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ZoU6n AKnbrus -

En iu plej nebula mateno de la 17 I 5-jara deccmbro maljuniganta homo eu eluzita vesto sin turnis
de la katedralo Sankta Paiílo al la Paternoster Row,
Iln la straton de I' libTlovendistoj, kun sufioe granda
pakaJo sub la brako.
La strataj lanternoj ne lumigis plie la malvastan
kaj longan Paternosrer How, lOl la lastaj me60j La
tp~bejon malfru-vespere dum la tago de ľ mortintoj,
sed la homo kun la pakajo bone sciis, kie li es~
~j kiam .li atingis la trian ·domon de la stra.lq, Ii
senhezite pordmalfermis en ta libr.ovendan kaj Iibrocldonan butik<Oll de William Taylor.
La butikpordo, malfermigante, eksonigis sonorilon kaj la kuzino de Taylor, kiu guste kisadis kun la
~ooni.zo en la profundo de ľ butiko, embarase saltis
aTltaiíen el la mallumo.
Kion vi deziras ? - si demandis la nekonaton.
Mi sereas sinjoron Taylor - respondis la
homo kun la pakajo.Cu mi povas iri en lian
kontoron?
- Sinjoro Taylor ankoraií ne estas ti tie.
- Certe Ii tuj venos . . Almenaií li skribis al mi,
ke precize je la 9-a mi vizitu lin.
- Mi miras, tar nur cirkaií la 9-a Ii kutimas
ellitigi kaj antaií la lo-a li neniam venas malsupren
. el la etago. Ec povas okazi, ke post maten mango li
iras promeni kaj tiaokaze nur tirkaií tagmezo li enrigardas la kontoron.
- Hodiaií eble pIi frue li envenos. Do, se mi
povas lin atendi tie ti ...
- Do bonvolu sidigi.
La gena veninto sidigis sur ta montrita kanosego,' glitigis la ' pakajon ,de snb la brako en ta sinon"
metis , sur la pakajon sian tapelon kaj sur .gin la du'
malgrasajn manojn - kmjn kvazaií sure tirkaiíplektis la forte elsvelintaj ~'vejnoj, simile kiel sube la
pakajon la snuro - poste iom de tempo li ne movigis.
Fraiílino Taylor reiris por iom flustri al la komizo,kiu sin atendis en la proksimo de l' kontorpordo. '
- Kio estas? - demandiš maIlaiíte la komizů.
-. Cu ne prenos tiun la diablo .tuj ?
- . La maljunulon li atendas - respondis la
fraiílino. - fa jurnalisto Ii povas esti, car mankas al
li :ambaií oreloj.
-~ Do tre verSajne li estas tiu Daniel De .Foe,
kiu jam plurfoje proponis romanon al lamaljunulo.
, La komiw ·{ikse dírektis 13 okulojn al la senorela
bomo, Kin senmove sidŮ! kunkurbiginte sur la seg-o,
e.irkau dekpaBojn for de la flustrantoj, en la 'malhélo,
pIi hlanke, oltiuj Aldus-()j binditaj en pergamenon, ·
kiu,j 'post li, sur la grandalib'robreto, atendis jam
de já~j la multmonan atetanWn.
"
- Vere, De 100 ' - jl'UStris'{X)St iom da ooservo
la kOlnizo. - Mi rekó.naB lin pro la fantoma 1w10ro
de lia .yiza~o ... , R~atdu ,I ... cu ne similas la viz agháňto ae tíu ti· mizera diablo al tiu de ~oriianro?
" - ' Ti~m 1naljurum kaj evidente malsanan ho~n .t:amen .o ni ne deÝUS tíel severe p,uni ",' diriB fraií" lioo Taylor. . .
'..:
.
i
.
,~- Ho, tiQ, ke oni detrancls' liajn o.relojn,!Okaz~
jam anta\í pJi ol dek jaroj ! ... Kaj cu vi :kredas, ke
: li ~far:~i.s pIi ~á, d~ tiaIn..?, Tute ne I Pli multe li jam

staris sur pilorio, ol kiomfoje ni dancis country-daI1con aií allemande-on ! . " kaj se ciom ,li havus en la
poSo, kiom Ii devis el si to rdi kiel punpagon dum
dudek jaroj, Ii nun ne devus humile atendi, kiam
bonvolos la maljunulo paroli kun li,
- Sed kial li verkas tian , pro kio oni punas?
Dio scias., .. demandu lin mem. Mi scias
nur, ke li verkis tiajojn, kiuj tute ne placis al multajl
treeg.e eminentaj personoj. Kelkfoje oni et enkarcerigis lin ... eble ee hodiaií li sidus en karoero, se la
karmemora regino ne estus lin pardoninta . . , Kaj ce
tion oni ne scias, en kies intereso li mnla.grabladas j cn
al tiu, jen al alia grandsinjor,o . .. cu whig, tu tory,
neniu estas sankta al li ... Respektive tiel estis, ..
nuntempe li jam iomete mallaiítigis. Li verkas pIi
malmultajn artikolojn, pamfletojri li ne eldonis jam
de jaroj ; sajnas ke la multa puno tamen rompis lial1
batalemon. Nun prefere Ii verkadas l1Oma:uojn, kiujn
nek nia maljunulo, nek alia volas eldoni ... Sed egale;
tio ti tamen estas pii saga afero, ol kj,on antaiíe li
faris .. . pro la romano neniu koleras, precipe, se la
romanon neniam oni presas.
Jen, tu li eble ekdormis ?
- Jes ja, li dormetadas.
Iii plu flustradis, sed nun jam pn 10 alia. La
komizo klinigis pii proksimen al la knabino, kvazaií
Ii vol'US sin kasi en sia orelo ; la fraiílino okulumis al
la gena tria persono. Třu ti iom da tempo jen pendigis la kapon al la b:vusto, jen eksvillgis gin supren,
kiel iu luktanta, sed ne tre prospere, kontraií sia
dormemo; sed subite li rektigis, kvazaií fine tamen
venkinte la dormon per heroa forto,strero. La fraiílinon timigis tiu ti ekmovo. Si timis, ke la sellioreluL.:~
alrigardos sin guste tiam, kiam ta komizo rahias de
si kison; por ke tio ne okazu, si siris la bTakon cl
la mano de ľ komizo, rerapidis al la b'utikpordo,
, malfermis la pordon de tiu Iignokrad~, kiu di~igis. la
kason de la oetera parto de I ' vendeJo, OkUplS SlaD'
lokon apud la tableto de ľ kaso kaj komencis kalkuladi, La komi2lo, vidante, ke li nun ja.ri:l povas fari
nenion pii sagan, eklaboris ankaií ; li starigis malantaií
sia lOI1gpieda skribtableto kaj dronis en la eeflibl'o.
Akra sonorilbruo alarmis; la butikpordon oni
impete malfermegis.
Longa, maldika, kurbtalia junulo enkuregis; kies
ankoraií senharan vizagOD granda, ostkadra binok1o
faris frumaljuna.
Rekte al la komizo li pa§is kaj diris:
- Mi pe~ tian' librou, kiu enhavas multe da
aventuroj, ne Dur sur tero, sed ankau sur akvo.
- Jen, la plej nova tiaspeca de1ikatajo, novaJo
ec inter la novajoj - respondis la komizo kaj traIIBdonis dikan libron al la binokluJo, kiu per movo de
akcipitro kaptegis la novan irandalon.
- Cu mi povas kelkloke enrigardi? - li demandis.
- Certe - donis la komiw la permeson. Sed midiras aDtaiíe, sinjoro Bumey, ke, se ankaií nun '
vi bonvolos f()riri sen aeeto, por la proksima fojo mi
jam eesigosmian fidon.
- En sako mi ne povas aceti ·porkón - díris
la binoklul~ - sed se la libro ne estas malmoraIa kaj
nur iom taiígas al miaj deziroj, mi faros tian prezproponon, kiu oerte gojigOs la firmon William
Taylol'.
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birinte čf tion li maítermis 18 libron, ~~
1úun.iivo6e. tom H hezitis, Ču H povas fermi post s~ 1a
sian kapon inter la UDuajn pag·ojn kaj p9ste longan , jpordon; sed
, fraiílino Tay1or, kiu restis eD la b'utiko,.
temp on li ne revenis d la mondo de aventumj.
sav,is lin -cl la emoara:so. La· kompatema anirno fetmis
La senm'ela homo longe rigardis , ke la binokla
la pardon, Car §i pripensis, ke la maljunulon gen us,
junulo per sia pinta nazo tiom rapidege b'alaas en
se ankaů aIiaj povus aůdi, kion nun li aůd-os.
la libro, kiel la porko en la mang-ujo. Lia binokl o
- Cu vi, D~ Foe ? - miradis sinjol'O Taylor.
rapide glitis dekstren-maldiikstven, eiam pIi suben ,
Jen, jen, mi forgesis, ke por la naůa mi petis vian
poste supren, sur alian pagon . .. SUl' la klinigo de lia
vizjton ! .. .. Ne grave, tiom pIi rapide ni fi.nos! ..
kapo kaj SUl' la movoj d'e liaj · vizagmu~oloj vidigiSi,
Nu, tamen, sidigu !
klel ,avide li glutas la Vorton . .. ne daiíris ee duonSinjoro Taylor estis rugvizaga, korpulenta hom- '
hovon ke li sueis -el la libro la tutan mielon.
eto, kies okuloj konstante ridetis, ee kiam li plendadi.s;
Kiam li finis la gisfundan esploron de »la sen saka
plej afliktite kaj preskaů malesperiginte pri la malporko «, li demandis, kiam kostas la libro. La komizo
boneoo de ľ tempoj.
diris. SinjOl'O Burney proponis multe pIi malmulte,
Nura rideto li estis ankaů nun .
klarigante, ke kontrau la lih'ro li povas fari sennom'. -- Do, cu 'ne, De Foe - li daůrigis, kiam la
brajn ripl'ooojn. Oi enhavas tre malmulte da surakvaj
senorelulo sidigis kontr.lu li, - mi skribis al vi, k~, vi
aveuturoj kaj multe da, preseral1oj, la moralaj admoalportu vian r9man on? ! .. . Kio do estas gia titolo?
noj, spieantaj la aventurojn, ne eltenas eiujn kontTau- Robinso n Cr.asoe.
.
dirojn, kaj la nomo de la karmemora regino Anna
- Cetere egal.e. Do, mi skribis,. ke vi alportu
iuloke .estas presita per minusklo. IIi komencis marvian romauon , mi legos kaj eble ec eldonos gin, se
candi, sed - kvankam la komiw montris senekzem]Ji. pov,os interkonsenti. Sed de tiam mi . pens.is alie.
pIan perrnesemon - el la mareando ne rezultis
Kaj , cu ne, .pli bone, se mi ne . mistifi;kas vin, se mi
aooto.
'Ue vekas vanajn espel'OjD kaj vi , ne perdas tempon ,
- Mi rieevos gin pli malkare en la latina kafejo,
dum via manuskripto ku§as .00 mi nelegit a?! .. .
dum la vespera libroaukeio diris fine sinjoro
sed mi dirasC i tion smeere , rekte, kiel deeas al
Burney kaj adiaiíis.
I
angla komereisto ? ! ...
- Povas esti, sinjoro Burney - postkriis lin la
~ Ho, sitijoro Taylor - eksplodis el la senorkomiw - sed tiam oonvolu ciam iri nur al la latina
e1ulo la indigno - kiel vi povas esti tiom senindulga? 1
kafejo 1 ••. mi ne povas peti vin, ke ankaů alifoje
Mi devis laoori dum la tuta nokto .. . grandan artikol>Ol1
mi havu la houorou. Pasintfoje vi bonvolis ellegi la ..
mi verkis por la Tatler kaj gis mateno mi devis gin
Li ne pavis fini, car la sonorilado faris senduba,
fini, por ke gi povu aperi ankorau en la veuontsemke sinjoro Burney, kiu per aplomb'aj pasoj 'forlasis
ajna numero ... ee unu minuton mi .ne . dormis, mi ,
la b'utikon, jam ne povas aůdi la justan kritikou de si.a
ee ne kusigis , car vi deziris, ke mi vizitu vin jam je ln
abomena kutirno.
·
.,
mula. Miaj du infanoj ku§as kuu ruga ekz.a.inento ...
- Kiel do oni eId-onu novajn romanojn, dmn
mi iamen venis . . . mi estis ci tie akurate je la natla.
tia estas la puh1iko? ! ... - diri.s nun la komizo, turCar mi esperis, ke ni pavos interkonsenti kaj por la
ninte sin al fraůlino Taylor, sed tiel, ke ankaů la seno;rroman omi povos rioovi de vi iom da antaů
elulo komprenu la parolon. -:- Legi, tion iIi §atas ! ..
mono. Vi igas min atendi ... du.horojn káj duono'U.,
sed doni monon por la libro 1••. Jes ja, tre acigi.S la
kaj nun vi akooptas min per tio, ke : vi deeidis . alic"
mondo :n:untempe 1•••
kaj ee ne legos la romanr<;m. Pardonu, sed rilate al Via
Sed tamen gi ne acigis tute, car apenaů forlonga atendigo vi j-a vere mallonge arane-as . mian
sonis la gemo de l' komizo, venia seri,oza acetanto, poste
aferon 1...
.
per 'lIDU fojo ankai.í. pluraj acetantoj. Ehle dum unu
- Eh, eh, De Foe, vi proponis al mi negooon
horo k~j duono la hutikpordo kon~tante sonorig iskaj
kaj nun vi aludas mian kOJlon ! Kiel .. k-onoornas ~i
la kOInlzo, ec per la helpo de fraiílino Taylor, apenau
tion mia bon- au maThonanimeoo?! Rigardu, mi
povi.s kontentigi la multajn aee,tanbojn.
.
kompatas vin .. . kvankam mi ne .k'Qmprenas, .. kial la
Dume la granda murhorlogo super la kaso kul11ultaj infanoj ~r tia malriCa homo, kia vi ~ta& ? ! ...
kolis la dekan horon ... ankaů la dukunu an. . . la
., kaj mi povus diri, kiom koncernas min Tatler? l ..
senorel'lllo paeienee atendis .. sed Taylor ne venis. ·
Sed kompa to kaj negooo, ci tiuj ne kunapartenas ....
ci tiujn du aferojn neniam oni devas miksi. Plej
II.
g-uste do, se tuj mi deklaras, ke mi ne hezonas ci
Fjne, cirkall la dekdua, audigis ia hruo de post
tinu negooon . .Kaj krome ec antaůpago ! .... ruga ekla vitl'Ofenestro dé la kontora pordo. Iro-veno kaj iom
zantemo kajantai.í.pagó ! . . . Ci tíci nul' , konfirmas min
cla hejmeca gr{lkado. Poste la kontora porclo malen mia konvinkigo, ke plej sage ce ne legi la mma.non.
fermigis kaj sinjoro Taylor elkrii.s:
-Perm esu, sed Ci tion vi estu,s . pOvinta seii
- Kat~ 1
'
pli
antaůé .. .
.
Fl', ~ iílino Kate saltis el post la lignokrado kaj
....::.. Do, vi pravas, . sed gis ..nun, mi ne . atingis Ci
dum forglito Si demandis la senorelulon :
tiun plej .sagan decido.n. lom mi hezitis. ; mi diris, ni
- Kiun mi anoneu ?
do vidu 1... Sed ' poste venis al JD.i en la, kapon: se
- De Foe ... Daniel De ·Foe.
gisnnn neniam mi fidis, 'ke De 'Foe haViIs talen:boĎ
Fraillino Taylor malaperis., s-ed baldaů rec §i
por verki romanóň, .kial mi fidh . de. nun ? \ J'3.In du .
aperis kaj malferminte la malgrandan pardon de l'
viaj romanpj estis eo rriiaf manoj. Uoue la Lady
kontol'o, §i alparolis la senorelulon :
. .
RorolUí . . Ki'Uciam plorgemadas ,pro tio" ~e §i fa1is kaj
- Do bonvolu, sinjoro De Foe ! .. : Sinjoró Taytam:en 1'00 kaj reesi falas.. Kia senkonsekvenoo! Pri .
lol' jam atendas vin.
.
pIi stulta viriooo ní gis nun ~e verkis mIDapon. Poste
. El ci tiuj kelkaj vortoj eJsoIlJOris kv.azaů ln: VoCo de ,
Moll
Flmu1ers.. Kia sOeieto~ ! . Fripón :or kaj . ti,a j vir- ~
l' kompato.
'.
'.
'.' . .
irioj, kiujn de.p.ove .kaj denove oni devas aresti en la
La senorela homo pren'is sian pakajon, trairis
Newgate. La liona moralo plorante turna$' .. sin fm'
la malfermitan pardon kaj dezirU! DoDan inatenoĎ
de ,tin ci l?i1do.
•
-"""7
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A.m Jnda / luna / amJ klno/

ll) I-Jno HJnD ská Hanl eJ
Aminda j jUl1aj amikinoj, karaj koroj,
Ho karaj , petolemaj, earmaj amikinoj,
Velkan tajen mah'icaj camhroj kiel floroj,
Ce vi ja sol-e vera para~izespero !
Al kiuj manka.s brila suno, pluvo, vento ..
Al · vi mi volas pregi, etaj sanktulinoj,
Vi ridas, ploras dolce cn la filmteatl'oj,
Kaj ciun eambron vian fari rozgardeno :
Pl'omel1as kun g-efratoj kaj gepatooj ,
En la fenestrojn viajn mi pendigos stelojn,
RimarkaS ofte, ke vi placas al sinj.oroj . . .
Matene veku vin angela kantileno,
Ho vi, l'avante bela estas via iro
Por frizi vin, mi dungos speI:taj n cefangelojn ,
Kaj via silkjup eto kaj en la fenestro
NUl' al Francisko sankta povos mi permesi.
La Strumpoj jus lavitaj kaj en la albumo
Tre delikate, milde, mole vin karesi.
La row, kiun vi ricevis de ľ dancestro ...
Nul' la de vi malestimataj, la poetoj,
Ho belaj estas viaj songoj kaj sopíro :
Nul' ili scias, ili nur, pri viaj koroj,
Sed seen viaj oraj haroj restis fumo
Kaj pl'i la karaj palaj fruprintemprnanetoj ,
De cigar-edoj, se malfrue vi revenas,
Pri viaj mil mirakloj kaj trezoroj.
Jam ce la .pordo la patrino vin riprocas
Kaj viajn gojojn kaj sopiroj n ne kompren as.
Ho vi '8Opiras kaj- la korori vi elkroCas
Ho kam knabineto, Sf] vi unu fojon,
Kaj mergas nokte gin -en multaj varma.l pl.oroj .
Nul' li1U fojon trovus, ho, al mi la vojon ,
Sed j-en al iu idiota fistudento
La plej fdíea estus mi sub la cielo :
Malkal'a akirajo viestig as
Sed ve, vi fugas min je ciuj hOl'Oj,
Knabinoj kompatinde karaj, sorce belaj,
Neniu volas estí mia gardange10.
Al iuj viroj malatentaj kaj kruclaj ,
Al cefo au kol-egoj en komerckontoroj.
(Okazas tiam, ke cn kordis§ira pento
Forkur as dume via tempo kaj la suno ;
La tagojn vi kalkulas dum pezpezaj horuj.)
Vi ,estingigas kiel kristnask-arb-kandelo j .
Kaj nul' la knaba helpkomizo vin adoras,
Vi dronas kiel melodiaj dolcaj n,oroj,
Hazarde renkontante vin, li vangrugigas ...
Perdigas kiel harparp egoj en atlbuno. . .
Ho vi, nenio SUl' la mondo ja valoras
Ho belaj estas vi, vi estas sorcaj floroOj
Pli multe ol rideto cn knabinokuloj ,
Kaj· devas tamen velki en mahiea j celoj.
Ce vi nurest as en la granda mondmiz-ero,
NJkoJ ao Hovo rka

