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4:ónas 81 Íaifngvo rlimon, »StifOD«, _similan . ai Ía, 
.. Esperanta: &9. subi'te jen v.orlo kiel ~píscopkiu inter: , 

rompas gm. La autoIlo de Occ. kr,edlS oportune sekvl 
la internacian akcenton : sed la popoloj: kiuj akoenlas 
en 'sia lingvo same phi16s.ophos kaj epískopos, t. e. ne 
nul' la Grekoj, sed ekz. la Hispanoj, devos lerui par
kere la »·esoepton «. Ec pn malfacile estos memori ke, 
lau sia RadiCCli'wm, Occ. adoptis hypérbol, sed parabol 
(t. e. paraMl) : tute kaprioe. Same kapricaj estas la 
akoentoj de c6lera »holeoo« kaj colem »kolero« : la 
Ital.oj' bezonos nur memori ke íli :estas kontraiíaj ol 
cn sia lingvlO, kaj, denove laiídos la perfektan »natur
eoon « de Occidental. 

Sed eble la lrulminon de la kaprica akoentado oni 
vidus en la serio de adv,erooj', prepozicioj kaj konjunk
cioj, ktujn Oce. adoptis de la latina lingv·o: támen, 
qwíncam (bone) , s.uper, forsan (t. C. s.upér, forsán: 
kial ao ?), kaj fin,e interim (t. e., laů la tria regulo, 
sed kontraií Ciu in terna cieoo, intérim). 

Ni jam vidis unu el la mallOportunajoj, kiuj rez;
ult1S de la dua regulo : t. e. ke oni. bezonas scii, por / 
guste akoenti vorton, cu gi estas pluralo au ne: la 
v.orto cortes povas esti pluralo de corte kun akcen:o , 
sur 0, aií adjektivo »g,entila« kun ak:oento sur e. La 
Hispanój' havis gis en la pasinta jarcento . similan 
regulon ; sed fin·e la Hispana AkadeniÍo akceptis la 
regul.on, ke -s ne influas sur la akoento, kaj distingis 
cortés de cortes. Ni kQnsilas al autoritatuloj de Occ. 
funde studi la revlOluon de la hispana órtogr,afio: ili. 
oble trov.os . ion por lerni. 

La tria regulo evidente celis eviti skribakoenton 
en la plej: komunaj vortlOj internacie akcť!ntitaj sur la 
antaiílasta siIabo. Ni ne diskutu pri la elekto : laň 
franca (kaj parte germalla) modelo .oni estus povin'ta, 
ekz., lasi akcenton al la vortoj en -ic, akoeptante ke 
oni pl'100011CU public~ fabric, ktp. kunakoento sur i. 
Tiel trancinte, oni devas tamen l'edoni la akcenool1 , 
kaj tial uzi akoentsi.gnon, por vortoj kiel amíc (amíco), 
f ormíc (fol'míca), verapugnofrapo por nia j okuloj. 
PugnlOfrapo por, ok(;identalaj (ne Occidentalistaj ) or
eloj: estas ' la prooonoo de radica appendice, matrice, 
felicí. Sed restas Ia grava dubio cu .oni <l,evas p~nonci, 
tiujn vortojn rádioa, appéndioe, málríce, féliei aU radíca, 
appendíoe ktp. Kvankam la konoepto, de . »sufikso« en ' 
Occ. estas nebula, afero, la fakto ke oni skribas formíc, 
formíca sajnas konformi la unuan prononcmanieron : 
-ie oerte ne povas esti . konsiderata ~ktllala , sufikso 
(car formica ne _ d-eriv~s de }9rmar I). y ,erdire on~ 
ankau troyas , fítice kun . skri~~oenf!o eIÍ ,la RadicariuT1t' 
de Wahl, kilO Sajnis konfirmi la duanin1erpretmani- . 
eron : tatnen :la v.ortaro -de Gar skribas simp.1e telice ... 
S-l'Ode . Wahl ofte ripl'locis d-ron :Zamenhof" ke n 
traneis Gordajn n.odqjn anstatau ilin solvi( k,ielli faris: 
sajnas ,tam'!'lDi ke survoje li forgesis :solvi ·ke1k:ajn . ... 

En intemacia lingvosento la sufikSci -ic estas par-,' 
alela kUn -iil : tial oni IDÍras trovante ke -id nf!' repuSas 
akcenton, :kaj, ;}ce .oni . d~\,,~s p[O,nonci kun akcento sur 
i acid j oolid, fr~gid, lucid, oelluloid. , Sauíe, letninte 

'ke lOni devas pron.onc! d«rabil, stabil, possibil kun 
akoento '-sm la antaiílastavokalo, onimiras trovante" 
simil, futiJ ~tp. kun akce~1:ó~ Slir la la'Sta·.': . 

~c>, pli' malagrabÍa" :estas la r.~guto" pri ~ -ím, ' 
> -eviden,teoeJas oefe , la 's?Jl<CrlativojD (álliš.5ím Ktp.){;" 

k<)nstatas ' la sarnan haoson ki-el Oe -ie'; , Radiearium 
skribas ánim kaj sublim, dum l~ verko' Oec., kredeblé r 

pIi gust-e,skr.ibas anim kaj suolím. , Ronvolu, post lio, 
legi estizna, regime; iuuJtQmima : gis nun ,mi ilin trovis 
sen skribakoento ' : gis sango ni legu doéstima" régime, 
kaj ee pant6mizna, " " , "', 

Lau Cosm. VIII, p. 165 anhií ' lafinajo > :-úrii 
estassenakoenta ; kaj tiodevigos skribe akcenti costtÍm 
parfúm. 

Ni sparos al niaj legantoj la priskribon' dela 
malfacilajoj, ,kiujn dona.,> la kunmetitaj vortoj (ekz. 
undeci, necu, legotaj únde,ci kaj neclÍ ), cef<e' car man~ 
kas reguloj kaj la ekiemploj :estas oÍte kontr~u.a) 
inter si (I). 

Se vi kredas, post tio, ke vi perfekte konas ,ln 
akcenton de Occ., vi ,er<tra.s. ,La tri r-e.gu1oj , kaj la 
esceptoskatol,o eloerpigis. ; sedkieloo, j<Qngnsto, PQva,; 
mirindajoj' e~ltas ,el aliaj tirkestoj de la gramatiko. 
Bonvolu legi la vorton ínoout. Cu vi kredas ke oni 
devas legi, lali la grafio, akoen1ante i? Ne. Ch, lau 
la internacieoo, a ? Ankau ne. Do restaS la plej· strmlga 
kaj maloportUiDa akcentadlO, tiu de u. Same, tvovante 
ínfam, ínpur vi devlOs akoenti ;ne la, un:uan silabon, sed 
la duan. EfICktive, laú Occ. , 1a prefikSo Vn-, ' kiam gi 
havas negativan valoron, devas púrti skr;:'OOkcenton, kiu 
ne havas valoron akoentan, sed simple úrt.ografian. 

Simile, kvankam la gramatiko silentas pri ti.o,Q~i 
kutíme skribas dí, dá,}á en 1a signiflO, »diras «, '»d.o:... 
nas«, daras «( ; IDÍ ' ne bo;n,e scias' ,tu ankaiípoi 18.lia} 
unusilahaj verboj kaj iliaj kunmetaJoj, car .la ekzem:;. 
ploj oscilas (il descri; c.osm., Vnl p. 88 ; il proscí, 
Cosm.; VIII, p. 10.0). 

Cu estas neoese konkludi? Ne, nur k9nstati -ke ' ~ 
ankaú s-ro cle Wahl, faris la samonkion jam ;spe)'~is 
la. ~taiíaj .1ingv,?kreantoj (kaj ki.ori,laií~rte, nU,!' ,n", 
eVlt~): »li dlOBlS al , vortklaso, regulon kiu ně estas 
konforma al ili, do árbítra metodo « (Cosm. , VII. 
p. 193). 
, Se ankaií Esperanto hezonis 'kúnvencion, gitam~n< 
aplikis r~guloo senkompárepli simplan,. pU . fa,cile 
memoreblan, pIi konforman ' al legoj~ kiujn kelkaj · 
grav.aj· naturaj lingvoj sekvis , en sia evoluad.o, clo ', ril 
leg-oj maturaj «. »Ju malpn lingvo sargas la memoron 
de lapal'olanh)j, des pn facila gi estas,« J Oce., p. 138). 

B~uno Miýlio,,;ini 



studento Grivenieks · 
- .J . Akurat.ers - .... ,., 

Johano Grivenieks, filo ' de bienposedanto, kvan
kam, . kiel moderna homo, li '< kredis nek je Dio, nek 
Je diablo, laií la malnovaj tradicioj estis k,onfirmita 
en malgrauda vilagapregejokW!e kun aliaj gejunuloj. 
,'Ii-o okazis en 1.a somero, kiam ' li finis mezlernejon en 
distrikta urbo i kaj preparis sin pol' studi en la univer
sitato de Riga, 

" ' , La familio al kiu li apartenis, ne estis granda, 
-sed rica je latyaj kampar~aj virtoj, labor.ema kaj 
.stifiee .rica . .. 
• ' ..... ~ IIi estis 11,11: kvar: 103. amhaií i5.emaljunuloj kaj 
frato kaj' fratiuo. Fratino de J.ohano, nti:njo, tri jarojn 
pli .~ga 01 li, estis gaja, boua kaj laborema knabillo. 
La bieno ·ne estis granda kaj' la tero ne tr61 fruktodon kl . 
,Estis nurcirkaiíokdek a~j en altes!aranta lok,o kun 
pm- 'kaj, .betularbaretoj SUl' lagobordo. Sed la amo de 

' la:' famili'o ul latem, la labortradicioj kaj di1igellteco 
donis nI ciuj sufice 1x-man ekziston. Travivinte la ter
uran temp on de' mondmilito, kiam la inf~U1oj' cstis 

· fnkora.u malgrandaj, bieno Grivenieks mÍnekricigis 
.• kaj' jal'On post la jaro dungis postiston kaj laboriston. 

Oi'Uj faris la gtandujn, malfaci1ajn lahorojn kun g.ojo. 
.. , Malj'UnaGrivenieks edukigis J'oha.non en mezler

n'~Jo. Li revis studi terkulturadou, por fari la l1egran
dan ' .hienon floranta paradizo kaj' montri sciencajn 
,akiroj:ri al ciuj kampara.noj de lacirka.ňajo. ' 
': " Johano Grivenieks post la fino de la mezlernejo 
. ~nk()rauW!u j~OD pasigis hejme por perlabori rimed,

ojn por siaj studadoj en Riga, car pIi gra.ridan kapi-
. Jalon lOni ne povis kolek ti de la malgranda mastrum
ajo. Por li tio ne . estis malfacila, car eD li zumadis 
juneoo, k~el hluťl. maro kW! revokronoj, - bordoj Ci 
lie ne estis. · . 

'La es.tonta studenta ,estis heredanta de sÍaj lab'
Qrema} kamparaj antaiíwoj kaj ankaií. de sia patl10 
belan korpon,bonan sanou, sed kiom stranga tio ankaií 
estu . -- seutemaD., mildan knabinan a.nimou, im-

. Pll'eseblan kaj pleDan de fantazio. En lia vtrec.a vizago 
e~tis okuloj klaraj kiel tiuj de kl~abulo, ,pmfundaj 
' k,el ..nl poeto . . La .forte formita:j vlzagt,rajtoj remem
··o:rj.gis 'energian víron; nigl'Cgtizaj harůj kiel mouto 
kovris . la riigrajn hrovojn. EIl liaj mau.ojestis jam 

. Virforto kaj en lá tuta korpo multe da san.!!. arbara kaj 
.,ka;IJlpara malvarmeto . 

. ;: "sed kia~; Johano GriveIlieks preparigis forveturi 
~, al Riga, li eksentis malg.ojon~' lta.nte trakampoj au 

cn varmasomero faleante fOjJl.Óll en lagogolfoj, li 
ofte )igardadis malproksimen,kie cn angulo dě betul

~ arbareto, en dukilometra distanoo, kaSis sm najhara 
, b!~uo, Kaj tie logis lia ,amikino Viktoria... kaj ankai1 
;' W:r!fkino d~dia. :Jrali.no, - , kOmpren-eble. ma amo esti~ 
.. tiel interplektita kun la f,rna infanago, ke estis' malfacile 

. lliS-igi ilin 1U1lU d:e la alia: Nul' kelkfoje. kiam la jW!a 
K)labino, kiu estis uur du j:aro3Il pli juna .ol Johano. 
Griv~ieks~ ekridetis al li: eusoleco, ekmovigis eIl li 

"y.1;ll:rnega ~gonao, " ehriig~te' la anim,on • kva.záÍÍ per 
ťfm4fproksimaj<;1~'hěnáridaj i.nllinflajoj. Tíain l~ havis 
~ tian 1Se,U10n, Ke unÍYérso . kaj mondo kaj .viyo estas 

dividitaj en ou partojn : eu unu flanko stans -:Iá mondo, 
. en·la dua 'Viktoria kun siaj heláj harbuliloj, 'aitk,r~ka, 

. . figuro k~j- floranl;p. huso. Ankaií eií. si estis 
dé v!lag~ domo, bela, . pmf'tllldakaj:-, mirinda 
<natu:fQ ·Cle Lawi6:f' Lt j1h1a korpo ':'ůdoris je 

kamparaj: floroj, tero, sooo; kvanka.m Viktoria, vek
igante por la vivo kune kW! revolucio kaj' popolo, 
portis en. si jam la monddoloron. Ankau si preparis 
sin por nagi en la grandaj ahoj - t. e. studi eri 
Riga, .Car tie fIuis la vivo de la popola spirito, la tuta. 
nova m<ondlO. · . 

Dume ili vi vis, kiel floroj en varma laga akvo, 
ne sentante, kiel forkuras tagoj, car ili estis felieaj. 
IIi legis belliteratnron, debatis pri gi kaj sentis en si 
lon fermenJi... Tioe.stis la venonta vivo, kio kolektis 
la fortojn por si . 

Kiam la varma somersuno ekpaligis kaj venis 
septembra, Grivenieks devis forveruri. Viktoria, kom
preneble, havis okazontiutage viziti lian fratinon Elin
jon, kaj fine i1i estis soLij post la pomarboj ell' 
gardenangulo. Viktorio ridetis cifoje strange kaj rigar
dis ~n laokulojn de la juna studento. Nur kiam li 
per siaj ma.lmolaj manoj premis sian kapon al si 
por kisi, kvazaií adiaiíante, si rapide metis siaj" 
InanojJl cirkaií lía ·kolo, ektremis kaj forkuris, kvazaií 
si estus ion ektiminta. 

La patrino preparis multe da kamporieaJoj por 
nutrajoen Riga, blankajn lintukojn, wolorigitan litkov
rilon kaj' líttolajon. Johano ja devis vivi pli simp1e 
kaj iafoje veluri hejmen por preni nutrajon. La patr'o 
homole kaj kun fi<ťJ.1O donis la kolektitajn kvinoent 
latojn, kaj akompanita de ridetoj kaj spritajoj de 
nrnhau knabi.noj, li forveturis en malfrua vespero ... 

La sekVlln tUgOIl Johano Grivenieks estis jam en Riga. 
Siau havajon li donis vetnrigi per manveturileto al la 
autaiíurba strato, kie li jam antaiíe luis cambreton. 
Post 'w!u semajno sur lia kapo estis jam blanka stud
enta Qapo kun ora diabla Rruco. Li estis terkultura 



· stu.dento en ia univ.el'61tato. Lia koro es6s vigÍa ' kaj. 
hela, kaj: li oontis sin tiel liliere en ci tiu vivfluado" 
ke li ne rimarkis, kiam mallumig-is la siluetoj de 
bieno Grivas kaj la helaj sunoplenaj harondoj, de 
Viktorio. Li estis en alia mondo ... 

II. 
Tamen montrig-is, ke la ekzistado en la cefurbo 

ne estas tiJom simpla kaj malkara, klel oni hejme 
estis kalkulinta. Kiel ajn spareme li ja vivus, li be7.lOnis 
oentlatojn monate, se li ankoraií volis viziti teatron au 
operon aií iafoj'e studentajn vesperojn. Grivenieks 8ub
ite senti8, ke por li e8tas necesa nigra vesto, car en sia 
griza vila~a v,esto li. povis viziti nul' léciouojn. 

Sed ci t~oestis bagatelo. Li donos lecionojn, 
laboros ie kiel ofiósbo, se esto8 necese. Laboro tamen 
ne estis tiel akir,ebla, kiel sajnis, kaj tial Grivenielt" 
devis labori en in kontoro por malgranda salajro . . . 
Li ec ne havis tetnpon por viziti dum Kristnasko siajn 
g,epatrojn. Li pasigis miz,eran vivon, kian havas rnal
ricaj: vilagaj studentoj , ple.naj de forto, kurago, sed 
eterne forigitaj de pIi vasta soóetO. 

En la dua j.aro iu lia arniko varms lín por 
korporacio. Nun venis novaj elspezoj ~ sed la korporacio 
havis bonan pasinton - giaj filistroj estis gravaj 
statuloj: - kaj -tial li havis grandan esperon por 
estonto . . ' Kaj mm Grivenieks jam studis la trian 
sernestron, oni lin invitis, laií rekomendo de fU konata, 
kamarado, kiel edukiston kaj privatinstruiston al riea 
industriista familio. Lia devo 6Stis - prepari la 
13-jaran solfilon Gundabo en kel kaj scienooj kaj sekvi 
lian labOl'ůn en lernejo kaj dum libertempo. ' 

Kun ci tio la mate1'iaj cirkonstanooj de studentlo 
Grivenieks tuj san~igis. Li devis I,ogi en ci tiu 1'íea 

, familio 'eu aparta cambl'ů. Nutrajon li ricevis de la 
mastra tablo, logis en lia societo kaj' ricevis sufice 
grandan sumon monate kíel sala.j-von. Li eksentis kaj, 
avide enspuis la ebriigan aeron de Riga. Kune kun 
tio novaj' sentoj plenigis lian vivon kaj tute lin disig;is 
de tiu moudo, en kin li pasigis sian infanecon kaj: 
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Sud(Jll;(J no 

Io1'logis de tiuj homoj, kiuj gis nun en lia memo1'o 
'staris fume, kiel 'statuoj. Okazis tio malrapide, iom 
post iom. ': ' 

Kiam li lati invito de sinjoro Sala venis eu lian
logejon, enlasis lín hela cambristino kaj petis lín atendi 
gis kiam la sinjorino akoeptos lín. 

Griverueks siditis SUl' peza leda divanoen h. 
atendejokaj vole nevole ekrigardis la hele garnitab 
logejon, tapiSújn, pezaju segojn, pentrajojn. La unuan' 
fojon li vidis tian rioecon. Li sentis sin miloportune ·en 
sia simpla vesto; li mankaresis sian densan bararon, , 
kiu staris senorde SUl' ]a {runlo kaj turnis en la fingroj 
sian malnovan studéntan Capon . . -

Kaj tiam oni vokis lin: 
Enirante ll}mdcambron li ekvidis helan -sinjoril1on ' 

en lihera hejma vesto kaj kun perla- ornamajo cukati 
\.:'1. kolo. Al li sajnis, ke si , esŤ!ls ' an:ko1'aií juna, sed jam 
kun rondaj kaj forta:i ko1'poformoj. , Si eslis sinjorin() 
Sala, kiu deziris konfidi al]a studente la edukadonde 
sia solfilo. , 

»,Úu vi estas sinj'oro Grivenieks?« 
»Jes, .estimata sinjorino!« 
»Ki:an agon vi h~vas ?« 
»'Mi estas dudekjara. <c ' 
»De kia .regionó ? « 
Grivenieks diris la distrikton. 
Kaj CÍuj demandój éstis ~etalaj) 'ldeL ce,: jugisto. , 

Vidante lian vilaganan nekaSl}bJan g-enitemon, liJ. sin- - _. 
jorino ,ekridetis kaL,same . 1'ic;letante rigardádis la V1z- . 

' .agon, okulojn, manojn de lastudento! fkva~a;Utaksante . . 
Kaj- fine Sl deklal'is la céfkondi,eojri. '~." '" '. 

»Mia ,edzo invitis :yin · por :pripároli ,laedukadon '" 
kaj· instruadoD,de. ma fil9. c,~Vi ,esroš', en luia ~isP.9no; 

"Sinjoro Bala estas' tiel okuŘata~n sia '-ťlntrepreno, ~ ké 
li pTi hejmaj afeí-oj : :zorgine ' povas.' Yi cie kaj ciam , 
devos obei min. ~i ,pensas, ke ni k(;)mprenós~ula ' 
alian. Sed vi. d~vos . defeudi .ánkati mim ,opinj,on, se · tio ' 
ei>tos bezóna, Car :-ínia edZQ malmul~ kompre'nas 
ědukadon. ,Kion ,vi .t:>pinias n . 



Si .ekr~de.:tis, ~ed li ne -k;)mprenis kial. 
Grl~eDleks es~ dankerna al ~i pri la malka§emo. 
» ~ltut<f}konsentas" .estimata sinjori.no. Mi 

pen:os . .. « _ .. . 
.' . Li s~entis, ke ?fl. s~j<?ri.n? SaJ:t venas ia stranga 

o~don~ta f?rt~ ~aJ h tnms r~gardl en siajn okulojn. 
~l hav~.s kUragaJn, verdepalaJn okulojn; ili similis 
ngardoJn de Meduzo. »Bone,si.njoro Grivenieks! Ni, 
d?, ,. povas komenci jam morgaii. Vi logos Ce ni en 
Vlil eambDO. De Já. kvru:a g~s la sepa horo vi helpos 
~l ~uJ1d?bopl'epafl leclonoJn. La cetera tempo estas 
J,: Vla d~spono, .escepte l~ tagojn, kiam vi akompanos 
lm alghtvetureJo aií p1'OmenoS. « 

~i meti~ ?nu l?i'edon s~r la alian, prenis malgran
dan clgareduJon kaj p1'Opoms ankau al Grivenieks. Kiel 
strang.a tio estis· - li devis rifuzi, čar li ne fumis r 
Kiaj' antipodoj ili estis ! ~ 

»Ho, kiel moderna vi estas !« ridis si. Vi ne re
~'onas jajn ajn tentojn ? Sed iom post iom vi alkutim
Ig?S, ... Do ,-« si rapide l,evigis, »Cio 'estas en ordo! 
Ml" atendos vin " morgaií. N lÍn gis revido.« 
.. Si staris tute p1'OksirÍ:le al la studento kaj donis 

kIS~. la. ma~onfiel Iibere kaj volonte, ke liaj lipoj 
tUSlS *m ph forte ol ordinare. AnJwraií foje li vidis la 
okuloJn de Meduzo kaj post tio Ii r,estis 801a. 

, . J~a čambristino jam ate:ndis en la antaiíCamb1'O 
kun la ~antelo kaj bastano ... La junipe1'a basllono 
el la a1'l)a1'o de bieno Grivas! G1'ivenieks ekhontis 
ioinete, sed la kn:abino gaje ekridetis, eble divenante, 
ke la studento nun estos hejma homo. 

'Kiam studenta Grivenieks venis sekvanttage, la 
tubl familio de Sala estis kune oe la mangotabl0. La 
m~st1'O, i.nd~t1'ňst:o k~j komercisto Sala, havis pIi ol 
kvmdek JaroJn ; II eshs altkreska, kun blondaj haroj, 
sen~ara .nuko kaj malvarmaj, he1aj kvazaií akvozaj ok
uloJ- . Ll estis korekta, fiera pri siaj manieroj , sed ankaú 
siJ.enta kaj meditema. Li estis unu de tiuj, kiuj ne rap
i.das, sed cede atingas sian celon. Ne kalkulante la do
mon o en Riga, li havis pIi ol dek milionojn da latoj. 

" La solfil'o Gundabo estis malgrasa kaj- altkreska 
kl?a~) ~un O!lÍ edukis l.au germanaj burgmanieroj. 
LL SClpOVlS fan saluton, klel drosita hubo laií militista 

La trejnisw 

mankem kunfrapante kalkanojll, estis silenterna, sed 
dorlotita. Li sidis apud Grivenieks 00 la tabLo .. 

La sinjorino, apud sinjoro Sala, horuaií es tis bela: 
Síaj moderna vesto, perfekta frizajo, manoj ornamitaj 
l~el' ring:oj, karaj ornamájoj en onditaj haroj kaj pro
lun?a ngardo kvazau sternis ciujn. Si l'igardis al Gri
v.ellleks malvarmete kaj ordone, kaj li sentis, ke si 
11l1 su~estas. ~jnis! ke ia ~leto ridas en siaj lipan
guletO] , sed gl tUJ malapens. 

La pa1'oltemo unqe estis la studento. Li nUIl de
vis. rako~ti pri ~ia fa;nilio, pá kampalX>, pri 1aDOroj' 
ka~ celoJ. Post bo 0111 mallonge p1'idiskutis la okupon 
kaj ed-ukadon de Gundabo kaj post la taO'man~o sin
jo1'O Sala tujfo1'iris kaj ne 'l'evenis ec al v~spel'mangiO. 

. S~d :anstataú li estis tie juna sinjorino .-: fratino 
de smJQtmo. S.ala - f~a~~Q Dreimants. Si ,~stj,s pIi 
altheska, ph Juna ol sIilJormo Sala, vlgla kaj elasta 
kWI stranga splensento. Si estis de 1jiuj- tipoj , .kiujn la 
studento ,vidis en dan~onoj, nul' pIi eleganta kun 
g1'andstila silka vesto. Si havis Iipojn, ruge kolorigitajn 
kiel murr,IÍo" haroj~ trancit?jn »a la garconne, ({ kaj 
JnalgL'asaJll, IQngaJn manpJn .... , ~ 

Si 1'igardis la studenton per akra 1'igardo, sed 
sajnis esti :malvarma . 

. Nul' post la vespermango, kiam oni pripar,olis 
tagaJn okazintajojn. en socio, fraiílino Dreimanis ne
rima,rkite sidigis ď ce piano kaj ion eklud~čis, kiel le1'
nantmo, kaj post t~o ·transiris al konata valso, kiun si 
ludis ' diverm,ariacie. ' 

»Ho, . lgel tio plac.as al mi, « §i diris kaj· levis la 
kapon ekridetante al Grivenieks. . 
" »Cu vi dancas modernajn dancojn?« demandis 
Sl kvazaií ol'donante. ' 

»Mi lernf!.s, ~i l.emas,« mensogis li, Por ne esti 
t1'O malmoderna. , - : .. 

Evidentigis, ke la fraií.lino konás en la korporacio 
multajn j~uloj:{t ~aj <f}kin'iereŠig~ la studenton pri 
flivers,ai intimaj l?agate\ajoj. Sin genis nenio. 

»Olga .: .Cu ne estas · la tem]>9 -por ·vi flOriri? « 
demandiB .sinjorino Sala. " . 

»Bone, ~d sinjoro Grivenieks. akiompanos min 
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gis Plía h~jmo. Estu tiel ,aťahla, « ~i tunlÍs sin 
studento. . . 

»Bedllurinde, sinjoroGrivenieks nooÍau ne havos 
la tempon, ( dids la sinjorino malvarme kaj signoplene 
rigardis la studenton, kiu staris kiel inter du fajroj, »ni 
dcvl',ls priparoli la oedukplanoj'll de Gllndabo. « 

» La ;edukplanoj'll ? « ironie diTis . fraulil~o Olga 
grade k~lj signoplcne kuntirante sian ruhandon sub h 
<reuuo. »Mi havlls l1Crriajl1 planojn, mi vivus de unu 

· okazaJo gls la a1ia. Sed tiuokaze - gis revido! « Si 
ckludis ian fokstrolme1odi'on, salutis per kapklino kaj 
ne adiaiíante foriris, sed la rigardo, kiun si dedieis al 
sin fratino, estis pleoa de ardo kaj ' stranga akreoo. 
Grivenieks ne komprenis kion signifas tia soeno. Ti,on 
li kompronis poste.. . ' 

SinjOl'ino Sala sidigis sur la bruna leda apogsego 
kaj montris pel' gestoj la segon konlrau si. La stud
ento eksidis. Denove li sentis la stran gan , nekompl'ie
neblan sorton, kin radiis el okuloj de la sinjorino. Sill 
spirado ostis nenormala. En la okuloj hrilis profunda . 
ardo. Ili ekparolis. En la domo ekestis pi'ofunďa sil- · 
enlo ; odoris parfumoj, .. 

III. 
Studenta Griveni·eks Jam trl semajnojl1 plenumis 

sill:jn devojn de privata instruisw en 1a familiJO de' Sala. 
GrruldaJ1 penon de li tio ne postulis. Gundabo lernis 
nek tI'O bone, nek ankau tro malbone. Nul' dum la 
vesperoj, kiam li estis libera de cio, li sereis slan 
liton 'Oll sia ca.mbro kaj unu pen~o earmis lian koron : 
sinjm-ino Sala. Stranga lleklara timo, stranga dolea 

· .se11to logis lin al si. Kelkfo}e §i petis lin legl al si 
i.an novelon el j'Ul'n.a1oj au ga~etokazůltajojll. Tio . 
okazis precipe dum ycsperoj, kiam Gundabo ostis 
eu Bia cambro kaj laboris kaj sinjOl'O Sala estis ien 
foririnta kun siajamikoj. · . 

La sinjorino susur.ante pel'sin silka v·esto sidigis 
en apogsego apud kameno kaj invitis Griv€llieks. 

Ciufoje sia strange sugesta rigardo,intima ridelo, 
soifoplenaj lipoj kaj tuta §ia konduto allogis la junan 
studeuwn per stranga forro . Sinjorino S!lla estis OO1a, 

· diable bela.,. Parfumoj ciam akompanis sin. Dum 
fest'CllOj, kiuj okazis ofte, §i estis ciam cirkaiíita de sin
joroj, parolis nekompreneblajn sofismoj11, sed subite 
tra ridoj sia rigardo restis fiksita al la korpo de Gri.: 
venieks kaj penetris en lian' vizagon per tia intenseco,. 
ke tute nevole Ii rigardadis la sinjorů)Jon .kiel ensorcita. 

i, sajne, komparis la fresa:n, junan korpon, 
rortopleTla~ll muskolojn kaj. jnneC<ill de la vilag.a stu
dento kun la elegantuloj de Riga. Sia rigardo perseku- . 
tis lin crumomente kaj. kvazau diris: cio eslas vana 
- vi ne forfllgos de mi !: . 

Ofte 'Cn ocieto post teatro au opero ili ' il'ls, por 
danci ieajn, .al fiodorantaj ; k./lfejoj, kéloj , ell akl'8 
violkolora aií fajroruga blindiga: brilo kaj kriaea cinika · 
zumado de muziko, kie ili pasigis horojn, trinkante, 
danCl:Ulte kaj montrante ~iom konataj . kaj úcaj , iIi 
e tas. :Fraiílino Drejmanis, kiu akompanis iIin kaj 

'sútis multe danei, PIlenis manon de 1a studen to kaj ' 
fQrtiris lin on negl'OdaQoon: " . '. 

»Kio okazis al vi j>« flustás §i. »Vi estas pala kaj · 
pen ema. Kiam ni veturos al Arbarparko?« ' 

Si blovi parru01:itan ciga:redfumon en lian viz
ag'Ůll kaj per duonf-ermitaj lipoj kyazau vokis liu, 
Si e tis ruga, bela kiel sorCis~o, kulÍ ,akra ebriigemá , 
rido de sotGistino. ,. . ~',':. " .•.. ' . 

Sedla . rig.ardo de sinjorino Sala tenis studenton ', 
Grivenieks en tiaj rnQmentoj kaj li eksilenti '.' . Si . 

6 



Ék~taris Ii por irifor,~d Dun 
subite 'kaptis si nmntel~lín 
'kaj .inurmuretis · kun ,1Glsita, rido 

'., ekTlgardan~e haste, stele lín: 
}),SUl' la ,:kolonostaras via nom' : 

,~, Se . . ven.as eIla kor', 

'"Wl!,,,t< •• Iiť\n Pl'enu do ella iIaro , . 
taj ~rla, ~ton' la: non:í.On }$ku for:« 

. Ei'turnis sin~ rigardis sin ' severe 
: ,Sed ' Sl atentis jam pri la faden' 

kaj per la man" preparis novan linOll 
,atente rigardante al' haven'. 
Subite li sin tumis for dQ Ai 
kaj-preriis martelegon je l'tenil' 
per tia forto~ ke la fingrartikoj 
bl.arikígis vakse. Fa1is la frapiI'. 
EI la kolon' faj-rerkaskado sprucis, 
kajj:>J\W de akraj splitoj kun ekh'ru' 
8\IT' la " stuparon falis. Sed 1a templo 

. denun ne portis lian nomon pIu. 
'KaJ kun 'kdeť sin }etis de l' spiniI 
Dunal piedoj liaj la edzin' 
kaj: sur 'Splitar' de lía fam' genuis, 
kaj diris, dum si cirkaiíhrakis)in: 
» Ne '.esprimebla estas Dun la~j' 
kun kiu iros mi al hej~ dom' : 
Oa~ miloblitis nun 'grandeoo VÚl: 
P.es'tuIna templo estas via nom': « 
Vespere sipo kun naksosa flag' 
fornágis jam, sen vent' en la velaro, 
kaj glitis for en ardon de la sun', 
kusaDta -sur spegúltrankvila maro. 

Xa) Pestnm igis verda erikej', 
<tum poste pasis jaroj mil kaj mil, 
kaj en la omboo de 1a wmp1orestOj 
pastista . Salmo SQDas en trailkviľ. 
N~niu scias nomon ' de la majstro, 
$ed rigardante al la templopint' 
vi reve vidas tuj la konstruiston, 
car gi vi:digas gojon de ľ kreint'. 
Li estas kiel kara bOnamik', 
kiu . ~ii,taDoe sajnas jam konat', 
lmLestas samgojan' kaj estas frat'. 

EI. la sveda: Stellan Enghalm. 

la: ínallgajojn, lasinjorino diris al Grivenieks ; 
. , »Bonvolu resti. Mi d-ev.aS paroli kun vi. « 

Grivenieks sidigis kaj ekrigardis ~in. Si estis 
bela. ·La nokto pasigita en maldormo kaj: kapdoloro, 
sajnls" nUl' pligrandigi:s siajn SQI'cajojn. Ree li est~ 
málfoda kaj' malkuraga. , 

" »Sinjoro Grivenieks ... Pasintnokte vi revenis t1'O 
inlalfme., .. Mi nevo1as preqi:ki al vi mora1on. Ví estas 
studeňto, kaj' l~ june0()8a~~oj()n. Sed ne forgesu, ke 

' ýiank~ií estáS · '!l<iůkisto de mia , filo. Kaj: por mi ne 
esta-s: ~gale, kion oni paoolas pri vi en la societo. Ní(} 
mi$k~inpl'enu n:tm, sinj()~ <Griv.enieks. · En kórporacio, 
klubó; dánoojo '--'-': . mine kontrai'ídirosee vorton. , . 
tic vi ,povás aln:uzigi:; kiom vi volas.Vi j:a ne pIu es tas 
~ÓahO"Séd 8ajnas hl mi, ke vi 'vizitas a:rikaúprivatdom
ojn,Kajtion nii ';ne pov~ ' permesi al , vi ... « 

. GrivelliekstI'e ', miregiS: Kiel ·· .do ,si tion scias? 
Cu;~ ý.ere; Olga JiOiijam 'qiris al sl? . 
·",· ~KoÚ1p:oonebl.e; 5"i lraýas libereooD',. Sed mi: navas 

niiaj~ p:rOpta;n .. ~gulojn kajprincipójn.< Vl devos, 
'SÍtlj01'O :,;s~dientiÓ OOsigi ;'la, interren,koritojn kun mm 
. fraf;in:o/;.fraU1iĎÓ< Olga, au 'wrlasi ,laedukadon de mia 
filó.";~. něniOn ·volas hl Vi áltrUdi,EIektu .1 Mih'avas 

' '' propraj!!,' kialojn kajpriJici'pojn ... Mine postulas 
~--. '",\- -'--- ~~. .... ::;~-: !ť.~,j. '>~;, .' ~ . 
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JfQj de; \1i '1\l >~PQn90~. Vi :poVas " fari, -~9~ 'viJto~~s pIi -" 
bona:, "Sed',primia:i-égúlaro: ,mi ne" volas' :r-ezigni . 
Kaj imm; mi ' peta§ :Vin! Iru al ·ua:horo kun Gundal>o. - .,. 
Gis r-evido! «, . ,', " . . ... .. 

. " ďSirigar.d~ lin pei sia .striLTI~ bri1antarigardo kaj 
fi<lre kaj' elegap:t<l 'fo~iri~. " '. ", " 

Grivenj,eks sidis$Ola kaj médlfis: En )i ribdis 
la tuta fier,o dekampataria ' mo '., F,eriri ! "Kaj- fuj! 
La monon li rioevos de siaj gepatroj ;kaj finos la 
studadojn kielseJldependa viro, sed ne ,kiel servisto de 
ci tiumiliouula faroma. 

Sed ·la argentgri~a barbo de la patro, la kurhig
iuta korpo de la patrino aperis en memoro. La detruit
aj tegmentoj de la patra domo dum mondmilito . .. 
la grandaj §uldoj .. • ,Cu vere li, sana, juna kaj forta 
homo, laborigos por si siajn _ karajn g-epatrojn? Plena 
de pensoj: Ii Iris al sia lernanto kaj roomencis la leci
onon . . . Neni;u dev.as seii pri tio, ne:olu. pume ekzistas 
la eterna mondordů, ne estas liheraj homoj , estas 
nur servistoj ... Bone. Poste, ku§ante en. sia cambro, 
li sentis sin kiel verdanta kverko, kiun cirkl;luas lupulo 
kaj' argentumitaj arane'ajoj. Neordin.ara, n~vidita, lletra
vivita! Kia diferenoo estas inter simpla eamb'raoo kaj 
oolegc garnita salono ; inter malriea tagm.ango kaj la 
nUDa vivo! Neniu povas eviti tion, kilO clllvas okazi. Li 
ekdormis en la mola lito, varma Calnbl1() kaj' pensis 
pri la kapit;ulaoo al vivo ... gis kiam li lnem ostos la 
roganto de la vivo. f 

En la sekvinta tago okazis malgranda festeno. 
Venis la pIi průksimaj amikoj kaj parcnooj , kelkuj 
studentoj. Mankis nul' Olga ... Kaj sin jOl'O Sala for
cstis jam kelkajQ tagojn. 

Sed sinjorino Sala estis tr,e atabla. Si . kondutis al 
Griw:nieks líel, kv,auu ciů -estus fOl'gesita. Si ee ridetis 
kaj koketis. Kaj lastudento denove ~entis la strangall 
tUnonkaj ion terure rnisteran, kiamsinjiQTjno Sab 
preterpasante karesis lin per sia rigardů. Li estis all
kŮfau kvauu infano, kiu apenau iůn sen tis, naive, sen
orde kaj nekomprenante. 

En malfrua noktů la kompaniů forveturis post 
dancadů, kantado kaj trinkadů. La domů subite ek
sil-entis. Nur la flOl'Oj ankorau oonodoris en vazoj kaj 
parfumo sv-ebis en eambroj. La f-lljl1oj estingigis. En
iranoo siau cambrůn Grivenieks f'enkůntis la sirljori
non on koridorů. Si sajnis esti ekscitita. La pezaj 
hal'okrispoj malorcle eirkamssian kapon. En la lipoj 
estis malluma rugeoo de sango. Li sontis dum unu 
momento ion fatalan. 

Bano ' 

»Bůnan noktou !« li salutis. 
Sed si metis al vi varmegan rigardon kaj f?ril'Ís. ,. 

Kiam Grivenieks sidis SUl' sia lito kaj preparis ,sin por 
důrmi kaj ankoraľípri , io revis, lapordo maIlaute 
malfermigis kaj -Ilntall li -staris sinjodno Sala,. Si- estis 
vestita en facila, nigi'ota 'nokta vesto kaj venis .', 
kiel laso1'to. Kůmence al Grivenieros ee ~ajnis) ~ ke 
"idas fantůmůn - ' tiel sunite siaperis. 

>, Cu mi n e genas vin? KieI mi vidaf, 
110 dormas. Mi ,ankau ne . . . » 

Li serCis ' kion r,espOrrdi. .' 
»yu vi kolerasal mi, SiDJ0l"O Gd~eÍlieks 1> (( . ~i : 

diJmandis pIi kajpli mal1aute: . ' , .... '. ~~, 
»Kial ? (( diris li rigarBante§iicljnnudajntnauojll;, 

kiuj ,aperis ·el sub la plejd.o: Sed en ' la sama momeritlÓ.. 
siaj mánoj fotte cirkauprenis iian k,()lon kaj .ióbonod- .' 
ora, neordinara, sufo~a pr-emigisal li. Oi estis la , ~():rpů 
de sinjorino Sala: Li senti.s ke s~aj fing-roj vagádi;ls 'eIÍ ', 
liaj haroj kaj karesas lianlrolon. .'. '_' . 

»Karulo, . kiom malsaga ,;j ' estas. Mi long_e , . 
mentis min; nun mi ne .plu ·povas suferi. ",Ni-,;Í,le 
konfliktu k-llj- Jledisigu . . . ( . . .. , ť' ~ 

·Grivenieks ne estis. bone informlta eITei . LI .... ·i1' .. '''', . 

en kiun lín fůrlogis 'la dorlotita, si:újorino. 
li konservisen 'sia juna -korpo . ~e nurpor 
diligenteco ka jekseitemaj . . ,- sed 
oatalo .por estonto. Kun" vil;,tgaJ 
nUl' en rnalůf;taj momentof de ' 
Viktorian li sentisensiaj 

Nůn li Sénti'S~ k~ li . 
devtls la: tIDuan ď tojOl:! . 
La ' flor,llnfa heleoo. kaj '. tro ·VU~ .H •. ~.um 

. Sala ťbriigis' lín, klel ~ fo);t~. 
si'n liberi,gi' kaj' atl~s,' .' 
ajn Jiturnissm, ;"~"';·" '-\1·<l .. L 'UI"~.1 ,~':"~.,p..,,,, 
sinjo.r~?Sala . . 
li, fotte .Cirl~aúpreIii~:~~~n;i''1~g:aLQti:~(')IlI·. /;'!~ 



'-",?-:& .. ~ "! " <'. .. .. 
Se la ;un~ iegisyi , caé(tr.on, , '" 
:f\:aj timie,n, ýola.s vi cirpigi citron, 
'Po venn, ., Btreeu viajn auskul!ilojn! ' 
Ke b(}I)e Yi : kómpr,enu la kQnsilojn. 

Unu~, s,e_ vi vQ}as skribi verson, 
. N~ k~dú, ké ta tú.hm Univers0ll 
, ",y~. deyas .~ngi nun perunu Jojo. 

, 'La , karaváno nialg1·.áií . hund,á bOj'0 -
Pluirás :,: cu, vi ' konas la 'proveroůn ? . 
Do, :šu~i: pov' né ' 'strecu viall cerbon. 
Gár se ,vi al gi ,tIX)un. sú~on taskas, . 
1':a 'm()11t~aku~ .-: sole' mU8011 naskas. 
Ne ser~u i kouvulsic TI/.){)(Jjn temojn. 
"Se vf 'ág!lr,das- La nlaJstropoomoJn : 
Apenaú ili. h~rvas" temoD .tian, 
Kiún~ .áli~j jam' a:ntaiíe ' iani .. 
A~u))de ne ' prj$kI:ibis - tamen, · ilj 
Bn nDvá luillo ' Sajnas ál ni brili. 
Ne diT8s mi, ke vi dum v,eJ'soheo . 
l'fifd~~l d~ ekpenso kaj ideo, " . 
S{í(l, .. ue ~oTg,esu, ke . ~le la scnt,enoo. 
Ec né la ,simpla kaj vulgam senc.o 

' . .Ja~tas, ki'U eu la vérsoj' gravas. , 
Sed, + .ke 1a penso fOl'rrwn nUJl ekhav.as. 
Mi ne parolas pri la forrn' ekstera, 
S,ed pri la form' -interna kaj misliel'a, 
~e,r kiespey' la fugaj: senť , kaj penso 

.. E,kkr.~kas, oentobligm; cn inteuso 
"Kaj', igaskorpo, kiel paus' de Dio 
l "arJgis Inoudo per la estu-krio. . 
J.es, poemnasko, en formfp.l!do pura, 
Ja :estas mondo: kré' n;ůniat'Ura, >, • 

La v~ispj, estu kiá a:jn la kerno, 
Alblovasnm per spiro de eterno. 
pum, ~e ~ la '- formo eslas lama, plumpa, ' 
"Ec plej potenca ' penso igo,s stumpa: 

' 'J)Q '-::- estu via ~strebo kaj fieI'O 
Ne, ».kÍon «, sed »en kia maniero «. 

Per tía klara,senkomplika stilo 
En diafane kompl'enebla brilo 
Aperos ee simholo plej .vuala., _ 

Rifugu de , la bela fraz' banala; 
Kiel de pes~o! E~taE1 tiaj frazoj 
Por Ciuj eblaj bwj kaj okáwj . 
Eu .Ciu ling\'o. Kaj per pen' malgraT)da 
Ja eblas iEn plekti ell girlanda 
Sinsekvo, gis volumo! Hela distl'O! 
NiveLo: libro de ámleterisbo. 

. Parolu do nature kaj senpimpe, 
Sed tl'afé, forte. kerne, ee se simple. 
Ne uzn epilietojn superfluaju, . 
Banalaju, stopajn, plumpajJ1 ' kaj enua:jn , 
Sed,. se vi mas, ilj. nin surprizu, . 
Kaj ire~an sencon frapan mobiliz'U ! 
P'óste, ne komparadu senutile. 
Komparon oni troÝas j·a facile, 
Sed gi ne estu pimpa ornamaoo, 
Kiel mallerta§minko SUl' vizago. 
Komparo vera hrilas kvazaií toroo 
En nokto, kaj per elementa 801'00 

Lumigas al ni, kion vi, pi\ElÓ1JC, 

SUl' tuta pa~o klarigadus grize. 
Kaj se komparon tian vi -- enplektas, 
Do estas bone, ' se vi gin respektas, 
Kaj vi ~in ne fOfPU~ tuj rrtaMpare, 
Por ke ví nov~ kaptu jam ' 6ehare .. 
Komparo via brulu pIu en kaSo, 
Kiel suD cindrojbrulas la ardaJo, 
Gin per komparo DiOva ne Bufoku, 
Ec, poste gin por nova viv' .revoku. 
Magie gia rememor' aperaB, 
Se gi post longe 1'00 ekfajreras. 
Se al abisrno niara vi komparas , 
La runon, kaftujsekve tie star~; . 
Ke gi tra l' kóm pikis per ponardo, 
V,'i, kara, estas tre konfuza bardo. 
Ne skribu: »antaií oelo el Ia selo 
Mi falis, car sirigis mia velo. « 
Nek díru: »La potenca ferá dento 
De I' tempo, kin tiom da torooOO 
De 'lármoj jam sekigis, donos nepre 
Bal,ZámOD al Ci vund' brulanta febre. « 
Nek: »Li C iniciatis _la fajreron, 
Kiu de tiam lITeskis ' en nveron 
'ľiel grandegan, Ke slll.r",~ia -ombr<l ' 
Ec nun ripozas " granda ~homouoml)t~o. \< 

Car · se Komparój , .plllr~j inlierluktas, 
Ja ti~ sole bíldk01l:firzon l-ruktlls. ,-
:{(aj: .klare moutras na bildkon'fuzo 
Pri la málvera; niáJ.sinoera . Uzo,. . 
De la kóinparo: Oni ~ vid$» 
Ke.la ~ton nur)a r.imoj .gvidas, 
Ke ne ta Jorto de ']a fantazio, 
Per la- billlkrea povo de :v,.iiio. " . ' , 
SugeStis Ia ~mparón :al animO; '': 
Sed~i t:iu~ ,IamasEOSt troYÍta rirno, 
Trenante, la postajon sur la tero,' 
Malsanepro la manko de ·sincero. 
Jes. Se l' Jéo~' ne.>sll!J 8Oroo tenas 
Mem la poeton.KlUD tlkat~as ? ..' 

'. 
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- J~ LEJZER0'W'I-CZ, LÓ~Z : , 
o Antau kelkaj jal'oj mi publíkigis en 

HeróJdo kélkajn capítrojn e1 mia 
»Verda Biblio«. Hodiau mi deno\'c 
prezentas duaJiajn capitrojn cl la 
traktato pTi Fcstoj. Mia »Biblio« havas 
'liun niirindan eeon, ke efcktivc ciu 
povas legi ~in (krom bHnduloj): 
krcdan to kaj ' ateisto, piulo ·kaj bigot
ltlo k. t. p. 

Festoj 
• Ca,pltro I. 

J. Jen -estas la festoj, kiujn mi . staTÍgas por Vl. 2 . 
Et{lma interligo inter mi kaj vi estu tíuj festoj. 3. 
Tugoj de spiritlevigo i1i estas, v,el'SUS gojoll en la 
koron kaj, homananimon uoble inspiras. L~. Coju, . 
goju - mia v,erda popolo - .kun tirnpanoj J(aj 
tamburoj elíru en la stratojn. 5. Viaj vi!'gulinoJ 
(j'lInuj kaj maljunaj) hlankv,el'dajn robojn 8Ul'me. J. 

