akceptis, »kiel li nomigas ? «
»Tion mi ne scias. Oni cÍam diras »la dika sergento.«
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., ':dirataj sub la argenta" luno

I.
Málhelblua nokto melankolias ...
, Son~a8 ' konkio ,de dezertega lago .. .
Plena luno brile fl';1as en ~in nun
kvazaií larmego.
.
:

,

I

f.

Lace: delikata zefiro blovás
bonodoron . preínan de strangaj f1.oroj
trans la vastaj akvoj. Enflirtas lunon
, . noktpapilio.
Mi ekkantas. Kanta soleca mia
sohás~jegekaj senespere.,
fllrtaB- . fot, 'velurpapilio, lunon
laee . " soleoe ...
II.

Luno sur la monteto kaiíras TOnde.
Turmentitan alkrucigitaD korpon
tre humileper ar~ento konture
~i nun ekpentras.
Trankvileco SOD\()ras 'pi-ekstaze ...
El .ar~.ent1unpelvo defluas Dia .
de. monteto. Do1Ča, bona, pacama
Dio verSi~as.
,

'fO

Kon~tá mi staras }mj naiva.
Long~; tewpon miras mi pri labr:ilQ ..
Ebriigas nokto tia de paoo,
papů .artenta.

scnAliHlJBER -

III.
Doloa nokto ar~entas, ' oras mo.
Levugla:Son, édzino .1 Gia vango
r,ondan ~'yan'gon de mia .glaso tugu
Ambaií ekrm-u I , ' .
Vian mgran harar,on luno pudr!ls
nuu per půlvo ar~enta. Sajnas garni
maljunago 'jam v'ian oarman kapon,
kara edzino.
Mensogulo) vi lun'o, mensogll'loJ
Por ni oras ankoraií la juneco :
flor.as, oras, Qdoras kie} vino
en la pokaloj.

Vespera soneto
.

j

V6.§pero.saúgón JUB de ' sia koro
.
en lagQn vergi.s. Mildas la sile~to : . · .
En arbusta]o dormas dolCa vento. , .
Sin dODas . al migrantó tia horo . .
Pejzago igas pia moli?onoro,
-car ·preg.as . en krepuska se~timento
1a wnorilo . . . , Jeri, 1a strat-seI:pento
kagig:a$ ,tute . en~)jar-angm?
.
,

::'~,

La eeltnigranto jr,as tra l' arbal'o,
tra ,herbejverd:ajtagoj, sipýetmas
. medite tr11. 'la 'furioza maro '--'=, :
denoveuragapOj lín teruras. ·
Fenestro ' b#,las nun - :
furmas nomori

.Lj~unroj ·,

slan horlogoll kaj de tempo al ~mpo li ·m'alrapide "
parolis: '
" }) Kia volupto 1 """:' Kia oonega ripozo: 1 Cia laceco forlasas vin: Vi 'estas fresa. - Novaj fortoj fluas
tra viaj ' vejnoj. -;-' Tili dorm~ vin renovigis. - Nenia
laOeco 1«
.
Li formeti,s sian horlogo11.
»Sufice. - , Vi- sufice dormis. -:, Nuu vekigu! «
,La zuavo nI;) movigiS.
'
' .
)~Bon~et, vekigu 1, Mi ordonas, ke vi revenu
al 1á vivo. ~Milfermu la okulojn rUnu, - du, .
triiii .... «
Ca znavo' ne movigis. Li daiírigis sian pI'lOfundan
dorrnou. Neniu 'trajoo de l' viz.ago, ~un mi akre , observis, perfidis rideton. Cu li sercis aií ne ?Mi hltvis
ti man .antai:ísenton.
Lambecq provis plurfoje ' per hipnotaj formuloj
liberigi nian aIíŮkon. Sed vane. Fine line pIu povis
kasi , certan nervozecon: »Nelmmpreneble 1 Neniam io
sinlÍla okazis al mi. - - Cu Bonnet ne havissanan '
koron? - Versajne estas letargÍJo. - Bonnet, ~ekigu.
Mi vólas !« .. '. Vane.
Kelkaj el ni srn preparis por skui la zuavon,
sed Lambecq tion rnalpermesis, preteks~te, . ke perforta veko havus plej gravajn k.onsekvencojn. - Senhelpe 11i staris ciuj. cirkaiíla dormanto. Dezirante
ekscii 13 finan vorton mi ekgenuis apud Bonnet kaj
flustris e11 lian orelon, ' tiel ke, nur li povis audi: "
»He, Jocjo, se, estas farsQ, sciigu al mi per eta
lllOVO de ' via dekstra pied<o. «
La dekstra piedo ne movigis.
PIi kaj pIi ni tlmis: La af.ero estis' seri~)Za. MaJlaute ni parolis inter ni, petante konsilojn de Lambecq,
kiu - bedaiírinde - estis senkonsila pIi ol ni.

);Kion nU 'pleje timas, « diris l.a hipnotiSto, »estas, . ke li , ne pIu vekigos. . Car ekdorrninte sub mia
voloforto, li ne povos vekigiper si mem.«
, l) Do provu almenaií lín reV'oki, « ni .insistis,
kompatante nian dormantan zuav'on. Kaj mi devaB
dp-i, ke Lambecq plurfoje aplikis sian tutan arton,
j·en flate;.invite, jen ordone-lmmande. Sensukoese.
. Jam de longc La trumpetsignalo, estis anoncinta
la horon -de ľ lumestingo kaj enlitigo, - sed senmove ni staris ankorau ciujcirlmií nia zuavo, kiu,
ma1grau ciaj sugestiprovoj de Lambecq kaj ma.lgraií
~niaj amike flustritaj paroloj, d'aiírigis sian de~inití\'ap,
fataIan dorrnon. Ni rnalesperis tl'ovi , solvon.
, Tiam subit<l la pordo . de nia barako ma1fermigis
kaj enmar§i.s nia kapitano, Marbache, la plej sev~r,a,
kaj malbona estro, kiun ni iam havis. Ekvidante lin
unua, mi tujekkriis lau 1a regularo :
,
»A vos rangs, - fixe 1« *)
Ciuj staris senmove, la manoj premitaj kontraií
la pantalono, kaj fikse rigardis la kapitanon.
Ci tin sin turnis aJ mi :
»Kion tio ,signifas? Oni Sajne bOne amuzigas
ci tie. Kial vi ne ankorau enlitigis? Cu vi ne audia
la signalon ? «
Kaj mi devis re.spondi: »Pardonu, sin}or' kapitano, sed ni okupigis pri la zua\'o &mnet, kiu falis
en letargion ... «
y,Kion vi raKontacas jl - Vi Sajne mokas min,
he heteno! - Vi pripensos ti'on en la karcero! « ,
Nur nun, eféktive, mi rimarkis, ke la zuavo
Bonnet staris en la 'vico, je sia loko, kiel la aJiaj, reSl-'
pektrigida.
*) Al vi aj lokoj, -

staru senrnove I

ď ',Cirkai1 ' nia trinke; a., tablo . oru ridi~ kaj
mani~re: kó.mentis la misav~mturon de Dia , arniko Du- :
lims. ~ al eiuj ,la IDlstero ~ajnis facile klarigéDla..
'' fiu :zUBVO Bonnet komooOe intenci'!! vedajne nur ,siniplán mistih'kón .kaj trQv~ante Sl,Jr : SÚl1i~J"' pQSt bici.gaÍ,
manovr~rooj li ; Ínal~r~i1~~ .endorlnigis. Li veJ(ttis
nur 1ciám, - pro .suhita"eniro de ľ k'apitanó; - fli~

en }a barako ' :hlarmailta, b:rtlO. '('.
.' .'
'
1 »Sed,« ,i:u ,el ní: :riun" ri~kigis ' a1 ~ ŮUbOis, . »Yj
: enkG.Dd,?ke pa,I"?Iis . pri,' ,térllI:aj ;· ~o,?~(lÍl~j. Ni ~ ús
konstlltis, ke VIa rakpnto entu~ fínitaskielamenka '
filmo, konténtigante čiujn. « .
.,
. ',., »;Je8;~ DubOis konWis, l>'je's,' - ~ Ni' ne imagis
Jařinon. Mi ne an1furau ČilOn 'diris." A'Uskúltu kaj ' vi
mj ,]iomprenos. - .Do, Čar mi' devis tiam pasigi qk
tagQjn en la »omb'oo«"

tni Kompreneble , ne povis la

sekmtan ditllitnConce~ti ' Ia ' ~piritan rebdev\llon Kun
mial>elulino.' Tiu fáRto min dlblorigispli ol la k:ar-

Vi vidas en rni teJllponde.Ia jaro, ,'
Kiam velkflava,au jam 'se'll:folia
.. S'khitas"en la vent'O 'Ia b'rrurČ8ro,
'. flor.ej' ruina, iam", birdaria.
Vi vida$en ,mi tágon. Jdu palas ,
Past sunšubiro ·oo Ia. ok'cidenro",. ,
.
Pii kaj ťpli nigri"znoktO sU! ' gin faws :
Uuona morť, si~ľ de rombsilooto. "
Vi vi~as: .fajron, kiuagonié

, ..

.:Suli la, r cindrar,,~ de sia: juno .,dronis;~- "
Elspir.a~l ~i sur U1Órtolito, 1de ~ .,',
,.:Gin konsumadas>'1do nutoon donis, '
Ho, vidu min, kaj kreskos vili am'
, . Altiu, ,:kiu haldau pa5QS jam:,' <.

:LXXV.

ÓC~pir'

de Úl,Ía sinjorm ' odorllS,

Mi scias,kvlÚ1kam arrias VoOoll' §ian, .
Ke ta muziko.50Uas . pii d.olčkante,

Diinon ' pa:§ividis IQi nemam ;'
la těron pasas gi marsailfu,
ramen, "mi furas, e.stas §! pIi rara,
Ol kiujil gloras · laiíď men80g kompar a.

Sed

sur

cL.
'De ' kia Pov' vi . havas povon tian,
Ke per malfoiť .vi miáll 1oo1'lon vegas',
Kaj mi rifuzas llravat;lvidon mian, .
Káj lur~, ke la SUll(> ne bril:egas?
Maibonoj en" vi kial tiel earmas ,
Ke ee la pléjan ' feoo~ de farajoj
~.er tia forl't kaj artí-utin' vi garnas, .
Ke vir::toj . igós 'por mi la mispaAoj ?
Kie vi lernis, ke ' vi min am6ellas,
Jn pli mi vidas, audaa ' malamkaiízó'D ?
Ml arl1I\S,' lUon .m'Ůltaj abomenas,
.
Kun muLtaj do ne seDtu Al, mi naiíZón !
I\:e via .sen!údec' Il;lin .8,me Iigas:
Je vin amo min ee . pIi indigas .

de 1' 0 p,~ é r tl

>-~ Mlbá .ly Fijld i '.-

.

ModsaW",o,' Mil ' fr.ankoj.
,
.
Angla voluptulo: La. k.ostumo .k unla virino?
Modsalo1W,' KvinInil. Forportu ! Negooo J
Anf/La voluptulo : Negooo.
.
Jt:'mulino, ,' Nkiru jam. ' Mi, esros la sinjt6rinode
kamelio j. · Mi s~ malanta ií lavendto\abl'!>, mi pl'Oponos .belajn eape10jn al bélaj sinjorin oj, mi atcJldo$ ,
.. la . grmou; la ,aristOkrato'n, la ri~ou, kin. delogos min.
Ho, grafo, ho, grafo"drelogu lnÍn "jam !
.
. " Hra~lo, ,' 'Fl'aií1ino, mi arneg,aB ' vin . . Longaj n, lon,gajnpJlSJ;tagmezojn mi p1'lom~ antaií via ver}dejo,
kUl) mia patro, jam ok eapéloj n mi <l.eeti~
ile vi. Kion
fari pti la óapťloj? Kion wi pri. la eape10j ?
!A "projeto / .. Mi an'onCllS la maliie econ!E stn ./
miaj mseiplOj ! Mi aooDca8Ala r1eeoon, estu miaj . dis6iploj ! .
' , '
, La a11UlSO " Nr rapidu, ni malfruoS ! Ni malfruo s, ,'
ni rapidu' !
."
.
". Almozulo,' Mi petas du ·' soldojn.
• ],'aJWleono:: Lodi, .Auaterlitz-, . Wagram , Watet-J,
100, g10irC, glorrel 'Mia , rombo éstas videbla }lOr du
f'l'wkój.
frankoj ! "
"
Dome des lnvalides. Du f,ranJ:roj! . .
.
ťQlitikisto,' For l.a, ' ID,illtorr! Vim Ja míIito!
Kíón vi volas? .
ď '«
'
Individuo. ,' Mi! 'Mi! ' Mi estas ' mi! Diru, kiu
~tas · mi?
, '
. Sladptisto~: . Mi pentrás. , . ,

nu

>.

.

Pentris to,' Mi es1:assléulptisto: •• ".
~
.' Maljanulo,' Mí 'lÍavis 20.000 "rubloj.p antaň la

mllito;!Clu 1914 rrri ·~VÚl 20.000 tublojn . Mono I Bela
mono 1. Spaáta ;mono L Nenio ! .Papero ! MálbonaJ ,estas
miaj pied,oj,Ill1Il$ariaj ili estas,,1mj nů > ib~as málpro:k-

sime. Multe ' kost,as ' ]a tramo. Cu vi ·,llavas iom oa
nnonO 1 "Kaj, ou vi .estas '1atoÍiko? An1caň ' rtů. 'Bone.
Ho';' ..' .
.
Anin:to :~, MJ volas ~ti kiarpo.
Korf!ť?: ~ Mi e.stas la' ~m.o t
f!.?'
' .

li<

- ,"

~ď

ta ruIJa fram6, , ( ....
o

au: Prl.nlempo en L:alidDno
o

•

-C,..

Newell - ,

N.,~

,

.

Ho svingigantá tram', rugega hio
Ardanta SUT printempa mola srno',
De ľ saumaj árboj; stála geřariio
,

'

Rimanta kun la lip' de stratanino
(Papavo de l'pavimo), vi Sovii:as
Tra bluaj rétoj de la gazolino

':

Kantante 6efarion kiu sir.as ,
L ' obtuzan tondron rondan de ľ sona!~
Trafika ; ondá kont~apunkť deliras
Kaj spruCas sur krutajon de '1' murplaro
- Bru(joeano sur .ta granda v:ojo,
Flueta flustro en la fora strato.
Hundinon časas hund' kun ama bojo ;
En ombra parko, pl'Osaumanta juno,
Virinon časas vir' kun hunda gojo.
Dusilingo pale pendas, kvazau luno, >
Solece super urb' ardanta forne ;
.
Oielo smiokas sin per morta sún,o.
;\ltramo, kiu ·palpebrumas dorme, '
Najado kuras tra lampfuma strio ;
Taksíoj ínalproks~ne. krias morn~. ,
La amaso : Ni rapidu, II malfruos I Ni .malfrnos, ni rapidu 1
. La traiílino: Ni rapidu, ~mi esto:s ola sinjorino de
kamelioj.
o'
.
,o,,
La traillo: Mi amegas vin.
La fraiílino: Mi amas vin. Ves:pere ni iros en
kinon kaj kiam Chaplin pafos al si ta koron SUl' °la
glacimonto, mi permesos, oke ' vi kisu min. La" kiso
.,
estas .bona. · ·
'La fraiílo: La kiso estasčio. ...
La fraiílino: Dimanoon, posttagmeze ni iros al
la Seine. Oe Saint Cloud ni desoendos kaj inter ta
arboj, kie la aero estas parfuma, ni vivos, unu por
La alia. Un.e hoore <k bonh.eur.
Poeto: Mi far.as' poemon" donu monon!
Ronwnverkisto: Mi verw ~omanon. RomJlÍlon
pri la epoko, epokpriskribon o pri ta tr.an.sirc.epoko,
oanalizan romanon pri· la analiza 'homo, konstruí~an
roroanoo pri ta konstruÍva homo, inter~acian romaoon
pn la internaciahomo, cdu subtilaj . v.ortoj 'inter la vicoj
pri Patou . " Gerlmn... anka:u pri vi, sin jo~o Poiret ?
cu vi pagas? Atentu .min 1 Ne d'a1lcu tiom 1 Ho ter- o
uraj estas Ci tiu multa danoo, sporto, ', r,evuoj .•.. ne
reiltas tempo por mi. c. , ankaiímin 'pmtentu do, allkaií
pri mi okupigu, mi skrllias, mi skrihas, mi deziras
vilaon,kastelon, mi volas aiíton, ď donu monon, monon ..
., Laa~o : Ni rapidu, ni malfruos lNi malfruos,
Dl :tapidu I
. .
o ,o, o
La fratl lino: Mi scias, vl'estas malTIea. Mi .amas
vin.
.La traUlo: Mi '. am.egas -Vin. .
'.
La fralllino: En St. Cloúd ' ni ' ser&s la:
La sinjorino de kAmelioj Dezonas
o

o

~>;;

En frup.ánt.empa
Subita <' senť :
La urh' alpren~
De ' fesÍá silent';
Jus estis brutumulto,
' Bulv~rda svarm',
Vivritmo febra,kuro
o Por pano kaj por }qtrn ' ,
Nun por minutO česas
La stra;ta b~',
Sin bremsas de ľ trafiko
Zigzaga bunta nu'.