- Se ankaľí la trian vi legus, en tiu ci vi trovus
nenion tian ...
- Mi scias, mi audis pri gi de miaj kolegoj ..
car ja vi proponis al ini vian romano n nur tiam, kiam
gin jam rifuzis ciu libroeldonisto de Londono. Do,
atentu. Vi renkoutas ian sentaug an . dihoculon, nom-atan Selkirlc, kiu iam estis '§ipano, sed sur la insulo
J.llllTl-Fernandez li fúgis de sia kapitano, poste dum
kvar jaroj kaj duono li vivÍS . SUl' la sovagejo, gis
vagánta §ipo hejmen portis lin... Tiu ci dri;nkeja
f iguro, kiu neniam povis amikad i kun iu kaj pasigi&
pitaté la plej granda n parton de sia vivo, kaj nuu
viv'as per tio, ke siajn travivajojn li ' rakontas al tiu,
kiu ,pagas por li brandon, tiu ci grandb usa handito,
. til,1_ Ci fripono kunmensogas al vi pajlon- herhon kaj
'vi . tiuju . ci multeg ajn mensog ojn plenblovas longa
romano, pli longa ol multaj epopeoj. Mi ne díras, eble
anIt.aií tia sentaugulo~ půvas vidi kelkajn interesa jn
aferojn , se li j-etigas malproksimén ... Ankaťí Stule
aperigis artikolo nen la Tatkr pri tio, k~on Selkirk
f~l.adis .aJ. li .. . eu malionga artikolo ankorau povas
iri 'J;Íajo . .'. s-ed verki longan romano n. pri tio, kion
tiaspeca fripono habilas en la driI).k~jo ! ... Díru, cu
povas ~'k.iiSti ph teda .aiero, ol kiun iaras tiu homo, kin
har jarojn kaj dU(}non vivas sola surdéz erta in, :sulo ? I Rigard u, iSufi:cas por 'mi s~, prilůo ~emas
en via rOtuano, kaj denove . mi . dev-as . firID.igien mia
kredo, ke vi ne havas talentan pol' verH' aventur-I'Oman9jn .
"
.
'Ůusre pro tio mi provis ion alian .. .. Car
-estás'vere, ke novspecan aferon mi proponas al vi. ..
;}cio, ' multe . diferencaB' .de .la nUll serčataj' avootur-'romanoJ:.. . , mi povus .díri : ' t9te alia:' Sed pro tir:>
gi ankora iípovas placiar ikau a1 vi, ank.aií alla legantO.
Mi pt;tas 'Vin, .n.~ kr~u, Jciori vi audis pri inia romano ,

sed legu gin, antau ol vi diras la lastan vortou! Kial
vi ne legus gin? Car Morgan , kiu ne legis, rifuzis
gin? Car (si ne plaea.s al Griffith , kiu tj,om al>omenas
Ciun pli seriozan vorton, kiel la diab10 la inoenson ?
Car Fenton timas tion, kio deziras iom da atento, pri
kio la leganto devas iom cerlium adi? Sed ne ...
el vi parolas Turner ! Turner , al kiu mi ne propon is
mian romanon . .. kiu ne legis, ec ne vidls gin ... sed
malamas min, car foje li atendis, ke mi salutu lin
unua, kunalt aestim o, kaj mi neniel salutis lin. Ekzistas homoj, kiuj tra la tuta vivo malutilas al la alia,
kiam ili nul' povas, kaj centfoj e ili malgrandigas
au centfoje kalumnias tiun malfeliculon, nur pro tioO,
car tiu ci alia foje, unufoje, ofendis ilian vantecon .
Ho, se scius tiu ci Turner , kiom mi mal§atas kaj
abomenas lin! , . .
TioOn mi ja rte povas diri al vi, de kíe
mi scias, kio estas en via romano ... ni, eldonisroj.
suldas unu al 1a alia tiom, k.e ni no elmetu al vengo
tiun koleg·o n,kiu per sia inform o faris al ni kOlltpIezon , . ,sed Ci ·tio ee ne koncernas la aferon, Sufieas,
ke tio, kion mi eksciis pri la enhavo de via romano,
mi ne neas, faris min tre malfide ma kaj se vi nUl)
dli'os, ke e n třu ci romano vi provis ion novan, ci
.. tio ne forigas mian malfido n, ce, male, ank'oraľí pliigas gin. ,Pravi ion novan I . . . Ni lasu, ci tion, · De
Foe, a1 la júnuloj ! Rigardu , jam ec tio, ke iu kom, encas verki romano jn, kiiIID lia kapo jam grizigis,
. pl-enigas . per nura malfidemo la spertan kaj zOl'geman
eldonist<ln. Kiomja ra vi · .estas, De Foe?
- Kvindek kvar.
~ La saga homo, De Fee, en tia ago jam forgesis eG tiou, SUl' kia arho kreskas la romano kaj
koufidas al la junuloj , ke ili .amuzu per tiaj infanajoj la junajn kaj maljun ajn virinojn. Kaj vi kom·
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rri opa trista gard i •

••

- Cudou iko Totsc[) e -

Olrupas camb'ron la v~per'
En mar§o mola,
Envolvas ciQn sorea ret' :
Silenť vio.la.

De fore o.ndas tra l' fenestro
So.no.rila tint',
Sur mo.nť ko.ntraiía lampoj vioras
Serpente gis La pint'.

Sileil.to, sólo. kaj vespero :
Triopa trista gard'.
Ve, vane sereas io.n, iun
Post montoj la rigard'.

Al antipod ' jam lruras la
Purpur a sun-kale~',
Mallaiíte rumas vent-vaguI'
Tra la krepl1ska fl1eS'.

DancigaB ombroj n sur la muro
La stratlan terna bril',
Fendas la nigron de 1 cielo.
Arg-enta lun ..JalCil'.

Jen, noklon krias ie la
Horlog ' kuko.la,
0.0.101" ekveas en la kor',
Car sola.

La pensoj germas, velkas,
Raj dronas en la mut'
Kaj pasas la senhalta Temp~.' ..
Cu bOl1oj ? Cu minut' ?
encas proVl lo.n novan en vÍa kvindekkvara jaro.? I ...
- Se mi j,a povus reko.menci la vÍvon aií mi
povus lasi neskribita ci tiun romano.n I ... Sed gi
jam esta.s prata. Kaj, car nun mi vivas per la verkado,
mi devaB klo.podi, ke mi ricevu pul' gi monon ... ke
mi povu nego.ci pri gi kun iu, kiu pr,esus gin ,kaj
vendus.
- Ankaií pri tio. ci vi ne pro.speras, kiel vi ne
pro.speris pri la ~trumpovendado, nek pri la brikfab rikaao., kaj vi ne prosperis ankaií ,kiam vi estis limurrposteja o.ficislo. Kaj ja, se ni vidas, ke iu neniam
pro.speras, ni povas vetí :per cent kontraií UDU, ke la
peko. estas en la ho.mo., káj ne en lia sorto.
- Ne skribu je mia konto, se mia fabriko
fo.rbrulis kaj miaj kredito roj bavis nek koron, nek
menson, kaj, ke fo.je ,min o.nipri~telis, kaj alifoje mi
ne povis senvorte rigardi, ke tuta rabbando kiel ímpertinente pri§telas la lando.n.
- Ne ekzistas tiel malbona pafanto, kiu ne havus
ian preteksto.n kaj mi scias, ke vi Delege sciasek slruzi
cio.n, kio 'okazis al vi. Kvankam, ke nur vi mem kulpas
pri tio, ke vi neniel sukoesis, t1>O multe pli versaj:Has, ol per kW vi klarigas vian malfelioon. Kompreneble, ciu prefere sereas la kulpon en aliaj, ol en
si mam. Sed ni ne fo.rgesu, ke vi estas plurfoj e
punita ho.mo. Ou ankaií pri tio kulpas ili ? ... la tuta
mondo, kiu tiam nur la senkulpulo.n perseku tas?
- Ne estas mia ho.nlo, ke mi devis elteni multan
maljwt alo.n, kiun oni nomas ,puno. Kiam mi jam ne
havis alian solvon, mi farigis )urnalis to kaj ankaií en
tiu ci metio. mi trovís la seriozan taskon, kiel ankaií
en cio. alia, kion antaiíe mi faris. Nul' la ver.on mi
sercis kaj mi skribis mian k~nvinkigon ; ciam mi
skribis nur, kion mi opiniis vera kaj por la hommi lionoj edifa kaj utila. Nu, kaj ci tio ne placis jen al tiu',
jen al alia potenculo, al tiuj, kiujn mi devis ripr.oci
pro iliaj lrulpoj.
.
- Malbela metio. estas deklaradi tiajn aferojn ,
kiuj '6Stas malagrablaj por aliaj kaj kiujn eble nur ~
ni mem opinias veraj.
- Je tio. · mi povas respondi nUr, kion mi jam
skribis : »Kiu scias ke la vero estas apud li, kun li,
tiu estas tiel stulta, kiel malkur aga, se li tim.as diri
man konvinkiA'<>~ nur pro tio, Car multaj havas alian
opini'Ůn. Vere, ke estas malfacilll diri: la tuta- mondo
eraras krom mi; sed se tamen etaras' 1a tutá mo.ndo.
kion fari? 1«
.
Mi ne scias, kiaL tio. ' -estus stultá. Miň' .lni
ankorái í neniam starigis ' sur ' pllorio n.Kial ? Oarse.
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mi foje-fo je pensis malhon'Ůn pri bomoj pIi potencaj ol mi, tiun ci mian pe~son mi ka§is sub! afabla
rido, au almenáií sage prisilentis.
- Se la mond,) konsistus 061 Duraj tiajho moj ,
kia vi, sinjo.r,() Taylor, ec hodial) ni status tiel, k~
SUl' la tero ne vivus b'ŮlllOj alispecaj, ol milionoj kaj'
milionoj da sklavoj kaj kelkaj faraono.j.
- Hu, kiel vi mal~timas min, nul' pro tio,
car mi ne blovas tion, kio. min ne bruliga s t K vankam
tia parolo. el selooo te ne decas at tiu, Ce křu hejm;e.
ne estas 01'<10. Vi ciam okupas la segoll de moraljugmto ... vi jam p~kaií . hejm!'Jce sidas en gi ...,
vi jugas pri ang~loj kaj diablo.j kaj rompas bastonon
ankaií super mi, car mi ne kuras kap-al- mure . . Kvan'kam, vi.au,s e vi demandas kiunaj n, kiu min konas.
aií aiídia iom pri mi : »Kia homo estas tiu Tay10r ?« ..
vi povas ricevi nUl' la respond.on: II 1'aylor pesas la
gro§on anÍ!aií ol eldOOi .gin, sed li estas, kiel sparema,
~te tiel' neripro eebla bomo, la modelo de- la honesta
komercisto. «, Ko.ntraiíe, se pri la samo mi demandus
iun ajn koncerne vin. ~. cent k~traií unu, ke mi ricev.us Jenan r,espondon: »De. Foe? Hm. Kio.n do. mi
díru ? Tia dubfam a ho.lDO.« Kial ' vi rigarda s min tiel ?
Aií Cu vi ne scias; kion 'Oni parolas ' pri vi ?
- Ekzemple kion oni paroLus?
'
- Ekzemple, ke vi skribas nenur vian o.pinio.n,
sed ankaií, kio.no. ní skribigas per vi. Ke vi s.kribas
ankaií la never-aD, nul' o.ni bOne pagU vin. Kého.d iau
vi estas Ja subacetito. ,de nu _potenculo, morga iíde la
alia.
- Mi ja diras, ke Turner paroJas el ' vi. Aií iu
el la multaj , Turner oj. Car -ja ekz.iStas tuta legio cla
tiuj sentaiígul.oj, kiuj ventas .per kalumnio pro la
o.fendo. de ilia interesů aií ·vanto. Kaj mi, de kiam mi
farigis juinalis to, tretis SUl' la kalkanon ' de mullaj
maljust áj intereso.j, vundis multaj n .v-aDte.oo'jn, do akiris
niultajn malamiko.jn. J~, .mi scias, kiomfo je mi skribis
tio.n, kio ne p]acis al la . whig.oj,. la wliigoj dwiS miJn:
pagilo de ' la tory-pa rtio,ka j se mi sluibis tion, kiQ
ne placis al l~ tory-partió, ~ tory-partio .~ min, ke
nii estas la spiono de la whigoj. Mi ankaií scias 'k1are.
kiel ~ feryo.re zorgas Ja., Turner oj, ree kaJ ree, ke la ·
kalumnio., embu:skan:ta malanlaií mi; estu lo.nge; eble
eterne víva. Sed ci tio.n,oc .se ~i afliktas min, mi dev8.Št
tolerL ~aj estas .io, kiQ en tiú ci . punkt'Ůmin ÍOOlI
trankyil..igas. Fine, ja, multáj& cias, ke.,:mía plumo ne
estas
a '.kaj _.!Wkaií. tiOn, ~e, . seti ,estus, aCe~, .
,o . ,aóctehl
.•
-"-, t . '

DlLlle \1lVUB.; en JlllZel'Q.

J

~,

"

Ehle esw multáj, Eur seias' tióri, sed estas

~

ankoraň

multe pIi multaj, kiuj kredas tion, kion
vi deklaras kalumnio, éar ja vi verkas jen en la
gazeton de la whi~j, jen en tiun de la tory-partio ...
oni diras: laň tio, kiu partio proponas al vi pli d'll!
mono ... kaj neniu scias diri, cu vi estas whig aň tory?
- Mi ne povas skrihi alien, car ciu gazeto estas
whig aií tory' laň partio, sed ffi1 kiun ajn mi skrih'as,
cie mi faras tion sub' la kondioo, ke mi skrihas ciam
mian propran opinion, ne la ideojn de aliaj, direktivon mi ne akceptas kaj mi ne zorgas pri la programo
de 1" partio. Se oni eldonas mian artikolon, estas bone,
se oni ne eldonas gin, tioestas nur mia malfelioo. Mi
e.<>tas nek whig, nek tory; grandaj abiSID::>j min disigas de la tory-partio, sed en multaj demandoj mi
ne půvas konsenti ec kun la whigoj. Mi diras pii:
tory kaj whig estas egale malamat.aj de mi, car bone
sciante, . ke mi ne estas ilia homo, jen tiu, jen ci tiuJ
toleris, ke la aIia, en sia kolero, deklaru min pripagito,
dungito, aceteblulo ... kvankam ili sciis plej bone, ke al
mi ili neniam povis doni ion kaj ke nek por iliaj oolojl,
Mk por kia ajn pripagita servo mi estas uz·ebla. Sed,
cu do pravus amhaň partioj, ankaií tiu ci, kaj ankaií
ti~, kiu diras rekte la malon, nur guste tiu 'ne povus,
esti prava, kiu apartenas nek al la unu, nek al la ali/lo
partio? 1
- Ci tio 80nas kvazaií konvÍnke kaj mi mem ja
ec kredas, ke tiel estas, kiel vi diras. . . mi ne esta8

suspektem a ... Sed ne Ciu estas tia, kia mi .. la homoj
estas plej parte nekredemaj kaj pIi volonte klarigas
la aferon alimaniere ... tiQ}, ke ví estas jen whig,
jen tory, nur laň la okaw, Kaj vi ne havas atesl1antojn.
- Sed, jes, mi havas atestantojn : miajn verkojn. lij atestos pri mi, ke la inbereso de I' popalo kaj
la aferJ de I' progreso trovis min ciam sia fidela servisto kaj montra:s, ke tíe, kie oni devas defendi cu la
burgaD: libcron, cu la religian liher.an, mi neniam
mmkiš el la plej unua vÍoo. Aiíkiel mi ma110nge
skribis .: »Kio estas granda intereso de mia patrujo,
tio estas Ciam mia persona afero; mi servis Ciam la
justecon kaj liberon; kiu estas en tiu ci partio, kun
tiu mi volas esti kune. « Pri tio ci mi estas trankvi.la,
sinjoro Taylor. Miaj skriboj atestos por mi,eble ec
post centjaroj.
Sinjoro Taylor ridetis.
- Post centjaroj? Tio estas ankoraň tre malproksime, De Foe. Proviz'ore neniu kaj nenio atestas
por vi .. ,kaj mi konfesas, ke tiu penso, ke vi ne
apartenas al la plej bonfarruaj homoj, parte ankaň
influis min, ke mi saugu mian intenoon, legi vian
IJ.'Omanon. Vi scias, oni rekonas la birdon per gia plumo, la homon per lia arniko, kaj la eldoniston per
lia verkisto.
'
- Do, Turner kaptis la okazon, ke li povas

Vlla~a prege/o
en PomeraDlo
(Pomorze)

187

..

Tra ns 10 Fab e1o cea n'
Proto go de

mlal •• Mode rnal Fabet ol"
Gnome.'toj v.enas, saga eta birdo,

Pirbl'al1co flirt.is, ridis fab', kukurb o,
Trans kampoj bene dronis ruga flam' ,
Sed malpr'Oksime bolis blinda urbo,
Eu dral'O vibris teda telegram '.
La drať susuris, el la urb' mi v~mis,
El nigra, Burda lukt'O por la pan',
El vunda m'Onď mi tien ci min trenis, .
Ekspil'is freson el silenta san',
Mi, mbinfan'O, sidis nun en kampú,
El la papav ridegas al mi Pan.
Jen limaka rampo, h'O,ekb rilas lampo
Espel'e tra ľ h epuska diafan'.
Mi min retr'Ovrs : al l'Okomobilú
Mistera gapas, kie1 la infan'.
Cu aiítolam po, ·cu ciela brno ?
Ekmug as sorce Fabelooean'.
J en lamp ' trankvila, j·en afabla por<lo,
Jen ridas Pan el D'Okto de cejan'.
1"'01' mútorf úrto! Gemo morta fúr d'O!
Mi eslas j,a m trans Fabel'Oooan'.
denove malutil i al mi kaj ·ne §paris la penoD, sed
plenparolis viau kapon . . ,
- Ne estis Turner, kiu parolis al mi pri la enbav'O de l' roman'O ... sedega J.e, kiu estis ...
Vi pravas, egale. Do, mi ne petegos vin ,
sinj'Oro Tayl'Or, ke vi sangu vian decidon ... ja estuSi
tute vane ... kaj certe estis mallerl o, ke mi menciiíj
. vian bonkoreoon, kiam mi klaeadis al vi, inter kiaj
mizer'Oj mi Wovigas. Vi pravas, ci tiú tute ne konoornas
la negooon. Kaj kiel aju malrica mi es tas, propre ankau al mi ne estas tiel .granda afer'O, se fiaskas al1kau
tiu 6i mia espero. Mian sortou . i'Om grave jam uenio
sangos. Se vi legus kajeld onus rnian rOIDanon, ti'O
ignifus P'Or mi nur, ke ioOm da tempo mi ne devus
kuradi du'Ontagúju por monoO ... sed ne felicigus. Gojon mi jam de lúnge ne kúnas. Eu mia viv'o estas nenia
gajo kaj nenia espel'O. Gi ne enhavas ali'On, 101 laboron ,
laoomn , laOO1'On, kaj malagrab1on, eksciton kaj kole1'On. H'O diau 'Oni imitas, prlstelas min, tiel, ke mi devas
pl'ocllsi kúntrau tiuj liteIi8,turaj piratoj, kiuj sangas
por sia ulilo miajn verkojn kaj presiga s, morgau ili
kalunnú as min, postmo rgau mi ne půvas ripozi ee
h01'OI1, por ke mi povu stop i la .huson de miaj plej
hruanta j kredit'Ol;oj kaj ci tio alternos tiel, dum mi
vi\''Os. ~om post iom mia tuta forto elcerpigos, sed la
ma.h-icecd, la penego kaj humilig o por la m'Orgaua
pano ne f'Orlasos min gis mia 1asta spíro; mi devúa
lahori ec en mia m'Orta lito ; la zorg'O, lamalha v'O,
la malbon o, la malagr ablajoj kusaoos apud mi, Cirkau
mi, post mi, e6 kiam mi jam. komenoos agonii; kaj
sur 1a malgra nda n'Okta 'tabl'O apud miakad avro mi Í1e
lJOstlasos alion, nUl' kelkajn gmsoja , kaj papero jn,
alv'Okojn, ordoI!ojn, kiuj memor igas, atentigas min,
ke ec m'Ortinle mi suldas kelkajn grúSoj n. Mi jam ne
P'OVÚS akiri por mi la goj'On, nek la ~'OmfQrton, ee
ne la ripozol l; kiom · mi povos ank'Orau ~avi; kioD
mi ankora u poV'OS akiri por mi, tio estas: nur .kelkaj
pIi trankvi laj; homj. Ci tio ne estas tiu afeI;O, por Kiu
oni petegus. Sed permes u, ke mi . díru al1korau unu
Instan vorto'il pri tió, kiú estas j.a mnego oo, Dur negOGo. Rigardu , sinjoro Tayl'Or, mitre ,tre malkar e
vendus aJ. vi la 'romano n, car mi estas en granda, en
tre granda mizero.
- Sed d'O, · kio vi rigarda s min? Cu ťia h'OmlO,

188

Pastisť, au princo, kun porvoja pan',

Princin'O venas kun vuala mirlio,
Ni ridas min U'B.ns Fabeloce.;lu'.
Fabel' susuras , fl'Oras' fl'Ormirakl'O,
P'Orkeť gratada s en 'Orrida glan',
Jen lig'On ligas turď, pasero, aglo :
Pacligo - sed trans Fabelúooan'.
Vesper'e f'Ora sipo sur la maro.
La drať sciigas, ke ne estas pan ':
Trans vitr'Omont'Oj ploras la -Íratavo,
Mi ,estas - ve - trans Fabelocean'.
Fabel'O bela - cu vila nebulú,
Cu celk'Onsci'O, cu fatam'Organ',
Cu gaja simplo, cu nústalgiu10
Egale 1 J,en la k'Omencanta rulo:
Cuesli s, cu ne estis -- kúr'o
. Tráns la Fabel'Ocean'.