6. Kaj' cho portigu tra la stratoj, ' 
Sl?r la vojoj de Geuevo jubi10 aiígigu. 

7. Tia estas la volo de Kruoo, mia sinjOI'O en (;-en~vo. 
8. E:n la oka monatode la jaro, en la iffi1Ua semajno 

de tiu monato, festu la F-eston Universalan. 9. 
Dum sep tagoj altigadu viau spiritou kaj eu )a 
oka ' tago disiru. 10. EI ciuj anguloj cle mia 
mondo kunvenu kaj ripozu gojplene. 11. MehlOru, 
ke la sabató de l' jaro giestas por vi: ne faru 
ian laboron en tiuj tagoj ! , 

t 2. Kaj jen estas la faroj, kiujn vi ' darfasfari 61\ 
tiuj: tagoj ; por altigo de l' spirito kaj agrabljgo 
de l' tempo ili servu al vi: 13: _ Babili en viaj' 
sepdek naciaj lingvoj - gi e8tos por' vi memorajo 
pri la lando Babela, el ki:u mi elkondukis vin per 
fOFta mano kaj' etendita . brako. 14. Disdonadi 
subskriboj:n, fotograf i kaj ekskursi. 15. Kaj viziti 
vidindajojn, brui en la stratoj, marsi (ďek kilo
mehojn en Chl horo). 16. Kanti,danci kaj ami. 
l? Oio-(;i estas dOIŮta al i por via vivo kaj 
felico . . 18. S:ed la&orofi ne ~aru , ~n tiui lag,oj, 
Ca'J: gi ~gos ahomenirida por ' liii . . Íg. M~moru, ke 
fe ' to dene/li,ofarado gl' es tas '- lu ' sabálo- de I ' j:u1o. ' . '. . 

2 0. Se veil0~ al vi"vil'vj', 'kiujn mi' lie saňktoleis, koj 
per dQlcaj 'vortoj,nlpalIOIQs vin: 

}} Aiísk'ultu~ mia popolo ! . , 
.2 I, Svitallte ni pilgl;imls ci:;tieb, mang-o n al ,buSo avaris. 

22. Ne, estu d-ó permtaj tiuj tagoj de l' vivo kaj 
laboron heriitan ni faru ci-tie «: .0 •• 

2\3. Vi . f.ol'pelos ilill elln,i.a tendro, clÚ"falsaj . p~oIetoj . 
iIi ,tas: Mi . ne "s~tpleis llin. -24. La dolceoo 

de \ lia} paroloj ~stas kie~ lá laIl~ de sel-pelito. 25. , 
Malfidon iii 'volás semi en viajkoroj ~ maJespe.roo ' 
planti eu viaj an~moj -.:.:: ~tonumu: ilin. ";' .' ' .:' . -, ~ , ' .. - '-' .. ' . ~ 

A ' 

CapUro n. « 
, .~. ~ . .....~ ;.,.j:t . \ "". ...: • "-

" I. Okazis eti ' ~a nai1a ." j~'(j.Wst., 18.. úiali-elico de 
HelsiDKi. , f' Riam, Jolvmo I.liI- ~'Ko-M'ercanto " estis 
reg? en' &pefantuj-Q ·k~ .'dlka pez!l~ KtuQQ .-premis 
lian kol'On:f 3. :'Xaj veriis ' -Krakoron :-roia " verda 
popolo •. -el dekoj da lanaoj ili venis. '4. Kaj jubilo 
SQn,is -en la stl'atoj, juHilo .· gojiganta mi,an .koron. '".. 

,5. Kaj la triboj, kiuj ,Alpilgrimis,estis: 6. P.gl>oj, 
hritoj kaj. svedoj. 7. Kl!j ~gennanoj, jta:1oj , ka)'_ 
eehoj, ka3 Danziganoj multnombraj. 8. Ka-j franooj, 
bulgaroj kaj hispano. g. Htmg<!OOj, . rum<tItoj en , ' r 
naciaj vestoj. I!. Entllte sepeent dudek j.udoj '-cI. . 
tridek ok landoj. ~I 2, ' E:aj éslis'"grauda gojó"inter Ja 

muroj de Krakovo. 
13. , Kilj v-enis tÚ vjroJ de tri f1ank9j, de la menclo.~ 1.4. ' 

De oriento, de . n01'do kaj de okci<!ento.{ 1,5. Kaj . 
la nomo de la unua viro, kiu , venis de oriente, " 
csti.'> Junlo Pagi. 16.. Kaj la ooU1o ·de la ]lordulo 
estis Andreo. Apud, ' kajla tria, kin ~el)isd.e:,okcid: . 
anto, nomigis Kafů Mt. 

I? ,Tt;nio Pagi ~tis prof.éto. El ~rienta ·Blldapesl.o li 
vellís por avedi la popo]on. 18. Andreo Apud estis : . 
apostolo. EU ,1a norda SkandiUavujo li konvertadis , 
milojp cla idolanoj.I:g. Kaj kroni~isto estis Kafo ,' 
Alt, kiu venis de okcidento, el Kolonjo. 

20. Ka} la tri vinoj kuriÝo~is 1a poPolon, kaj 1a,' pppol0 
venis g'oje kaj jubite (car gi tre satis )~ triviroju), 
21. Kaj: kiam la . tri viroj aperis autaií .1a . popol?, 
la entuziasmo Iarigis ;Ů'ienéza kaj- sence!>a.;, 22. Sen.: . 
finaj estis ,ta aplaiídoj kaj vivukribj gis 1a profeto, 
etendinte sian manon,silentigis lápopo];on. , 

23. Kaj- J unici P,a,gí; ' la pIOfe~, tili kiu v~lDis~PJa 
oJ'i.enla Budape~to, ůll'is tet~ra.in okulojn 'kaj e.k-~' pl\l101is la uralwlon, . dirante : . , , 

2 q. Mal.fermu viájn o~e10jn, ~ popolo 'koinpatmda ~' ,.'. 
. Kaj- malstopu viajnoe,rboju' I . ,J'" ." 

2 5. OaJ: mi utilajnpa.rolojn volas flu!ltri en viajn prelojn 
Kaj oleon de sago ve~i -en ,viajn" lGI.IX.!jn. . ' 

26. Vidu ': abeloj scia.f; or4on kaj ,konaS si8p-; retipon, : 
Sed mian popoliOn ,moraas kaoso. ,- ". 

#,,,r 



~rad~Q ' de j iwugajpoeÍYwj. 

~.~ ~ 

Ra.lgaja nokto 
,. .::lIo. Strigo, venu krii Ce l' f'enestro ! 

. S~nOela estas mia vivo-vago, 
la s~mevi~ e~tas _mia estro. 

. . Rom pita Ja pafarko, kaj la ' snuro 
."suita kaj seópinta ~iam la sago 

. kaj Ciuj revoj estas en forkUl\o . . 
~ , - t , 

Ho, via noktá kri' melankolia· 
~'kon f~nnas nun nLlaca koro mia . 

,1"cvanta pri l' estinto kun s~p1r.o 
,':,kaj »sen ~ espe}" vívan ta endezil'O«. 

Gaja mateno 

" 

pereas efl 

atendas 

la Carmari,~oje trilan najtingalon, 
dum Suno, per la radiar' el 01'0 

disigas cirkaií mi la noktvualon . . 

Benaf.a ; estu, frua sunradio! , 
Naturon veki~aptan benuDio ! 

La Najtingalú kant3.s: En Espero, 
,en -Pác', en Amo estas nur 1a Vero. 

.Al1a Maro 

Mistera Mai'o, sorca mar' ,safira I 
Vi , cf,ntQbligas mian vivon vcre; 
vi log;as min per rava forť altira.' 

-Qu l' kor'do ľ · maHelica poetino 
SaHo vagadas tra l ' ondru" mislel'c? ,.ou 'SorMeinojn ka§as via sino ? 

Kial vr sanonal la saúgo donas" 
- kial mi en ekstazo 6e vi dronas? 

Kio altiras minal via pura 
profunď mistera, fea . Mar' lazura! 

.' 

48. Rigardu, rigardu, jen mi havas malplenajn man
ojn. Kio estas eo la mano? 

[lg. Kaj la' popol0 respondis ekstaze: en Vla mano 
estas nenio. 

5.0. Tlam Andreo Apud eksvingis la manon kaj subite 
en ' gi aperis ruga objekto. 
Kaj' li d-emandis : kion vi vidasnun en mia mano? 

51. Kaj la popoLo respondis ckstaze: En via mano 
,es tas la ruga kato 1 • 

52. Tiam Andreo Apud metis la rugan katon cn bluan 
. skatolon, kaj ciuj vidis, kiel la blua skatolo mal
kreskas gis gi igis tre cta kaj li metis gin cn la 

. buSon. 



!í3. Kaj Andr('{) Ap1Hl (I·emanuis : K io csLas ('ll 1111 a 
buao! 

5/1. Kaj' ln popolo (!D ~uziasmc rcspondis : ~n via 1.)lI ~O 
{'slas ln rug-a kato I 

55. Tiam Andmo Apud, Ia. aposlolo de I Bordo, tur,nis 
la ,ok"'1110jn al cieJo kaj ctcnd}nto 1~\ manoj n 1iris: ; 

56., Rigurdu> rigardu: cn min huso ne citus la ruga ) 
, kaLo, . ,<'~ , 

57~ lú,j dimuta tion, li komencis tiri cl ' sia huSo _, 
senfif;lc ; longaj.1:í . r~bul1~ojn bl'illll1tajn per mil ~bl_- ) 
o~j de. :lá, :cielarko . . " Kaj gr.allda flustrado Imj ,:
mu'udo ms tra ' la popolo. \, '" 

58, Kaj' '!:a pofíQlo" flustris ek~:oo: Senfine lOI1 O"a j 
.ruhandoj, scnfine longaj r\,lbaJldoj ! 1:> 

59. 'po~t tio Áll"dr'~ Apud, pl1enis alian, akvokolora~ < 

hrol:!)u, ekfl'11l'letis sUr gin per (ingro, kuj, subi tt:; ." 
, :cl Jl! ~kvokol'Ůfa" skatolo elsaltis verda obj'ekto, . -: 

60 . . ~aj.~ Andreo : Apud clemandis. dirante: .Fíclanla ,'. 
... popolo I K~o estas gi ? ) 
6 T, Kaj' )a papolo l'CSpondis ekstaze ; úi cstas la wrda 

aZ'8no ! - " , 

U:l. Tiam Andl'oo rermis la okulojn,· ei'endis la m3Jl1ojll 
<! l 1.'1. .popoló, kaj .ekvoki,s : Fidant[i pOPQIQ I mg,a:t:-_ 
du:, ngaJ.'du : DU'U venas trc gl'ava."'<lemanclo. 
Cu vi estas rug-aj 'katoj ? , . . 

63. Kaj' la popolo r-eSpondis ekstaz.e ;é'Nc.. Ni ne' c:;las' 
,l1lg-aj katoj, scd ni estas ··b ve;rq.~j azenoj. 

6 4. ~aj" beatig~s , la ~eno de · l'-.apo~lo kaj liliiris ' ~'. 
Flclanta popalo L Mi gratulas al .:vi. ' 

65.:Kaf la Popolo l'.esp(mrus' ekstaze : 'A,men. 
66. Post čio-ti ln apOstolo rajde 'sidigis ŠUl' longan 

ru~an krajonon, kaj 'Ilkomp:anátacle ,pigraj i'Qoj,ektoj" 
Iugaj' .katoj kaj : fla\taj hunooj li" eksve:bis ,en 11.' 
nebuloJn. :.. . ' .. , ', ď;.,.' ;li1,' t' .. : ~ 

67,' Tiuj-Ci iguoj kaj mii.aklo{ okazls antau 'la okulQj ' 
.d~ ra. ,~t~~polo .. Káj ~a.k~Íl{kisto ~ Kaf~ ' Ait 
fldele notlS t:lon, kion hVldis. tl8. Por ke n e 
forgesi~u la signoj de 'vero ell" Ia vercla ,poÍ)QIQ. 

, La ciP.la infanaro petofadas, piUUudas kun ll!- n.,mkns-
.. enoj kaj molaj 1ariugoj falas SUl' 11.1. :teron. ·.sub " ~a pa"SQ:j ,de ' 
la homoj gajeridas 11.1. fresa ne~o, La Ciela iblall~o ' inspir
as pacan senton kaj en ciu domo pGrfes!~: vestaš sin;'qnu 
cambrG pOl'~ forgesi pri ' 11.1. kruda iealajo j , ke . ei 1a ~sen- ·.i 
makula ciela lanugo íam fari~os koto griia . s'u.r 11.1. ~ttiro . ,-' 
1<'orgesj.~i kaj luli la laC',dIl,...anirnon -per efemera :iluzici, per .. .. 

· plej aha sopíro de miljaroj kaj nut~i lil 'formode brilet- .. 
antan fajreron de' espero 'pri harmonio!! · Qptimismo , 
svebas en la: aero, -pio, vib.ras en· la animoj, psalmo.flugás 
fur el inter ta lipoj kaj 11.1. liomoj montras 'sin gefratoj' -
.por momentoj . Subite en 11.1. mez o de , 1 a.. V.ivdezepto,ilreř,aS 
maJgrandaj oazoj: ornar,nitaj . abie~uj. ~La hOfficrj cirkaií
staras, kun ~ojlarmaj pensoj rigardas la p~lpchillmantajn 
kandeIlumojn kaj dividas sian egoismon; veki~as ·donac": 
emo en ili. , . Mi elezirus esti nun- mil:ionulo, . aJm"enaií 
por tíu ci tago, por ke mi povu elisipi k,ij lcoi1t~ntigi 
mian donacen:íon .. , c . 1"0'1' -de lHia ianulio, fol' , aé"la hejm~ 
lando, en fremda urbo de norda lando mi staras SUl' Jil 
strato . kaj mi atenclas lil: aiitobuson. Mi estas il)vitita' po): ' 
la vespera soleno ál familio .. : Mi ekiias pOl' varrnigi .min 
ce fl'emda fajrujo. Miaj pensoj vagadas ie maJproksime, 
kie eble' en tín ci moníento rememoras pti mi miaj geh

-matoj ; mia 1armokula 'edzino kaj roia filelo, atendanla " 
.la donawjn de la ,Tes lleto. - Ci lic JH' abielon 'poftas ta ' 

, ».Kristnaska .,MaJjunulo«. Nur .. 1a kutimoj diferencas; la 
tcnclcnco, efiko estas-samaj . . . Jes, lu ' samaj pOl~ tiu , ' kiu. , 
c?, pl'opra hejn~o .festenas,. se.d ne {lOl' _~iu, kies okulojun).' . ," ", ( 

· vldas, .seel ne ngardas, Ml vldas la abwton' antaií lm, sed , 
mia rigardo sercas la kandellumojn de fora abieto.; Mi ',',,: 
audas la- ga.i an gojon de , inťanoj ; sep mia -!wro 'uuskultas 
neaudeblan gojkriojn de mia. fileLo. Abieto, oazo en · la 

· y'ivdezQ:rlo, ll_un via konsolo-sajnas esti' '!lorna kar:esjldo 
por mi. Bildoj e1 pasinteco . desegni~as , antau Dli kaj lni 
fOl'gesas pá cio cirkaií mi ... El la: sinfórge3igo rek9ns
ciigas min, bonk~ra alparolo : »Cu viestas lata, sinjoro:i> L 
l{ideton mi trudas 1.1.1 .la lipoj bj h0ntas pJ;Í 'D1iamalat~n~ 
to, p~r kiu senvole mi sovis .m!l~ankolian .. humoroll-en ·'hi 
generaJan Sel·enon. Mi aiískult,a's l~ viglan .interparoladon; 
faritan en lingvo nekonata de mi, mi. ridas kun' lá: r.idalltoj 
pri tute nekomprenitaj sercoj kaj mi sent-as, ~e rnia rido 
r.ikanigas kaj-, roia mieno farigas rigida masko, de kiu mi ď 
ne povas liberigi min. ,. - . Hontll, dolore ;honte" sed ,tíel 
dece ! . La vagabondo de l ' mond.o ne ' PQvas .resli sol a .por. 
libere p)ori. · . . La vagabondo estas ofte sJ.lavo de la homa 
boneco, dOriacitaal li "$ub kristnaska' abie'to kaj r tiuri plej 
v1I1oran donacoJ;l rekompenCi per pesimistaj pens!lj estus ,. 
abomeninda maldanko . ,. Vagabondo,;ridu tra 1a larmoj , . 
por ke nen~u rimarku;~ ~e via animo fwstotremas ce 1<1. 
kandellulllOj ke pro soifp. suferás vi ce, la alHa 0:&.,0 I 

! ~~ . 



Reda:ktas: 

Je8n farae -fetllke 

LA FILMMANVS'KRIPTO ,' 
La , p~ej grava fundamen

to de, la filmo estas la 
, ' 

manuskríplo, la scenario. 
En 1a ·naskig.a pll.ricd()de la 
unuaj fih1) oj la regisorój 
ha.vis la · manuskripton ell 
la kapo, poste ili notis la 
agadon SUl" siajn manuill

ojn, kaj kiam tiuj ci ' ne suficis, en malgraIidan notlibron 
- kaj tid jom post iom kreigis la filmmanuskripto, kiu 
sangigadas kaj pliperfektigas konstante, samgrade kun la 
evol uo de la filmtekniko. Kiam oni ' hodiauenpasas en h 
filmla~orejojn, oni ' rimarkas sur speciala tablo dikan kelk
centpagan manuskripton, en kiun krom la masinskribitaj 
scenoj estas margene skribitaj mllltaj notajoj de la reg
isoro. La manuskripto en sia nuna. formo e31as produkbljO 
de multaj kapoj, kiuj en multsemajna komuna laboro 
clcerbumis kaj fotmis gian enhavon. La nuna sonanla fil
mo postulas la p.recizan fiksadon de la sceno (optika 
agado) , de lit dialoga parto, de la muzika kaj akustika 
agado _. krome la teknikajn rimarkojnkoncernc la 

, aparatomovojn ' ktp. 
Mllltaj homoj pcnsas, ke ili estas naskitaj filmpoeloj. 

La dramaturgoj en la graňdaj film firmaoj, kiuj esploras 
k~j kontrolas la amase proponatajn filmmanuskriptojn , 
povus rakontÍ groteskajn fabelojn pri la diletanbij labor
ajoj, kiaj elkreskas el la cerboj de filmavidaj junuloj , 
kinofrenezaj knabinoj - ec kuiristinoj kaj k~menpurig
istoj '! La gJ;'andaj jurnaloj, kiuj de tempo al tempo aran
gas publikajn konkursojn pri bonaj filmideoj, ciam de
nove disnistigas la opinion en la publiko, ke ciu homo 
povas esti filmverkisto. Tiu Ci opinio estas erara. 

, Tamen -povus okazi, ke iu homovizitanta kaj 
stu~anta tré ofte filmojn en la kinote;ttroj ' h-avas taugan 
ideon, la.fun!'l~entan elirpunklon por láp~sta filmlibro . 
La ptocédo 4~ la naskigado de la finforma 'filmlibro havas 
multajnetapojn. 'kaj gi komencigas- preskau ciam per l a 
t. n. »exposé«, sinoptika skizo de la filmo: 'I'io ci skizo 

, aropleksas cirkau 6-8 maSinskribitajnpagojn kaj donas 
la cefan Jinion, 1;1 muzikajn kaj akustikajn eblec-

, .... , 

ujn dela filmq: La : ~ exposé « est1).s laba~~ ' pOl' <liH kio 
schos "poste:, ES,tus ,poJ: lq.)m-encanto , ~~e , !\,ensimce 'ycrki 
dikan njanúsk·~iptQn. kunoetaleellabqdt<t , sC"':l~ro " neniall1 
li sukcesus ' erriigi dramaturgon tralegi, tian dikan libron. 
La sinopJika.. skizo rapide informas lit fil'ltlaOD pl'i.1a ideo, 
terno, agad(;; cefaj ' r~lantoj , rnuzikaj ·e~lecoj. ~aj - kio 
es tas plejg-!.'~ v!ľ -.:... gi permesas ,al l ~ fit :nao proksiJ'Duman 
kálkuladón ' d~ 1a kostoj de la filmo, La' lllOnQ J-udas en la 
produktadů gravan' rolon , kelkaj temoj estas_ prudukteblaj 
per malplígraĎdamon~umo" aliaj temoj postuIas ' pii alt
ajn, oftéfantaziajn kostojn. Lau tlu éi r'iJ'á.fQ o~i.tute ne 
povas komp'ari: Já filrrÍmanus.kripton kun ,' rol~aDo . La 
prezoj por presado de ~omano restas ' ciám la samar sed 
la kostoj pOl' filmigo de scenario estas tre~ge maltigiilaj ! 
Ne estas do mirige, ke la filmigo de m.muskripío ~c I'lstas 
facila afero kaj oftc" la 'pleJ bona ideo. ~e : t~o.~as ' irťtcrcson 
ce la filmistoj. ' 

La sonanta kaj p<Lrolanla formo de la bodialla filmo 
plirnaHaciligi.'! la siluacion pOl' la filmvcrkislo. Dum la 
llIuta pf\ l'iodo de la filmo eslis la. UDua po;;1 Lilo: optik.t 
rll ovigo de la bjjdo! Hodiall la dialogo kaj la sinkl'ona 
lIIuziko ludas gl'avan rolon cn la kreaci o dc la lJI anuskrip-
lo, en la elekto de la tomo clltute ! (duú~'iyot(/) 



K. Ki);loc~ay :Strecila ,·-k:o,i(J.o, · 
- LudGvlko Totsehe, Budapest - ' 

Grandaj eventQj o.fte okazHs en silento. Kiam 
lastan somerfinon kune aperis tri Kalocsfi)7-verkiOj , 
laúekslera sensaáo tiu ci volumQ Iudis la plej modes
tau ra/oll. Ja k'ompr,encble, la lumporlreto j "okis lu 
natul'an scivQ],enlou de lIia publiko, kiu · same uvid,l!; 
pri intimajoj de siaj Ye~'kistoj, kiel ciu publiko sU.!' I,} 
mondo; la volumo Lingvo Stilo Formo konteutigis 
(iujn, kiuju illteresas Iingvaj l<aj poctika:j teofi.oj ; ke 
iH tlstús IDlIltaj kaj ke la libro eslas boneg<l en sia 
speoo, ti on pro.vas la bála sukoesn. Sekv,e ne estas mír-. 
inde, ke 'Unu el la r·eoenzistoj pritraktis la Strecitan 
Kordon nUf prelere, menciante, ke dum v·orkado de 
pIi grava verk,o (Lingvo Stilo Formo) Kalocsay eldon
igis ankau poem1ibron 1 Grandaj even1nj okazas Joje 
ee kontl'au prisilento ! 

Sed tie kaj tj,e ci, e.n proksimaj vilagoj .. fu, mal
proksimaj cefurboj, kelkaj homoj , ankoraií impreseb
laj per ln vooo de l ' Belo, subite ekatentis : okazis io 
ankoraú ne 'ekzistanta en nia lingvo kaj· literaturo, ·oka
zis io nova: poemJjbro, ki'U meritas, ·ke oni lemu Es
peran~on HUl' poví gjn l~gi, poemlibro, . kiu JH'idon
acis riin per kristale evo1uint l!- poezia lingvo ; poem libro, 
kies apero apertas Hovau horiz.onton por nia literatur,o: 
Ia epoko de l ' diletantismo definitive drQllis Oll Itl pas-
fu~. ' 

La apem de 'StreCita Kordo estos unu cl 1a plej 
gravaj-datoj do nia estonta literaturhistorio. Sod nUIl ? 

» Vm'&ojn oni ne acetas ... . « 

Malmultaj .estas Itl ve .. sleg.an~oj kaj Ulult!lj es las la esp
istoj-, kiuj - ee se ili satas versojn naci1ingvajn ~
ne oferas la lle tro grundan penon, kiu cstas beZ'Ollat.a 
pOl' legi cn 11Ín lingvo pIi aItllivelall Iiteraturon. 1)0 IlO 

estos mal-utile, se mi - iom pti detale konig,os ti lilI t:i 
libron. Mi ne volas 'fari sekan analizadoll - cu - oni 
povas ana)izi poemon sen gin murdi? - mi volas liur 
sUl'montri ltl belecojn untau tiuj, kiuj ankoraií estaf, 
tr,o timema;j por legi Esperantan poemlibrou. Pri tio 
mi senlas min iom raj·tigita; car mi havis la feliean' 
okazon osli iuter la unuaj, kiuj ekkouis tiUjl1 ci poom
ojn, int13l' la unuaj , kiuj aťídi", ilin, laiítlegatajn per 
tiu 'individua, veluru vooo, kiu impresas, kvazail gí ve- , 
!lUS ne el la gorgo, sed cl la koro. (Kalocsay est<.UI 
,.,endube la' plej' kompetenta il1terpr,etanto de siaj poem
lŮj , ) Se nul' unu oj la legautoj de tiuj ci 1iníoj igoo , 
'elIla pl\eni ell manon tiun Ci ceJverkon de llia poezj,o, 
mia Jaboro ne maltl'afos sian 0010n: kaj· se aJ llJ)1l, 

01 tiuj·, kun kiuj fratigas mm la ' adQro de 1 neL!), 
miaj linioj malkasos bolooon senrimarke preterpasitan : 
mi sentos min feliCa. 

La verkon k~menéH~ Ia sontitola 

PROLOGO. 

Gr!índioza· uverturQ! Kun la jam ' traukvillgillta. 
rezigno de l' matura Vil'O ln Poeto rigardas sian verkQJl 
iom fremde kaj indifel'ento. La rilalo iuter Ja poetoj 
kaj sia] v1'll'kojsimilas al tÍu iuter patro kaj filo: la 
patro goneras iliu ol Ia plejeseuoo de sia memo). kon- < 

struas ilio ella karno kaj sango de sía animo kaj kiain 
pret.o forsirj~as de li la verso, samtempe be,Sas ilia kUl1-

eoo: la v.erS9 komencas vivi, sian propra:J;l vIvon. Kaj .:' 
okazas, ke ili'P0st jaroj foje renkontigas -kaj jen, lá,,( 
patro h'Oyas sian idon tiom plenkreskfuta, tiom fort:'" 

. ikiginta, ke li preskau ne f'6k;oua líll t ' . 
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Ou imtoju tíel povís mi okzili, 
.Ke min ne tusas jam ilia trem' ? 
Ou tiel povas mi min malsimili, ' 
Ke sen kompreu' mi mrras.:",p.:a:i .poem', 
Kiun mi kantis iam larme; . saIige ? 
Ho; jas ja, tiel estas,ec se strange. {{ 

Kun la duba supereco de l' filozof.emo, kiuu la 
ago kunportis, la p,oeto dissendas 1a trilaotaj1'1, "tintoju 
cle ]' kordo h\ostr·ecitu ,de l' saiímanta ~I;IllO : kaj" ei'k , 
li:u mnmento lin pleuigas ia Iiberiga ,sento : Jorj'etante ~ 
'siau pasintoD; sian estintan memon ,kiel b<tlaston, ' li 
heskigas al si flugílojn . por levigi al 6iam pIi alt,aj 
regionoj . 

La líbI'O dividig.as en sep ciklojp.. La unua ti~ol
igas: 

EBO DE L' FORT A VOKO 

Tíu oi ciklo eohavas la espel'.ahtismajn poem
ojn de Kalocsay. En ili li .1l1Ontrigas disCipl0 de Za- . 
menbof, kaj en la kQ10r,0 de la 'poeta voCo, kaj· ,en 1a 
fiksado de si<.lj idealoj. ,Kaj vere, neniu povas esti 
poeto en Esperanto, kiu .l1e f.ermís la zamenhofun for,t
an vokon pl\ofunden en 1a koron. Kio la F UJldam~nto 
por la Iingvo, ti,o estas la poemoj de Zamenhof porIa 
,osp.-a poezio. Kaj kieI fr,ese irnpresas la legan~0'.111a Ci 
leJl1aj versoj de K,uh;>csay ppst la senanima. mue}aft,() 
de .genvivaj , diletantaj zamenhofíadQj de fuspoetoj ! Ec 
kie li ankorau ne majstr.as la materioj) (Jel; la ' pIi posta 
supereo~ (Jam kreskas la semo I), kia ev'Oluo, kia 
plíperfekteco de ľ formo kontraiíe aI ln gistMma »ver
da poezio~ ! Entiuj Ci poemoj la espriuliloj d~ y, 
poeto est.as flllkOl:aú modestaj', ·sedjam ankaů ci ďtie " 
mC!ll ~rigas la , fOl'taj Ilankoj de ľ pliposta Kalóesay. 
Ekzemple .an Ia supre rnencíita poemo li jam brilas 
per sukcesa ekfino de ľ verso, ' kapaolo oe tre ofta ce 
poctoj kaj tre karakteri~a pri . Kalocsay : 



OInp~rieble ;1:' esp-lL vivo ",konsištas ne nul' , eI 
,gi ,ha'Y.;as ;an~áll'Si~jn ·.amal1ajn h?rojn. Al tiuj 

'dán){asunu eL~ la plej -fortaj kaj; sincertonaj 
:nta literatlIDo . . La .poetu sopiras je eho, 
kol'Ó ': , kaj ofte li trovas lmr .1a kolektall 
ko'respQudem.úloj, 1a hadendadon de gis-
1a plej dolo~arl: 1a indif,erentaJU.l1ekomprc
sen .poeo1o ! -Sed Ia ' amara horo flugas for 

»La FortaVok', en ciujregionoj, 
R;(lSj}l1oS en la k,or'de junaj legionoj. <i 

" . ' ,ci tin ciklo enhav~sánkat1 poemojn cizitajn kun 
brda teknik9. Kaj, car ili farigis La p!éj konataj kaj 
~popldarai'c versoj d:e.l' poeto, 'ne estasmirinde, ke 

'. Íll'ultaj" prezentas aI si KakJcsaJll, kiel nuran lingvo
;. ' jongliston. Nen'io estaspli falsa, ol UU ci opinio ! Se, la 

legantone lasas sin narkotigi per la timige perfel-taj 
.armiloj de l' l.Jl:()derna verstekniko, li ciam trovas guon 

, ankat1por ta intelekto, ne nurpor 1á orelo. Sufieas, se 
mi . ruudas -la potencan, prafort8.n Kongresall Runon 

' a~Ja parencteman »La renkonto de kantoj'«. Estas 
. ·~n la ciklo du poe~,oj, . kiu3 videble ambicias la ludon 
~ f'ri la~ormo : 1a &morjlludo kaj la Versoj "leonilwJ. 
'.Sed cu sen ili ne estus muIte pli ·malrica nia' poezio PSe 
; mi 'volas noosperantistonlrouvinki, ke la třel nomata 

)} art"~fárita« lingvo 'kapablas por .poezio, 'mi ' lat1tlegas 
unu el. tiuj Ci versoj . Kaj la nekPederpa Tomaw ciam 
konv,er;tigas ! " . 

: ' 'Se mi legas t~ujn ci v-crsojn,ciam venas e'll miall 
,kápon ideo prLjúna Jrnabo,kiun surprizas la l)OVeOO 
, d~ l' .impresoj pri sia ptopr'\l " korpo : , liaj ine,mbl'oj 
blalkasa,s por li miraklajn, :r.evelaciojn, li provadas ilin , 
,ce ~n la plej fantastaj · gestoj. Est3.s nla lingvo, ,ki:u 
s,iD ,provás ,eri tiuj'ci v~rsoj, tialgi gojas tiom pri sia 
karpo,' la formo. Sed tiu ci k9rpO j.am fermas ensor

. cite la magiím trezoron :' ln: animon de l' poeto! 

~ ,»Farí: k!lBtelon e1 Ol~ ' d~ ]·evoj, sopiroj de l' koro 
z"';'. Enl~" a€r~ ' lazur'~stas h'el~g~ plezur:! 
'",,:t~ril~s{:~; SUD'Q 1:a ' muroj', gis , nuhaj atingas l.a 

'" ." • ,,' ,'<c' ,~" • • • .', ,turoJ, 
, '.ECaIT!br~jn~l }rd.čsa ,oruam- iras EstrinQ, ' la am'. « 

j:' , ~' - ,\ _. , , - ~ " 

~LlL cikl~n fifias é~neto!: ? Th'- Cart 1~~;tÍtS. Pá 
j~; :.N~' Newel( di,ris ensra A-ecenzo : »poemo 

' né[J'!3Lsona. \< Mi ně .p<>vaskonsenti · tiún 
d~,;ř",ijl<.pIJIl-" -j· .:,siIJ.1plaj; ~dk:o~éiieefikanta.i vort-

R~ ;;~~e~~g~s ',; !iuj .~i 1",4 Ji.n~;oJ, ~9n la »Grruída. 
~l ' nta. móva~?, <K ,Ill'.la tutan tratek

'fúrie-lIJ'] ~o' d,e r JOÍÍ\pata' ~greIlo: .La finaj' 
'tie:ľ-U:erIéK1:e :>! e1sonas «, .ki-e1. ~e lIer~dia-spnetoj: 

~.- .~' - ~ 

Juneco kaj mondcagreno' ! kiom one. ili janľ renkont
IglS én la poezio! Sed la ' voDo de l' l> enfalinta mino « 
diferencas iom de tiu de la antat1aj generi:tcioj: gia 
pesimismpestas pIi ohj-ektive motivita. La leganto aií:s
kultas (lIla voDo de generacio, kiu vidis kaj mem par
toprenis la mondmiliton. Kaj krom la, v-crsoj, M .kiuj 
la poeto per petolaj rimoj ludas pri la ne troseriozlt 
indiv,i;duaeagreno, tronga~ poemoj , el1~iuj ekvibra:; 
pIi f€lrta kaj dolo1'a tono: tie la lingvo kaj esp.rimo 
farigaspli simpla, memvole rezignante pri la iloj 
de I' ekstera efiko, ambiciante impresi nul' per la 
masiveco de l' ideo ,mem, 

La cik Ion enkondukas !ras abitwi.enť ... , eta 
cef~~rko de fórma ' perf:ektei)o, vivfresa rememoro kaj 
flirt~nia fantazio, Kiu iam, forlaS!lnte la sen~orgajn 
kaj' seqkonscie felieajn jarojn de l' stq..denta vivo, ek
stárl:; sur la sojlo de ľ Vivo ,tiom multpromesa k~~ 
IXH;. moinento rerigardis kaj ilUbite Se.n tis , ke la no~
ko)ora, memfido de I' junaj muskoloj igis jom rnal
c(,\rtáprf.) la dubo,~ cu ve~e ul monto konduka.'! Iru 
plull. ·yojo at1al deklivo : tijJ fermas til:lll ci poeT).10n, 
kie1 tl'ez.oron en la koron I· 

. Jmiájn virojn ofte obsed{) · ut*asla deziro : vagi 
~ jnalpJ;okgimen, sola, , dejetante ciun katenantan ligibn. 

Kutime tio esta.s natuia kaj male-spera lasta prOVQ por 
evitiÓi!6s kOlnunansorton :' lafilistreoo~. Se la okuloj 
jam ,., in,alf.ermigis .kaj ln ideálismajn revadojn de I' 
j!Ul1u1<r ' la .. rea10 jarhvl~ndi8 morta, ektriumfas 1a 
sp!~no: ' 

placa.s, . 
kl.el pa,no, , 
mus' f-otmaeas? . . ~ 

. (Ríbeleto) 

1.5 



La 'juna temperamento facile glitas en kontraií
ajnekstremojn. La melankó1ian seniluzugon sekvas 
spito, la spito rezultigas ian amaran, perfortan gojon , 
kinn -elinternc protektas la natura inklino de l ' j Ull U 

korpo al la optimismo. El tiuj' miksitaj radikoj el
b'urgonis la Kanto de vagabondo, unik-e fre~afloro de 
nia liriků. Kalocsay mem muzikigis gin kaj, jen nova 
surprizo! Lia prolhee diversflOrma genio malkasas al 
ni novau nankon: li ostas talenta komponisto. La 
Konto cle vagabondo meritas 1a plej vastan disvastig,on 
ce nia publiko ne t1'e kutimigita ul bonkvalitaj orig
inalaj Esperanto-muzikajlOj. 

qu lOni restas hejme, cu lOni travagas duonan 
lnondon, la fina klOnkludo cstos la sama: oni devas 
veni al la nerifuzebla r,ek0no, ke-ciu ne,evitebIe kaj: def
initivc sola ,devas fari la vojon de la lulilo gis la cerko: 

»Cu -cn cambreto, dum vesp-crsilento, 
Aií ec en la tumulto de l ' po pol', 
Supite ne atakis vin la sen to, 
Keestas vi en sol', en surda sol' ,? « 

La ciklon fermas du impeLe forttollaj poemoj . 
Libera;;' v.ersoj: nenia kat-eno, nul' flOje-f'Ůje aperas 
modesl.e kllBigemaj' rimoj. La Homo: potellca himno 
al la sinjoro de l' Tello, al la táumfa subjuganto de 
], metalo, akvo, venlo, faj-ro, al la timinda ol'donanlo 
de J' masinůj , al la dolcvoca kautisto de sonoraj me\
odioj, al 1a venkinto de ľ Viv'Ů kaj ... kr,cvantaj 8011-
oáloj , cifolligintaj v'Ůrtoj al la 111urdisto, al la falinla 
ange)o kaj Iaea rifugo al )a senkulpeoo de I' natlll'O, 
al la 

» .. , lragika muteoo de l ' Stouoj, « 

J1GLO KAJ KOLOMBO. 

Pasiaj arnka:n~oj pl(;lIHlj de jUllu ardo. La tuta 
m1tuziasmo, la sindonaadoro de l' unuaj amoj pulsas 
cn tiuj Ci vel'soj, Laií )a forma ellaboro ' ili ne eslas 
liom perfekta:i , kiom la pIi postaj ampJemoj. Plur
foje la forto de ľ pasi'Ů estas tro impeta kaj sub'
pl'emas la artistou. PlurflOje la poemoj estas tro· per
sonaj, la artisto ne levas ilin al la nivelo de k'Ůnnme 
h~rna in:e1'essferD. Sed ankaií ci tie ravas nin )a eleg
auta ddikateco de ľ esprimo, la iacila kaj fIua rulig'Ů; 
de l' rittlloj, la intensa, sed deca erotiko. Ankaií Ci 
tie ni tt'oy&S brilajn peoojn, mi mencin nUl" la lastan, 
la kanton pri ln sorca, sonorila rido de I' amatino : 

), La goj' en mi jam estas vekigallta. 
Jnfan' ankoraií, sed infan' giganta: 
Destinis lin la Sorto por miraklo ! 
Jam, se atakos la dolol" inside, 
Per éta man' li gin sufokos ride, 
K iel serpenton cn luliI' Heraklo! « 

(Ridu, kara) 

KORPRINTEMPO. 
Majaidilio! Fcsta posttagmez'Ů de Ul·bano. Sal~ 

tante jubila vivg<ojo pl'O la lihera fresa ae1'o, la he1'ba 
vCI'do, Ja ciela bluo kaj... pro ln prilltempa , amo~ 
Tl"iumfa panegiro de ]' troplena Juno. La naturoll 
Kalocsay rigardas per, la , avide malsataj okuloj de l' 
urha inteJ.ektlllo, kiu la ne tre oftájn okazojn de I' 
ek~kurso al la verdo guas kiel ferion : ferion inteI' la 
griza m'Ůnoloneco de. r vivo en la stonarharo. Dum 
ferio ni ciuj iom reillfáJlig.as, des pli,se 1a majn amo 
dolCigas gin. Kaj kio okazas, se du infanoj kunferias? 
Ludů! Car la homo nur dum ludo povas esti felica 
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Sar .. vJandba:arO .. , 
, ;- JoljoDDes SeJjUt: ' .. :: ' . 

Premite tabló apud .tablo , staras, 
aiídigas ' ina insultaď kaj rid ';, 

Ile ľ wktegmentoj neg' surkapen falas, 
hrj)eta:ssun ' matena kun rigiď. 

.len trapafitajn k'Ů~ojn tetroj ',havas, 
jen pendas urogalo de stangeť, 

rigardo vitra de lepor' vin trafas, 
paf-difektita estas la pieď, 

Pel'driko j tie kusas kunligite, 
sub tuků sirma jen am:.er-amas' 

tra la okuloj c~o apeti~e 
eniras buson jam dum preterpas'.' 

La tablojn sargo tro abunda premas, 
gi elmetigis kvazaií por paraď : 
vendlokoj je peňdantaj hestoj plenas, 
SUl' h),okoj -'-- fresaj porkoj por hakaď. 

Telldenay pero:; jen aparte ku~as, 
kaj' jen vil'saf', senhelpa laií aspekť, 

rostaj-trancajoj sur la tabloj ruga~, 
eu kesť .- h'ovinokapoj por elekť. 

Jen kvazaů r081roj - grasaj safovosto;j, 
jen lard-amasoj, pretaj por: distranc', 

lllarcanda8 ie malricul' pro ostoj , 
el křuj fari supon por tagrnang'. 

Intest-restaj'Ůjn petas ahnozulo, 
grasajon la drinkejo-po:edanť -

ke nokte gin elvomu aib'oeulo, 
post kiam mall:kis li mi troa kvant'. 

• 

EI la ~tona: Hí(da Dresen 

kaj la infauoj pIi bone kOllas la voj on al 1a felico .. , 
Knabagaj rememoroj , vekigas cn .. la -poeto. : fófgesitaj ' 
ritmoj , delollge ncaiíditaj kantoj. La ritmo kapcioc 
sangigas, lil rimo j petoleínterplektigas: ludas ankaú 
.ta . verso. Esperanto ankoraií neniamsonoris . kUn ti,a 
plena formar~o ;' tamen samtempe Kun tia facileoo 
kaj fleksemo, kun tia preteoo , ka:j samtempekuD tia. 
senaTtifikeoo. Unua kaj unika trezoro ostp.s la .li:ngv.o de,' 
l' Maja idiho, unue ekparolas en Dia lingvo la naivce 
simpla kaj infanll Carmo. 

' ,Duopa ps:a[·m;o: . sent-empa sen velka ' pl~~O de 
gcamantoj. Plena' de moderna maltrankyilo pro ebla ~ 
ell'evigo en la estontů kajkla~ike . grék~ '·harm()óio kaj 
pureco de. ľ formlO. Ciam '- ren'Ůviganta, Gi~ nova ' 
provo por ' eternigo de I' Sonto" por haltigů de ťMinuto. 

La uDuaj ,kvRr ciklojenhavas la" pIi ' fx:uajn ; 
poernojn de Ka10csay. (Eseeptek:elkajn[lli' mallruajn.) ď 
ni l'e"S[lCooulas ln junan poeton. · NUD la vojo ., 'gvidas 
al Ciam pIi profWldaj telllojJc~j ,ál$iam , pli~m.j. ď 
suproj. 



'G A E T AN DE (iENNARO ' 

Ca bUdol de la Duna Dumero 
estas d e G. GeDDaro. 

Gaetan . de Genna1'o (pl': genaro) estas juna itala 
pentristo vivanta 'en Parizo, kies since1'a kaj lojala talento 
renkontas pIi kaj pIi 1a .meritan · sukceson. Lia specialajo 
estas 1a portreto, kiun li traktas kun sprita sed tamen 

kOllscienc't ' vervo. Lia maniero estas novklasika; li ne 
kredas necesa , ke liaj modeloj estu nerekoneblaj. Simple, 
kun bela ekvilibro li montras al ni 1'ealon iom idealigitan, 
au, plibone, stiligitan. Liaj verkoj estas karakterizataj per 
strangeta, nepreciza, fora r igardo, kiun li donas al preskau 
ciuj siaj model oj : oni nomis lín la pent1'isto )lde la 
interna 1'iga1'do« . Jen kial liaj po1't1'etoj kauzas al ni im

preson .pri ekmiro, surprizo, neatenditeco. 

Trarigardante la fotojn enhavatajn en tiu ci numero, 
oni rimarkos facile la preferon de la artisto por Ja 

negroj. Al S-fO Bresle, kiu demándis lin pri tiu punkto, 
li respondis, en privata letero: »mi opinias, ke la muskol
aro reliefigasplí bone sub la nigra karno, kaj la haiito 
mem, elas1a kaj lubrikita, faciligas la flekseblon de la 

Jpenikado . . . Ekzistas negroj bronzkoloraj, olivverdaj , 

kupraj, sienflavaj (I) kun violaj rebriloj, kaj ceteraj ... 
Mi multe satas la studon de la nigra raso. Tion kauzas 
pure plastikeca altiro. Mi amas ~kau la praavan es-

. prim on de tiui homoj . Al mi placas traserci la fundon 
de 'ilia Úlistero, sed, kiam mi estas antau modelo, cu nigr<l , 

,' cu blanka, mi evitas la morbide~n (2).« 
Gennaro laql?rás rapide, lau la unua inspiro. Kelkaj 

horoj suficas ~l li por ordigl kaj centrigi la pentrotajon , 

' skizi~ meti 1a kolorójn: Li faras nul' unu skizon por cíll 

.' to13j~. 
. . ,Eú 'tin pen tristo , kiu kiLrioze mi~sas modernecon 

'k<ti klasikecoll, lá sencopleiláaltiro ál la riigmloj denun
ťa~ ' en li .tiull ' saton por la ekz,otikajoj, ~iun malsanetan 

. amonpor la strangajoj, kiu kusas en la fundo .de 

p'r~,skaft~iuj arťosenúímaj animoj. 

." . Lají V.itentin Bresle (3) resumls 

G. Waringhien. 

al 

generacioj eble nemam estis tiel aíua kieÍ nun 
kaj pro tio ne estas hazardo, ke el la libroprodukto de 1a 
lasb duonjaro venas antau nin per unu fojo tri lib roj 
kun tiu ci problemo, tri seriozaj kaj literature valoraj lib-
roj. l 

La unua es tas la romano de Vardis Fisher: »Dar/c 
Bridwell«. I~ter la plej nova ~ngla lihroproduktb es tas 
grava okazajo la apero de tiu ci romano. Novan paradizon 
volaskrei Charles Bridwell lau si aj sopiroj kaj imagoj, 

-kiam li ektestas en la praarbaro de I daho kaj komencas 
tie sian vivon, penan kaj rican je brutalajoj. Libera' vivo. 
Li murdas, se necese, li8telas, se necese por la primitivaj 
vivbezonoj kaj li tenas en sia potenco la edzinon kaj filon, 
sen tas 'sin feliea kaj vidas realigintaj siajn strangajn fan
I.aziajojn. Kontraií lia perforto estas vana la sopiro de la 
edzino al alia mondo kaj alía vivo. Subpremite kaj tur
meotite si devas rezigni. Sed la filo heredas ne nur de la 
patro, sed ankaií de 111 patrino; Li heredas la brulale 
sov:1gan forton de la patro, seel ankau la sopirojn k~j, im
agojn de la patrino, pri pii bela, pIi pura, pIi bona vivo. 
La plenkreskinta juneco kontraiíiras la maljunan forton. 
Kaj Zed, la f ilo, fine detruas ci tiun artefarite kreitan " 
paradizan pravivon kaj ekstermas la patron. La angla 
verkisto prezentas en koloraj kaj ricaj bildoj ti'un ci 
strangan famili an vivon, kun giaj jen belaj, jen sangaj 
eventoj. • 

Same la an.tagonismo de patro kaj rilo donas la prob
lemon al la nov.a romano de la plej serioza angla verkis
tino: Virginia Wolf. La titolo de la nova romano es tas : 
II Ekskurso al l:t lumturo«. Pátra perforto kontrau alidir
ektaj sopiroj de l' familio . La ekskurso mem al la lum
turo foje ja vere projektigis, gin decidis patra vola , sed 
inte~tempe ven,is malbona vetero kaj la ekskurso prokras
tigis. Pasis jnroj, La patrino mortis; siaj beleco kaj 
varma koro jam ne mildigas la severan puritanecon de 
l' patra rego, mortas ankau la du fratoj kaj la lplej juna 
filo plenkreskas. Tiam fine realigas la ekskurso al la ~um
turo. K vazau simbole : eo la antagonismo inter patro kaj 
filo : la venk,) de ľ volo kaj sopiroj kaj vivforto: de ľ Ii-
10: kiam laboato vere ekiras al la lumturo. La romano 
mem propre rakontas la historion nur de du tagoj, 'Tinn 
elé ľ prokrasto kaj tiun de l' realigo. Sed sur 1a horizonto 
de tiúj ci dn tagoj sentigas cio okazinta dum tilij longaj 
tempój, ne 11tH en eksteráj okazajoj, sed en la konfliktoj 
de maljímuloj kaj junuloj, 

-Kun la problemo de juneco kaj maljuneco aligas 
kiel tria al la supraj la verko de Martha Ostenso: Akvoj 
sub la tero. Tíu ~i norvegdevena nordamerika verkistino 
en tehniko kaj voco ' estas proksime parenca al la antaua 
vel'kistino. Kaj parenca ankau en la emo de simbolismo. 
Suh la tero, subgia dura kaj rigida krusto, senčese.fluas 
la ahoj kaj, kiu fosas iom pIi profunden, tiu riskas, ke 
sovaga . kaj eksplodanta gejzíro alfrapas. Evidente 1a plej 
junafilmo el la sep estas, kiu, hazau gejzíro, trarompas 
la rigideéon de ľ patra volo, La romanokonsistas el 
okpartoj, Intel' iIi 1a .unua kaj la lasta capitroj havás la 
nomon de la heroin o de ľ romano: Char1otta, kaj 1a 
interaj . ses la nomon de lil ses fratinoj. Charlotta, kiel 
plé.f jtinafratino, Ýidas unu post la alia, kiel alven.as e~ 
sia plenlcresko ~íaj fratinoj al la ekflagro de siajvirinaj 
kaj homá.j dezíroj, kiel Ui ekflugas, sed renkon,tante la 
,puritanajn ' legojn de la -seyera kaj pia patro, ili refalas 
pen, de,láeili ekil'is. La instruo de la sorto de ses fra
tinoj jjJd'as la impeton 'kaj forton de lase-pa, kiu fin,ě 

, sciassin teni kontraií Ciu. Si estas la sola, , destinita pór 
liber o,:; ~i do .. ati,n:gas -. !in. . ' 

Karlo Bod6 
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I s K u o 

CU OElIGJNALA Al) THAD(JKITA LlTERATlJRO ? 