Diafan~ mutonsutas
La S1ln~-bril',
La homojn gapi igas
La ora :rid' : April'.
Senmova čio : kvazaií
Haltws ·la remp':
La monď móment:e festas
L' alvenon de r
La fraiílo: Poste priRQQn.
La ' fraiílino : Kaj vi turmentos min pro mia
-estinto. Pro la estinto I
La lraiílo : Mi amas -vian estintoiL Ho, lá ografo.•..
. ho, la prinoo 1
_
.
La traiílino : Kaj la paIaco . .. Kaj la diamanto. ','
En mia estinto mi tiam aIIlOS vin., Vi estasn'ůa }Qoro.
La fraUlo ': Kaj. k gi'afo? Kaj lil pl'~OÓ i
Ld jraiílůw: Ankau, ilin mi amas.
'· ,
Marie Antoniette: Oni _senkapigis min. Venu al
Versailles, rigardu miajn "pa,laoojlli. ' Thos. OOOk, 70
frankoj. Bele.
' o
00. o ,
"
'.;
o';
Reklamo (stir., la tegniento) : Supa-kubo! Laks- '
igilo I 'Caruso, Paderevskij, gramofono!
Aiítobuso (kun knara bremso§p"as sin j nler la
vetuTilojri. La §Óforo, cigateél.as. Ekscitegita 'viro: :xaptás
revolveroa kaj trifoje pafas en paceman sinjoron,
kiu legas gazeton. La pacema sinjoro mortas. La mur- '.
, dinto .oratoras: Fripono tLi delogis Sin! La .éororo
cig~kaj atendas ' ,a ehl ' senmoYb;p61icistO·. sJ:gnon
de ekiro).
_
~
.
Giooonda (~m sia antaiítagnreza promenado):
,Mi 'ridetas; Onidiras at'mi,mí ridet8.sr Ou mi ridetas ?
o";~La LouVI'é"! 2 tl'~koj I Angloj, germanÓf,·,,·~polOj .
.venu! Mi ridetaB.
.
La , ama80 : ~i rapidu, ni malfruos I ,
.
i. •
Lá '1raiílino: Mi ; ~ aJ vi hl &sil()D .de mia
. ~retri~"Se la grafo ' forlroS. ... hj ..&>riros· la' printo ,.
Liz fraulo: Mi amegas vin.
ď
"
, Lil fraiílino: La -gralo aki'r<lspor vi PQStMún ~ ..
.prm<;Q lmvasmú1tán ~~ .. KiQn vi ' k8páblas?
o

La'f'N1iílo_· Ne!Jion.

" '

La 'jraií1ino : Tre bone. Bona por
. .
o

o

~.
~

.

'

'

<

· La Iraulo : Mi adorasvian koron. Mi~patro estos
al vi dankema .. Li estas honestulo.
. fA traulino :', Salu~onal via patro.
Vilhelmo la Konkera: En IO 16. mi ensipitis .. .
kaj en la' batalo ·ce Hastings .. .>·Mia memor.p vivas .•.
Ni kantis la kanton de frateoo. Mia memoro vivas.
Mill drínkejo estas videbla kaj · uzebla en ' Dives. Miaj
ean:il>regoj estas videblaj por agunda vespermango kaj
trinkmono . .Mia memoro vivas. ·
.: Luizo la X1V--a: . Mi regJS. Mi estas la sunrego.
Ho, . freíndultrafiko !
,Burgo; Miestas en karcero, mi estas kaptito.
· Kaptito: Mi estas senkulpa, mi liberigos.
Frenezulo: Mi estas -BObra.
· Sobrulo / Mi frenezigos.
La proteto: Vi ·estas malCas.taj! Vi estas mal. hQtlestaj! Vi estas senmoralaj! Cio estas la. mono!
Cioest.as egoismo! Mi anoncas novan Mesion.
Dua proteto: Li mensogas. Mi alpqrtas la Mesioo !
El Hindujo.
Tria proteto : Mi alportas lin el Cinujo.
Belulino,: Mi timas lá. morton. Cu vere, ciu
mortos?
Kvora proteto: Ne timu, sinjorino. Mi anoncas
novan religion. Sinjorino, vi, escepte, ne mortos.
Belulino : Cu eerte?
Koor.a proteto: Ce mi nenřu mortas. Ali~u al
mia adep'taro.
Belu1ÍJlo: Mi estas vidvino. Cu mi ec ne maljunigos?
Kuina proteto: Ce mi nepiu maljuuigas.
Pro-teto j: A1itu! Aligu I
Befulj;no : Mi volas danei ! Novan dancon! Ebrion!
Mi adoi'as la kaůcukdanoon.
.
.
Pr.otetoj (ekdancás): Ni dancas. Sinjorino, ni
dancas.
.
.
'KaiíCukdancisto: Miaj <>stoj estas el kaucuko.
Mi ne estashomo' ! -Mi' estas fiera.
: La koktajlo: Mi miksas min. Al mi plá.6egas,
ke oni min tr~.
. Anarkifsto: Renversi!
· Komunisk> : Novan staton 1
, Rojalisto_: M!Unoyan regon!
Dancisto: Mi estas klasika.
Artisto :·, Mi estas . artifika.
Bankierq: Mifaraa negoron.
A gcnto :. Mi , peras.:· Produktu, vi pr,Oduktas al mi.
Vendu, vi vendas al , mi. A6etu, vi atetas al mi
Vi ~ivas :kun mi, vi mortas kun ' mi. V,ivtr mi! Vivu
lDl• 1.

F. l'1edgyessy

. Vinno kun vazo

~~racio. jam sufiCe longe sidis sur .n ia kolo ! For
" ilin 1- Ni ten06.
' . . l-"! mO'fW: J~n, mi ~vokas la tre estimatajn gesIDJoroJn,~ligu lDlan. parbon, senkondiee, (Oni aligas.)
La moro .: A;tendu I Nul' momenton I Mi ondadas
& la hordo. Mi venas. Grand Hotel de Luxe.
La amoso .: Ni malfruos, ni rapidas. Ni rapidas
ni malfruos.
.

. ' . ~n . bu cÍ ~m~nto, lá. policisto starigas .fla:nken
kaj :Blgnas lavoJon libera alla Avenue del' Opéra. La:
an;ta~, K:u:nSov~ta d~ kvin minutoj, ekiraa sible,
spliege, t-em-e, nde, rapldparol-e, .rume, grake, kante,
vee, ekiras kun kaj .sen1:knzino, kvazaií pulsus komuna
koro ,en ciuj, ekiras ten&enstre6ekaj motorstreee.
U;11\~e ektlugas el . ]a .aIIl.aSO cittonfláva brilá. auto
p~zit.a ťil~ ci}lj ákú.:a:joj de . lá. tekriiko. Flageto
.fums sur gia.' fronto, anoncante. lafabrikon kaj lá.
'-epokon : pUDEKA JARCENTO.
.
>

EL la hung~a ~ F . .Szilágyi.

LA ESPÉR.ANtA RIMO '
1(. /(ALOCSA Y Gramatika karaktero. Mozaikrimo,
En Esp~ranto plejpart.e kunrimas vortoj en samaj
formoj:
homo-domo"gr{U!da-Zanda,
gramatikaj
venis-benis.La ebloj 'de tiu frapa:hta rimado, lciukilnkroCasdiversajn gramatikajn fOTmojn, en nia lingvo
estas tre limigitaj. Sed la rimefiko estas pIi granda,
se almenau Ja gramatika karaktero de 1a rimradikoj diferencas. Ekz.emple: rapida-klarvida, stono-adm~mo,
martele-bele estas pIi plaeaj rimoj, ol , rapida-rigida ,
stono-mono, bele-hele. Kompreneble, ankorau pIi surpriza estas la rimo, se la gramatika formo de la rimvortoj tute díferencas. Kvankam ne multaj, trovigas
en Esperantoankau tiaj rimoj, parte el tutaj .vortoj
(brili-ili), parte t, n. mozaikrinwj, kies ~u rimparto
estas kunflikita el du vortetoj (oriU-pri li): GTabovski
kunmetis tutan poemon el tiaj rimoJ; .oni-bastoni,
zumí-du mi, punu-unu, por mi-dormi, ciu-radiu (virinaj rimoj), ' mem-ekprem', jam-skvam', ool'-arbetm" ,
tuj-patruj', gin-kvin. (viraj rimoj) Spritajn moz;a:ikrimojll ni trovas en la »Sirigis 'kiordo~\ de Baghy ;
gemi-ce mi, jam pli-ambli, sen pardone-ho ne, s::Jlvi-ol
vi, sekvi-nek vi.
Rimarango.
poe~ioj, en Esperanto la cefaj
'
,
rimarangoj e$tas:
Duona rimo, kiam el la kvar vel'$9j rimasllllr la
dua kaj kvara inter sil la unua kaj tria estas senrimaj
(.skemo : xaxa):
Si gvidis min al elfa groť, '
Rigardis min kun kora gem',
La flam-olrulojn fermis mi
Per kiso-prem'.

Kiel enci:uj aliaj

(Keats)
Pam rémo; kiam interrimas du smsekvaj versoj (skemo; aa bb ce) . .
La lán don , kie floras la .citronoj, ' .
OraJ,lg-oj or.aj a:rdas en bránČh011oj,
De ľ Cielbluo blova,s milda vent>;·
Laur' alte staras, nŮ1'to en silenť,
Ou konas vi? . .

Car &mgporte sin levas la Lun' kaj mi revns
Prila hela Annabel Lee,
'
Kaj se leva,s sin stelo, mi révas pri ľ helo
Okula de Annabel ,Lee. .
Tiel dum ln Thoktho!'O mi kuSas ce, l' koro
De Si ; mia viv', fiancmo, trewr,o ...
( E. A. Poe)
Krocl'imo, kiam du (au tri) versgrupojn, konsistantajn el du (au tri) interrimantaj versoj, kunkrocas
la sama rimo (skemo : aae bbe) :
En la lulo, mola lmo,
RozburgoTho, fjl', etulo, '
Dormu mi.eldQlce,
. K~.i buson, ci gracian;
Kiel kisi patron vian,
, Estas tiel dolCe.
(lgnotus )
Krome, precipe en la t. n. liberaj versoj, ekzista,s tute senor.daj, kapricaj rimometoj.
La .s upr.aj skemoj estas uzeblaj, ki.~l memstraj.
strofoj. Krome el ilia kombino formigas -, diversaj ,
pli sevei-aj versformoj, el kiuj, en lahodiaua poezio,
p1ej .oite estas mata la s<meto. Oi, en siaklasika formo,
konsistas elduv:erskvaroj, plej oHe kun cirkaúprenaj:
rimoj, kaj el du verstrioj, kun varia rimarango. La du
kvaroj, enla severa soneto, rimas ankauinter si, jene;
abba abba. Sed ofte estas uzata ankaiíla pIi 'libera
. formo ; abbacdde. Ekzemplo ;
Soneton de mi VÍ!olante petis,
Neniam tiel pr:emis min dilemo ! .
Lau {lir', 'gi estas dekkvar-versa skemo .. ..
Jen - serce-serce mi tri versójnmeti~!
Ke , mi ne trovos rimojn, mi timetis, . ,""
Sed ' - ' . madas dua kv8.lX> de ľ ·· poemo !
Alveni ' gis la Trioj; jenproblem.o,
Post tio ,mi la zm-gojn jam forJetis.
I

L'unuan Trion marsas mi, korijekte, "
Ke mi eniris gin deK'Strapiecle..
,
Car per ci , vers' mi finos gin korekte.
La dua 'j.áril ľ Mi kredas, ke komplete .

Mi "faris ' děktri verBojn,lauprojekte. .
KalkUlu nun 1 Cuoekkvar? Estasprete!
"
..
rLo~": íIě Vega.) \.
,

. .

,.

.

~

La ter((ino '.konsistas el versti'i,'oj; J4es" unua kaj
'tria versoj rllnas inter si, kaj ~ meZá .rinias kun l~
'Unu~kaj t:x:.ja versoj de , la sekva triopO, farante fiel
seninterrompan ' cenon ; aba bcb cde déd ktp. Ekzemple; .
.

'.

.

, Mezri-m.o ' Mam Ia · 'Qllua
kun la d~a .~ ,
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Kreajo n ja sama~as ml nenian, '
Sole eternan : mi eteme dauras.
En;ire lasu for esperon cian.
( Dante: Surskri bo de la . lnfer-p ordego .)
La okverso, au okversa sWnco (otta va rirna)
kOllsistas el ses versoj kun alternaj rimoj , kaj el unu
para rimo :ababa bcc.
Jen. rica tablo plenmetite pretas
Sur laga bordo, karaj mangoj sure,
Kaj du knabinoj en la lag' ridetas,
Dum ban' peto1as, sercas, trilas pure,
' Kin pIi bone nagas: ili vetas,
Poste sprucigas akvon ludplezure,
Nun . ili dronas, n~evideblaj estas,
Kaj nage, long.e sub la akvo restas.
(Tor,quato Tasso.)

La carÍna kaj facilmova forrn::> rondelo havas la
jenan ,s kemou : ARba aMB abba A. La majusklaJ
literoj signas samajn versliniojn. Ekzempl0
For dc l' vetero la manteI'
.De vento! frosto, pluv' glacia,
Oi ves tis sin per brod' radia
De klara, bela suna hel',

Bestaro, birdoj de ciel'
Lautas en lingvoj kanta, kria,
For de .ľ vetero la manter
De vento, frosto, pluv' glacia.
Argentajn gutojn de juveI'
Portadas, _cu Jivre? gracia
Rivéroj , foutoj. Ajo cia
Revestas sin per nova bel'.
For de l' vetero la manter .
.

( Charlel ď Orleans )

. Aliaj, ankorau pIi komplikitaj f.ormoj, kiel ekzemple ' la bálq.do ,.au gazelo, apenau ' estas gis nun
reprezentltaj cn Esperanto.
.
.

Ce la rimometo oni dévas ankoraÍl atenti pri
tio, ke O1ii , ue metu apude rimojn, kiuj estas ason. anOoj ' inter .si, car tiohav as ' tre genaD efekton .Ek--

zemple ' tute malboue efikas la jenaj krucrirnoj : lcara-

rava:para-flava, piko-cito-amilco-spito. Ec, laueble oni

evitu, ke apudaj rimoj havu la saruan finajon, precipe se ambau rimvort-paroj havas la saman nombron
de konsonantoj. Pleh:te-pete-rekte-ete estas bona rimsekvo, sedoro -muro.;Jcoro-snuro j,aru estas too rnonotona. Ekz.emple en La tre inspirita k:aj varrnsenta poezio
de Stanislav Schulhof oni sentas teda, ke preskau ciuj
rimvortoj finigas je o.
[(aso de rimoid<Jj.