Franciska Szilágyi

kiu duzas la malgoj an situacioOn de la alia? Ne, De
Foe, pri Ci tio ui ne pIu parolu. Sed diru, cu vi
scias france?
- Jes.
- Kaj cu vi eslus erna tradbki por mi ponau
franean roman'On, kiu enhavas multajn aveutllrojn.,
ne nur sur ' ter'O, sed ankau sur akvo?
- Al la disvastigo de stulta] au malicaj , leganterariga j, misaj , . malsagigaj libroj neniel mi dúnas
miu helpan't,o, ec ne pel' traduk'O. Sed se la libr'O n~
,e.stas tia, se giesta s vere bona verko, kiun indill'\
lraduki ... kial · ne ? !
- Mi d'O notos la adreson de via l'Ogejo kaj
tuj, kiam trafos en mian manúu tia franca libro,
kian mi sercas, mi peusos pri vi. Mi 'Opinias, Dun ni
jamest as tute en 'Ordo.
- Do- ankau tiel estas bone, sinjúm Tayl'Or.
-- Kaj uun adiau, De Foe. Vi ne devas fúriri
tra la vendejo ; se por vi estas pIi kúmfúr te, vi pova~1
. eliri ankau tÍe ci; tr-a la k'Or~o .
- Adiaií, sinJ'Om Taylor. .:
..
Kiam De Foe, kun la uemalf ermita pakajoO,
venis en la stráton tra 1a korto, en la katedra1d
. Saukti Paulo . oni sonorigis tagmezon. La strataj 1anternúj jam ne bruIis: estis ,hela tago kaj aukau 1~1
nebulo jar k'Omeueis ·disigi.
. - De tiam eu 1a apoteko jam de longe estas
pl'Cta ' la medika mento ' - diris al si 1a senorelulo, -sed de 'kie~ mi akiru múnon por gi? Ehle ~i petu
núvan antaum onon ,de la, Tatler ?! Mi ja multe pagis
per mia h'Odiaua r artikúlo el mia suldú! ... · sed ec
liel restis · 'Ok funtGj kaj duono da suldo i Ne"" estas
neeble. Dú, ki'On fari~? Cu ,mi, iru al la Guardian au
mi lH:'OVU ce la Spectator ?,
'
Li' ekmem úrls Ia: kamarad'On -de ,·Robinson, Vendred'On .kaj kiun Vendreoo adoris ~ 1a granda n mal)unuIon, n'Omatan Benam uki, kiu logas SUl' la mOlltoj
kaj al kiu diras ci\l tera aferů :
:"'- U'O!
.:'

f

II~. .

"

Eble ·pu .selpajn újn p9ste, guste kiam re,veninte
ér .promeno čírkau tágmezo, sinjoro Taylor iris
e",la
, . kúntor'On, frauli:n~Kate . lin akcep~ per tio, ke:, j.us '
<

estis Ci tie lakeo, kiu diris ke sinjOfoO Taylor, tuj poet
reveno, rapidu al lia ekscelenca mosto sinjoro trezoristo Lord Godolphin.
Sinjoro Taylor tuj ekfrostotremis. Por momentoj li perdis la spiron kaj ec poste li povis nur
balbuti :
- Lord Godolphin . .. lia eksceIenca . . . sinjOI'O
trezoristo Lord Godolphin... plej ekscelenca... Lord
God ...
Sed fin e li rekonsciigis el tiu Ci krizo, li konsultis
Kate, cu li pov us allkoraií rapide surmeti la paradan
ves ton , poste li svenis eu kaleS<>Il, tute ne pensis dum.
k:vin minutoj kaj kiam la kaleSů haltis antaií la palaoo .
Lord Godolphin, li preskaií falis SUl' la pordiston k~u lin helpis el la krueso kaj j ~ m oe la pordego
li komencis klinigadi.
Kie1 li sciis suprenSance1igi cn la etagon, tion
poste li mem ne komprenis. Pri ci tiuj plej grava]
minutoj de sia vivo poste li tute ne memoris kaj li
'mem kOll fesi s, ke tiam li ne havis konscion.
Sed .fine li staris eu ta plejsanktejo kaj liaj
genuoj tremis,dulll lia rígardo timeme serCis lordon
Godolphin , kiun per la uebuligintaj okuL)j li ja ne
vidis, nur konjektis en la proksimo, kiel Moseo ta
Sinjol'on en la dornarbeto. Li riV'erencis deksh'.en'maldekstren, por ke, kie i1jn sin · kasas la trez'oristo,
lia respektesprimo ne eraru la direkton, kaj por pIi
granda oerteco li sencese movigadis, kiel la ventomuclilo. .
.
La V000 de la podagra grandsinjofoO aiídigis cl
post grandega apogsego al la kaduktendeua eldonisté>.
Unue mallonga g.emo, poste kelkaj vortoj , kiujn la
grandsinjoro elparolis per YOCo plorema, simila al la
. miaiío de ľ kata kaj fine dua gemo, pIi hmga kaj
pii aflikta, ol la -ruma.'

- Plendo venis pri vi, Taylor.
Taylor unue paligis, poste verdigis kaj fine bluigis. Lia gorgo estis tiel seka, ke li apenaií sciis e1premi la esprimigon de sia ektimo kaj miro :
- Plendo ? .. , Pri mi, eksoelenca mosto? .•
Plej eksoelenca princo, mi ... :Q1i... mi .. .
- Jes, Taylor. Aperis ce mi maljunulino kun
ses infanoj kaj genufleksis antaií mi, Ciuj ses infanoj,
kaj ankau la maljunulino. Se si estus almenaií juna
kaj úeta! La juna kaj neta virino, 100m si genuas
kaj ploras, pI.oregas, tio estas earma, mi amas tion.1
Sed maljunuJino, kiu rampas SUl' la tero ! . .. Ve, ve !..
Kaj kun ses infanoj , kiuj anstataií tral1skapigado
genuas antau mi! . . , Ve, ve, ve!... Ci tio ne estas
pol' mi .. . mi jam estas malsana, maljuna ham o .,.
ci tio ne estas taiíga spektaklo pol' mi, ne, ne, ne !
Mia koro malsanigos de tio ci... ne faru pIu tian,
TayloI' !
.
- Sed plej eksoelcnca . princo!... mi... verc
ne komprenas .. , mi juras, ke mi estas senkulpa! ...
- Ne, Taylor, vi estas kulpa, tre kulpa. Třu ci
maljunulino plorpetis tion, ke sian edzon, certan De
Foe, mi reaktivigu limimposteja oficisto. Sed kiel mi
povu tion fari ? Ci tiun homon foje ja pro tio oni
maldungis, cur li tedis la r egistaron per den uncoj kaj
ciumaniere li volis pruvi, ke cn la limimposteja oficejo
estas multaj stelistoj. Tia a2ieno ! . " patro de ses infu"noj kaj ne povas resli trankvila ! .. , Kvaz.aií cÍu ne
.. scius, ke ce la limimpostejo estas ankuií stelistoj ? , ..
Sed kie oni ja stelu, se ne cn la limimpostej'D? ! .! ••
Kaj cu pro tio la registaro eksigu mi ne scias kiom .
da stdistoj, ke poste aliaj stelu anstataií ili ? ! .. , Tiam:
mi :ia preferas la malnovan steliston, lriu jam plensuCis sin, kiu jam bezonas malpli, ol la nova stelisto,
la fre~a for to. Do kiel esttis povinta toleri la registal'o
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Po em Qj
- Hilda Drese n -

f1om ento j
Ekzistas momentoj,
Dum kiuj vin; sentoj
Kaptas subitaj,
Neatenditaj.
Vi haltas dumire,
Ai1skultas senspire,
Cion foOrgesas,
Vůli ekcesas .
La pensoj ekpalas,
Kviete disfalas,
100m hezite
Kaj mirigite.

Ekvibras en koro
Sensona sonor-o,
Milde diskreta,
Flustra kaj peta.
Vin gojoO trafluas,
'Felioon vi gúas,
lan SeImoman,
Sorce aroman ...
Ci senť efemera,
Senkauza, etera,
lel vin Iigas,
Vivi instigas.

ci tiun perturbeman ulon, ci tiun oertan De F'Je, kiu
faris ciam skanda lon?! Kaj nun mi reaktivigu lin,
oficisto au kioO ajn! Sed ja la tuta limimpostejo
ribelus 1 Mi diris al la virino; kiel §i povaa deziri tian
absurd ajon? Tiam §i. plendis al mi, ke ili estas e.n,
granda mizeroO, car tiu Ci certa De Foe verkis iaDl
romano n kaj vi ne volasg :ineldo ni. Do kiel vi povas
por mi fari tiůn, Tay10r ? Cu mi oOfendis vin iam?
Maljunulino, kiu tordas la manojn, ve, ve! .. . kaj tie
?i si pIOl'as, en mla propra cambro, al mi kom patmda, malsana homo! ... Kvarrkam mi devis vidí, ke
la virmo diras veron, car ankau la infanoj koncerte
ploris. Taylor, Taylo r!... ne estas guste, ci tion mi
ne atendis de vi ! . . .
'
- Plej ekscelenca prinoo !... milf-o je mi petas
pardonon, ci tio estas ' miskompreno, terura miskompreno I Mi diris nul' al tiu De Foe, ke mi ne legoSt
lian romanon . .. sed ke mi ne eldona sgin, tion mi
ne diris ec per unu vůrto ! . .. Kial do mi ne eldoOnu
tiun romanon, pri kiu la plej ekscelenca prinoo interesigas ? I . .. Tute niale, mi pensa.s, ,ke (Jsms ' tute
superfl u.e, ke mi gin legu!. .. mi eldonas gin ec neleginte, blinde ! ... kaj mi nun jam ne legos gin ec
pro tio, ke tiom pli rapide mi povu gin eldoni. Car
vere ~i volas vidi tiun romanon, kiu ne aperas ce ~i,
se foje la pl:ej respektinda prinoo persone bonvůlis pri
gi memori antau mi ! ...
- Nu" jen, io alia, Taylor, Car tion mi vere
malaprobus, se la maljun ulino ankaií. duafoje aperus '
antau mi. Cetere mi esperis, ke ia miskůmpreno estos '
cn la afero, car mi scias, ke vi ciam subtenis la literaturon kaj precipe tiujn verkistojn, kiuj pIi taugas en
la pluma labOI'O, ol en la limimpůstejo. Kaj lion, ke
vi estns guste tiel sincera arniko de la literaturo, kieb
de la li~impostej,o, okaze' mi ne forgesos.
IV.
" Taylor felice kalesis hejmen. Li savigis de kiel
granda terurig o! ... kaj janl kvazaií. li vidis sur sia
brusl:o tíun Apal'eme donacatan ordenon, kiu premias l~
litel'atur-subtenon, la Mecenatojn. Li jam audis la vivuhruon, per kiu oni elektos linprez idanto de la societo
de l'librok,omel'cistoj- kaj .eldonistoj, kaj- kun benvolo,
preskau kun danko li pensis pri De Foe. ,
Eu tíu momento, kiam li elpasis cl, la ealaoo de
Lord Godolphin, ia neordinara atako de la grandanim~",c{) linatin gis eble, Car subite li de<;idia, ke li
donos
al De Foe por Ia romanoO nekuti megra ndansu m-on.
Sed kiom pIi Ionge li kalkuladis eQ si kaj kiJm pIi
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.' a pens o -,
Gen
Jen flugas tra la mehso
]>ri vi subita penso,
Hazárda, preskau gen a,
Obtuze doOIoOrplena.
En malkompreno ia,
Duone ironia,
La hus' ektremas lace,
Sensange kaj gr-imace.
Sed en la koI"O muta
Nenia senť akuta, Plenigas ginrez igno
Miksita kun indigno ...

ofte li ripetad is: » Mi donas al li'.. . mi donas al li . ..
mi donas . al li ... « tiom pIi multe li demarcandis el
tiu !Sumo, kiu unue venis en lian kapon kaj kiu aperis
en lia imago sorcvizie kiel la rego de ľ honorp remioj.
Kiam alvenis hejmen, li jam estis tute sobra.
Tuj li venigis :pe Foe kaj diris al li: - L Via bona edzino,
kvankam jam aga virino,
trovis tiun gustan vojon, kiun vi konsekvence evitis dum
via tuta vivo. Fine si decidig issin por tio, per ki,o oni
devas komenci, se oni volas prosper i en la vivo. Nome
per paso, kiu nek al si, nek al vi povaa esti honta,
si akiris la bonvo).on de tre eminenta persono. ~rte
ne estas s'ekreto antau vi, ke tiu Ci too eminenta
persono estas : mem Lord Godolphin, la trezoristo de
lía rega mosro Georgo, posedanto de pluraj princej oj ,
mia plej majest a protektanto.
Taylor ,kíame lparoli s, au prefere elspiris la nomon de »Lord Godolphm «J levigis el sia sego kaj
profund e klinigis, ne pIi malmulte, ol _kvarfoje , al ciuj
. kvar monddirektoj., por ke - kie ajn nun estas ln
trezoristo de Anglujo en tiu ci momento -: .iu el la
kvar riveren cojnep re bondirekte ekflugu , kal venu
antaií. la piedojn de la gr1l.udsinj9l'O.
- Je la ord.ono de mia {avora protcktanto
daiírigis Taylór - kompreneble mi eldonos vian libron . . . kj.o do estas gia titolo?
- Robin-san Crusoe.
- Cetere egalo(J. Mi diras, mi o(Jldonos vian romanon, supozanto(J; ke vi ne venas kun no(JpLenumo(Jblaj,
neehlaj d-eziroj. Dezi:tanle eviti la longán~arcandon,
!Di bOI,le konsido(Jris, gis kie mi povasi ri en
tak:sado
de l' verko. Mi do deklaras, ke mia lasta vorto estas:
la romano por ciam est-os mia posedajo kaj por cr tio . '
mi pag.as unufoj e por ciam ~ek funtojn , dek funtojn .
sterling ajn.
'
- Mi Ionge laboris pri gi - diris De Foe kaj mi ésperis per gi iom pli. Sed :vi ;eravas,- ni -no(J
marCal1dú: mi akceptas la propollon,
,
-o:- Do mi nietoS surpap eron tiun ci nian
inter- ,
konsen1on kaj tu j vipovaS tranšpr:tmi Já ' ill!>IÍon. _, Dum fraUlino Kare skribis 10. du kontrakt-leterojn, De:Foe dirisa l 'ta, eldonisto, nékutime gaje:
- Mi pensas, sinjOl'O 'fáylor, vi ne 'bedaií.ros, ke
vi ocldonaS mianro maoon . , Vi vidos, "RQbinsón Crusoe
havos ec duaq eldOnon.
•
'~ "
_
- Nu, nu, oni .tap1en ne devas. fatifar-oni! ..,..l:espondis Taylor kun: superemá, sed- pardon a ridero.
EI la 'h'llD,gára: Karlo Bodj)..

la
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AnyJa Fraulino
S-lno NeIVel1. €ondon
»Kit)l hele dancis la sUl11umo SUl' la hetbejo, kiel
karcsa estis la somera vento> kiel dolce trilis la amkanto
de la birdoj I Tiam - antaií dudek jaroj - sajni, ~l
mi ke la arbofolioj klinas sin kvazaú nUl' por kisi min«.
La fraiílino, kiu liel murmuris al si, e3tis iom tímigat;, rirnarkante ke alia fraiílino sidas apud si. De post
longa tempo si alkutirnigis al la soleco kaj plejofte si
babilis aI si mem. ·
»Kion . ,'j diras, fraúlino? « Ki u dezirus kisi vin?
Same kiel miaj, viaj haroj estas blankaj , via korpo grasa
kaj senforma -- vi eé havas harojn sur la mentono,
kiel ' viro -- ne, ne pIu ni estas kisindaj «.
»Ne tiel ' moku min , mi petas - sidu éi tie kaj mi
rakontos al Vl 10m pri mla vivo. Almenau ni pasigos
unu el la tedaj horoj «.