'En mo fl. de I~iterlltura Mondo e3tis publikita arlik-
010 de Lejzerowi~z sub la supra lilolo. La autoro subtile , 
I;arnoh .insistc penas pensigi al la legantoj , ke nunternpe 
por l:spel"anto val.oras Dur tradukita literaturo. Koncerne 
.Ia origmalan litcraturon li rekomendas dumc atcndi por 
nedifinita tempo. »Se efektive Esperanto iom pIi poste 
kond,ukos 1a bomaron al Dova ~uIturo, tiam verSajne 
Imkau por ~ia originala literaturo malfermigos nova horiz
O?~o. « diras 1a aútoro. Estu granda eraro kontesti 1a sig
,~don de Ja lradukita literaturo, sed diri, ke por originala 
literaturo ankoraií no venis la tempo, ostas ne mal pIi 
O1'are. 

. .Koncerne]a tradukojn genenile plejmulto de ling
vlsl,oJ havas cer lan opininn. Mi cilu ' unu el jli . .Jen kion 
pnrolas proJ. Mla(lenov en sia verko »Enkonduko lin ]a 
generalan lingvoscieneon « : Kiu volas efektive kunesli 
spi rite kun ln grandaj genioj de la Parolo, tiu devas legi 
la poemojn de Homero, la »Divina Comedia« de Dantp . 
ta dramojn de Shakespeare la Fallsl-on de Goethe ktp. 
I'n originnlo. Ciuj ci verkoj estas netradukeblaj ! Aserti la 
rnalon signifas ne koni la funrlamenlan antinomion , de 1a 
lingva. agado .. : « (j:Ierol~lo dll Esperanto J93~. mo :37 ,) 

Sendube tl estlls trOlgo , sed celte estas vern, ke plej 

bona traduko neniam povas transdoni al la l~ganto cion , 
kion donas Jil Ol:iginalo. Kaj esp-istaj tradukoj (malgrall , 
ke Esperanto estas plej flekscbJa kaj perfekta el la ekzis
t<lnlnj lingvoj) ankau ne estas esecptoj cl liu reglllo. Ti,,1 

' solvante la problemon, kiQn preferi: originalan au tra
dukitan literatnron , oni neniuokaze povas neglekti ' tiun 
cil'konstancon. Krome oni ne devas forgesi , ke tiuj gran
diozaj kreajoj, pri kiuj parolas s-ro Lejzerowicz en la 
fino de sia artikolo, tuj post sia agnosko estas tradukitaj 
en naciajn lingvojn, en kiuj ciuj esp-istoj (se li nur ne 
eSl.as , negro, indiano au papuo) ciam povas legi gin. 

La esperantistaro ne estas naeio, sed oni gin , povas 
konsided kiel popblon, kiel ián ampleksan unuon. Estus 
i~lterese scii , kin do popolo, kiu nacio fieras pri trad ukita 
hl.eratnro ? En kin §tato ' uzas la plej bonaj literatufistoj 
propran, sed nur por transdohi produktojn de , frcmda 
pl'opran, sed nul" por tr.1Dsdoni produktojn de ';:tlies 
kn~o? , ' , 

S-l'O Lejzerowiez tute pravas diránte, ke ekzemple 
hu~garoj , ~e~ma~oj , . polo~ k~j ~eboj .vivas . cu malsamaj 
soelCkonomlaJ kaj nvmanleraJ cll'konstancPJ , haVlls mal
s~man kuumon kaj parolas malsamajn ljngvojn. , Sed 
bo tut.e ne neeesigas, ke ciu naeiano verk,opte ian artver-' 
kon: nepl'c d?vas sin tu.rni al la hutazio -aii pr9diki anta
S:0~lJSmon kaj mabmon kontraií fremdaj popdlqj. Cu b 
hteraturo sin okupas sole pri tio, ke gi primokas»Juank
?jn « . de' la lo~~ntoj post la limoj de ta koncerna stato, 
l~eahgas la patrujon au svebas en superteraj sfuoj? Ne-
010 malhclpas alciu verkema naeiano, posedanta 'Espc-
1'anton, cerpi la . temojn el 1a reala .vivo (ne forsendante 
siajn heroojn al ta landoj de ľ Fantazio al1 en la epokon 
de Nerono) kaj tamen krei verkojn ne ofendajn aI ali- ' 
naelanoj. PeJ' kiodo tia literaturo diferencos oe la litera
turo .tradukita ellremdaj lingvoj? Evident~ nUl' peJ' 
J1~alph gr:u?d~ talenteco. Esta~ sendube, .t-,e vlW~oi, s.imil
aj al, la clhta] d~ prof. Mladenov, perloj d~ nati:aj lite.rH
turo) mankas kaj eble ,an'kl)r3.U longo martkos ,: én 13 cspe
~~ta, or.iginal~ , lite1'a~uro. S~? tio. ja,' e3tás· tute , pa\Uta. Na- ' 
Cla) lIteraturo] e,~'oluIS dum .JarmlloJ. Sed jetu la rizatdon·, 

lB 

a1 1a historlo de ' ain,a popolo k'lj vi ,'ido3 muít~gon 'da .. , 
senutiLaj , batastajverkoj , kiuj ne havis valoronec por sia 
epoko. Kiom cla laboro cstis elspezita antauol ekaperis 
pli-malpli valOl'aj verkoj , antaií ' ol ellaboiigi~ stiloj. Kion 
do oni postulu de la juna espéranta 1.iteratll1;0, "kiu an-
kOl'aií ec ' 5q jarojIi ne ekzistas? '. - . ' 

. Tial, sajl1:ás al mi, ne ~ajt<\;s HóLeJzerowicz 's .~ai.ígi 
Jenan clemandon: »Cu niajplej bonaf, 'pl~j , kapablaj 
p.lumoj devos Sj~l tutan energion strecipor krei en la 
plej bona okazo ion tre mezkvalitan - dum grandiozaj 
kreajoj cle mondkonataj majstroj simple petegas, ke , ooi 
traclllku ilin en Dian belan, gracian lingvon ? ~ . 

Mi opinias, ke ne nul' valoras, sed -ec neeesas streci 
1a fortojn por unuatťlllpe dani ion , ee tre mezkvalitan. 
La vojo nI perfekteeo estas komplika kaj ,rnalfaeila. Se el 
sub ln plumoj de niaj oáginalaj verkistojnun aperas 
Dlrl' verkoj mezkvalitaj, nl ne devas tlel peosi~ ke ankau 
('stontc ni ncha"os majstrajn verkojn. Origiriala e3perant.á 
lileraLt/l'o bal'as bonan e·stonteeon. G, povi)s :, kaj dova;; 
utiligi atingajojn de la literaturoj naeiaj.Oidevas· ensorbi 
cion plej bonan, kaj eviti tiujn erarojn, kiujn ťaiis la 
naciaj literaturoj dum la longa procezo (Je evoluo. Ni , de
vas atingi tion, ke la literaturo esperanta havu siajn maj
strovl'rkojn, kiuj estu indaj tradukigi en uaciajn' !ingvojn. 
L" originala esperanta literaturo devas farÍ'gi egalrajta 
kompare al la literaturoj naciaj. Per tiu vojo pia lingvo 
plej rapide pruvos sian vivkapablon , sian rajton por la 
ekzisto. Esperanta mov.ado estas lukto, 'lukto konLrau 
skeptikismo, diletantismo, konservativismo. Estas malbone, 
resti pasiva enajna lukto; Lio - hom tre rnaloftaj .os
eeptoj - - kondllkas al malvenko. 

Kion do proponas faá s-ro Lejzerowiez ? 

»Ce la maro ripozi, en la revoj nur krozi 
Kaj ate-ndi pii bonan veLeron« 

Atcndi gis Esperanto estos l)oficialé« agnoskita. N~ 
tiam -- liaopmie - malfermigos pIi vastaj horizontoj 
por la originma esperanta literaturo. 

Nu, tía atenda politiko 'ci-okaze ne' taií.gos.' Nimem 
del'as malfermi kaj vastigi tiujn hor,i,zontojn.! Ni devas 
krei proprau literaluron, !ciu lau lakvalitoj ne ésttl ma!pli 
alta. ol la literaturoj , n~eiaj. Ni devas aspiri; ke el Espe-
ranto Qn! traduku , en lingvojn naeiajn ., ,', ", 

Kaj tíó ne estas utopio, gi estas realajo ' de ne tro 
!J1alproksima estonteco. »Ahismoj « de J. Forge esLas 
tradukita 11.1 lingvoj finna kaj cina., Cu· 'tio ne ~5tas briia 
,sukceso? (~n ' tio ne estas p!ej bona propagando por nia 
jjngvo? 

DO: 
K reo de 'propr~ -originala literaturo, propraj lIiaj~

troverkoj, havanťaj internacian valoron, jen est.as - sajnas 
111 mi :"'~:, la 11lisio de Esperanto. , _. , 

, ' : R 

Rie} nmj legantoj vi~as, 
la titolp~go 'nro . III. J.en la: 

voedcnado :. ' 



Oiujn librofn, ricevitajn en du ekzempleroj, JH rec
enzas. ,Urwope ricevitajn librojn ni nur meneias. - La 
recenzoj esprimas· nul' la opinion de la recenzinto kaj ne 
tiun .. de la redakcio. Pro tio la redakcio ' tre volonte 
publilras interesajn kontraiJopinio jn , 'wncerne kiun ujil 
apcriutan J"{'ccnzoll. -"--, La libroj , ci lie mellcia/aj '.aj 
rcceri:rataj, es fas haveblaj ce La librofoko de nia eldoHc;o. 

;JOOST VAN DEN VONDEL: GYSBHEGHT VAN 
AEMSTEL. Tra,gedio. EI 1a neoerla,nda tradukis: Ir . .I. 
H,. G. lsb, 'uch(,,.. 8:.l pa,goj.Elclonejo :ZlItphen-'W .. l. 
Th;i('lllC & Cic,' 19.;)2. Prezo sv. fr. [1.40 

, Joost .van den Vondel, la »Prineo de la 'nederlandaj 
poetoj .<i , (158']-1679) estas Ia plej clslara verki3to de ln 
nedcrJanJa literaturo en la XVII-a jnrccnto. Li ver kis 
nmltajn dramojn sUQ la influo de la klasika lalina litera
luro kaj de la ' fran ca dramo. Pleje sukeesis lia: » Lucifer,Ji( , 
grandioza koncepto kiu in pire efikis je M'ilton. K Ull 

Gysb/'I'ght oni inauguris la no van teatron en Amsterdam 
!In la jaro 1638. Tiu ci tragedio íe01as pri sanga, plie 
legenda, ol historia epizodo de l' nederlanda mezepoko. 
Kiel modelo servis al li la rakonlo de Vergilíus pri la 
si ego kaj okůpo d,e Trojo. Kaj estas inlere3~: dum lego 
oni rieev:ls 1a imprcson , ke ' Vondel lwvis pii forl<in 1,:11 -

enton 'por trankvila epika rakontado, ol p\)r ~cenjg()de 
. dl'amaj situacioj, kvankam oni devas rekoni , ke keJkfoj e 

- precipe cn la kvai:a akto - tusas la lcganton.Ua vento 
de 1 tragikaj eventoj. Komprenehle la konslmo de r dra
mo estas ankorau primitiva, akcesorajoj , kiel: enkonduka 
monologo, horo, angelo Rafael kiel »deus ex machin a« 
ne mankas. 

Cu Gysbrcght estas tia verko, kies traclukon nia. li
teraturo Bepre bezonis? Mi ne kur~Bus respondi per 
nepra jeso. Mi pensas, ke »Lucifero« (se temas pri kla
sikaj verkoj)' 'pro sia interna.cia temo povus pIi intensan 
interesigon veki ce niá. publiko. Kaj peJ; tio mi ne volas 
kontesti lá ,kvaliton kaj valoron de Gysbreght, kiu cert.c 
havas sian 'nemalgrandan signifon cn 1a litemtur])Ísl.orio 
kaj lingvoevoluo. 4e Nederlando. Sed estas certa f"klo, 
.ke ekzisías duspecaj literaturaj valoroj : internaciaj kaj 
nl!re naciaj. Kiel ekzemplon "mi mencias nurla nomon 
de Schiller, kiu havas tule alian pezon en la inteT11l1cÍa 
literaturhi torio, ·ol eo la germana. Ai"L kontraňe : ,Byron 
kaj Shelleyestas eksterlande pIi konataj, pIi aprezataj; ol 
en Anglio . . Kaj ,tío ja estas natura. Gysbreght por la ne
derlanda leganto certe donas tiajn rememorojn ,pti 1a na
cia .pasinto,gia arkaika lingvo 'tian carnron, tiajn asocia
ciojn, tiajn impór.dergbilía, kies estetika validig0 perdigas 
{lOl' la' eksterlar.da leganto; Laií mia opinio nia publiko 
preferus konaťigi kun moderna verko, kiu pli ' proks.ime 
stal'a'slil"' gia pcns,osfero,. La legantoj de 'klasikaj tr-ag-edioj 
redulétigas . je ci:íinpli kaj pIi malnrultnombra .grupo. 

, La tradUKo de Gysbl'eght estis neordinare kuraga 
a,go, CM la tasko estis ekstreme maHacila kaj r-ekompence 
la tradukinto . POV!S kalkuli nur " j e malmultr:ombra publi
ků. Eu la anl1l.uparolo S-TO lsbriicker prezen.tas siajn 
principojn sekvatajn: dum la tradukado. Intel' , aliaj li di-
ras: »Mi ke klasika "nacia verko decas e.sti tra-
duk~ta . « Tíun éi . principonmi 
trova'!!o povas nul' gui Já lingvon d .. 

vere klasika Esperanto, cer 
. zMQcnhofáj ď :fontoj de nia 
'Vllrstelciiikaj p,I;Jncipoj de ľ 

.estaS . -iO!? úgide >kQns,ei:va~vaj . . Lau 
versteknikol tut.e ne lTIalutq.u$. 'lil 1a . 

Ídasikecode i~ verko,ec gi iom ma1.grandigus la eÚstancon 
inter la verko kaj la leganto. S-ro Isbri.icker severe evitis 
la rimoidojn kaj lio rezultigis, 'ke liaj rimoj estas brill:. 
puraj, sed ili ofte ripetigas kaj monotone efikas. La 
personaj ptonomoj' ludas tro grandan rolon en la rimaro 
de l' verkQ kaj kelkfoje tTOvigas ec nuraj adasismoj. La 
sukcesa tekniko ·de ,}' traduko nekontesleble pruvas, ke la 
tradukinto facile estus povinta eviti ilin , se li ne estus 
perfortinta siajn rigoraJn principojn. 

La nomon »Mario« mi uzus en la formo »Maria «, 
líel en ln Biblio-traduko. »Mario « impresas kiel itala 
virnomo. 

.Nia li~raturo r~ci~ís per grava verko. Estas tasko 
de ma pubhko rekom tlOn. 

LudoviTw Totsc1w 

.f()]IANNES BAJtBAHUS: Iion:zontoj. EJ la cs
tona: F1ilcla Dresen. Eldonis: Esp. Asocio de Estonio 
pn Taninn , IgOr. 7~ p. Prezo: 6 respondkuponoj :tll 
egahaJoTo 

Johalllies Bnrbarus eSl"s inl\l r('sa poelo: muzikanto 
dt! novaj tempoj: "For liron , la mucidan! La fnnfaroj, 
-' trumpctoj est.as nia muzikil ' - for la dormantojn , 
m:ltlJrj~is bakanaloj, - eksvelas koro arda jan1 pro mal
lranh.il !,( })oeto de fanfaroj , arda maltrankvilo. gr;md
nrba sajna,sistema anarkio , zigzagoj kaj geometr io, har
monio kaj revolueÍo ; lia naturo estas tipe moderna -
('splorcma kaj esplorinda fenomeno! Poeto; kiu 'sovage 
sopiras forsiri sin de virina subtileeo. Originnla , ne 
<':iulaga muziko: mclodiocifonoj el la neforvisebla infan
ag-o, miksitaj 'lIla rilrnigita bruo de la grandurbo. 

»Al ln tero ligita mi · - ja per radikoj sen tas min , 
-, .. sed per brancojstrecitaj mi - alten elendas min ." 
La . aha b.óii zonto , ni kiu la brancoj sin etendas, es Las 

lllalpli limita ol la tero, kien niaj radikoj ligas nin , lamen 
ni ne povas liberigi Din en la aeron, en 1a móodon 
de muziko kaj geometriaj puraj formoj. Se oni tion 
komprenus, Barbarus plej volonte dirus cion, diritan cn 
la libro, per muziko,. au geometrio,car iIi ja esLas 
sendependaj de la tera ligiteco. · Li estas revoluciulo, seo 
kun multa optimismo kaj sereneco. Eble unu el la plej 
talentaj kaj konsciaj revoluci aj poetoj, kiu ne volas bjnigi 
sin plikruela, ol li esLas. Mi opinias, ke li es tas pIi 
proksima al la GiT'onde (se nepre necesas, estu sango) , 
oL nf Ia. pattio de I" jakobinaj CllpOj. Kvazaii li sereas la 
vojon dc la revollJcia evoluo. 

Li n e povas nei, ke, malgrau cio, la vivo estas bela 
(ehle car novaj ebloj en -gi kasigas) : »De malsupre 
nlllziko sonadas - poliíona , ravopleoa ario, - trama 
kaj ':Jota Avemario. -- Ho, surduloj, mi vin kompatas! « 
Hl'ógné li konstatas, ke la mondo oslas fermjta, tamen , 
li ne 'volas trabori la cielon: »Realo - nur iluzi ', - sed 
gi farigu realo jam! « Bonege li konas sin kaj la hOIDon 
k?j 1iaj konstatoj estas ekzaktaj, tamenpoeziaj. 

Hilda Dresen estas unu el niaj plej hon aj poem
tradukantoj . - ti'on si ree pruvis per 6' tiu libro. Sia 
formp~etecopreskau cian1 triumfas pri la mal facilaj oj , 
kitm la "kapricaj rimoj kaj ritmoj de la originMo prezentis 
a1 si. Ebre .ia. rigideco de espúmo estus riprocetebla, kiu 
t'n Ci ijnj .tradukoj pli sentigas, ol en .la Under-traclukoj .. 
Sed plejparte si trl' bone prezentis en Esperanto Ci tiojn 
virtuozajn polifoniajojn. 

F. Szilágyi. 

NOVSPECAN PROPAGANDILON édonis EId. Soci
cto Esperanto, Stockholm , Svedujo. Oi konsisťas cl mal
granda mondatlaso, »La tuta: mondo SUl' r{í Jandkartfo
Jioj . , u~ata de- diversaj firmej kiel reklamilo. La eldon
iato aldonispropa,gandaa 1ekston pri Esperanto kaj vendag 
~,jn jepre~ó:,.i<!e ' sv.. kr.o.35. ('xi estas vcnda~a ki. '~l mon
datlaso,,ne kiel propaganda .bro~,uro espeťanla. Ol tamen 
servas ki~ ." propaganda broAur? _ 
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REDAKCIA. .P08TO 
NepublikQtaj manuskriptoj 

Noveloj, obse/'voj, lealmjoj k . s. : 

Kial la kaAtanujo havas la signon de la hufo de ceva-
10; La virinoj el Stavoro; La pregado ce la indianoj ; 
La unua de majo (traduko) ; Princo Jozefo Poniatows
ki ; La: mortanta kamparano ; La kuracisto kaj la mOl·to.; 
ha blua papilio: El taglibro ~e. frenez.ulo ; Fabelo ; Nac?a 
propagando ; ln fragmento Amta el les koro; OmbroJ; 
Kiel Mark Twain plibonigis cetablajn moretojd de la 
Usonanoj ; Ciu al sia propra odoro; Transplantilaj Serc
oj ; Genezo de Ideo ; La du princinoj; La eliksiro de la 
·felico ; Rakonlo el la malpro~sima oriento ; Sinj larmej ; 
Dudek tagoj da NapoJeona vivado. 
Dudek tagoj da Napoleono vivado. 

Poem.oj : 
Penso en tago nebulema; Subíta pemo / La elerna 

refreno; La korvo de E. A. Poe / Febra nokto; Autu
mario ; Mia kredo / La gojo eslis nur momenta ; Formor
lis riď; Amaro horo; Ce lago; Sunlevigo; Per sufero 
kaj laboro I Venu kun mi I Floreto / Por kio? ; Cu 
oslas ebla ? / Serajlkanzono ; Donacante bukedon / Pat
riotismo Internacia / Kaliopa / Vulzio; Interkompreno; 
Rivero / :Fanfaroj / Malsaga ago; Sorto / * * *; Kanto 
de T.;nguzo ; Ventego de Puskin / Sin miedo; Reviga 
vcspero ; Angoro; O, olesy / Amo; Ne demandu / Ost
rava ; Kiu anstatauos min / For la negativismo / 

Korekto 
En uro 10. sur la pag02 27, dua kolono, de supre la 
kvara linio enhavas gravan, miskompreneblan preseraron. 
Bonvolu legi tiun linion jene: 

voli:alo, ldun sel(vas volťalo au nul" linu konsonanto 

Abonantoj en la unua periodo. S-ro De Boes, Ronse 
proponas, ke ni eventuale pretigu taugan biudajon ankau 
por la unua periodo, por tiuj, kiuj havas ciujn numerojn, 
sed gis nun ne bindigis ilin. Ni volonte far us' tion , se ni 
scius, ke ekzistas sufipa nombro cla abooantoj , kiuj dez
iras havi gin. Ni do ' petas ciujn intere8i~antojo, skribi al 
oi. Ni povas liveri tiajo por c. 0.30 dolaroj po bindajo. 

S-/'o Saaltink, Arnhem.. Se vi ne ricevas iun nume
l'on, .bonvolu ' reklamacii .plej .malfrue du semajnojn post 
tiu dato, kiam devis aperi la koncerna numero. Postajn 
reklamaciojn ni ne pIu akceptos. 

S-/'o Fejér, Debreczen, 8-1"0 Homar, Brod. Viaj 
abonoj es las ricevitaj. 

S-ro Surnikowski. La 10-an numeron vi certe ricevis 
intertempe. Pluaj numeroj en tiu ~i jaro ne estas. Legu . 

. pri tio, nian redJc.cían sciigon en 
Praha) 

, 8-1'0 Degen, Serrtbach. Ni Elenum~s . vtan .pet(}~ .. 
8-1'0 Nari:ta, Nagoja. Intě!tempe mekspedls ~ vI la 

l-an kaj 2-an numerojn, do Viá nun , send~ta " abonsumo 
validas nur ' gis oktobro 1932. inkl~zjve. 

8-ro Brian Price-Heywdod. Vla abono fini~as 
la nro 2. 1932 .' 

S-roj Ba/ill kaj Jansson. El via rento post 
de abono 1932. + bindajo restas ankorau po 
Kion ni sendu al vi? 

Nla nova· aboftP·rezo . . 

estas fiksata cn dolaroj nur pro gia stabila vaIOl:o . . KO~~1' 
preneble ni kaj niaj reprezentantoj.· akceIftas egalvále'i-on: 
en la mono de la koncerna lando, lau la kurzotabelo de." 
la tago de ekspedo Hanke de la abooanto. 

Bonvoln do 'uoti : Tutjara ábo;lO dol. 1.80, duoQj:a.ra , 
dol. 1.-- , kvaronjara dol. 0.60. Opa numero dol. . 0:20. 

--------~------~------.;,' < • 

Junulo deziras korespondi kun k1era junulo .a(l 
junulino el Sovetio. Sendu viajn leterojn al Ludovikn 
Speth, Munchen, .8t. Martinsplatz 9. III. b/ Gietl; Gel'
mannjo, por jlIDulo. 

Tlel lDaUer.nu la rubon I 

Responda redaktoro,: Karlo Bod6 

Redaktoroj: Franclsko S:dldgyl kal L:udOvlko TotsCl)e 

J. D: Applebaum (Liverpool), A. Beh;'~ndl (Berlin), 



" Ciufoje, kiain mi transp'~as :' la limon , de land?, 
nekonata de mi, kaptas min , dezÍro kO,natigi kun S'la 
k:ulturo kaj kun unu aú; du el í.ies kulturantoj. Ne sole 
laestimo al .la naciaj kulturvaJ.qJ;'oj, sed ; ankaú la 
scivolemo' de, hi. esperaotá verkis:u soifas en mi je novaj 
iÍ:np'resoj k8.j je frerndaj opinioj pii ,nia lingVo kaj pii 
gia movado. Do, simpla recipr6keco estas la _ oefa illJO-, 

tiyo de mia gojo, kiam traías min la granda honoru, 
e~liganta la okazon viziti kaj intervjui ko:egojn kaj' k~l
eginojn, kies' nqll10jJl ,laiímerite fa~igas ~ amo de lU 

pop,olo kaj kies" verkoj,kieliuvelgemoJ, ~stas alte 
taksataj en la literaturo de nacio. ' , 

Mia gojó -estas granda, sed.gi sangigas je stranga 
timo, kiam mi ekiras al la renkonto. Ciupase vekigas 

· en' mi i:lubojpri ·l8. rezulto de la vizito, kiam: mi pen sas 
Pr:~ ,tio, k~ .!p,Í,taglahoristo delitérat~ro, kies ling:vo '-: 

· preskaií sendefende - est~s 'elmehta al mokoJ kaj 
indiferen'teoo deduhantoj; mi pr,enis kuragon por 
frapeti oe la pOrdo de ver1cistogigantoj, kies poten.ov 
oaz,igas snr la preso kajgenerala sato de tuta naclO. 

, Jes, j~, ni" esperantistajverkistoj estas timemaj , 
. Car ofte ni hava,s ,dubon pi-i laekzisto de nia legailtaro, 

pri la vivanta .konscio de la esperantistaro. kaj esta~ 
momentúj , en nia vivo, kiam nia labow saJnas al lil 

dOl1.kihota batalo; Nia talento dissplitigas en cent farot
ajoj, ruversspeeaj kaj ruversgravaj, kaj ni. of~r~s n.il~ 
SUl' la stipato, f~ita de ni mem, por allogl kaj mspll'l 
·per nia peroo rtQvajn fortojn, novaj~ e~tuúasmajn, ~c 
fanatikajn ,adeptojn. ,Ne pensu, ke ho Cl estas nproca 

· plendo. Se mi havus cent vivojn, Ciujn cent mi volonte 
'forbrúIigus sur tiu stiparo, car granda konsolo kasi~a~ 
por mi ,en tio, ke mia plenumita tasko povos fangl 

',stupo por tiu, kin v~mos postm~ kaj car m~ estas 
: konvinkita, ke nia " vivanta lingvo lam havos v!Vantan 
,popolo,n, kies 'klulturo alportlO3 valoron por l~ h?maro: 
Mi fu'me kredas, ke niaj alvenontaj literRturglgant;:>J 
bavos famún, saton, kies radikoj etendigos gis la kom
prenode oiu popolo. Tial ne grave, k~ nun timotremas 
la ,koro de niaj kuJturlaboristoj ant.aií la po~~o de la 
naciaj verkisto-'gig~ntoj kaj pro modesooco llia lango 
mal1erte balhutas la intervjuajn demandojn ... 

Tiaj pe~j zigzagas e~ mia ~al?o, kiam kun 
samideano Talivaldú Indra ml prokslmlgas al la lab
óx;ejo de JmÍ{š Akurawrs. Ne sole lia nomo, sed ankaií 
kelkaj elliaj , verkoj estas koniJ.taj de, mi dank' al la 
~P:erantaj tradnkistój. Mi scias, k,e li apa~teoas ne nul' 
al ;la plej alt~tataj verkistojde 1a latvo], sed. ankai:í 
al la iam perselrutitaj pioniroj de la latva DaCla kul-

, turo kaj liberewa.talo. La" faktoj, ke Ii estis arestita 
~ d~).Il , iama rQSa~egimo kaj súfe.ris jarojn ,for de si~ 
J!~~landor én kies ll'unte~pa<l~ra :evoluosama . II 

" hava-s altsignif.a:n rolon,vekis' enml profundan respek
. tOh/ kiu prave motivas mi~ korb:emeion: .. kortrem-
, ctOll gis la reciproka. ?Ianpret;n0. ' .En . bll. momento, 

" ki,mn li rigardas ., al ITIl~~lruloJ .kaj mla ngarpo sur-
" . ripozas sUr :liaj oonko~aj trajtoj, r!ú,(r:, kortr~mo 

, .' Loirg.aíi , duonhorori ' »i ,interparola'<.ias ; pn la 
1l:l-Oderna' latva literaturo) pri ta' graveco de la teatro-: 
'lWlO::-en la: ~inteCo kaj en, la .estanteco, pri ~.a ~erkista 

.. agailo kaj ' iom post iom:s~~iga~ .antaií 3m. bíldo de 
vivo, ' plena de .91Jigenta .kaJ lDspmte plenumlta l:aboro. 

De'kvofumillf ]loomatO.. ~kduo da , teatra19J, ,aro 
.nianoj,.brf"rrucontoJ. T.r,e ,~Od~ ~ 'paiX51as pr~' 

SIa .l)g'aoo. ,seof~as lllUlte pIi elokventa e1i la komgo 
""~ ~ ~ 

de siaJ kolegoj. Li citas nomojn kaj per traf~j vor~j 
karakterizas iliajn signifon kaj graveoon el vldpunkto 
de l.a nacia kulturkreado. Li vo6kas en mi nekontentig
cblan intere.sigon. Jes, I\ekontentigeblan, Cal' ni aj latvaj 
gesamideanoj , alikúraií ne, rioigis. nian e~p. li~eratlU'on 
per la eldono de Latva An~ologw. Nu, sed mesperu ! 

Mi mencias, ke cn laesperanta lingvo mi k,on
atigis kun noveloj liaj kaj p~ste ~i p.aro~s pri ~ia 
literaturo, pri la labaro de llla] v,erk~sto~ ~J tra~uki~
toj. J(un videbla mil'o li atentas pn mlaJ vortoJ, L1a 
mieno ciam pii serenigas kaj afabl-e li dedicas sian 
foton kun latvaj salutvortoj al Literatura Mondo. Ce 
la adiaiíaj momentoj mi demandas lian opinion pri 
Esper.anto. Senpoze kaj senhezite li resp~)Ddas .. Eu la 
respondú reliefigas parteto de nobla anllliO, kIun l~~ 
jaroj ne katenis al §toniginta konservativisn:lo. Jen lia] 
vortoj: » La nacioj hezonas kiel ehle pleJ multe da 
rimedoj por la proksimigo 'kaj Esperanto estas unu el 
ili. Mi opinias, ke via lahoro estas utila por la generala 
progreso de la homaro. « 

Tallinn. Alia lando, aJia oefurbo. Netie! br ua, ne 
liel moderna kiel Riga. Nuancon de mezepoka carmo 
donas al gi la alt aj turhavaj mtIDoj, ki~j cirka~as l~ 
la antik van parton de la urbo. KurbaJ stratoJ kaj 
stratetoj. Mi admiras la l~rte()()n de la aií~obUs~foroj. 
Jam pasis semajnoj, de kram la unuan fOJon ml vaga
dis tra ti:uj Ci stratoj, sed kiel la unuan fojon ankat1 
nUll surprizas min la sento ; tiu ci uroo ne est3s 
fremda por mi, la homoj sajnas al mi jam d~longe 
kOllutaj kaj ciupase mi rellkontas la intimecon .de 
kutimita hejmo. Cu pro la lingva parenceco, kOl1st,.ahta 
de filologoj? Tute ne! Tiu parenoeco por nH ne 
ckzistas, Car ec unu vorton , mi ne komprenas cl la 
ritmorica parolo de la estonoj. La lingvo estas kaj; 
l'estos por mi nekonata. De ie, 061 la fundo de la anim0 
radias al mi tiu varmo, kiu stampas la veran paren-
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ceoon. Mia rigardo e~od.ite karesas ta heihlondaJn 
harojll de, 18, infanoj, admiras la ČÍelbluon de la okuloj, 
1a gración Cle 1a pin1aj nazetoj, 1a 8unau'rideton de 1a 
lipoj, kiuj senvorte parQlas pri senpeka petQlemQ. 
Atente mi rigardas al la viza~o de tiu stratpasanto kaj 
ciam la sama penso incitas mian fantaziQn : mikQnlls 
sin ... mi kQnas lin .. , sed· de hle? Ne grave 1 Mia 
koro plenj~as je prQfWlda simpatiQ kaj dankQ, ke .for 
de mia prQpm hejmQ mi trovis parencan nestQn . .. 

. . , La matena pmjnQ grincas sub' niaj pasoj. 
La suno jam pasas super la kapoj , sed la frosto ne 
1asas degeli la b]ankan saluton de la proksimi~anta 
vintro. HiIda Dresen, mia satataestona koleginQ kaj 
mi rapidpaée klopodas ~ustatempe atingi la hejmon d e 
Arlhur Adoon kaj Marie Unde,., geedz.oj kun komunaj 
zorgQj eu ]a vivo kaj du memstaraj, div.ersdirektaj 
steloj de la estona nacia literaturo. Ni parolas pri ilia 
afahla invito kaj ni konsentas pri pasigo de dUQllhoro 
Oe i]i! ,čar estas ne dece geni longe la gesinjQrojn. 
Finfine ili ne estas ja esperantistoj, eble ili ee ue 
simpatias al Ilia mQvadQ. Tiel mi ekscias, ke uia tre 
modesta HiIda Dresen, la plej fervora tradukan!o kaj 
dQninto de tuta poemkQlekto de Marie Vnder ,lIla 
esp. literaturo, ankQraú ne kQnas persone la poetinon . 

Jes, tiu esperanta-verkista kortremeto ... Ni staras jam 
ce ]a pordo kaj sonQrig.as. Nul' dUQnooron! . .. J .es, 
nul' dUQnhorQn ! 

SinjoroO Adson xpalfermas la pordonde la anf:au
eambrQ kaj salutas Din kun tia v.arvo, kiu rememQrigas . 
al mi la fl8.mkorajn sudlandanojn. Sinjorino Marie 
Vnder staras to la soj IQ de la salQnQ kaj sia mano, 
etendita pol' sin oera manpremoO, sia doloe ridetanta 
mieno kaj siaj afablaj vQrtoj tuj degeligas tiUIl pruj-
non, kiu surstrate glui~is SUl' nia koro ... Nul' pol' 
duonhol'o .. , pardonu pro la geno, sed ... . vere granda 
houoro por ni. . .! Nul' tiaj fraz'Oroj eligas 'Ol ni en 
14 antaueambro, kie lliaj invitintoj klopodas 11elpi niIl 
'On ]a forigo de la suI'tut-oj. KQmpreueble ni ne lasas 
he]pi al ni. Kaj post moOmento en la canna intimeco 
de la sa10noO kQmeIlCi~as k'onv'Orsacio, dum kiu la in vit
itoj fQrgesas pri la j'llrita duonhol·o... La temoj 
variai:!: kQngreso de la Pen-Kluboj cu NederlandoO, 
naciaj literattll'oj, rememoTOj pri 'Bud~pest, vizitita de 
1a famaj geedzoj, nQvaj tenden <.:oj ell la beletristikQ, 
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teatrQarto, l'eciproOka informigo pri finitaj · kaj farataj 
laboroj . . . 

Mi forgesas la oelon de mia vizito, restas en. nii 
la intervjuaj demandoj, nul' hoOn mi sentas, ke ren
kQntis sin hQmoj , en hles animQ flagras parenca fajro 
kaj denQve mir·e mi konstatas : mi kQnas ilin ambau; 
mi konas ilin jam deloOnge, mia respekta amQ al . ili 
vivis ell mi jam antau ]a konatigo persona... Mi 
parolas kaj parolas. Interpreto apenau 8StaS Decesa, 
car ilia diverslingva ' scio f,a,ras la tradukon superflua : .· .• 
au eble ne pro tiQ. Ehle la vera kauzo ·toovigas eu 
tio, ke la rigardoOj, la 'sentQricaj mienoj pIi elokv~n1ie 
esprimas la sentojn kaj pelJ.sojn ol la diritaj vortoj , ::. • , 

Sin jOl'O Adson gastame malfermas botelondá 
lokaj-a vinQ kaj la kOllversacio far~a:s pIi intima k,:aj 
nia vizito pIi ol, duhora . .. Niinvitas ilin al baldai1 
okazonta esperanta festo, sinjoro Adsoll invitas ll~nal 
la unua prezentado de, sia noya dramo »La· kvař . 
regQj «. Li verlrns poemojn en sudest()na dialektQ, ' séll , 
dum la lastaj jaroj li dedičis ,Sill.n talenton_ por verki 
historiajn dran)ojn: Vnu elliaj , plej . popularesatataj 
dramoj temaspri la amikeoo kaj umo de F. Kreutz
\Vald, la unua estona poetQ, a1 estona ppetino'L. Koi:: 
dulá. La t-eatrajQProfunde kaj inspirite sursoenigas la 
mistemIl de animoj, amantaj kaj .komprenantaj ' lInu ' 
la alian malgrau la kvardekjara . agedif.erenov kaj ' la' 
emocio, kiun la verkoO vekas enJa pllhlikOjkaj , la favora 
kritiko, kiu alte :taksas la verkony montras,' ke 'Siujoro 
Adson estas maj~tro en sia arto... ~ 

. Cu mi parolu pri Mari'O ;Under?, Nene~se. _ Sia , 
artQ estas jam "konata d~ la esperantistoj., kiuf legis kaj 
pov,as le~i siajn dQlce mie~~lia)n po~mojn en talen: 

, loplena mterpretado de má pgebno Ul~da prosen'l M1. 
nur bedaiíras, ke la. puraniman· rigeton de ' Ia' poctinQ 
011i povas reproduki nek perlitere, nek perfQte .. . . " 

... ,Por, espri,mi sian s~pa,tiori al Espe.ranto·.imj ; 
al ~ia literatura organo ili :afable ' deaicis ci ti.Ujn folójn 
ka.j perskribe sendis . .al mi ]a ~ajn liniojn _ pdr Lit~r-
amra Monoo. · ~", ", , .. ,' f' ,"t' "' ~':, ' ' •. ,' . 

. »La :'uzadó d;e Esperl1!ltiJ . éstcis . gratJa ~ sur 4iu 
kampo, k~ du AJ,Omo j, :ne , kompre,niJlltnj' reciproke 'la 

,,~ ;;; .. co:.... d· 7~',.<);;~ 



Grivenieks 
-:-J. Ak.ura.Jers -

, _.' . IY~ < • :': / Dai1rigo.) pri kiu li multe pensis. Sed kiam en la oportuna 
< • Sinj9riťl'O . Birufá_ Sala eslis la h~m{), kiu multe momento eksusuris la sílko de sinjorino Sala kaj 
estis guintii cle 'la . arbo de scio. Si . estis la dorlotita varma spu'O ' karesis liajn vangojn; malioj clrkaťípreriis 
1llino M criGaJ gkpatr.oj,.kajjam 8ntaú la ~10ndnl11ito liajrt sultroju, li silentis. En li ekllagris, hlel terura 
:·sicarmis -si.p.jorojjl. dela plej a!ta socib en Riga, kiel Hamo, retenanta forto kaj aIli sajnis, ke ci tiu diabl-
fervora )·,omantrkúli!}o. lbÚ ~ senseme varma naturo... ino igas lin satan-o, kiu ne povas ekzisti sen pasioji kaj 
~Kiam la.-e.dzo kún sia fabr.iko ·forveturis 'pe~rburgolJ, infera fajro. 
si pasigi~ J~e siajn tag-ojn malproksime de la .terurajoj Komence iliaj renkontigojestis mallongaj, car la 
.kaj zorgoj t: .dan!Alnoo. k,~n gvardiaj mílitestrój kaj lab- tuta domo observis ílin. Sed ne vane sinjorino Sala 
orantc ~1 . oollfa.!aj _oTgapi~joj kaj Ruga Kl'UC(). La lernis en la flirtIemejo de la Peterburga societo. Si 
fl\eneZa I\a.!*a~a prÍI!co ~iraSvilli instruis 'al s~ la um- scipovis cion arangi suk(:esoplene kaj kun takto kaj esti 
arton en stilo, de suda-rroj; sed tio kostis al li multe, detenel?~ kaj oficiala ensocieto, ke la studento povis 
Gal' pro 'Q4e1o" kies kaúzo estis Biruta, li devis foriri lIur mIrl. 
al batalfronl;Ó" Fine kiam fondigis la viTina regimento, »Amato, cu vi dezu'as, ke ni renkontigu morgau 
la latva bu~ga ' gl'andsl:nJorino igis f1.egístino kaj ne post 1a teatra prezentado. Mi havas kialon kaj eblecon. « 
kO,nis por si ' i?jilaj/l_ ' límigílojn. SiŘ. ~dzo laboris Aií donante al li matengazeton, subite §i diris : 
en diversaj )i1tkndimtaj organiza:joj; 1a mono venis »J.en 1a matengazetoj, sinjoro Grivenieks. «. Kaj flus-
torénte :'~!;!eď 1a ~ IÍlalgrándan ' G\mdabon edti.kis sia , pat- lrante per ordona tono, ki-el Megero, rnallaťíte aldonis: 
rino. U :'edio estis kápábla kon:iercisto: ~atis hazard- »Je 1a dekunua horo !« • 
ludójn, eásal1'on,: 'dibocoJn, seď)a edz~n~Ó kvazaú ne Tio signifis Cion. Kaj li, obeema kaj senvola, 
vidis kaj tió'~ dó~s anI kialon ví~ ' siim propran vivon. venis je la fiksita tempo kaj sindoneme malferrnis 

Nun " pó8ťl-a nióňdmilito, klam Birůta 'estis jam siajn manojn. Sia rigardo de Meduzo paralizis li au 
p:i ol tridekj.ara, si malsparadis la kolektitajn mllio- vO]Oll. El vivoplena kau;para. jUI!~l~ li .igis llm:vema, 

, nojll por eksteí-landaj voj agoj , amnzajoj kaj intimaj sentema urba dando, klU ahforl11lg1s tlel, ke li ofte 
: amikoj , kiujn si havis en Riga multajn. Ki,am si ck- demandis sin: Cu li vere eslas Johano el bieno Grivas, 

vidis 1a plenan de naturaj forloj , mudan kaj naivan tie cl kámpal"Qj de Vidzeme? . 
Grivenieks, kun lia bela figul"Q, si 'cíon forgesis - si Lia vizflgo paligis kaj malgrasigis. Li avide fumilS 
volis akirili'n kaj akiris ... Neniu, nenin povis kontrau- kun sinjorino Biruta. Ofte li pasigis noktojn en kor-
stari siajll dez!l"Qjn. Sia fratino ne pIu kuragis viziti poraáo kaj oOn drinkado, dezirante kv.azaťí forfugi de 
gesmjorojn Sala. · io aú forgesigi. Sed en la plej gaja momento li subite 

»Ho,se 'vi scius, « si f1ustris al 1a studento dum ekl'idis la okulojn de sinjorino Biruta; ili konsternis 
intimajmomentoj,. - »si ja estas kokainistino, si kaj allogis lin ; li ektr,emetis kaj ec ne respondis la 
v-enenus vin. CiutagoO mi timas skandalon. Sed Oe mi a1vokojn kaj demandojn de siaj amikoj. · 
vi estas' -cn sendangel'O. Mi scipovos def.endi mian hon- Baldail la amikoj ekrimarkis lian grandan alifor-
oron kaj - amo11. Vi ja a~as mm ?« migon. Anstatau brav,eoo kaj naivaj :eopolSercoj, estis 

Néatendante la respondon si forpr-enis la vortojn indiferent-eco, moOdit-emo ... ~ 
de Griv.enieks per kiso, en kiu, Saj ne, inteq:ílektigis »Aiídu, vi eslas enamiginta, « kriis iu Oe lia orel-o. 
éil!j volu{5taj sorcistinoj. Tio estis . varmega trinkaj.o Grivenieks rigardis lin malvarme kaj vekigis. .' 
pot la malvarmeta filo de kamparano. Li konfuzigis, » Stultulo !« li insultis kaj drinkis sen6ese. Li 
batalis kun si n::tem, la mluajn nokbojn li pasigis sen v01is clon forgesi. 
dormo, kvazaťí ' li estus . faiinta mortigon aú krimon, Li , ~'UI~ .. ;p'ovis ' vivi .. ek~ter].a d()mo dum tutaj 
ki.un ·.~iuj e~scios kaj li· devos suferi, de hontiga puno. noklioj. Stnjorin~ Sa.!-a nur!:l.kr-id.etj.~. :Si 'seii;;' sian for-
1;1,firme I,leódis diri al sinjorino Sala, ke suficas, kaj. ton .. Si insh>uis al li novaju kaj novajn ' sorca1ojn kaj 
h mtencas. :{otiri "en 'sian solecon kaj malricecon, por li sentÍ8 sin- eiuhore pIi firme ligita per gis nun ne-
reakiú sian liberecon. Li turmentigis kiel Raskoljnikov, ' konataj Kaj n-ekompreneblaj tentoFE'c tag-e; áuskultante 

. Esp~raiHo '~S!as preta servi al 6~j,.pó'po.loj de La 
mondo 'kaj fl! tr.ansppsás 6Ůljn doganmurojn, 

Okaze de tÍÁl' Pan-morida .Laboro estu salutata 
Literat.ara ·' M.bndó~ I ' . - ' " ' 

Art1iur Adson«. 
~. :J 't; 

. »)La pZej: bona pruuo p,ri Za grapeco de · Esperanto 
eslas ,La ln,aloov(~ak~lit(Lpn.Jii 'm<f,fSv:"f!f!sO .de la k?n
straado de · la B,;llbelátuf'o" 'Se . tiutem~ . estl1S refJmta 
komuna lingvo" ne, i~tas . efftigijítp rualp<l!!?de lingvoj 
kaj rnalpqoo Cle ' ideQj, šid pró'"la interk9mprenigo . La 
turo e.stui} f0ftons!",'f.1fitá' kflij;: -"-, Za 'f!/'ondhiNtorio eble 
es lus tutl! alja. . _,~ ,'. f ,. 

MidJ. Plfr;o1Wj.~pi}fwj Ími Úl utiwco de., .-Esperanto 
, estas l«!1Wtqj: aLéiií.j -le<j(m.tejde Liter:,aturá. Mondo : 

pro 6io,kio el- Tftůij. yerkbi .'e~fqS, kadukitá Qsperanten, 
mi suld(fsilankon' aZla esperantistoj. ' . 

Marie Under «. 
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1eoonojn, lleeotLs, ke en HM vizaton 
eseD<íOj de la ' sinjorina ve$to, kaj kiel 
tuado, li malfermis la okulojn. _ 

Kiam proksimitis printempo, li preskaií forgesis 
la vojlOn al la universitato. Li forgesis, ke li devas fari 
ekzamenojn. Gis Dlill li ilin faris laiídinde. Nul' lia 
V(l8to nun estis -nova kaj pli luksa ; en postuko bonod- . 
oris odeklOllOno ; li iris revante; en liaj okuloj '88ti8 
facila laoeco kaj sopirlO. Li pIu ue hon tis ; li sciis,ke 
li estas kultura homo, maturigirita kaj prudenta. Sed 
kun teruro li aukaií sen tis, ke li itis senvola, ke , ne
rompe'blaj ligiloj sufokas lin, ke lia volo estas venenita 
per ia ebriiga dolOeco kaj kusas en li, kiel Sam~nlO 
en malliberejo, kun elpikitaj lOkuloj. 

En tiaj momentoj li kuris tra bÚlvardlOj kvazau 
vlOlante flOrfuti de io, sed li trankvilltis nul' kiam li 
ekvidis la b'elan kaj alllOgan figuron de sinjlOrinlO Sala 
kaj seutis sin kiel lOpilOu, al kiu li revenis kun trem
.antá klOl'O, p1iv~tigitaj naztruoj , avide enspirante gin 
kaj dronante eu tia eoriigo. ' 

Sw' laskribotablo jam kusis du leterlOj de Vikto
ria kaj kelkaj de la fratinlO. Al ili li ne r.espondis. Li 
ne havis pIu pri kilO skri'bi. · Al li cio igis fremda. 
Kune kun tilO li ltis pIi sola kaj pIi silentema. Lia 
vivlOplena spiřito ekvelkis. 

Sinjorino Sala .havis kauzon ciam teni Ia stuqen
ton oonhumora kaj tuj rimarkis Iian novan animstaton. 

»Kio okazis -al vi? Kial? « 
Grivenieks rigardis siajn lipojn, sed ne ekridetis, 

kiel dum la unuaj Úl;goj. 
» TilOn ni dev~ Oesigi. .. « 
»KilOn ?« 
»CilOll,« li firme diris. »Ni devas hipokriti, men

sogi, trompi. TilOn mi ne pIu povas toleri. Kio okazos 
al ni finfine? Oni iam cion malkovros ... « 

La sinjorino nul' ekriďetis. Malkovro por si esus 
nenilO. Momento - Cio. Sed 'si b:aldau Bciis kion fari. 

»Bone, aukau mi sopiras pli grandan liberecon. 
Cu vi volas, ke ni flOrveturu ? « 

·»Kien .?« 
»Jes, suden. La lmracisto klOnsilos al Gundabo 

-kuracon en alia klimato. Mi, kompreneble,. aklOmpanos 
lín, kaj vi veturos kiel instruisto ... Ni estos libei~j , 
ni ne havos ian ajngardistlOn. Ho, vidu, mia amato, 
mi Cion povas fari por vi. KilOn vi ankorau volas ? « 

Grivenieks kun terurlO pens~s pri tia eblajo, kiam 

p, Cézanne, . (Deforn~fldo) 

li es!os fordlOnila al Cl tiudiablino kaj fC unu mf}men-
ton ne POVlOS esti lib~ra. . '.' . 

»Ne, R-e, «· li seke ~~spoÍldis. :~. 
»Jes, jes, amatlO - ni ' estOs 1iberaj, (\ si flustris. 

spiI:ante per sia volupta- bU§oen lianvi~a~on, kaj la 
jun a filo de vila~ano kvazau ebřiigis; sentaute siRn 
ma1fortop.. Li VlOUS {orkuri, levigi,' forpu§i '§ín, sea la . '
neflOrigebla narkotajoel;Jriigis lin kíel cÍam. '. 