La plej bonajn rirnoidojn : bonajn kombinajn
parencrimojn, pluskonsonantajn rimojn, kaj .ankau
kelkaj'n kombinajn asonanoojn, oni povas sengene uzi
kie ajn. Sed la malpli perfektajn rimoidojn kaj la
agordojn Jwnsilinde estas kasi, t. e. ilin meti tiaman iere, ke "ilia nepureoo klel eble malplej evidentiA'u.
Ci rilate mi ripetas, ke, dum la rimefekto de la
malsam-finaJaj rimoidoj malkr-eskas per la malpl1oksimo.. la rirnefekto de la samfinaJaj rimoidoj kreskas
per gi. 'fial plejbone ili efikas en nesinsekvaj rimoj.
Ekzemple eu alternaj rimoj, au en la eksteraj rirnvortoj de la cirkauprena rimo. Dum, ek'zemple, forgosongo, en Sen pera sinsekvtO, ne tro kontentig.as, -cn la
cirkauprena rirnů : forg<J-blovas-povas-songo A'i Sajnas
al mi akceptebla. En la klasika soneto, same, 1QnÍ devas
atenti precipe ' pri la bona ' kunsoll'oro de la najbar.aj
rimoj (mezaj rimoj de la dukvao oj, lasta rimo de
l' uuua, unua rimo de la dua kVaTo). La eksteraj rimoj
de la kvaroj povas esti ankau pli kuragaj rimoidoj,
kaj la mezaj rimoj inter 1a du k'varoj povas 'ee asonanci. Ekzemp le: kompre ni-floro s-valor as-trem i premi,povas-blovas-geni. Per tiaj perm~oj oni oorte multe
pIi kapablos venki la malfacilajon, kiun, traduki en
Ci tiu rirnrica formo , signif.a:s cn la rimmalrica Esperanto.
Krome , ce laalter naj rimoj la paraj versoj
portas la Oefmt rimxJn, ce ili }) eJs.OllOras« la verso. La
malpar aj versoj ja povus esti ankau senrimaj, ilia rirno,
nomata de mi flankrim o, estas nul' !lanka tOrnamo, kvazau lukso. Tialon i devas atenti precipe pci la bonsonoro de la rimo de paraj versoj, al kiuj estas dírektata la cefa atento de la auda'nto : la rimo de la malparaj versoj, guste, Cal' ili estas kvazau enomb ro, povas
esti ankau ' pli malpli kuraga rimoido. Ekzemple tute

bone S(:mas 1a jenaj rimMan~j: tinto~a-zinl(.(J
arrwra, centro-pala-novembro-vuala, plektb-iris-adeptomiris.
Finvortoj.
Al poetoj. La supraj permesoj dOn/lS neprajn
plifaciligoj1l,' kaj ankaií ricajn eblojn de élekto. Oni
ne tirnu. uzi ee kUl'agan rimoidon, se "pér gi .oni
gajnas fidele<;on, naturecon de esprimo. Séd oni gardu
sin de trouzo, car la tl'O multaj nepuraj rimoj donas
ul'dan muzik'Ůn, lignosonan, tedan, knaran, senharmonian poezi.on. Kaj la idealo devas esti ciam ll!. pura
rirno kaj la forta, laiíeble postkombina parencrimo.
Al kl'itikistoj. La rimo ne estas ia, metafizika
postu lato, sed simple ~ ornamo. Inter cettaj kadroj
de akustikaj ebloj, sole' de alkutimi~o dependas, kion
oni povas senti kaj gui ornamo. Oni povas kajdevas
ellerni la aprezou de la rimoidoj.
. '
Estas Ťnter8lle, k~ 'e~ la plej .akl'aj kontraiíbatalantoj de la rimoidoj senlas, ke la kla~ikaj rimreguloj ,
de Esperantoestas netaiígeseveraj. Ekzemple UDIl

AL VI -

.
MlA FELICO
-

.el ili, recenzante ' la Faiíst:..tradukon , de Barthelmess,
rekte ripróCas 1a tradukinton, ke li '" »kun liaj- nek:mtesteblaj kapabloj ne sentis, ke la ~isnuna stato de la
Esperanta póetiko ·malpermf-S8.s la lradukon de Faust. «
Nq, la uzo de rimoidoj , volashelpi .~uste 'por
tio, ke ei 'tiú ' malpermeso fine malaperu.
,
'
Koome, miasertas, ke la .ririioidoj ,estas ne .rúu
necesaj, I\~nur lastaj ' rimedoj dé .inalti60, kiujn
pravigas .sole -la hungal'a . proveroo : malriea. ' .pomo "
kuiras pel' akvo. ,m donas ank.aií bóman gajnon;
Rimrieaj lingvoj povas senfine -"arii siajn rimojn,
porti eiam . freSajn kombinojn. En Esperanto la eterne
ripetigantaj samaj' rimoj baldaií ~as tedaj. Nu, la
rimoidoj donas agrablan variadon, interésajn disakorď
ojn, postkiuj ree , frese efektas oe lil aluzíta rima
pura. Oni peJlJSU pri la muzikb. Térure Mua gi estus,
se ~i konsistus sole cl ' puraj harmo.niPj; Disonancojn
oni bewnas, por povi plezu~ pri lasolv.anta pura akordo. ,Rimoidojn ni bezonas, - por poyi' vetegm niajn
rimojn purajn.
(Fino.)

• • • EN LA MALPROKSIMA ' BULOÁRUjO
N . G. D.A NCO V -

Al vi, mia feIi60, mi ' skribas denove. Al vi reganto mia ! Dio mia, celo mia!
Mi . dankas al v.i pro la letero ... Mi gin legis,
longe kisis kaj cirkaiíprenis, kovris per ~i :mian ·vi1.(lgon
kaj gin spiris.,.; revan,te . l. Kaj fineen mia:
furiozeoo ~in dissiris-j,e miloj da pecetoj gin>mordetis !
- Ne viajn leterojn mi deziras!
Vin mi deziras-!
- Venkinto mia! - vindeziras mi kaj vin mi
vokas hodiaií - venual mi 1 Per eiuj "fi:b'roj dé mia
animo, per Ciuj celetoj de mia kOl'povin mi vokas
- v.euu! I
'
Mi estas freneza pro, vi! - En 1a universitato mi
ne povas ,a,iískulti la profe$pl'Ojn, kun miajkamaradinoj
mi ne scia,,! kion mi paroias kaj faras '., ':", -:
Antaiíhier,a,ií pIuvis, '. posttio la cielo sérenigis,
ekbrilis la suno kaj Lausanne esru admirinda! Ni,
deko da gestudentoj , mJusupreniris Al la haveno en
Ouchy. Oni proponis lni sipetojn kaj promeni sur 1a
lago. Sed mi ne iris kQn ili. Mi sn,prenir.is sola elf
sipeton - kajsola ekveturis! La1ago facile ondis ..
- Per tuta forto mire~ kaj freneze penis! Mi remis
kaj penis .. . soife; , senripoze -,- gis mi č lacigismian
petol~man ,korpon ! Kaj' ,t lam mi delasis '1ii. remitojn ...
Iliaj sipetojnigris ie ... Cirkaií nii estis "fieniu . : . Kaj
tia~ mi ~u8.ig~ , en ' mia .~~ra?a s~péto. 118;.; .k,ia1. vi ~e
eslis kun ,md La ''ŮndoJ' luhs mIn , .. • Super ml eslis
klara, blua éÍelo, .. La lavita suno IÍliil sUl'versis per
agrabla varm5> ~ .. - Kaj :subite mi komeli~is krji. ~
Mi kl'iis plenvoce! Vian nomon >mi prononcis,
trezorů mia! La -vian, la ' vian ! .. .
.
Veo'Ual mi !
'
Mi ne log,a,s pln en Avenue Bergieres. De unu
semajnomi ' estas en Avťmue des AlIJ!!S.' Bělega vil3o,
de kiu estas videhla pres~aií la tuia lagóká"j la kontr'
raiía franca. bOrdo. ~ J}lanka Cambreto,- frile blan~ -:
-blanka »Woneto. b1,anl{aj tapetoj, , bl,aitk;aj' melnoj,
bl$ka ko:vrita::liteto. ~aj tetáseton, mi haVllšanbtl1e.Snr ci tiu' te1~etp. mi sidas, ri8lÚ'daS ·hl. lag~( k8j lal '
kris~ kontr~:iían oordoQ - kaj pensas pri· vi . • .
"

, Au, ausirnItu! Cu 'viscWs, kion mi faras an- ,
koraií ... ~ mi prenas vian portreton, kaj al ~ mi
montras min ! 5iel - mi starig.as· gin kaj, tute nuda,
komencas tumi min antaií gi en freneza danoo ... Mi
kariUls kaj ' dancas - fřenezan danoon . . . En furioza
danco mi turrugas, gis mi senfortigas, ,gis mi fruas ...
Kaj .baldau mi. ' . mi fordonis min ... .,- aiískultu, 'aiískultu, kion mi parolasal vi ... -mi fordonis
min ' al lasuilo ... - mi malfermis la fenestron por
~e gi povu , eniri libere en mian Camhron, eltiris la
kanapon meze:l kaj nuda kusis sur 'gin - kaj min lasis
tiel. '. alla vivaj 'Varmaj radioj de ľ sunů min karesi. ~
Mi turnis min multfoje al gi kaj ridetis algi" kaj
etendis la brakojn ,al gi por gin altiri - kaj gin k~
adis I ...
jen kion ,mi faras . .. Cu vi komprenas min?
Tiel .'mitrompas kaj turmentas mian petoleman kaj
dezirantan korpoll. , Cu vi komprenas min? - Car
vi -fůl'estas de ci tie! ! ! Vivo mia!
Tial mi vokas ,vin hodiaií ! - Lasu la lekciojn, la
ekzamenojn, lasu 1a uruversitaton
cion fodasu kaj
venul
.
Al mi venu, earmomia!
· ... Kial vi studaa.? - esti iam feliea ... -'- Cu
vi povús esti p!i feliCél , ol nun kun mi ? ~ Vi skriblas
al uii pri ia ,OOferajo, kiun vi le~, pri ia s*oeso,
kiun vi havis. " -kaj ke vi estis kontenta de tio ... Vi trompas vín mem I Iluzio estas cio ci, pri kio vi
skribasal mi. - Venu, mi donos al vUelioon I Veran,
réalail cfelioon ! .•. '
'
· .. Venu kaj , volvu vin cirkaií mi k,iel drako!
Per via tuta: juna kaj soifanta forto! - Eilsucigu en
min I! Mi lasos min al vi ,- 'kisu miajn sultrojn,
mordetu miajn kubutojn, sucu miajil lipojn - gis
e~riigo, gis ' forKesigo I
· .. Mi- min fordonos tuta al vi, . ne ~olante scii
pri it> ajn f --'- o
ekzistas moralo ekSter mia ' sincera
kajventega deziro! Mensogo kaj hipokriteoo estas
cio -alia ! .' PerÍnesita estas cio, kion dezirás mia' juna
kaj forta kol'po ! Car tiel arangisDio !
0ni parolu, klon oni volasl "
Oni mensogos - kaj en siaj animoj oni envios.
Aií. oni ,estos malsana! ...
'
Tie ci -es,tas mirmdá printe~po ! ',- SUl' la cielo
nagaágra'ndaj lanugaj nuboj, blankaj , kiel erigema
nego,kaj s~guIigas en ., Ia la,go, ,kiu Cium41ute sangas
siank:oloron .•. Ankaií nUll mi rigardas!· trn de mia ,
fenestreto: ~i estás bluete-griza. Kaj la domoj , s.ur 1a
~ontJ:áňa bordó ce la: piedoj d,8' la altaj mÓIítoj - bfi~
las kiel perloj ... f(aj kia ~ero ~lovas : aroma kaj
~kscitá •.. Kaj tutajn .horojn . stiarasmikontrau .tiu
~briiga ' blm'o kaj .nesatigeble gin . glutas!2 Ci ankaií
m:m~,eniras' tra Ja ín.alfermita fenestro en mian eani1Jreton" kaj lulas 'miajn buklojn ...
.;. Venu, gis est8s· priÍ,ltempe '! '
Venu por preninian partou ! ,
, ~or Vivi 'Venu ! ,~,
,
.
Kun ~i mÍ: Íl'O$ ree eÍl Chalet...a-Gobet I Tiam "
ege kaj ID:alseke neg-is . . '. kaj kielbel~ estiS ~ • . Kun vi "
mi 8up.reniros .,ee SUl' Rochers cle Naye
mLvi x:e,nremo.ras, ' :w45 rhetrojn super ,Ja marn.iVelo ... Tíe
ni .tririkis lakton ... Mi supreniros ree ,,kun li, mi rigitt'008 de ~,'la &rinan Mbhť~BlariC ~ . ... kaj'Vin kisildos !
Ni tir~uvagos , ~~ .;..VefJe.y, "onlr~z.; , ,!errUet ".. Al -,f'
Eviim ID iros ! Vi :reÚlemoras '~; fu ne, EviiJir., ko.ntraií
~ ~... t;nla 8QD~, . ~el ni stáris sur la:benkO'
apud '1á 001'00 jl Ni vizitos a.ókall ' Ia ,lroketan Geneve 1

Ne
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Gioiio kaj 1a ·animo
Jaroslav Vrc.fjllcky

En sia eambro, foje, dum v·espero,
sidadis Giotto kaj en duonsongo
meditis : kiel pentri la 'a nimon?
Li sidis solá, jam tre mallumigis,
la stratoj estis jam silentaj, steloj
spegulis sin sur la kupoloj urbaj
kaj ciam songis kaj meditis Giotto :
animon homan kiel pentri jl - vane.
Subite sajnis al li, kvazaií sonua
tra la silento frap' SUl' pentrejpordo,
malpeza, 1<iel frapo de infano.
Kaj Giotto vidis per animokuloj ,
"e la ' animo mem nun al li venas,
por ke li pentru ~in - kaj ree sonis
frapil ť malpeza tra la koridoro,
simile kiel la birdeť frapetas
,en vmtro SUl' fenestroj fermetitaj,
kaj en la songo Giotto ekridetis.
S~d en komforto kaj trankvi10 tia
son~ante, tiel bone ripozigis
li de lapena taglabOr' la menson
kaj korpon l1I:cigitajn, k~ leviti
ne volis li, · nul' do1Óe ridetadis
kaj pensis: gi ankoraiífoje venos.
Kaj triafoje 1a ekfrapo sonis
ankor.aií pIi mal peza , kvazaií tuAus
museto per flugiloj konvolvulon.
Kaj qiotto kusis, sonA-is, endormi~8.
Sed li matene sen tis malplenegon
en la anim', memoris, ke li volis
ja pentri laanimon homan, - ho ve I
La kap' mal plena, . li atendis longajn,
too longajn noktojn kaj neniu frapis,
la stratoj estis jam silentaj, steloj
spegulis sin ' SUl' la kupoloj urljaj,
kaj pro sopir' la bona Giotto mortis.

Ou scias vi, ho sopiranť d~ Belo,
kial rakontis lni al vi la miton jl
Ella

čeha

: Ant. Jandik.

Kaj cic
kun vi ... Kaj ml VID havos, vin, vivo
kaj felioo mia ! !
Kiel multe mi deziras vin .... Sed !ciel malproksime vi ' estas ... Kion vi faras nun tie, en la malprokSima kaj
pluva Sofio ... Kredeble vi legas - iajn notojn,
lekciojn .. • ~ Mi kompatas vin J
Lasu cion, forjetu Cion kaj iru! Pli rapide iru
Ttij kiamvi ncevos mian leteron - kaj flugu !
Aií mi venos aJ vi I
N~, ne! Ci lie ! , Super 1alago! En la virgaj
pinarbiroj ! - " .. .supre, sui' la negh1ankaj pintoj I ':.
;.~
Venu - venu, vivo kaj celo mia I Ne perdu e'C
unu tagon, venu! - Mi promesas aJ vi la plejal~
{eliton ! - ,Mi promesas al vi :ventegan amon ! A~on
fajregon, amon-vulkanon, tertrcmon!!
V~nu, nurvenu" ';,
p~ S,Jam -estas 'IÍlal/rue. Mi estis malvestigin1a
kaj kuSiA'inta. Mia fenes~reto estas malfennita ~j~e
la l{lgo .hlovas varma, ebrnga vé.nteto. Sed 'petolentlS tma
.goif~ta korpo .•. Tiel multe mi volis ~ ke vi volvu

113

vin cirkaií: min, kiel drako ... - vi I ! Kaj, jen, mi,
mem kaptis miajn proprajn brakojn kaj per .la tuta
forto komencis ensucigi miajn ungojn tíen -gis mi
eksentis doJ.oron ... gis ili eksangis ... Tiel! Estu I
Kion ví ankorcau volas? - Kaj per sangaj fingvoj'
mialdonas al vi Ci tiujn liniojn . .. Kun auto:ra 'permeso el
la hulgara : llX11l
Krestanov, L. K.

H:

Nikol!)} G. Dan~ov (nask. en 1878, en Svistov,
Bulgario) , iamkiel stud~nton, forlogas Jin la rusaj verlcistoj,kaj li p~.sígas tri icriojn en Peterburgo. Post la Jíno
-de l'úniversitato li okupigas longtempe . pti sia farmo en
Star,!-Zag9rsko, kaj nun estas instruisto en Sofia. Komencis siaQ 1itcraturagadon en »l\1isal «' (PensQ · 1898), Kunlabori~ en »l3ulgarska Sbirka«, · >rBulgarski ;Pregled «,
»Znanie « K. a. oEn Igo3 . 1a N~cia Teatro .prezentis · l:i'an
. dťamon »Mi' volas vivi «.Apal'taj T*oRtaroj: ~'plúv~J
~agoj « , >~Kiam 1a suno subiras{(, »Eva «,. \i I.-takontoj «.