*

Mi havis dek ses jarojn , sanan fortan korpon , blondajn harojn kaj viglajn, bluajn okulojn - mi estis sufi&e bela, eé se nul' pro mia sana aspekto. La éefa geno
de tiu somero de 1903 estis Dur la demando , éu pluvo '
prokrastigos la tenisludon , au éu mia rob o estos suficc
laCmlOda. La vivo estis gojplena - la plezuroj tre simplaj. La hela , sunlumo sufiéis por liberigi min de la
domlaboro. Kia bel'eco estis éie - mi ne havis sufiée
da pacicnco por marsi , sed preskaií dancis laií la stratoj
survoje al la parko , kie mi Iudis tenison ciuvespere kun
la gcamikoj .
.
La sekvint.an jaron - éu ja nul' unu jaro forpasis'?
la patrino mortis cn la printempo (la patro estis
mortinta jam antalJ sep jaroj), kaj mi devis farigi patrin~ al sepjara fratineto kaj du fratoj. Unu el la fratoj
bavis ďudek jarojn , kaj la alia dudek unu. Jen do, dek~ sepjara patrino, kies ' vivspertoj estis eduko pri trc simpla
aritmetiko, skribado, iom da desegnado, kudrado, kaj multaj reguloj pri la ~ gentila konduto. Tiu kondamninda
artefarita gentileco detruis Ínianvivon; ciam mi devís
memori, kión farus altklasa virino en diversaj cirkonstancoj (almenaií , kion ili farus, lau lá asertoj de la
lerneja instruo. ) Kelkaj reguloj por la vivo, lernitaj en la
lerncjo, traktis la demandon kiel eniri baléambron plej
gentile, kiel sidi en la . baléambto - neniam estis permes':'
ite,ekzemple, krucigi la krurojn, tiú poza eble videblig~s
la genuojn! Ciam mi devis ' porti la gantojn ce balo aii
sur strato, kaj nenian1 permesi, ke vil'O tro proksimigu
dum dancado. Nenian alian scion pri 1a komplikajoj de
la yivo nii havis. Mi lernis pri la »pekoj de la karno «,
kaj de tio mísupozis, kc estas honte eé paroli pri korpaj
.pasioj, ne nul' al la geamikof, sed ankaii al si mem . Mi
provis nei a1 mi, ke seksaj pasioj ekzistas ée vir in oj ;
kompreneble , mi ne sukcesis, kaj éar la pasioj estis tre
fortaj cn mi , mi 'ékkredis min nenormala. Mi ne kuragis
priparo}.i ilin, kaj pIi k ~j ' pIi hontis. Miaj amikinoj,
almenau lilú la konversacioj, kiujn mi a:iídís, ne estis
tiaj ; ili éiam_ parolis pIi la devój devírinoj rilate al . yjroj, kvazaií t~ vir() estus ia besto, dum la virino estas
preskaii angelo. Mi prófunde pripensis, kaj konkludis, ke
'mi nepre estas absolute , nenormaIa.. '
, Do', kun tiu »profunda« scio pri la vivo, mi '{arigis
kV3Z,aii 'pa,t rino al la fratineto. Mi devis {orlasi la domon,
kře mi tr.apasis la jam ' perditan infaneéon, vend i la
meblaton, · kaj 'trlmslogi~i en malgrandancambra:ron SUl'
la plej alta -eta:go de a1ta konstruajo:
C1p' 1a prej .a~a frato ricevis mil ~untojn post la
mo~o de la pa:trino, li estis la . mastro de la ekonomia
situacio~ sed lia sola, .•vivcelo , estis e~riigi dum semajn-

finoj . Li ne cstis kapabla prizorgi sian propran 1110non ;
kaj amiko nia, ad\'okato , tre bonkore konsentis zorgi pri
1a financaj arangoj. La alia fralo estis preskaú needukita,
éar la patro, Irc maljuste, rifuzis e1spezi pIi da mono
por la dua f ilo.
Estis al'allgi te , ke mi cstu la dommaslrino por 1a du
fratoj kaj fratineto : rice\'anle kontraii tio la lupagon kaj
l1langajojn, kiel salajron. Mia propra proporcio de la
patra bieno sllficis nul' por vesti min tre silllple kaj
provizi dllsum'ljnan ]ibertempon en é.iu jaro. Tia cstis mia
vi"o - kiel subite mi senlis min maljuna, kun la nigraj
longaj jupoj, la hal'Oj suprenlirilaj de Slil' la nuko! La
respondeco pri la fratinelo tl'u genis min , ca l' estis iom
ma1facile sin rcgi; sajnis, ke si scias, kiom nesperla mi
estas, - malgrai:'l cio, mi devis obcigi sin al mi. La "orloj
de la .palriJlo éiam sonis en miaj oreloj - »Zorgu pri 1a
fratineto: si uslas delikata. « Mi farigis skla"o al 1'1 devoj
kaj kom encis vivi tule malsimil an vi"on ol t.iu de la
pasintaj jaroj. Neniu krom la advokato helpis min, kaj
lia cda konsilo est.is , "Gardu la monem - eslus malsa~c
pcrl1ll.'si al la frato disponi pri gi. "
Tagoj post tagoj trene pasis, éiam samc por mi.
lom da dOlllla~orv, malmultc da mono; kaj dum la
vesperon mi devis sidi kviele , dum 1'1 fratinelo dOl'mis.
La fratoj neniam estis hejmc, krom por Illangi, sin
prepari pOl' la l'eeliro al plczuro, kaj por c1ol'mi. Mia
sola distl'ajo cstis la muziko; tio felicigis min dum la.
mehmkoliaj solecaj horoj - kaj la plcj felicaj horoj de
mia vivo eslis liuj , kiam juna studento venis por kanti
kun mi durn la vesperoj. Mí es lis felica; sed pOl' li estis
oport.unc -- ankati li havis rnalmulte da mono , kaj
kl opodis forpasigi la horojn.
Kiel melankolie sonis la dancl1llJziko cl la apuda
danchalo 1 Kiel malproksirnaj es lis la antal'wj geam-
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ikoj! IIi logis nur 'du · kilomei rojn for, se~ tio suficis
por forgesigi ilin pri mi. Mi estis iom . kontent a du,m la
tagoj, laboran te en la domo, zorgante pri la infaneto ,
sed ofte dum la krepus.kaj horoj mi pensis, llKio ekzistas
en la vivo pOl" mi - cu iu venos por liberigi min? {(
Mi muHe pensis pri mia ekonomia pozicio en la mondo:
kiel utilis al ini la stultaj reguloj pri gentila konduto ,
kaj la gestój de altklasa virino. Se iu viro ne ven os por
edzinigi min, mi" estos absolute senvalora en la mondo ;
kaj kiel mi povos renkont i tiun eblan edzon, konante
neniuu en la distrikt o? Kun tiuj pen soj mi sidis nokton
post nokto, kaj dum someraj vesperoj oni povus vidi miu,
elrigard ante tra la frenestro, kvazau mi esperus ' vidi la
amanto n venanta laií la strato.
.
hroj forpasis , ciu preskaft sama; je ciu pasko mi
pIi kaj pIi vane esperis ricevi la viziton antaúe kutiman
de la juna studento , sed li neniam venis. Nenio okazis
por mi, krom ke la fratinct o kreskis kaj beligis ; si cstis
klera knabino , kaj kiam si . I-lavis dek sep jarojn, si estis
sufice saga: si pIi bone konis la mondon ec tiam, ol mi
koni s ~in je la dudek-sepa jaro. Si posedis naturan sagecon pri na,tul'aj aferoj, kiun si akiris de kunuleco kun
Ia infanoj kiuj ludis SUl' la straloj (kiam la patrino
malsanis , la fratineLo estis lasa ta vagi jen ajn SUl' la
stratoj kun .aliaj infanoj - sperto, kiun f1li neniam ha"iis). Krome, si ricevis pIi modern an edukon ol mi . Mi
estis fiera pri la floro kiun parte mi kulturis , kaj treege
i.unis sin. Estis strange al mi vidi sin , kiam iu viro nin
vizitis .- lio keJHoje okazis dum la jaro. Estis si kiu
amuzis lin, cianl si al kiu li skribis poste. La »juna
studenLo « re"iútis nin, kaj ankau li estis Rlacata de
si - _. ni denove kune kantis , sed kvankam mia voco
estis plena je memoro j, li sajne est.is tro oku pita dum la
jaroj por pensi pri antaftaj tagoj. Ciuj amis la fratinet on,
sed mi - mi est.is tro severa kaj ne ricevis dolcajn vortojn kaj karesojn ; mi neniam povis tule forgesi la instruojn de Ja lerneja etiko kaj etiketo. Mi ankorau subkonscie
klopodis esti II altklasa virino « , gentila kaj preskaií senseksa. Mi ne f acile permesus kison de yiro, car mi 'timis
pcrdi la respekton de everrtuala edzo. Jes, · tio estas tre
stranga nunlem pe, sed.. la vivo estis tiom timplenjl. Ju
pIi mi deziris la al11on, des pIi severe mi agis , kaj ' plej
ofte nul' por kas i ln. , sentojn - supozu, ke nii kisus kaj
karesus viron kiu ne ' farigos edzo al mi, kia honto estus !
0, kiel hipokri ta estis tia vivo - ti{Iloj timoj. Korpro funde mi timis Ia solecon, kaj sal11tempe la , timo pri la
malaprob~ , estis tre forta, Kia 'malfao ila tasko estis,
provi
placi, kaj sá.ll1tcl11pe aspekti indifere nta al la ·.. vil'oj. Mi
timis ' vh>i plene, kaj timis la solecon. La fratine~~ j kvankam §i. ,naskigis nul' dek jaroju post mi, estis lIe mal:

,

----
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. simila. Sia sola \~mo rilate al amaj riIatoj estis lá risko pri
nedezir ata infano - -si ciam klinis sin al .karesoj kiel jlilla
katido. Estis -strange , kia difererrco estis inter ni du fratinoj. Ml , instruis sin tre zorge pri la amo al la vero, kaj
tio estis sia solá dogmo.
Post kiam mi atingis la tridekan jaron, kiam ankorai í
edzo ne venis, la timoj pri soleco kreskis, kaj kun la · tiIÍ10j
kreskis la jaluzo kaj envio al la fratino. Kiel tio cagrenis
min, vid i siajn facilajn rilatojn kun viroj ! Si nun aspektis
hontind a al mi, kaj grade, grade, tiu envio mordis je la
koro . Post pluaj kvin jaroj da soleco mi ne povis toleri
la fratinon ; venena vermo estis en la koro kaj malrapi de
sed certe detruis min. Dum noktaj horoj mi ne povis dormi pro timo de Ia estonta soleco, kaj deziro de ľ anlO.
Ciam tre fiera, mi kasis en mi Ia sentojn , kaj konfesis
nur alla hatino. Si sciis, kiom mi suferas, sed kiam si havís
saucon por helpi min pri edzinigo »konvena {( , si rifuzis. Si
amis min , sed pIi profund e si amis sían clogmo n,la veron.
Per siaj agoj si detruis mian l~stan edz i~-esper on. J en la
rezulto de mía propra inslruo - Oh' kiel kruele rnaHaciIa
estas ta vivo!
Nlill mi farigis diable kolera kaj kruela <!1 si - ne
pIu mi povís sin toleri - mian koron forman gistiu ' vcrmo de envio kaj malespero. Mi rigardis cn Ia spegulon
_. ·ec se edzo alvenus mi ne estas alloga nun. Mi suferis ;
sekvis teruraj tagoj de mensa suferado. Mi forte jaluiÍs
pri Ia fratino kiam si fine ena.migis kaj . fiancinigis mia amo al si sangi~is en .malam on - lil vivo ne pIu estis
tolerebla - minUT deziris ...
»Ah! Do, pro tio vi frenezigis ; )lii kompre nas, kia
estis ViR krimo : vi jaluzigis kaj deziris murdi la fratinon
- cu ne? {(
'/:

Estis iom da hruo en la angulo de Ia kvieta, perfekte ordigita Čambro, kaj unu el Ia pacientoj kusis sour
la plartko hm makulo SUl' la vango. Alvenis dudekja ra
flegistino kun abrupta yoco.
.
.
l,Nu, fraiilino C., kvietigu , mi pelas; estas hontind e
tiel konduti. Venu en tiun ci cambro n - necesas, ke vi
estu soja dum keIkaj semajno j. Tiaj aferoj devas ne okazi
- vi denoye farigas dangera. «
'
•

*
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»Kiel brila estis lá sunlum o sui: la herbejo - tro
brila, gi dolorigas la jam lacajn okulojn . Kiel ma1goja
sonas la kmto de Ia hirdoj ; ili scias la maHongecon de
la someraj tagoj. La foIioj de la arboj' klinas sm kvazaií
por plori ' pri mi: Kial vivi? - la morto estas preférin da.
Se ekzistas Dio, permesu Li, ke mi n e pIu ' véki~u post la
endormi~o tiun ci nokton. -Cu mi 'ne sufice janl suferis
?

.
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,. I\.iel ~lallongiei la: lůstori?~ 'de grandacivili~ado! ~~
cma, en kelkcentoJn da;' vortOJ? 'EstllS volumegoJ pn Cl
tiu terno, tiel en europll jlingvo j kie1en la cina, kaj ohi
povus preskau legi la tuton, tame.[l ne ri1Ulte sciante pri
la vero. Sed T' ang Leáng--Li ' estas nova tip.o ,.de tina
historiisto; modern ulo, kiés ve.r ko jam éldonigis (I9~8)
en plnraj lingvoj . .·La· .ári.gla originalo havas ' l;l titolon
»Found ations 'of ModerlÍ 'China « (Funda mentoj de . la
~foderna Cinujo) kaj prez,?ntas vérsajne fide1an
bildon
pri la mensa revolucio okazinta dum la lastaj jaroj , en
oriento kaj iómete levas Ia vualon de ta estontéco. SaÍJ.go
ja vcnis al la »sensanga« lando.
•
La cina spirito renaskigas, r enovigas. Prenint e, .kion
gi volas, e1 la europaj instruoj , Cinujo daiírigos sian vojon
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por serci laN01.!0ri? la kvai:mil jara pepado pri la malnova.
T' ang Leang-L i sorbis en sin la malnov ajn filozo·fÍojn, kaj résumas por ni 'la pensojn de slaj pratemp uloj ,
jene : « La ' cina ,filozofio 'ciáin estis· praktika ... {(
._
. »La universo, lau. Cina vidpunkto, estas nur la ma.;.
nifestigó. de la .morála principo. La 'cina ciélo estas' speco'
de natl!ra I~go, Ia ciela vojoest as moral.a yojo. La centrá'
problem o ~e la cinaj filozofo j ciam estis Ia sercado de la '.'
. TAO, kiu signi{a s:vojo aií rimedo ordigi kompreni k1!-j
f
plibóó.igi Ia hOli on ' kaj 'Ia mondon «.,
~',.' ~
_ La leganto ne · kQnfuzu "ci- tiun puran koncept on
de la 'TAO kÍln lapli m;.tlfrua Taoismo, 'kiu farigis nur
sistemo de ' magio kaj superst~co sub la pastraro; kaj sin
okupis m~te pri. l!leliks iro de l.a yivo . kaj tiel 'piu.

Por Konfucius la TA'O ne estas pli ~ ol JE;N=homamg,\
kaj sur cÍ: tiu bazQ fondigis lia etiko. - Ne ekzistas •.per,S'ona" dio , kiu gvidas ' la animon, kaj la konfucianoj" tial
Jwncentrigiš , CÍQn spiritan pen adon SUl' sin , por disvol.vi
,de interne, kion ili posedas en sia naturo. La demando
farigis , --:- »Kiel Dni pqvas esti sincera al .si ? «. La TAO
- 'tial pÓl' la 'konfuciaitoj' identigis je sincereco'. Ciuj mor-alaj virtoj devenas d e.la kulturado de ci tiu "irto «.
»Mencius (disciplo de Konfucius) disvolvis la doktrinon de la' esenca boneco de la homa naturo - alie,
li primontis, kiel la homo povas eligi bonecon (sincerecon)
'el Sl? - ~ «
») Hsiin l'ze (300-235 antaú Kristo) rigardis sin kiel
konfucianon , sed ' kontraiídiris al Mencius, dirante, ke la
homo estas malbona, lia boneco estas la rezulto de kulturo«, J en skismo,- kun pIi da fllndamenta diferenco ol
kiom havis la orienta skismo, kiu dispartigis la roman
.kaj grekan ekleziojn, en jaro 1053, sed la Cina karaktero
estis tolerema,. kaj agoj de religia subpremado estis tre
'lIlaloftaj ce ili. Plue, la konfucianismo estas sistemo de
filozofio , kaj tute ne religio,
. .
, »Pro sia pii granda elohenteco, Meiwius gaJDls
:supel:econ kie~ klarieanto" de la, konf? cianismo, ,sed Hsiin
Tze ]U sukcesI s gardl la cman fIlozoflOn kon trau absoluta
fatalismo , .. ({
». . . ,Tamen, la ekskluzlve humanista koncepto de
la filozofio ' de Hsiin T ze kaj lia troa altigo de la bomo
.super la 'n aturo malhelpis la disvolvigon de scienco en
Cinujo \< .
' »Du el la disciploj de Hsiin Tze far igis , la cefaj
.iniciantoj de la juraskolo de Cinujo. IIi, Han Fei kaj
Li Se, estis respondaj pri la persekutado de ciuj sistem'O] de filozofio kaj pri la Bruligo de la. Libroj en la jaro
'2 13. antaií Kristo. «
Kial bruIigi ciujn librojn ? La {maj ,cinaj pensuloj
malaprobis la legojn. Iii volis , ke lá homo estu regata de
virto, honmoreco, sindetenemo, ke ili "ivu lau la ' ora re.gulo' ,>Lao Tt:e (fondinto de la se~cado pri ~~ TAO) v~lis
'regadon per ' Neil'udemo, KonfucIUs per jl u~to, MenclU s
per Bonvolemo, kaj Hsiin Tze per Li=Konveneco, (per.mana vorto Sittlichkeit tre pr.ave tr aduk ~s Li). ClUJ cl
íIi voli5 la regadon de sagul-registoL . de filozofoj-regoj .
.sed spite de cio, tamen ekkreski~ filozofio de lego kaj
lega sistemo, La unua skribita lega kodo estis tiu de Tu
<Ch'an en la jaro 536 .. a. Kr. « .
.,
' Rimarku la unuajn ci suprajn vortojll de T 'ong,
»Cina filozofio ciam estis praktika . , , «
Prhktika .' La filozofoj volis ke la --liomoj estu liberaj,
.ke ili estu, regataj de Netrudemo , Virto, Bonvolemo kaj
Sindeteno, unuvorte regataj de si m em. DangeraJ víroj ,
tiuj · CI filozofoj, kiuj opozicias la farad on de legoj,
kiuj vidas, ke cinj legoj limigas la liberecon. La tiamaj
legfarantoj , samkiel la ollntempaj , malamis la liberecon
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de la popolo. IIi diri " »Ne la Li sed la L er/o devas rcgi,la
homam ason /<, kaj ili komencis de.trui. la dange.ran d~ktrJl1 on de la senlegeco. La cenzumto ) laboregls, kaj ClUJ
libroj c1evis esti detruitaj. Alrnellau. ~a cinoj nenialll bl:U~
igi s homojn sur brul stiparo , sed . llt alllasegc forb~~ll gl s
síajn librojn . De post 2 ~3. a 1\.1'. , dum tut~, m~lpro ,
anstataú sere i nova'jn veroJn, la sola laboro de emaJ pensuloj estís rehavigi' ta pellsojn detruita.in de la Bruligado.
Kasita libreto de J(onfucius far igis pii kar a por ili , ol
perdita ampoemo de Sappho por grek~J o. Pene$e la l~a~
inteco ' estis rekonstruita kaj la sageco t~e! retroVlt.a fa.r lgls
kiel miraklo , kiel 01'0 . Dum plua fI1:tlJ3ro la ,1~eoJ de
Konfu.cius regis la einan pensadon klel ,fera hgllo, sed
ligilo satata, kiel la brakoj de bela amalmo,
Ciu ago komencigas en la meI?so. Historiisto T'ang
montras ke en Cinujo la intelekta revolucio kompreneble
" antaii.iris la registaran en 19 I I.
'»]{'ang ' Yu , Wei , la plej granda el rnoderna~ cinaj
scienculoj, jam en 1891. pruvis pel' la tr.o nov~ smta~ o
kaj enhavo, ke la plejmn.lto e~ la. verkoJ de RonfucLUs
estas nur ' skriboj de lerta] fabIstoJ, sendube homo), kun
'originaleco kaj genio, kiuj ekspluatis la konfuclan,an
tradicion, por ke iliaj propraj teorioj eslu subtenataJ' «
»La konsterno, kiUIl Je ang Yd Wei kalÍzis en la clla
int-elekta mondo, al1koraú daiírad is, kiam li eldonis alian
sensacian verkon . . , Jen li pruvis, ke la malnovaj skribaj oj , verc de la man? de, Konfu~íus, mCrI?-' k~j kiuj~
verSajne li mem kolekhs kaJ redakhs klel Htstorwn ; cshs
aktuale yerkitaj de Ii propracerbe, kaj inventitaj de li
nul' por doni historian. fo~?n al siaj p~'opraj l'e,v~luc~aj
teorioj ... La modesta lllStorl.lsto (KonfuclUs) pruvlgls klel
po]jtika ulventÍsto ~ La N~cia, Sagulo, I,a Nekroni,ta ~{eg~,
kiu re~is la mensoJn de ClllUJO dum ph ol cl u lIliI Jal'OJ,
estis sláta de sia piedestalo, kaj remetita SUl' pIi gust~
Iokon, kiel nul' rimarkinda homo. «