Henkonsciitinte li sentis en si silentan timon kaj 
sopiron. Sajnis, ke devas okazi io neevitebla, Iqu J:uin-..· 
igos 1ian verdan vivúrevon kiel nigra w!llpestó., 

Sed sinjlOrino Biruta ciutage onditi& aurou li, kiel 
plena kaliklO, en kru ~stas_. kunmiksita mlOrto kaj vivlO. 
Si floris pIi hele ol iam ajn, car si hávis ' nUl' . unu. 
oellOn kaj unu revon - amon kaj paSilOh_ Kaj. kiam 
en la mangoeambron, kie ciuj jam atendis §in, sivenis 
susumnteper silko kaj ehriígante .. per Biaj esenroj, 
per Bia elasta korp-o-kaj stranga ardo SUl' plenaj, ~lipoj ;: 

. studento Grivenieks, nerigardante sin, 'séntis §ian neven
keblau forton, paligis; malleYÍs malrapide la kapon ~j 
interrompis la pároladon kun siaj kuriullOj. ' Medtu,o, 
diablino, Veneno ~ cio estis..en si kúIle : _. kaj 'aukau 
v~nena serpento. Ofte, estan1e- sola, au proltlenailtesur 
stratoj , GTivenieks estis fiera kaj libera, kaj decidis. 
foriri por mj::mtri BiM flOrton. Sed cioma1aperis , cu la 
eeesto de s~j.orino .' Sal;1. , KieJ I:Kmees~, ,pe~_sis . 'li;- se 
ánklOraií eshis monanejlO, ' kie.n ]i -povus. 'rifuti:ď,Sed~ 
monahejlOne estis,' nur, li m~~ ' ltis' monahlO, . kiU.k4ílti~ 
himnlOjn kaj oferis' ~in klOntráií . siílVQlo;"'ki~l :s~~,al' 
al1lOga hetajr{). Riga" důOis al Ji sia,n ~ rDlOrWtrif.lkú1\Jri,· 
oo1can kaj' flOrtan. · ""~" - ,.' -

V. ; ,",: . 
Sinj(lTID(l' SaIi '~ n~ _ fodéhÍris, ;~~rerí~d~~~(' ,Car 

alvenis la ' printempo kaj haJdau Ja Soin~ro: Lált~r:nej ': 
ojn lOni fennis, kaj- gesinjeroj ' Sala'" tr.anslQg~if1 al 
niarh?rda ~mer~lOgejo; ki~ ",cio. -e~tis . p~piri~- e9!..SQ~~ 
era VlVO/ G~eshs blan~ :futel~ en 1a , IJ.leJ J)éla,,JlOko '. 
kun fllOranta ~arderio kaj ~u:~taj iiftaj<p.inoJ ,tTr)ms
!lOgigis nur la sinjorÍ!J.lOj; Goodabo kaj Jajnstruis'to: Sm': 
jlOl'O Sa]a, kiel kůtíme ciuj. ,Kiuj está:~ ókupit1l" per 
financaj ópiu;adoj , 'r:estis ·.au 'l3ij-a, ,"alVe~Fan..~ ď ~ sab',
~~e plOl' pasigi 1adin:lan&>jri :Ce , la marQ.:~. . , '. • 
_. • ~Il~ ili~tis pIi ,so~at:~/!.j 1;1 ,sIDJorfuQ ne~hezi~js> 

e1UZl Cl t~tln Clrl.mh!ltapcon. Slue ' l'lu 
fiinigilojn kaj .~ spifhvil ~iU;- ki~j . 
", AudaJite 1a potencan 'zlunaoon' ."",·~n;,~'; 

'e'gon de Já maro -'dum veritotagoj, 
meUlÓris )a betularharoju Sl,lr ta ffi(:'.n14~to11·'de" 

. kaj $Op1r?j : ~kregi.s :~': Kiaj '~laj 
.~ .'?'" - • '. .~ 



' ~i~ll:kzuro-' kajkiel florisakvoliliofenJa lago, ,krel zum
adis , ~~noj: 10 ,sankta Kaji nobla plenigis lian, anirnon 
t.aj'li '~?lis foriri. "Sed ió pel' ordonema mano rétenis 

, lin. ~io, okazis- aUi, kio ligis Hn? Cu ti estis mal
',sana '? 'Tíájn aemand<?jri li ofte rioevadis el sÍl!: hejmo. 
Sed li; .~kiéLgrandulo" lmsis, ensorcita de ma1bcína di-
in.,?; ~Ul',' frerpda lnsulo kaj ne aiídis ec siajn korbíatojn. 

, Se,~. xeI!is)u .nokro, kiam li rigardis ~is la pro
fUlldo deJa ~igraabismo kaj, komprenis) ke al li min

' acas . .,-- f.);loi11o. Li ekviais la ahismon. Estis jam julio, 
. Tilioj . akflons. Iraúte hazat:de snÍ" bulvardo en Riga, 
kien, akompani~te sinj?rinon ,Sala, liestis alveturinta, 

, li komprenis la m~proksiman BorCeoon de flQrantaj 
c$lrboi k~ i~js maltrankvila:. ·.Io ve~is en li, kieI foje 
.dum:' jarovekigas ciu floro, kiu sel'cas la sunon. 
. Okazis festeno, kaj alveturís en- la somerlogejon 
ankaií siujoro Sala !run sia amiko ,kaj kelkaj sinjorin-

' oj, La nokto pasis gaje. Vino brilis de lapalaj fajroj 
de lampoj, sed ekstepe verdeta matenrugo kusis super 
pinoj kaj maro: _ 

. Esti~ kantoj .kaj dancoj, serooj kaj duseneajoj. 
Sinjooo Sala sidis rigardante siajn kunulojn per glaciaj 
o:lruloj kaj rakontis sensencajn anekdotojn. La sinjor
inosidis inter Grivenieks kaj li kaj ofte si frapadis 
sian .vinglason al la iliaj. Sia rigardo, plena dé ebrio, 
kaj pasio, diris ál la studento cion jam konatan. Cio 
estis an stranga ehrii~o. Sed la k't;>ro de Grivenielcs akre 

' doloris. Li restis sobra, kvan'kam la vino estis doloa. 
'. Kaj kiam en frumatena horo la gastoj foriris, li 

direktis sin al sia &mhro. En oi tiu nokto li estos 
sola ... . Silentó cirkaiíis la somerlogejon; li jam ek
dortnis, kiam io tusis lian 8ultron. Oi estis sinjorino 
Sala ; _ ,Kun liberajharoj kaj brusto, malseketa buSo 
si sidis SUl" la litrando. Si aspektis en la matenrugo 
!áel fantolno. 

»Kion vi volas? « li demandis timigite. »For
iru, foriru, malprudentulino! « 

)l Mia loko estas Ci tie. Mi volas esti cí tie, {( si 
oiris kaj klinis sin' al-lastudento, 

»Sedkompatu! rio, estns frenezo ! Via edzo ... « 
»Mia edzo . . . Li tute ne ekzistas por mi. Kian 

afe~ mi . havas kuri ci tiu ebJ:ia senenergiulo .. Cu 
vi tÍrnas lin? Pri tio mi volis jus paroli. Díru nur 
unu vortonkaj li pll). ne ' .. 

»Kio? Kiu ne pIu ... ? Kion vi parolás ?« 
»Li ne estos. Tio estas mia afero. Kaj ni roje 

povos sen~ene vivi. « 
» .Kio~l signif3.§ ci tio?« 
Li saltis el la lito kaj sentis SUl' sia frunto maI

varmall gviton. Cu si parolis en em-io ? 
»Trankvili~u, vi, granda infano! Mi opinias, ke 

sinjoro Sala povas ankall ne reveki~i. Li ofte dormas 
·eo SUl' sia stuparo en Riga, :rev~nante hejmen. Same 
kiel veturigisto, Li povas ankall ne ve~i, - tio estas 
oio ... « 

Si rigardis per sia profunda verdeta rigardo, en 
kiu Sajnis ardi in ferfajro. Sed la nuda ~ultro kaj Hrusto 
elspiradis varmegan vivardon. Sajnis, ke sia tuta 1corpo 
estas volvita en fajro. Diahlino - li rememoris mal
novajn fahelojn kaj stranga timo ekregis lian anÍrnon, 
Li forte forpu§is siajn manojn kaj sentis, ]Ce li mem 
tťemas . 

»Ne timu, amato, « ~si jam parolis tute familiare. 
II Vi 11'enion devas fari, Pri tio : zorgos mi. Nun li 
dormas tiel, ke la horoj apartenas al ni .. , Seď kelk:a~ 
pluaj gutoj kaj li ne pIu levi~os, Kiel mi malarna.s 
Iin, dum vi estas Ci tie ... Vidu, .. Malgranda porcio, 
sed eerta. De tio dependas tuta nia viv.o ... « 

Si nun tenis en la mano malgrMdan boteleton 
plenan .de flaveta fluidajo. Si aspektis klel lady Makbet, 
kiu ciujn siajn pasiojn oferas al sia idolo" Al Gci,.. 
venieks sajnis, ke li vidas fantomón, Son~o, nenio pli ! 
Li frotis sian viza~on per mano, sed ne povis veki~i. 

»AI mi ne placas amo sen dan~ero. Ci lJezonas 
maldoloooon . .. morton ... Kaj seiu: - sekretoj plej
forte unuigas la homojn, Tial silentu kaj amu min .. 
Ne, nenin havu la kura~on stari inter ni! Tiu devas 
morti. Díru, cu vi volas, ke li mortu? Diru! Kaj ne 
timu. Neniu kaj neniam ekseios tion ... Ni forveturos. 
Ni ne pensu pri vivozorgoj ... Kaj krom tio - ni 
tallgas ''lInu por la alia. Mi ne forlasos vin ... « 

Si flustris kvazaií ion prisoreante. El maIprok
sima' cai:nbro en la alia fino de la koridoro venis 
ronkado de sinjoro Sala. Fantomhoro! Al Griveniéks 
Sajnis, ke io sufokas lin kajpremas lian spiron, 

»Forini, foriru, « li flustris ordone, prenis la 
sinjorinon cirkall la ~ultroj kaj pugis el la Camhro. 



»Foriru !Hodiau MI ordonas al vi! Ni parolu ffiiOl'- ' 
gaií !« ; . »Diru nur unu vorton kaj cio estos kiel vi volás,« 
diris ~i sercante lín por kisi. . . 

»Foriru! « li jam pr,emis ~iajn ~ultrojn kvazatí 
pel' premiloj kaj malgentile elpusis ' sin cl la eambl'o. 
Si for.iris facile halancig-ante kieI fantomo tra la kor
idol'O ~. preskau sen vesto kaj Ciam ion flustris. La 
studento rapide 810sis s.ian pordon. 

Jo kusis SUl' la 'planko ce l.iaj piedoj. La ruga 
silka 8al0, kiu estis cirkail siaj sultroj, estis glitinta 
SUl' la plankon . " Ell duonlumo g-i aspektis kiel sango
makulo. Mistika timo kaptis la studenton - li ja ne 
estis supcl'stica, tamen sajnis ke iu ' jam' estas mortigita 
kaj la tuta domo estas plena de sango kaj mortacro. 
Li malfel'mis fenestron Jraj kun g-uo enspiris la pin
odol'on. La mal'O mUl'muris kvazau ion rakontante. 
Ho, Dio! Ehle mOl'gatí li jam estos kllnkulpa en la 
mortigo. Krimulo, malliberulo ! 

»Dank' al Dio ! Li aru«orau estas v.iva ! For el ci 
tiu infe1'O, kie ci tiu diabl.ino lin enslosis. Li ja estas 
lilii:lra, juna, sendependa ! For, nul' for! 

Li kunvolvucis ]a salon kaj for.}etis g-in mal
proksimen en la gardeno, kie gi restis pendanta SUl' 
arbusto kiel brulanta timigilo. Post tio Griveni,eks . 
rapide vestis sin. En lia brusto aperis stranga gojo, 
ke li ankoraií. povas movi~i kaj vivi. La mantelon li 
metis SUl' la manon kaj prenis la malnovan oastonoll. 
Post kelkaj minutoj li jam estis apud la maro. Pal
l"ugaj kaj helaj hlel stano, kusis la vastaj akvoj. 
Fresa malvarmo v,enlS de la bordo. La ebriigo estis 
for kaj la ko1'O gojis. For, nul' for. Li rigurdis post 
sin. Neniu sekvis. 

Li iris kaj rapidigis l1esciante hlen. Sed sajnis, 
ke ~io estis nul' terura songo kaj nun li vekigis. Li 
iris multajn horojn kaj finfine t1'Ovis sin sola SUl' mar
Hordo apud maldensaj fi~kaptistaj domoj. La suno 
staris jam alte, sed li !1,e atentis la tempon ... Jes, 
nim li estis lib'era kaj resanigita. Kia f,eIiOo! Kaj, 
kvazaií. l'espondante ul mulproksima voko, li gaje hiis : .les, .les, mi ir8.S ! Per la unua maroorda trajno li vet
uris al Riga. 

Estis ankoraií frua mateno, kiam Griv,enieks en
iris sian eamh"1'On ~e gesinjOl'oj Sala. Lin enlasis la 
maljuna servistino, kiu gardis la domon somere. StraIÍ.
ga timo denov-e cirkauprenis la fortan filon ae kamp
arano, kiam li iris tra la cambroj. Li havis tia'fi, 
senton, ke tíe post la kurtenoj ape1'Os sinjorino Sala 
por eb'riigi lin per siaj esenooj , manoj kaj pasioj, 
kiel per peza mortigilo. · '. 

Dum kelkaj minutoj estis kolektitaj la lib'roj ,o 

kaj 1a malnova cemodano. Li rugis . kiel krimulo lib
eriginta cl malliberejo kaj enma.lfrua pósttagmezo ' 
vekigis' en la malnova kampara stacio inter montetoj . 
de Vidzeme ... Li estis hejme. 

VI. 
Griveniěks restigisslaJn sakojn' cn la stacidomo' kaj clůris SUl' la kampara v~jo. La suno mallev~gis , 

ruga . kaj varma de taga irado. La spiro .~e kamp,oj 
cirkaiíprenis lín ' per sia·. frMa aromo, kampoj , pinoj , : é. 

hetuloj kaj arbaret-s>.l. Ce la suda horizontokolekt-
igis densa nehúla1'O. kaj -strietendigis _super ·la kampoj 
kiel potencaj -angeloflugiloj> kiujh or~~s rebrilo de 
vcsperrugo. 1)01& 'tr<lnkv,ilo kaj hed~ja: aromo cir
kauf!xenis lín. Estis trefaci1e i;ri '}a sileptán vojon, kiu ' "' 
nerimarkite levigis 'suprensur la montoj super silehtaj 
domoj. I\.iuj maturi~intaj kam~j, betb9vlen4j- he~b~ .. 

A. Modigliani (Deforrnado) 



PoeBl,,'* 
- Gusta' řr6cUD(1 ' -

Qa2el o 
La mQndon mi rigardas tra la krado. 
Ne j>ovas mi, ne volas for de ľ krado. 
La . vivo halas ~ ' kia hela vido ! 

,Kaj Jetas ondojn supren al 1a krado. 
l~llogek:aj dolore-goje rido 
kai~an:oj S'JilaS al mi tra la k rado. 

Folioj b'rilas' de printempa viv', 
malh;elaj stitras pinoj sur ' dekliv', 
odoro freSa' v,enas tra la krado. 
KaJsur la ~ golfo, kia brilotrem', 
enCiu guto estas bela gem'. 
Aspektas grandioze . tra la krado. 

Jim · svarmaS are sipoj kaj velantoj 
kun kornmuziko kaj kun gajaj kantoj , 
al monť .kaj valo homoj migras for 
por gaja f~to en printempa glor'. 
Mi 'volas, devas for de tie či , 
potence vivo vokas min kaj mi 

ne , volas sufokigi post la krado. 
Sed vane frapos mi kaj vane skuos. 
La malnovegan, senkompat.an kradon 
neniam, . ho neniam mi detru-os. 
Fiksita estas cn mi mem la krado. 
Rompigos sole kun mi m em la ' krado. 

La mon do 
Maron movis uragan' . • 
Griza ondaro rulig.is sen Čes' . 
)} Homon forsiris la mar', kapitan! « 
Cu ješ? 

II Vi pova~ lin savi ankor' , kapitan'.« 
Maron movis urag.an'. 

}) Snuregon ni letos ankor' kun sukces'. « 
Cu jes? 

Griu Qndaro ruligis sen Čes'. 
)} Li dronas - nun estas li fi:u', kapitan.« 

,Cu jes?' 
Maron ' movis uragan'. 

, * El: Frodings sam/ode sl<riften (Verkaro de Froding) . 
Eldono : ,alb Bonniers. forlag. Kun la afabla perm eso 
de la eldonejo, :: 

La fratlno metis antaií lin malgrandari b~nketon, kiun 
<:. '( foi kovr!s per blanka li:ntuko . . Post tio si .alportis bak

ajojn Kun huteio kaj kazeo kaj kruoon kun dolča, an
.' . koraiívar,ma lakto. ' 

," Li . mangis kaj Takont~ kaj demandis. La pro
.. f~~a ~s~en~ 'a~skultis. Kelkfoj:e malpreksimaj fulmoj 
~~mlgádlS}a horiwnton . . Malgrandaj bufoj saltadis 
pne~er: Ia i6all(ono , SlU: ;gardenvojetOj 'kaj kvazaií kun 

.~' rigaraadi8, kiel .mangaš la studento. 
'" ' -' ~ » Estos pluv(j, {(. diris la patrino, - »jen, saltadas 

lrufo) , !« .-, ' .. ' , ' 
, -. -»Preparu .nun; Elinjo, liton ' por Johano an la 
tamh'ro, « .diris la: ~trino. ~ . 

" .. ;' . $ed*aiidante, k:~ ·sur" la 'grenejo ~s' fre~ tri-
fp~~J~~_e- ~z~ fi~ , a<?mU. _ 

Vin tra kanteto 
Malgojas, malgojas, malgojas la kor', 
pro frosto tremas steloj en pokta, nigra hor', 
la monď ~tas frosť kaj mll,lgojo. 
La homoj jen Juktadas en blanka nego-mal" , 
kaj falos, frostmortos sur ~oj ' la migrular'. 
I;Io, kien vi kaj kien tiu vojo ? 

Kaj ili vidas lumon en malproksima lok', 
rapide ili kuras al la silenta' vok' 
por' trovi bonamikojn eu d9moj 
kaj batas čiun teren dum lá lronkura bru ' , 
kaj endormigas paste kaj ne vekigos pIu. 
Ne estu senkompataj , ho homoj ! 

Priarta teorío 
Mi pentradas, donna Bi~ka, 
tiel, čar gi plaČas plej al mi. 
Je demando, donna Bianka, 
diru: »Tio plačas plej al li. « 

Kaj , pedanto Salamanka 
certe diras: Mankas pentra bl'il', ' 
mankas skolo, donna Bianka, 

en la arť de Juan, mankas stil'. 

Kun hezito flank-al-flanka 
en la viv' li čiam vagas for, 
čiun tempon , donna Bi.anka 
same satas la senhejma kor'. 

Vivo sana , sa~o manka 
lum', mallumo, rido, plora A-em' 
tute same, donna Bianka 
gojon donas .al pentrista em'. 

Realism' kaj romantiko blanka 
~tas ambaií cn artaj' de li. 
Unueoon , donna Bianka, 

tíe senrezulte serČus ni. 

Al pedanto díru, donna Bianka 
ke tiele plaČas plej al mi, 
Est.as Če pt'danť kompreno manka 
por gracia arabMklini'. 

EI la sveda : Stellan Engholm. 

Li lavis sin kaj prenis de Elinjo kusenon, blanlk"
an lintolon kaj dive~oloran tukon por kovri sin ~j 
surrampis tra la malf{lrmita pordo. En la trifolio estis 
0001'0 de suna kaj flOl"Oj . Silento miMa kaj pro
funda ' ki>el la eterneoo, kovris la kampojn, kaj ankaťí 
la studenton, kaj li ekdormis en profímda dolča dotmo, 
kian li neniam estis ' kulnta (ln Riga post 6rgiQj kaj 

, diversaj pekoj. • 
. Sed frum.atene éajnis, k{l Elio mem veturas per 

fajrov.eturilo. La tempesto disjetadis blankajn fajrojn 
kaj pluvego . falis tore~te, refresigante soifantajn kamp
oj:!;!. Al GriveĎieks Sajnis, ke la fulmo persekutas la 
pasian diablinon, kiu en formo de sinjorino Sala en
sorQ.s ~ animon ... Ne, éi ne pIu ~stis. Si ne povÍSí 
loti ~IJ~regno <Je' ~a~rQ, fwmo "kaj :kampoj. C~r 

~. '" . . " 
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'PO~DlQl" 
- Rles.s&Dd.ro MD-z:&,oUm - . 

lvokta sunf)orlogo 
I)onnís grať' dum tempo muha, 
nun pri r horo li scivolis, 
kaj al la servisto ,stulta 
,li parolis : 

»Sur la sunhorlo~o doma, 
Sam, rigardu do, ' kioma ?« 

»Grafa mo§to - Sam rediris 
mi ~in vane okulumas, 
Čar la sunů jam subiris 
kaj mallumas. « 

» Ho, Vl, vera bruto kampa, 
Vidu ~in oe lumo lampa! 

tie regis nul' Dio, sunů kaj trankvilo. 
Konvinkiginte, ke li vere estas en sia hejmo kaj 

ne apud .sinjorino Sala, li denove profunde kaj dolČc 
endormis kaj veki~is nu; kiam la samera suno fOl"te 
ardis super la kampoj. 

En antat1tagmeza dimanča silento, vento zumadis 
en la gardenarboj. Griv,enieks ekat1dis v.Qoojn en la 
korto ma1supre. 

»Viktoria, Viktoria, Johano alveturis ! « vokis El
iujo al la gastino en la korto. Ceter'ajn vortojn li ne 
audis, sed sentis, ke li rugigas, nekomprenante kial. 
Ree ili paro1is pri li. 

» Tie supre, .cll la nova trifolio! Rigl!rdu kion li 
tÍe fuws. Estas la tempo por levi~i. , Iru ,kaj . tiru lin 
je ln piedoj por ~e I! '.'eIqgu. Cer,te, Iiest{ls lerninta en 
Riga longe dormi,« daiírigis aenove la fratino. Klara 
voOO l'Cspon~is ~aj -, maUaiíte ekkr~is ' la '§tuparo. Li 
tuta ektremis, sed , en sekvanta mómento en la vaste 
maífermita pordo aperis Viktoria, .. h~4t, ,brilanta kaj 
ridetaílta, iom" hontema, sed plelJa , de "gojP. Al la 
studento §ajnis, ke li revivigas, kaj Viktoria forig.as 
slonon de lia tomoo. La koro e~<:f~'e?.Í$; · '~~l Jiberigita 
tol'Cnto. 

Dum momento ekbrilis la penoo; J{tl či tió jam 
foje okazis. Eble li estis ' Peer Gint eI .iabelo; au iu 
a1ia, katenita {>er inferaj sorcajoj , 'kaj tíe venis' la su- , 
no . .. Ou §i estis Solvejg aií Laimdota*) aií-:priucino 
el . »Mil kaj 'unu noktoj «.? Ne, si es tis: io · pli 'grava. , 
N ni.am . kaj nenietio ripeugos. La . k:~ínpo kaj ar
barprincino de Vidz'~lIí,e kUn sunkrono "SUl: li kapo 

, kaj Iron okuloj de Dia lago. 
. : »'Bonau matenou ! (~ §i laiíte diris " kaj d6nis la 

m~non. Kiel hela si nun estís. La stuuentoekflarlris de 
~ojo. " , . ~' ',: 

»Viktoria, 'bon-all matenon, bonan malenon '!« li 
J'csp()J1dis' kaj kovris · la olqHojn per ta mailŮ. Lín ' 
,sufokis gojo, čag~no; felioo: ··,',·· ",, ", :'.' ", 

Si sidigis 'en trifolió ~ bite ' ,proksim-e. ,oe .. ,Griv-
,enieks kaj ekrigardis ·lill ·"h?mlellle , 'ridetante.'· Si'i'-j' 
pied~j estis nudaj, k:aj' si -'pOrtis" facilan šomérYeston . • : 

, * Laimdotá ; heToi~.o de.latva poemo. ' 

Flno de 'avdruJ-o 
Jen lasta hór" de 1" av'aruľ malpia. 
La pastro díras al 'li dum pr'ezenlo . 
de peza krucif~so el arg,éntó: " ' 
»Rigardu ti(ln či ! Jen savo via ! 

Grandega estas la hOneco Dia 1 
Plenigu vían koron do la 'senlo 
~e la sincera, púra, vera pento, 
»Spes mea, Chrisle« diru! La alia, 

latinan lingvon tule ne ,sciante 
pripensas: »Krist'? Spesmilo? La rilaton 
mi ne komprenas. « Sed, čar li konstante 

oorbumas pri l' profito kaj utilo, ' 
li diras: »Havas la ar~~nť rabaton, 
do kontentigu per duonspesmilo«. 

En la brunete-flava vizago ridis lipoj kiel rozkolom 
mateno, Kaj la delikata od9ro de virina korpo, sen 
esencoj , ebriigis la sludenton, ' kiel ' eu songo. Kia 
~oro! Kiel dolea devas esti la trinkajo, se la kaliko 
hel bonodor.as. Kaj la unnan fojon li ékkomp.r-enis 1a 
sor~jon de viri1)a ,korpo, - 1a sorčajon. - kiun li 
nemam estis sentinta kaj komp,reninta en la ebriigaj 
esencoj kaj pasiaj manój. ' 

Sia hrusto timeme ondigis snb la faéila vesto, 
kiam sia mahnola kaj malgranda mano, tusiS' la man-
platon de la ,studento salutante. . . ,,' 

lIia int-erparolado es.tis malkur..aga, , l:k~a kaj delik
ata kaj, kisinte §iajl1 malvarmetajn lipojn, en kiuj 
estis muhe da juna kaj vann~ forto, Grivenieks preni~ 
la knabiuon en la sinon, 'atentenie, hazau si estu!> Iia propra vivo. ' ' , 
. »Vikt?ria, . Viktor~a,kialmi alve~u:i§? P?f preni " , '~ vm kun nu ! Ml forveturos nul' kun Vl, au nelnam pIu, 

Post du jaroj mi finos la kurSOR kaj tiam ni logos 
nUl' ci tie. Neniajdiabl~.ojkuragos sekvi n:Ín. « , 

)i Estu pIi sileuta, Johanor oní tie povas uin 
aií.di, « si Hustre diris kaj premis sin ,aL GriV€llieks. 

}) At1du Čiuj ! Nun mi scias,kion: mi Dezonas, « kaj " 
li metis sian nigretan helan kaponeri ,sian sinvu, eu ' 
la sinon de l' savantino kaj dč ľ -eterp,a virin>eco ... 

. IIi sidis nun en la malfermitapordo, unu apud 
la alia. De sur la ;jp.onto ,esns videbl? ,Javasui-kamp-; • 
aro kun nigre-verdaj hetularhaj kaj domof"" El la " ~ 
korLo, vento ·portis o'doron de . florantaJ ' tiIi?j ; ,kí:jis ': '.' 
birdoj cn laiítagojo kaj ,bluis' la' cielo, ornamita (Je" 

' ~empes·o. Kreskantaj , a:ltaj kaj bluaj ,nuboj na~is':', 
potť:nce en la vasŤ.lt Čiellago, facil.c, kiel perisoj ' de Jo-.", hano' Griveniěks .. • " " ~ . • " 

Li fir-roe tenis la manon ~ue Vlldioria, Čar oelásl' 
gin §ajnis aJ li droni ,d-enove cn la ' inferon. . 1 

Hir.nnaoj sidis en' .v~oo , ~llr la --grllO de .fa pato 
kaj pepis fácilan" semer'kanton: " , .:'-, 

, Kiel ,oo;Jle <e8tasrekJro~enci ,siM- vivon ' .-denove,'" , 
~-1lsi,s Grivenieks" aňskultante "la , varmu'f!. ~aj , facilan ' 
spi radou de Yiktoria l--á:j ~a goj:an " ri~n de sia JkoOO'_ 
fFin.o) 



Eu sorlolragedio deřlorian 
" , 

- FraDclsko S:dl dgyl -

I. 
La sortolragedio de Florian estas tre melankolia 

historiu . .. Sed eble ,"i ne konas HlÍan amikon? 
Florian esfas tmu el la plej simpatiaj buboj ; nu li 

iOl'nete forlasis jam "la bubjarojn , sed li es lis mia knnulo 
Bn la lernejo kaj .. . ·tínj kelkaj jaroj vere ne gravas, ni 
estas kaj estos ciam junaj, cu ne Florian? Sed Florian , 

"tiu ci carllJa ronavizaga idealode la filistroj hodiau 
estas okulfrape melankolia. Mi ankorau ne diris, ke Flo
rian antau kel kaj jaroj edzigis kaj de tiam li malaperis 
el nia amika rondo, kiuri d!l . tago al t ago pIi malgrandigis 
la generala krizo , la maldungigo de kelkaj , la zorgoj, la 
edzigoj kaj aliaj malbonoj , pri kíuj nun mi ne vol as 
paroli. Kial ? Car antall mi staras la malfelica Florian 
kaj lía 'malfelico povas forgesigi ci on alian. " Lia afero 
tute . ne estas bagatela! Ne, li ne perdis sian bouan 
postenon, li havas rilátan t rankvi10n en la financaj 
aferoj, sed. . . " 

II. 
... st'u Florian, ne ploru ... parolu , kio okazis al 

vi? Cu via edzino estas malsana? Sed ne ploru! Cu 
si mo ... 

- Bovo vi estas - respondis Florian kaj mi gojis 
pro la trankviliga respondo. 

- - PaTol u, parolu , Florian! - DlÍ instigis la amikon. 
- Do, mi parolos kaj vi povos vidi, ke ne nur la 

antikva vivo produktis sortotragediojn. Mia tragedio estas 
la ,plej funebra atenco de la subaj au supraj potencoj 
kontrau senkulra homo. Sophokles n e havis fantazion 
prisongi ion similan kaj Aischylos .... 

"- ... ploregus, se li audus vian tragedion . 
J es I - diris Florian. 

- Florian, parolu , ne mUl'du min per viaj longaj 
palízoj ." Cu vi estas eble sekreta, moderna dramverkisto? 
Mia kara, parolu do ! 

III. 
-- Cu vi scias, ke m"ia edzino forlasis rrnan domon ? 
- Terure! Sed, kial ? 
- Pro tiu Sabo. 

Cu via edzino amis sirijoron Sabo ? 
- Sed kion vi pensas, hontu! 
-- Mi pensas, ke vi frenezigis. Kiu estas tiu Sabo? 
- , Ankalí nii scias nur malmulton pri li. Li estas 

provinca jurnalisto, kelkfoje li vizítas la cefurbpn, antau 
kelkaj jaroj li estis en Parizo kaj li tre sataa la trinkajojn, 
en kiuj estas forta alkoholo. -

-- Kaj . .. ? 
_ . Mi ne komprenas vin - diris mia amiko -

kioo, 'vi volas per tiu ci stulta »kaj «. Mi diris jam cion 
pri li, kion miscias . 

. -:- Mi esperas: ke tamen vi frenezigis kaj ne mi. " 
Florian, provu paroli kompreneble r 

- - Do boně, mi parolos, sel ne pIu embarasu min 
per )'--iaj stultaj interdiroj ... · 

IV. 
e __ lun ' belan tagon; antau tri semajnoj ml ms 

nralrapid~ kaj .meditante hejmen. La apudbulvarda strato 
estistute blanka;nege-roj faladis clense, bele, rave, kiel ... 
s~d t!? ~e gravas' ... la: nego falis kaj la bJanka, mola, 
llrila ; tapi~~o kovris la trotuaron. En la moleco de la 
vintró la:" strata vivo:o~tuzitis, la hruo forfluis , cio eksonis 
tt;1I- ,sótdino "kaj la "Juta tagrnezo es:tis strang~, senvedajna, 
tla~~:-Kaj ' mJ ,pensi), ke. 1a preferpasmtáj " kiescifonojn 

. kovris la brilantaj negeroj , eble forgesas la cifonojn pro 
la blanka brilo , car ili ridetis, ki el mi mem ridetis al la 
petolaj, tikl aj neglanugoj . Miaj ,pensoj aperis same obtuze, 
kiel la tuLa ekstera, mondo kaj eu tiu ~i pastela momento 
aperis cn mia mondo la figuro de Slecjo Sabo. " 

Li estis afabla sinjoro, j una persono, kiu guste en 
la mornento de 'nia unua renkonto, malhavis la certan 
aplombon , kiu celere karakterizas la jurnalistojn. Kvankam 
lia aspekto ne respegulis la maturan ekvilibron, mi ne' 
supozis, ke tin -Či ' balancira figuro de la vintra tagmezo, 
ekirigos sortotragedion , kian prisongis nek Sophokles ... 

( . ... nek AischJ los - mi diris.) 
Sinjoro Sabo marsadis iOll1ete malrekte , li fajfis 

petoletan kanton kaj lia vojo similis al tiu de la hundój , 
kiuj same zigzage, malspareme uzas siajn piedojn por 
proksimigi al la akluala celo. Kaj kromc liu éi negkovrila 
trotmu'o. Oni ne p ovis aserti , ke sinjoro .8abo ne trinkis 
dum la nokto, ee . .. Li pusis min , poste li zorgeme 
frotadis siun surtulon , kvazau mi estus pesta, aú eble li 
tirnus alían epidem ion , kinn mi evidente havas. Mi for 
rapidis. Sed li es lis la delegito de la nigraj potencoj kaj, 
alkriis rnin : 

- Hallu ! - poste - Bitte , Ill cin Hcrr! - Mon
siellr! Domine. -:-. Sínjoro, cu vi ne parolas esperante j) 

Vi scias, ke mia plej reagema punkto estas Esperanlo. 
Mi hahis. La fatalo proksirnigis. Steéjo venis kun brila 
vizago ; 

- Mi eslas Sleéjo Sabo, jurnalislo cl K . . . kaj 
ebria hipopolamn ... 

M.in memoroj ekkaptis. La junulo sajnis simpatia 
tra Ja n(~bulo de la ebrieco kaj tra la vualo de la vintra 
tago. __ o Ho , juneco , ho la juneco ... 

_. Vere mi gojas - mi respondis. 

Stanis1ao--·Grabowski (Negeometria konstruado) 
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- Nu vidu, vi es tas Inia pléj kara amiko. 
kun' mi. 

Ni ekil'is brak-enbrake. 
- Kie vi estis ? - mi demandis. 
- Vi eraras, mi ne 'estis , mi estadis . • 
- Pai'donon, kie vi estadis? 
-- Sed tion mi jam forgesis. 
Mi ne ,,01a8 rakonti al "i tule detale la inlcl'csan 

dialogon, kiun kelkroje plivigligis -la bonhumoraj preter
pus:mtoj, scd vare mí amllzi~is bone kun Stečjo , kiu cslis 
brava huho, kaj li aspergis malavare lat trezorojn de sia 
zigzagvo:ia ,spil'ito. Li rakontis al mi , ke li amas belan 
fi'aulinon , ke li estis en Parizo, ke li estas jurnalisto kaj 
ebria bipopolarno , ke li arnas ankau min kaj li volas min 
kisi, ke ni devas es lis fratoj. Perforte li tiris min a1 iu 
subp0l'dego kaj tÍe li solene ekparolis: 

- - .Jen ni es tas rra toj . Kaj mm ni duonigos niajn 
havaj ojn. Kiom vi havas P 

- Mi havas neniom - mi diris - kaj vi? 
-- Ankaú mi same - li respondis melankolie 

Tamen. , . donu al mi lion ... ('Mia nomkarto fa lis al 
lit tero.) 

Ni sangis nomkutojn. Stečjo havis miaIl nomkarton. 
Tre malfacil,e mi povis forlasi lin , li voli s min kisi, 

eble eenLfoje. Li ne volis min adiaiíi, čar la adiaiísaluto 
estas la plej malgaja io en la homa vivo ... Fine li tamen 
foriris kaj mi povis rigardi finfine la balaneigantan, 
iompost jom malaperantan figuron de mia nova frato: 

V. 
Mia no\'a arniko lIlalaperis kaj mi, facilanima 11Omo, 

tute pl'ifol'gesis lian ekziston. Post kel kaj tagoj mi for
'l'ojagis al la provinco, arangi miajn oficialajn aferojn. 
Poste mi revenis kaj guis la plezurojn de la 'revido post 
Ja unua foresto de mia juna edzino, 

Sed nun mi devas pal'qli pri tio , kion farisdwne 
la delegilo de la nigraj poteneoj. Tion ne li rakontis al 
mi, sed mi povis konkludi cion, g'!S lía alveno en mian 
,čambron, 

Slecjo denove vizi tis kel kaj no' pop'olarnuzajn instit
utojn, kie oni povas .forgesi la tagajn malbonojn kaj li 
.denoye primeritis la titolori: ehria hipopotamo: Ec, <\io
kaze li supeds sin mem kaj cirkaú la noktomezo li havis 
nur tiom, da konseio, ke li transdonis liannomkarton ' al 
iu bonkora preterpasanto, petante lian bonvolon. La 
afero okazis en la proksimo de mia logejo kaj cla af:abla 
honkorulo gvidis lín al mia 10gejo, car kompreneble, Iia 
nomkaxlo 'estis la mia, kiun mi lasis ce Hfaeilanime, 
-okaz~ de nia j~terfratigo. 'Fiel proksimi~is la sortotragJdi~ 
al mia silenta litcambro. Slecjo alvenis kun fretnda apQgo 
kaj subleno ,kaj tiel obstine li montradis mian nomkartqn, 
~é la d01l1ZOl:ganto lasis lin enveni, ee li 1l1Ontris 111. pordW} 

.' ''' Ae mia logejo. Post kelkaj minutoj li jam estis enÍnia 
~, Jogejo . , . o, ,_, , ' 

(Atendu , atendu - mi int:etpar01is - kiel li ,povj s 
.;eniri trit la pordo?) ': ; ,', ' . o , • 

-- Denove tiuj stultajdemaucloj ~, diris Florian "- o~ 
mi jaro diris al vi, ke sinjoro 'Sabo neesti5 'hbmQ" lí ~stis 
sllperhoma delegitode 1a ' supraj, au subat pOJenéoj:~W:i 
.ne seias; kiel li enyenis, eble laha.zardo ~ la pátii.tl&,*d~ 
la histi>fi~~ - helpis , al li ~ ebleli havis boÍian 8105i}011' 

, ebleni lasis Jnal~l()~i(a la , po~don, aií:li ven.is ;,~a ' la~l{j~jl':' } , 
'Unó, lrii ' ne scias, ' sed ť-akte , li ;, ~stisja'Ill ,'!Ul la 'o api.1a.a h 

,J.. m' b 'o k' , '" 'f 'c', ď ~ ~ ~~ :' •. Gt-"\ , I ~J . ~ . . ., .. ",~~ '''. }'!i,! ~. 

, ' !fiUrl vesperon 

". ,". 

Stanislao~G rahowsk'i - (Negéom,;etr~ , :kOflStJ::t13do) 
- o'. \ ~~ 

gardeno, do estis tuLe tolerebla son~o, ~iárií eh: l~ me~ó 
de la paradizo mi vekigis, cal' 'la pord!) ďknariš for!~~ 
minace kaj sirnile al la trumpeto de cla lasta " prijugo. 
Samtempe aperis lumstrio. L a lumstrion kauzis, ~e mia 
arniko lumigis la alian eambron-kaj tÍe ~i .senvestigis dece. 

Sed cion ci mi ankorau ne sciis, mi sciiš nur tion, 
ke la pordo ekknaris, ne kompetente kaj estis eml;>arasa 
lumstrio kaj cn laradio de 1a lumstrio .aperis" ne tro 
konfidinda persono - en pantaloneto ,lau la plej nová. 
modo de Ghandi. Mi ne estasmalkuraga homo, tállJen 
la sango frostigis ' en mia vejno. , La '{atalo prol4;imig.is al 
mi. La nokta gasto faris kelkajnpasoj'ó tiénkaj reen ......: 
miau gorgon premis teruro, mia' edzíno' do~inis °dlSllCe.: 
Fine li alvenis mian .lit<;m kaj l il vira kuprgo révekigilí 
'\ln mi. Perforte mi forso,vis la palpantan ' lmtr~on: ' 

_. Sed lasu, kion vi faras - demandis .koh;ata' ~óco. 
Mi eklumigis 111. cambfon kaj mi ekk~iis;, í-lgidé .pro . ., ,.-' -- -, '-

la surpnzo. , 
.Jes, Ii estis St.e.ejo, li' sengcne okiIpis en, -la .sekvinta,_ 

minuto la ·du<>noR de mjalito. Li n'ehavis trů '~lárigemitn 
humoron, tamen li sukeesis veH peJ,' sia ne t;r'P diskr.e!a ' 
kouduto mian erlzinon. ~i ~ge mitís, proladuQbligóue" 
111. viroj en la liteámbro, demando sekyis q~maridojQ. kaj 
la respondoj ankaCI , de' mia partoestis 'lOmete k<inÍlÍzaj. 
Okazis aludo pri strangainterkQnatigp, o pTi, 'o fráteeo,' 
poste Steejo konfesis, ké ' ahtau kelkaj' ta,goj nit:rihlciso,,' 
kune kaj si aludis p.ti iubehilino .. . yffsajIi~ lať bona ' 
bubo eriwis. . ' 

Yi diris,' ké .. , ( 



i(Dqii;'ig,Q·f ·~ ',; >, , .", .,~~ 
, Se 'ni fóliumasJa Strecitan K-orddn, iOIl1 ' pOStIvlll 

'formigas , ,én ni 'la impr-eso" ke: ni ni legas póem.ojn 
1lázar~é .a:tpudmetitajú, :,sed . ke ili kontinuas unůece. 
AĎkaula' cikloj ' esta!ltielQrdi:gitaj, ke ili donas 

,~n ,;ll " ln , hildon de tiam ' pIi larghoriz.onta ev
"(jIuo. 'La . eno , dela torta voko: unua: renk.ontigo 
mler la ' poeto kaj ',Esperant.o, entuúásma ardo al la 
Nova Sell.t.o, amara seniluziigo, deriova .fid.o. Laenfal
inta . minó:wpira , retnemo'I'O sur lá sojlo de ľ Viv.o, 
~n du :j:>oemvj ,{Se ekbiulus, ... , Silente, nigre ... ) ful- , 
ineekbriks kaj "forvelkas atno juneea" ilin sekvas la 
. máldolcaj kantoj d-e ľ trompigo, spleno, individua 
mondcagreno, posle spita s,inturn.o al la »farsa rim,) í( , 

~lla »gojsafideto« loganta en la koro, sed ree refalQ 
, en la 8OIQn, en la eagren.on, dum la senteman koron 
-de ľ tristá poeto ektusas ln k.omuna - s.orto ,(Horno, 
Ve). Aglo kaj kolombo , Korprintempo: u.ova amo, 
nóva ' felito. Sed la poezio de l' feliea amo estas unu
'tona, ciu verso volas fiuigi. per la rimo: Mi vin amas ! 
'Ti.o estas neevitebla kaj tialla poet.o rezignas pri plua 
)Jrihnto : 

»Cu skribi 'pri ľ atn.' papere, 
Per aca ink.o? J a prefere 
Sur ueg.o de viaj sultroj hri1aj 
Per fajro de lipoj maltrankvilaj. « 

La rigardo de l' poet.o nun direktigas al la ek
:stera m.ondo. Komepce la fenomen.oj de ,tiu ' Ci nova 
~fer.o re.sonigas kordojn en la interna mond.o, en la 
,animo. La poemo pl-i senespera amo de ľ poploj en 
.aleó :ekfrapas melankQliajuakord.ojn. Sed la poetp jam 
tiaktas lil temon iel elekstere, iel superece: kun la 
oojekťiveco de ľ artisto. 

-:: La 'sebantaj ' poein.oj an.oI].cas plenan forturnigoo 
.Qe l' iuterna mondo.Hi raportas pri sercado de temoj , 
'V.oj.oj, . forrnoj, pri 'élprovadQ de ciam pIi perfekta 

. 'Verstelrniko.Ne iistas do mirinde; ke iuter ili, regas la 
', ~neto, ' la formo plej malfacila, d.o plej avidinda. 
,Pure parnasaj poemQj estas Ia sonetojpri la jarse

" ·~onój. Ci tíc uzas Kalocsáy la elizionde ľ adjektivo 
· (4tn .latuta .libro .uur unufoje): . 
'. ' )lLast horojn nun vivas la grauda Naturo«: 

" ~le pórpraktike .su~iri la vQjon, nun li alil.oke kou
, jelctastiu 'de l' estonto (Lingvo Stilo F.ormo). La s0!1-
:étou' Príntempomi trovas iOII) Iaea, pr-.ecipe pro la 

, J)e t~e ~oesa finig~. , La~aju . tri mi , opinias per
" fektaj ,peooj.La. 8Oue!9 Mondh'avello :gr.andiozapan.o

~ ;, i'a:rDo pri 'kmdrantá spivegode mod.erna&belo, kol.osa 
-' :vqio ", pn . homf.ohnik.oj per~jnf4jeu ~ haoso ,~e l' 

' ~knib.j ., n1italdoj , kajfin~apóteozopri la tránkVilo 
. tk~POJ; kuu liá ;f.ottó de l' ,egprim.o, kelafinaj 

. 1-9:g.ge ;eJsop.oras éul~ senfin.oll ': 
•. >' __ , " . 'C ,,'.~ . '. , 

<"j:: " t'.)I: " ' ,_ •. -.,_. '. "., '" 

" ; )?ersekut.ate" :k:va.z~Óden.evidebla.skú!-,go, 
"" ' dé la ·febro~e ,'S(mkonipata. VFgO" ' .. 

' '''':: '''~,''\,l''''~ ,/ iJ.i: perdis Já : hěnoIi de t Tral;ikvilo ... 
. ,,-->l,.. • '. :~'~ ," 0'0 > .~ '._ • . . 

'. 
tiuj Ci versoj la poeto starigas antaií maJ1l okul.ojn 
r,ealan . pejzag.ou .. TV allinkoski: gvidas al la piuborder
ita mónd.o de l' fiunaj akvofal.oj. La poetQu irantan 
laií 1a hordo de rivero superregas la legenda atmos
fer.o de ľ 'mirinda cirkauajo : sur la trankvilaj ondoj 
de ľ rivero aperas vizio, Vainemoiueu sidas en ooato, 
la bl.ouda Aino rida,s sur la hordo, la aeron doloe tra
migras laama kanto, la sen soj Iluligas en sorcan s.ougon, .. 
Subite la ritmů sangigas, la pacajn tl'Okeojn austatauas 
b'rutalajanapestoj aUQncant.c la proksimig.on al la akvo
falo. Kaprice saltanta ritmo, ricu frapado de duraj 
rimmarteloj prezentas al ni la miraklon de l' naturo . 
Sur la Saimaa,' la Saima'a estas rivero, kiu kuuligas 
la mil 'lag'CtQjn de l' finua lagomondo, sm la lagoj 
estas insuloj, post la insuloj rec rivero, poste ree lago 
kun insulo . .. Kaj se vi staras SUl' la antau.o de l' 
sipo, vi vidas, ke 

)) . • • 'ilO la blua helo 
Lagon kisas la Cielo « , 

kaj vin atakas la neniam satigebla dezir.o : serCi la 
fahelau landoTl de feiooj : Ja land.on de l' felioo. Felica 
esprim.o de ľ eterna nostalgio aI la nova, nekooata kaj 
guste tial mistera kaj altira : 

) Eble tie, SUl" ci bela 
10su1eť la bord' fabela 
Nin atendas, guste uiu ... " 

Eu tiu ci ciklQ kun brila armilaro e~parolas la 
irouio de l' poeto. La kripla Pegazo ,: akre,~euindlllge 
kaj spril~ vipas la fusP.oetojn, tiom oftajn en la mov
ado. Dum Ci tie Kalocsay celis nepre komikan .efekton, 
la l100j pri la usmumco enhavas 10m da .persona amaro. 
Ci estas dediCita al certaj kritikistoj , kiuj - eble pro 
nura lingvoteoria vidpunkto, ehle pro individua malsato 
- V.olas toleri en Esperanto nur purajn rimojn kaj 
estante smdaj al la poeziaj kaj lingvaj bcleooj de la 
Kalocsay-poemoj , sercas la kaňzou de sia surdeco en 
la rim.oj de KalQcsay. K.ompreneble la P.oemo brilas 
perla, plej perfektaj puraj rim.oj ! 

}<::;'n ·la Ezopa tabto ni retrovas la k.onsekvence 



kondamnan sintenon kontrau la militarismo. Anstatat1 
la malespere dolora ' kaj profete entuziasma tono de 
ľ jnnago, 1a viro vestas sian prijngon en la simplan, 
ironian mantelon de l' fablo. Ciu Iernolibro devlls 
enhavi Ťinn ci jnveletou de nia literaturo. 