Klel k.OInenci novelon.
.-

KenelID. RobInson -

Oni 'devas konfesi, ke on nove1o ciam la komenoo
ostas la plej graya parto, car, se la novelo publikiga.s;,
estas al1llenau 'verSajne, ke kelkaj legos la unuaj'h
liniojn. Oni memoru, ke la homo estas uature scivolema, ke li Satas utiligi tion, por no li pagis, kaj , k-e
atcndante Qmnibuson, edzinon, au mortůn, ' li devas
fi'ksi la ůkulůju sur lon; do, kial ne sur la unuan
linion de via nůvelo?
Tial lOni deva.s tre zůrge atenti pri lá komencaj
1iniůj , meti en ilin ttitan sian vivfiIoz.ofion, sian sagon,
sian kompr~non pri la mondo, Bian spáron, sian
verk:istall talenton, sian scion pti la virinoj, unuvorte - ,
sian tutan génion. Kaj . se por tio necesos pIi lOl 'unu
línio, oni , povas ja meti iom pliel la suprenomitaj
kvalitoj, kvankam nt1 estas verSajne, ke la leganto legos
ankau la sckvon. Omnibusoj , same \ciel edzinoj kaj la
morto,estaa afel'oj, kiuj nepre venas, kelkfůje pIi
subite ol oni .atendas ; krom tio, vitl stilo estas hedeble
tiel altkultura, tiom skůlastike talenta, tiamaniere csotera kaj neaprezebla de ordinaraj homoJ , ke kredebl,e
unu linio sufieos. Vere dOO1'1.1ge, ke la , blankaj pagoj aspektas malhele.
'.
Ciuokaze, ne estas >cble , havi sekvon senkomenco,
tiaI ni -konsideru dum mallonga tempo kelkajn komencmanierojq, kiuj povus eble tiTi 1a . ,homojn f,or
de la omnibusoj kaj aliaj tragediaj aferoj.
.
. . La modei'nai psikologoj diras al ni, ke, la plej
profunda impulso de la rhoroa vivo estas la seksa, tial
estus eble plej sagace t\lsi tiun t:i temon jam lÍn la;
legůta linio, se ehle, per f.orta, krllda esprimo, kilID
lamen lOni miksu kun profunda morala , bontsenro,
tiel ke la virtemaj legalltoj esru. sameplaCataj, kiel la
fiuloj . Ekzemple oni povas komenci tiamaniere:
»Li,a sangů bolis, li $entis sin slmrgata de la
hontinda pasiokaj:jen ... jen ... si venis ... « ,"".
tirO!. ke ' la leganto preskau lasas la otimibusún veni
kaj fůriri "sen atento. Ni , konfesu tam~n, ke pro la "
troa aqalizemo de ,niaj hodiau,aj ' ménsůj, "la boladů de
la sango .ostas iom m.alnktuala afel'O;: pól'. literatul'aj
oeloj, kaj ~Qlii ohle faro!! plej bone la ' aferon cn tiu
maliluna humoro, kiu karakterizas, inultajn moder-najn
mensojn, ekzemple jene:
."
»Dum li kisi ' sin ?lorde pasie, li scivolis, cu
vare si satas tion, aií gi esbas nul' parl(>' dle la eterna
ludů, kiu de la Prat.empo . . . «Kaj ~iel pIu. ' Kompreneble, multaj asertas, ke
denove r-egO$ la mahlovaj stiloj de ' la . lastá: jaI'cento,
tiel ke oni -;k~mePops · pet _vorooj, kiuj ~ . ·k~; ke la
Jeg.anto .P9vas.,;sin . pretigial lcmga ',.bls
.ri granda
familio: ~'., """ . , . ...
.,1 .
~'<.
»Estis clU"m io. vinll'a mg<>, en la jaro "'L891!" kialll
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la suno . komencis subiri mala:ntau Bub~~o, . nig~aJiia
SUl' la flaveta fůnů, ke juna rajdist!,) estis' videbla, sur
la vojů , k'Otldukanta .on la urbon,... «
,La a.vantago de komenooper tia ooqeKQnata fr,azo
eSlas klam: la leganta tiel jam certe scios la enhavon
kaj stilůn de la tutú romanrokaj rie pIu legos, , tiel
ke vi půvas plenigi la ceterajn pagojn per citajroj el la
Fundamen!;... Kresromatio au el la pl'otokolo de via
lasta grupkunsido. , Tamen la verkistoj - estas homoj
avidaj je ůriginaleco, kaj presKau oerte vi deúras frilPi:
pel" io 1iQva, ' tute origin.ala, kioú ~eniam antaue oni .
esprimis en literatura. formo. Cu Jene?
' .' .
»Kata, mi · amas vin 1 Cu ailka1í vi amas min ? 'I
Pre r tia sensacia kaj malbanala korn;enoo m1Ufacile
estus n'é 'akiri la reputacioo He Tev~1uciu1o, hj se vi
deziras ' t~i \rian ůfioon ' kiel membro .de Lingva ,Kom...
itato, bibllotekisk> de la loka grupo . kajdonacanto
de pluraj,osperantistaj societoj', eslas.' rrekomendinde ne
tro ůftepl'ovi 'tiau kuragaean braveoon ..
Ekzis!as proksimumrO tri .klasoj de komencoj: la
frapa. lá. allůga kaj la &civoliga . .:; '. .;Boná.j' ~kzemploj de la frapa 'estas :
»Li tiris sin el la slimů k~j eltiris ladokumentclD.
Ne! Jes! Eble I Se si soias,. kie· latrezůro kasigas .. :«
"" di ~lIkůmenoo taugas precipe~, ,por ,amrakontoj
pti la ~r1;lcifikajinsuloj " sed 0l'li; povas, J.l~i ' gin ankau
por' 'detéktivromaJ1roj,. pOT al~gorjoj .,.ka~ legeJ;ldoj, por
inf1\nr,ukontoj ; kaj por felietonoj en'láj'uTnaloj.
"
»Li l<Ovis sin de la tero per, delikataj · manoj .
Sajnis, ké lia pugnobato tamen ,ne- gráve vundis sin,
Car si ankůrau spiras . .. «
. _
Tia -komenoo tuj allogas .la legatttojn, kiuj amas
la fortajn, vírecaju, sovagajn, kruelajn" krudajn, ,unuvorte S()Ieajn, I.10velojn de fra.iílinoj Dell· kaj Hull, au
fraiílin,oDulfas-Hell.
' " , - ,",' ,
, La állqga komenoo prefer~ ~temu pň la rava bel'eca de., t...:ďheroi!,l'0. »Sia:j okt.i1oj, ·
'j ,ď kiel la st~lo
sur , siabrustů, _~ia ,'buSo, k~auk,.aIp. .. Jí:vjnpinta" tamen ~ .. «R; ramen la ' allogeoo de trok!Omenoo éstas
sentebla.nur. de esp~ráIľtista k()I:O. ~'lé."
La' scivoliga devas 'Onhaví samtempe ion el ' la ·
frap.a ' metodo.. Ekzemple' : »Li l'emetis,Jil lason sur ·
' la tabIo:n. ' Kial lia edzino metis -stHkninon . 4;ln lian
teOn ? Cueble si volas pereigi liri? Derte, ' oni · poVUB'
suspekti, ke Sl ne a~ lin tiom, .kiomen l~ tempO,
.,
.
k lam .. . '«. ' .
" , .
. . ýa 'ijmój de.. loklO -ne permesas.,kemi pritraktú'
t:i-ujn .. . ju .: ~eto?0jn kaj .varialo])i; < sed minepre .
de\'
di ďiIDu tr<l:l oo;rlan, tiq e,stas~ ti1te ne komenci
.dfan anstataue ;Utuan, ·
~ ~j honestan
ď

>
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•
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' - a kIa.seambron de ]a lasta licekurso pl~njgis
- nekutima bruo, ' kiun ne povis su~ri ee
lak1a.k sonoj de la mil automGbiloj,
, ,"
'
- trafikan taj sur la larga apudstra~ de
}a miliona metropolo. La lic;mnoj,
'. ' preskau 'matura j viroj, je hararo ~rge
kompitaj kaj kun trajtoj rivelantaj estontajn univérsitatajn studentojn, \jgle diskuti s progrupe. La diskp,tobjekto ,estis efektive 'grava. Sciigo alv~nis, ke oni -s~~os,
la rnaljunan proféSoron de matematiko. F atale li fo/igis
viktimo de '. automobilo, kiu , frakasis liajn malfot.tajn
krin:ojn . Gis la fino de la' lernjam do, la las ta Llurso
de laliceo hav-OsThovan prof-esoron, ..tute nekonatan~ kaj
tio multe maltrankviligis la ' licearídjri. Cu ]a nova
'. prof~roestos wmpre nema pri nia ,situáci o? Cu ni
ne -fiásk?S kun li en 1a lastajt ri ,monatoj de nia líce:l
, studo? Cu li . kapablos inde aní'tata,Ui nian amatan
profeso mn, kiu konis Ciunel ni pIi ~h9ne ol siajn, dek
fingr.o jn? Tiaspecaj estis la derrJiplloj de ang'pro,
kiujn faris al ,si la malk.vietaj ji.múloj. Car sangi
profesown, kiam restas l10r tri mooatoj gis la Jino
de la lerrijaro, ' .gis la fino d,e la tuta' lioostúdro, 'estis'
reformo almen.1u praktik,e -nerelwrbendinda. Sed kion
fad - sorto !
Nor Bib Talberg sidis trankvile sur sia benko.
Li ne diskutis, ,c ar li sciis rezigni -pri la pasiutajoj kaj
kurage fronti la estonton. Verdire, la ideo pri Sang-a de
pi"oiesol'o ne geriis un. Lernema kaj atentema, li -estis
unu -.cl la ntoideloj de la kurso kaj de la tuta liCeo.
Linun pensis pri , sia vi~, ki~~og-ils maljun aj
gepat~j kaj. karaj f?,efr.a~j. Li r.ensis p,r~ :Ia k.ampa~o
.' nepluglta, kin ale-ndIs haJn cÍortp.Jn brakoJn, Ll peo&'t
pri la; du junaj bovidoj, kiuj obeeme tiris la plugilou
dum Japrin tempaj brilaj tagpj.C io eksilentis en la
klaseambJ<). La direkto m eniris l:w.j sciigante, ke la
· uova profesoro ekókupos sian ofioon 'nur post la ferio ,
li oon:deziris mildvorte DÍpo,zig anliber temp6n kaj sagan
kondut Qnal siaj lernantoj, li'b'erigis . ilin kaj foriris,
- Kin -estos li? derpaudis ,sin' recip.,roke la liceanoj 'kajfod asis znrgmieile la liceon pól' gui 1a lástalľ
-ferion.
.
, ; _La .suno jam klini~is al okcideuto. FreSa folipar · fuma .. zefiro karesis "1a· kamparan ebena}on. La sunradioJ sprucis agrab'1a.n varmon, kiu~ ~ ia: fresventeta
spiro miksis milde kun :la oo'Oro ,de timianoj, kió for,mis , ,tiuu euergidonan ,atmoof.won, klan kónas nul' l a .
sevlirtiaj kampar oj. .
"
,~ Nu, kámara doj; suficas 1a ripow! Antaue n!
La J>oXidoj 'pmfun dé nazspiregis, kaj kurpgigitaj ,
ekb:eni!\ Ja plugilou Klln \ yidebla' facae rro. Bili, ' Car Bili
Talberg ,Jlomis . siajn , hovi30jn kamarad~j , .ekmarSis
post la plug.il~ kaj rigardi s la tel'on tril ' int~r Jil plugilt-eriiloJ, kiujii li .sOlide tenis. Cio ~sis en ordo. Ke
~tas lícl, moutri s la goomtrie re~ :terstáo j, ~uj
pIr kaj pIi.: granmg~ la b:aI"áJlgulon .elplugitan. Bili
estis lerta terkrolturistó. Li amis lá kaJDp~n kaj gián,
' vivOn." Kaj " cu -estas pIi ágrabla pašigo de libertempo .
· a1i,1q.k,e, ol 'eiI lá Jaímrru:o j> lJa liooone niel, okupis !in.
,v Il!!tita. kaplp-aranc, li. aspektis i ankot~:ikplitiel, Iasinle ','
aian wl)On ďde trj tágo) nerazita. TÍQ , ja estas libero
~, kaj ~io.
.
-
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mo/rermesita

La soleco Cll la kamparo havas la avantagon ne
csti teda. La laboro absorbas tiom forg-esige la agriklUlturistojn, ke ili ordinare akompapas gin per kantoj,
kies enhavo kapablos erisorci la plej grizmienajn filozofojn. La kantoj estas Cu malgaj aj, plorpetante la
favoron de ' kruela virinrab isto; cu gajaj ; laudante la
braveooJl de Legenda vilagprotektanto; au la carmOl1
de fabela belulino. lan tiaspecall kanton kantetis Bili
kaj uur liaj du bovidoj laúsajne aúskultis lin, pacience
plenumante la senvortajn ordono jn de si.a mllStTlo.
Sed kia estis fia míro, kaj de la d:q. bovidoj
ankau, kiam, fininte unustr ofon, manplaudo ekaťíd
igis de malantau ta vojdeklivo. Bili haltigis la hovidojn,
kaj levigante, rigardis al la direkto, de kie veriis la
rnanplaúdo, kiu jam cesis. Tuj poste, montris sin
virina figuro ,kiu amu:zigeme observis la klonfuzitall
terkulturistoll; kies huSo absolute mutigis. Li fikse ekrig.ardis ' sin . Si p:r,:oksimigis al li sengene kaj certpaSe~
Kion si sercas tie ci? dernandis siti pense Bili, posil
kelkaj momentoj. Li ne sciis kion fari: ektábori au
rigardi sin. Ehle si ferias tíe ci. Sed kiaV'lfio grava/J
por mi? Kaj li klopodis eklabori. Li tamen konstatis,
ke si, hankam vestita en laumodaj kaj forte elegantaj
ve..'!taj'Oj , portis lati 'llerezistebla fasono la naivkoloran
kaptukon, kian pol'tas la vilaganinoj kaj tid ne i':esiB!
lnciti lin. Sia rozbruna vizago kaj la akcentitaj reli'CfJormoj de la korpo pensigis al li pri sportulino, kiun
lIpenall liberigis la mallargaj kortoj de iu pensi'ono.
·Bili jam vidi~ multaju knabinojn en la metl'op010 kaj li sciis, ke · oni půvas haví kun ili nur
efemerajn ri1atojn, precipe, klam oni eS.tas liceano ...
.Lin laboro atendas kaj ne flirtem li sercas. Kviete
li svingis' la malglatan longan bastoneton, kaj s eriozatente, li eklenis La plugilon, kiun la bovidoj ektrcnÚl
gravpase; Revenvoje, Bili rimarkis, ke 1a knabino ne
movigís ee. paseton , dume, la jusfarit a terstrio estis
plorige zigzaga. Li reprenis la fortojn kaj anko rau
pIi serioze daurigi s la pIugudou, sed aTitau ol li preterpasis sin, mildsona VODO fine rompis la neklarigeblan
silenton :
_. Kialvi eesis kan~i? Cu vi semas oerealojDl?
Oi" kiarri vi ' devas labori?
Al la ara cla demandoj Bili respondis per halto.
Al li sajlli~, ke ladem andoj enhavas nenian naturCCOll , estante tro naturaj . S~d , cielo, li ja. devas
liberigi de sia ceesto: '
' - Sinjori no au frauliTho,daurigu vían vojon!
Mi ne ' disponas pri tempo porHab ili, li avertis sin>
kolerton e.
,
'
.,- 'Ah, jen gentilaj paroloj ( Mi rompis mia.n
p-roll;lenadon ,por siaigi tře, sur la voj deklivo , kaj
auskulti .vin, venis.. .
.
. "- Suf~Cas ! Mi ne pIu kant{)s, for.iru ! lleordonis
li, interrompante sin abrupte, kio trt:migis 1a knabinon,
siailanke ,konfuzigintan :
,
,Sine movigi.s, 'Sed. postmaUoQ.ga paiízo, reakiris
la kUJ'agon ,:laj rediris : ,,"
, '.
"
. ~........ M.áJ.oftemi> renkon listian krud-manieran
kamparánOl'l.. Vi esťás e61e bonk'ora vil4aú ó, sed evidentc ''Vi hezonas ÍoIiI · daIrultllllO, ' kiel la grurtdo, kiun
vi plug&!. "
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Sia konkludo amuzÍ5 lií1 kaj llemis et ridi.
Tion li ne faris "pro spím. Li for1asis la plugUon, ,mal- ,
j1lIlgis la .hovidoju kajrapidpa~:e iris"an1a'Ú, sírJ.o/lli~j,
rigardoj, BIrete. dire'ktit.aj, t1'aoori8 unu la alian. "
- Fine, cu vl fQrirosau ne? insisteg;e }i :deman' lis, sed, cu pro ~ia ?apenaií percepteblá padumodoro, elira,ntael siaj ,ondi~antaj hrus~oj , ~u ,p ro , sia
St' Ilkulpe ' sin defendanta,' ati'ont!lrurita vizago; ' subite li
tJ ovis sian kondutori, tro 'kruela:Li mem ne kQmpl'enis
lóal, súbite li sentissianceeston dezirinda. Lin :1:rakuris
i3 nekl(rmprenebLa ' senfo/ pflokiu li , ma:lIevis' laka:p'~Hl
k"az.au honthuinile. La Jmabino elflm:is ci ' tiún ~ang,on,
kvisla kapon, radietriumfante'; 'kajdiris indiferent~
vilce:
'
"
-- Mi foríro!;, se aI' nU' tilo pIaeM. Gis revidó,
k/laOO I
'
Bili peidigis ankorau pii, 'Sed ba:ldaií li rekonsciigis kajrespondis sev~re :
'
-- Gis ,revidQ!? Ne, adiaťí!
- Tnte ne, mí l'estos, koritraťíb,at,e redírÍs ~í,
fÍgle fr.apet.ante, la teron.La junulo 'kapitulace retirigiseu silento kaj sidígls f turninte d~:)I:son al ,~i, Li
trovis nenian elirvoj,on el tiu eipezkreita situacio,
ágardante en la malproksimon: , l'rempita , en ' vagaj
meditadoj, Ii ne sentis La ru:proksimi~'Ůn ' de la Jmabino;
kiu 'woraií.pliSilent(lsidigis apudli: ankau turnmte
ladorson al li.
- Vi $ajna.s ne §ati virinan oeeston, kajtamen,
junulo kiel vi .. "
'
Surpl'ize r,e tuminte sian kapou kaj , yidinte~in,
li míre looustatis, ke ~ia dol'sO preskau tu~s ,laIian,
Por li jam ne ekzistis, óielo kaj te.ro, Qovidoj bj
plugilo, Lin ekscitis ~ia aroga, sedtlle korekta sidmani-,
ero. Li ,estis kaptonta sin, sed ,ne kuragis kaj ,loole.oo'
li v,enis antau sin kAj demaudis málesp~re : ', , , ," .
~ Sinj.orino ... Fraiíliuo, nu, tio ne , gravas hlo
,
vi 'ElStas, "sed ,diru ,a l nu kion ~kzakte vi Y91asdemi ?.
.:..... Ha, ha"J;1a, 'perfekte, ti'Ů ' n~ , gr&vas: ' Nffi.1iůn
mí volas. , l'fu, ~buho, >eli vi ne pIu f\o.rpelemas min?
- ,Cu vi fori:roSatl eusLtestosaf mi ,e8tas egale..
Sed 'mi ,ne' ~atas, ke vi diru 'al .mi J) b'íWo« , ~ a.ťí »m,abo «, .
car mi ,POvtlS montJ;i ,,al "vi tute la ,kont~au~n . . : .• " ,i"
-',' Ho! li,l »granda ' sinjol'o« !, ,:proV:U, ,roi ,:vólas
konvinkigi: Mi , supo~as,k~vi sufiée , elD~ontÍ'is " al ,Ipi
vi.m buhecon., Jen , ,u\)u,hovon ~'vi uzis"ppr diri "al , ll'I)1 '.
~agrabla3'Ůjn. '
"
'.,
, ' , ,,'
,,'
La oolero.11 dé Bili, r-eé J'Ůrvipis J:a ,pl~0vokaj vorloj ;
de tiuJol,abino.. Li vo.lisven~e , p'ruvi, keJ,iestasio' pli