Daúrigola,
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Reda.k ta1i : _

-Jean flrge -fetlll.
KlAM NI HA VOS NIAN ESPE RAN TAN FILM ON?
Ni neniel esperu la 'b elkian] ni havas la par~lantan filmon, n~ brile 'po~us ;11ontr t.
pon de la filmpot enculoj
al la publiků pasb'on Ce kun lia gaja lern;mta ro, ~iu
amerika j au europaj ni ne
hore respond as al li aj demand oj. Estas tuie kompr~neble.
ke pastro Ce devus eDiri por 1 - 2 tagoj ' en ateliero n
esperu ke la grand aj firma(filmlab ore:jon) en :parizo au Berlino kune kunla tllta
oj faros Esperan tan varilernanta ro. _Sperlaj fakulo-j kaj regisoro ' devus turni , tiun
anton de siaj filmoj, sed
filmon. La kostoj kompre neble estus iom pH altaj, sed
ni kom encu plej baldaií
ne lícl altaj' ke la Ce-insti tuto ne povus pól-gi ilin. Estas. ·
fos i nian sulkou SUl' Ja
tute cerle. ke ti II Ce-film o trovus grandan atenton tra la
fiJma kampo! En Krakovo
tuta mondo, gi estus samtem pe bonega antaiípr opagand o
~ni
parolis iometc pri la problem o »Filmo en la
por ciu CI.'-instruísto, kiu komencas novan kurson lau tíu
servo de la Esperan ta propaga ndo « kaj hodiau kiam ckzismetodo. La publiko en la kino-tea tro ekinteresigJls pertas la parolall ta filmo, ni 'nepre devas kamenci , komenc i!
la filmo pri Esperan to kaj pri la amuza metodO', are
Ni ne havas monon, estas la ofta. respond o de skepanoncus s.in pUl' 1a lob kurso <kaj ebligus suficall reentikuJoj.. ni estas Lro rnalrícaj por fabriki filmojn ! Komspezon de .Ia kostoj. LaJi mia opinio la produkt ado de
prenchl e, ni ne povas mm produkt i Esperan tajn dramoj n
50o- 750-1lIctra Ce-lihn o estas tute ·senri3ka kaj cc profit':au kom ed iojn , pOl' lio mankas kapitalo , regisoro j , geaktoroj, Sed ni nepre dcvas komencl fari ion per kaj por
la újmo.
NI tlp-vas antaÍ1 cio lcrei la pri-Esp eranlan p,.ópagandan fi/mon ! Nin llnua celo estu kvincent-rnct1'3
(duakta ) filmo pri nia rnovad9 , pri UEA, pri la kongresoj . pri la historio de Esperan to. Oi· estu iaspeca
kulturfi Jmo , kiu inforrno s kaj instruos la ne-espe rantan
publiko n pri nia afero. Hodiaú ja ciu pIi gtava rnovado,
ciu pIi grava institulO , fabri ko, sekto , gimnast ika lernejo
bava8 sian varban instruan filmon . Kial la Esperan tornovado ne dispona s pri tiil f ilm o ? La kinotea troen via
urbo certr: ludos liull filmon dum via »Espera nta sem-o
ajno «.
Kiaman iere efektivigi la unuan Esperan tan filmoll ?
Antali cio ni devas kolekti la jam pretan materia loll,
kiun ni bezonas por la muntad o (montag e) de la fi lmo,
t. e. taugajn filmnegat.ivojn montra ntajn nj an Majstl'on,
stenojn el la Esperan tista vivo . eminen tuloj n , malkov rojn
de Zamenh ofaj monument.oj kaj stratoj , bildojn de la
kon gresoj ktp. ktp. Ni devas zor i pri daura speciala
filmado de la kon gresoj Esperan taJ9. Fakuloj kaj spertaj
specialistoj faru tioll laúplane . La kostojn de tiu ci filmado (cetere ne tr@ altajn!) pagu la LKK. La kostojn
001 parte povas tuj reenspez i per vendado
de kopioj al
la filmserv oj kaj aktualaj semajno j de UFA , Fox, ' t)athe
ktp. Tiaman iere oni faTos propaga ndon antau miliono j
Anna Sten
da homoj k<lJ samtcm pe heas lamate rialon por posta
speciala pri-Esp eranta propaga ndfilmo .
dona entrcpl' eno -- se gi est.03 farata ' de fll kuJ oj.
Kiam n.i kolektis sqfican taugan materia lon , t. e.
Cu pastro CI>, kaj la Inslituto' komp.reno3 la signifon
Majstro u, scenojn el la Esperan tista vivo, bildojn de
" de tia filmo kaj realigos anLali b Pariza kongres o,. l a.
Esperan taj ~ks~Qzic~oj. SUl' foiroj, . interesa jn. seennj? ?e
projeklOI< ;J
,
.
la kongresoJ , fraúlmo Jn en naclaJ kostumo J , ekzotlka Jn
pum la Kl'akova .kongr~so fondigis la »Esperanta:,
gastojn, lnanifes tadon kun Esperan taj flagoj - se ni
Kovperativo de lf,onsu.m anloj pri .parof- kaj mutfilm oj«i
havos lian materia lon (kiun ni povus facile krei dum la
(gvidas s-ro GeUand , 'UEA-deL en Baranowicze,
ut,
Pariza kongreso , se la LKK gustatcm pe interesigos pri la
Sadowa 38, Polujo). La ideo de s-ro Gelfand estas fondi
projekto 1), ni povos ankorali komplet igi la materia lon
cn cill urbo k:>opcra tivon. kiu - varbu jarajna bonanb jnper statisLikaj hildoj , kreskadQ , kaj funkcia dode . VEAkonsum antojn por liverota j ESp".eran to-filmo j. , La jarabdelegitn ro, Zamenh ofa domo hp. kaj poste ni · .~omencos .
, ono ne ' supehr pu . persano . ·5 dQ1a.rojn . •La valoro de
la llIuntad on de la filmo, lauordc donante la mateúa lon ,
aparta nk:io estas SlIlIle 5 dolaroj :' Kiam e~zisto"s -ne , mal-o.
enn!e tant~ ec E ' perant-l ingvan dialogon . La pretan
filmon
ph ol cent koopera tivoj eIl cent urboj , la. centra kooper- ~
ODl' prunted onli al diversaj Esperan taj grupoj
, al Ceativo mendos<la unuan ~ilmon per konkurs o de tutmpn-.,
instruis toJ kaj aliaj propaga ndistoj kontrau iom a pago
daj filmofa hcikoj . ,S-ro ·Gelfand supozas, k~ es tosehle ď
kaj tiamani ere oni reenspe zu la finajn kostojn. .Estas·
doni cinscma jne du sesdekm inutajn filmojri ; kies ,p rog-.
tule slIper.flue akcenLi la . eksteror dinaran propaga nd:m
ranlon li im;agas instrua, tute ,e'3 peranŮingva.
s.ignifon de tia filmo, car estas malnov a fakto ; .ke la pub, La ideo; oe , Esperan taj . film-ko nsuman toj ;estas tre.
liko kredas tiOll, klon ~i vidas per propra,j !Jkuloj. :Estas '
lauga. Sed cu, ni kolektos tiom 'da kapitalo por produkt i:
u"Tg-a tempo, ke la .Esperan tistaro kaj ' precipe ~jaj I!vidfiJmojn por ni mem, n.e ěsta,s certe. l-'or - ~io~stu.s nel;l'sa
antoj komenc n okupi sin pri tiu projekt o de Esperan ta
gra'nda pJ"llpaganclo inter lú Esperan'tistoj , . inicia.to deíiimo!
lliáj ,centraj organiz ajoj, subten,o ;de la gazetaro. "' .
AHa t!e inleres~ p.rojekto , ~iu nepre ~avas sanc?jn
Tntnell, ni pe ~esu paroli pri.1a graveco . de ·lafi1nl o.
por sukcesI , eslas ftlm!go de pro va Ce-lec.wno ! Hodlali
en ma I~u)l"ad() . · Ni ~propagandas . hodiaií Esperan tun per
<
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bla, rcgisoro 'Fritz Lang turnos novan fHOlon
sub la titolo »La ,testamento de Dr. Mabuse « ?
- ke la proceso de la amerika romana iítoro Dreisel'
konll'aií Paramo unt pro malbon a filmigo de la libro ~ Thc
Amerícan Tragedy « estis bon ega reklamo por la aiítoro?
- ke plej sukcesa film o en Usono faritis »Bad
Girl « laií simpla romano ' verkita de juna knabmo Vina
Delmal' j1
- - ke la Ufa csLas nun turnanl a gralldan filmon
»'S tiirme de.r LeidcnsCihaft« kun Emil Janning s kaj
Anna Sten?

HI Il IlN GU €O
-

J l/UO BAGH I' -

EN LA OMBnO DE LA PLANTOJ .
la teraso de la kafejo »Pavilono « tri biertl'inkantaj sinjoroj diskuladas. La humoro estas influata de
la Solena Malfermo kaj de la unua laborkunsido.
La unua (severm iena): Jen citajo el la Kongresa
1tegularo, sinjoro ! Aiískul tu: »unu delegiLo p;))'
ciu
lingvo parolata en tiu regno, krom la oficiala lingvo"
kondice, ke repreze ntantoj de la dirita lingvo ceesLas la
' kongreson. « Nu, mi demandas vin, kie ekzislas en tiu ci
reguJaro tiu paragra fo, je kiu aludant e oni malperrnesis
la salutpar oladon de la ukraina noj?
La dua (lignom iena): Ni ne diskulu pri paragra foJ,
sed ni konsciu pri la neceseco modern igi EsperanLelll. ·
Jen la demand o pri la fihno. Ni nepre dcvas fihnigi
Esperanton por veki generalau atenton.
La. tria (mielmi ena ) : Eraro! FaLala eraro J 'ľiallla
niere la kapitalistoj ekspluatos nian lingvou kaj prezelllus
nudajn dancisLinojn, esperantlingve parolan tajn SUl' la
ekrano. Ni esperantigu la filmon kaj ne filmigu Esperanton! Estus fatala mispaso.
La unua: Vi ciam preterlasas la gravecon de ekzislan taj valoroj. Mi ne poyas kompre ni, kial regas antagonismo kontraú I. C. K? Oi meriLas nur laiídon el
vidpunkto de la movado .
La kvara (korpulenta, lunmien a ce .la najbara (aúlo,
vigle kaj plenkonlenle turnas sian atenton alla parolanto.)
La unua I.aj dua (surpri zite): Kion gi faras? '
La uTtua (indig ne flami~ante): Ví ne scias, kion gi
faras ;) Honle! I. C. K. laboras tiel sukcese, se ciu instilucio de la movado tiagrade prosperus, ni ne devus Limi
la estontecon.
La efkelne ro aperas ce la tablo, kalkulas pIi aHajn
prezojn ol la fiksitaj SUl' la mangok arto, post alentigo
pri la eraro li plene konsentas kaj korektas la pre7.0jn
snr la mangokarto. La lri sinjoro jcagrcn ite ridetas, sed
ili pagas kiel bankdir ektoroj. Dísiro. La kvara sinjoro
rapide levigas, kaj sekvas la unuan, atingas lin , afahle
prczentas sian manon al li.
La, Iwara (karesvoée): Permes u; kara samideano ke
mi gratulu al via kompre nemo koncerne la laboron de
I. C. K.
La unua (surpriz ite): Kio cstas I. C. K? Kaj kial
la gratulo ? Mi ne komprenas vin.
La kvara (embar asite): Sed ... kara salllideano,
antaií momen toj ... vi mem 'parolis ja pri la meritoj de
1. C. K.... Cu ne?
La unua: Pardonu í vi eraras. Mi parolis pri I. C.
K. kaj 'ne pri I. C. K.
La kvara: I. C. K. ??? Kio estas gi?
. La unua: Internac iaj Ce-metodaj Kursoj.
L,;t lUluaaí able dez.irante :tg-is revido «-n , foriras, Ja
kvara . . ' nu,la -kvara ne esprima s sian dezÍron pri »Gis
revido !c:
SUl'

Hans Albers
la gazet.aro , per la radio, sed pri la plej potenca kaj
plej internac ia voco de la ekrano, de la filmo ni forgesas. Kvardek jarojn ni jam batalas por nia ideo, ni
gvidas kursojn , ni verkas arlikolo jn, ni propagandas C1Upase, kaj tamen ni g,is !n1Ul ne sl.lkcesis popular igi
Espcranton. Car ni timas, timas atl ni tro malfort as pOl'
fari foje ion grandiozan , ion, kio' efcktive turnus la
atenton de la tuta mondo al nia afero.
La filmo estas tiu »io «, se ni sukcesos pasun post
paso adaplI gian diablan potencon por niaj celoj, ~e ni
iam sukcesos montri al la mondo per bon ega granda
filmo, ke Esperanto briletat lgas kiel internací a fillfllingvo, SP. iam la grand aj filmpro duktisto j mem kOll1encos turni Esperan tajn varianto jn! ,Sed por atingí lion, ni
devas ja. iam konienci, , baldaú komenc i! Ni devas ko ,ncncl modeste kaj kolekti spertojn kaj konstrui bri';:,)I\
post briko.
NI deva~ komencI finc!
./. F.
HANS SCHWARTZ, BOMBOJ A'L MONTEKARLO .
Tiu oi film o ' produkt ita cn la Ufa-lab orejoj sub la
sperta gvido de la fama Pomme r signifas 'novan triumfon de la filmarto . La rakonto pri aventur ulo-kap ítano,
kiu veturas sur kirasa sipo »Pcrsim on « kaj preskau
pafďetruas la kazinon de Monte, estas pIi ol neverSajna,
sed la lumsim fonio de la operato ro Rittau ven kas kaj
forgesigas la mÍzerecon de ' la manusk ripto. La suda
pejzago ekbrílas ~ur la ekrano en ravaj bildoj, int~r ili
bonega] pOl·tretoJ de la aktoraro , pulsanta VIVO ce la
ludtablo j. eLí la elegantaj trinkejo j, · sur la vastaj promcn cjoJ '- , kaj cio ci plej intime kaj sQrce ligita kun nuancorica brile ilustran ta muziko !
La cefan rolon de la a",enturema kar.itano lurtas
Hans Albers, kin evidentig-as en tiu ci fIlmo boncga
~ ·aktoro, II\alfalsa en ciu gesto, repreze ntanta vÍron
pleniln
> de 'optÍriůsm:l. .fQrto. Lia partner ino estas
Anna Sten, al
kiu Ja f~1n;to hedatlrinde ne donas okazon montri éan
grandan . talenton. La kvalito de tiu ci Ufa-film o garantias
plej ,favorari akceptoIÍ ce la grru;tďa pub'liko.

S. C. ll.

CU VI JAM ADDIS ?
ke 'Al ,J01son " en tiu Ci vintro ludos sur dekses
etlropaj teatraj scenejo j?
,
,
- ke Edgar , Wallace por tri monato f estas dungita
al Hollywood kontnul f~tazia honora rio?
',, - _ke . la ' nóvaj Mickey-Mouse-fi1rooj " aperos nun
- kiel kolora,j sonfilm oj?
, '
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FHISLANDO : LlNGVO KAJ MOV ADO.
Fri lundo. Tit:! nomigus unu el la plej nordaj pruvincoj de NcderlanUo. La oficiala lingvo, inslruat a cu la
Icmejoj kaj uzala eo pre3ejo j, jllgejoj kaj cn la gazrl:Jro ,
('slas la nederla nda, seu la popolo grandpa rle paroIas la tre
malllOvan , belan kaj tipan frisan li~gvon. Oi eslas tiel
liga, !ciel la f['isa popolo mem.
La c1evenlandon de liu ci popolo oni trovas Jacllonge
de la suc10rienta bordo de la Norda Maro , nomata SU L'
flfllikvaj landkar toj »mare trisicum «.
Fl'islando cstas tero konkeri ta el la potenco de la
111'11'0 per kelkcen tjara balalo kaj tial la franca
diro : »Dio
kreis la monclon, escepte de Neclerlando ; gin kreis la nederJand anoj mem. « La konstan ta batalo kontrall la maro
prcmis sian stampon SUl' la karakte ron de la popolo ; gin
karaklerizas obstino, persistemo kaj energio.
I{i cl {iskaptistoj , posle kicl kam paranoj , la popolo
lra\'i vis historio n , plenan de liberamo. J am mallonge flost
Ja kOIllt'nco de la jarnol1lbraclo gi ekbavis siajn nehojn "
cleklila jn de popolkunvenoj , sub kies gvido la pt>po!o havis cialll ajn miJitojn konl:rall najbara j genloj , kiuj Jaure
1I:linai.:is gian sendependecon. La felldalismo neniall1 sukcl'sis akiri finllan grundon en Frisland o , oni nenial1.l konis sklavojn ce la frisoj kaj ili t\iam malalllls la r angdife rencojn. Sed tiu ci forla C lilO al persona libereco bavi:;
ankaii wa!bun an :flankou : la mankem de slalforll lanla
po1.enco. En okazo de granda dangero oni kllnYeni ~ sllb
la »U pslul-uruo t( , juglóko ('ll orienta Frisland o (nllnleliJpc gCJ'J llana r egiono) por inlerkonsiligi kaj pUl' priparoli aplikota jn rilll.edoj n, sed pIi posle esti, fremdélj p ulenculo j, kiuj devis doni al Frisland o gian statforrn on.
En I fl!)8 Frisland o vooas sub. regadon de Albrehl o
Je Saksujo , kaj la frisa Iingvo cesas esti o.ficiala.
De tiu tempo oni povas konstati la ekvivigon de la
fri~-nacia movado, manifes tanla sin j en polilike
, jen
kuJ ture. h.ialll, post la Napoleon-a subprem o, la diversaj
provincoj eslus unuigilaj je la reglando Neclerlando, mal- .
grai:i protesto de la frisoj , kiuj deziris nul' federaci ajn
inlerriJ atujn, ci t.iu movaJo plivigligas. TialU la hatolo
por la lingvo ankaú fortigas. Fervore oni komehcas studadi hl plej malnova jn {risajn lingvod okumen lojn eL la
I o-a-- I fl-a jarcento .
En 18'.3 cstis arangi ta gra.n,da fcsto je la hODoro
de Gijsber t Japiks, frisa verkislo el la 17-a jarcento .
Kvar jarojn posle cstas fondata la "Asocio por frisaj hi8tori~ kaj lingl'a studojJ( kaj en r81,Lr ekviviga
s la »Soc1eto por frisaj lingyo, kaj lúratllr o «. Frisaj kantoj , lcatl'ajoj , dekliun ajoj ktp. , sludo pri propraj historio kaj
lillgl'O, sed precipe la prosper o dc la daiire kreskan ta pop'Olliteratllro -- mi mcncias ta nomon Waling Dijkstra kauzas, ke la mo,;ado farigis vera popolmovado por konse!;l'i la propraj u kulturv alorojn kaj por malhelp i la enpenelro n de holandaj , german aj kaj danaj influoj SUl' la'
terenojn de la lingl'o, kutimoj kaj moroj.
Eu la pasinta jarcento estas nul' kelkaj gvidant oj,
kiuj reYis pri kaj agis por la reviviga nta <;ir,and-F rislando , scd en la nuna . tempo estas :nc.wa, juna gene.racio,
kiu pozitive kaj senheút e propagandas, agas por tio kaj
postulas, ke en Frisland o ne Ia holanda , sed ta frisa lingvo
estu la oficiala. Ci tiuj j uĎ.-~risoj estas kiuj forte sent1!-s,
ke ciu popolo rajtas uzi sian propran lingvon kaj por
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internac iaj i nWl'-r ilatoj gi bezonas komuna n helpling\'on.
Nemirinde do; ke estis unu cl ta jun-fris aj org~izajoj,
kiu antau kelkaj jaroj unu.a arangis 'Es'peranto-kursoD eu
la fris(\ cefurbo Leeuwarden. Sed »En ' -Frislando frisc 1,(
('stas la devizo de la simpati aj baíalan toj kaj· por tio ili
ugas kaj n e sensukcese. Jam ekzistas en lafrisa Jingl'o
muJtaj gazetoj, la literatu ro senhalte cicigas, regule aperas
valora j origiual ajój kaj . bonegaj tl'o.dukoj- el la JTIondlit,er-,
raturo. En la frisa biblioleko ne mankas la I'erkoj de Sha,
kespearc , Moliere, Hemarq ue . k: f!..
eminept a iriter~
preto. _
Ankm1 SUl' la religia: tereno la influo, ,d e la 1I10l'ádo
Carigis konslatebla, cár ciam pIi ofte okaias, ke predikis lo
gvidas frislingl 'an di-serl'on kaj predikas la; E,'angelion en
la vere gepalra lingvo de la auskulta ntaro.
Unu cl la plejdezi rataj aspiroj por tiuj ci jun-fris oj
es las la enkond,uko de la frisa lingvo eD la unuagra dajIl,
lernejoj n kaj ankalL ci-rilate ili jam povas noti sukcesojn :
la provinca deputita ro donas ciujare subvencion p or la
arango de frisaj kursoj por infanoj. Ci tiúj kursof tnmón
povas okazj"n ur post la oficialaj lernejho roj, br la nederJanda instrule go ne toleras la uzadon de la frisa lingvo.
Ci rie toleras, sed eble tÍn proksim a estoriteco gi toleroš ;
car evidentigas, ke ankaii la altaj instancoj en Hago koIlI cncas kompre ni , ke eslus pruderit e agi kiel la german a
regislaro, kiu cedis al cer taj postuloj de la frisoj , loganta j
p n Lili regoo. Ni eslas konvink itaj pri la
venko. Ni povis
konkeri paLrujon por ni de la maro per persista raci<l
laboro kaj ni povos konservi vivanta kaj prosper<Jnta pr.ol'1'ao. lingvon por gia popolo per paca kultllrla boro.
.
P. Hendrik s.

ea.