La paralelaj sonetoj ,: Familiopatro, Malf.lna 
fraiilo kun kruela reflektoro jetas lumon snr amhau 
sortojn. Sed la pal'llusan impiQssióilite jam trakolorigas 
ia kompatema kunsento. Kalocsay nul' provizore estis 
adepto de l' parnasa skolo, li alproprigis ilian kulton 
al la formarf:o, sed rupide preterpasis ilin. La transiron 
al tcmoj pIi proksimaj al la sentimenta vivo de l' 
poeto vojsigllus la Trogedi,eto: sur batalkampo trafas 
etan birdon ln stulta kuglo kaj l~ soldatoj, kiujn krud
igis la senfina batalo, per subila ekfulmo de I' kompato 
clemetas ]a malgrnndan korpp n en tombe!on : 

»Jen kusas kantistebo cn la heroa morť ! ( 

Kulocsay amas lu infanojn. Kiam li parolas pri iIi, 
lia ling-vo survestas .lan curman tenereoon. Kaj li cstas 
honokula obscrvanLo. Kiam li prezentas la lnfanojn ce 
rn,onfrofenestro , iIi staras antaií ni ,en sia plena realo, 
kuu siaj infanaj cagreno j kaj spitoj. La poemo estas 
lre kOllvena por dekJamado. Kaj ci tíe mi volas Hati, 
ke preskaií Ciuj Ka!ocsay-poemoj cslas sukoefe deklam
ebluj , se inteligenta artisto eksperimentas per ili. Jam 
cslas tempo, ke ni apr,eZll niajn valorojn ! Se iu kon
traiíjetos, ke Hia publiko rekrutigas cefe el ankOl'aií 
nepeJ'fektaj espo-istoj , por kiuj kelkaj el tiuj ci poemoj 
pble 'estus malfacile kompreneblaj, mi povas respondi 
lllll': unue ni ne tro malalte taksu la lingvokonon de 
lIia publiko (moda ma18ano l1untempe I), due ni kutim
igu la neperfeklulojn al la g-uo de la pIi alta, do mClll
kompreneble pii malfacila literatur-o. 

La koron de ľ poeto h'afis la antaCtven.to de ia 
eksterordinúa felico. En la obsedo de tiu mistika stato 
li ig-as pii perceptemu por la sorto de la aliaj . Li 
I)()ntns pro la senpovo, kiam li vidas la PalaT! Proces ion 
de l' grandurbaj knabinoj destinataj por kor- kaj vi v
goojmuelaj h91"0j en la fabrikoj kaj kontoraj. Nun per 
majesla himuo sin turnas la poeto al lá Patrineco. Kiu 
ajn n!lcia literaturo rajte povns envii Esperanton pro 
tiu ci poemo! La poeto venis tieI proksimen al la lrom
pr,eno de l' knabinaj sentimentoj kaj ce de l' knabina 
korpo,. kiel lio cntute eblas por viro. Nek unu super
flua vorto, nek unu pIi malforta linio , nek unu pIi 
pala bildo trovigas en tiu Ci senmakula panegiro. Oi 
estas verkita per perfekta preteoo de I' artisto, sed gia 
voOo es las pura kaj simpla, kiel tiu de l' Biblio. La 
enteksita soneto estas aparta oefverko : 

»Mallerte sian surgon sub la koro 
Si trenas tirne, Irun sirmanta brako ... 
Komika. viď ... Sed super o si, el 01'0, 

Mi ai:íreolon vida~ cn imago'. < " 

Jen iras kontrau tempol1 de. do'oro 
H~roineto de la Sesa Tasoo. « 

». . . Kial , la <lm' ' o segi nepo\'as 
Eterne dauu ? « ' , 

Stld jam oesas lahezito, li rapide décidas la .disígnn. 
Nrun subitasangigo de ľ tQno, 1a liberamaliigigo cle, 1'0 
kow elvivas sin cn lautaj jqhiloj. Lahetoo jetas sin 
en 1a diboeajn plezurojn de l' Iibere eleMtáj gl!oj, sed 
baldau Ji konsternite rimarkas, ke li ree estaskatenita. 
Kun la s!,nto de furioza senpovo li turnas sinkoritra,u 
la amo, lin subjuganto, kontrau la virino, 'la etema 
málamiko. Kaj obsedas lín ínfera vťmgemo : la virginan 
pureeoll li volas trenial la arngeheno, por ke : 

». . .. '.' Vizago via éasta ,,- , 
19u virinvizago kun peka mark' de l' Sóo. « 

Sed vengo ne helpas la propran malfdieon.K:un sim-, 
ulita ironio, sed kun interna envio li rigardas la felicon 
de 'tiuj, kiuj sage kontentigaspri la konstruita nesto

O

, 

Li sentas sin malbenita Ahasvero, destíníta por 

»)Konstrui neston , sed neniam nestl «. 

Lin ttlntas cl Ia pasillto la bildo de l' felico, kiun li 
mem dissiris, sed vane : 

» SUl' mia koro staras skribo , riigra: ' 
Lasciate ogni speranza, voi ch' entr<lte. « 

Novan ,ekflamon de I' karno sekvas la pripento.La 
bonfl arno kvazau varma talaro lin sirmis kontra u Ia 
furioz,o de l' mondo kaj li perdis gin . .. Kun sincera o 
pentofaro, kiel la disipa fiIo, li revenas al la amatino, 
car li pekonis, ke sole la kll1l,fandigo en la pura amo 
povas alporti la samll, la liberigon, 'li rekonis, ke uml' 
estas pIi multa ol la multo. 

Cu tiu Ci /wppy mel estas la definitiva soJvo de 
l' pmblemo? Cu la amo ne signifas ciam nul" katen~ 
agon ? C;u Budho ne venis pIi proksirnen aI lasolvo" 
kiam li predikis la forturnigon decill amo: EI 'la 
amutino dcveuas la sufero, el la amatino deve)las la 
timo : kiu tute fOrSirigas de I' amatino, °tiu ne suferas, 

• oar kion li timus? La pwblemo, kiel ciuj , ete.rn;,tf 
problemoj havas plurajn solvoju. La poeto pérla ne
superebla perfekteco de l' maturaartistoprezenti~ lil.'. 
siun. Kalocsay 'estas senclube la plejprofunda amkant
islo de nia poezio. 

EBRIA EKVATORO. 
La animo de l' poeto, plena de :individua felico" 

vastigas por surpreni la sargon ' pri la sorto de I'hom
ár6 kaj uni\'erso. Tiu ci ciklo afingas tian altafi gradoÍl 
de l' poeta esprimpovo, tian filozofan profundon de l" 
sublima Penso, ke gi Ievas la poeton cl la kamo de 
unu literaturo. Tiuj Ci paemoj e.stas ne mll" la perlo} 
de la Esperanta poezio, iIi vicigas al .tiuj, en kiiij Ja: 
genioj de l' hOIParo prie.splorls la esencon 'k~j destinoTh 
d.e l' Homo kaj Mondo. Sentieinpajkaj>c~inaj ' }ciei" 
iliaj te~oj~ternaj, Ci tie'i'li Jandigas en etérnan for·,: 
mono Kaj, ' kiel ola ,plej pFo~Updaj akvoj, ili :estasmir-"' 
inde kJaraj káj, ' kiel laparabOloj de l' Bililio," lleS'up:' 
ereble simplaj: llia kompreno .estas · Judo ']>:Qr ,intel- ' 
ig-entaj ~p.-isí?j; kiuj smiDe bon.ekonas 1& ~ngvon;" 
por hUJ o éstas ' bezonata ' nur ·' atenta " ~iegQ . , 'La" tula.. " 

AHASYERO DE AMO: 1J1ondperce
o
pló ' de l' kler{l,eksterordinar~ intelig.en~ .ÍlQ~' 

ta tuta cikIofol'lllas w~upoemon, en gl es~s " eto ~ estasden"sigita 'Cn o ti~jn' cipooih~jri~\\~aj~ ci }ti:~r IlÍr ' 
rakontita la lůstol'lo dl} unu amo. Po~t la sptitajpI;,~- , deya~ Ín[n;, pawli ,ppiti6, :eu lapF~ .sJipera ,.intél~kW, 'la· o 
logojla heroo de l' poemoj pIeudas ,pio la malvarmig.o multflaJl'ka~rudiciornáihelpas , 1a:< suges~<fert.oJ(5je 
de sia tuno. o Vaneu;tas la ~ amatirw si'llll plej polencíÍn l' po'Cto,? Multáj "" parola,S° ktJ!l prelera" o . o< pri,. ~~ 
.arrriilo.ll, la larluon ; vane alarmas denove laprintempo, . {jel nomalaj »SO;vágaj gepíoj«, 'kluj " >Ílibró-
la heroo devas koiJfesi,ké o ankau Iia ' Rmo Cne eutis la rermoj ,t kajkiuj obs.~akaptaslal~'(lg~Ulbon. 
komuÍl.an sorton dé Ciuamo: : lit '- Li " ribél~., Sorto desi3~rWs,~"O " ,.' , 
kontr,;,lu o nu ,ci :fato : I" o de , plinróksi~:ne ď',! . ~~.aIÍl1:J)i~cs~~t~itr;s~~P;9i!Zi'ít~ 
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, ojn, .~uj vere 'estasgenioj, orii~am tf()vas sur.1a fundo 
clé ilia*pooziQ nék(mt~blan kulturOI1 parigltrrtan kun 

. la 'oon'llska ,talentoó ,Estas oorte, ke- la Kalocs'ay..;poemoj 

. JAálkaSas alla-leganto ne nur poéziajn káj Iingvajn 
héleoojn, cn Esperanto ankorau neniam renkontitajn , 
-sed ili dOJlacas aHa 'inteIekto· la gojon de pure spirita 

, plezufO; Estas cerw, ke Kalocsay estas nia plej intel
igenta kaj klúa poeto. 

La '. kritiko ne multe atef.!tis tiujll ci poomojn , 
- lilU cl la fjloenzistoj menciis ilin, kiel poemojn kUll 

»iom' da kosma enhavo «. ADkaií al-lit pii larga publiko 
ili aukorau ne trovis la vojon. La kai1zon de tiu Ci 
fenomeno mi trovas en ia kO~Eervali,a ma!progre?emo, 
Onikutimigis al ll!. hrila teknika rioeco de )' pii fruaj 
poemoj kaj onistaras seukomprene antau la nora wno, 
antaií la sajÍle pIi simpla vesto. La rimoj modeste 
káSas sin akcentaníe ' ankaií per ' tio la pii superan 
gmvecon de l' direnhavo. Sed la simp!ew ne signifas 
samwmpe la malfortigon d·e l'esprimpovo, Ec kon
traiíe! Ankoraiíneniam sonoris lia nobla br·onoo kun 
tia plena kaj vpotenca voDo! Liaj »Iiberaj ' versoj ( 
es~.as konstruitaj kun la plej rafinita ar to. Sed la formo 
estas severe submetita al la servo de l' nuda kaj vera 
Penso.La artisto fCzignis pri la popularaj iloj de i' 
ekstera cfiko kaj jen, la penBo, la kemo de l' poeme> 
mem farigis formo! La naskiganta ideo ne pIu sercas 
.1a kom-enar. korpon, sed Ideo kaj Formo prete elsir
ig-as el la uw1'o de l' poeta animo, la Formo obec 
sekvas la konturojn de l' Ideo.,. 

Nun ni rigardu, de pIi proksime kaj apal'te ciujll 
el la ok -poemoj, kiu j forma~ la ciklon. 

Ekstaze: la KatenQj memv01e malfermigas, la 
Ligajoj a,iítomate defalas, la liberiginta Men}ó jubil ť 
fandigas cn laUnikan Cion, perdas sin mem, sian 
rolQn, por retroviilin (ln la VolI{) Eterna, kiu vivigas 
la universon. Potenca pan~eisro 'psalmo : festa felico de 
ľ sinofera oolvigo en la , savantan Pan, 

Diboce: facila gojkanto al la suna triumfo de l' 
mateno, sole ca ekhalto inwl' la stoniginte grizaj rigar
~ój de ľ ~rhaj viroj, virinoj, rapidantaj al la ciutaga 
]'ugo: '. 

»homoj rapidas 
en cies naro : ringo 
:en ciu ringo : fadeno 
k<lj la fadenojn tiras 
Sorto Mo~o lntereso« 

Neniu rigardas por ckkapti 1a kison de ľ suno, neniu 
sendas ekmiran, rekonan saluton al la aliaj: pleud:l 
akuzo kontrau 1a 'stona kulturodeT urba civilizo. 

~· v;li>o SUl' la .pOTitO .: .lun : ,vesperan somer~n b 
"poeto staras SUl" laé mezo .~ ' ,1' p~nto, la ohtuza mur

Ul'Ul':O ,de J' urOOdroJlas en la v'esperan krepuskQI1, la 
mOllotona ruligo de ľ ondlOj halucinigas anta,u lin la 
sénlimari T~mpon; . kiun la rivel'o Índiferente trafluis, 

, SuJj 1a apenau elteneĎla pezo de , l' Etemo kaj Senfino 
l("e~ melOO ,J:l:!alfeqnigas al ·1a ~er;!lra Dri\lJ(') ae l' .Jar
centoj., kiuj mm. tQren'tas trá lia jam ' preskau dissoI
yiginta ' kadro. : .,KOnvWsie li káptas al la fera ~ponto
ktad~ porl'esavi sin w la es~ton, 

miswr{l dlia1is~o de l' meÍno, nekomprena, elekstera 
rigatdo pri sia} agoj, Pfi si mem, pala, duba koňjekto 
ppi ebla .ekzisro de ia kosnw. Spirito ... 

Spite : akra sinturno kontraií la Pan, rifuga ribelo 
de ľ mi, apotoozo de ľ atomo pasema, de I ' komo, kiu 
pel' sia morň:enta ekzisto pridonacas la indiferentan , 
mortan mateI'ion per la koloraj briloj de sia eteme 
soifa, elerne malfermita Okulo. 

E'fcmel'e : . en tiu ci giganta odo ni retrovas la 
terilon de ľ antaiía poemo, sed kUJI profunde tragikaj 
kontm'oj , kun silueto projekciita en la senfii1on, la 
neniam estingebla deziro al 111 senmorteco m~lllifestig'as 
Ci tie kun e~ementa forto. Ne Pan, la senpersona _ . do 
senpova ec en ' sia slulta potenco - minacas Ci tíe la 
memon per avida engluto, sed 1a pasema, bagatela mi 
triu,mfe vastigante donas al gi vivon kaj sencon! 

», .. lho mia penso, belege freneza sago kiun nu 
pafas 

en la malhelbluol1 de I' Nokto, ke gi flugu meteore 
kaj kun fajre triumfa ekbrilo anoncu ce ľ sojlo 

de l' Senfino : 
J en mi sendita de homo !« 

Sed ve! va'nas la ekstazo, vanas la venko! marsas la 
teruru, senindulga, nehaltigebla a1'O de momentoj (cu 
vi I'Ímarkis, la kruela, martela frapado de l' dura, 
mono!ona ritmo per kia ko~origa efektů sensigas ilian 
neevitoolall , fatgravedan ceeston kaj pason ?) kaj man
gas kaj murdas la efemeran triumfon, kaj el la e8toOn
to elnigras la nepra cerooco de l' fin~ momento . .. 
Ho! nurunnfoje ekkapti, haltigi nUl' unu el tiu Ci 
pr,ecize marsanta armeo por deskui 

da cenojn de ľ tirana Temp'«, 
por plenigi per sentoj la obstine malluman matcrioll, 
por freneze beatigi eD la ebria danoo de ľ atomoj , 
por 19i ,senoo de ľ legoj . universaj .. , Kaj p03t ln gis
eterne strecita pliigo de tiu ci unika momento jam 
estos indiferenta la neniigo, la kruela reakcio de I' 
blindaj fortoj . .. 

Por tiuj , kiuj trako,mprenis gian tu~n signifon , 
tiu či grandioza poemo estas la ·zenito de Ja giBnuna 
Kalocsay-poezio. 

Fl'eneze : ' decida miIitdeklaro al la Burda, b~ inda 
egoismo, fortvoCa alvoko por fratigi en la komuna 
sort,;), por rimarki, adori la belecojn de ľ tel'a vivo , 
por festi la liberigintan gojon,' 'de l' homo :, kiu per 
la sklavigo de ľ masinoj si~ liberigis de la premo de 
l' laOO1'O, alvoko por Universa Festo, dum kiu la poeto 

>d,'un mortbrakuma, mondbrakuma gesto, 
ebria ekvatoro, Cirkauprenas la TeroD. « 

Duope :moJlumenta epilogo, inda al la verko. 
Denove senil.uziigo, denóva konvinkigo pri la vanteoo 
de cia ideala ' klopodo, denova rifugo al ' la »mondval
ora Bagatel' «, la amatino; sedla fortikiginta fido de I' · 
poeto jam tl'3Jlssalros la ·abismojn de .. 1' pesimismo : lia 
profunda sag? guste cn, 1a atoma felioo de l' duopo 
konjektas la g~Tmadon de ia_. naskiganta Novo: 

»En mondfluido :plena de amara sal' , 
.Jen, ~: komenca molek:u.lo de kristaľ, 
',Káj .Cio, cio, .jen, kUll diamanta bru' 
MetigaS cirkaií uin 1 Kaj kun faoetoj mil,' 
~()lor?jÍl,.r:avajn radiante 'en dispen;', 

"Kreitas cÍI:kau ni kristala Univers' 1(( 
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Nia gazetaro ne povas oferi multe da loko por la 
litera turo. Tamen en kelkaj pIi gravaj revuoj ni tl'ovas 
sufite viglan lite1'aluran rubrik on , sed ankau en aliaj. ne 
tiom vasle konataj propaganduj gazetoj aperas kelkfoje 
novelo arl poemo, Cll originala , cu tl'udukita , kiu mcl'itus , 
kl~ oni alenfigll pri gi la publikon. Pro la troa uissplitigo 
dl' I' Espa guzetaro, la publiko ne estas en la sitU,leiO: 
obscni l:iun valoran litC'raturajon , kiu diso aperas , l:iun 
novan talenlOIl , kill ekparolas unue en il-' propaganda 
gazeto. Sajnas al ni ne malulile , se de tcmpo al tempo 
(kvaronj url') ni raportos pri la lileraturaj 'eventoj de la 
Espa gazetaro al nia legantaro, kiu estas certe la plej 
kllmpelentu literatura publiko en Espujo. Kompreneble 
ni ne preterlasas ankau lingvajn rimarkojn , se ili sajnos 
necesaj. KelHoje ankar. pritraktinda vidpunkto de iu 
recenzo donos tem on al l:i tiu raporto. 

AnkaLI al la verkisloj estos simpatia la nova rubriko , 
mi esperas. La espista verkisto ofte es tas ~imila al pre
leganto , kiu purolas en la mikrofon on : la mikrofono ne 
peras la placon aft malplacon de l' auskul~antoj , ankau 
al la voco de ľ espista verkisto ofte neniu respondas. 
Ke tio efikas paralize, ke la verkisto bezon'\S la eh')ll, l:u 
simpatiantan , cu kritikeman (tiu ci lasta ofte alporlas pIi 
sanan rezulton) , tion ciu rekonas, kiun la Muzo kutimas 
honori pel' sia vizito. Nia rubriko arnbiciul' igi percept
ellla eho de ciu espista talento, kiu eklurnas SUl' la Espa 
fjrmamento. 

Tia esploranta obser vado estas agrabla okupo por la 
kritikisto. Cíu kritikisto f1 egas en la fundo de Sla· k,01'O Ja 
csperon, ke foje li malkovros unue genian novan verkiston 
a lt poeton ... Kaj mi kontesas, ke la sama e3pero instigis 
min akcepti la faskon de tiu l:í kvaronjara raportado ... 

ESPERANTO (UEA) noyembw, decembro) . Interesa 
raporto pri vizito al Gandhi. - Kuraga kritiko de Stro
ele pri la Nekl'usov-traduko de Eugeno Onegin. Mi plene 
konsentas la vidpunkton de la recenzislo: »Por transigi 
al alia lingvo, idee kaj forml' , tian arlajon , estus necese 
posedi la gen ion de ľ autoro, kaj ec tiam refari en lingvo 
kUll tute malsluna strukturo , alian l:efverkon. « Tule prave! 
Sed mi ne povas pravigi la pesimismon de s-ro Stroele 
rilate al la eblo de perfekta Espa traduko de liu ci 
Pu~kina ccfverko. Oni nul' legu en la Eterna Bukedo de 
Kalocsay la létcron de l'atjana, por ke oni povu konvin- ' 
ki~i pri la eblo de traduko egalranga al la originalo. -
Du lerte tradukitaj Goethe-epigramoj reprezentas la po
ezion. La tradukinto : Franz Doring. Ni vidu unu el IIi: 

Sado. 
. Ec se heroo mem kontenias, 
Liganon t:imell li ' !lspiras ; 
Kaj se venkito 'trl' prudentas, 

.( 

Li kun v~nkinto t.uj konspiras. 
I 

La decembra numer~ en·havas brilan tradukon de Kalocsay : 
proíunde mclankolian poem on de la granda 'rumana 
poeto, Mihail l?minescu., - Komika l'akonto de Rabelais: 
La safoj ell mal'on , en la verva interpr(lto 'de Edmond 
Pl'ivat tre amuzas la leganton. . 

. . HEROLp~ ~~ E~PEnA. ,TO (novem~ro , ď.eceLl~b~·ď): . 
Cer tu 13 plej Slgrufa hteraturaJo , klU apel'ls· dum tiuJ CI 
m onatoj SUl" la p<fgoj :de Heroldo, estas la novelo de la 
flandra . v.erk:ist.o . ReiuiOnd Stijns: Lia 'lilo, en la sen
l'iprol:a 1:.raduko' de Jan.. van' Sch'oor. Bone viditaj, tr1\:lie 
penf:ritaj . figuroJ,simpla, seu esprimforta ling;vo di.stingas 

'Ja novelon , kiu teulas ''' pri maljup.i~inta , iom trinkeOla 
muzikisto, kies filo fal'igis faui'a muzikestro de la· duko 
de Saksujo. ~ F. Cesarini' ,skribis ·inter.esaD aitikolon .pá . 
la historia : kaj li!eratma 1'010. de la nobla ,korpoP.1\rto : la~ 
nazo. - Impresan Epitodon de M. Speklor tradúkis el 
la juda lingvo S. Guterman. - La éina hundeto de E. 
W. Hartn'l.fmn (tradukita de Heinrich Fahnl) estas nealu-

taga gro.teska terno rakontita 'per fa:cila, amuza stilo . . .c
Kun in.teresigo oni legas 1a rutinajn recerizojfi de Max 
Bl~tin , .L. K. , pre.cipe li3. detala analizo. pri la .L~gvo 
Stilo ' Fórmo de Kalocsay ~stas tre atentmda. - Ml ne 
scias , kill eltrovis la » sensupersignajn tekstojn «, sed estas 
certe, ke liu ci nova .lnanio (cu vere nova?) estas la 
plej kurioza , la plej ridinda io, kio iam aperis SUl' la 
pagdj (Je Esperanto-ga'zetoj. Cu oni hontas la supersig
nojn ? (Sed l:u aliaj lingvoj , kiel ekzemple la nanca, au 
la ceha ne havas samajn au similajn supersignojn?) Fine 
ni vidos teksfojn sen la plurnombra j , au sen la n de la 
akuzativo. La japanoj aperigos tekstojn . sen la litero. L 

cin oj sen r , finnoj sen h, d, t, g. Fine čiu . forlasos el la 
lingvo, kio ne konvenos al lia persona gusto! Kara cef
redaktoro Jung! mi estas cel'ta, ke vi eltrovos pii spritajn 
amuzilojn pOl' kelkaj plenkreskintaj sucinfanoj ! 

IUVJSTA ITALIANA DI ESPERANTO (oktobro, 
novernbl'O , 'decembro) . Tíu ci lerta propagand-gazeto aper
igas 1a plej gr!lvan eventon de ľ Espa poezio: de numero 
al nume~o . gi .' publikigas , ~a Dante-tradukon. de Kaldesa)'. 
·Celere la Rlvlsta ne aperaj; de la unua de Januaro. Gm 
anslatauos la dusemajna »L' e3peranto «. 

POLA ESPERAŇTISTO . (novembro, decembro). Gi 
malavare '. donas lokon ' pOt literaturaloj. Gi faras viglan 
propagand on por la Espa libro. Pleje impresis min .qu 
l:apltl'Oj el »Arihelli «, simbola poemo de Juljusz Stowacki 
en la traduko de Lena. 

ESPEHANTO PRAKTIKO (oktobro, novembro:dec
embro.) De januaro gi l:esis kiel aparta gazelo kaj faildigis 
en la Germanán Esperan{i~ton. Gi enhavas tekstojn pre
cipe pOl' perfektigo de komencantoj. Kun laiído estu 
mencÍata , skizeto de ReQ~I1Jl Robinson: La narClSlsmo. 
La unuaktajo de H. Boucon: Esperanto en la Kastelo , 
ne tre pl~čis al mi. .' 

GERM:ANA ESPERANTISTO (novembro, decembro). 
Kari Minor, en sia r~cenzo pá la Rimportretoj de Ka
locsay, riJjJarkis '· cn la l!bto nur la fotojn ! 

INTERNACIA PEDAGOGU REVUO (oktobro-dec
cmbro) . Interesaj arfi~?loj por fakuloj. 

SYE~SKA ' :E1SPmuNTO 1'I'nNINGEN (novembrf), 
decembrof. liu ci ''le~te redaktita, bele presita gazeto ' en
havas ne~ion polC litel atúramantoj , sed entuziasme pro
pagandas Ipor lil Espaj ibro. 

AMERIK-A " ESP~RANTISTO (novembro-decembro). 
Bela ekst~rajo, bonega~ papero, tekstoj por komencantoj. 

. '''; " 
LA SUDA l(RUeO (noyembro). Leginda kritiko de 

Robo pri la »Tridek jarojn en la ora nordo « . 

FLANDHA ' ;ESPERANTISTO (novembro). · K vankanl 
l1e tre valoras, tamen legiPdas la novelo de la bulgara N. 
Teodorův-Fol: Patologia :oka~o, tradukis H. Krestanof, 

BELGA ESPERANTISTO (novembro). Detala lih1'o
katalogo, iom sprfacaj recenzoj. 

LA. MOvADO (deceri1hro). La francoj scias spicí 
per spritajoj cl: propagandajn tekstojn kaj informojn! 

OOMOTO INTERNACIA (decembro, janual'o) , 
OOMOTO (oktobro) . ni enhavas artikolojn , kiuj povas 
intf'l'esi la simpatiantojn de la · Oomoto-movado. Ni notu 
la poérneton de Simon . Frant:!! : La homo estas larego' de 
la mondo I ~ • . 

LA JUNABATALAN'{O (novembro):. Ahikolopri ' 
Dd toje.vski. -. . 

SIWLTÁ BULTENO(decembro). · Cu 1a ' ~tikolantoj 
de tiul:i simpatiagazeteto 'ne intencas lerni lá. gustan 
uzon de ľ akuzativo? 'l .~,' 

Pri hliaj revuoj kaj 
sekva RevuQ, .. . } -, 
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OBSERUU 
LYTTON ST~tAClmY t 

Anlaú ne longe mi legi,; la gerruanan tradukon dl' 
liOl cseolibro : Geist u.nd A benleu.er, cn kiu li donas cn 
tiom pl'ofunda; tamen entiom facila mikso la historiojn 
de la tera pilgrimvojo kaj spirita aventuro de Voltairc , 
Shakespeare, Stendhal , Gibbon , Macaulay kaj Carlylc 
- kaj Dun mi legas l~ konsternan sciigon, ke li mortis. 
La plej aminda kaj Duntempe eble plej saga kritikisto de 
Eiíropo. Mi ne legis libron nunLempe kun pIi granda 
guo, ol lian ; mi kvazau enviis de mi ciun jam legit3Jl 
pagon, mi sparis ilin, por ke restu el ili ankau por la 
venonta tago, por posta tempo, kiel eble longe. Kaj 
Dun, enpensigante pri li , mi rememoras ]a Gibbon-arlik
olon, en !cin la ~orton de la granda historiisto jene pri
skribas Strachey kun emocia ironio : 

"La maljuneco proksimigis, Gibbon trogra5igis, 
ekhavis podagron, kutimigis al l a komforto de sia 
l~ausanne-a viilo. La franca revolucio furiozis cn 
tiuj regionoj , kiujn, se Ji volis vojagi, li devis travoj
agi. Li tamen ne hezitis, Per sia velura kaleso Ji evitis 
la batal3Jltajn tacmentojn kaj atingis Anglujon en 
bona sano. La stranga, eta, ronda figuro veturis al 
Bath kun granda 'anima felito : la vojago havas tiel 
agrablan kaj fresigan miksajon de la komforto ka:i 
movigo, ke, se gi ne estus tiom lllulLekosta amuzo, ' li 
volonte 'vojagadus ciujare kelkajn mejlojn , precipe 
en Anglujo., .« Gibbon vizitis en Bath sian duon
patrinon , tre maljunan sinjorinon, !ci u lin adoras super 
cio. Dek tagojn · konstanLege ili es tas kune kaj en 
dolc,a duopo po tago dek horojn li babilas kun si. 
Poste li' veturas al Athor, al lordo Spencer, kun kiu 
li pasigas fe]jcan matenon en la studado de antikvaj 
presajoj. Poste' ree al Londono, kie lin atingas ia 
maJbonfílrteto. Ne dangera, eta Svelajo' sur Ia mal
súpra korpo, kiu estas tiom karakteriza .insouciance 
de la sagulo kaj scienculo de la 18-a cent jaro', gi 
malLrankvilige svelis prb nezorgo, bezonis kuracon . 

. - ne restis alio, oni devis lin operacii. La operacio 
snkcesis, sajnis , ne estas dangero: »Kaj ankora-ú 
foje, laste, okazis, ke Mr. Gibbon mangas eksterdome, 
ánkoraií foje, laste, oni povis lin vidi , kiel kun sia 
klllima maniero 11' babilas kaj amuzas la societon, 
kun levita montrofingro dum parolo, por ke post 
ciu bonsukeesa rimarko li batu sur sian tabaknjon. 
Sed la malsano denove !flakas lin - ho, nenio, ne 
estas serioza aJero ! La . granda homo kusigis en 
liton ~aj pensadis pri' tio, kiom li povos an.koraú 
vivi ·- l~ es!is·. kvindek ses jara -, li povas vivi cerle 
dek" de.kdu , eble dudek jarojn. Li mangis kokidon, 
trinkis tú glasojn da madeira-vino. Tamen estas ja 
bera la vivo - »Je suis plus adroit« - mi jam ec 
ne estas tiom sen,pova - li diras kun sia sxanga rid
eto. ~l la franca lakeo, kiam la deviga neceso de ľ 
momento lin pen-irigas el la lito, poste lidenove 
rekuslgis en la liton. Ion sensencan Ji murmuradis 

- antau sin, bons s~, inter la kusenojn, ekdotmis den-
OV8, poste 'per,dis sian konscion - ' per- e!erne. « . 

c" Do,lau Ia s~é~ ' Str'acney: la morfo . de ' lagranda 
Gibbonestasnur ,transiro de la komforta 'veturaka1eso 

~ ';" fapidapta la~ ~lata ~ a'n9.Ia vójo,al ~omfofta " klrtllta].~~ 

kaj de LÍe en la tombokavon muntit~l de plena angín 
Komforto: La .morto apartenás 'en la vivon, gi estas vi,,
funkcio - gi ne havas patoson, kiel anbu Ia vivo ne 
havas. AnkaiI la l'eve,kigo por la trumpeLo de- la Lasta.J ugo 
eslos cerle komforta, senpalosa strecigo . , . Kiom mi nun 
salus lin demandi : »Diru , vi , kiu jam scias , la morto 
do cslas vere nul' iom da kokidviamio , giaso da ma
deiro-vino , kaj poste la cla neccso, kiu la kOl'pon, irantan ' 
,,1 la elerna neniigo, ankoraií foje pelas cl la lilo. posle 
iOIll da murmuro, cta dormo, ela vekigo kaj rce dormo, 
cl kiu ne. estas vekigo piu? Diru, Lytto:l Strachey, morl
inlo de la Hieraií, cu ankall , vi.a propra ;uorto eslas same 
Lia komiko-tragika, senpatosa, ordinara "ivfunkcio , ki" 
es tis la antau-cent-jara mOl'to cle Gibbon? « 

Se Strachey ne ,,01a5 kontl'aLldiri la verkon de sía 
LuLa vivo , li devas respondi pel' tomba jes Ia delll andon , 
ke jes, ' jes jaJ li konsideras ankau sian pl'opran l1Iorton 
LieI gaj-malgaja epizodo, kiel tiun de Gibbon, kiel antau 
si kaj post si la morton de IDult.e multaj l1Iilionoj da 
homoj. 

Car vere , la fundamento de la mondrigardo de Stra
chey estas, ke cia homa grandeco, kiun inter niaj samag
uloj eble li komprenis pleje , kaj cia homa beleco, prÍ 
kiu plezuri neniu poyis tiom, kiom li , cia pasio kaj suf
ero, kies valoron li mezuris plej akurata inter ciuj , cio, 
kion la vivo produkLas , es tas nul' bobelo ~vebanta snr la! 
slIl'faco de ľ , ekzisto . , ,cio admirinde abolllena kaj cio 
respektinde 1lI0rala, digno kaj vulgaro, genio kaj s~ lIlto , 
bono kaj malico, estas nul' pasemaj simptomoj, kiujn, 
ec se ili es tas tiom eue geniaj poetoj au scienculoj, eI' 
poezio kaj krit.iko, ega'j'e - - atenlas nul' la ri::;ill'do de ef~ 
emei-a horoo, 

Jen la deveno de la ironio de liaj libroj , cu li rig
ardu Shakespeare, ~u Voltaire. Sed, kiel en la supra 
ci taj o nr vidis, lia milda moko, lia ironio , ne signi'fas cin
ikan superemon. Kiu , konanle la grandecon , tamen tiel 
lravidas gin , tiu povas esti nur ironia. Kaj LytLon Stra
chey estis tia el la plej bonaj, Tamen, lia soIida ver-amo 
ne lasis , ke sian ironion li perdu en Wilde-a paradoksa 
ludo - ke li Stihl nur la brilau polvon de ]' moko cn la 
blindigitajn okulojn de siaj legantoj, kiel Shaw -- , Ite li 
pl'uy,u nul' por la pruvo kaj ke li refutu. nur pór la re
futo, kiel la senfrukta sagaculo de ľ logiko , Cltestcl'ton. 

tl 
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Lia ironio estas nura malgaja humilo, llumilo antaií. la 
reálo,. k~es postsignojn tra la animo de la plej grandaj 
homoJ II sekvas kun netrompebla certeco - kaj malgajo 
pro ]a diserito dé 1a rekonitaj plej valoraj formoj de l' 
realo. 

,Karlo Bodá 

KILOi\lETRADO. 
(la moderna arto) 

: La estHnteco eslas pIi komplika ol la estinteco. La 
hodlaúo pIi ol la hierauo. Oi es tas kiel gel.ateno, aCI 
'/údrargo, oft.e kiel longa makarono, kiun 00.1 ne scias 
~end!fekte engluti. Ne cíuj , estas majstroj , ne cíu;; -
Jtlllo]-

La provo : klasjfjki Ja modernan <Jrton estas ma/faciJa , 
same kiel klasifiki la Esperantan Pilneu ropon . Facile 
palpe~]a , IlI iJI~'acjle ~ap.tebla. " 

1Rmen. Hl klaslÍlko estas nece,,), kvankam. kompre
neble, cia' klasjfiko povas haví nur relativan , pragmatikan 
pravon, Detala klasJfiko, pro la multeco de la di ff:ktoj , 
bezonus celere multajn, multajn pa~ojn , minilTlume cent
pa~an oficialan protokolon , 

Tamen , helpe de analiza mikroskopo kaj la dalton
ismo de l' sintezo , oni povas malkovri la komunan kus
ejon de ľ moderna arto. La sagon (mikros~opon kaj dalt~ 
onismon) mi cerpos por ci tiu improvizita arlikoleto el 
diversaj verkoj de miu kolego Jan Brzekowski , specialisto 
pri ismoj. 

La plej ~enerala k1asifiko laií kronologia progreso 
estas la jena : 

oroj. 

J go8- 11)! 8 : kubismo ; 
1920-- 1926 : dadaismo ; 
1926- : la tempo de krisla1igo d'e cer taj val-

La apero de Ja novilj movadoj (ismbj ) en Ia artu 
elvokis komence reagon kontraií la tradicio. El tio rezultis 
]a opinio, ke la nova arlo neas la pasintecon kaj forstrekas 
ec tion, kio estas n ediskuteble valora. Tiu opinio ne gustas. 
Kiel la pasinta ar to rezultis el antaií~ epokoj, same ankaú 
Ja DOVU rezullas el evolúo. Sed gi turnis sin for de la 
grcka arto, kiu sola gis tlu t empo e3tis remacat a cn Euro
po. Cia melarrnorfozo bazigas SUl' aliaj 'artoj : SUl' 1a 
egipta, asiria, negra ktp. , 

Ktomc, n~ ne fo~gesu , gravan rolo? l?:ďis l~ progreso 
de la fotograflO. 'La fotograIaparato atmgls la ldealon ,de 
nalutfideleco. La celo de la estetika agemo ne povis esti 
gia irnito. '];n la pentrarto do oni ]wmencis serci aliajn 
v,ilorojn , ol la kiel, eble 'plej fidela simileco al la fi~urita 
objekto.' Oni klopodis reliefigi ' la plastikajn valoroJn de 
I objekto pel' intenca deformado , Oni trovis multajn ek
zemplojn cn la primitiva arto (negra kaj azteka) kaj en la 
ka.rikati.Jro. Tio ci estas karakteriza pOl' la ekspresionismo, 
postkubistaj skoloj ~aj ce pOJ; la dadaismo, Dank' al la 
Jllultaj 'eblaj kombinoj . la defm'ma pentrado produkti~ 
scnliql ~n gamon dcfor,moj, kies· eksterordinRra rico estas 
ankorall min prilab6rata kaj esplo'l'ata. ' 

Jen ln distingebJaj elapoj de la d,eforma pentrarto : 
l mpresion. ism.o :qekomponado de sunradio , ,deIorrn

Rdo de la koloro. 
, CezlInismQ.' ,nomo donit.a al la skolo ·de . Ce~anne .: 
ddormado -de perspektivo, re3uma simpligo de linioj kaj 
koloroj. " 

Kubism.o: deformado devolumeno. 
El.:spresionismo: troa defouna, ~ceptado de formo 

kaj linio, reSllma densigo d e la naturfenonwnoj. _ 
Dadaismu: enkonduko · de la plasp,ka) 'valoroj de 

dé:ťormadO~Il la kamp~n de T, ~fl:telekt?~aJ ':'psik?. 
Surreahsmo.' da:ltrlgo de I dadalsmo, ,in,spu:lta de . 

simbolismo kaj neoplastikismo. , . ," 
Cluj ci ismoj p]i-malpli d,eformas ; la naturon, de

for mas 'r.!:in int~nce,poT akcenlialiajn va1m:ojn : : anstatail 
observááo Ia abstraktr:don, anstatalí .. objektiva prezento la 
plej subjektiv,an esprimon. dinamikll;ll , elekton, permrtan 
.strecon , forrneksplodon , kaj krome; a:rrst3.ťaíl Ia neligiteco 
skemigan ligitec()'j}. 

RfCfHzn 
Ciujn librojn, ricevitajn en du ekzem.pleroj, ,ni rec

enzas, Unuope ricevilajn lib'ro/n ni nur mencias. ~ La 
recenzoj espriinas nul' la opinion de la rece/lúnfo /coj ne 
tiun de Za redakcio, Pro tio Za l'edalwio tre ?Jolonte ' 
publikigas inlensajn /wnll'auopiniojn, ko~cernantajn i'ljn 
ap:,rinlajn recenzojn. ' - La libroj, ci tíc menc/at!!j kaj 
rcc:n zalaj, eslas haveblaj ce Za librofako d~ nia ddonejo. 

LA STRANGA BUTlKO: Originala PQemaro de 
Raymond Schwartz, kun inultaj ilustrajoj de Raymond 
Lava!. Formato 15.5X II.5cm, 128 pa~a. Kun ' dukolora 
kovrilo. Eldonli de la autoro, Oenerala déporíejo: Esper
antista Centra Librejo Paris 6-a" I I rue de Sevres. Prezo 
fr, fr . 12+ 300/0. 

En la Plena Vortaro oni metis Ďeologismon , kiil 
sajnis al mi pIi necesa '01 multaj , la vorton 'hum,uro', kun 
signifo 'originala kaj milda gajameco, speco de serco, 
precipe ce la anglaj áutoroj, lau kiu la verkišto elínetus 
serioze kaj science satit:,ajn burleskajojn. 

Nu, sen akcepti p]ene la difinon , mi konsentas, ke 
al multaj anglajverkistpj apartenas la tahinto : yerki li br
ojn, kiuj elvokas rida.dop , kelkfoje konvulsian ridadon, 
per burlesko kaj ankáií per satiro : .sed mi ciam pensis, 
ke speciale SUl' la kaRl.po , de satira humuro estas dotítaj 
multe da 'francaj verkistoj ; kajcerte delikatanironionde 
plej ridiga speco oni trov'as ne nur en 1ibroJ de la 'maj
stroj , ekz, Anatole France, sed ankau en la noveloj . de la 
sel~1ajnaj . gazetoj , k~j en ~a ~a~ieteoj .de ]a piovincajf~ari
caJ urboJ . (En Panzo ml vldlS preclpe nur spektakloJn. ) 

Kaj ciam mi gojis, ~e en nia kulturo de Esperanto 
ni posedas verkislon prezentantan al ni humuron de plej 
alta kvalito , kiu , cu prave aií malprave mi kredas ~in 
esence latinida , estas ege ,neces'a por kulturointernacia. 
Tiel ankati mi gojas nun, ke la nova poem~ro de Ray: 
mond Schwarlz ankoraJi ptavi~as min 'en mia admiro kaj 
d~nkemo al li , ~eg.anté ~in , ml ricevis .n~ n?x: la feli~econ 
klUn donas al mJ ba sahra :humuro kaj ha saJne neelccrp
ebla provizo de sercoj, sed la senton dé mensa kontento, 
de mensa 1;lOnstato , kiun , de tempo ,al tempo, :kapablas 
doni al ni. verko, kiu sajnas atingi perfektecon en sia 
sfe:l'o. ' 

Mi ne volus pretendi, ke ciuj poernoj havas sarne -
altan kvaliton. Efektive, 'kelkaj el ili apenaň indis 1a re
preson ' el diversaj gazetoj : Sed tiuj kelkaj Deniel povas 

Ek~istas tamen ália,. ' uedeforma tendeco: tendenco, 
ki.u konstr';las. <?i ~sp~,?r~s 'la .es~ncajn; nes~ge~lajÍl , for~~ 
?Jn d~ c;>bJektoJ e~ .1Iia] ' pleJ ~l~pl~l ap~n~oJ . lo~ p,?sť 
10m tlU] geoméh'la] elementoJ CéSlS est! ngardataJ klel 
geometriaj ekvivalentoj de l' objektoj : ili fari~is a~ton- ' 
omaj elementoj de la, kon~truado. La geomett:ia dl?form- . 
ádo de 1a gitaro ce ~icás~o fari~as plas~ika.l.ox:m~, ekzist~ 
anm sendepcnde de 1 ob]ekto, de kle ~1 ongmls. Per anal~ 
izo kaj dekomponadv oni sukcesis krei plastikajn ko~str ,u- , 
ojn enabstraktaj formoj. ' , ' .' : ".. 

Post kubismo krei~is ; aliaj ' ismoj, kiuj ankorau pIi 
a.kcelis la ide-bn pri la 1wostruadQ de , la ~t. n: ilistra:ktáj 
clementoj. Jen Íii ' : purismo, superregismo (~uprematis- . 
nio), neopl<lsfikismo: 'Kaj fine ''Ohi j-imai-kasankau pli- ' 
proksimigon al lanaturobservado, sed kun-la utj]jgo. de la 
gisnumij kOJ;lkeroj ; , ci tiun,direkton,pro . ~iajsever,e 
komponaj klopoooj oni nomas neolflas~kismo.!íaj ni 
dévas mencii la L:itel'aruran ' simbólismoTl: .en.la ,,.a:rto.j' ", 

Ne neceSas' a ldoni, ke ' činj :. eitendencoj, lá défomUi ' 
kaj konstru:a kajla literatura simbolismQ :'o'fterenkonti~ 
kaj mter;miksitas:"" '" " . S . .... Greilki:l1rip. ~ 



lorpr-enL1a valo,ron de la cetel'aj, lnter miaj preferoj mi 
ménciu ke]kajn: la poemo Orahgo m"ontras tiun terecan 
fantaziemon, kiu ,nyis min 'multfoje, en la yerkoj de 
S,obwart~; Sibilla Vrako/as enhavas, ep -seroa formo , tÍom 
da histori-o, el" la movado, kiom povus enteni tuta ca pitro 
de doktoro~ Priyat, Lament{ldo rave pikas la tendencon 
de multaj" verkistój , al enkonduko de literaturemaj n eolog-
ism.ój , La.il ~ V idpunfcto de Heliko estas sciencesenbaza, 
tiel om irifol'mas mm, sed literature ege amuza, Pri Som
ao enhavas parodion de bona kvalito. Ciuj poemoj, scn
cscepte, pruvas ke la aiítoro havas majstran kll pablon 
jongli kaj Indi peI~ nia lingvo, kaj ec nul' de tiu lingva 
vidpunkto' la I~gado de lia nova verko e3tas preskaií devo 
de ciu maturmensa Esperantisto. 

Intence mi devas diri : maturmensa. Multo cl liu 
ci verko ne taugas por tiuj , kjuj guas ankoraií ]a rC1'ojn 

. de mensa juneco ; sed .la legantoj de »Literatura Mondo « 
supozeble estas maturmensuloj , kaj , leginte la verkon , 
SC10S taúge pruntedoni gin al siaj amikoj kaj amikinoj 
laií ]a etik'j de sia medieto. 
, Persone , mi dankus pro la novu libro ; ne nur pro 
la plezuro kiun gi oonis al mi, sed pro gia valoro por nia 

' kulturo. Mi kredas . ke la hUTIluro estas esenca afero en 
1a vi\'o, tiom necesa, kiom la sercado de belo, kaj kill 
konsentas kUll mi , tiu rupidos uceti la novan verkon 'de 
Schwartz , kaj vicigi gin inter niaj plej bonaj verkoj dt.' 
belliteraluro. 

J(. R. C. Sturmcr. 

K. KALOCSA Y: ETERNA BUKEDO. 260 tra 
,dukitaj poemoj el 2? lingvoj kaj de I I I alitoroj. 35'1 
pg. 20X I3.5 cm. SUl' peza holanda senligna paperu, en 
arta duonleda bindo. EJdonis: Litera.tura !\londo, Bucla
pest. Prezo kun afranko dolaroj 2.{, 2 . 

Oni jus sufice diskutis en tiu ci revl1 0 pri la kOIB
para valoro de tradukoj a(1 originalajoj en Esp-o, luj 
konsideras, ke nia lingvo es tas ankorau juna, ke ~i 
bezonas' esli prilaborita k fl eksebligita ,per konsciencaj tra
dukoj de altstiJajverkoj : nul' tiaj e'ntreprenoj povas li\'
eri al nÍa lingl'O la necesan stokon da vorLoj k parol
turnoj, ricigi nian literaturon. per la gusta esprimo de 
delikataj aii sublimaj pensoj : pruve ili montras la e3encan 
rolon, kiun ludis en franea lingvo la 'traduko de Plularko 
fare de Amyot, en la germana tiu de la Biblio fare de 
Luther; i!.i akcentas, ke Zamerihof mem indikis la vojon , 
zorgantc pri la traduko de muitaj divérslingvaj cefverkoj. 
k precipe fajlante tiun admirindan »Biblion «, kiu devas 
~sti la man]ibro deciu esp-a v'~rkisto. 

Kontraiie aliaj opinias, ke sen rekta verkado Esp-o 
ne povas akid la Iialurecon, la vervon, ,la s tiJlibere~on de 
la naciaj . lingvpj '; pIi bone estas posedi mezhali tajn 
'verkojn, k.iuj Jclare, pruvas la vivantecon de' la lingvo, oj 
tradukojn de ebleperfektaj originaloj , sed ' kiuj estos 

" , lIiam frexpdaj al gia spirito , 
Ne granda mia glaso, sed g:.a30n roian mi mas ! 

'S,ajnas al mi , ke. tro absolute elroetita, ciu el tiuj du Jezoj 
estas falsa, k~ kiel Mte , iliaj aiHoroj pravas pri tio, kion 
ili asedas, k malpravas pri ' tio, kion ili neas. Certe la 

. unua -zorgo de Ia unuaj e3p-istoj e3ti3 provizi siap liter-
aturon ,ret pF kompleta kotekto de tradukitaj eefverkoj 
k ni ciuj konfesos, "Ke riun tiu kolekto estas ankorau tre 
inankba:va, ei:, ke partoj de gi estas preskaíí senvaloraj k 

" postulas' reverkigon. Nia devo estas do sekvi la ekzemplOJ~ 
. <de ~il ,MiJ.jslro ,. k daurigi ti?D "E~can k~?keron al álilandaJ 

;hela~oJ,~ed ,111 .ne ' devas f~.r.se~ , . ke bu 'laboro ne,:' havas 
. e~ Sl ~em slan cel ,on , ke tl .Il~llas ~ur P,or prepal'1. vort
-. 'oJn, shlon, modeloJn al la ol'1gmaluJ verklstoJ , ke Dl devas 
, ., kU1;ali:igi tiujll -- se nurili havas ian talenton -, kiuj . 
>1 Jam'(le n.uil ' ne timas provi tiungravaD ,taskon : krei rekte, 
·' en. 'Esp~o -'heIetrajll Yé~k.ojn. ~e. en .~~ta~nilita: 'epoko 
~ estis tronue por ~pen, ke tmJ ol'1gmal,'úJ.a] penol havos 
;aonsiderindan irukton, nun Ia normalá' k '{ekunda "evoluo 

, ~e la Iingvo obligas!a, ~ancoj~):P?r efe~!i;yigi, tiuj~re\'Ojn. 
;,,; , .Jell. :,ékzemplo~lr1Dda: Má:n:~as mJ~penson; Je mon
m3l!. kiella lrezóroj akiritaj per trádUJlado POVaB esti 
' tUataj p~r 1a origmala verkado, Antii.ň .:- kelkaj )Iemajnoj 

~~. . - -:tl:'~ ,,- . 

aperis Ía »Streéita Kordo « de Kaio'csay, Íaň mia oplnlo 
la plej beJa, la plej korprena, la plej majstra poemaro 
en nia lingvo. ~\. )us elpresi~is de }a sa?'\a aiít~r? ~ Eterna 
Bukedo «, poezlaJ peoo] de I I I autora] ,' tradukitaJ e1 22 , 

ling\'oj. Nu, kiam mi unuafoje legis »Strecita Kordo «, 
kvankam pluraj el tieaj poemoj estis j am de mi konalaj, 
mi miris antaLI la neatendileco de tiel perfekta k tiel 
subita poezi-miraklo. Sed la eksplikon mi trovis en la dua 
libro : nur per konstanta k humila laboro de lradukisto 
akiris al si Kalocsay tiel nervan verson , tiel strecan 
lingvon, liel lerlan rimuzon. Cer:e la rjco de ľ met.aforoj , 
]a delikato de ' l' pensoj estas pure liaj , sed la sciplenan 
rnanieron , kiel li esprimas ilin , li suldas al la longa k 
pacienca ekzercado super malfacilaj fremdaj tekstoj . 