ol h\ibo..
"
,~ ~
,M<ilrapicle}i klinis :sill "aI( sikaj ~ Ci,rkaiíbiakante
,sin firmre, li <ekkriis :
"ri'
<

,,,- Cu .mi testas -lniho' ?
,

, "
.;.:.:- K:it:l vi "1ro,r.agas? La~u. ~ iI;l: ;i.áU:
~i ':J}c hav.i~.,te1l,lpqp:~~krJi, kaj " .,-

. La ' silen~n :~af1P3fQn (e~'~qií5 ,iJ~ ,~"t""~" "_~tt"'-'-,y
krepu$kQ. La ' mola. kraka{l,o ~ de ,
, la' bO\idQjSffi,lz,or,gI':" mácis "
La,' !uep'}'SkQ' e'~én(fjs "
Ka]mpíll'{)'n,~,

. elí

"la , ..."",.,,,,,,.w,

..,

•
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C. 1~. kaj .S. : S. o Eindhoven (Neder!ando). Ne vi
cstas La solaj, k :uj 'interesigas pri mia mondperceplo kaj
volas penetri pa s:;ivoLaj rigardoj en b fundon de mia
animo. Tre multon .yi postulas de mi. Minimume dude/~
demando; ' atcndqs respondon en viaj leteroj. Kilt es tas
mi? [(ian mondperfJeptonmi havas? Cu vi tral1ivis la
okazintajon, ' pr:s!cribitajn. en La ver:coj? Ktp. ktp. J(ial
vi farigis esperantisto?
, Karaj, nee b~e respondi je ,ciu demando. Hodim! kontcnligu Vr la SUb :l konciza 'skribajo.
Mi eslas pii óf simpLa homo: mi es tas - erarema
bomo. La simpla homu ne ciam konseias pri sioj eraroj.
Mi - ' ,b édaurinde 1 - jes. Kion fari? /t.;orektiLa erar,ojn! Jen mia vivo: mi korektas c:am miajnerarojn
leaj intertempe mi jaras l1.'Jvajn mispa§ojn. Krcdu min,
lio ci ne es tas agrabla. Estas preskau superforta nervostreco kaj konstantabatalo kontrai1 La nevenkebla io, kio
difinas La hOrT),Ojn agojn. La malespero pri mi koJ la
obserl1o 'dc 'la Vivo kreis en mi tiun mondpereepton,
, kiu konsoLas min cn la kl'izaj horoj. Pro tio, car vin
interesas pleje ťiu ci konsolfonto de mia vivo, mi kLopodos resume envol'tigi la gvidsenton: la mondperc(~plon.
La Kremtá Vivo knedis' sian spiriton en la materion
kaj furiginfe slc:avo de sia propra kreitajo nun ncas fi/l.'
mern. Jen ta tragedió de la Diideo.
La Spirito, kalenila en La malerio, ekkonseiQ.s pri Sifl
sklaveeo kaj de{ruanle la harmónion dela materio kreas
- disharinollion . Jen la tragedio de la v f!k:ginta Konscio.
,~ La baraktanta Sp'irito sercas vojon por Liber,Ji, volas
suverene ť$ťl'i La Inaterion kaj ciam vojeraras ,eTl : La Zabirinto, kOIl~~truita d:~ gi m em. Jen La tragedio de La HOlIlO.
" En la purgaiorio de la haoso Za Spirito reli:011tls
sian divi~itecori, vidas la erarojn de Za pasinteco , sen las
la neporteblan pezon ,de ťradicioj kaj dogmoj. ai f1].erlitqs
do: por r~koni min estas necese profunde 'seii la Jegllrrm
de la . tuta universo, car gia tuto formas min kompleta
senmanka ... leaj La $pirito ekiras serci novajn.· 11ojoj/1,
E{ Ia fOl'a malprok,imo kurag.ige brilas aL gi ~}a faj" .
réJ!o de Za Espero.
Sinpelado: balalo, intrigo, sinakuzo. Ciu vojo (sias lon-ga: laciga, oftesengmaku~ita. La Spirito skurgas la materion
( slan proW'an nestokorpon)" vipas sin 'por senhalte iri
?nlauen. Ěa interesoj' de' l(i Spirito káj ,Ventro kunpusIgas. f'uriozas la batalemo de la !tomo. Periode' aper.antllj
kr:.izoj formas la m eJlOltonojn de La postlqsita vojo, sed
la ' Spirito neniam dubas eri " la venkó. Oia, rějreSiya
n!ltro , estas.ta KrlIdo kajOi-u vivilja "elemento" es't4-~ Lo
LUboro ... 'kaj la Spirito trovas novanc>,vojon: kon,scia
kunl~ro kun la J\reanta VivC! por laciama pedektígo.
lom post , iom la homoj ekjros sur la trovila f vójo kaj
. ~ , lasos reléni sin dij' la . dubnlJ-to j~ ./li tarigo.s kUlllahor-.
antoj, en la senlima metiejo de 'o ta Kreanta Vivo, Jen ln
konumco dela nova ' mondolue~do .
. La Diideo, kiun '~nterigis la neado,tr.iumfe revivigos.
Elf la ,l umode ' la ;' plipětfekliginla ' Spirito, ai ' farigos
preskau ~eale, difin;ebla.La 'nooo ' vivo ba;;igos súr firma
kredo p~L Ha . Kreanta Vivo kaj ~ur La .sentradieia cvoluantq SelO_ T!amaniere }iberi!1os ,la Spil'j~o ' el la- kr.zterwj
. dl!; la tnaterio kaj ' er,a/'oj, gi,s 'tine farigQs la , honw no..va. Horno.:
.
~.'"
.' $
""
,
• ..
~

," :' J~n. m.i~ ·mondperoepto. , En tiu civí povas , facile
ret".om II /'espondajn ,moti-vojn pri »kial mi farigi.~ esperant~lfJ, kia~ mi laborus por dia literatuF.Q,fúal mi a~ás
la)r.o"!Qjn 'kaj kial..mi kelktoj~ , vipás i~in?« '. ,~;
,
, Karaj. se1Jin ne' konte1Úigos mia ' respondo, rigardu
cn ~ J1r.ojlih'don de' via animo kaj cé:rte , vi trvV{)$ tiun
, nepnsk,.,beót:an senům, kiu dOl.laco$
vi' 10. 'necesan
jor.ton, ~rre.řg;Íie batdli plu pár','la kom;~na 'deló ~ de cla
HDlTUlra ...en : lii mondó" ,Jde regasla reclpr..okeoo.

ar

RENKONTO AL LA PRJNTEMPO
Jm , jen! La printernpoj radioj pf'netras en mi,a n
cambron. La flirta Lamo sorcas oran lcadl'on al la biLdoj
SUl' la muroj. Ho, bmatq printempo, mi malfcrmas mian .
koron al vi. Varnw 'caresu la vundojn r Mi havas .mfiďe
da iLi. VerSfL La balzanwjn gute/ojn de la rememoroj I
lJonu al mi kredon en la haoso de La seniluziigoj, car
- mi sen tas - La Vivo volas prirabi, fin.mueli min I
Rejunigu, mian ariimon , por ke denove m,i povu lcredi ell
la ridelo simpalion, en la manpremo amikecon , kaj en la
varlo} koran s 'nccrecon! Printempo, via fa·totika amanto
peleffUs rebaptadon de vi.
KieL obstinl'. vi silenlas ! ... l es, mi lcomprenas'. Tiom
ofte mi lťol~etad'is al la aiítuno , ke pro Jalu zo vi lasos min
sen kQns%. Nur al la bildoj SUl' La muroj, nul' al la
rememoroj vi donacas oran kadron., sed ne aL mia so pirsoifa animo. Vane mi staras en la lumgarbo , La suna
tiklo evitas mian koron lcaj mi de1)as vidi la agonia,d on
de la jllnagaj sopiroj, celditinoj. La lťampo , kie.l flora
tapiso, etendigCls antaií mi, sed mi ne piu senlas la odoron
kaj la kolorpomp9 §ljnas al mi gr;za unut'Jneco . .. Kruela
puna ! ...
lam vi donads al mi revo jn kaj hodiaií vi montras
monslran vizagoll. La odoron vi acetas cn la drogejo, la
ko1oron vi Aminkas SUl' vin, via ridelo maskas malesp-eron
lcuj via carmo, láel embusko , alendas vi/r.timojn ... Tam
ne liel estis! 'Vagante SUl' la floraj kampoj vi radiis
:firman kredon al mi, inspiris per revoj, dotis mill per
revoj, dót:s min per idealismo T,cuj plenigis mian animon
per noblaj aspiroj. Printempo, láal vi ~aniJis vian vizagon? K ial vi sekvas La tutmondan madon - la nuran
profilemon ?
Obstine
VI
silentas. Parolu do J ••• Senkulpigu
vin! ... Cu vi aiidas , printempo ? Almenau per mensogo
mis ťifilw min! ... Vi si/entas, sed nun mi jam Iť.ompre
nas vian mulecon. Ho , malfelica printempo , ankau vin
prirabis lil ,Vivo. Oi prenis de vi viajn gemojn kaj ornamis
vin per artefariteco. MalteliCa prinlempo, ci senhova almozulO. kion "vi povus ja donaci al Za juna generacio,

lťiatn vi tnem povas vidi vian pasintan gloron , vian

pÍL1;Cln

naivecon nur onla rem"emoroj de vivovund(taj formortantoj. Mi komprenas/ vin, a!moz ula printempo, kaj sin,cére mi komp?-tas virL . ' .
' "..
.
Venp kun mi" pr{nlempo, mi lconduko s v:n al ta
fonto ' dé Za Kon solo. Ma/sekigu viajn Zípojn, feorotraneitajn de Za soito J ••• R.iga'rdu, láeZ bi-ilas Uu " ci lťristal
pura fonto ! Ou vi scíds, Ido eslas tio ci? Larmofonlo,
láci; ciu gu.teto devenas el dolva doloro de amantaj lmro} ..
La homa boneco, Za etema sopiro pr! nO,bla belo élv07éis
ciun guteton eZ la profU/tdo .. , I{ion vi diras? Neekzislas homa boneco" Ou ? Kaj tio n .asertas vi, printempo?!
Ho~ malfeliva printempo" n,un mi jam povas .plene .~om
preni, ke la hodia.ua jun-uZarů trovas SUl" viajkampoj nur
artefal'ilajn ro?ojn kun .realaj ' domoj, hé .post Za stelita

'1ťiso 'haiizas Ja(JrQye.jód~;6, '·lie,)a 6khíparQj~ne-: laánim

pl'Qfund.on 'sondas,s(!d ) li· '.pé1J.as< d?Vl~nd(l,; en~ayon . de 'Za
posfunfloj ' ,' ,Fortru de (, "!I~" ,~lmo!Jila , piintúnpol . Viqj
I1;oloraj cifonojmi!nsog,as, .car 'vi h.enq.,vas plu~redÍJIÍ při
reakiró de Ia S!lmoj p!'ll'ditll,j· ,t, '. ., ;;.,,:, ' , '
, .
" Longe ini rigardas' 1nfunnn. kódrfln de ' la' bildoj, 1'11
flirta.n lumor;" éil'kaurni}wj starah.te en ,la. tqmgarbo d'e ~ la
radio j mi remerřwras pri ' miá p leto" kiu' 'nun ďstaras ce
1'11 soFa dW ,~ i?printenipo . ,.!íÍ:o/;, ,m i . póv~s,c{oni f!:1' 'li,
.se mem la pnntempo Cs'tas prtrabztakar almozúla .': : Nu~ ~
sincerajnautunajn la[mojn. Eb"ie , li ,iam retrovos .inter
ili la printempon de 'sia' patro kaj. / . Ne ! . Ma,lpruden;ta
dezir'o ! Lialťomim;no dis:.gu§ Un de tiu 'món~o, -kiú . ~~
lwnos piu naiva,h gojon, ' korkaresaíi ideulismon ,. " Kaj
lid estos bone !

~~----~~--~~~~~~~~~~~~--~~
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Vi diras' : VIV ; ni diras : morť.
Ronsancon havas nura'b01t'.
AI ni flutetas sibla gaso,
Al ni tamburas ostfrakaso,
Niaesper': la tomb-amaSo.'
Vi diras : sort', kaj ni : perfort' ~
l\irmenta vorť !