Dll PENTl USTOJ
SigiM/Wlldo Szp illgier estas la pola Toul<;Juse-Lautr ec, .
kion scnheú1.c bj unuanim e konfesas la f.ranca , kritiko.
KI'.mkam ni tuj rapidu aldoni, ke nen!el li povas esti
nomata lia il11itanto.
Szpingi er hav,as specialan dqnon de p~of unda penetrelllo cn siajn diversaj n tipojn. Li precizas, karakterizas;
scias majstce eksterig i la personecon kaj la animon de siaj
temoj en la krajona j deségnoj , - tute cgale cu lio .cstos
\'irgulino el Montparnasse au Montma rtre, Ču dekfran ka
élmulino , cu iu kaIÍ9idato ·al n~inistro _ ai:í al simpati,a
neniofa rulo. . . Lia komikcco, se tia kelkfoje trovigas,
inlelH~ls neniam ridindig i. Jen la diferenc o inter
TouIOLlse-Lalltrec kaj Szpingier. ·
Szpingier ciam estas JJ1alpli karikatu ra kaj pIi
seJ:cna. Sana kaj goja estas lia uesegno. Li n e imilas la
pesimi;smon de Toulous e-Lautre c.
Bedaftre ni ne povas prezenti al I'~ liajn majstra jn
kaplljn, kvankam ne malpli l:lOnaj estas liaj ridajoj taj
la grup-re donoj.
La pola kaj la arL<\ .m{)nuo . esperas rnulte .de tiu
juna pentrist.o , kiu ce,r te krom infanoj pot l~ avina gojo,
kreos ankorau multajn altvalor ojn por nia plezuro.
Mi vizitis la ekspozicion de Wal1da Chelmoftsh:a en
la konata salonů Druet, rue Hoyale. La unua impreso estls
sllTprize agrabla. La artistino estas ca:rma blondulin'o
kun rava gamo de koloroj .Sia koketem a movo .estas tre '"
karakte ril,a .. , La carma pejzago de pola tero kaj' la
. sensa rebrilo .en siaj. bluaj okuloj formas .tuton p!enan
de - temper amento ... . ,
r
Cu mi ion a.ldonu pri bildoj,? Filino de fama pola ..
pentrist-o speguli gasen siaj . kr('lajoj la . 'vivefon de . sia
okulo, la kolorec on de sia rigardo, la .c armon de . sia
movo, la amOll de la vivo.. . La revon ni renkontlll! en
la pentrajo j de lapola haveD.o Gdynia k:aj en la ondanta j .
sipoj ...' La . o1íser~vemon en la hébl'eáj. tipoj kaj ell la

multkoloraj kato.likaj proceslOJ. Krome kelkaj sengenaj
rigardoj en la intiman vivon de virina koketeco kaj en
la vilagajn pregejojn .kompletigas la verkaron.
Siaj, pcntrajoj jam trovigas en la Muzeo de Lukselnburg kaj en muzeoj de Lyon , Grenoble, Praha kaj
Yarsovio.
S. Grenkamp .
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Esperanta elparolo
La Zamenhofa regulo pri la elparolo kon cel'l1;w,
sajna, al mi, la bazan primitivan sonadon de ciu aparla
'Vor.to, tíel díri la leksilwna vorto: »ciu sono estas ciam
meza«.
1'io signifas: pri la vokaloj , ke ciu el ili estas parolata ciam mezlonge-mezmallonge, ciam mezfermite-mezmalfermite, kaj ciam en 'la meza vojo unu inter la alia
cn la fonetika rondo a-e-i-u-o-a (por ke .e n e estu erarc
komprenata kiel a nek kiel i , ktp. ) ; pri la konsonantuj ,
ke ni uzu la vere centran elparolmanieron de ciu cl i1i
(mi dirů la italan kaj francan).
Tamen neniu vi vanla homo parolas leksikon e.
Same kiel nc es tas tiamaniere, ke ciu homo vivas cn
. propra domo sia kaj havas . ciu propron cambron sian
kun po samaj dimensioj - ni ja ciuj bone scias la
vivmanicrojn kaj logrilatojn de hornoj ! - ticl samc ]a
'Vo rlo en la diversaj diroj kaj paroloj vivas en ciam variantaj rilatcij. Rcga.s tiujn ne nul' la homa intelekto koJj
1a 1'010 , sed ankai'í 1a homaj sentoj.
Vere , la homaj sentoj ludadas la instrumenton de
la lingvo! Cu iu cl ni scios redakti la legojn de la
homaj sentoj ? Kiu tion scias, tiu ankau skribu la ekzaktajn regulojn de la longo au mallongo devokaloj eh la
Esperantaj vortoj, estu »ve « au »ho « - au la mallongajo »espislo «, (kiu estas al mi plej' nauza kriplulo
. . .. »kadavro kiu ekrigardas « el la tempo de polemiko
dc mialandaj idistoj , kiuj timis eldiri la tutan dangeran
V(Jl·ton Esperanto!)
Se svedo demandas min , kiamaniere ni elparolu la
vorton »glavo «, mi instruas - proksimume - tiel: la
konsonantof g 1 v sone ega las al la svedaj, 1. e. al la
francaj, o ki,el en sveda »golv « ; ciuj tiuj sonuj estas
neutralaj pri longo, la konsonantoj lau naturo , la vokalo
pro p ~JZfc:io , car en neakcenta silabo. La a, kiu portas la
akcenton' de la vorto, estu duone longa, kaj duone malferrnita '(lau ht fonetika valoro de tiu termino).
Sed, se tiu san1a demandanto deklamas al mi la
Bimnon, mi postulas, ke li elparolu: »Ne al glaaavo
saanngon soifanta « .. . Car en la .frazo la vortoj vivas ,
nul' tie. Sed la vivo ne estas matematiko, neniel estas
katenebla per ekzaktaj reguloj. Ni nepre ne faru regulojn !
Ni h;J.vas la Fundamentan regulon Zamenhofan : pri
la mezeco.
Kion signifas tiu difino? Nu, ke ni netroigu la
sonojn: ni ne donu al lakons.o nantoj longon , Car gi
estas nenatura, ankau ne 'kontraunaturan mallongecon.
Cu doni al neákcentata vukalo lpngon estas natura afero?
Tute ne ; , tiel ni forlasus la mezan vojon de bona elpar010. Se ni dODUS nenatutan mallongon al.. Ýokalo akcentata; tio signifus deflankigi de la mez a vojo de bona
elparólo.
Sed - ni tute ne komencu medikamentaci kun
regularoj ' pri longaj vokaloj ktp. Kaj pri duoblaj kon~onantoj !" » bruttq~ ~aj »f~gatto-« ne esta.s Esperantaj,

ne! Pri liuj vidu en la Nova Testamento Mat. 22: 12:
ili n e hayas la »edzigofestan veston « !
unu centra regulo Fundamenta sufioas !
Kaj plue: lasu al la homaj sentoj la naluran l11anieron pOl' kolori kaj ornami.
Ni ne démandu nin, cu ni havu rajlon krii frazorl
au flustri gin. Same kiel ni ne legdonas pTi la krio , ni
ne legdonu pri la maniero, lau kiu la sentoj provll in:fIu.i
lOl elparolon . Ni generale , kantante, studas nian manicron
cl paroli dum la kantado ; sed la kapta elparolmaniero
cstas la primitiva, la studo estas la duaranga kaj cl gi ne
rezultas la elparolo.
Ciuj reguloj pri detaloj de la elparo) o de Esperanto
troigas en certaj punktoj. Cu tio ne dependas de la Úl klo,
ke oni ne bazas siajn jugojn SUl' la veraj principo; oni volas kateni la homajn sentojn per leg oj materuatikaj,
kaj miras, ke la rezultato farigas karikaturo.
Paul Ny lén .

*
Esl.u al mi perrnesale konlraudiri.
En miaj konslatoj (ne memfarilaj , arbitraj reguluj! ),
ne lemas pri senloj, pri deklamo ; sed prj la lute o.rd ina.l'a,
prozJ., senemocia parolo. Kion mi diras?
MI diras, ke la grandega plimullo de la esp-istoj
\pri Ci tiu mallongajo. luj . m,i parolos) ne pronmwas
cwm m.ezlongaJII vokaloJ(I.. CI llO eslas faldo.
Nun , kion oni faru? Cu oni malaprobu ci tiun
parolkulim on, au oni fiksu giajn regulujn ',- tal' ]a
111 aJa pl'obll sajnis al mi nek opo1'lILOa , nek bona,. lIok
rczull.promesa , mi klopodis Jiksi la regulojn. Aposlenorc,
kim oni fara,. lion en la naluraj lin gvoj.
Do , oni pO\'asjau iri , ke miaj reguluj ne kunťol'lll as
lul~ al la generala parolkulimo, serl, lat1 Jllia 0PIlIlO ,
neniu pova~ nei
. ,
.
I. ke lau la unllregllla pnnclpo de lOl Clama I'okaluJ(~z lonU'eG<)
parolas ekskluzive la polllj kaj ukranoj
o
.
2 . ke oni havas ~a rajton , . esr.lo~·i cinn .1! ~Jere. evolu mlan partou de la lmgvo , kaj ťik ~1 la o.'i 1.1 glll LIJ II regulojn.
Kaj, se S-1'O Ny]én , o~servu s sJan p[,()pl'~n pronon ~:
rnanieron , lj del'os rimarkI , ke en la vorloJ amaso kaj
ama li n e prononcas egale longe la sihtbon ~rn. En !tm.a
la una CL eslas ne nul' akcenta, sed anka(j pIJ louga, L e.
gia elparolo daiiras dum pIi longa lem po. Sama diferenco estas inler lOl a-voka!oj de grade kaj grande. En
. grade la a estas akcenla , kaj longa, en grande gi ('~Las
a.kcenta, s~d mallon~a, i;ar la longecon. de la , a~ cenl.a
sllabo cerlIgas sen LIo la du konsonanloJ /td. l~ a.l versajne ankau s-ro Nylén dira ' . klipo, sed II pud, ''''!u, sed
mia, dóni , sed oni, pú.nu, sed unu: do ce kelkilJ vortelo j ekzist;,s esceptu ! ! !
Sed kior, fari ~J La escepto ja re.Las escepLo , eG se
ni ne ,'olas .gin l'imarki kaj konstati !
Pn la duoblaj konsonanloj: brutto , regaLl/) klp.
cstas Zamel1hofaj vortoj , do ili esLas cerle Espel'anLaj.
Pn espisto, espo . . Cin 1ingvo malIongigas tiu.i n
yortujn skribe kiujn gi Ire ofte uzas. Espisto kaj espo
estas sole litersparadó; oni ja prononcu i\in esperantisto,
esperanto. Al mi sajnas tule nemotivita, ne uzi praktikan
maIlongajon . nur! Car la idistoj gin uzis ial,n- Preci(le
nun , kiam Idú pm tuLe agomas. Celel'Cf ODl ,povus Ja
UZl ankau Eo kaj eisto, sed espo kaj espisLo cetle llsta~
pIi rekoneblaj.
'
K, Kalocs;JY.
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8fCfHZO
Oinjn Zibrojn, riecvita jn cn du eluemp leroj, lL! ree(mzas. Unuope rieevita jn librojn ni nul' mencias. - La
'·I!ccnzoj esprimas nUl" la opinion de la recenzin lo haj ne
tiun de La redahcio. Pro liD Za redalccio tre volonle
publikas interesa jn hontrai lopinioj n, lwneern e "iun ajn.
upl!f'intan reccnzol1. - La libroj, ci tie menciaLaj haj
recenzataj, es/as havebZaj ce Za librofak o de nia eldonejo .

~

M. JAUl\10TTE. KOMPLETA ESP. RIMVORTARO.
Belga Esperan to-Insti tuto, II. Kleine Hondstr aat Antverpeno. - Prezo sv. fr. 1.60.
Jen la tria rimvort aro (mi ne scias, kial oni ne
diras simple; rimaro) aperinta en nia lingvo. Oni ne
povas Jiri, ke la esp-aj poetoj strikas. Klare presita , en
opor tuna formato , la verko estas supera al la antauan toj.
La autoro arangis la rimlisto jn lau la aHabeta ordo,
kOlllencante de la akcentvokalo, tiel ke la libreto di"idigas en 5 partojn , responde al la 5 esp-aj vokaloj, k* en
čiu el ili sin sekvas AB, ABL, ABR.. . EB
, EBL ,
EHH ... kt.p. Tia melodo estas pIi racia ol la gis mm
observita, lau kiu oni devis serči EBL sub EI k ISTR
slib IR. La sola kritiko, kiun oni povas fari , eslas, ke
la verkinto ne observis gisfine tiun bonan metodon. Car
li konsideras antau čio la akeentvokalon , li devis meti
la tabelvo rtojn sub I; tio apud rnetio , ciu apud seiu,
lcie apud sláe: nu , oni trova!s lio sub O, apud he,.oo,
ciu sub U, apud bambuo , lóe sub E, apud obei, kun
kiuj ili absolute ne povas rimi. Sanle ili k oni trovigas sub J, apud aliu k manio, klo estas akceplebla
. pro la derivajoj ilia k onia: sed oni VIDe serčus ilin
ce ilia gusta loko, ili apud b,.ili, sub lL, k oni apud
doni, sub ON.
La kauzo de tiu stranga klasigo estas duobla; unue,
car la llutoro, sekvante la kutimon en tiaj vortaroj , forfaligis cic la dezinencojn (= gramati kajn finl!jojn ) , II
opiniis neeble presi ia, ie. io ke apud abi, gobi hp. Sed
guste tiu kutimo estas absurda ; kial ne moutri al 1.a
uzanlo la gramati kan klason de . la radiko , kiel oni faras
Cll ciuj aliaJ vortaro j? Ne malhelp as, ke
oni trovus en
la sama rimlisto vortojn finigant ajn jen per O, jen per
A au I; čiu poezilernanto seias ja, ke vere r,imas nur
samdezineneaj vortoj. La dua kaLlzo estas, ke la aútoru ,
ne konanle la sislemon de la rimoido j , ne vidis, kien II
povus meti la senfleksiajn vorlojn fin.igantajn per duon\'ukalo au konsonanto , ekz-e apud, tamen, ke, ial, iwn,
ies ke, almenaú , baldau ke. Tiuj vortoj devas esli ' rangitaj, eblc kun aparta signo, en la fino de la listoj , al
kiuj .iIi aparten us, se iIi finigus per v?kalo , apud snb
AP, lUL sub I, almeaai l sub EN, ktp. 1 JO estas la sola
loku, kie . oni povus uzi ilin; la preskal lámoj apatiantiam , baldau- sme,.aldaj es tas almenau Liel bonsonaj, kiel
la abomen aj adasismoj. Komprc neble tiujn el la diritaj
vortoj, kiuj havas derivajo jn, oni rajtas klasigi krome
sub la {ina vokalo, supeI"U apud es pera, eirkaili apud
,.,úa II i ktp.
.
Alia merito , de tiu verko estas la granda nomb~9
de la registrit.aj vortoj. Kvankam tic forestas aukorau
pluraj e1la. komuna uzado (oni nenia.m devus titoli \'ortaron komp~eta; nur sub A man:kas ; aildaei apelaci
apaéo blolcado ambasado agro plago omago brago (If·bitrago eantagi avantugo cako obsta/do eerealo asalti gnrnbo
pagano onani pranci bizara monark o oligarlw barto aiílo
auto ke.) la aiítor~ videble penis kolekti la plej uzatajn
vortojn el la hodiáua tngvo, aldonan te eč la plej
ordinara jI) geografi - , k historir.lOmojn:, Sed tíu abundo
* k=kaj.
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ne estas ciam 1.audinda; la autoro konservis senutile
arkaism ajn formojn apud la kutima j; ' Nur sub a ni
havas; ragrlO (rajao), lcela,co (cetaco), iambo (jambo)
plebeja,.o (plcbo), reumato (reumat ismo) , aeronato (aerostalo, , pata ta (batato), uató ( vato) - 'au eč malvivc
nasŘitajn neologi smojn; stajo (subten atrabo)
, avanco
(<intauigo) , in8tant.a (momen to) ke. La plej stranga jn cel
liuj fantazi ajoj oni trovas sub IN; Pa,.cino, · maaoni no,
nwtroni no, amazon ino, subrelin o, kiuj eetere íitaras ankau
ciuj (krolll subreto ) sen sufikso snb,. s!aj respelGtivili·
rimoj. Ml scias bone, ke oni ne dev,as atrihui ilin a
Sro Jaumot te, ke li nul' kopiis ilin en la :Rimvortaro de
Cart k Panier; sed estas la tasko de vortaristo kribri
la materia lon, kiu prezentigas al li. ' Simila nkribro n
la· alitoro devus fari inter la teknikaj vortQj ; ekz-e sole
sub loni trovas ít. 2 vortojn (k tamen nl,ankas kelkaj"
kiel pitorio ail palrio, dum kompense devpjigis čitien
la verboj; pioci, farci k graki), el kiuj apenau la dcko~o
estas uzebla en poezio. La 2~ vortoj lm -rafio, 1a
34 en -109io , la r6 en -torio, la 9 en -metrio devus
kusi en piednot o, ne ell laTteksto, kiun ili senutile embarasas. Kr?me estus oportun e signi per ia
ajn
rimedo la nekomu nuzajn vortojn lasitajn en la teksto ;
Ciu ne estas dp-vigata selÍ la signifon de abrotqno , ailan~I)."
enanto ali de sllndro, Zaro, gurnard o: , sim'pla vinjeto"
antaii ili sufičus por montri, ke la unuaj estas ' plantoj,
la duaj bestoj. · Same ne estus sen utilo averti, ke oseili,
precipiti, asisli ke havas nur teknika n sencon.
Rimaro 'ne rlevas anstataui vortaron , sed, kiam oni
povas: sen gena pliarnpleksigo, evi~igi al.1a uz.anto tedan
resercon en vortaro, estas bone -bel fan . Om ne devas
konsideri rirnaron kvazau sek.a serio da vo:rtlistoj; ti
es tas speeo de vortaro, eble tiel grava por la, fiksado de
la lingvo, kiel ordinar a vortaro. Tial oni devas zorge
ellabori gin; ne nur akurate eviti la presera rojn (kiuj
ne mankas en tiu ci "erko), k elek ti inter ' la duoblaj
formoj de sama radíko, - sed kolek ti k montri pre~ize 
per speciala signo la propre poeziajn neologi smojn,
kiujn 1a bonaJ poetoj iom post iom enkondukas en sian
lingvon, kreante tiel la faklingvon de la poezio - ·:kiun
Esp-o, kiel čiuj alíaj lingvoj, nepre bezona s.Yorto j, kiel
aper-ti, de,~cendi, ' trista, dura, tenera, fajna, superba ,
subZima kc devlls stari rimarke ble en rimaro', elJle kun
klarigo en apendieo. Tiel kompre nite, la 'yerkado de
rimaro estus longa k delikata laboro, sed ,gi ha:vus multe.'
pIi da gravo k utilo ol simpla akuruulo da rimgrnp oj. G. Waring hien: L. K.
LODE BAEKE LMANS ; ELEKT ITAJ NOVELOJ
8/1 pagoj. Traduk is; Jan ~an Schoor. Eldoné jo; Flandra
Esp. Instituto . Prezo ; P. 1.80.
Tillj či noveloj estas nek.ontesteblaj gajnoj de nla ·
traduka literatur o. Baekelmans estas certman a pentristo de
flandraj tipoj. Siajn figurojn li' elektas ' plej parte . 1a
popolo, kiun li rigardas per ~iaj akravidaj; tamen bonvololj
okuloj. Spieistoj, magazenistoj, muzeop ordistoj , malaltrangaj statofieistoj , brava), la:boremaj flandrin oj ·pretermarsas antau ni. Ciu novelo de Baekelmans respegulas . al
ni la malkásan realon ; la vivon de 'grizaj, čiutagaj homoj,
vivantaj pl'cskaií ' čiuj en iu aÍlbiíur bo de Antverpeno. Sed
la verkisto čiam trovas la .valoran kernon' de iiuj či m.odestaj vivot; lakrud an fidelecon de l' f'otogra faparato
kompletigas kaj ' mildigas . lia bonkora amo ar la p~polo. '
Bonbum ora ironio; pli miMa: fratino de- la sarka~m() de
Goster, svebas super la- ŤQta libro; ke gi povas esti ankau ~
pIi tr'anca, pruvas '»La sankta Princip o < s!lnindulge-málkasante la ~gall abrupto,n, ' kiu la 'priocip ojn de -la politi- ,
klstoj disigas de ·1a praktika aplikado.
, Geoerale .1a stilo' de la traduko es~s bona. ramen
nii devas fad kelkajn rimarko jn; La misuzo dé la kunmet , itaj verbof~rmojabunaaLankau eo tiu ci libro. '!{iam do .
rekonos Biaj 'Yel1.istoj, ke.la ,plej logika stilo ne čiam: estas
. la p1ej literatu ra? Mi ' estas konvinlcita, ke per la prefero al la sjmpl~ 'verbofo rmoj mi ne s~rvas af.ia individua, aU