Vnu el la plej nmarkindaj akiroj , kiujn li far is en 
tiu kampo , es tas la larga, fortefekta ritmo de la alek
sandro ; li estas la unua, kiu uzis tinn belan verson en 
gravt.emaj poemoj. kiel la sonelo pri la modo (le Th. 
Cart : 

En la okuloj tremas funebra lar;'nobri lo ... 
De la fr<lnea k pola literaturoj li pruntis gin, k donis 
al gi en Esp-o venn civitrajton. Estas j a interese sehi 
la etapojn de Ull prunlo. Komenee, li observis severe la 
jambecon en la dua hemistiko, k tio Lrudis al li foje 
dolorajri inveniojn , kiel en tiuj versoj : 

Si min komprenas plene -, ci diafana koro , 
. Ve ! sole por si cesis probll'm" esti fa tala ... 

Sed poste li rekonis , ke oni povas allasi la horjambon 
(-00-) lid bone en la komeneo de la dua hemistiko, kiel 
rle la unua . K nia poez io posedas tiel versún sufi ce flek
sebJ an , kun tiuj kvar formoj : 
(regula) Al mal" alia, blua, de briloj radiala .. . 
(komence horjamba) Diru, cu via kol'O ne tiras for, Agatu .. . 
(meze horjamba) Ne estas servi, tino, kun post di r ' tiela .. . 
(duťoj e horjamba) Fari valoran verkon, plenan de tim 

kaj carmo , . 
Uni povus teorie trovi kvinan per Ia uzo de la stllmblo 
CTI la dua bemistiko, sed tíun licencon Kalocsay evitis cn 
liu ci libro. Verson , kiu tekstis unue: ' 

, . 
Staru'Slao- Grabowski (Negeomctria - kon "lruado). 



Post A;poj glitadantaj tra l' amara ondar' , .. 
li korektis poste per : 

Post Aip' glitanta tra la amara abismar' ... 
Sed mi opinias tiuo sevel'ccon tl'oa: la stumblo Cll l~ 
aleksandro 'placas al !U i. se ~i ne e3las tro ofla ; ne rnalph 
ol cn la dcksiJ abo. 

Ci tiun vcrsoo li tradukas per kvinjambo , ~lIn meza. 
lokvaria "Cťzuro , perrnesa~tc al si k?mencan. horprnhnn k 
finan stumbJon, lall la tn sekvanta) skemo) : 
(régula) Ce la cnil" kaj kulpojn ckzamen~s . . . 
(horjambil) Kiam al la ruino ili venis ... 
(stumbla) Kaj kiel sturnoj en temp' de mal\'armo .. 
Pe~ tiuj uu b.<,r.rnor.lic kon~truitaj .verooj.k per la ~orl1lal.a 
seno de la kllhma) verso] , konslstanta). nul' .el Jamb~J , 
trokeoj all amfibrakoj, Kalocsay tradukls pIc) dlversa)? 
poemojn lail plej diversaj tek~i~oj , pe~ante konserv I.: 
krom ~eneo k rimo; ankai" la ongmalan ~ltmon. Pres~a~ ciam li slIkcesis. dank' al sia lerteco, al sla kono de ClU) 
eblecoj de nia lingvo, al sia ai:ídaca lIZO de po.eziaj konciz~ 
igoj k neologislI1oj . ( I) Mirinda estas lin fldeleco. Ml 
prenos nul' unu ekzemplon. car ~i sajnas al 1111 karakler
iza. Bone konala eslas la lido de Heine: 

Ein Fichtenb:lurn sleht einsam 
lm Norden auf kahler Ifi)h. 
11m schl1ifert; mil weisser Decke 
UmhijJlen ihn Eis unci Schnee. 
E1' trauml von einer Palme. 
Die , fem iITI Morsenlancl , 
Einsam und schwelgend trauerl 
Auf brennender Felsenw;md. 

De tíu mallonga seel senlplena poemo lilI konis j:llll tri 
tradukojn: jen tiu de Zamenhof: 

Ell nord' unu pino en solo 
Dormetas SUl' nuda altajo; 
Glacia kaj ne~a tavolo 
Óin kovras per tomba tolajo. 

(ii son~as , ke palmo gracia, 
En unn dezerl' orienta, 
Eteme pri lando alia 
Malgaje sopiras silenta. 

Oi eslas, laú la kutimo de Zamenhof, pii adapto ol trad
I.Iko. La jamb-anapestan ritmon de Jleine li anstatauigas 
pel' al1l.fi~raka; li rimas ~iujn ~er30j~, dUl~ en :la ofl.gmalo rllTIJgas nul' la para) ; k ho del'lgas lin UZl adasls
mon (altajo-tolajo). Li ne observas la alternon de iuaj k 
viraj finajoj. Pri la senco, li ne redonas la rip~tf)n de 
• Einsam <i , kiu es t.as la kerna vorto k la esenca ld.eode 
la poemo. Fine li tute ne trndukas ln lastan verson , kiu 
liel ;ute kontrastas kun 1a 4n. 
La dlla t.radllko est~s de Sro Doring : 

Abio altlevi~as 
SUl' norda monl' izola; 
Oi dormas, dum gin kovras ' 
Glaci ' kaj ne~o mola. 

' (1) Pl'i tiuj du lastaj punktoj mi ne volas insisti, 
resendn~le la scil'olemajn al la prelego »Evoluo de ,nia 
poezia lingvo" , kolektita en la samaútora. »Lingvo, slilo, 
fOl·mo «. La en tiu Ci libro uzitajo neologismojn mi gen
erale aprobas, krom bisso k Gallo, anst.atau kii.lj oni pm 
uzis bisuso (Verax;) k Gaulo ' (id.) . . Tiuj duqblakonsonantaj 
vortoj ciam .sajnos en Ilia lingvo neasimilitaj fremdajoj. 
Pri cico, kreita de Kalocsa)' .por signifi »mampinto« .hm 
karesa Iltlá.nCO, 1a formo estas ma,l!auge elektita', car gi 
mnlbel~ sonas, k ankau memorigas tro la germanan Zitze. 
La iuternacia formo ·estus ' tito au prefere' teto (Germa
nika: tUle, lrlanda did, Angla teat - pr.: tet -, Franca 
telte, Itala tetta, Hispann teta); sed rest.as la malfacilo, 
ke en praskau ciuj tiuj lingvoj, la .vorto estas uzata nur por bestoj. · ~ 
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ůi son~ás pri. ia. paimo, 
Starauta en onenť 
SUl' roko sunbrulanta, 
F'uuebre, en silent'. 

Jen kelka plibonigo. La tradukinto konservis .!a vil'ujn 
rimojn en la dua ' .st.rofo . . se~ ne en la unu.a: . . ~I~Il ce:ere li ril1las per prokslmumo) : 110la devU3 kvabhkl ~a abIGn: 
ne Ja 1'I1onton (et: SUl' IZOla monto .. povas .stan ·!Unlt.a) 
abioj ) ; mo/a eslas neelvokiva k ne\l'tda »kello ', ,,. La nt" 
mon de l' origina~o li aliformigis, .hngante h val'lan. kad
encon p~r severe pmba sknn?o. !tltate .la . seo~o?, II fo~
lasis ('u la dua strofo ln "Ems<lnJ « pn klU II .Jam far~s 
konlrai'1~('ncoo en la unua. Mi ne parolas prJ nuunco) , 
kiel hl t.ro reliefigita altlCDigas, aLl la negusta uzo de la 
artikuln en pl"i la palmo. . 
La tria Iraduko estas de Zanorll (S ro -PiJJath) 

Pinarbo staras sola 
Eo n 01'(.1 o , SUl' nuda altaj'. 
Ci dormas ; el neg ' kaj glacio 
Oin kov ras blanka litaj'. 

Songadas gi pri palmo 
Oemanta en orient' , . 
Soleca, SUl' arda deklivo , 
En maldolcega sí l enť. 

Ů i est.us nete supem al la antat1aj, k pii . ekzakta. pri l'i!mo 
k rimoj ; sed gi konsel'vas la Zamenhofan adaslsmon,lOm 
mildigitan, vere, per la sameco de la apog~onsonanto. 
Koncerne la SellCOTl, lítaJo estas malmulte poeZla, gemanta 
estas malpli gusta ol sopira au funebra; l~ autoro.~on~ 
!!ervas felice !a ripeton sola-~oleca, sed, klella ali.aJ , II inversias la du lastajn verso)n, rompante la debkatan 
s.jmetTion inler la du strofoj. 
]( mm, jen la , traduko de Kalocsay : 

Pinarbo staras norde 
SUl' kalva monť, en sol'. 
Oi dormas (1); glacio, nego 
Gin kovras per blanka tol'. 

Kaj songas ~i pri palmo, 
Kiu en suda land', 
Sola, funebra, mutas 
SUl' arda, altroka rand'. 

Ties ritmo estas tieÍ fidela, ke oni povus kanti la tradukon 
laií la muziko komponita por la originalo. K malgrall 
tiu fideleco, nenia forlaso, nenia aldono : strikta k al~us
lita vesto. Ln paraleleco de la du strofoj e3tas kontente 
respektata en la. finaj versoj: dormas responclas al mutas. 
kiel blanka' tol al arda rand' . 

Oni ekskuzu ·mian iom pedantan komparon , sed, car 
temas pri traduko, necesís trarigardi almen~ií unu ekz~- .. 
plon laÍ! plcj etaj detaloj antaií ol elpasl kun ,preclza 
jugo. K oni komprenos laií la supra s~ud,~to , klan t~l
ěnton postulas -tiu traduka procedo. .Ne CI': po~as ~m 
apliki, aokau ne cic gi estasal?li~ebla. La lmgvoJ ' efek~ tive ne estas ciuj e"ale konclzaJ: se la tradnko cl . la fr~ca, germana, italao aú pola povas .. dank' al li. uzado de 
plej koncizaj parolturn~j , pres.katí CI~ . konser~l 1a saman nombron cla silaboj, klUn ' havJs la ongmalo, tlO 1le ésta~ 
pIu ebla kun la angla, ekzempk ~alocsaJ .brave ne .".ap.-: itulacis, k malgraú ciaj malhelpoJ . perslsbs tr.aduki cn 
ekzakte sama ritmo la Korvon :de- Poe k la Odoll al Za 
o?cciden ta vcnto de Sbelley. Sed a.ntau la N.0J,ta . . R~nJcon.t~ de Browllin" li konfesis sin vcnklta, k devIs plugl 1a sll-
abnombron e de siaverso. . Tia,j kur~aj .provoj :nc 
estas sen~tilaj, . sed. ili montras kl~re l.a :,neeblon 'tl'ad-. 
lIki ~Jausilabe « anglan pOtlJJ;lOn. Se li$aVlglS: senV'~nc!e d~ la terura KOTVO. pro sia' lel'tmoveco, tamen li .perdis kelk
\ljn ha,rojn subJaf.ur.ioza blove~o. d~.la C?k,cidentd Vent~:· La tmdu de la kVllJ.pmbo deVlgls 1m .ekzemple. tl'adu.kl 
»!eavc« per ~ brancg « , anst, .»folio «, J...t1O ~edaiírIDderuls-

(1) La teksto liveras : soň4as, kfedeb:le ' pro pres~rar.o. ,' 



f~im'ás piui:áj~ versó1n. iaven~ritajtraduidstoj n~ obstinu 
d:O én titrsisiťa láboro,kelektu, anstataii la tro strikta kvin
Jambo, pIi taugan ses- au sepjambon.J{vankam oni ofte pro
vis trad uki plej ekzákte Sekspiron en la francan, neniu ee 
ee havis la ideon mi por la versaj partoj la francan deksil
abon-, kiu tamen ritme I'espondas al la angIa kvinjambo : 
ciuj uzás la plilongan aleksandron. Ni faru same en Es
peranto. Ekzistas la alia ~imedo , D?-0ntr!ta de Kalol?~a:y en 
sia postparolo : konservI la .saman ntmon .k pIugl la 
.nombron .de la versoj : sed gi . kondu~as al hu senverva, 
senspina k senenhava kvinjambo, kiU floras tro ofte en la 
Zamenhofa Hamleto : 

Kiun ni vidis jam la duan fojon ... 
Ke giforjetu sian obstinecon .. . 
En ra momento, kiam tiu stelo .. . 
En tiu. sama loko, kiel nun .. . 

. El kia kauzo tiu rapidado ... ktp. ktp. 

versoj, en kiuj estas nul' po du esprimivaj vortoj,cirkaú: 
itaj de vanta gramatika balasto. Tiu dua procedo, car ph 
rutina, favoras la malstrecon k,se licas diri, la vortlakson. 
La unua, male, eble pIi eksterk,-,tima" instruas la densecon 
de la stilo k drastecon de la verso. Mi kredas, ke ne 
dubas la elekto. 

Sed kia} paroli plue pri ritmo, k procedoj k teorio ~ 
Kial difekti nian plezuron per vana cerbumajo? NI 
vrenu la libron k legu, en kiu ' ajn , p~o. Cie ni admiro:~. 
Jen kolekto el la plej belaj fl:oroj de la Europa k AZI<L 
literaturoj. koleklo senprecedenca en nia nistor~~. Kia~ e~ 
1896 Grabowski,. alkies memoro estas dedlclta hu CI 

verko, publikigis la )} Liro de Esp-i~loj « , li intencis doni 
internacian antologion: s~d li ?evis _ voki . al . si~ helpo 
almenau 18 kunlaborantoJn, kaj tamen hvens lOn tre 
mankhavan k neperfektan. Hodiau, , sola. Kalocsay donas 
al ni dikan libron, kiu entenas preskau ciujn poemojn 
konatajn k amatajn de kulturita homo. Li avertas, ke li 
ne pretendis fari per sia elekto valorjugonpri la ťtr?duk
itaj verkistoj aii lingvoj. Tre certe, sed tamen es tas mter
ese, ,por koni liajn preferojn, iom esplori la enhavta?
elon ; ni vidos, ke li tradukis el la hungara 33 poemoJn 
de 6 aiítoroj (1179 versoj) ; el la fraiIca 34 poemojn 

. de 16 autoroj (699 v.) ; el la gerinan,,: 23 de 6 aiítoroj 
~699 v.) ; el 1a ang~a 26 de 9 autoroJ, (~19 y.); ~l la 
Itala III de 6 autoro) (48-'] v.). Intel' 1~ autoroJ prezent
iga.s precip.e Petoefi, Baudelaire k Verlaine, Goethe k 
Heine, Sekspir, Dante 'k Carducci. Se ni almetas grek,,:n 
k latinan..Jiteraturojn, ni ha vos ideon pri 1a vasteeo de ba 
kulturo k la diver.seco de liaj gustoj. K pri lia bunta seiv-
010 atestos tradukoj el Li 'Tai Po, Kikaku, Tagor'e au 
Semper. Cio tio Jconsistigas majstroverkon, en kiu ciu 1eg
onto trovo& plej .satatajn perlojn de sia propra literaturo, 
k miros, ke sub 1a esp-a formo, ili ne perdis sian belon. 
Cu Goethe mem .ne estus aminta tiun »Simila« (verdire, 

' ml preferus: »Simileeo «)? 
.Super pintoj . pendas 
Sílent'. ' , 

. Vi apenaii sentas 
Spiron de vent' 
Sur arbfoli'. 
L' arbar' ne resonas jam trilon. 
Baldaií -trankvilon ! -
K~sosanka:ii -vi. 

Verlaine- ne agnoskus tiun »Áiítuna -Kanto« ? 
La velkseion' 
Perviolon' 
. Gé'mo~sdna ' " 
Vundas re ľ kor' 

,,>M~ .per langvor' 
. ;~o~~tona. 

Mi vagas, Jen 
Zigzagas en 
V-erito forta, 
Kun svena fal', ' 
Simile al 
Branco morta. 

Same perfektaj estas la tradukoj de ti~ ~audelai.re , ~iun 
oni volonte kredus netradu.kebla. Post. bUJ. pruvoJ .0Ul ~P; 
rajtas pridubi pIu la poezJecon d!} ma lmgl'o, klam gl 
estas forgita de I'era poeto. . 

Teme pri tia m?numento, ,ki,;,- devas ~~1I .la biblí o 
de ciuj poezilernantoJ, k ~a pregohb~~ ?e ClUJ ,:orsam
antoj, ridinde ostus gravmlene recenZl pn bagateloJ, pap
ero, bindajo (tre klasika, kiel konvenas al la enhavo) , 
preseraroj (maloftegaj pri l~tero~: mi notis. nur nptN!
"11A~bla pg. 263, sed oftaJ pn apostrofo]), fantazla 
ordigo de la poetoj, kiu malfaciligas la sercon ktť.. !a
mell pri ln lingvo, kiu es tas ciam tre klara k klainksttl?, 
mi volas siO'ni nekorektan parolturnon, almenaú dufoJe 
troveblan: ~senti , ke la Tempo kiel flugas « (pg. 263) '- . 
), Montru, ke mi harojn miajn kiel ligu« (p~. 275) . MI 
ne scius, el kia lingvo Kalocsay tiris tiun monstron, sed 
en Esp-o estas neeble subordigi la saman verbon al du 
malsamaj konjunkcioj; .oni deyas di.ri.: »senti, kiel l~ 
Tempo flugas « - »Montru, kwl ml IIgu ... « Apenau . 
akceptebla estus la greka !naniero : »senli la. Tempo~ ki~l 
gi flugas «, sed tule ne hu sekvo: ke .. : .kwl .. ,' Cetere 
tÍun eraron rimarkos nul' ia sek a gramahklsto, kJe~. mJ -
k ee mi devis batali kontraií la sorcado de la magusto ... 

Estas antikva k bel a kutirno en Anglujo, solene el~kti 
inter la poetoj tiun, kiu sajnas plej bone respeguh 1a 
nacian menson, k porti plej alten 1a gloron de la patr~ 
lingvo. Se ekzistus ia Esp-ujo, se Esp-a .popolo k Esp-a~ 
Institucioj estus alio, ol nuraj vortoj, ml kredas. ke pn 
tia elekto oni ne hezitus, k kiel lalireat-poeto de Esp-o 
~stus unuvoce aklamita la majstro de »Strecita Kordo « k 
,Eterna Bukedo«; Kolomano Kalocsay. 

, G. Waringhien. 

PRUDENCI BERTRANA: Barbaraj prozajoj. Et la 
kalaluna tradukita de Jaume Grau Casas. 59 pa~oj. El
dOllejo: Ferdinand Hirt und Sohn, Leipzig Prezo Mk. 
0.80 +. 100/0. 

TiuJ ci prozajoj ne es tas noveloj. En ili okazas pres
kalí nenio. La verkisto kun akurata observkapablo pentras 
scenojn el la vivo de simplaj kamparanoj. La autoro no
mas tiujn ci skizojn »barbaraj « kaj la nomo trafe karak
terizas Ilin pro la preskau kruela akreeo de l' reflektor
lumo projekciita sur 1a figurojn. Tamen ti,;,-n ci. krudecon 
mi trovas intenca artista pro~edo, .el sub. klU. ml. e~sentas 
Ja varmon, la kompaton de 1 verklsto, per klU II smtenas 
al siaj temoj, figuroj .. El la .tr~ pecoj. pre.nitaj el la v<+ 
urno »Barbaraj prozajoJ « pleje lmJ:lr~sls TI?1ll ~La f?rl,,:slta 
vojo«. Gi estas preskali spektra VIZI? p.rl v.O] o , k.lU. lan! 
estis ceflinio de l' trafiko, de komercJstoJ kaj bandltoJ kaj 
kil! dronis en forgeson. La voja~anton nekontra~tareb~e 
obsedas la fantom oj de l' pasinto, en la tuta bildse~lO 
vibras ia. nervoza streco, kiun la leganto · tI'Ovas paren ca al 
tiu de 1a Poe-noveloj. . 

Krom 1a tri skizoj 1a libro II?koraií e~havas fra~
mentojn de pii longa novelo: »Josafal«. (}I estas pas~a 
kanto de la karna amo, verkita per neciutaga sugesha 
forto. Sed la t,radukanto kialne aperigis gin plene . en 
aparta volumo? Jam definitive fqrpasis la tempo, kl~m 
oni ankoraň povis regali nian publik:ón per » fr~I?entoJ ~ . 

La stilo de l' traduko estas bona.:. KelkaJ l'lmarkoJ. 
La tradukanto aJ.terne uzas la radikformojn 8ugesti- kaj 
sugesi-. ,Mi ne ťrovas nepre necesa la uzon de a~baií .for: 
moj,. sed se. (mi jam m;as... (per~ de at;tglaJ. ~Sp~lstOJ 
sugest- penetris en nian 1ingvon) , IDl nu~clgus ilin Je~e: 
sugestii: lrudi ~l iu iun penson (en ~pnoto), su~est!.: 
sinoniíno de próponi , konsíli, rekomendl. En .1aespnmoJ : 
»iú." terura here~q « , »iu timiga .fatalismo« tU estas mal
~Ílsieuzataanstáta? .ia. -La uzon de l!l ~eologa v<?r!o Isek
ves~ri « ·mi .ne trov~s ,necesa. IKonflSkl«, »rekvlfl« bone 
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taň~a; · por 1a e'primo de 1; sama ideo. (Magistrate kon
fiskl ion.) Sed en la traduko A'i ec estas erare uzata: 
» .•• bandój de l'abistoj harditaj "kaj kruelaj, kiuj sek vest
riB, rabis kaj mortigig laiiplace.« Tie ci mi uzys }) kaperi « 
au »predi <!. »Mortigis« anstatau »mortis« mi volas kredi 
preseraro. écnas ankau la trouzo de la sufikso ad. 

. Ludoví/co Totschc. 

La GRANDA OFICIALA LIBRO PBI LA POLUS
TRAGEDlO DE ANBRÉE, »Per balono al la Poluso «, 
fari~js tre granda sukceso. De la tuta eldono restas nin 
cirkau cent ekzempleroj, kiujn la eldonejo Eld. Soc. 
Esperanto, Stockbolm, Svedujo, konservos por la eston
teco. 

CU LA TUTMONDA ESPERANTlSTARO POVAS 
EFEKTlVJGI SENARMILIÚON? Cirkulcl'O, eldonita de 
Ja Pacifista Unuigo. Bonega prnvo pri ln. apliko de Esper
anto cn ]a pacifista movado. 

KONVERSACIA GAZETO. LA ENIGMOJ. Eldnnf'jn: 
lnl('rnacia Cseh-Institulo de Esperanlo. 

Uli1aj -tekstoj por enkonduki novajn esp-istojn en la 
('sp-islan vil'on kaj por ekzerco de Ja lingvo. 

BEDAKCIA POSTO 
Nia · ji/mrubri/w pro tckn.ikaj kauzoj aperos nm Cll 

la marla numero. llonvolu pal'doni tion 'll ni .. 

Al niaj ajablaj helpantoj. Ni presis novajn grand
formalajll kvarpagajn pl'Ospcklojn dukoJorajn , kiujn trc 
volonte ni scndas al ciu, kiu deziras helpi nian propa
gandon . . 

Preseraroj cn la januara numero. Malgrau plej zorga 
kO.l'ektado,. en la j~nu~ran nume~on. ensovigis du gravaj 
kaj tre mlskompremga] preseraro]- IIi c3las en la artikul o 
»AI la leganto «. Bonvolu korek!.i. En la unua kolono, 
desupre · la I ;~'-a vico sonas guste: »ke ni ne labnri·s 
malbone ell la jus pasinla jaro. En la 30- 31-a vicoj 
ansl. »ridigiginlaj ~, bonvolu legi: »rigidigintaj ({ . 

NI~%gismoj, nelroveblaj rn la Plena l!or/,aro 
aprezi ~, guste taksi 
bobelo = sapveziko 
bunta = multkolora 
duca = malmola 
eseo = literatura studo 
evento = (graya) okazajo 
K, k, = kaj 
lido = spe<;o de cefe germanaj poem oj (Iied) 
odek()lono = kolonja akvo 
simuli = sajnigi 

sendi' monon" p~~· 'aboné 
kaj · 1i.bI7oJ? 

AI lIiaj reprezentolltoj 

Auatrio" Rudolf Foltanek, 
Wien, I. Herrengasse 2-4. ·Poslkonlo nr9 I g."l0/' 

A'utr-alio 1.. E. Thomson, Pymble N. S. ·11", 
. Tallangetta, Church sli'. 

Belgujo, llelga Esperanto Instituto Aniwcrpcn, 
Kleine Horndstraat 11. Postk:on!o nro 168!).58. 
Flandra Esperanto-InstituJo.Kc rtrijk, 

Marekcstcenwcg 18, poA.tkonto no 1969°6. 
Britujo I Alee Ventura, · .. 

lI1itcham , ·(Sun-oy) 1' 2 llawkes Rond. 
Bulga ru;o I Centra Librcjo ~Esperanio« . 
A A Soliti str. Maria Luiza 38. 
CehoBlovakio I Hradec-[(ra.lo~. Otto Sklencka, 
Danu;o: Isosek, S1'O L. FI'i~s Aabyhoj, Frodesvej 21. 

E.lonio I. Hclmi Dresen, Tallinn, Poslkest 6. 
Francuj61 Salo Grenkarpp. Komfeld, Paris, d c, 117, 

Rcl Jourdan poslkonto nro· Paris C. 1052·-01. 
Germanu;o I pcjsli':e kkont~ de Vilmos Bleier, _ 

Berlin 1.'3808/~ 
Hiapanujo I Ferdinand Mqnts~cfa,i, 

Barcelona> str. ,·· Provenza .75, 2- 3a 
Jtalujo I Itala Esperanto Centro Jl ilano, Galleria 

• Vittodo Ernm<).nuele ll. 92. 
Jugo.lavujo: Sudslava Espera,nto Servo 

. Zagreb, Primorska II. 

Latvió. A. Libers , Jelgava »Jelgavas Audums « 
Nederlando I Leo ' Moreau, 

Arnhem, Raapopsche weg 55. poAtkonto DrO ·138,'.8. 
Polujo .. Halina Weinstein, Warszqwa, str. ·Leszno 99 

" Izrael Lejzerowicz, L9d~, S~werowa 20. 
PoAtkonto ~~q , w. P. K. O. 68273. 

Rumanu;o 1 Esp.-Instituto Rum<\rtil, Cluj, str. Bravilor 15 . 
Svedujo: Ftirlagsftircninacn Eap9rant-?, . ~ 

St dclcho lm , J. Fad, 698 ' R,o~~)rokonto mo :>,8 
Svi.u;o NovOl Esperanto Grupo, sro Hans PfiHner, 

. ST. Galien C. Gallusstrasse 31,. 
Japanujo I Japana Esperanto Ins~itutb To/cio, USig

omeku, Sin' Ogaiíamaci lIJ. 
U.ono I Amerika Esperanto-Insitut9. 

Madison, (Wi~.) ' She~lok Hotel 

Nia nova aboftAf'JeZO. 
Honvolu noti: Tutjára abonodo1.J.8Q,_:duonjar~ 

dol. 1.-', kvaronjara dol. 0.60. Opa nqmero dol. ,0.20., 

·I\esponda redak.toro: Karlo Bodó . . 
. ItedaktoroJ : Fran'CJs~o S:dldgyJ ~al CudovJko· Totsét;e 

A ,. ( :"; 
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GRAFOLOGI1\. KARAKTERSKIZO DE ZAMENHOF 
- LÁSZLÓ FARKAS-FENYVES, Budapest -

'Multaj atribuas ee nun superho.majn kapablojn 
al la grafologo, imaganle lian arton ia mistera, kabal
isma l> sorcado <i . Estas senuube, ke la skriballalizo 
postulas tal enton , inventemon kaj kombinivan p01011, 

sed ci tiujn proprujojn la grafologo povas utiligi nul' 
helpe de la rezultoj de la scienca skribesploro. Por 
ilustl'i la Scie11Can skribesplo.ron, ci sube ni prezt'ntas 
la pl'o.cedo.n pri la analizo de skribo, kaj poste Ia tiel 
observitajn karaktertrajtojn ni kompletigos per L:t in
dividuaj trovajoj de la grafologo. 

La ci' supra skribo devenas de la mallO de 
Zamenhof. La unua impreso dum la rigardo de la 
skribo determinas la grafolog'ian v!l/ornivelon: gi estas 
individua, kolora, tra~ivita skribo, do La opujn skribtrajt
ojn generale favore ni prijugos: La el'identaj propr
ajoj, la 'dominant€lj de la skribo 'estas: senregllleco, 
ligiteco, rapido kaj malforla plumo-prem? 

La senreguleco de la skribo montras multfla~k
econ de animo.. se~ samtempe a.nkaů senharmoman 
sentaron. Da ritmo de la skribo (individuaj literplekt
adoj, simpligilaj ' skribelementoj) igas nin konkludi 
pri intensa vivo: liaj sentoj forte reagas je liaj eventoj 
kaj travivajoj. Krome ni povas vidi en la skribo del
ika,tan sent.emo.n, viglemon kaj potencan agd.eúron. 

El la ligiteco de la skribo ni povas konkludi l~nua
vice pri sp:iritaj kapablo.j . Li havas ekstevordmare 
akran p eroepti von , lo.gika.n kaj disciplinitan cerbon. 
La o.paj literplektadoj estas la siguoj de bOna observ

. kapablo., spirita memstareoo kaj kritiko. La liniokond~ 
. ukó kreas kombinon de fadenaj kaj arkadaj formo] 
. (m kaj n) 'el kio o.ni povas konkludi pri strecitaj 

nervo.j kaj ·enfermigemQ. La opaj arkadforinoj , aparte, 
montras ' persiston kaj tenacon. 

Lagr,andeco de - Ia skribo estas normala, do li 
estas memkonscia, sed ne arogema. La granrugo de 
la ópaj 1itertigoj (r: g, j) esprimas la énhav~iCo~ d~ 

. la senta vivo., sed Samtempe atestas ankaů pn anIma) 
' problemo.j ' kaj ,penaj meditoj. , 

l Lagr3.l).da rapi.do kaj ligiteco de la skrilio estas 
'" la projeKcio. ' de sp:iritaj kapabloj : celkonscio, prod
; úktemo,;: mensa 'fekundeco. La granda rapido< kun 
arkada' iifli.okondnko montras intelektan · persiston, lene

, 300n, eC"en k.elkajrilatoj, fanatikan· :fidelon al princ
, . ip<)j. Fíksin,te por' si oelon, li povaS koncenttigisian 

tuta.n e~~~~n, 1i ~dministras si!! kun bona ~ kapablo 

de ťrarigardo kaj kun kontenliga org:1uiza fo.rto, La 
plumo.-premo estas facila kaj proporcia. kio estas 
"igno de spirita vigleco, kritika sento kaj pIi altl'anga 
inteligellto. 

La largeco de la skribo estas normala , la mal
plenaj lokoj inter la vorlo j es las proporciaj , mo.ntrante 
memkritikon ~~j disciplinitecon. Li e3tas en,el:gia, ag
ema, produktiva ell laboro. 

La tre antaúenklinita skribo pruvas, ke li forle 
reagas je si aj' traviva joj , siajn impr,esojn li zorge kOll
servus, kion laslan konfirmas a.nk-aú la forvagantaj 
malsupraj liter-ligo j. 

La skriho esbJs dekstren-ira, la linioj havas kon
stantan dirckton al la dekstra margeno, atestante pri 
granda labol'emo, kaj samtempc pri vasta kontakto kun 
la ekstera mondo. 

La skribo es tas genera!c sim,pligita. individua, 
Superfluaj o1'llamajoj mankas (majuSkloj i), la autoro 
do havas realan vivkoncepton kaj klopodas, sen pozDj 
kaj eksteraj efektoj , pri senpereoo kaj senartifikcco. 

La interlinioj estas ordigitaj, proj ekciante 1a sistem
ccon de lia penso-mondo: li povas akre distingi, dis
ponas pri vasla trarigard-kapabLo. La dekstra margeno 
es Las sendecida , el kio ni povas konkludi pri certa sen
spcrleco en materialaj aferoj. 

La literoj es Las plejparte indi~iduaj , modifitaj , 
do iIi devenas de pIi altranga intelekto (L, K, s, g, n, 
1'). La antaůen ldino de la majuskloj malkasas ~entil
eCOJI, socialan inklinon. La finoj de la vortoj estas pii 
malgrandaj , ol la kutimaj trunklitewj : ci tio estas 
signo de kombinkapablo, kaj signo de a kra perceptcmo. 

La gisnunaj konstatoj donas la spinoll de la skrib
analizo. Kompreneble, la tíel elfositaj karaktertrajtoj' 
estas en si mem anko.raú senordaj kaj prezentas nul' 
sekan , krudan kaj mankhavan karak terbildon. Se či 
tiujn konstatojn ni grupigas, kaj' ilin ni kombinas kun 
la spertoj de la grafologia praktiko, kaj kompletigas 
per la indivíduaj , intuaj trovajoj de la. grafologo, ni 
havQs la sekvrul , unuccan, koloran karakterskizon : 

Homo vastkoncepta, disponanta pri neciutagaj 
spiritaj kvalito.j. En lia vivarango Ia intelektaj faktoroj 
unlligas kun lia enhavrica sentmondo en felita har
mo.nio ; li es tas vastperspcktiva, li povas tra.nsrigardi 
siajn vivcirkonstancojn. Li estas Ciufibre laborema kaj 
kreema, liaj streCitaj nervo.j instigas lin por konstanta 
produktado. En sia laboro li estas ekstreme produktiva, 
en la intereso de siaj celoj li subpremas siajn nervor.ajn 
inldinojn, li estas devkonscia, liaj vivkonct?ptoj estas 
ko.rektaj, 

Lia spirita vivo estas o.rdigita. Li estas inventema, 
memstara, havas fekundan menson kaj fortan logikecon. 
Celkonscia , en intelektaj sf.ero.j persista kaj tenaca,ofte 
gis fanatismó, sed lía akra kritika sento retenas lin 
de troigoj. Por siaj celoj li povas k(moentrigi sian 
hltan ' energion, li administras sin kun akra trarigard
kapablo kaj ko.ntentigá organiza forto, Memkonscia, 
sed neniam tromemfida au tropretendema. Li havas 
akran ko.nceptkapablon kaj vastan intereso-sfero.n. Rea
lema, tute sen dogmoj kaj antaňjugoj ; sociaj ekswr
ajoj kaj vantajoj lin ne loga8. 

Senpera, sed ci tiu ekstera senpereoo kasa8 sent
eman;." enfel'mig~J?lan . animon, car je komunikado, 
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plena ekmontrode sia senta vivo li estas ema nul' kun 
malmultaj homoj, li ne volas ~argi aliajn per siaj 
problemoj. Ua sentomondo es tas rita, je siaj traviv
ajoj for te li re.agas , siajn impresojn zorge li konservas 
gardan lc, li aj individua:i , koloraj ohservoj domu; 
apartan enhavon al lia vivo. Lia sociala sento estas alte 
cvoluinla, y,010nte li hel pas. Li e8tas treege bonvola, 

. plena de se1lto, de amo, ,en liaj agoj lin ' di;ektas' liaj 
sentoj, tiel, ke en materialaj aferoj ofte li estas oedema 
kaj humalla je sia prop1'a malutilo. . 

Cenerale, per ci tiu skribo ni ekkonas maloftan ; 
grandskalau, valoran homou, kiu pli multe produktis, 
ol kiom li povis atendi de la vivo kaj multe pIi multe 
donis, ol kiom li ricevis kontrauvalore. 

Bohe:rna t~go 
L. N. Ne'W'ell, Parls 

Li. studento malrapide malfermis unu okulon 
kaj metis la pinton de la naw ekster la litkovrilojn ; 
kaj tuj gilll retiris. Frostas ankoraií ci matene ; li kusis 
kelkajn momentojn rigardante sian spi1'vaporon levig
antan al la plafono, guante la varmon de la lito. 

Tre kontente li pensis pri nenio. Nenio ... nenio ... 
kiom Hela estas .nenio .. , nenio estas nenio ; vere. 
Subite li saltsidigis sur la lito ; diablo ! kioma horo 
estas? Li time rigardis la ho1'logon. Ci estis hela 
horlogo, donaco de parenooj en lia hejmlando mal
proksima kaj aspektis. se oni ne tro atente rigardis, 
~vazaií el oro. Ci fruis dek minutojn po tago: utila 
trajto ce hOl'logo de tiu, kiu devas levigi frue. Bedaiír
inde, li neniam aiídis gian sonlOrOI1 matene kaj dormis 
ciam preter la levigo-horo; gia speciala merito do 
ne multe utilis. . 

Ci montris naiían kaj duol1on . lnfero kaj diabl
inoj ! Li malfruos denove ce la unua prelego en la 
Sorbono. Li faris konvulsian movon, kvazaií por salti 
el la lito : tiam paiízis. Tamen, tamen, cu ne estas 
libertempo hodiau? Malrapide la bela penso grand
igis lian koron, tiel ke li forgesis ee la malvarman 
aeron Cirkaií siaj sultroj. Jes, vere, marsalo de Francujo 
mortis kaj hodiaií oni enterigas lín. Benata estu tiu 
marsalo! Oni dekretis lihertempon unutagan. Oni ne 
nezonas esti pacifisto por deziri la mOl·ton de ' Ciu 
marsalo kaj generalo en la mondo! 

La studento rapide refalis kaj kusis sur la mal
dekstra flanko. Nu, necesas levigi, tamen ; oni ne povas 
dormi kiel porko tutan tagon. Li konsultis sian sto
makou ; ti·o ankaií konsilis la pason necesan, por maten
manA'o. Li turnis sin kaj kusis SUl' la dekstra flauko, ' 

. kaj fikse rigardis la malht>lajn murojn· de la eambro, 

. la poh"akovritan pJankon ; bedaiírinde, ke la dommastr
inu estas ti<Hn maHaboren1a - sed kiam oni pagas 
nUl' cent kvindek frankojn monate, oni ja ne kuragas 
plendi. Li rigardas la mOlTlan fomon, kiu nenioll en
tenis de kiam li ekluis la camhron ; kaj per naturu 
flugo de ľ peneo, li rigardis tra la aItaj fenestroj -lá 
gl'izan. negogravedan cielon. Ankorau pIi malvarme 1 

Li sercis kialon pOl' ne levigi . ... sed ne trovis. Do 
jeJ1, jam li sidas SUl' la r~mdo de la lito, pensemc okul
umante siajn pántoflojn pacience -atendantajn. lIezito 
ne utilas ; li saltis 8.1 la nuda planko kaj rapidege 
surmetis la pantoflojn, kaj staris momente, aiískult
ante. Nenia sono, krom la majesta tiktakado de la hor
logo ; do la dommastrino jam foriris al . sia éiutaga 
1aboro. Li povus kredi, ke tuta Pariro mortis, au perd
i~is snb dika nettavolo. Kun tito de la sultroj li iris 
CD la maJgrandan kaj malpul'an kuirejon kaj ,plenigis 
kaseroleton per akvo. Tiam fivortis; li denove lasis la 
alumetojn en 1a litCamhro. Tremante kaj' sin citk:aií
brakante, li susure pasis al laapudlita tableto, kiu 

. portis la kandelon kaj lihron kiuj provizis la -Jastan 

42 

regalon antaií dormo nokte, prenis la alumetojn, kaj 
reitis al1a gasforno en la kuirejo. Bruliginte, li kom
encis akl'igi sian razilon ; li troigis siajn movojn por 
varmigi sin samtempe. Liaj pen soj vagis alla hejmo trans 
kvar landlimoj ; kiom varme estis tíe! Kiom bone 
,maL~uprenil'i la stuparonen la mangocambron, kaj 
mangi gis . sato kun konataj, amataj' vizagoj! Ah! 
eble estas letero. Li rigardis Ce 1a ekstera pordo de 
l' apartamento; ne, ne estas hodiaií. Kiam li trov01; 
ofioon, post fino de l' studoj, li plenegigos tiun forn
aooJl , gis gi ne povos spil'i ; diahlo! oni-p,ezonos tutan 
jaron por revarmigi I 

Bolas la akvo ; bone. Li plenigis tason kaj porti" 
al la granda spegulo de sia vestosl'anko. Trempinte la 
penikon, li k,omencis smiri la vizagon, kun volupta 
sento guante la varmon de ľ akvo. Nun li iom:éte mal
pli tremas ; bone, car oni facile traneas al si la orelon , 
sití razante, "kia'm oni tl'emas pro glacia aefo; 

Li rigardis sian vizagon tre serioze en la spegulo. 
Kurioza tipo ; fine,estas io simpatia, eu kelkaj pozoj. 
Li komencis sapumi, kaj . altigis:ta nawn. Nu, jen,tiel 

,li havis mienon iom impresan ; jes, sed ne estas bone 
alpreni tian 'sint:enon kiam oni estas · malriOega kaj 
samtempe ne scias oheigi ee keln,er'on. . . Ehle tiel, j~ 
tiel, kun la kápo kl in ita' antauen, la okuloj large, me
lankolie malfermitaj, jes, tiel li aspektas - nu, inter;
'ese. Subite li e~~onsciis pá siaj agoj, moke kurbigis 
la lipojn al sia reflekto, tremrapide alprenis larazi!on 
kaj entuziasme skrapis. . 

Denove la ciutaga ' p1'oblemo: cu lavi sin per 
varma akvo au malvarma? Li estis stariginťa por si 
spartanall regularoil , por sin hardi ; kaj inter ili trov
igis la t1'e firma regulo, lavi sin ciamper malvarma 
akvo, ec dum la plej malvarma vetero. Sed. : . sed ja 
kostas nenion, kaj li llOdiaií ne povos pasigi la matenou 
eu varma aUlo de la universitato. Li .reveme portis 
kuveton, sapon, déntproson kaj dentpudron, kaj- mlzere 
maldikan vistolon, al la stona trogo de 1;l kuirejo ; " 
'tamen, ne -estas .oone cedi sin'a! la luksemo, ah:penaií, 
ne gis kiam oni havos sufice da mono ,·por Jrontentigi 
sian deziron. Ankorau profunde pripensante la p1'Ob
lemon, li menatt*e; nekons<?ie~ p~enigis kaserolón per 
akvokaj 'bruHgis la gasfornon . . ::V:i.diii:te sill9agon li 
ridetis rezigne.. . Li ~je trempis 18. ' manojn ea ' la 
varma akvo, kaj . komenci:.s lavi sin.K.ion dj.risJ.(l 
angla poeto pri »la beno deT varmega' ak"o« ? ' 

Preskau yarl?la, krom .Oe la piedoj;' li sekigis ,sin, 
kombis la harojn, kaj zorge ,prenis Ja \ pantalonon d~ 
inter la matraooj. Necesis akrohataj powj por demeti ' 
la pijamon kaj surmeti , la .. pantalonon tiel, ke , llf ek- ! 

stremoj ne tusu Ja polvon sm la ,planko; sOO-li -sUk
cesis. Li kritike rigardis sian kolumon ;: ehle~ni ~vos 
porti gin ankoraií' pluait tagoň ? Ne 'f,$taS tre malp.uca, 
,kaj cetere, ji' ne devos montri sin hodiaij al la prole(l-



~roJ . . Lastan .. semaJnon la tolÍavo Írostis pii ol dek 
frankoj; tiuu Ci semajuon uecesas spari. 

Vestinte .sin, li admiris en la spegulo la faldon 
de la pantalono ; kaj sin turnis al la plej grava ero 
de la matena eeremonio: la matenmango. Li portis 
la lakton, acetitan hieraťí vespere, al la kuirejo, kaj 
denove bruligis lagason sub la kaserolo. Dum la lakto 
v~rnligis, li pedgis panbuleton kaj metis en tasegon ; 
kaj poste surversis la bolintan lakton. Sidinte ce la 
tablo, kaj apoginte lernolibron pri, la romana juro 
kontrml la kruco, li komeneis mang-i. Li mangis mal
rapide, plengustumante ciun busplenon' aprez.eme : ja 
ne es~os plua mang.o gis la vespero. Fininte la mangon, 
li provis ankorau studi, sed ne povis atenti la legajon ; 
li. tro tremis de la malvarmo. 

Kun suspiro, * li levigis, surmetis la capelon kaj 
patton, kaj eliris, wrge slosante la eksteran pordon. 
Nun maJsupren, unu, du, tri, kvar, kvin, ses etagojn. 
Ce Ciu etago la peza bruo de la urbo plillrutigis, kaj 
li aiídis la akran tmmpetadon de la taksioj. Li kriis 
»Bonan tagon, sin jorino ! « al la pordistino, kaj jaIil 
staris SUl' la strato. Parizo havis sian kutiman matenan 
aspekton. Fluis kantete pura akvo 00 I' randoj de la 
vojo, tiel k~ la subaj stonoj prenis siajn naturajn 
helajn kolorojn, kaj faris frapan kontraston kun la 
kota trotuaro. Estis nigra vento, kiu silente kaj rapide 
stelis la varmon; la cielo subpremis la teron. La 
dom.oj sajnis kunpremi sin por trovi iom da sirmo 
koutrau la vento. 

Kien? Vnue al la Panteono. Li eleklis punkton 
snr la granda placo de kiu li povis . vidi samtempe la 
Panteonon, la pregejon St. Etienne-du-Mont kaj la 
longan flankonde la biblioteko Ste. Genevieve. Tre 
baroka, tiu St. Etienne-du-Mont, tre jezuita, iom tro 
emfaza, sed gaja, fiera, kurbe hela, ee sub la ombranta 
maso severa de l' Panteono. Kaj la renesanca gracio 
de la biblioteko memorigis lin pri la sunů de Italujo. 
Jes, li pravis,' venante al Parizo ; esti cirkaťíita de tiaj 
nelajoj val.oras la malvarmon, la nesufiean mangadon, 
ec la solon. Li staris por aprezi la seenon, sed la venlo 
ponardis lin, kaj li formovigis, profundigante la man
ojn en la posojn. 

Li pasis en tiun perditan vilagon, kies centro 
estas la plaoo kie renkontigas la strato Descartes kaj la 
strato de la Montagne Ste Geneviěve: vilago antikva, 
vivoplena, malriooga. Li rigardis la dommastrinojn 
susurirantajn en pantofloj al butikoj, kun pensoj kun
centritaj je sparo. 

Kioma .horo? La dek-unua kaj dek-kvin. Ankoraťí 
kvardek-'kvin minutojn gis kiam li povos permesi al si 
tason da kafo. Li komencis marsi malrapide, sed 
denove haltís. Ja kien? Nu, al la Sejno, ni vidu cu 
ankoraťí estas in:undO. P~te la kafejojn, li forturnis 

' la kapon, por ke latento eniri ne estu ,tro forta. O 
plumbopieda tempo, kral oni diris, ke vi flugas ? Vi ee 
ne rampas... Ah, jen la Sejno, kaj Notre Dame rev
anta pri sinj jarcentoj kaj ' pri sia ne pIu komprenata 

. belo: ~i:u kirliganta, ,grize-venTa akvo - kiom kruela, 
~alvarma! Kiel la homoj povas gin preterpasi, ee ne 
ngardante kun tremeto? Li forturnis la okulojn, kaj 
komencis trafoIimpi la librojn de la librovend;Stoj de 
la kajo, sed sen granda ' in~reso, seiante" ke li ,ne 
povos aceti . • So oni amas librojn, estas malbone rig-
arru ilin kull po~j málplenaj. ' . 

Cu etemo komencigis ? Estas ankoraťínur dudek 
antaťí la de~dua~ ~." AnKoráťí dudek minutoj: dudek 

* Sus.l,iro : ~nv:oaa ~emeto de ~ezignoaťí sopíro. 

Berle1Ji Portreto 

eonoj, dudek 'abismoj en la tempo, gis kiam li P9vOS 
eniri lokon kie estas homa varmo. 

Li tirÍs cirkaťí si pIi strikte la palton, kaj klako 
pasis SUl' la ponton. Se li marsos al Parvis Notre 
Dame, al la Chatelet, trans la riveron denove, tiam 
laií strato M.oDsieur 113 Prince (kiom gia nomo memor
igas pri tiu helkqlora teksotapeto, kiu estas la histori~ 
de Francujo !) en la gardenon de la Luxembourg, kaj 
de tie laťí bulvardo St. Míchel, li alven.os al la kafejo 
de la Soroonne proksimume je tagmezo. Eble li tic 
renkontos konaton de l' universitato ;estus bone habili 
super bonodo.ra kafo. 

En la kafejo estis la kutima aoo da studento}: 
junaj, fanfaronemaj , kriantaj aforismojn por soivi 
ciujn problemojn de l' universo. Estis tie neniu de li 
konata, sed rekompence estis vaeme, viglige. Li mallevis 
sin SUl' remburitan benkon kun suspiro, kaj mendis la 
sopiratan laktokafon. Li metis alumetojn kaj cígared
ujon SUl' la tablon, kaj atendis: la sibarito estas 
metodema pri síaj plezuroj, kaj la studen to neniam 
bruligis sian eigaredon gis post la unua gustumo de \' 
kafo. La kelnero tinte starigis la glaseton, kun miriga 
lerto jetversis unue kafon, poste lakton. La studen to 
kirlis wrge, pie gustumis, kaj atentis la revenan 
guston SUl' la palaoo. Li ja estis sÍbaríto. Nun la cigar
edo. ~í prenis unu el la cigaredujo; ekzamenis ; el
ektis la pIi firman ekstremon; kaj metinte inter la 
lípojn, almetis brulantan alumeton. Li ensuCis ravite la 
furnon kaj tenis en la pulmoj, kun duonfermitaj ok
uloj ; elspíregis, kaj rigardis la levigantan nubon. Ah, 
jen jurnalo, úkazo por ekzerco pri la franca lingvo ; 
li leg;is atente. 