En via gorg' : en via , tim'.
Ni adiai1as ce la lim'.
Ni , adiai1as. Nura v,et'O :
La l'ey.Q apud revolveJ1Q.
Nokto de, l' Sn1WO. Kis' de ľ lem.
tremanta

ř. SZfcIlG'Í'I -
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'
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Ne ~stas 'SQng', n,ee:stas arn:; ,
Ne , :estas krecl' , nees~sflám', ,
Nek ri~', nek ,spito, nek~o}?,
Nek.· nÍize(, nek'~~nÍiná ~vojo'; .
Nek kantCifon ',ď nek plof', , ;nek ' bojo,
'~>f3 estaS song; ::n~, ~3taS '
'C Sol~

-:-,- ' ciíní'. '

Sa~Íempe aperis de tri teatrajoj en unu voiumo: lnstruita mimikisto, Frenezulo' kaj Uniformo.
La Unuan U ni.versalan Kongreson ciuj tiamaj veraj '
esp-istoj atendis kun espero, kaj samtempe kun granda
timo .. Sed pii tio parolu mem Devjatnin:
'lDu, au tri monatojil. antaň la Kongl'eso mi vizitis
dron Zamenhof. Lia unua frazo estis :
- Kiail vi opinias pri nia kongreso?
~1i réspondis, ke mi timas gin.
- Ankaií mi ! . - diris la Majstro gemspire - la
ekzemplo de Volapuk min timigas.
La saman antaiítimon havis la plejmu1to de la samideanoj: oni ja scias, ke Volapuk finis sian okjaran
vivon 'pel' memmortigo, ~ar en 1a tria (kaj las ta) v!llapuka
kongre.so (en Miinchen) 1a volapukistoj mem anoncis,
ke Volapuk ne estas vivkapab1a kaj la tuta Nurberga
Klubo . de Volapukistoj transiris al Esp-o. Cu nin eble
atendos la samO, se la diverslingvaj adeptoj ne komprenos .' unu la alian? Kaj . ee pIi malgoja sorto : ni ne
ha vos pretan lingvon por transiri al gi post la pereo de
Esp-o.
Feliee, la timo estis ,~ana. Kiam ni eniris la akceptejon, kaj ni estis eirkaiíataj de kelkaj centoj cla. diveJ'snaciaj, cliverslingva.j. ee diverskolora.j kongresa.noj, vigle
kaj flue babilantaj inter si en komuna lingvo, kiam de
ciuj flankoj {li ekaiidis fratajn salutojo ---.: oi tute forgesis la ID!llbenitan diverslingvecon, kaj eksentis nin efekti ve en llnU granda randa familia. Kaj · nur tiam ni
komprenis la gustan, neesprimeble gravan sigQifon de
Esp-o ' por la. homaro.
Ciuj ceLeraj kongresoj estis similaj al la ·unua, sed
neniu el ili estis tiel impresa , tiel frapanta, kiel la Bul~a~gr~ «
.
En 190!) Devjatnin esti$ elektita Lingva-Komitatano.
Past multťlanka ' agado :· eo Moskvo kaj Kovno, cn
19 I I li vetu~is al la Antwerpena kongreso kaj gajnis lie
en Literatura Konkurso la II 1uan premion per sia poemo Nop,cizo.
El Antwerpen , lalI la invito de generalo Sebert li
Iris Parizon kaj r Jstis tie dum unu jaro, vigle partoprenante en la tiea esp-a viv,Q. Tiutempe en Parizo ekzistis
du esp,uj partioj : la 'aristokrata . iom reform'e ma,g\'idata
de prof. Bourlet kaj general<,? Sebert kaj la fundamentista ' lahorisia, kiun ' gvidis prof. Cart. La du grupoj
estis en konstanta malpaco inter si, sed Devjatnin, kvankam . lit;l pIi aUogis la grupo de Cart, scipovis konservi
bonajri rilatojn k:m ambaú-kaj gvidis kursójn en mult~j
partoj de Parizo. En Parizo li eWonis 1a. malgrandan
jurnaloll Etula (en formo ďe poStkar~o) ka~ aperigis en
gi 'la ' poemon ' Kateriiio , tradukilan el la fama ukraina
poeto Toras Sevéenko.
E~\ r!)n,, :oni preparis la 25-jaran jubi1eon de Esperanťó dum 'Ia VIII. Universala (Jubilea)" Kongreso en
Krako~ó. Kaj ' jén, Devjatnin decidis entrepren i prop~g
,andan'pieavoja~oI) cl Parizo., Kri!-k~von. Lian ' planou oni
akceptís kun ' duba i-ido kaj 'inokoj, klam li ' rakont:is gin
ell la xSorbona 1cunveno. Tamen trovi~is kelk,aj junuloj,
kiuj 1f!l:Qncis ;S~por, kunvoj:a~o,' . El la } HtÚ an\>m:antoj
cetererestls nm! unu' ce la koÍrienco ,de la vójago: Roman
(turlro); la ceteraj ml!.laperís. La propaganda piedvoja~o
-,dauris4l! tag~jn kaj havis gran.~an propfi.gandan signifon
por tri "J.andoj (Francujo, Germanújo kaj Austrújo). ' La
rimarkipda marAo estas detaleprískrj)jita en aparta lingvo
(eldoniia eo Miinchen,I913J .
~
<", ' ,
'
,
Dpill. la kongreio Devjati:rin 'gajóis literaturan premi- '
on pel\ sia poemo KriS.na (hinda legendo).
POst Ja kon,gl'cSQ Ji vétUl'Ís. a1 14ťinchen:> .kaj·'lahoris ..pn tre ' jn~eresa entrepreno ': Por:kurba 'EsperanlIJ.. éi

Ji

o

'.

estis projekto de bankiero Sehuler: konstrul apuo'
Miinchen esp-aJl urbon sub tiu ci noÚlO. Kun Sehlaf,
ra.jtigito de Schuler, li laboris lie preskaú du jarojn,
gvidante la esp-ajn aferojn de la Parkurbo. Bedaúrinde
Schlaf baldau mortis kaj liaj heredantoj tute diskreditigis
la entreprenon per diversaj falsajoj; l.a Oficejo disi~is.
Devjatnin nUD vojagis al Leipzig por labori tie eIl. la
Esp-a Instituto. Tie ci li verkis 1a utilajn libretojn: Elementa Esperanta Sintaksa kaj Esperanta Afiksafa, 'kaj
lradukis la hinaktan dranlon : He!Ja Judea de [(. H.
En 19 d estis okazonta Ia Pariza kongreso j kiu
p1'omesis . esti eksterordinare granda kaj speciale interes a,
, Devjatnill eheturis al Ia kongreso. Sed nokte la vagonaro
ostis haltigita , cluj al-Parizaj vojagantoj estis arestitaj kaj
pel' longaj flankvojoj oni resendis ilin al Leipzig.
Eksplodis la lTIondmilito. Del'jahlin farigis kaptito
en malgrancln urbeto Trannstein apucl Leipzig, kaj 1'05tig
tie kvar jal'ojn. Sed nUl' 1a unua jaro estis pOL' li Sar~a ,
posle li okupis sin pri sia amata aforo: propagando,
kursogvido. Por lio li havis apartan eambron , senkontrolan
e1il'on , ee al Mtinchen. kaj poste, pOl' lecionoj donitaj al
gerrnanaj suboíicil'oj, ce salajron (50 markojn monate).
Eu 191R li ./iberigis per la intersango de kaptitoj,
veturis Petrogradon. De tiam sencese li laboris por esperanto, gvidis kursojn , estris societoju, vigle partoprenis
eu la esp~a vivo eiuri late. En r9 21. la societo Espel'o
organizis lian 30-jarilll jubileon, dum kiu li ricevis rnu1tajn graLulojn , esp-ajn bond ezirojn kaj clonacojn. En
1922 li. estis grave mrusana (pro troa lacigo) kaj tiam
lia filo prenis sin al si en Kiev. Tie post la r esanigo li
I'ekomencis lian mirinde aktivan agadon. . ~
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, ' Nunteinpe
lotas en K.íev, tabárante ' e;:' k~íeva
Vegeta::ra Asocio. Lastternpe li :ricevis inviton de la Kievn
Kin~fabriko ,VVPKU 'po.rparLopreni kiel )nnoaktofo en
granda, fill1)ó " el la~'vivó , ,de la ť Donbasa lah.oristaT'o. '1'iuGele li lory:turi~' pot dcelka temp'o 'en la Donbasaj~ , kai~
minejojn kun tl'l}PQ de .kinoartistoj. Tiamaniere ni ~ba ~os
la ~'okazoll post kelka .teJ.ll,po ekvidí nian eminentan verk.
. istonsur 1:;\ ekrano de la kinote,lltroj. ·" .."IB
_ s. Ú~ titl: 'Jo-jara eminenta 'Planíro de · la: esp-a ID(rvado
estas plena de Juna entuziasmo ' kaj e3tas čiam boríkora,
. '. gaja bonhumor.a. PIuraj generaciqj de ľ tutmo~da esp- ..
.iatnro saluta!! lin , tutko!~ ~1 ' čiuj mondpUf~~j. ,1Joi.ige vi;vll
'V.N. Devjatnm, kiu plenrajte meritas la n.ooóran IJOlflOli
»nja Esperanta Avo«, lheritpleria~ esp-á. véterano.
P. S. Dum ni l\ interparolo li. interalie diri~,ke li \16
hava$ ce unu presitan ~)injop. el 's iaj verkQj',.k.aj tial,iJ:i /ege
petnskaj 'ko're antal:ídankas čiujll s;~midc~mojn, kil1j .:..
kiel plej dezu:indajn jubileajn demacojn ....i. povussendi
alIi iun elliaj verkoj, séndu gin al la d~dreso : p. ~.
Cebovič, K~e~, Klovs'á ,-Spusk '2: ' USSlt .• :: pOl' k~:,kiel
li diris: »la botist-o ne 'eslu sen botoj «.
..'
CehQvic.

tra1ió~ paTolis iaií."~ia~ prapatraJ pal'ťlÍmanieroJ;..;:.... ni'ďhaiis,
skotojn, anglojn, eockney~anojn k; t. vp. ramen, la jaroj
forpas~s, erimigillI}toj maljunitis kaj formoTtis, kaj nu~
la australianoj ~ estas kvazaií unuig~ta popolo,kut\ ' unu
cdiiksistem~ . . La . rezulto " estas ' ké ,,1a ' modern:aj , edukltaj
aústralianoj ut} havas distingeblan ' parolmanieron. !li ne
esms skotaj, ili ' ne estas Oxfordaj kaj ili tute ne estas
C :)('~~J-,aj. J1j "'faktepar:olas pli puraJl 3:(lglan lingyon
. (t. e: sen afekti teco)ol ie aja eula rnond9, ' kaj lastatempe , kritikoj .en Lonďono rimarkig ke laaústralianoj
de la~ nOVR generaci o parolas »preskau senakcento « srd .komprť~eble , en la signjio ke ilia ,paroInianiero es~as
neafekfita.
~. ".
Kom,preneble la angIa lingvohavas akcentitajn silal;Jojn . sed tute sen, unueca regulo, tiel ke australianoj,
samkiel al}áj britoj, devas ellerni. oign vorton aparte ril!lte
la~us'tan e]paroloTl. Eble Sto, Kalocsay 'homolus ,klarjgi
si 311 aJudon al ' la'Aústralia s3lllideino', ear ci líu alllclo,
k vankam senintence, sajnas jom negentila kOíltrau anti• '
poo,aL,sámldeIAIlQj.. ' "
'Lafl lasta eldono ' de »Encyclopedia Britannicll« Ja
elparolado de volctil~j po~as esti djv,jdjta en kvar sekci o
la1.1 m~lfermiieco. Pro 1a ' natll.TO merode 'vokalo, ~j , ne >
povas esti elpar<~lita ferme , kaj tial'- ciuj vekaloj estas
relati"e malfermitaj, Ni havas, tial, kvar gradojn cl'e relativeco; kiel sekve :'
(anglalingve~close [e~p . .

t.

Thomson.

', Sinjbro ThtiD?ŠOb mall.1pl'oba's, ke mi diras la e3pajn
v{)kalon ,duonfeJm,!taj: lJaú li, "ili •estas 6iáin tutil 'mal~
fermitaj.
.
','!
"",
.
,> :.~" . "7
":
~u, ci t~ú r~g?loae 'fhOJnson estas eble taugapo;
a?g~ahngvan?k klU) .paJ:olas kun tro fermitaj vokruoj,
&IUJU ~o (\01. devas inst.igi; ke en Esperanto iIl, uzU siajn "
vokaJ~Jn ' pleJ malť~rn.l]taJIi. , Sed ekzemp1e. la hungaroj
~Iavas. t!·~ maJferm.lta] ,~-sonon, kiun , alinJlciano aúdas
, /..o Ka~ ll! ank~u uzas. en. ~Sp'~rlll1to t~un ' c!;e:s(lRo?, tiel /,
ke onI kon~tan!e devas .brJ~1 lhan maUermetuon.' Ahpartei '
la hungaTO) havas cn sla lmgvo tro fermitari a-soňon, kiu
aJi~aciano 'audaspreskaú ' o. Por iJi do en arnbaii okazoj
pleJ ' konvena , es!as. la regulo: p~o~u du~nfe~tne.. Kaj
, s~me konvena~. CI hu regulo <,por ClU) en klCs lmgvo ekJ;lstas trq ferJ;luta, aů tro QiaUermita vokalo., Car 1a dumi.ferma prononc(y lrlgii}fas nul:, ke oni 'Dek ,tio, fer~lU, 'nek '<
tro mil fermu, 'oni. parolu 'meze, puran vokalon kie} eu la
itala 1ing"o. " ,
"
CeteJ'e. tl'()a mal~erm'ode:- la buso dum Ía elparolo de
Clil] • vokaJ~J , estus , bel ~ran4a pen? por ll!buSmuskoloj, ' '
ké"'tlOn om ne, pova~ daure plepuDll.
'z.'
.
KrQJ,De la" a\tcento deroia artil\:olo , ne.: e3tis. sur la
, fermo-maníerp; sed aur 1a l'ori~eco de la voka1,oj. '
Sdo. Tho~son ,kr.ome indlgnitas pri mia rimarko filate ]a austraban s3IDIdeanon. P'ardonon , mi tute ne voJis
oflmdi. Mia l'iinarko aludis nur tion, ke, laumia sperto
dllm ~ongresoj ~ 1a aiistraliarioj 'uzis plejAorte la anala!) ,
. )}!.nuzlkon{( , t.: e. 1a garnadolLde,la vokatojHer flankso~ok'
' O} O deven.a~ c.eJ'te el j1~a lz?lateco. Car Je 1a fino ' qe 'la
kongres,)lh(ham parohs' plr p"ure , pIi k1ru:ej pIi itaZe.
A'

•
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, ~ K: Kalocsay.

' ,

, Pri Dia afe-ro, Esperanto., li. párolis ' kajslcríbis
plurfojc; 'li ffiriJamas gin siricere, plenkore, entuziasme,
kielwmantikulo kiu vidas en gi ankorau alian platigilon
sul' la' ma]estajn"IDontpintojn ' de la homa, ánimarú. Nur ,
por kleruloj li dezirus internacian Iingvon - la Latinan.
Povos konverti lin eventuaJ,e nur niaj samcelanoj de ~,
Katalunujo: ' kion ď li. tiom , a:mas, kie líaj vetkoj estas '
tiomaprezataj.!
EI Čiuj . trajtoj' dc ' la verkado de G. K. ChesteÍ;ton,
.,clstar",ls la fakto, ke li esta& homo naskita enmala:usta
.' epokJ). Apa~te
hmuaj emocioj, ' kiuj ' ne Aim~iga.sJ ln
<úero) admirataj ,de li apilrtenas ;ll pli:frua epoko , kiuj
evel)t.u:aJe venos ankorau, kiuj . tari:tenmankas ennia
hodiauu vivo, Tial 'li bonkore pikas la mondon pl:O gia
, neposcd,.o de líai plej amatajvil'toj , kaj , gia abondo d~
d ia:j plej maUatataj pel!:ój. UnÍt citajo el ' Jia verko pn
Bernard Shaw Idarig{)s la esencan enbaxon de liaiilo-.
zofio; kaj ' tal-Ige ' ilusti'os lián esprjmmanierorl.

de'

!iKiom alta estja lanivelo, kiun la maro de homa

, 'íéJičéc{) athlgis dum ]a Mezepoko" tion ni scias nm:ť.nur
per la kolosnj muroj kon~truitaj tiutempe pOj" Jimigi ,

: !in. , IGom i malalta, estis JamaJ;.jJ de homa

. :feličce\) : en
la nuna jarcento, 'ti(}n niaj idoj ,seios nur · per tÍu
slTapgaj (OodeFnaj libroj kopsilantaj labom~jn, ke i~i
o estugajaj, ke finfine lil vi~o ne ostas tro malbona. La' "
. horoa . 'faSO naskas optimistojn n~ tiam, kiaIl1 ~ jam
~esis naski feJjčajn hO'moj~ Estas strange, ldmn oni "
devas aJdevigi ff>rion ' kvazaií ~j astos fastQ. kaj peli
horno):n. al , ttesteno pe: l~nooj. 1/ , '.
.:
"
K. RC: , Sturmer lťáj .J;'AJ . . ?Illlivan,
,

.

llERTALAN , GÓNDOR, junatalentulo devenanla
, ;esperantisti fí\miJjo. PI2(1pTe' art~industriisto,artpl;Qj~~tisto
de granda ~ Viena lustroJabriko. I.iajn beJartajn verkojn
distinS~ grandliniéco, ~.lP"ar"d<!. , impresemo kaj , :wrta kaj .'~
' {rapanta sooiiib

'R edaktas:

Jan F.rge-Fetllke
.
.,,-
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,FILMO KA·J . LITERA .T UiI. ,.O
;. F08GE
lam diris in tre sage :
»Se ciuj lil:irejoj kaj bibliotckoj de la tuta mondo forbrulus, 1a filmo au bankrotus - au gi ti;un komencus
farigi arto! . En Hollywood
same kiel en lJ!. Europaj
fihncentroj Ciuj filmdr;un ,
aturgoj febre sercadas »temojn «. Eterne aúdigas la malespera krio je la ' bona scenario;
Oni diras ke gi mankas 1,<aj ke guste 1a manko de 1a originala
manuskripto . 'ceA~e r~a~helpas la meI?star~, se~depend~n
evoluon de bu Cl pleJ Jůna arto. KaJ la fllmo, tlU stranga
produkta~o de multegaj teknikistoj kaj negocemaj entreprenlstOj, hodiau povus esti nomata la kriaéanta suéinfano
de Za patrino literaturo , de kiu gi avide sucas la vivtenan
ideo-lakton.
Cu vi povus indiki multkonatan lihron au tea.trajon,
kiu nc estus ' filmigita? La filmuloj ekprenasla »Hamleton \( kaj »Fauston « same kiel ili ekprenas 1a verkojn
de Wallace aií.lá »Taglibron de delogita knabino «, ili
luHas nek antai'! Sienkiewicz, Zola, Tolstoj, nek antaií
Hcmarque , Dreiser au ]a Nobel-premiito Sinclair Lewis,
- ili filmigas 1a verkojn parte kun granda talento,
parte knn . fusa malzorgemo, se niankasla mono au
kapablo,
"
La vojo, kiun pasas la rapidemaj . #lmfabrikantoj
j ~lJri de'post jaro,i, ,tute ne e~tas malgus.ta. Filmo kaJ
lIt.eraturo povas 'p multe helpl unu laalian. Bone konata libroestas la plej bona reklamo por posta samtema
filmo. Cu nc est.as cvidente, ke la filmo siaflanke pop ularigas afte la literaturon grandstile? Ke $i ofte klerigas
kaj edukas la krudan amason de 1a kmo-maniuloj ?
Estas ja konata fakto. ke oni ofte konstatis post tia
filmo grandan plivigligon en la aéetado d:e hi koncerna
libro. El tiu ci vidpunkfo 1a filmo multe servas al la
literaturo. .
.
..
.
.
.
K.aj t'arn.en, se la film~ volas farigijo memstara kaj
arta, gi devas .. kiel eble plej baldaú · cesigi. tiun egan

dependectm , eIl kiu g'i trovigas r'ilate la literatu.ron. Tio
cstas ja ·la tragiko de la filmo , ke giplej' ófte ne estll&
la vCl'kode artisto-individuo, sed vetka:jo de diverspensa
ka.paro., ke gi eslas konaamnita prezeptisin samforme
kaj samtempe al filmfrenezaj knabinoj au stultaj cambristinoj kaj al universitataj profesbroj au literatur;sentaj
kleruloj , ke gi plej ofte faras kompiomisojn ne nur por
placi al ciu sed ankaupor esti komprenata, internacie !
Núr mal~ult~j Íilmoj estas konsiderindajartajoj
kaj montras ' teridencon al sendepenaa:memstareco. Jen ,
cble Chaplin cstas unu , el 13. malmulfaj artistoj~individ
uoj ; kiuj menl verkas, scenigas ka3 Iudas siajn filmojn.
Gis Dli ll l~ . . .:. . majstro de la mut,a . arto - ne povjs
deoidigi »ekparoli « de la ekrano kaj 'ankaií lia lasta, kreajf) »City ]jghts « malhavas la parolojn kaj esence estas
muta filmo. ·
La nova revolucio, kiun kauzis .la .generala adaptado de la sono kaj parolo en la film o" starigis la fjlmis~
tojn antai:'l tute novajn' t askojn kaj problemojn. La nuna
sonanta .kaj parolanta formo pelas la filmon ankoraú en
pIian dependecon de la teatrajo, pr~éip~ opereto. La
lTlf1l!anikopreskaií tute superregas 1a ,kreantan spiriton,
kiu farigis sklaw de la tekniko " ~ " dum la, kontra,úo
dévuso~aú! La "fi1moj similas pIi , oL iam al fotografita
teatro. La filmd:ramaturgio pIi ol iam estas sercanta
lcgojnkaj fonpojn de la filmarto. L~ ;produktax:rtoj ne
havas tempon káj ' emon por ' krei avantgardajojn. . La
kinoj hie postulas nov-ajn filmojn . .La: lingvaj malfaciIajoj endangecigas Ia artan evó1uon <Je'. la film o .pli ol
antaiíe, ili kaúzis la rapJdeman kaj fusall fabcikadon de
la divetslingvaj »versioj «. La acaj filr!t:oj ",kiujn serie kaj
diverslingve . turnas Pararnount ·. enJ9inville ce Parizo,
estas famaj pro sia mallloneco;
..'
,
Est1l;S tute , ~endube ,. ~e ~a )ilmo ;$p.untemr.e iraviva:s '
artan knzorr . kaJ ke la, novaevoluo ' Qe , la fllmarto ne
dependos de la teknika' progreso 4 $ed .k ,kapableco kaj
talentů. de ';}a filmvél'kistoj ,kaj 'iliaj nla:nuskriptoj aestinos
.
1a forman, de 1a' esto;nta bona filmoJ .~. . . '

FILMOBSER VO

tiel; elegante' per la spriteco de sia spirito. " .
La observa kapablo de ,Rene Clair elektas bQnegajn '
tipojn por Ciuj roloj. ec por la plej apquaj. Nur horno
kun speciala delikata sento pri Já bild-komikecó, homo
de kulturo kaj bongusto ' povis malkoVl'1 'tian' fisuron, kia
estas lil cefa aktoro René Lefebre. Oe René Clalr ne estas
troveo.laj ,;~e~aj. viroj.kaj belaj viúriQj" lati~J~n'Qmataj
»steloJ (~,Cll1J 11l\presoJ de la flhno flO!ls.cl Ja blldform,o
k~j -mQvQ;mem, tiel,' ké lafil~oPQvuS yiyÍ'ec 'sen 1a
" tQÍlQ aúpátólo, ~ill. lastl.ť nul' nl3"lof{e, aperas '. en áialoga
·fpn;no. 'Kaj oni devas konfes.i - cu Onl . vobs aU. ne tiu éi 'film.!)' de Hene Clair 'estas artajo J c.

RENÉ CLA/R ~ LE MlLL/ON
Post sia sukéesa filmo » So~s les toits de Par.is « René
Clair donacis nOyall atentindan verkon kaj dokumentas
per ~i 'sian eksterordinaran talenton. Ankaií. , ci~foje li
koméncassian . Iihnon per 1a Parizaj tegmentoj, killj
tiel. placis . al la mOna?, kaj. pasas Sl,lr 'l~ str.atojn d~
Parlzo, pOl' , palpe kapt! 1a vlvon-per délJl,ataJ ·~mgroJ
de spritapreskai~ ironiema. bildkreanto. , ' . '
'..
En lafilmo »Le l\Ilillion « René Cl;iil';malatentas, ec
rnalrespektas 1a agadan llnion , grava por>li · estas sole la.
apuda deta19, ťio , kio kvazau paAas .aú penqas apud kaj
inter laefekti"a oKazado. Kiel pasJa observanto li kreda
la .psikologian· detalon efek:tivo, la -agadon mem bagatelo.
Car cu ne sim{'la sajnas la historiode la malrica
peutristo, kiun liaj kreditoroj emus koler-dispecigi kaj ·
kiu gajnas en la lotel'.io unu rnilionon sed rnalfelice
perdis sian laton por retro vi ~in post multaj 'aventuroj . Tiu
ai fiInlhistorioestat< pIi sirnpra ol1a plej sirnpla ,vaudeville,
~od , ~iaj ,k~~plikajoj, la ,s~tlla~i.oj ekvivas p'er la:sfrito kaj
lron10, par · lú1.l!tenč Clalr ngardas 1& ",IVón tut~ natul"e.
Apenau 'ekzisťas enEUi-opo J,"e~isoro ··kaj 'állt.ofQ en ,UDU
. persono; - ' nul' Chaplinestas tia -;::-, kiÍl ' sim:ile kiel.
Heué Clait ' venkus ' la mwtformm, ~~ .
materion
~~
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maÍp~deki~jojka,j eraretoj'estas troveblaj ep; tiu' Či filmo, ..
tamen "ti estas neforges.ebla traviva]o . .Nur' malofte oni
povas . dll'j tion . pri in ajn filmo.
.
: ,'Germanaj kaj· francaj retisoro j faris jam 'antaue aů
samťempe ' <iliajn atentindaj~ militfilrriojn, kiuj
parte ec.
su.pel;.as ,~laRematqnefilmon. Eble, ee certe ' pro
60 , ke
iUn oni kreis. fn , E~.ropo kun ei.íropaj aktoroj kaj retisoTaj: »En , okcidentů nemo nova « estas farita en malp'~oksjma Hollywood. d~ amerika te~isoťo Lewis
Milestone. Já estas konata 'fakto, ke la amGrikanoj estas pIi
teknikistoj ol psikolo goj.Mil estone estas sendube tre
talenta, ' ml\jstia kreanto de la batalscenoj - ' sed por
proj ~kcii šur)a ,ekranon la de1ikatan vibradon
de la
animo de Japoet o, la Lutan p~ikan agordaton de la
vet:kó, la ' hi,stOl,ian malfa1secon kaj ťípecon de la tiama
tempo-vizago ,(precip~ en la ,germana hejmo! ) - jes,
por tio ' oni ~ezonus la germanan psikologo-regisoron ;
vivintan mézee n tiu medi'o, Li.kun e kun siá amerika .
kolego kapablus krei la veran spegulan bitdon , de la
libro ... !
"
'Í'amen, tamen pii ol unufoje ekblovas la splrito de
Hemarq ue! Kiam la amasa ' atako komencigas, soldatoj
kriega:s kaj slurmlls, kií\m kanonoj tondras, masinpafiloj
falcas ,are la. atakantojn - , batalo en fosajoj, mangrenadoj,ba joneta masakrado , viro kontrau viro - lá freneza bestbom eeo per la terureco. de la bildo , kaj sono
preskal1 eksplode dišsiras lil ekranon 1 Nervojn-siranta ,
indignego~-ekvip~ta akuzo kontraú la milito ...
!
La manuskripto ~ sekvas fidele la agadan lin~on de
la libro, Ne mankas epizodo jkiel la bana idilio kun lá
tri francinqj kajla ' ruie per alkoholo trompit a Tjaden,
la scenoj sur. la bornbar.data tO,mbejo, la neforgeseblaj
scenoj kun la malio11 Himmelsfoss k . . a.
'
Intel' 'laakto roj, plejparte iom palaj káj figuraj
(krom Slim ' Summe rvilleki el Tjade'n), nur Unu genia '
aktoro: Louis Wolheim en la rolo de Kacinsk i! Majstre,
hltmOl'c"kaj Kortúse li ludas. Per Ii ekbrilas "la nObla
sento de sinofera . kamaradeco, kiu regis inter la samsor7
tanoj-soldatoj . Domage ke tiu Wolheim nevjva s pIu.
Eťerrie . ýivos en"nia' memoto lia Kacinsk i-figuro .
Til1 ci. filma dokumento "En okcidento ,nenio nova «,

ma1permesita, fuÁformita. disfli~ita de 1a (iiversaj cenzuroj, estas malgraií cio unu el la mejlostonoj en la
historiá vojo de la' fihnarto , eta esperigo kaj lumpun kto
en nia ma1felica nigra mond' eterne militant a I
'
Rigardu, ,rigardu tiun Ci filmon! Aiídu-, aiídu la
kor§jrau vocon de la poeto Remarque!
J. F.
ESPERANTO PERAS INTER FILMO KAJ UTEIlA TU1W.
Tre interes a sciigoa tingas nin el Jap;U;ujo. Tie' oni
turnasf ilmon ,sub la titolo )) Rigardu ' tiun, patrinon l ~(
laií la rom<\IlO de pola verkistino Eliza Qrzeszko »Marta «,
T.iu ci rO,mano estis majstre tradukit á de Zamenhof kaj
dank' al Esperanto konatigis tra la tuta mondo. En Japanujo I~i trovis speci;1lajn satantojn, kiuj tradukis gin lau la
bperan ta eldono en japanan lingvon.
'
Ankaú en J apanujo sidas kapablaj filmfab rikistoj,
kiuj ekkonis la literatu rajn kvalitoj!1 de 'tiu ci , nobla
verko de pola verkístino kaj nun faras filmon lau gi.
Cu ne estas interese , kian rolon. lud~s ce tio Esperan to?
La filmo estos tute japana kaj ludas en ti senescapte
japanaj filOlsteloj. La cefan x:olon, kreos la stelo de la
japana ' ekrano f-ino lrie Takako, kiun ni bíMe prezantas
al , ll.iaj gelegantoj. ~j esperu ke iam ni povos admiri en ,
Eiíropo tiur. ci jnteresan film on 1
CU Vl JAM AUDlS
- ke lanova .filmo de Fritz Lang aperos sen Litolo
kaj ' montros nul' cert'Un insignon , kiu ludas rolon en la
filmo;) '
,
,
,
- ' ke la , s ukcesů ,de la Esperanto-filmo pri Danujo
en Praha kaúzis, ke' registaraj rondój éehoslovakaj grave
okupj~as pri la id eo krei propagandan filmon
pri
CehosJovakujo, se' eble muiikfi lmon kun Esperantaj
klarigo j?
"
-, ke )) Miss Esperanto 1929" rieevis siatempe en
Budapest telegrafan lfiviton, ,el Berlino de s-ro Pomme r,
plej poleoca Eiíropa filmdir ektoro? :Kaj ke oni proponis
novall. elekton de Miss Esperanto dum nia Universala
en Krakov o?

,.

BAHA' Ú' LtAH KAJ LA-OVA EPOKO . De dIO
J. E. ESslemont. EI la angla ol'iginalo tr3clukís Lidja

' Zamenh of. -' , Wein,heim 1930 (GeWHinujo). Bahaa E~; 
peranto :~I{lo~ejo » L~ Nova Ta~o « . ' 191 ~~goj. Prezo
:
.' PIeslta ce Heroldo ' de Esperanto, Koln.
)) Vi cíuj estas lT,u ktojdé unu arho, folioj ,de unll ,
brlmco! Horoj de. rinu~ardt;no. « .Jen pra-Vero en nova;
vortoj al 'modernaj homoj.
Antaú dekok jaroj mi eeestis paroladoD de Ímponaspekta persa l~aljuDul()~ kies granda blanka barbo ~,js DUli
víve restis ' en rrii<t memoro. Krome, mi memoras, ke u\
puolad on grandnomhre ceestis la konataj membro j de '
diversaj, ne tre alte ta:ksataj sociětoj, batalantaj por, idealoj : pacifisťa; femiriista, esperantista ktp. La parolan to
!lnuigis en' si éiujn ci ideMojn kaj. -ciuj vid:iS "aperi sian
propran a:postolon en la, b1ankbarbulo, Abd,!l Baha .
. Nu, poste tá'men ciuj iris sian proprán voj on. Sed
~~ťlok~en la. ntondo inteJ'te~p~ trovis f~rvorajIí adept~
oJn ' la:. ln~~ruQJde Bab, Baha u ., llah, kaJ Agdal Baha. ,
Intel' ili trovigas mihií Lidja' Z.llrir.eňhof, {er~ora filínů
de' dro gsperan to, kaj Ai donaci sal ni la traduko n de la
:supra verkG. ,La instruoj kaj ideoj de 1a ' tri novtempa)
proLetoj estas bele.gaj 1títj sekvindaj" ilia llistoriq, , k~j !a
_
,
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historio de čl tiu re1i giá movado estas tie interese r:~ic.ont- ·
ita, kaj krome la tradukstilo estas ne nur majstridina, sed
vere majstra,
.
. Nek lokon, riekkompetenton ni havas diskuti <ci tie
pri la deklaroj pri Baha' u'Uah, ke' »li estas la delonge
atendata edukanto de ClUj popolój «, kaj pri tíaj rimarkoj,
ke li estis »Re~o de Regoj « kaj »Tian aÍeron oni ne
"idis sendube depost la ,kreo de la mondo. « Bedaií;rinde
mankas sufie.a .. 10Ko ankaií konigi .almenaií la Qefajn mstI'uojn, kiuj estas sekvindaj por ciu homarano kaj donas
.praktikajn konsHojn por idealisme arangi la nunan 'politíkap, ekonomian, ciutagan vÍvon, propopas mler aliaj,
kiel estas ,do !llultaj kon~te, ankaií Espetanton .. Niestas '
tamen, !au mla melankólia kredo, tre malprokslme ·de la
reali~o kaj apenau mi JWl'agas kredi la profetajon de Ab- .
dul 'Baha : »Tiu ci jarcento estos la jarcento , de fondo
:de, la' Regno de Dio SUl' la tero. «
.
'
• La libro prezentas al ni klare ' kaj. ciam tre interese
ka) verve la doktrmojn de la Bahaismo, kies intenco •
bJoas ne nur unuigi ciujn religiojn, sed ankali krei I)ovan
kaj Íari plenUll harmonion inte( kredq kaj seio, religio
kaj séienco. Similan vojon iras 'la nunaj divei'saLnovsI.mitaj movadoj (Oomoto, teosofio, ktp.) kiujgvidas
klel la Bahaismo, al la transmorta vivo, por tu§i en la
parapsikologio la sferon de la moderna .scienco. La J~aha
ismo, kiu 'Volas malfermi novan spiritan , epokon ál la
,baraktanta homaro, en sia moral~ esenco apenali dife.rencas do pl'ofunde transenlata kristarusmo. »Esti bahaano
signifas simple amí la mondon, ami ,' la homaron kaj
pe.ni servialgi. « Cu ne esLas mia devo, via ,devo, cies
nohla celo vivi tian vivon.
.'
Cerpu instigoj~, h.~na.jn pe~s9jn, helpemajn :ideoj~,
klarap. rlgardon el bu -C.l libro, Vl Ja devas ankaů konscn,
kll »por fondi la Regnon de Dio 'en la mondo, oni devas
fondi ~in -anta'lle en la homaj koroj 1«
P. B.
<

•

,
1IttQi' "BENNE'MANN: .. fINTÉRNACIA k KANTERO.
'Kolektó de 139popóláf kantoj el 55 lmdoj, 7 esperant!lj
~an.t?j, ~0l!dkantoj, . kants..Iutoj hj 3 fa.maj kon<:ertarioj.
" . ?" Tekstaro (i6!l-20!lmilo). 1929. lOl p!l~oj, Brosur-

HR·.;f'RM " 1.50.