cl

, y '

naddevena gustO' , sed kO'ntraůe: 1a moderna Esp-a stilo
klO'pO'das al la simplaj, klaraj fO'rmoj; La trO'uzo de la
kunmetitaj verbO'formO'j ec malkasas, ke la tradukinto
tradukis la frazO'jn de sia ' naeia lingvO', sed ne reverkis
ilin en Esperanto. Mian kO'nvinkO'n firmigas la fakto, ke
ce la plej eminentaj stilistO'j de nia lingvO' (Zamenhof,
GrabO'wski , Kabe) oni ne trO'vas tian misuzon. Estas interese, ke O'fte, kiam O'ni devus uzi kunmetitan fO'rmon, la
tradukinto uzas la simplan. Ekzemple post kvazaií li uzas
simplan pasinton de l' indikativo anstataú la kUllmetita
pasintO' de l' kondieionalo.
Malgusta estas la uzo de »ne jam « anstataú »ankoraú
ne«, »vekigi « anstatai't »veki «, »forofero « anstatau
»O'ferO' «, »cio tio « anstalau »cio ci «, »Íavelo « anstatail
»fabetO' «, »francigi « anstataií :»frangigi «, »fiIO'zO'fie « ;mstatau » filoZDfe ~ , »melanholia « allstataú »melankolia «,
»bruli « allstatall »bruligi «, Negustas ankaií la UZD de
» ankaů « , gi devas ciam antaiíi la vorton, kiun oni volas
emfazi. En la' frazo: » . .. parO'lis anglan lingvO'll, miksila .
kun brusela sereo. « la neglekto de ľ akuzativo Sokas. (C i
eerte ne devenas el preseraro, cal' gi troveblas en alia, s.im. ile kO'nstruila frazO'.) Bedaúrinde estas, ke pro ci til1j
'mankoj mi ne povas diri tiuD nepran laudun, kiun r,p,tef(~
meritus la viva kaj natura stilo de la t.!ad~into.
LudovUco Totsche,
MABEL WAGNALLS: PALACO DE DANCEn.O.
20'6 pagoj, El la angla tradukis : Edward S. Paysbn, EIdonis: Ferdinand Hirt & Sohn, Leipzig. Prezo : p, (),,Tre bO'nkvalita , pO'rdistra rO'mano. Oi kondukas nin
eD la epO'kO'n, kiam regis LO'uis XV., aií pIi guste lia
favoratino : la polenca Madame de Pompadour. Intrigoj
de la Palaco de DangerO', kiel la romano nomas la mondfaman regan palacoll E?n Versailles, gisekstrema batalO' intel' ln jesuitoj kaj la Favoratino donas la historian kadroll
al carma amrakO'ntO'. Ne mankas c:aspecaj artifikoj neeesaj
al lia tiel nomata »histO'ria « rO'manO': rega ekzilO', nokta
transmaskado, sekreta cambretO' kaj sekretaj stuparO'j, surbalkona fantomo de mO'rtinto, murdintenca ateneO' kontraú ·Ia regO', la minaeanta O'mbro de la Bastille kaj fine
la trankviliga, kutima happyend, cu oni povus postuli
pIi, se post laeiga laboro de griza ciutago oni vO'las fugi
en la rickoloran mondon de ľ fabelo? Kaj la aúloro seipovas fabeli : sen malhelpoj, kun egalritma fluetado disvolvigas la rakonto. Kompreneble oni ne devas atendi pIi, ol
nuran fabelon; fidelan epO'kpentradon, akravidan karakterizan forton O'ni ne sercu enla románo. Sed gi ja ec
ne ambicias ion tian: la simpla, modes.ta tono de la rakonto simpatie efikas al la legantO'. .
. La lingvo de la traduk~ estasharmonie simpla,
klara. Kun bona konsciencomi P?vas rekomendi la libron
al tiuj, kiuj volas per faeila legajo sin ekzerei en la lingvo. Bedaúrinde tamen mi 'trovis kelkajn peketojn, mi mencias ilin en la esperO', ke la tradukinto malaperigos iIin
tll siaj estontaj verkoj. La malfelica »fl jam« ankaú en
tíu ci librO' aÍlstataiías Ja gustan »ankol'aú ne «. En la frazo.: »sajnis ~vazaú luta orkestro ludas post liaj tempioj <
nu tr.ovas· pii ~usta la uzon ·de l' -: kondiciO'nalo. En propO'zieiO'j, kiuj sekvas , posl;. verbo esprimanta deziron aú
vO'IO'n, la: tradukinto 'úZas indlkativonÍmstataií. la gusta
?-I~lC)(lo: ~ la libiO' trovitas kelkaj, neologismoj neklarigltaJ' . Cu la tradukinto ne O'pinias, keestas oportune,
uzante novan, nekutiman .vO'rton, .k1arigi tian sencon al
la legantoj ?
.'
.
.. " La ekst~rajo . de l' librO" .estas bela, ' preseraroj apenaú
: .
b:O'veblas.' '.

Ludoviko Tolsche

E~nt ISAC: SONORILo KAj ·KÁNÓNO. Poemaro
en prozo . EI la rumana tradukis: T'iberiO' MO'rariu. Eldono de Heroldo de Esperanto, Koln, ' 1930. 60' pa~O'j.
Prezo sv. fr. 1.72.
Tiuj ci poemoj en prozo estas tre delikataj . manifestigoj da granda poeta talenlo. Iii estas plene saturitaj
de la plej noblaj ideoj kaj senloj. Ni ravite aiískultas
(car ili sonas pleje al la oreloj ) la mallautvocajn, sub-.
tilaju, sopir- kaj larmoplenajn akordO'jn, tiujn ci sorcajn
akordojn, kiuj eIiras el la mirinda orkestrO' de la poeta
animo, Tiuj ci lirikaj akordoj estas kvazaií muzika fluo,
<loIca sono: Kiel la tajdo: ticl inundas nian koron tiuj
ci akord oj rapide sekvante unu la alian, jen di si~ante,
jen ripctigante, jen denovc unuigante en perfekta Simronio. Iii lulas nin en alian, transteran 111ondon. La oftaj
riprtigoj clonas apa rl an ca l' III on , apartan signifon kaj
emfazoll al la poemoj. IIi bone efektas. La :1I1loro e~l."s
n~ r a "irtuozo de la nuaneigo.
Pacifista poeto Ii estas. Proptaokule li vidis la milit.on. La sangaj rememoroj jam neniam povas forvisigi
cl la rnemoro, ili tic bl'ulas, doloras neeslingeble. Li
akuzas la militon kaj bcdauras la homon. Li vidas bone
la mizeron, la kriojn neaudeblajn, li konas kaj amas la
naluron - eble liai naturpriskriboj es tas la plej belaj
- sed cefe li konsolas la suferantan homfraton. Li3j
vort-oj karesas, ili esl.as varrnaj kaj amplenaj.
Propre muzikaj bildoj estas tiuj ci poemoj en prozo.
Majstre komponilaj pentrajoj kun vasta perspektivo en la
fono. Li ne uzas kri antajn kolorojn , sed liaj simplaj,
delikatlonaj koloroj vivas, muzikas, havas melodion , kaj
ci tin rnelodio enMeligas en la koron. Verc, kormuziko
kaj kolorsimfonio .
Tibel'io Morariu bele kurage kaj elegante tradukis
la poemojn. La ai.'t toro skribis apartan antaúparolon
al la Espcranta eldeno. Ankau la eksterajo de la libreto
estas tre pia ca.
Parvus Piscis.
LA
Florence
Bestoj ({ ,
ranlo en

LlNGVO DE LA BESTOJ. Prelego {arita de
Barker fl. A. dum kunsido de »Amikoj al la
okaze Gt: la 22 -a Universala KO'ngreso de EspeOxford. Prezo: 0:[10 P.

La 2!I -paga kajereto cnhavas krO'm parolO' por me·
mO'rO' al Chum, 1a hundino de l' preleginl.ino, Universalan
Pregon de la Bestoj kaj Carlon de la Besloj. La prelego
denombras iilteresajn faktojn pri la besta intelekto, pri
ilia kapablo komuniki siajn sentO'jn al la homoj , ec ,Pri
ilia lingvokapablo (ekzemple Chum krom la angla lingvo
komprenis fra7:ojn en la franca, germana, itala kaj Esperanta lingvoj.)
.
La ceftendenco de ľ prelego al mi estas nekonlesleble - antipatia. Neniam mi turmentis bestojn kaj ciam
mi penis mallrelpi tiajn kruelajO'jn, sed deeide mi devas
aserti, kc - almenaií prO'vizore - ciu subhoma intereso
devas cedi al la intereso de ľ homo. Estas indignige, kiam
la libretO' postulas cesigi la utiligO'n de bestoj .Ce milito,
sed ec unu vorton ne diras kO'ntraú la sameela utiligo -de
homO'j ; estas indignige kaj kO'ntraúe al la seienea prO'gr eso, kiam ~i postulas la Cesigon de la eksperimentoj faritaj por eItrovi guslan medikamenton kontraú la kancero.
Estas kruda lego de ľ naturo, ke la malpli forta, la malpli perfekta devas servi la evoluon de la pIi perfekta,.
Pór venki tiun ci kruelecon de l' naturo, oni devas antaúe klO'p.odi, ke inLer la homoj ne va1idu tiu ci le~o,
ke per la fO'rto de ľ sO'lidara amo la homarO' sin levu
super la materÍon. Komprenehle oni devas eviti ciun
supel'fluan turmenton, sed estus pseúdohumaneco, se pro
indulgo al la bestO'j O'ni neglektus gravajn interesojn de
la homaro.
Ludoviko Totsche '
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At\l"EKbóTAÍlO, J de Dro Leopold Dreher: L. K.
Prezo : 1 svisa fr. Kraków . 1931.
Jus apt;ris interesa libreto el la leda plumo de L.
Dreber, Oi en havas. anekdot ojn kaj servas kiel facila legolibro por kursfin intoj. La libro _estas bone uzehla ne nul'
pdr poloj , sed ankaťi por alinaciano'j , car Si estas esperaIltlingva. kaj nur sur la marsen o es las plurling vaj
gramati kaj kl aťigoj.
Estis tre bona ideo eldoni anekdot ojn por serioza
lerno.· Mi an kaií ciaffi uzas anekdot ojn kaj aliajn spritajojn ce miaj progresaj kursoj , car ili estas m allongaj .
do facil e rerakon teblaj kaj ili tre plivigligas la kurson.
.Tam pri la kom pilo de la Anekdotaro mi ne estis tiel
konlcnl a. Mi trovis sufice multajn malnov ajn anckdotojn
kiuj jam ne pIu ridindigas all malaktllaliSis. lli nllntem pf'
aspektas jam iom palaj.
Ekzistas abunde multe pIi fresaj, multe pIi modern aj
kaj precipe multe pIi spritaj anekdotoj. Mi aludas nu r
l a ťamajn skotajn ;mékdotojn. Sed mi devas aldoni , ke
mi trovi5 kelkajn tre bonajn , ec plej modern ajn anekrlotojn. (En unu ekzemple es las mencial a la viena Esp.
muzeo kaj Literatu ra Mondo! )
El stila vidpunkto la Anekdotaro estas senriprocn , do
profitdo ne uzebla por perfektemuJoj. Beda iírinde ln
preso, papero estas sufice primitiv aj , sed lamen mi esperas, ke . Ia Anekdotaro havos la saman sukceson , kiel
1a »Snpéra kurso de Esperanto « de la sam a aiHoro.
6[1

·pa~oj.

Parvus

Piscis

KRISTA . LUDW. PIU LA PRONONCADO EN ESPEHANTO. l\'Iondlingl'o Eldonej o. l< at owice, nlica Plebisc.v towa 25. 193 [. 32. pS.
La ajítoro trc verve pledas por la lInlleca elparolo.
Li di ras multajn interesa jn observojn kaj konsiloj n ,
sed ~enerale lia regulo pri la vokalel~olo es tas erara. La
di versa longeco de la vokaloj tiel enradiki~is en la lingvo,
ke oni ~in ne povas pIu ekstermi. Laií mia opinio ci tiu ,
HbCl'e evoluint a parolku timo estas studind a kaj fiksinda ,
n e ignorind a, all eksterm inda.
Kelkaj pa-rolkutimoj. kiujn li malapro bas, c.etere
estas rnalgravajoj . Ekzemple la j en mia.
Li eslas pr:wa tiuril ate, ke oni devas strebi al perfekta pronoca do , kaj oni devas dani la e510n al ci tiu
strebado per tio, ke oni fi ksas la prononc ekzemp lojn cn
ciu lingvo. Sed por tio oni bezonus f iksi la elparolprincip ojn. Car la Fundam ento .t iurilate nur e rari g~s .
Kaj krom e, oni ne esperu tule unuecan elparoladon.
Ec la gerlllan an lit.eraturan lingvon oni ne prononc ,ls jn
unuecc, {:iarn tl:asentiSas la respektiva diáleklo.
"
Kopal'.

ISAV. Eldonis : Il sav, Praha 2, skautskY dam.ov,
f1e tr~ké náb;·. C. S. R. 16 pagoj kaj kovrilo. Prézo 2 kl'. c.
La enhavo estas proklamo pri nova movado gejunul ara
kun ullupaga Esperan ta teksto. Laií la · Esperan ta teksto :
»ni vidas en isavano sanan homon ... la konstJ:u anlon de
n ova sociala sistemo .... « »isa" es tas movado proletar a
kaj internacia . .. «
'

cunso ELEMENTAR DE ESPERANTO - (3. milo)
de Salda/lha Ca,.,.eira kaj . Luzo Bemaldo. Li~' e r
an lo ; Parceria Antonio Maria Pereira ~ Rua Augusta Lisboa.
.
Úi tiu porwJ?ala lernolib ro sajnas esti eminent a, tiel
lnu esperantiga, k:iel · laú esperantistiga vidpunkto. Oi estas
' .J;.lara, abunda, instrua, ce, interesá. .
. Kl'.
_
CE TRA PRESE JO"ESP ERANT IST A dissendis
prospek iojn pri ia 25-j ara- ebisto: ni surhavas liston
, de gazetoj pl;eS! t~j , de verkoj kaj verkistoj , kiujn la
enb·epreno. komgls.
.
INTEllNAQJA TU.l1ISTA KONGRESO -cn Budapest
eldonis okpa.gan prospekton kaj grandan afison en-Espc rauto.
.

PAUL FRUICTIER: KOMPLEi'.i G1Ui1ATit<.ó

KAJ VORTFARADO DE ESPERANTO - reviziita kaj
kompletipita de S. Grenkamp-KO\:nfeld. (Eld.: Esperantista 'oco, Jaslo , Pollando. lBí p. 15X22 cni. Prezo:
r. 6.25).
.
.
•
La aiítoroj plene kaj laiídind e sekvas la principo n:
»konstati, ne proponi «. Tiu ci bon ega verko vere mrritis
la reapero n kaj kompletigon. Divido, stilo, ekzemplaro, la
tuta libro;' estas modela ; nUJ: kelkloke mi p6vas .faTi
rimarke tojn. Ekz. : La teorio de »kiu «, pro ' la dividmaniero , ne es!as sufice detala, kvankam por rnllltaj
nacioJ la »kamcleona naturo « de tiu ci simpla vorto nc
estas lule memkornprenebla. La capitro: Versfar ado estas
iomete mallonga. En tiu ci capitro ne estas gusta la difino
de la asonanco, kiu signifas la vokalsamsonecon cn la
rirnvortoj ; la konsonantoj nc egalas. Sed .en )a - libro '
trl)\'ig-as ' alja difino, sekve la ekzemp lo ' estas malbona ,
car: »Tibelaj . .. angelojn ,: lute ne eslas asonancaj vor laj ,
nek rimoj, nur »aborta rimo«, kiel Kalocsay nomas
tiujn rimabo rtojn. - Ankau la aliteraci o ne estas bone
difinita , cal' gi estas nur komencripetigo de la versvortoj.
EI la du aliteraciaj ekzemploj nur unu .estas perfekta
. aliteracio ; la dua ne es tas tro kom-Inka. Tam!Jn, mi po\'as
nul' ripeti , la aútoroj faris ponegan laboron kaj merit.as
grandan medalon . ·
Szilágyi .'