Je la dua kaj duono li eksentis sin nekomforta ; ne 
pIu estis eble siru -aenwrge, profundiginta en la legajo. 
Li levis la rigardon, kaj renkontis la akuzajn okulojn 
de la kelner(), kiu ne aprobis homojn kiuj sidas preskaií 
tri . hOl'Ojn super unu glaso. La studento rapídeme 
trinkis lb. 1astan malvarman guton de la kato, metis 
frankou kaj du~on apud 1.a teleron, surmetis la eapelon, 
kaj eliris SUl' la fuuan bulvardon. Li sentis sin varma, 
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< f}~e.ol 
Headrlk .4di.uĎson -

'Re2igno 
Ne frapu SUl' k9ro/ fermi~ la pord'. 
kaj vana la penQ, ITU for, i,ru for! 
Mi longe atendis, sed, laca gis morl' 
nun cesis, forgesis, iru for, iru for! 

Varmege mi 'amis, doloris la kol" ! 
gi pIu ne doloras, iru for, ITU for! 
ml .plendis pri l' sorto kun larmoj kun plo!", 
Dun cosis, forgesis, im f.01: , iru for! 

Mi vokis, mi ludis, . dissirigis la kord' 
la harp' drsrompigis, im for, iru fol'! 
furioze hatalis mi konlrau la sort', 
nun cesis, forgesis, ira for, iru for I 

Ne v'eIru pasinton ; ho, kia tortur', 
se gi revivigos, ira for, ira for! 
Ne frapu surkoro, fermita la pord' 
kaj vana la peno, iru foi, iru for I 

• 

Ameksla2' 

Kisu min, mordu min, 
/lmu gis morto min, 
eble vi morgau min 
ne amos pIu. 

Eble vi 1asos min, 
baldau forgesos min 
kaj ne permesos min 
vin ami pIu: 

.pli esperema ; sed la penso pri la kvil1 horoj inter 
nun kaj la vespermaugo ombris lian menson. 

Per marsado rapida kaj !p-alrapida, per rigardado 
ou butikoI{lnestooju, per observado de la ' tipoj sur la 

' siratoj, per meditado pri la belsonaj kaj memórpleuaj 
nomoj de la stratoj Parizaj, per kvaronhoroj pri kiúj 
li poste memoris uenion, li sukcesis pasigi la temp on 
g'Ís la ses a kaj duono; .kaj tiam li permesis nI si: la 
rukson, demaudi sin, eu kiu lan do li vespermangO"s. 
Ehle en larumana au la hungara restoracio ; la pladoj 
ostas grasaj kaj varmigaj. Eble en la hina - ne, oni 
bonege mangas, sed por UDU persono ln kosto es tas 
iom a,lta. Ehle Cll la rusa ce ln suprů de la strato St. 
Jacques; tic oui povas auskulti "b'elajn rusajn kimtojn 
ludatajn per gramofono, kaj labbrsto estas rava. Ln 
pola proksime' .de laLuxemb'ourg estas ankau mlil~e! 
kosta ; tiu ne taug,as. Cu la bulgara en · la strato 
MOl1sieur le Prince? Au la rusa vegetarana en la strato 
de ln MQntag:lle Ste Genevieve? ~ tiu estas" inalkar~; 
pUl'a k,aj kvieta ; sed ne, hodiau li ·nepre deziras iom 
cla vial1do. Cu la italu... tamen,~u tiu , vilgetai'u, kiil 
kost~lS 11'U1', kvar frankojli, kaj k~e ne esms ke.hreroj ? . :, 

. Li ~nurAadis, -pellsante pri . la ~le~to; . surprizite 
rimarkis, ke estas Ja sepa dek, kaj ankorau li , ne estas 
e1ektinta. Nu,necesas decidi ; kiuu iri ? kiun ~iri ? Nu, 
la rusa ; ' li ekpaa-is. Tall1én, ,tiu estas je fiksita prezo, 
kaj en tiaj . l'CStora~oj oni preÍ!eras rap'i,dajn gastoj1!. 
Do, esťu.la ru~ana,; estas ,tie' .varmi8'8; ~81!~. ' 'd" 

Horon kaJ duonon poste, li trankVlle. pa~is den~ve 

Ho; ~i-tiu hor' , 
de wolupť, ador'" 
kune goj', dolor', 
gaja rid' kaj ,plor'. 
Verva amfervor'· 
~is ekkrev' · de kor' 
kaj postgi langvor' , 
dolCa rememor'. 

Nin luladu angeletoj 
kaj bruladu kandeletoj 
hele, brile, 
vi eksonu, gajaj tri10j 
de amkantoj , 
flor dormigi geamantojn 
en l1okthoro, ' 
kor' ce koro. 

Nin vizitu, songo· ora, 
OlHr de flora . 
bon-odoro ... 

Hararo via sukceÍl'O, 
okuloj l1igraj agať, 
fajreroj cu ili rubenoj 
kaj lip' el karu' ,ne granať. 

Manetoj sen dub' alahasti'~j, 
ungeť kV.azaiíIrizpefal'; · . 
.briletas vi astr' . inter astroj, 
el plej multekostá metal'. 

en la kafejon de la Sorbonne, kun la mlcno kaj kon-~, 
tenta mensode bone nutrita grafo. ' 

Li mendis kafol1, ekfumis la trian cigaredon de 
la tago, ka~ eltiris cl lil ~so ď laElleidon; kiu : nuú, ' 

. post tuttaga portado, . taiígis 3I !ia humoro.Li profund: 
igis en -la ol1danta tondro, la fatala marso de la latina: = 

,- "'~ 

Tumen cielo tur'rugaskaJ el Oceano levigas 
Nokto, pel'ombro densega vindántepoluson" kaj tero?, 
Kaj a~tiíikojn Mil'midajn : "fra u~bo , Trojanoj vagadas, 
Poste silentas ; ' kaj membrofn lacetajn penetras dOf"?ado, 
Kaj miljtal'O Arguja samvice SUl' sipoj elven1s 
Jam al Tenedo, vidala, sub luno ~mike ,silentá: 

. Bol'don ~i iris ko~atan. Dum' flamon levigas 
Rega,'sinono, ' de .diaffataloj sa;~tamaljusiaj, 

. Trabojn mal:l:ermás abiajn, DanaojÍleQ. ventro 
l.iberigaňte. Tiíj ilin al lumó redonas Cevalo2 

MOllstl'a ... 



- Bendrlk Jldamson 
- . 
Cu ni ~ -, 

Arbaroj plenaj je picooj, 
en kapoj .manka-s 1a idooj, 

Bonege kuras la kasistoj, 
la kankroj»l'ugaj « kaj »fasistoj «, 

Lóndone-deusaj la nebuloj, 
lingvistoj luktas kun reguloj. 

En paTlamenť ekzerco] bOksaj 
kaj' paroladoj paradoksaj. 

Malsato regas ce l' verkistoj, 
sen trust' produktas nur cerkistoj. 

Al proteto 
La monď deliras sangebria, 
pretigas' nova fratobuc' ; 
profeť, ne jetu perlojn viajn 
alporkoj ; via dev' -Ia fug', 
dezerto viajn pensojn scias, 
se vi predikas,_ stonoj mas. 

Prefem vian liton sablan 
al kiu ájn a1ia lit' 
kaj la mizeran- mangotablon 
al tablo de la sibariť, _ 
li longe antaií mort' jam putras, 
laií vol' de Di' vin kOl'voj nutras. 

Eslis UlomenJo f:i kiam unua dormeto komence 
Donon dankindan' de di,oj en homojn enigas mizerajn. 
Jen al ' mi, antau .ókuloj. ·subite Hektoro aperas 
Songc, JOl'tege malgoja" ~aj larmojn vedanta multegajn; 
Ticl li estis do, kiám duopaj lin trenis cevaloj, 
Sanga je poho kovritan, per liaj piedoj svelintaj, 

- Kiujn rimeno trahoris. . . . 

Nceblas ;-cla CaTmo fornugis. Li ekrigardis la 
fraulinon, kaj trafis sin rigardanta lin. Li Timarkis 
rapide, ke si portas felan paltou, estas juna, pala kun 
ombroj -sub la okuloj, diskrete sminkita, havas hrunajn 
harojn. 

» Tiuj kelUeroj 1« si -diris; »iliciam too postulas. 
Viparolas france ? \< 

l, Jes, m~z!;l' bone, kaj komp:renas bone se nll 

atenta~. « "" 
»Nu, 

studento? 
vi tr-e ba1dau mastros gin. Vi estas 

Sur via korp' la simplaj vestoj 
neniom cedas al purpur' ; 
vizitas milde vin la bestoj, 
alproksimigas kun mmmm'; 
dum homon siras hom' per dentoj, 
indulgas -tigroj vin, serpentoj. 

Sed iam a'nkau hom' 'kornprenos, 
ke li naskigis por fra!am' ; 
nur tiam Via temp' a\veuos 
por ke ekbrulu vOTta flam' , 
UUl' tiam via pov' sin montros, 
subite via voe' ·ektondros. 

Gis tiam - prego kaj silento, 
atendu, -- aliigas monď, 
ekkaptos nepre homojn pen to, 
ekregos nepre homojn honť, 
eksonos Cie laTmaj ploroj 
kaj por semaď pretigos kOl·Oj. 

Cim' 

Cim', cun, ci mordas mm 
sen honť, sen tim', 
cim', cinika cim'. 

Cim', cim', mi kaptos cin, 
dispremos cin, 
cim', cinika cim'. 

volis dudek mil - oni devas vivi. Li rifuzis, sed de 
tempo al tempo li scndas al mi iom da mon'O. « 

II Kio estas via pvofesio? « . 
ta s~udent6 rugigis ; li sentis subite, ke eble tiu 

demando estas lnaltakta. Sed si respondis tute trankrile. 
»Mi esws kudristin'O - sed mi ne laboras llllll. 

Oni ciam devas labori snb vidn'O, kaj tion'mi Tle povas 
toleri. Vi kompnenas? - la virinoj amas pilci unu ],a 
al.ian, kaj kiam estas tr'O multaj en profesio, oni ne 
povas argumenti. Ne, tion mi ne satas. « 

»Do, cu vi - cu vi permesas demandoll ? . . 
Kiel vi sukcesas subteni la vivon?« 

Si , ete tÍris la sultrojn kaj grimacetis Carme. 
»Nu, mia studento kelkfoje sendas monon. Mia 

cambro kostas nur cent dudek frankojll monate. Mi 
vivas. Sed la iometo da kapita1o, kiun mi havis, eluz
igas ; neoesas i9. Do mi kelkfoje konatigas kun sinjoro. 
sabatou au dimanoon - nur sabaton au diman6on, vi 
komprenas - kaj ec ne. oiusemajne. Kíon vi volas? 
Aliaj f~as, kaj mi estas tr·e zorgem,a, kaj tre diskrcta. 
Mi neniung-enas. Kaj 6iudumonate mi vizitas la kurac
iston -- Ciaril la ekzameno estas negativa.« 

Si rigardis lín . demánde, ne trude. Denove li 
sClltis al .si a:bsurde, freneze clankema; iom cla intim'O, 
iom da homa .. koutakto, propono de amikeco - kom
el'ca, eble, sed .. .. sed, nu, tamen, si ,proponas doni 
sin, kaj ;neňiu povas fari tion seu yarmo ce la troro . 

. Li~bite de~ir-eg,iS , kuneoon Kun, si, k'unparolon, kun
mar~:m' ; ne pIu la $Ola viv~do, estus iu kun kiukQm-
eJlt~ la paSállt.all hQron, lalegajon, la homojn: ' 
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Eterne sa~a 

Vi, kara, min vizitis 
En loko malproksima, 
En heIesuna tago, 
Kaj mi atendis vin, 
Amike vento glitis, 
Vin, milda kaj intima 
Realo de ľ imago, 

- 1). Sut kovol -.,-

1928. 

Mi val,tis en la sin'. 

... Cu povas la krajono, 
Oi lignopec' senviva, 
}lakonti ~iujn vibrojn 
De mia jWla kor'? 
Cu povas monotono 
De verso nesentiva 
Plenigi pa~ojn librajn 
Per dol~a am-80nor'? 

Ni , kvazat1 geinfanoj 
Liberaj kaj peto~aj, 
Kuradis SUl' voj etoj , 
Sidi~is ~e la mar', 
Dum SUl' ~.ieľ mibeloj 
En ~ojaj karavanoj 
Lanugaj, plume molaj 
Sin miris en ondar'. 

Kaj poste, en vespero, 
Ekbrilis sol'~e luno 
SUl' nigre blua pluso 
De ľ fora firmamenť. 
Malvarma ~ia sfero 
Nin, en Ia doMa kuno, 
Aspergis per Ia duso 
De hela bril-torent'. 

Ni paSis brak-en-brake 
Ce detruita mu1'O, ' 
Sed en la kol" ~ardeno 
Ek~ermis de l' junag'. 
Sub Ia piedoj krak;e 
Gemploris gruz-susuro, 
Kaj sajnis ~i p1'Omimo 
Feli~a am-voja~'. 

Niposte lQugé sidis 
Sil en te, man-en-mane, 
Dum pulsis niaj kOl~j 
Lau sama ritm-akord', 

Kia ironio: li ee ne havas sufi6e da mono por 
bone mall~i ! Se si scius, kiom malri~a li estas, ~u si 
ankorau ridetus tieI amike?· Li esplQris siajn tr.ajtojn 
-- la .klarajn grizajll okulojll, la buson iomete tro 
largan, Ia iel oonkoran esprimon - kaj li kredis, 
ke j,es. 

Li konsciis kOl'pon ce' sia flanko, kaj suprenrigar-
dante, vidis studentinoll iomete konatan. 

II Hola! Estas vi?« 
»J es, jen mi ; cu bone marsas? « 
La virino ce Ia tablo ' levigis kviete, milde, kaj 

e' tis maltrudeme, forironta. La studento haltigis sin 
per gesto, kaj proponis la manon. Si premetis gin. 

ll Gis revido, frat1lino ; ehle ni denove renkolltig.os 
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tie ci. « 

Kaj nin Ia pensoj gvidis, 
Tor~antaj tJ.lismane, 
Al miraj landoj foraj 
De nigramara hord'. 

Dum la plej ~as'a kiso 
Sigelis nin ~e ľ buSo, 
Sen fulma sent' volupta, 
For de pasia flam' : 
Mi sentis: eta miso, 
Nul' unu falsa tuSo 
Jam estos ~omp' abrupta 
De nia pura am'. 

Kaj tion ni evitis. 
Ni ne transpasis sojlon, 
N ek levis la kurtenon 
De SUl' diin' Venus'. 
Ni for de ľ tel" gravitis, 
9i ser~is nur konoolon, 
9i . sercis nul' subtenon 
Sur mia juna brust'. 

Kaj mi? ja mm sorto 
Eteme estas sama : 
Sufero por animo, 
Por ne amiva kor'. 
Eterna wda sporto 
Per pilko - am' senama, 
Raket' - intim' kun Iimo 
Eu la senreva plor'. 

Min tutan mi ne douas 
Al ama paroksismo, 
Mi, t1'O senenergia 
Kaj tro senvQla hom', 
Nur haltas kaj rewnas 
Starante ~e I' abismo 
Kaj en deciď racia 
Min jetas al fantom '. 

Kaj mia ruta vivo -
Nul' pala fantomal1O, 
Nur . vaksa panóptiko 
Kreita de ľ imag':. 
Alud' al efektivo, 
Premanta sOng' - kosmaro 
De deliranta psiko, 
A.kir' por cies sag'. 

II Eble; ~is Fevido. « 
Si ridetis, p1'Ovante nei sian ekzisbOll per. pel:sista 

nerigardado al la studelltÍno. . 
La studento turnis la Qkulojn al . la . bruanta hom

amaso snb la svebanta fulilO ; parolis kelkajn irazoju 
ballalajn, kaj eliris snr la hulvardon. Estis mallUíne; -
la kafejoj plej parte jam fermi~is. Labulvardo .estis . 
preskat1 senhQma, kaj la vebta glacie · penetriseC la . 
plej dikan paltou. . 

~ Kun tremeto, kaj 'malluma penso pTi la v~mo 
kaj kuneoo ' forlasataj, li sin turnis maldekstren,al la 
placo de la Sorbolllle.' Ce .laangt:ílo estis ", ma!hela, :: . 
Sénforma amaso, ,kaiíranta'; flanke de rubujo: Preter-' 
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Estas cirkaií tagmezo de la tago antaií kristnasko, 
kiam la maljuna AJeksandro forlasas la hejmon por 
iri al la stacidomo. SUl' la stl\:.llo inter la longaj dom
viooj ' 'glitsaltas infanoj kaj vétw'as per sledetoj kaj 
faras la glitigan negon ankoraťí pIi glacieca kaj pedida. 
Aliaj venas el la arbaro kun kristnaskaj arbetoj SUl" 
sledetoj aií SUl' la sultroj . Tien kaj roon kuretas vir
inoj kaj knabinoj, jen kun sargo de pakeloj el la but
iko, jen kun akvositeloj de la pulo, jen kun plenbrako 
da ligno ella lignejo. 

Sed la kristnaska vigleoo malmulte interesas Alek
sandwn. Momente li restas antau sia pordo kaj all
koraUfoje rigardas sian hOl'log-on. Poste li butonas la 
jakon gis la mentono, firme premas sian solidan bast
onon kaj ekiras. 

La vojo, polurita de plandoj kaj slede:oj, ne estas 
konvena por mal jun aj kaj rigidaj kruroj. Atente kaj 
kun maljunula zorg.ego li metas siajn piedojn SUl' la 
plej seirnrajn lolwjn, dum li samtempe sercas taúgajn 
apogpwlktojn por la bastono. 

Post dudekminula irado tra preskaú tuta Torento 
li atingas la stacidomon. 

La trajno ankorau ne alvenis, kaj la junuloj , 
kiuj pro manko de aliaj plezuroj au pro manko de 
aliaj interesoj fidde atendas la alvenon de ciuj vagon
awj , ankoraií restas antau la domo. IIi fumas , babilas 
kaj rigardas la preterpasantojn kun espJ.oraj kaj pIi 
rnalpli malicaj rigardoj, sercante okazon por pika 
spritaeo. 

Antaií multaj jaroj ankaií Aleksandrv apartenis 
al tiuj atendantoj . Verdir.e ili ne atendis ion, alrnenaií 
ne alvenantajn pasagerojn. La seninteresa kaj ciutag
eca vivo tedis iliu, kaj en liberaj horoj ia subkonsci,a 
sopiro igis ilin serci la akompanon de similuloj kaj 
lokojn de pIi granda aktiveoo. Tid la stacidomo far
ig-is ilia kutima renkontejo, ~me ki·el eu miloj da 
aliaj malgrandaj kaj negrandaj lokoj . 

Nu, la vizitoj al la stacidomo ne estis tute sen
r'ezultaj, kvankam la valoro de la rezulto eble povus 
esti diskutebla. lam li tie pIi intime kontaktigis kun 
Vilhelma, kaj tio malplioftigis lian postenadon ce la 
stacidomo kaj post laedzlg<J li tute oesigis la junulall 
kutinion. 

La jaroj pasis, kaj iom post iom li komencis 
rigardi la vivonkaj la homojn kun la senaspira rig
ardo de maljunig~nta homo. Kiam li okaze preter
pasis la junulojn ce la stacidomo, li kelkafoje ekpen
sis pri sia prop~a juneoo. Sajllis al li, ke li nun kom-

pasante, li l'Ímarkis, ke estas maljunulino, malpurega, 
kun gluaj hawj falantaj kaj strioj de maljuneco kaj 

, malpui'eoo SUl' la viza~o. Siaj vestoj estis nuraj cifonoj . 
Si tenis en la manoj difektitan statuet<Jn de Sta. Johan
ino cl' Arc el gipso; si larme rigardadis gin, kaj 
sajne ne kQnsciis la mondon cirkaií si. Li kap tis la 
vortojn, »Bela Johanino, mia kompatinda Johanjo, vi 
kompatinda ... « - kaj si kisis la statuetoil. 

, Lia brusto premigis; estis io mal mola en la 
gorg{). Do, ec tia estajo, tia k<Jmpatindajo, p<>vas kom
pati, trovas ion ~Qrloteblan - tiu, kiu mem bezonas 
sehfinan ' komp~to~ ? , " 

" Li palpsercis cn la po~, kaj trovis tri frankojn ; 
reiris kelkajnp~jTI kaj donis al si la monon, zorg- , 

pl'ElUaS la aferojn de la vivo pIi bone, ol kiam Ii men1 
starÍs ti·e. Tiuj junulaeoj ne atendas iun, li pcnsis, 
tamen ili atel1das ion. IIi atendas, ke la vivo donn iun 
au alian favorajon al ili, kaj car pIi konvena loko no 
estas t1'ol'ebla, iii ira5 al la stacidomo por rellkonti la 
felieon, Nu, bonsancon. luu tagon in Vilhelma certe 
renkon:os ankaií vin. 

Aleksal1dro staras SUl' la perono, komparas la 
lempon de la stacia horlogo kun tiu de sin prOpl'il 
bj rigal'detas al la apudstarantoj per mulfortaj kaj 
pr.eskall senesprimaj okuloj. Li aspektas maljuna J;:aj 
kaduka, t.amen li ankorail kOllservas jom da cOl' ta 
digno kaj beltellig-o. 

En si.aj junaj jm\oj li cstis soldato ce cefll l'bn 
l'egirneJJto. Li estis bola viro kaj heroo de baloj kaj 
blataloj . Li zorge aleutis pá sia tenigo, plie pro 
propraj inklinoj ol pro la instrukcio. NUII li ne peJlsas 
piu pri tiaj van taj af.Cl'()j , sed la iama soldalo ne 
tute malaperis. Ankoraú lia dorso estas rekta kicl tíu 
de juna oficim, ankorall la blankaj lipharoj eslas vil'ec.e 
supl"'entorditaj, kaj ankoraií li povas iri belparade kie\ 
antaií tridek jaroj . Sed la esprimo de fi·ero kaj junula 
vigleco antaií longe malaperis. El lia vizago kaj liaj 
movoj pawlas nur la tr'ankvilo kaj humileco de la 
maljunago. 

Fine akra signa10 traneas la aemn, kaj olli illld llR 
la bruon de la alvenanta trajno. Post minuto g:L hallas 
apud la stacio. 

Lia vido ne estas bona, kaj tial li prefenH; 
r·esti tie, kie li estas, sed nul' malmultaj eliras la 
vagollojn, kaj baldaií li ekvidas tiwl , kilill li alendas 
kaj iras l'enkonte al si. Anlmu si l'imarkis lin kaj jam 
de ioma dislanco alvokas lin. 

- Tien Ci, pacjo! Bone, ke vi venis, car mi llaHls 
10m da pakajo. 

Kaj kiam li esla~ apud si kaj etelldas la 111<1110 11 

por saluti, si daurigas : 
- Bonantagon, bonatl lagun, mi ne povas prcnl 

"ian manon, vi vidfls já. ke mi havas ec ne unu fingroll 
libera. Jen miaj du valizoj , prenu ilin , kaj ni il'u. 
Tiun cipakajon vi versajne ne volas porti ? 

La lastan frazon si ridpal'Olas, sed en seka tono, 
kaj per la dekstra mano, kiu tenas malgrandan val
izon, necesujon kaj revuon , si faras geston al sia mal
dekstra brako, kie kusas infanelo, tute envolvita en 
lankovrilo. _ 

AI.eksandro nt' respondas. Dum momento li rigar
das la belvestitan knabinon, sed lia rigard,o estas mal-

[lnte ne tusi sÍan malpuregan manon. Si nenj{)n díri~, 
sed rigardis lin per nevidemaj okuloj. 

PIi malpeze li pluiris, marsanle rapide al )a dumo. 
Kiom, do, da mizeruloj estas: sen hejmo, sen fajro, 
sen mango, sen kunulo - sed cu sen kunulo? 1'iu 
Cifonajo ja havas Slan Stan. Johanin on , duolle diino, 
dU<Jne pupo, sed kunulo. Kaj la kompak> en sia voeo ! 

Li grimpis la stup<Jjn de la domo triope: tia 
ekzeroo iom varmigas. Lia camhro sajnis ce pIi rnal
varma ol la strato. Li rapide senvestigis sin, kaj enlit
ig-is. Memorbildoj de la virÍno en la fela palto kaj la 
maljunulino en la cifunoj dancis en lia cerbo; kontraú 
sia kufimo, li ,ne povis legi. Li blovestingis la kandelon , 
kaj kusis rigardanta la mallumon. 
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)'UDule Iaea kaj :'6envÍva. ?osoo li klinas sin> preua:s 
vruizojn ,kaj ekiras antaúéi, ," 
. La ju~uloj rigardaš ilin kun vigla kaj malica ,_ 
~~tereso. lb ekflustr.as kaj jetas kdkajn vortojn post 
ilUl, sed A~ksandro ne Alidas, kion ili diras. Kiam ili 
v,eMsal la alia flanko de la stacid.omo, la filina subite 
haltigas lín . 

..!.. . • Ou vi.estas fr,eneza? ~ Vi volas hejmeniri pi
ede ~ TlOll la ldeto ne toleras, krome la valizoj estas 
p'ezaJ. 

- Sed kial ne? La valizoj ne estas tra pezaj 
por mi, kaj la ínfano estas bone envolvita. Cetere 
ne estas malvarme. Ni povos pIi bone uzi la monon. 

~?d §i ne atentas pri Haj kontraiídiroj. Per man
go.slo SI aJvoka& autistou, kaj post momento Aleh.imdro 
sidas apud Si en automobilo. 

KLam §i iom komfortigis al si la lokon SUl' .fa 
sidcjo, Si tuj komencis habili. ' 

-- Ou vi povas imag i, nů preskul't pl'etcl'vclllris 
l~l s t~l cionl Mi legis cn tru Ci revuoO, kaj la rakonto ostis 
tlel mter.esa, ke mi tute ne atentis pIi la stacioj. Nul' 
cn la lasta momento mi ekvidis, ke mi estas hejmc. 
Urgege mi devis pretigi min poOr eliro, kaj pasa(}e.ro 
helpis min pri la valizoj. o 

Kun bonvola mieno §i montr,as la r,evuoOn al li. 
- . Ou vi n~ legas tiun ci ~'e~uOl1 hejme.?» Veraj 

J'ako~toJ el la VIVO.« es tas la plej ll1teresa legajo. Kel-
kafoJc mi preskaií d.evas plori, kiam mi le"as. Kaj la 
plej 0011a 'estas, ke tiuj rakoOntoj estas absglute veraj. 
IIi ne estas tiaj fantazi.ajoj kiel la I'omanoj de la 
veraj verkistoj. ' 

Sed Aleksal1dro ne montras intereson por la rovno, 
kaj li ,ce ne r espondas al si. Ankau §i eksilentas. Sia 
vizago komencas .esprimi maltrankviligoll , kaj ' hjnc §i 
hezitas pá la paroltemo. 

- Sed patro, kial vi tiel persiste si!eÍltas? Ou vi 
koler.as al .mi ? Mi ,Ja. estas tiel malf.elica, kaj mi ne 
povas helpJ, ko ... DlI'U doO almenau k{l vi ne koleras 
al mi. 

A},eksa!ldro tUl'llis la ,vizagoOn al ,si , kaj ve:lw rid
eto ludis sub liaj soldat,aj lipharoj. 

- Ne, no, kllabino, mi ne eslas koOlcr~. 
. - Nu, do estas bone. Mi ja {lstis malsaga knab
lllq, sed farita afel'o estas útrita. Kaj cCl'te , vi kom..: 
pl'Cnas. Mi melllOTas ankol'<nl viajn rakontojn pri vía 
junag'o kaj viaj tiamaj aventUl'oj. Do vi certe bone 
konas, ki,aj estas la viroj.' ' 

. - Nu, Duní ne parolu pá tio nun, dll'as Alek
. sandm kaj sajn.as vekigi d siaj, pensoj. Ou vi scias. ke 
ankali via fratinoO eslas hejme? Si v{lnis hierau. Ja ne 
nur §i, komprenebl.e, ankau la odz.o ,kaj infaneto. 
, . ~- Kion ~vi diras ? Mi tre goJas ' renkonti ilín! 'Sia ' 
vem Ja preskal't salut{lmpe kun la l11ia. Kvankam§i 
ostis .pH ,oon§an.ca k~j povit> ~dzinigi. Mi' preskau del'os , 
hOll tl, kliH)'} nu l'onkontos §in, Mi veuas ja sola, nul' 
kUll mia ideto. Kaj kiom longo ili reslus hejme ? 

Aleksandro ree sajnis enpensigi, tamen li donis 
respondon. , 

:.,- lli ja ve~is por }ttistnask~ 'vlzi~o. sea ;y.crsajne 
dopendocs de la Cltkůlisfanooj. Li ja estas sénlabOra, 
gaj.nas iom cla mono per úkaza fotografado, li vendas 
ankllu Hbrojn k,aj vil'inajn .subvestojn. Sed certe tio ne, 

, dona:s I11'ultauIJ1OQoll. Nun' li diias, ke Torento cer.W · 
estos hona kam po pol'li. ,Kaj. tiaI ili oble restos pIi. 
longe. ' 