,....

'~:o;H' Múiika eldono

.

•.

'

(4!l-6!l . milo). 1930. 154 p!lgoj.

]JroAtÍÍ'iíá: : RM.Q.50.

:' EldoÍlo d~ Ferdinand Hirt kaj Sohn enLeipzig. Es. •
.'
'p eriulto Fako:. <
.
ia.m ' la dlia eldono apeás el la fama Internacia Kan,iJaro .de 'Pa~l Bennemann, kun p1i ol duobla: amplekso.
Komplétiglta . estas la 'kantaro nun 'per novaj nacioj kaj
.popoloj, parte malgrandaj au primltivaj, parte per Huj,
Jr.iuj ne .est!s gis nun p;ezentitáj al la eSp'~r~nti~ta'pop?lo.
BulgaraJ, ceh!l, estonaJ, flandr.a , hebrea; liebrld!lJ, hma
j!~q.jar;ta ; jaean~j, j~V!l, jidaj ; kat~lAAaj, . kimraj,. ~ostarika.
:Kuba, latvaJ, htovaJ, macedona, rnaorJa, moraVlaJ, negra,
Sě,.iQa, slq.venaj, iransilvaniaj, turkaj kaj ukrajna kantoj
.KQ.nipletigas la oovan eldonon, 8ume '78 novaj kairtoj.
4nkóraií- .mankas pQpoloj, . sed ciunova eldono e8tos pIi
Ji'aj pn kompleta ol la antaua kaj j am nun la Internacia
. Kantaró e,stas ver;l. trezorejo de la diversn~ciaj kaIltoj kaj
en titÍ . ci .rilato la plej abúoda jnternacia kantaro. La kantoj estasl;tplej fi4elaj resonqj de la . gojo kaj doloro
-a:mu~o . kaj sufero de Ciu popolo: kaj la' Internacia Kantaro denas vere valoran rp.ateri..Ion poresperantaj .kon-certoj, ~ks\{ursoj. ktp.
.
.
.'
.
,
La ' kantoj .estas tre belaj kaj bone kanteblaj , la
'llkompanaj tekstoj estas precizaj ' kaj zorge tradukitaj.
Estas multaj kantoj por horoj kaj por 2- 6 vocoj, Paul
Be~emanil faris gr;l.ndan· servon por nia movado kol·~ktaIťte "káj . tradukante ci tiujn kantojo. Ambau libroj :
tiel ~a muziknotoj kiella teks~;l.r~, estas ' tre belaspektaj,
lPel , c;uj eldonajoj de ' la fama firmo Ferdinand Hirt f
SOM.
'
.
Parvus Piscis.
..' . ESPERANTO LITERATURE. Notes and lmpressions.
hy K;.:R: C",. Sturmer.Q8 f'agoj ... Elclono de "The Esperanto.
.
.Bnbhsh,mg CP., , LTD. London. 1930,
. Jen; .,1re inte,resa . kaj ' konciza, angle skribita'" verketo
,p~i nil!. esperan.'ta · litel'aturQ...En la antaiíparólo la autoro
~krib~!?, k.e J?l-ultaj q~lend~~ .j,\~n" ,~i la manko. de s.i~Ua
verko anglalmgya .. lhun .C l Ihteresrgon volas kontenhgl la
"erko kaj sukce~e .. KEílkajn originalajn kaj kelkajn tradukitajn . studiojn kaj kIit~kojil enhavas la verketo pri nia li'teralul'o. kaj unu artík?l()n pri niaj . poet~j de, L ..N. Ne~
welLlGomr kronologlan 'kalendanon prl la cefa) datoJ
de nia originala literaturo kaj lairnácian grupigon de la
!radukita~teraturo. ~.
.
. •. .'
. Estus· bone' aperigi similajn verkojn an.kail en aliaj
!ingv@j , similajn propagand- kaj studverkojn pri nia ciam
plifor6tanta literaturo, car iIi certe. ..Itirus al nia movado
multajn titeraturamantajn homojn, M.literaturistojn m.llill.
,"
BQne,ga' ideo estis eldoni citiun verkon 1
/
l
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Parvus Piscís,

;:., 'HES-a ADRESARO de Esper~tistoj el ciuj landoj
'9:.a:eli:lono 1.91'1;, Eldono deBE'SjBohe1Í1a Esperanto-Servo., PotSt-ew., Cl:: .5. R. prezo ,'I . sv. 'fr. - JÓO p.
~ona 'c káJ u~ila. .kómpletigilo de. la " UEA
jarlihrQ: f{..m 1256 'adresoj · el ciuj mondpatto(donás tuj;m
,-eblecon al vastég!J, koresppildaJio kaj per.tio servasla pra:k'tikan uťiligon" de Esperanto. Bona, ideo púhliligi etaj.n
10tojn pri la sÍ.\lanoncantoj. Ni dez:iras, ke .gi povu .aperi pIi
: P.~~ lij .ampleksegekaj ":- ephav .nur adresojn de tiuj
ll .
J~1u] ,~ l'esp9ndas!
..•
P. B. . '
.
,,t:
~

~

~

iliori ' levu ..I ~iel'. E.- V. Dolca kal~pví~let' ;' Eich. Malago. Sorto; Lenau: Vintra nokto.
Pl uraj manuskriptoj ankorau estas dubaj , ilia publikigo dependas d~ tio, cu ni ricevos pli bonajn ol ili.
Nepre > e8tos pu"blikita: Akuraters: Kiel savis "sin
studento Grivenieks. Sed pro 'la longeco de la novelo ni
petas .pri iom da pacienco. Nepre esLos gia vico ankorau
en ci tiu jaro. ·
La autorinon de la .»Angla Fraulino « ni petas pri
urga respondo . je . maj rimarkoj.
G. Ani1 :Via »Priliteratura Vidpunkto« estos pre.sita en la sekva nLimero. Koran gratulon !
sá~a

Neo.logaj vOI~toj tr~v!, bJaj "en"- la numero "
Aiídaca: kuragega, sinriskeníca . ' obscena : sekse malpura
drato: metalfatleno. · ·
dura : malmola
descendi : m..IsIJ.prenigi
povra . kOlIlpatinda
lasciva: voluptema
fajn a : delikata
tenera: karesem:\
Ni rimarkas, ke por éia 'neologa .vorto respondas ,~ole
dia uzanto, Ni ne pretendas al ni la l'ajton ekstermi lian
"orton, dorlotatan infanon. el teksto. Ec la rad ikon dart
ni lasas en lateksto, se oni deziras. Do ci rilale ni eslas
liberalaj kaj demokrataj, Por la legantoj nitamen volas
doni kompreneblan tekston, kaj por tio ni klarigas Ci lie
la vortojn neologajn.

Nia nuna numero estas 32-paga, sed ne car la
nombro de la abonantoj 'jam cslus sufica por tio. : ni
deJ:iris nur faTi kv'azaií. apetiton j e tia amplekso kaj per
tio instigi niajn abQnantojn, ke iii en sia propl'a intereso
varbu kaj propagandu por ebligi nian konstantan 32pagecon. Rememoru do nian cirkuleron pri varbkonkurso.
Por ke, atinginte la 32-pagecon , ni povu ekmarsi piu al
la 4(f-paga gazeto.
· Ni ricevis diversajn malaprobojn pri la tromoderneco de nia titolpa~o. Ni ne volas komenci tie ci teoáan
disputadon pIi Ja r.ajteco de kubismaj kaj ekspresionismajklopodoj , sed .estas sendube , ke en la afiSa. kaj dekoratin arto ci tiuj klopodoj estas generale rekonataj . Al
lit gekontra;uuloj ni volas ankoraií dlri, ke, se ili ne indignas en la dekorativa arto kontraií sti1izitaj ,floroj , cu ili ne
povus toJel:i , ankau stilizitan virin-kapon ?

ANONCETOJ
Earigu dumviva membro de Int. Esp.-Muzeo. en
Wiěn,pagante unu'foje por ciam 12 sv.fr. kaj por tío
havigante al vi multajn favorajojn kaj la kontenti~on hel'pi al ' tre grava Esp.-1ostituto !
"
Kontra(r I r esp. kupon o ni sendos ..I vi 2 gvidfoliojn
de ,,:ien kaj Aiístrio kaj. kontrau ..po UDU re$p. kup. V
fotografajojn de IEMW.
· Int. ~speranto-Muzeo :' Wien, 1. Neue BLirg, Aiístrio.
· Mi inter8an~as .· pm, de mia lando kaj de aliaj
kontra~ tiuj de Hungarujo (okupataj regionoj), Saarteritorio, Hispanujo (post 1923) kaj ties koloruoj, Portu~ula.jo,. .Italu~oJď&l,gujo (post 1914) D~ujo,. Norvegujo.
14u aezrro mlrekompenoe 8endos ankau nuan 64 pk.
ilustr. gvidlibron de Wien kaj mian gai:eton AustJ,'ia Eš'perantisto. :dum certa 'tempo. Af:ranlto aerpoAte I Ne sendas ' Unue I Reg. KQllSil. Steiner, prez. de IEMW, Wien,
1. Neue Burg.
lVi,a -$e,kJJa numero . eitos duobla (7- q) Jmj minimume W-pada. Giu prezo ," 2 pengoj. Olcaze de la Krakova
kongreso,,U,i estO$ grandpa{te df:diéit.á alla půla literaturo

'bj arto.

P~;Ja kllsoi pri la bí1:io; de Hedgyessy ni
dO!lka-s a1 laar.ta.l'evao ff} S:Z;ln. ·Budope&t.
>~.

,

Kovfldesegno ka./iIúcia101 de-penirartlsto Blou
"
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DUM KVAR MONATOJ PRESKAU FINVENDlGIS ,LA UNUA ELDONO DE LA
.GRANDA ROMANO DE

r '

e
de n

,. k

a
Di

p

"'r, ~~<:..~

'k 'a j estas rice'v~bli:ľr 'po nur

fr;. sv. 3.' :.,
,

FQrmato . 20X r3.5 cm. áI6 pagoj.Prezo: .
tolbind. P. 11. 20 ; duontolb. 9.30 ; bros. 8.20 "

AIdonu 10'0/0 pOi" E-endkos~oj.
Mendutuj .cťl » LlTEH.ATUH.A M ONDO~ Budapest, ce 111aj l'eprezen~antoj aú. C3 cjuj~eri.ozaj
esperantistaj ' Iibrejoj.

I.
UN >l)A K V A L I TAN
,Ia E' LAď.N
MAL:.'MU1~TEKOSTA .N
laboron ,'

live~as

al vi la

PHES'EIO 'DE

:LlTERAIURIMOIDO
1·

. en Hungaruj'o . l'ésa"ajról ' ,
est.as malalta'j ! ~: Oo cetle
inter la pr es kostoj estas
gr"nda difúe ncó ! rial
Ci e Itl a' n d t( r(i n
,pri p re skostoj ' kiam Ýi
volas mendi ion. .

.

en ~a !'ton'estaj fa~macieioj da via urbo.
,Sa Ua na' a'kzistas, . m~ndu rakta
~ de la aldonajoj

.-:-"

.............................................

~

I

K. K A L O es AV

eefredaktoro de Literatura Mondo, tradukinto de Johano la
Brava kaj Tragedio de \' Horno, siajn poemojn originalajn. ~is nun apenat1 akireblajn, aperigas en ampleksa volumo:

STRECIT A KORDO

i

Post la eta brogureto Mondo kaj Koro jen la unua granda
Kalocsay-libro, kiu per sia abunda poezia trezoro estos
granda surprizo por eiuj, prezentaO'e la faman trt'ldukiston
kiel altinspiran originalan poeton. - 192 pa~oj. - Prezo:
bind. P 650; bros. P 4.50. - Plus loof. por sendkostoj.
Eldonejo de Literatura Mondo, Budapest.
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SPORTOMONDLI NGVOMONDPACO
Detalan artikolon kun
poenttabeloj de gimnastika direktoro Blomberg vi
trovos en la Aprila n-ro de

BALDAU APERONT A:

HISTORIO
DE KRISTO
LA

FAMA

CEFVERKO

DE

PAPINI
Jarabono de IPR nur 1

dolaro au samvaloro. Specimenan numeron petu
per respondkupono de la
administranto: Kurt Hor·
mann. Felgenhauer- str.
63, Riesa (Germanlando).

KlU AJN VI ESTAS,
OU

sincera kristano au abomena bigoto,
cu honkora homarano au perfida hipokritulo,
cu utila laboristo au pompafekta parazito:

TIU CI LIBRO ESTAS POR VI
600-paga volumo: Bvos. it. L. 40, tolbincl. it.
L. 50. Mendll ce A. Paolet-S. Vito al Tagliamento
(Italu jo ) kaj ce la administracio de Literatura
Mondo. -

III

II

Ankaií se vi ne konas svedan
lin gvon , vi devas konati~i
kun la sveda kulturgazeto:

I.IRWIW_'.,- !I!IIUlnnmnllllllUI!I!"'III'D'II"'IIIIU'PPUI,

KATOLIKA VI\'O

t

iHhiiMlli_"uHHllllhHiimulll_ _Mliiiiiildiiiiiiiiiiiiiiiiii"íUDlUiiii"uliliiiHmlll!,

MINARETEN

IN FORM IGA
GAZETO
INTERNACIA

(ji
redaktata de sveda esperantisto

e!iras

eiudusemajne

en Jurnalformato 4. 6 a11

Einar Idamson

S-paaa.
A

Oi

estas i1ustrita.

Oia celo estas havigi al

Ci enhavas eiunumere - aperas semajne - esperantan
angulon. Ilustrita. Specimenon kontraií respondkupono. Mendu ce : Red. de
Minareten, Box 932 Goteborg ll, Svedio

~iaj

legantoj fidindajn informojn pri la katolika
vivo en la tuta mondo.

Ůi estas praktika uzo de
la ling\'o Esperanto por
la internacia agado kato-

e

Iika. Oi estas la gazeto
nepre legota de eiuj katolikaj eRperantistoj.

Oi mal-

multe kostas. Abonprezoj:
Por landoj kun rabata poAttarifo: jara fr. fk. 35'-, duonjara 18·50, kvaronjara 9'75. Por aliaj landoj: jara fr. fk.

40'-, duonjara 21·-. kvaronjara 11'-. Administracio:
10,ruePergolěse,Parls-XVI.

I

Pelu senpagan specimenon.

I

I

A

LV9KU
-LA. SKOLT-TRUPOJN en Tla loko

I

LERNI ESPERANTON KAJ P ARTOPRENI

'
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Prov - ekzempleroj

haveblaj

ce

.LIBRO

la X-an Internaetan Tendaron de la
Skolta Esperandsta Lt&'o en Jullo
193. apud Bud.pest, Hungarlando

II

Akiru por ni skolt - korespondantojn I
Hungara Skolta Esp. Rondo. Budapest •
V .• Nagy Sándor-utca 6 Skolta domo
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TI'M ISOARA, I.

Vizitu la
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postkongreson
en Budapest

STRADA LONOVICI 1
(RUMANIO-BANATO)

dum 1931
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Pestvidéki Nyomda ViCOD. Feleloa azerkeaztD: BoJó Kiroly. Feleloa kiado: Zoldy htváo.
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