LA GRANDA- LEOO DE RESA NWO. Verkis E.
Gcraldine Owen , tradukis M. S. Rutter , eldonis London
Unity Centre, London, Hyde Park W. 2. 78 Lancaster Cate. J 2. pagoj. Prezo neindikita.
Filozofia traktato , kun multaj preserar oj kaj nebona
traduklingvo.
A

BED A.K CIA . P08 TO
Al sinjoro JOHN. MABON WARDEN , okaze, kc li cstis elektila Prez idanto de l" Alcademio, la redakcio de
la Literatu ra Mondo esprimas kun runo , estimo kaj
konfido p!lej kotfajn salutojn kaj plej sinceraj p bondezirojn.
I

*

Pro bedaúri nda malobserl'o, sub la recenzo ' pá la
Linyvo S tilo Form.o de Kalocsa y , en la antaúa nuIÍ1ero,
mankas la Doma de la recenzinto : ARNOLD BEHRE NDT.

*

Ni forgesis noti, ke en la 'nuinero 8. la grandan
grupan kongresfoton ni , uiis el la fotokolekto de f-ino
Margareto Janicsák , Budapest.
S. Guterm.aTl, Plo ck.

Ni neniam povas fikse promesi la aperon de iu- attikolo gis iu dato , precipe sc gi
cslas lre longa. Via traduka jo okupos. C. 7 pagojn de
LM. !! 2. Bedaiirinde la esperantista legantaro ~nkc)raií
nc estas sufice forta por nebank rotigi la eldoniSton el- '
doninta n liel grandan ' sel'Íozan libron. 3. Pri la enhavo de
nia gazeto ni volonte akceptus de vi :Co unukolo nan artikolon, kiun ni pl'esus en la Diskuto .
S-I"O Gličenslein, Lodz. La demand ita kaj ne
hul' de
vi atendita verlto p/o diversaj kaúzoj tre p.rokrasti~is"
tial ni transdo nls la · zorgojn PQr gÍa eldono , al 311a
eldon-isto.
.
. S-fO ai~z, Praha . La nu):n.ero julio- aúgusto
. estis
;,tnkaií duoblap reza . .La ,duoblan numerig on ni ne- PO\'.Ís
a1doni pro certaj kaťizoj speciahrj. Cetere 'estos .samá ~
ankaií la novemb ro- decemb ra Dumero. Tial ' neniu serco '
.fu 11 :an kaj 12-on numero jn dě 1931 I IIi ne ék:iistos.
Tamen atentu.; ke pro lio ni ne m.nlpliigis l~ ja,ran'p ago- "'"

nombro n.
.
"
' . ..
. .'
.
.
.
S-,.o Ulbrich t, MattiglW fen; . Ni , tre miris, l ěg~nte : "
. vian karton prítio, ke nia gazeto s~j~s esti. tro juda! L ! . ,

Ni nc . p.o~as ~om~re~i tion k~j. ni ~e .sc.jas, cu'.~ hayas ;,
SamOp1l11anto()) n. Pri la neologJSD10) Ol Jam Skflbl~;
S-ro Ljmbach, Kerripenich. »La Policisto «· ne
~.
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áj>eras: ÁdI'esOJí de -1a poIica _organiz ajo ví trovos en Ía
V.E. A. -jarlibro.
.. 8-1'0 I. H. Kr. Pirdop. Via.jn librojn ni ne petis,
Dl do ne povas resendi
per ma kosto. Bnv. sendi
al ni la sendkostojn kaj tiumom entc ni resendos ilin al
vi. Ni n e povas akcepti kaj sangi librojn , kiujn ne pctis.
Ankaií Ada »Hemem oroj « ne taú"as al ni. Eble· vi po vos
aceli 1a tiom deziráta n libron ? Finfine niaj libroj e5tas
eldonita j ne por sangi, sed por vendi ilin ! Ja verSajne
tio kostus ee malpli, ol konstan taj afranko j por demand aj
kartoj.
S-I'O Sedillo, Blél'é. Via propono por ni estas beda úrinde neakcep tebla. Por tio bezonas kreski la Esperan tomovado almenau je la kviríoblo. ·
-KonJwl 'sinlo. La konkursajoj ankoraú ne es las finl egilaj de (; iuj anoj de la juga komitalo. Esperrb le (-(1 I"
srkvonta nllmero ni j am povos raporti pri gi.
P-ino ZljUcrlu nd, S to ckholm . Mono danke j'i cevila.
Nia fakturo estis 2:l. 9fí. kaj n e 2:>..35. D tferenco (1 ni
skribis €ll vian konton.
S-ro Wi esenfeld , Warsww a. Via abono por Ja tria
kvaronj aro trafi s nin 2G.9. Dume senditaj n gazelojn vi
certe jam ricevis. Pri autorekzem pleroj bnv . aťabl e ,hi bi
al Jan Fethke , kiu disponas pri la necesa kvanto. Adn'ssango notita. Abon o por kvara kvarono ankora(l n e ,,1venis. Ni konsilas pagi tulan jaron, tiam 10restas eraroj.
S-ino Schwáb , Budapes t. J,au niaj lib roj ni sendis
al vi la koncern ajn .numero jn. Bonvolu pii bone j'iga rdi
. ilin en viaj srankoj .
S-roj Popoff kuj Lukov, Bulguru.jo. Pardonu ni an
kulpon. V.iaj slipoj iel percIigis kaj tial vi ne )'icevis
dumc viajn gazetojn . Nun ni sendis cion .
8-1'0 Hollma nn, Diilze n. La teks toj d-e la kanloj Slil' la
disl5.o BaghJ- KalocsaJ e~ la s trovebJaj en la Pr(' lp-r Za
l'ivo de Baghy kaj Strecita [(ordo de Kulo csay.
S-I'O Popoff, Sofio . Espereb le vj jam
ricevis la
mankan lajn número jn. Redauri nde el nroj. 2 kaj ;) ni
ne pIu povas sendi, car iJi estas plene eleerpit aj. La adreso
de J . . Baghy estas nun: 'Espero , Tallinn , Postkes t 6,
Estonio·.
Gefralo j Bijlevel d, H uga. Cíon ni ricevis cn bona
ordo. Ni sekvos viajn konsiloj n .

Pre mio por 'rup aao

Por komplezi al niaj malnov aj abonant oj, ni d on~s al
ciuj, kiuj pagas sian tutj ar;m abonon por 1932. gis I.
decembro 19:h. por O. I li llsonaj dolaroj de sendkos loj
BINDA.10N POR LA JARKO LEKTO 193 T:

por ia bindajo ell dolarol 0.50 afrankit e. La bindajo estas bela duonlecIa, fortíka , kun ora surpreso Ia'ií Ia
suba bildo. La bindajo n ni ekspedos kune kun la enhavtabelo samtem pe kun la januara numero .
Al ciu} novuj abonant oj, kiuj sendas sian tutjaran
kotizon por la dua jaro gis 1.12. 1931. kaj aJdonas 0.10
dolarojn , nI sendas senpage tri diversaj n numero jn de Lileratura Mondo el 1931.

Komp letigo
NI devas sciigi, ke nia raporto pri 1'1 kongreso

en Kl'akow estis iom mankhava. Nome krom 1'1 fakkunsido de Literatu ra MoncIo, kie ni aj arnikoj donis bonajn
konsil ojn por la enh avo kaj aspekto de nia gazeto, amikoj niaj polaj fari s apartan kunsi'do n laií la inici ato
de d-ro Medrkiewicz , en kiu lre vizitila kunsido oni r cZOlll Ciis a l la koncern aj minislcrioj por laudo kaj subfeno al la pola num ero de LM. Tiu rezolucio havis sÍan
merilila n sllkceson. La pola mini slerio por ekstero cIecidis
neeli prOlizore 100 ekzemp ler ojn de la pola numero de
LitrrAt ltra Mondo. Ci lie akceplu niajn plej _varmajn
t1 ankesprimo jn sinjoroj Bujwid . Fethke , Medrkíewicz,
Lejzerowi cz kaj Ti chawski , kíuj plej multe klopodi s pOl'
tin a{ero.

NIA NOVA ABONPREZO
Pro ]a s3n cclígo de la divcrsaj valuloj ni devis decidi
fiksi Ul1UCC3n ahonprc wn por ciuj lHndoj en usonaj do/uroj. Ni petas do niajn abonanl ojn noti , ke lutj ara abono
!ws /us do/arojn 1.80, duonjar u 1.- , lcvaronj ara 0.60.
Upu 1/lII1W rO lwslas dolurojn 0.20.

."-tent u abona nroj en
F.·anc ujo. GeI·lR anujo. Ualuj o 'kaj Sv.isu jo
por Francuj o en la ycnonta jaro I1ia r eprezen tanlo es Las
Centra Esperan to L ibl'cjo , Paris [Xe, 51 rue de CI~chy:

por Ja trÍ ali aj landoj ni maHerm os \en la prokslmaJ
'Iago j posl(;ekk on llJjn , al kiuj pagi esta~ 'plej oporlun.e.
Pri la numero de la koncern a konto fil mformo s m <lJn
tiul andajn abonant ojn gis J . J I. 193 r. EI liuj landoj J~i
akceplas l'rupago jn , pagitajn p(-re de nill poSl.ce kk on lo gl8
1 0.1 2 . 1031 .

ANO Nt::E TOJ
,..

Prezo po unu enpreso kaj dek vorloj 7 0 filero:i
(50 plcni goj) ail egalvalo ro. Minimm no estas :>'0 vorloj .
Pagebla ankau al niaj reprezen tantoj.

L a U2unto d e ťi litl rubrili:o huvas la nepran devon
rl's poncli almenaťL unufoje al la l!orespo lldaj oj, a/vl'ninl flj
al li hnl la ano nci/a temo ! !

LA MEMORON PLlFOR TlGAS ,laií metodo trifoje
prcmiit a de ]a P a:riza Akademio profeso ro de mnemo niko
D. FAJNST EJN ~ VILNO, ZawaJna 15/ 11 (Polla:ndo):
Postulu senpag cprospe ktojn de la memorfortiga kUI:sO
cn Esperan to.
Literatu ra Mondo. dua p eriodo , nroj 2 kaj 3 csl~S
sercatal . Vo~on te sangas ílin la eldonej o je eslona au JUDla
numér<J j.
8-1'0 Pere Estaluel , 19-jara kontori sto stl". Sanl Pae
5, MONIS TROL ( Barcelortu) lIispanu jo deúras korespon-

dadi pri eiuj temoj kel.

Lit~ratlU;a Mondo , kval'a jaro n ro 12 estas Serc.1tn.
Skribu ofertojn al Ludoviko Totsche, Hlmga:r ujo, Budapest I. Vérmez ó-u. 16. III. 2q.

201.·

S k r i b ti '

DeRIYMOID SCH.IRTl aperis

t.u r

al la oficejo, por ke vl rlcevu

,

Verdkata Testamento, afrank.
Prozo Ridetanta, afrank. . .
Anni kaj Montmartre, afrank.

se np ag e

P~3'20

o

P 4'50
P 4'50

O 'M O T O
Aperas ,C,_umonaie, en 30-48
pagoj de 23 X 16 formato, sur
bela papero presita kun multaj
,belaj ,bil doj
A
Oi estas la plej perfekta konigIlo pri nova spjrita ~ovado
Oomdto , klu celas la reformon
de ľ mondo per Di~ gvldo
pOF venlgi veran pacon
K~j gi piu havas japanan Ko[onon, en klu pii ol 10 pagaj
da artikoloj kune kun belaj
ilustrajoj Cipmonate prezent as
JapanujoJ1 de Ciuj flankoj
ABONPREZO por jaro: 240
Jeno, 4.80 Sv. Fr. au ega1véJloro
Vi povas sen di la abonkotizon pere de lokaj reprezentantoj
au- rekle aLla oficejo per poAImandato
'

Mendeblaj Ce

LITE RATU RA MONDO, Budapest

,

la specimenon de la Esp. gazelo

NOVA VERK O DE

KEN ELM ROB INS ON:

V O L. II.

Noveloj kaj poem oj en laangla kaj Esperanta
Iingvoj. 72 pagoj broAurlta
Prezo mk. 2'-, P 2'80
plus 1oof. por sendkostoj
Eldonis Esperan tistaVo Co
JASLO , POLL ANDO
Havebla Ce Lit e r a tur a Mo n d o Budapesl

Oom oto Prop agan da Ofice jo
KameQka, Kioto-Hu, (J a pan u jo)

CU

VI KONAS ' LA GAZETOJN DE SAT I
CU VI KON Al LA VER KOJ NEL DON ITAJ N DES AT!

• A

,

t

SE NE, PETU PROVE KZ'E.P LERON , TUHNU VIN PlÍl
'K O.PLE TA
LlBRO KÁTAL OGO AL LA SUBE NOTIT A ADRES O I

Jam de

preskai í

7

jaroj ~ aperas regule

lá

semajna organo de Sennacieca -: Asocio Tutmon da

SENNACIULO

;

.

kun interesa j origina laj kunlab oraloj pri sociaj
bataloj, laborist aj pl'oblem oj ktp., raporto j el la
tuta mondo. 8 pa~oj de formato 25X 32 cm.
Ilustrita . Kunse npaga m~nata aMono : La
Lernanto por perfekti~antaj esperan tistoj.
SAT eldoIias ankaií literoturan ' revuon monata n

LA NO V. EPO KO

' tika·
'
•.
•
:1 _
k Ull heletris
J, krlCL!I_
,I;JAaJ, sClenca
J
ven.aJo
J
origina laj kaj traduki taj. La 24-pa~a duobla
kajero (majoj junio) entenas interali e elekton de
primili taj literatu rajoj ; ~i estas havebla kontrai í
pago de 0 , 50 rok. g.
4

.

•

La Eldon-Kooperativo de SAT ofertas al vi:
PLENA VOR TARO DE -ESPER ANTO
(536 pagoj." Verki~ de prof. Grosjea nMaupin , Esselin, Grenka mp, prof. Wari:ng hien) bro$. 9.- rok.; kart. mk; g. 10....:..
J. LONDO N, LA FERA KALKA NUMO '
, (368 p~.) hro~. 2",60 mk." hind. ' 3,50 '
Volt~r

,

(Voltaire), KAND( D (Candide)

(162 p~.) ~.

U]Q

'-

VORTOJ DE. K-DO LANTI
(1 9 2 p~y ll!k. 2 . NACllS MO CE. "Lanti)
(124 pg.) rok. I.3p
.
BogdOllov, RVGA STELO. (tltopi3l romano )
'
(168 p~.) rok. _I.6e, > '
i,

kaj 30 aliajn~ granda jnkaj pIi .'m algrand a)n ,"
lihrojll kafbro sul'ojn be~etristik'rin k'aj t!ciencáj~: '

PH.I CIC) O•• .SItRíB U ' AL

.

ADM INIS TRE 10 DE SJlT .
COL.S TR. t,LEIP
ZIG 0.2"

. ,.

I

UNUAKVALITAN
IBELAN
MALMUlTEKOSTAN
laboron liveras al vi la

NE FORGESU:

nenie

Verkoj de JULIO BAGHY:
Dancu Marionetoj, noveloj tolb. 1.05, duont. 0.80, bro~ 0.70

dem a n dun' i n
pri preskostoj kiam vi
volas mendi ion.

PRESEJO DE LITERATURA
MONO O
HUNGARUJO,BUDAPEST

-

Migranta Plumo, noveloj
Viktimoj, romano

" 0,90,
,,1.50,

Hura! romano
Preter ta vivo, poemaro

2. -,
,,0.60,

Pilgrimo. poemaro

" 060,

1.10,,,
1.65,

0.55
11.50
0.40
0.35

Verkoj de KOLOMANO KALOCSAY:
Lingvo Stilo formo
" 0.95,
"
Strecita Kordo
" 1.15,
Rimportretoj
" 0.90,
Eterna Bukedo. Intcrnacia poemantotogio el
20 lingvoj. Tradukoj el la plej famaj poetoj.
352 paga, duonlede bindita

POR LA AUTUNA SEZONO

0.60
0.80
0.60

2.20

Madách: Tragedio de r Horno

APEROS

0.80
0.30

luksa bind. 1,50, luksa 1.10,
INSTRUA STUDO

UNIKA VERKO

por vla mono
eldonajoj
de "Literatura Mondo"

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

I

nenion, sed ankaií
•

vi ricevas pii daiíran valoron, ol la

PRESEJU DE
LITERATURA MONOU

I

SENPAŮE

Petofi: Johano la Brava

" 0.60,
A

DE
~

rl)

~

ALIAj ELDONAjOJ:

.~

KAZIMIERZ SMOGORZEWSKI o'

Jean Forge:

E
~

----------------------------------

Francisko SziIágyi : Poemaro el HungarIando

'C

~

POLLANDO Formato: P8
paga 14/23 cm ;,

'§~

- - - - - - -KAJ
----

~

~

P..

~ Prezo:
-: fr. sv. 2.50
o

o..

..

~
~

čT
g

_......_...........

~

GERMANIO :.
~

~

.!!

tradukis S .j. Grenkamp-Kornfeld ~

~

§.

bind. 050,

T. Schwartz: Modernaj Robinzonoj
Kenelm Robinson: Homarisma Laboro
Gramolondisko Sárossy-Baghy afrankita

I "

0.30
0.30
0.l2
1.25

Prezoj en usonaj dolaroj!
Aldonu 10% por sendkostoj.
Antať1videblaj

eldonajoj de Literatura Mondo
en 1932.
Szilágyi: Trans la Fabeloceano

A
Kalocsay: Hungara Antologio
Sirjaev, Bleier, Kokény, Kalocsay:

Esperanto Enciklopedio

Eldonejo
II.

ESPERANTISTA VOCO
JASLO (POLLANDO)

Tot acetas mil okulojn,
bind. 1.20,
bro~ . 0.80

::l

o .
o
Q:i kun pluraj (du multkoloraj) landkartoj. EI la franca .E
Cll

~ister

romano

Krom tl0 aperos verkoj de Baghy, Jean Forge,
Totsche k. a.

III

Aperos baldaií!

Aperos baldaií!

GRAMOfONDISK()'
TRANS
de la poemo de

LA fABELOCEANO

J.

BAGHY

Novelaro de

Francisko Szilágyi

muzikigita, kantita de

Mihaelo Sárossy ,
En ladrinkejo

128 paga, ilustrita, sur belega papero.
Brosurita Usa dolaroj 0.60
Bindita Usa dolaroj LA 1 d o nul 0%

por sen d k o s t o j

Eldonas: Literatura Mondo, Budapest, IX,
Mester-u. 53. V. 7. - Ricevebla ankaií ce niaj reprezentantoj kaj ce la seriozaj librovendistoj.

estas denove havebla de la eldonejo de
"LITERATURA MONDO" Budapest, IX.
Mester-u. 53 kaj de niaj reprezentantoj.
PREZO AFRANKITE USA. DOLAROJ 1'25

10M DIFEKTITAJ LIBROJ

PROPRAPREZE
PARTE DUM PRESO, PARTE EN NIA MAGAZENO MALMULTE DIFEKTIGIS

12 ekzempleroj BAGHY: VIKTIMOJ
10M DIF. P 3'30

(ORD. PREZO P 6'-)

34 ekzempleroj BAGHV: PILGRIMO
10M DIF. P 1'20 (ORD, PREZO P 2'20)

22 ekzempleroj BAGHY: PRETER LA VIVO
10M DIF. P 1'40 , (ORD, PREZO P 2'40)

115 ekzempleroj BAGHY: DANCU MARIONETOJ
P 2'30; Forte dif. 2'- (ORD. PREZO P 4'20)

7 MADACH-KALOCSAY: TRAGEDIO DE L' HOMO
10M DIF. P 2'70

(ORD. PREZO P 5'-)

INKLUZIVE SENDKOSTOJN!
NUR GIS KlAM LA PROVIZO DAURAS!

ELDONEJO DE »LITERATURA ·MONDO«, BUDAPEST
Peslvsdékt Nyomda Vácon. FeJelo$ 8zerkeszto: Bodó Káro]y. Feleloa kiado: Zoldy Iatván.

IV

I