Li silentis momente. Poste la ree 
ckh1dif StU' liaj lipoj. " \~,' , 

~~~~~~~~~Y~l 
','~ €a ,blaDka kolombo . i ~ 
~ - Ra "mp nd Sc l)iva rtz -, , 1"-," 
~ , P a rls"; 

~ Sed !ťíalli sarkaMs ciam ~n sterko. , 'ľ 
i (El iu recenzo) ~ 

~ Cu eslis song~ au memtrompo? ;' 
~ Mi ku§is meze de narcisoj 
~ Kaj inter§angis kun kolombo I'" Naivaj~ pensojn kontrau kisoj. ,~ 

~ Kon!akte kun la plu~a fratoO ~ 
~ Mi povis jam min improvizi ! 
,~ Kantisto pura de l' oeato, ,~ 
~ Francisko II-a de Asizi. ~ 

~ Beala" kiu migras. blinda ~ 
~ SUl' Itl damnita mondínsulo, ~ 
~ Duoble sajnas viv' vivinaa , i 
~ Al simplanima narcisulo! ' ~ 

~ Ho bela ostas al okulo , '.i;: ~ 
~ De ľ blanka birdo uia tcm ~ 
~ En cilU part' de molekulo . ~ 
~ Miraklo pulsas au mistem. ~ 

~ - Kaj kulturante la mistikon ~ 
~ Pri la tutmonda harmonio ~ 
~ Mi himne kantis amkantikon ~ 
~ 'kaj vidis peko:r~ cn n'enioO : ,'I ~' 

~ Cu jaluzulo ? - Limodestas: ~ 
~ Ou avarul'? - Sparema tipo. ' ~ 
~ Kaj kole,rulo simple estas ~ 
~ En Dia m,ano foOrta vipo. ~ 

I" Knabinoj de sekretaj stratoOj, ' ~~ 
~ . Vi portas ' la VenuSan inirton ; 
~ Samariane al homfr.atoj , ~ 
~ Vi podetale cedas virton t ~ 

i Kaj dum ,persistemi konstatis é~ , 

~ NUl' bildoflankon de ľ medalo ~ 
~ ,La homoj moke min kompatis: , ~ I ' ,J,,\ I' iolioro <I. r· kvartalo. t " '; • ' ; ' 

~ Mi ne pIú. 'f1ugos birdoďigne- ' 
~ Tra , nerealaj paradizoj', 
~' , Car la kolomoon mi ,rezigne " ~ ',' 
i~ ' Konsunůs kun pri,ntempaj pizoj ... , . I 
~Ii)l)(i)~~~~~~~~ 



- K. R. C. Sturmer, London -

MalSťlto de ' cniaj originalaj verkistoj. Estas sufice 
klare, sajnas ' alm~, ke njaj originalaj verkistoj devos 
dum longa,_tempo m,als-ati rilate al la enspezo el sia vťIk~ 
aclo. ' Kial? Esta~ simpla afero. En nacia lingvo oni 
poYas ,gájni mi:)D-ou .peT du fakoj en 1a verkado : all oni 
P'(~v:a.s .verkipopuJ:al',ajn librojn por granda popolo, en 

' dj~tra humor.o, 'lIfl.; oni povas imponi ' per elstaranta tal
-ento , , tiel ke maItaj pel'Sonoj legas viajn verkojn pro 
scivolemo au kú1tura snobismo. Neniu mallaií.du la snob
iSU1on , 'kiu nav,as grandan utilon ; es tas tamen fakto, lau 
mia opinio, ' ke 'por ciu leganto de Bernard Sha\\', 

' Tb.omas Mann, aft A.ndre Gide, kiu havas , veran aprez
kapahlon, trov,Ígas ses legantoj kiuj legas ilin nur tial, ke 
ifiaj amikoj ' pallolispri gi, ke la gazetoj raportas pri 
gi, ke i1i ricev.o~per gi la povon diskuti pri gi en sia 
propra rondo.Do, fakte, amaso da personoj , nekapablaj 
'aprezi Thomas Mann, 'tamen kiel acetantoj enspeziga~ 
aJ, li moi10n kaj ,ebligas, ke li povu daií.re verki por la 
kelkaj , kluj vere a.prezas lin . 

, ' Séd en riia ' Esperapta kulturo tiu snobismo tutc 
mankas, kaj mankos dum longa tempo. Neniu acetas 
verkon 'de Kalocsay por poví paroli pri gi en sia rondo , 
neniu acetas novelaron de Baghy, car oni atendas, ke 
informita ,homo konas almenaií iome la verkojn de la 
hungara 'verkisto: Ne, kiu acetas verkon de Kalocsay au 
Baghy en la nuna tempo, tiu estas sincera literatur
amanto, leganta por propra plezuro, scianta, ke li povos 
paroli pri la verko nek en sia Esperantista rondo, nek 
cn sia Čiutaga medio. Kaj la pordistraj romanoj de Jean 
FOTge, kie trovigas ilia popolo? ', 

La snobismo helpas al niaj tradukoj - oni povas 
f~nfaroDi a1. siaj ,amikoj, ke oni legis En Okcidento 
Nenio Nova ankaií. en inter~acia lingvo. 

* 
La verkisto kaj la mondpolitilťo. Interesa intenjuo I 

en la franc..1. literatura gazelo »Nouvelles Littéraires «, 
kun la Europa verlPsto Stefan Zweig. Oni diskutas pri 
la rolo de la verkisto en nia hodiatia mondo. Lefevre 
skribas: »En ClUj. landoj, tiom en Francujo, kiorn eD 
ali áj landoj , ni havis en l!l pasinta jardeko , postrnilita 
literaturon de egoismo kaj sinekzamen.ado, literaturon 
depriman kaj malsánan kie oni trovas nenion ella prof
ortdaj sentoj detá homamáso ... en ciu -el tiaj libroj 
oni kunestas krizon indil)iduan, oni ' ne sentas la mondan 
krizon. « 

P,ensigaj vortoj pUl' nia) verkistoj de , Esperanto. 
l\fi povas pretendi; ke en Por Recenzo! mi ne montris 
mankon de ateutoal la aferoj de la mondo; sed tian 

, ~ankon oni ' eblepovus defendi - gin defendus iu nun
te1:npa verkisto oe Esperanto, kiu sajne ' plej " ekskluzive 
havas intereson . nur pri la individuo" kvankamfakte 

fumÍs .cigar,edoJn' "kaj , aiískultis elokÝenfa:ripri~ocian 
' paroladůn "de 'siabofrato kaj la muiikon de Ia unua
k1asa gramofonů, lO.un li Jus aÓetis kaj nun demon
straciis al ili, samtempe kun la parol0. 

Kaj :mkoraňpli . gránda farigis labruo, kiam 
Aleksandr-o kaj la '~lÍ;! veni:nta filino aligis al Ja societo. 
Lacambro éstis plena de Ia zurnado dedemandoj 
kaj respondqj, .miikrioj kaj erupcioj de 1a :pii molaj 
sentoj cn la viri:naj koroj, kaj la plej novaj miaií.aj 
kantoj el f\meMQ preskaií dronis en Ia tuffiulto. ' " 

, , K~ Ia k . trinkita, ]a junaj iiriÚo,i:kom-
encis;-špI! . P~ ]a, infanojn :'~? :de ,hí. alia, 

tro\"igas malmulte da personój havanlaj tiom fortan inte
resou , kiom- li pri mondaj afero]. Oni povas certe sub
teni la vidpunkton , ke la literaturo devus okupigi nur 
při la ' individuo, ke sur tiu kampo gi povas plej utili. 

Mi evÍtas la tem on, cu litel'atoro ia ajn utilas, car 
lio nin kondukus al la detn and o , cu horna penado ia 
ajn uHla-s. 

Zweig , mem pledas por »aktivismo « de hi hodiauaj 
verkistoj , sed ne por 1a politika aktivismo. Li prave 
skribas, ke oni povas politiki en du manieroj , kaj ke 
la unna , till de la profesia politikisto, kiun praktikA.s 
la diplomatoj kaj 'statministerioj, ť!stas fakte neebla al 
l,t krea artist.ů , gi prenus tutan lian fortůn; sed la ne
tallgeco de la krea artisto al la politiko de ľ kulisoj 
ne malbelpas a! li preni parton en la politiko , kil! kon
sisLas (.'n la klerigo de lahomuj ideoj kaj konceptůj, 

» Kiel homo dc agoj, li eble malsuperas( , skriba~ 
Zweig, »kiel homo de . la intelekto li ciam konsel'l'os 
sian r:mgůn. « ': Zwe,i ~ plue atakas la specialistojn de 
financo ,kaj ekonomiI) kinj fu~is la aferojn de la mondo , 
kaj la ankorall popul<lran. ideon , ke vcrkistoj Mlas homoj 
l'evemaj kaj najvaj. »Nur kelkaj junaj fraiílinoj konser
vas tian ideon. Ne ekzistas granda verkisto sen grand a 
inteligento - - cu Wells, ambasadoro de la angb penso, 
ne kompren'lB la monclpolilikon 'pii bone ol la ambas
adoro allgla ell. Tokio ? . ' . la romanisto kiu estaB denaska 
realigisto, kiu estas rlotita per la povo konstrua, cu li 
subite igos , seninteligenta, senpova, antaií la realeco? « 
Kaj Zweig aldone ci tas el Valéry; »La Eúropa penso 
ciam superis 1a Europan politikon. « 

Mi plen~ konsentas, ke verkistoj estas escepte intel
igentaj kajkeregistaro el ili estus kredeble pIi intel
igenta en mondpolitiko ol niaj gisnunaj registaroj; sed 
lia registaro nenianl povus veni nature. Por igi granda 
vf'rkisto oni devas havi ian »sincerecon« - mi uzas la 
,'orlon car ni i' ne konas pii bonao por mia celo, kvankarn 
{akte la vorlo estas tre diskulinda - ian sincerecon kiu 
en sia naluro esta-' nepra b<lro al kariero cn la ordinara 
politiko de ministroj kaj diplomatoj . Tion mi diras, 
kvankam mi kredas, ke kariero de ministro, kune kun 
giit necesa }) I;Iesincer~co « , estas ne malpli honorinrla ol 
til;! de granda verkisto. 

Do, tial ke ne estas supozeble ke la verkistoj perforle 
pr~nos la :forton sur tiu kampo, restas por ili nur tiu dua 
P91iliko de klerigo. Kaj jen 1'1 demando: cu ili havas 
la devon tiel okupi sin? 

El ni"j verkist.oj de Esperanto sajnas ke nur Baghy 
eble jese respondus. Mi mem sentis min devigata en ' la 
animo esprimi tre profllJ)dan konvinkon pri »plcj 
granda .krimo en la nuna mondo« : sed estonte mi volus 
silenti : , bedaurinde, mi eble ne povos. 

)~ jUnuloj hruligis nQvajn cigaredojn, kaj la juna edzo 
ree ekokupis sin pIi serioze pri la gl'amofono kaj Ja 
oociaj prohlemoj. 

- Jeu., bopatro ! Jen estas alia disko J Tiu mod
e;rna muziko eble nc tre plaeas al vi. Sed jen estas io 
sptlciille pol' ví I » ~.so de Ia Unua Rega Regimento (( ! 
Mi alLdis, k~ VL iam servis tie. Do, .bopatro, ni revoku 
1a tempojn pasintajn. ' , , . 

Sed Al-eksandro jam ekstariskaj prerus sían cap
elon.Li skuis Ja, kapou kaj respQndis: .' 

. '. ~' Mi :deva~ í.ri por haki lignon. Ni DezonáS brul
a30n 'por }a5estotasoj. ", ' ' 



Obsccnlwmuro. Mi es las édukita en medio nepruda 
sed kiu tmllen forte tenis sin -al principoj enhavantaj 
idealigon Je ln casteco kaj la menspureco, kaj ma1Saton 
al ln ousceno; gis ln ago dúdek-du mi restís ' en tiu 
ideologi.o ; al gi mi suldas ' multege da belo. 

lI(ldiaú, presknií dudá-naiijnra, mi komplete sang
igis: sajnas nI mí ke ln obsceno similas Oll l a alkoholo; 
~pi l l' 1II111tajn esccplojn , mi trovas generale ke la plej 
sill lp.t!iaj h01l1oj, la plej bonko!'a:i kaj admirindaj hornoj, 
1l1f.t!PI'(I sin S()]'vas per gi, cl bona kvalito kaj cn gusta 
h;mlo. Mi lrovis p l.i cla ml!Dsa malsaneco inlc!' prnduloj 
ol intrY' obscenuloj, (taksanle min nek unu, nek la alia) 
kaj kv.mkam cn la teo1'io mi ankoraii aclmiras tiun, kiu 
('~I;IS malnai"a kaj laTTlI'n ma1Salas la obscenon, en la 
praklik(l lili tro oHo lrovas ke li estas homo "psíhe 
!ll<1!sun;1.' Ofl 1'. mi hnvis sub mia innuo prolelajn knab
"jn de tre inteligenta kaj simpatia speco, kaj se en ago 
dek kvin ili monlris emon al obseeno, mi dubis pri ili a 
111I'nSa saneeo : se en OlgO clek ok ili ankorau ne montl'is 
ic>llH'lc ti un tmon . se ilian luenson ankora(1 plenigis 
IlIalkaraj romarw:i pri detek li voj kaj vojagoj al la luno 
per mirindaj knj slrangaj . aparatuj - - t iam mi estis 
ahsolntl' cert'1 pri ilia malsaneco mensa, kaj tro ofte mia 
1 imo prllvigis pCI' scrio7.aj simptomoj. 

:Nri k.onf(,~lI. ke al mi persope nauzas cia bilda 
obsCl'l1o .. kaj 111 i de:Cendas nul' la p'1rolan k. literaturan 
sJeron. 

lVI i konfcsu ke la latinan sintenon al la virino mi 
gl'neral!~ 1.rov'18 naliza; sed mi dubas cu virinoj en min 
lando, ha vanle pIi da respeklo, havas pIi da felico , cu la 
knahinoj Cll mondo cle »Al Torento « es las pIi felicaj ol 
knabinoj cn mondo de »Verd kata Testamento «, kaj kred
ehle rnii! na(lzo cstas restajo el falsa ideologio kiun sep 
ja1'oj de praktika vivo clbatis el mi iom post iom. La 
»respekto « por la "irino ankorau multe pred ikat.a en 
Hritujo hodiall estas 11'0 ofte senvalora respekto por 
~ia. korpo kiun akompanas neIllu vera respekto por sia 
nnllTIO. 

* 
Ii om pn' no . Ekzistas ho multe da ~i. Lu popolo 

1Il0rligas kaj stonbatas iun ar tiston nur kiam gi kom
prenas lin : gis tiam li vivas sekure. Ciuj malpacoj inteI' 
gp<lmikoj obzis pro troa kompreno. La granda pli
nombrigo de ekseclzigoj kaj eksedzinigoj okazas pro la 
l'ligrandigo de la interkompreno. Eslas bone , ke nia 
civ.ilizo fOl'pasos !'ll la manojn cle barbarůj : barbaroj ne 
ha"as grandan komprenon, kaj sufice bone eltenas la 
\'l,·on. 

* 
Chastity and Purity. La unua el tiuj voi·toj estas 

bone tnldukebla en Esperanlon , scd mi llcniam tro"is 
konll'nligan tradukoll pOl' la lasta. Mi kredas, ke en 
Espl'nmto gi ne ekzistas, car ke la koncepto pri II purity« 
('stas, se ne ekskluzive brita , certe propra a1 la Dorda] 
rasoj . . 

Mian asel'ton mi bazas SUl' sama kredo kiel mi hazi, 
rnian aserton ke »Al Torento « de Stellan Engh01m ne 
poms ycni el la plumo de verkisto sl ava aú latinida, 
krank nm mi Dun krcclas ke eble gin pOVllS esti verkinta 
hungaxo - jugante lali. simileco en multaj r.ilatoj al 
nngla ideologio de la verko de Babits, »La Cikonj-Kalifo ~ 
kaj ankali kelkrilatc de "Printempo en la Aútuno «. 

J ,<\ faklo restas, ke ankorau hodiaú cn Britujo idcaloj 
pri cnsteco kaj mellSa pureco ne perdis sian influon , kin 
l'~I:1S rimarkebla ofte ee ce tiuj, kiuj oe tenas sin ul tiaj 
idealoj. IIi ankorai'1 influas min, kiu venis intelekte al 1a 
knnklndo , ke ll\ casteco kaj la »meospureco« estas spiritaj 
idoloj. Mi kredas, ke en p1isudaj landoj ili oe multe , 
in.fluas, ke eo aliaj landoj oni komprenas naivecon, kaj 
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Konto ··de , 
Tempo di marcía, allegro. 

dn lO 
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La polv' SUl' mia plando : 
Jen estas mia lando. 
Kaj lito mia: cies tel", 
Kovrilo mia : la vesper'. 
Birdar' al mi de30ras 
J?er amuzanta hor', 
La nuboj mm priploras, 
Se tusas mm clolm', 
Hej, hola! Kia granda goj' : 
FaciJa vag' snr landa voj'! 

Mi vagas preterfluge, 
Senoele kaj senjuge, 
Kaj al knabino, al atIl.ik' 
Neniam ligu min radik' ! 
Radiko ja profunde 
Penetras en la tel" 
Kaj gi sirigos vunde. 
Ni spam pri ľ sufer ' ! 
Hej, hola ! _Ki~ granda gOJ ' 
Ensola vag' sur landa voj'! 

En bJú' de malproksimo 
Sin hanas la aoimo, 
Dum inter .preÍna cambra lim' 
I,.a koron kovras ran ca sim'. 
Filistro-mvalido-

K . 
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Do putru eli- la nic' ! 
Mi saltas sila sido 
Kriante pro ľ felic, 

, e 

Se yokas min por granda go J ' 
Por nova "ag' la landa voj ', 

Cu lumas sort', cu nigras, 
Mi prifajfante migras. 
Kaj kiam kontraií la stomak' 
Malsato venas por atak' : 
Dum la s:omak' eksonas . 
Grumblante, kun riproe' , 
Mi primon fajfe donas 
AI gia basa voe'. 
Hej, hola, kia granda goj', 
Ec la malsat' SUl' landa voj'! 

Kaj se plenigis listo, 
Kaj venos la FalCisto : 
Post mi edzIDo kaj infan' 
Ne ploros orfe kaj sen pan' : 
Mi falos en la nego ' : 
Adiaií, bela vag'! 
Kaj la pnmorta prego 
NUl' estos 'korva grak'. 
-.AnoDOOS poste hunda boj ' 
K,adavron snr la landa v.oj '. 

• ~ , <# ? 

kompl'enas maturecon , sed ne komprenas 1a koncepíon, 
ke iu povas esti malnaiva kaj tamen evi'i senafekte, pro 
principo, Ia mensan kaj materianmondon spegulitan en 
la Iibroj de Raymond Schwartz. Sed fakte mi konis 
junulojn kiuj neniel estis naivaj nek prnduloj , kiujn 
vlre nalt~js la verkoj de Schwartz. Nul' kelkajn tamen. 

* 
»Capelino «, »gebanado «. Knaba lernanto mia anlaií 

kclka tempo volis uzi la forman »capelino ( , kaj mi in
lormis lin ke ti011 oni ne povas diri, ke »i11(( povas 
aplikigi nul' al vivanta estajo, kaj tieI pIu. Tamen antau 
kelkaj tagoj s-ro M. C. Butler tule propravolc parolis al 
mi pri tiaj vortoj , l>eapelino «, »cemiúno«, sugestante 
ke en parolo ili estas pravigeblaj de kelkaj vidpunktoj. 
Diilblo , jes! Kial ne? Almenaú mi provo, 1lin . 

Unu el la malmultaj plezuroj de originala verkislo 
cstas la konscio ke li povas inHui lingvon konlrolatan 
en la teorio de Lingva Kornitato kaj lernolibroj. Ciam 
gis nun oni laúdis mian verketaron pro la manko de 
neologismoj kaj novaj formoj , kaj mi sen tas min tiom 
pIi rajtigita iom eksperimenti. Mia konservalivismo 
devenas n e tiom de konservativemo, kiom de manko en 
mia prllingva intereso ; por mi Esperanto eslas língvo 
por esprimi min kaj mian pensaron, kaj mi uzas gin en 
la formo ekzistanta. Tamen kelkfoje venas al mi la ieleo 
ke ekzemple »knabino « estas multe pIi bela ol d raiílino ,< 
kiel sendependa vorto , kaj ke la duobla senco de la vorto 
nespond « estas sensenca; same nun venas la ideo , k,~ mi 
eksperimentos pri »strumpino « kaj »suino «. Seel neniam 
mi influos nian lingvon kiel iu Baghy au Kalocsay . 

• 
»E~oso « . En eseo en mia kursu 8-1'0 J. F. O' Conor , 

kiu rreniarn l.egís mian dil1non pri la vol'lo ('n POl' 

Nl'cemo! skribis pri la »etoso « de- iu libro. .K vankam 
mj persone limigis la vorlon por signiťí ·13 anirnon de 
iu loko , sajnas ke oni pOVU8 bone elenui gin. kvazali 
por la germana »Stimmung«. Oni pUVllS pa rol i pri lOl 
pac:a etoso de la familio Brown, aú b rnalam eca. envi 
cca et.oso cn sia propra oficejo. 

Multe vojagis angla vorlo uzita proprasignife de 
katolíka pastro . kaj lransdonita al tni pere dl, si/ljol'o 
Sullivan ! 

Belo lcaj I/ltelekto. Laslan nokton mi babilis ,,'(slel' 
la Popola Universitato kun iu 'llia el Oll insll'lIistoj , kiam 
sllbite knabino venis el la pordo kaj eniris luksan 
aLltomobilon kiu luj forkondukis sin. 

»Diablo! « diris mia kunparolanto , serce. "Jen du 
instruistoj kiuj pretigas al marSado, kaj jen iu suboficisl
ino ekveturas per ] uksa aúlomobilo ! « 

»Vidu, do, mi redoni~, » ekzelnplon de 1'1 graveco 
<le l' belo super la graveco de ľ inlelekto! « Ni ambaií. 
rielis. 

• 
»-CU Katino ? «. Rierall iu ano de la burga , sporl

amanta, lukskluba klaso asertis al mi ke 1a funda dif
erenco inter la seksoj restas tio , ke ciu virínu enlcn a~ la 
kapablon est.i katinece malica, kaj multaj viroj ne. Sajnas 
al mi, ke tiel ne estas; sed povas esti, ke mi vivis cn 
mondo de escepte katinecaj viroj. 

* 
»I ntemacia Fraleco.« Gusle kiOll oni celas per la 

frazo? Jam de longe mi havis- sC1volemon pri tio. Cu 
~iaj uzantoj volas vidí mter la nacioj lian rilataroo, ki a 
kutíme ekzistas ioter_ fratoj? Apenaií ili povus esti tiom 
grandaj maiamikoj de la tutmonda paco! 
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La. vizito 'de Hora.co k 
Sercer 

- J. Le,zerowlcz, L ózd -

Lastan dimanoon neatendite vizitis min sinjoroó 
_." Mia Ilomo eslas Hora~o Seroer prezentis 

sin al mi la gasto kaj ne demandante, cu mi estas 
libcru, li sidigis kaj ekparolis : 

- Kiel vi vidas (li montris siajn grizetigalltajn 
harojn ), mi estas maljuna kaj maln-ova esperantisto , . ' 

_. Do - mi inlerrompis - vi povas paJ'o~i kun 
III i esperan tc , , ' 

- Nu, mi cslas vcrdil'e malnova esperantisto, 
sed mi ne parolas esperante, Vi scias ja , sinjoro, la 
~iulagaj dcvoj kaj wrgoj. Laboro, laboro, l abor<O, 
Neniam oni havas tempon por lemi nian sanktan 
lingvon, Kvankam tio estus por mi tre facila afero, Mi 
purolus gcrmane, pole, france, ruse kaj angle, Kram e 
mi leg-us kaj komprenas italan , hispanan kaj cehan, 
lam mi ankau d laris« la bungaran, sed neellernis 
gin, Sed neniun lingvon mi tiel flame ekamis kiel la 
esperantan . Oi eslas bel,ega lingvo, genia h eajo! Kaj 
liel simpla, tiel facjla! Sed ve, la tempo neniam per
mesas al mi bone ellerni gin, Mi gin bon-ege kom
prenas, sed ne parolas. Vi komprenas : mi ne ekzercas, 
ne konversacias. Sed mi legas, Mi aoonas Heroldon , 
Litcraturan Mondon kaj es tas memhro-abonanto de 
l IEA, 

Mi deziris interrompi, sed s-ro Sercer faris man
geston, kvazatl volante diri, ke li tuj finos, kaj li 
daúrigis: . 

- Do kiel vi vidas, mi es tas mah1Dva esperan t
isto. lam, antalJ dudek jaroj mi multon faris por 
Esperanto. Mi ,estis konata tra la tuta mondo, emin
en1Julo, Se vi foje . vizitos la Esperanto-societon en 
Porkinsk, vi vidos tíe mian porlreton pendanta en la 
k,íncelario. Mi tie estis prezidanto, gvidis multajn 
kursojn kuj varbis por Esperanto ee du profesorojn 
de la ti,ea Ilmiversitato. Sed en la movado oni f-orgesis 
min. Kiel kutime, Mi ne postulas laúdon, nek rekonon. 
Gardu Dio! Mi lahol'is kaj ankoraií !lWI laboras por 
ideo kaj idea laboro ne havas prezon. 

Denove mi deziris demandi, kia estas la celo de 
lia vizito, sed denove la gasto faris tiun mangeston 
kaj daúrigis: 

-- 'ruj mi fin.os, sinjoro, Kvankam mi es tas jam, 
kiel vi vidas, malnova esperantisto, mi !amen restus 
llukorau plena de ·entuziasmo por nia alta ideo, Ah! 

Berlevi': Knabino. 
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mi tute ne P.ovas kompreni IŮajn nunajn junajn 
esperanti.~tojll , Por ili ' Esperanto estas klara, mem
komprenebla afero, Iii venas nun alnia movado ' kaj 
ne imagas, kiamaniere -gi farigis. Mi, kiu memoras 
la unuajn jarojn de niaafero, mi eptuziasmigas 
ankoraií pii kaj infane kortuslgas, vidante kiel grandan 
voj Oll ni jam estas farintaj . Sed ili, la junaj, neniam 
estas konteTltaj : jen tio, jeh tio ti ne placas al iIi.Kaj 
ili havas plej strangajn projekt(ljn. HaHo ! - mi óiam 
pensas en mia koro -- karaj infanoj , havu paciencon, 
ne rapidu. Ankarl Romo ne 'konstruigisen unu .tago. 
Niaj eminentuloj jam z.orgas pri tio, fidu al ili. -Kaj, 
por vi suficéls fari tion, kion ili sugesfas al vi. Mi 
mem jam dOln multaj jaroj cerbumas, kiel trovi radik
alan rimedon, kiu rapide kondukus nin al la celo, sed 
tio neestas tiel facila afero. Revizionismo, parlamelltaj 
kongresoj -- cio-ci estas naivaj ideoj. Kion ,:i volas? 
Cu la gisnuna agadmaniero estas malhona? Vidu, jam 
45 jarojn ni aplikas gin, Cu do la rezultoj estas nekon
tentigaj ? 

Li interrompis por momento, ekspiris profunde, 
kaj plue parolis : 

-. La venko de Esperanto dependas nul' de la 
amasoj. Ni devas pcnetrľ en la popolon, Kiel mi diris, 
mi jam de multaj ja.roj meditas kaj oerbumas pri 
lio, kiamaniere trovi la vojon por rimarkinde kreskigi 
la n.ombron de nia anaro. Mi analizis plej diversajn , 
multegajn rimedojn, kaj preskaú jam volis rezigni, 
kiam neatendite en mia cerbo 'cklumis genia ideo dank 
al la Jasta bulteno de la Pariza organiza komitato. 

Li alsovis sian segon pIi proksimen al mi, dis
metis siajn . manojn SUl' la tablon, kaj kun pii laiíla 
voCo ekparolis: 

__ o Sinjoro, cu vi legis la lastan numeron de la 
Geneva Esperanto? Ne? Vi ne legis gin? Do tuj 
prenu gin kaj tralegu la bultenon de la Pariza organiza 
komitato! 

Li elposigis la gazeton, metante gin antaií miajn 
okulojn, ' 

-- Legu - li k>un ekscito paTolis. Jen, legu: 
}) Komis~ono por rilatoj kun kongresaninoj « . Kaj re
kaptante la gazeton, svingante gin e:t la mano, li kriis 
nerve: . 

'- SinjoJ:'O! Nun la problemo estas solvita! Nun ' 
nia venko estas certigita ! Mi gratulas al vi! 

Kun stranga, mistera flamo eld*ilis la okuloj de 
mia gasto. Mia edzino, kin trovigis en la " apuda 
cambro, terurita per 180 krio .de s-ro Sercer, enKUTis 
kaj pala de timo demandis: !cio okazis? 

La gasto rapidpase proksimigis al mia edzino, 
kaptis sian manon en la sian kaj svingante la gazeton 
alte en la alia mano, li kriis : 

- Sinjorino ! Fine ni venkis ! Post Kvardck kvin 
j1.looj de senlaca lahorado fiue .. estas trovita la genia 
ámcdo, kiu trudós nian liugvon al la tuta homaro ! 

- Eble llenormala ? - flustrisal mi mia cdz-
1110, 

- - Ne timu, sinjorino - respoudis s-o Sercer -
mi estas tute sana k.a j tu j mi detale _ ci.on al vi klarigos. 

Triope ni sidigis al la tablo kaj s-o Sercer kom-
e1;lcis. ' 'i 

- Prof-unda sago sprucas cl 180 proverbo :. ni viroj 
regas 180 mondon, sea ta virinoj regas nin. Ni esper.ant
istoj neuiam atentis la grandiozan ' pobmcon, kiun kaAa,s ' i_ 

en si 180 virinaoo. Nur la par~a komitato , konoeptis 
-'. 



tion. ~n PadlO oni zorg06 dum la kongreso pri honaJ, 
interesaj kaj agrablaj rilatoj kun la lmngresaninoj. Oni 
klopodos, . ke ciu verdstelulino bx>vu tie sian destinún 
kaj destiniton. Mi proponas 'ec starigi tie specialan 
dumkúngresan svato~icejon. Tiamaniere neniu sanco 
perdigos. Kaj la ago de la Pariza komitato devas fa rig-i 
devizo. por la tutmondaesperantistaro. (;iu e3perantisto 
antau la edzigú prezentas al sia fianCino unu kondicoll : 
si devas ellerni esperallton, sen "lio li ne edzigos. Same 
ciu esperantisto jam edziginta prezentas la saman kond
iron aJ sia edzino. Imagu, kio sekvos el tio: ciuj 
fraulinúj el la tuta mondo rapide lernos esperanton. 
Cju volos tiamaniere úovi la destinon de sia koro kaj 
vivo. En niaj kongresoj la komisionúj por rilatoj kUll 
la kongresaninoj estos inundataj de labom. Mi 'ee 
propo.qas, ke 130 paroj , kiujn kunigos tiu komisiollO, 
festu s'an geedzigon dum la kongreso. Tiamaniere ni 
kontribuos ankoraú unu gravan solenon al niaj univN
salaj kongresoj . Ni almilitos tiamaniere la t.utan 
mondon : c:uj fraúlinoj lernos Esperanton, ciu patríno 
sendos sian filinon al niaj kursoj. Kaj niaj kongresoj? 
Sinjoro! dekmiloj da fraulinoj flugos al niaj Ioon
gresoj. Kaj vi scias ja, kie estas knahinoj, ne mankos 
jUlluloj. Eu daiíro de 2- 3 jaroj la tllta mondo 
estos esperantigita. 

Li ekspiris profunde kaj daúrigis: 
- Cu vi ankoraú dubas nun, ke la pariza kOI1l

itato kaptis la gellian ideon? Sinjoro, vi sluibas ja 
en la gazetoj, do publikigu Ci tiun aferon kaj insiste 
petu, ke ciu esperantisto kaj societo senprokraste 
sendu gratulon al Paríw. Nun komencig-as nova epokú 
en Esperantujú! Ni venkis, fin e ni venkis ! ! 

Li finis . Svitogutoj aperis SUl' lia frunto kaj ln 
misteraj fajreroj plue brilis en liaj okuloj. 

- Sinjoro Sercer, mi tumis mill al li, cu vi havas 
edzinon? 

.les. 
- Kion do. via edzino opllllas pá tiu genia ideo? 
- Ho, si ciam aserlas, ke si perdas la prudellton 

pro mia esperanto, ke si e3tas jam komple~e freneza 
diris s-o. Sercer kvazau hon!e~ante . 

- Kaj cu vi jam provis prezenti al si kondicon , 
ke si lemu Esperanton ? 

J es. Mi provis. 
- Kaj? . 
- Tiel treneza mi ankoraú ne estas si resp-

ondis al mi. 

HI./I ./lNGlJLO 
- J l/CIO B A G Rl:' -

. lam ~i pensis, .ke la virino akre ?ifere~cas de. la 
V11"O. Preclze Janl ml ne rememoras pn la blldo, klUn 
mia fantazio pentris pri si sur la strecitan blankan tol on 
de mia animo. Nur tion mi scias, ke mi zorge elektis la 

. plej delikatajn kolorojn kaj la preta bildo ornamis la al
taron de mia koro. En sufoka incensfumo ůe la unua 
~o vagadis 'mi kaj miaj lipoj psalmopie ripetadis: Vi
rmo, re~ino de la Vivo, en vi enkorpi~is .cio bel a kaj nob
la. Vi$u:rtere forgesitá rideto de la Kreinto, dispersu la 
cielan 1umon, donitan al vi. Virino, kristaIa pOkalo de la 
B.ono, vedigu el vi> la miMigo de suferoj I ... Ho, mia 
bildo sklavigis mian animon, sed foje ... foje subita prin
:tempa pluvo forlavis la bildon kaj kun terurstrecitaj 
okuloj mi tigardis la - nuran tolon. Nur grize malpura 
~lo restis kaj la templo oe mia sino ne havis pIu :tltar-
blldon. . ' 

. ':;o;~" - . 

Mt elektis novajn kolorojn. La peniko de ia íantazio, 
inspirita de la seniluzii~o, aperigis man monstron. La reg
ino de la Vivo fari~is ciesulino de la naturo. Sur siaj 
trajtoJ vibris la Illonanine vestita voluf!temo kaj sur siaj 
lipoj flirtadis aUoga prom eso de diabJo. Sia figuro pre
zentis la orumitan soj lon de la infero ... Ho, rnia bildo 

·teruris min , sed mia animo ebrie jubilis pro sintOl"lura 
ven~emo gis . .. gis foje neatendita somermeza ternpesto 
forlavis la tutan bildon kaj mi rigardis denove nur la 
lolon, la makulitan tolon. 

Mi rekonsciigis pri mia maljusteco. Perlaruw llIi 
purigis la tolon blanka, negpure blanka por pentri novan 
bildon, por aperigi la veran portreton de la vir-ino. Min 
animo, salurita de la plej noblaj sent.oj kaj inspirita de 
profunda kompreno , kreis novan bildon , pompe rieal1 
l'n koloroj. En la trajtoj ma.nkis (;io r~gin a. cio ciesu lin: l. 
Sia r igardo respeguli s harnlOnian ega lecon. Nur korpe Ai 
1I1ontris diferencon de la viro . Miraklofara bildo . inda 
pOl" la aha)"o de la vira koro, gi far igis. Ciulagc llIi pi l
grimis al gi. Sia rideto . plena de pardona komprenelllo, 
:.Iportis nulran sukon cl la fonlo de insp iro. EI siaj deli 
kalaj fingroj radiis patrilla boneco, si~j manuj frati ngpsll' 
eLendigis al mi por lu'lpi en la laboro, por ' forvis i la Iar
mojn de sllferoj kaj siaj blankaj brusto kaj brakoj pro
mesis kunulinan sinforgeson kaj ... kaj foje aú.tuna n('
bulo ekkusis Sllr la bildon. La zorge melitaj kolol'oj kun
fluis, la farboj degutadis de SUl' la bildo kaj antaú mi 
staris cn ora kadro la - malplen a, malpura 1010. 

La pento pri mia naiveeo, pri cio, kio pa"is kaj .Ia 
kortauza cagreno inspiris min je noviI pentrado de la 
virino. Mi elektis krudajn kolorojn por aperigi sin kicl 
lI1alamikoll de la viro. La nova kreajo ne montris piu 
mildecon, nek komprenemon. La gesto de la 1ll1lnoj, ]a 
sinpropona pozo clokventis pri la enkorpig inta hipokril
eco, sed en la trajloj de sia vizago mi rekon :s ne kunulin
on, destinitan por helpo , nul' konkurantinon en la batalo 
por venki kaj ciam venki per kiu ajn rirnedo, per kiu 
ajn armi lo. La bildo montris sin tia, kiu aspiras ne egal
econ, sed superecon ; ne harrnonian kunvivadon , scd absu
lutisman regadon. Kiel timiga vizio pri la fora kaj morna 
estonteco reliefigis la nova figuro de la virino : la enkor
piginla egoismo . .. Mi metis gin sur la altaron ne por 
adori sin, sed por teni sin antaií mia rigardo kaj por kon
stante nutri mian malkonfidon kaj ... kaj iun tagon la 
vin lro slelis sin en mian animon. Silente eknegis. Blankaj 
lanugoj kovris la tutau bilrlon kaj mi forgesis pá si, prí 
la malamo, pri la larmbanitaj sllferoj, pri la kotmakulitnj 
revoj. Indiferenleco ek~ermis en mi. Dum la animmucla 
mcditado pri la vivo la degelanta nego forlavis la bilrlon 
kaj subite mia rigardo r~nkontjs denove nur la - mal
plenan loloo. 

Mi ekridis kaj ridis kíel sagperdinto. Kia kaJ kio e3t~s 
vere la virino? Cll si eslas elerna san~i~anla hildo, kiun 
la vira animo pentras per efemeraj koloroj ciam sur la 
saman tolon aú si estas la malplena tolo, rnem, ki u bezon
as kolorojn kaj arlistan penikon por haví almenaií mo
mentán valoron? . . . Mi ne scias. Mi perdis la emon 
pentá novan bildon pri si. Sur mia paletro la farboj 
nedístingeble miksigis. Nur terkolorajn nuancojn mi trovas 
sur gi. Kion fari jl Estus plej bone trapiki la tolon per 
la peniko kaj pendigi sur gin la paletron mem. Oi al
menau montrus tion, kio vere ekzistas: la ha030n pri la 
virino . . . Jes, estus plej bone lasí cion, sed .. . sed la 
tolo estas malplena, la peniko de la fantazio volc-nevole 
eklaboras kaj metas la nuancojn de la grizo unu aplld la 
aIian. Cu iam la no\'a bildo definitive siluetigos sub la 
peniko? Mi ne scias kaj mi ne kredas ... Elerna pen-
trado. . 
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Aedaktas: 
leao Forge-Félbke 

LA FILMMANUSKRIPTO 
Ne es~as ia dubo pri 

tio. ke la optjka flanko de 
la filmo resLas gia cefu 
elemento, ke la parolo kaj 
wno estas apudaj akcesol'
ajoj - tamen jam in:irne 
ligitaj kun la moviganta 
bildo. 

<..F-y:' La paroJaLa vorto, la 
dialogo hodiaú eslas adaptaLa en presbu cíu filmo, al
pl'oksimiO'anLc gin 'll la formo de l' teatro. AnkOl'au 
ckzistas ~lej ofte disona,ncoj , strangaj malakonloj, kiujn 
kre~s la l?~l'olo . Cal' lil dialopo generale .esLas la,. mal
armko kaj malhclpant.u de 1 agada rapldeco , gl. nn 
pel'mesas sufice la rapidan s~ngigun. de l~ sce?o] :
kaj jen esLas la tasko de la f11mverkIsLo s~ge kaj spnte 
intcrplckti 1a parolon kun 1a sceno. La dIalogo nemam 
haILigu la agadon , sed konLrai:íe estu elemento a,ntauen
pusnnt.a, . La dialogo devas esli fiksata precíze cn la 
Ji1mmanuskl'ipto antaii ' 01 la regisoro kun si:! sLa l.w 
eniras la filmlaborejon. Samc la alilingvaj variantoj c!CI'as 
esti fiksataj anlauc , por kio neccsas lingvaj spertuloj , 
kiuj elJaboras la tekstojn kaj sangas tiun au alian p~rton , 
kiu ne respondas al la idearo de la koncerna l,;ndo. 

Símilc la kanlo ludas tre gl'avan rolon en la fllmo, 
pre~ipe en la fih~lOperetoj k~j kon~edioj .. !,a koml~o?
IsloJ de la »sezonaJ danckanloJ « starlIgas sIaJn melodlOJn 
pere de la sonantaj filmoj, kiuj popularigas tilljn »danc
kantojn« tra la tuta mondo. La cldonejoj de muziknotoj 
same profitas de tio kaj precipe la gr~mofon?iska ind?s~ 
trio pii ekfloris sekve de la sonanta ftImo , kJes melodlOJ 
incitas la publikon al aceto de la koncerna disko. Tiun Ci 
fakt.on kompreneble la filmverkisto devas priatenti , la 
temo devas doni al la komponisto eblecojn kaj ok8zon 
por kreado de tiaj kantoj. La filmverkisto - plej Dfte 
sklavo de la publika gusto - devas sekvi la dezirojn de 
la fabrikistoj , kiuj preskaii neniam priatentas la vorton 
»ar to «, sed cefe kaj ciam la vorton »negoco «. 

Spociala ca pitro estas la filmigo de romano au teatr
ajo. La filmfabrikistoj treege htas filmigi librojn , killj 
havis sllkceson. La opinio ke oni facile entiros la legillt
ojn en la kinoju, estas tute prava. Krome la filmfabrik
isl.o] opinias , ke libro presita ja cil.lokaze prezentas ian 

Filmmanuskripfo 
"M isfer Tof acefas mil okulojn" 

(Frogmento) 

EN LA »CAS1NO-BAR« .' 

1.) La aparato glitante malrapide montras la altan trink
tablon kun la miksisto kaj la verskllabinoj kaj la 
gastojn, sidantajn SUl' altaj segoj. 

Drnn malproksima jazmu~iko , 
babilantaj kaj .ridantaj vocoj 
aiídigas -

2.) ekhaltas la aparato! J<.aj vidigas granda: la kapo de 
kokola virino, sucanta pel' pajlero perlantan trink
ajon. Si ekridas ehrie kvazaú en subita rememoro, 
babilailte al najbarino fumanla cigaredon: 
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»Hahaha I Su:anga viro tÍu amer
ikano. '. imagu, li fLÍrtis kun mi 
dum ,tuta vespero. . . kaj ' kiam 
mi volis 'cirkaiíbraki lin, li suhite 
repuAis min, montris vizagon .de 

. "alol'on, car la rom,mo ja trapasls jam la cenzuron de 
la eldonistoj , de hornoj ja ankau sufice sagaj kaj negoc
spcl'taj , _. dum originalaj filmmanuskriptoj prezenl as en 
sia masinskribita formo ankorau nenion konkretan kaj 
plej ofle enlenas ian tendencon al risko ! 

La transformado de la romanmanuskripto en fihnan 
formon eslas malfacila tasko. Multaj ' filmverkistoj as
cl'tas ke verkado de origina~a fitmmanllskripto estas pIi 
facíla ol transforrnado de romano, car ofte la sukcesaj 
romanoj enhavas malmulte da optika agado. Ofte es Las 
malfacik redukli la agadon de kelkcentpaga libro al 
la rllbando de duhora filmo. La dialó'gojn oni plej ofte 
ne povas transpreni en i1ia roman-formo. La. enhavo ofte 
devas es ti sangala l iliI film aj vidpunkloj. Kelkaj figuroj 
clevas forfali , novaj devas kreigi . Tamen oni devas gardi 
la linion de la libro, proksimigi al la spil'ito de la a'ůtoro. 

Oft e okazas , ke Ia firmo dungas kelkajn verkistojn 
por la kreado cle la filmmanuskripto. !li ofte malpacigas 
inter si, la firmo clungas novajn filmskribistojn, kiuf 
clenove sangas tion, kion kreis la aliaj. Venas la autoro, 
kiu akre protestas, kaj ofte tiuj miskomprenoj finigas 
per procesoj . Cio ci ne favore influas la manuskripton, 
kaj la leginloj de la romano ofte ne rekonas poste la 
romanon de SUl' la ekrano. 

La cirkonstancoj, en kiuj naskigas hodiau filrnmanu
skripto , es las tre malfacilaj kaj ka03aj. La individuo de l' 
aiHoro, garclata absolute ·en la romano au teatrajo, perd
igas en la komplikita masinaro de l' fjlmindustrio. 
Bedai:írinde - car nul' flanke de 1a autoro povas "eni 
no\'aj ideoj , kiuj levos la filmon sur pIi altan nivelon. 
Plej ofte la spiriton regas la masÍno - ne inverse! La 
filmmanllskripto estas kaj restas la fundamento de ciu 
filmo, kaj nul' el la manuskripto povas elkreski la arta 
filmo , kian ni ciuj tiom . aspiras ! 

Ni presas ci sube parton el la filmmánuskripto »Mr. 
Tnt acetas mil okulojn «. La formoj de la manuskriptoj 
estas diversaj , kaj tiu ci formo ankorau ne estas la fin
fina. (ji estas kvazaíl la bazo, la komuna pIanko, SÓl" kiu 
komeu('os eklabol'i en kuna laboro la sccnaTiistoj, dram
allll'goj, komponistoj , regisoro kaj opera\oI'o. Sed ni esp
eras, ke gi donos ian imagon pri la hodiaiía filmmanus
kripto. I\ iam oni filmigos tiun ci romanol1 , ' ni revenos 
al 1a temo »filmmanuskripto«. 

mortema malesperulo, jetis al mj 
monbih:ton kaj foriris 1 Haha J {( 

3. ) La clua virino, kies nuda brako kusas Slil" vira Bultro: 

»Stulta, vi . ne sciis trakti tÍun 
an1erikanon 1 Malsaga, lasM for- , 
gIiti tÍaxi. ricegulon. . . Cu vi ne 
vidis? Liaj pcsoj ja estis plen-
plenaj de monbiletoj ... « . 

ll .) La unua ehria virino, levante la sultrojn: ' 

»Li estas tra kompJikita .. .. ciuj ' '. 
plendas pri li. . . 1iesta8. l'ica, 
sed samtempe malfeliéa, oni 
di-ras ... . baha I .. , malfelica .. . 
riea kajmalfelica. .. haha~a .. .1« 

La LiMo malklru-igas kaj transiras en ~ovan: 

NOK'TA S1'Rt1TO.' · 
5.) Apcl'as malklara granda: la kapo de Mr. Tol, ·migr. 

anta mairapjde la.iilonge de' sol ega D(>kta strato. 



M ar lene Dietri'Cf) Maurice Cf)evalier Jeanette MacDonald 

Dum ankorau aůdigas pIi kaj pli 
maJproksimigante la mokrido de 
la ebria virino kaj ripete la \'orl.oj : 
»rica kaj malfelica. . . habahaf" 

6.) Aperas pIi klara: la seriozega kaj malserena vizago 
de la amerikano. Liaj okuloj rigardas fikse cn lil 
mallumon. 

Dum la mallauta jazmuziko trans' 
iras en melankolian, malgajan 
violonludtm de tangomelodio ... 

7.) La amerikano ekbaltas. Drnu momento li staras 
sendecide kaj ne sciante, en kiun direkton sin tumi . 
De malproksime brilas la movigantaj reklamlumo j 
de granda strato. Li rigardas tien , fine li turnas sin 
por iri al tiuj 1umoj. 

8.) La aparato akompanas. la marsantan amerikanon 
laulonge de la domoj. De tempo al tempo preterpasas 
strata lanterno. 

La muziko farigas hezitema , mot
ivo de dangereco subite aperas 
en gi -

9.) Car jen ekhaltis la aparato ! Kaj dum la ame.rikano 
pasas pIu, preskali elirante la bildkadron , la aparato 
iom turnigas kaj 

10. ) staras antai't doma enirejo, en kiu vidigas siluelo de 
vÍ\'o 1. Singarde sin elsovante el la maJluma niCH lia 
pala osteea vizago postrigardas la al11erikanon . . 

Kaj drnu ln. muúko preskaO ek,i
len tas -

JI.) Granda: Dro Kivikas! Li rigardas senmove en lil 
d:irekton de la iranta ame..rikano. Super lian palan 
vizagon ekkuras mistera triumfa ridelo. Lia malgrasa 

·.·· longfingra mano levas enpense la cigaredon <lIla 
lipoj. Li malrapide elbusigas la fumon. Kaj deno\'e 
rideto ludascirkaú liaj lipoj . 

12') Nun li singardč turnas 1a kapon, kvazaií. li volus 
'esplori la teren on -

r3.} Post lio li ekpasas kaj sek:vas rapide la amel'ibnon. 
. ., 

Kaj dUT~ 1a mu~iko p' i1autigil.5 -

Iti.y La amerikano flli kaj pIi pr~ksimig~s al la IUlTloj 
. de la granda strato, kies holanta nokta vivo fluas 

renkonte al li. En singarda distanco sekvas lin Dro 
JGvikas. 

. La mUziko pii kaj pIi i.}ustras 
Ja noktanbruon de la strató. Kaj 

dum tiuj akraj tonoj transiras 
en la logajn vocojn de eigana 
orkestro 

A.NTMJ KAFEJO NOKTE: 
J 5.) Vidigas tra la granda fenesl.ro de la kafl:'jo . tra 

diafanaj kurlenoj , tra cigareda lumo: gia interno! 
Publiko ebripelola, la orkeslro, kurantaj kclneroj . 

I li. ) Kaj Mr. Tol., staranta sendccicl e, sed kvnall logala 
de la llluziko. Tiel li enpasas fine. 

I í. ) Granda: la slona vizago de Dro Kivikas , kiu rilil
arkis tion precizc ! 

FILMOBSERVO 
R. Siodmak : STORME DER LElDENSCHrlFT 
Nova Jannings-filmo : Ventegoj de l' pasio ! La 

rakonlo pri la kril11ulo Bumkc kaj 1ia armfcro. Emil 
.lannings en la 1'010 de primitiva besthol11o, bonkora , 
kvieta sed samtel11pc dangera kaj l.efLln' - - SI' oni lin 
incitas au tr.orupas . . Sekse. 1igit? a~ virino, erotika se~'
,"utulo, senbflda en Sla paslo kUJ bllOda samtempe en Sla 

vengerno. Figuro, kian li kreis jam en Ululluj Jiblloj . Li 
I'estas la sama malnova aktoro , kia ni konas lin : .J ann ing~ 
kaj lia Iudo restas 1a sama, la sama - tamen unika kaj 
bonega! 

Apud li -- la vjrjno -- Ioganlino . IIlI/!J Sten . . Jen 
fine e~saltas sia talenlo , kian si montris cn la rusilj J illllOj ! 
I\ulmina aktorina talE'nto , rasO! virino. kian oni alHas kaj 
Illa.larnas samtempe. Cu merito de ]a regisoro . kiu sin 
gvidis ? 

Tiu Ci regisoro Siodnwk, ankoruú antaú 1 -- 2 jaroj 
nekonala regisori1 asislanto. juna sinjoro kun okllh'itroj 
subite· staras cn Ia tllllla vi co inler lu regisoroj. Cert.· -
lin heJpas 1a bon ega leknika 'lparataro kaj íakularo de 1" 
UFA, sed estas k(~lkaj scenoj majstrc íari~aj. Cusl/' la 
set'noj , en kiuj la tekniko ne ludas gravan rolon . Ek
zernplc Ja interparol.oj inter la kl'ilHinal koJl li~a : '" k"j la 
krimulo. Atmos:fero streeanhl la nervojn. La dialogo 
triumfas .. " 

La manuskripto b:e lerte konslruila. Plena de ero
tiko, plenplena de pasioj kaj bestaj senteksplocloj . Lil 
agado movigas treege proksime preler la kieo. Nur la 
brila tekniko savas kaj tenas la temon sur l a nivelo de 
r elportebleco. Ciumomcnte ekfaůkas la abismo de l' fus
artajo. Tamen - la kino-kaco estas bone preparita , on i 
.povus · gin nomi artfrandajo. · (;.j gustos sendube al la 
publiko !. ' . . 

ba regisoro Siodmak farigos certe artislo-re~isoro, 
kiam li elektos plí .altnivelan temou. F. 
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1I000J DE LEGANTOJ. 

Cú la teknilw venkos Esperanlon? (artikolo eD la 
deeembra numero). Sed kio pri diverslingva aiískultant
ara? En Egiptujo kutime la kinejoj havas apud-ekranon , 
SUl" kil) aperas la tekstoj (titoloj ) en du lingvoj, krom la 
lingvo sur la cefekrano. PIi grandaj kinejoj bavas du 
apud-ekranojn kaj uzas kvin diversajn lingvojn samtempe 
por titoloj (franea. angla , araba, itala, greka). Sed kiel 
paroli samtempe en 5 diversaj lingvoj! Cu niaj kinejoj 
auaptu orelajn aúdigilojn kiel ce iuj internaeiaj konfer
cueoj? Cu teknike estas eble liel disaúdigi sonfilmojn 
samlempe cn diversa;j lingvoj ? 

Samideanc C. M. C. Port Said. 

J( ia/)/. ni Esperantistoj far igos m.odernaj ? IGam ni 
uzos modernajn propagandil ojn? La filmo eslas la plej 
potenca propagnndil o. Mi tule aprobas la id l'ojn esprim
i taj.n en via arlikolo »Kiarn ni havos nian Esperan tan 
filmon ? " Prccipe placas al mi la ideo pri la »aktualaj 
semajnoj « kaj por mi tute ne es tas kompreneble , ki al ni 
ne prialt'n las li an bonegan propagandilon? ! 

Ni furas <:iujarc grandan muIlekostan inlernacian 
kongreson , sed la hornoj apenaú ion aúdas pri gi. Se la 
aklual uj f ilmsemajnoj raportus ciujare pri la kongreso , 
la publika opinío (milionoj da homoj !! ) estus multe 
pii 1avol'a al nia ufcl'o. Kiu kulpas ? Kiu organizajo 
devus okupi sin pri liu ci gravega dem ando? 1. C. K. , 
K. H. ali U. K. (Universa la Kongreso) ? ?? -

J. Wozm inslc;r (Polu.jl) ) . 

Emil Jannings 
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BIStlOO 
HENDRJK ADAMSON. Antaií nelonge ekverkis Es,per~ 

unLe la estona poeto kaj verkisto Hendrik ~damson, pri kiu 
diris foje la konata estona verkisto Friede~ert Tuglas , 
ke kelkrilale al li apartenas 'kulminaj atingajoj en la 
ostonaj poezio kaj prozo. La kr-eado de H . Adamson 
eslas spon tuna kaj okaza kaj senti~as tial ofte fragment.,. 
cca. La vivo lro elIeligis lin per sia -bag-aÚlemo, forte 
impresante lian verkadoD. Pro lia troa sentemo, al la 
nuda realeco de la vivo ci ties krudeco kaj senkolilpateco 
lusis detruajn postsignojn " en lia animo. La fundament-ol 
temo de la vcrkoj de Adamson estas intimelegia rila!o} 
al la mondo kun certa inklino al humoro. 

Enl.ule aperis tri poema~j de Hendrik Adamson. 
El ili la unua l) Mulgilando « (1919) estas plena je amo 
al ci tiu distrikto en Estonio, lis hejmloko, dum la dua 
"Homo ,( ( 1()2 5) lusas profunde la vivproblemon. La tria 
pocmaro »Tajdo « (1931) montras rec , ke Adamson estas 
poelo de sentoj profuDdaj , seipovanta kunfandi e3primojn 
dc moderna poezio kun popoleeaj dirmanieroj. Lia unua 
novelal'O »Verda lacerto « ( 1925) estas unu el la plej 
originalecaj en la tuta est,ona literaturo. En la »Orblonda 
junulino« (ankaíl 1925) estas troveblaj multaj personaj 

- traj toj , dum »Ce ora tagigo « (1928) prikantas junecajn 
rem eJ1lorojn de la verkisto . 

Hendri k Adamson -satas verki en sia hej mloka dialek-
10 : I1LUl . lerríinte Esperanton , li ekverkis ankaú en lingvo 
intcrnacia. Ni sincere gojas, k e ni povas nomi lin unu el 
la fervoruj adeploj de la lingvo, sed entute de la granda 
itl eo de lingvo komuna por ciuj popoloj. 

GHRHAHT H AUPTMANN: flNTAU SUNSUBlRO. 

La nova teatrajo de -Gerhart Hauptmann , kiun nun 
prezentis la Berlina_ Delltsches Theater, ec ne konsideruntc 
Ja ,-anneg.an. atmosferon de l' premiero, OkllpOS tute certe 
sian lok on en la vico de la klasikaj verkoj de la germana 
lil.eraturhistorio. Kiuj ceestis el la membroj de la pIi 
ag-aj generacioj la neforgeseblan ,vesperon de la tealro de 
l\einharrll : liuj oerte revagis pense en la perspektivon de 
preskaíl kvardek jaroj , kiam al la teatrajo »Antaií sun
levigo « de la .luna Hauptmunn ili aplaiídis kun entuzi
asrno simila al l a hodi aúa. Eble oni povus r.igardi simbolo 
<:i tiujn du staciojn de la fenomena poeta kariero; la 
kritikist.ojn ja -- de la plej ekstrema maldekstro gis la 
ekstrema dekstro - hej tis la sen to : de ne sirnpla pre
miero estis atestanto tiuvespere l a invitita publiko de l' 
Deutsches Theater. 

Unuflunke sepdekj~ra vira , aliťlanke deknaiíjara 
knabino - la historio de tiaspeca amo malofte finigas . 
per happyend. La Statkonsilunto de Hauptmunn perdas _ 
sian edzinon kaj tiLl ci perdo minacas per pléna aníma 
ruinigo. Tiam li r enkontigas kun la knabino kaj ' tiu ci 
renkonlo de aiítuno kaj printempoprofunde ekskuas 
ambaii. La viro volas r eakiri eble per la lasta ekflagro de 
sia subirant3) v:ivenergio la jam perd:itajn cnhavon kaf 
seneon de sia vivo ; kaj la knabino - ne yentanima, 
rigardanta nur eksterajojn, sed profunde pensema -.kaj 
profu.nde sentema anímo ---'o vidas fatun ordonon lm titl 
ci renkonto. Estus malfaeile l(onstati : kiuflunke _ estas 
pli forta la am<? Sed la knabino, kun sia !1ě'ki:raiíjara 
kapo deeidas 'eD si pti cio kaj pIi ciu. Se mi ne povos " 



est: la iia Sl di.ras maÍIaiítc kaj sen Ma patoso 
I 

ml 
mortos. 'Tria vojo ne ekzistas '.' 

Sed la viro mortas. Ne en eksterordinara maniero , 
sed laií la ordo de ľ naturo. Kaj tiamaniere kovras deli
kata nebulo la fareblan demandon : cu ili jam haris pIi 
proksiman rilaton unu kUll la alia. Hauptmann ne resp
ondas la demandon. Kaj estas ja bone. Car kiel ujn 
sonus la respondo : tiu ci nebulo estas pIi poeúa kaj 
pJi dclikata. Kaj ciu anstatauas ~in , per kio li volas. 

Jen unu parto de la teatrajo : la ama tragedio. La 
alia parto estas nomebla eble hmilia dramo. Kiel defilas 
la tuta »ama « familio de la sepdek jara viro , por malhelpi 
la novan geedzigon. Laiidirc nur pro amo, sed el subl ;] 
surfaco troc tro. trabatas sin Ia maleriala in :(\!"e .o. la t. 1"1' 11 1,1 

timo por la hereda casajo. Tiu Ci íamilia dramo ha vas 
sceqon , pri kin oni povas kaj oni devas mediti , ~endepcndc 

de Ia tea tr~jo. La vil'O havas fi lon , kiu naskigis siatcmpe 
inlcl" grand aj malfacilajoj. Post, lre grava operac.io oni 
krcdis , ke li ee ne rest03 viva. Kaj tial11 la patro prenis 
cn siajn brakojn la novnaskiton, karesadis gin, kaj oni 
kvazaii povas diri , ke la kapon , deformitan de la operaci
iloj , li refaris denove normala. Kaj la filo mm volas 
uú ec la helpon de la lego kont.raii sia dua kreinUJ. h aj 
li volas pruvi , ke en la cerbo de sia patro estas troveblaj 
gravaj difektoj . - Li havas sian cerbon dank ' al sia 
patro, kaj nun li kalumnias la cerbon de sia patro . .. 

La poeto parolas en la tri " aktoj de la Vor Sonnen
untergang kaj nenie sonoras tiu ci voco fa' se aii lace. Tre 
domage , ke mi devas raporti pri la nova verko de Haupt
mann nur per la skribitaj paperaj tei aktoj . Car devis 
esti aparta travivajo , kiam la vortoj de Ia sepdekjara 
poeto ekvivigis sur la scenej'o de l a Deutsches Thenler. 

Karlo Bodá 

RfCfHZO 
Ciujn librojn, ricevitajn ell. du eT,zempleroj, ni ree

en.zas. Vnuope I'ieevitajn lib/'ojll ni n.ul' mencias. :...... lJa 
I'eeenzoj esprimas nur la opin.ion cle la /'ecp.nzinlo 'roj ne 
tiun de La redakcio. Pro lio la redak.eio trl' 1!olonle 
publikigas intel'f:sajn konl/'auopiniojn, koncernantajn iljn 
apel'intajn l'ecenzojn. - La libroj, ci tie me/w:ataj k új 
recenzataj, estas haveblaj ce la libl'ofako de nia eldonejo. 

HISTORIO DE KRISTO de Giovani Pap:ni . 575 
pagoj. Prezo : Bros. 13 sv. ft·. ' Bind. 16.20 sv. fr. 
Eldono : A. Paolet. S. Vito al Tagliamento. , 

Ciam aktuala, neniam elcerpebla temo estas la vivo 
kaj filozofio de la Nazaretano , kies martirmorto snr la 
krúco signifis novan , auroron I?or la homaro. La legend
~ro k~j hi~torio, la ~~bliaj kal apokrifaj. evangelioj st?I~ 
19as han glgantan splflton antau la okuloJn de generaclOJ 
dum du jarmiloj kaj ... kaj la homoj echodiai"l ne 
komprenas .au ne volas kompreni lin. Tre strange,kvankam 
!ia spirito vivas inLer ni kaj lia majesta- simpleco eiutage 
mspiras la homojn por vera fratigo, tamen oni vole 'I1e
vole konstatas,' ke certagrada miskompreno vualas laklaran 
percepton pri li kaj pri lia instruo. Kristo savis la rnondon, 

' sed ofte' sajnas al . .lameditanto, ke la mondo ne aeziras 
~vigi . . Kial ? ~ Gerte ' pro diversaj kauzoj. Kio okazus; se 
ClU homo ' havus sanajn okulojn ? Versajne la opti.ltistoj 
baldaii fermus sjiijn hutikojn. Sed la okuloj estas cf}vers-

,-

povaJ, do sekve ankau la okulvitroj havas diferencajn 
ecojn. Ofte okazas, ke guste la oficiale rekomendita bin
oklo efikas malbone kaj la uzanto iom post iom perd as 
for el la vido la akrajn konturojn de la n gardala objekt.o. 
Tiukaze li flankensovas la binoklon kaj provas vidi per 
propraj okuloj ". Tia ciutaga tragedie to okazis al mi en 
mia 13-a j aro. Mi devis fJ ankenmeti la okulvitrojo por 
ne nul' rigardi , sed ankaii vid i tiun spiritoo , je kiu mi 
sopiris kun mia soifa infaoa ómirno . , . kaj sen okulvitrQj 
ciupase en Ja vivo mi r enkontis la feoomenojn de tiu 
Krista spirito, kiuu nul' nebula , tro enkadrigita mi yid .is 
Ira la oficiaiaj vltroj . Kaj tiuj korkaresaj renkontoj 
konstante ripeligas, sed preskall ciarn eksler la lirnoj 
oficialaj. La Krista spirito vivas. la Krista spirito ne 
lasas sin rntol1lbigi aú kal.eni. ~ (~d (l;.i libere mo vas sili 
~Ilr ln tllta Lrro kaj n!.' tol l'1";):<. kl' Ci (',tll pri"i lt'gin d.· 
j'c1ig io . raso aú kontinenl o. La Krista Rpirito. esl.as Ja 
sola inspira konsolo por t iuj , kiuj kun III ;)H(,l'rllit.lj 
oknloj devas vivi en la mondo de la haoso. 

Kun' tiaj pensoj mi prenis (m ]a manon la VPI'kOIl 
d .. Papin i ~a J mi legis, legis, sed t.n' m all1lulln lili Ira 
vivi 5. Mi sentis miajn oku lojn lacigi taj de la ofi eial e 
rekomendilaj okulvitroj kaj la ciutage reokon latan Kr.istan 
spiriton nul' nebulece mi povis trovi en 1a longaj para
frazoj . Vol('-nevolc 111 i (Ievi, sperti , ke la ciam akluaIa 
kaj neeli:erpebla telTl o tamen sl.1peris la talenton d( ~ Ia 
verkislo, kiu cetere estas bonega .5tilisto, majstro de la 
pl II ITl O. Eble la slilisto kaj ne Iia talento kulpas pri tio. 
kl' mi ne rekonis pleniJuúe la mildajn trajtojn d", Kristu . 
la pLerne vivanta. Li aperis ómtaú mi troornarnita , Iiaj 
paroloj sajnis esli saturitaj de ia oficiala digno de Scod 
iloJ kaj ofle rn anki s cl li tiuj senarti f ika modesteco kaj 
sin c(' rk ora spontaneeco, kiuj iam formis lian plej indi
"iduan al1ogecolI kaj killj hav is forton posl lia lľlorlu 
krpi nman ll'Iondon . Mi diri s, ke ofte , sed Jplice Ilt ' 

ciam , car tie, kie ne sole la rutino de la virtllozo , sed 
ankau la iospiri!.a artisto aperigas lin antall la legantu , 
la verko luontras siajn altajn valorojn, kiuj fari s ~in 
mondfama. 

La apero de la 575 paga libro en Esperanto eslas 
salutinda , car gia traduko generale bone impresas, es tas 
f1u a kaj kclkloke per elegantaj parolturnoj ri cigas Ja 
lingvon. Ci cerle farigls konsiderinda valoro en la religia" 
literaturo de Esperanto, gi alportos utilon el divcrsaJ 
"idpunktoj por la leganto kaj krome gi havas ne mal
atentindan propagandan valoron en nia movado. Mi kore 
gratulas la eldoninton por la impona eksterajo de la 
libro, la nekonatan tradukinton por la granda laboro, 
konscience kaj entuziasme farita, ankau la verkiston por la 
"erko mern. Bedaurinde gi a aotaiíparolo, treege interesa 
el certa vidpunkto , ofte malhelpas dum la legado de 
la verko , cn kiu oni ofte renkontas moralan ioslru()1l 
PO la, lono kaj stilo de ]a antaúparolo. Jobo. 

JOH ; MERCHANT: KOMPATlNDA KLEM. 90 
pagoj. Eldonejo : The Esperanto Publishing Co. Ltd. 
London. 1931. Prezo : bros sv. f r. 1.60, bind. sv. fr . :1.50. 

, Nemultpretenda verko, kaj se oni legas gin ki el 
tian , oni trov05 gilI simpatia, amuza rakonto, kiu neniam 
enuigas" la leganton. Temas pri rica angla junulo, kiu 
dum vojago al la Helsinki-a mondkongreso konatigas 
unuafoje kun 1a »granda mondo« .. Carmaj, humoraj 
epizgdoj de l' sipvcturo, la lumulta svarmo de l' divcrs
naci-aj esp-istoj , postkongresa vo)ago al Stockholm, Berlin, 
Amslerdam forÍnas la . unuan, ph loogan parton de ľ libro. 
La duan parton okupas okazaj oj post la reveno al Anglio: 
historio de juneca amo, komplikita per konkuro de rivalaj 
fabrikisto-familioj , sed kun la kutíma happy end. Evi
denle tiu ci dua parto estas la pIi sukces.a, la fluo de l' 
rakonto en gi estas la plej vigla, la plej turnoplena. Sed 
ankaií la unua . parto kapablas teni vigla la mteresigoD 
de ľ}eganto. , Oni bedaiíras nul', ke Merchant rigardas 
per la okuloj d'e ' sablona globe=trotter, kiu memoras pn 
la dumvojl,l marmalsano, pri la diversaj , sufice oftaj, al
tabligoj kaj maÍlgadoj, pn kel kaj okulrrapantaj kuriozajoj 
(ekzemple pri groteska aventureto en fmna banejo) , do 
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pri la eksterajoj. Multe pIi interesus min romano, kiu 
kondukas la leganton ne nur co la eksteran kadron de 
Esperanto-kongreso, sed kiu kapablus seosigi ~ian specialan 
atmosferon , (tamen senteb!ani ankau eo l a Mer.chant-libro , 
sed nur surface ,) romanO!l , kiu malkovrus al ni la psikol
ugiajn efektojn de tÍa inLernacia rendevuo. 

Sed Merchant ne ambiciis Lian verkun. Se mi bone 
divenis, li a celo estis : doni konvenan , mnuzan legajon 
en la manon de la esp-ista junularo, lega jon, kiu per sia 
fa cila lingvo, .ium . seka , sed bonvena humoru kutimigos 
novajn adeptojn al la lego de Esp-aj libroj , samtemp" 
~i iom konigos al ili la esp-istan vivon. Kaj MerchanL 
sukcese sol vis sian taskon. MI rekomendas la libron al la 
aLento de kUl'sgvidantoj por progre3intoj. 

Pri la stilo de Merchant mi povas diri nul' , ke ~i 
estas senriproce agrabla. Tamcn mi devas notí , ke li mnJ
~us tc uzas ln esprimon » edzi~o de viúno« anstatau ~> edz ~ 
l~O kun virino «, all »edzimgo de virino «. La uzo dl' 
»unu « kirl nrdifinita nrl.ikolo mirigns en Merchant-libro. 

Ludovi/w TDtBCh,. . 

G. D. NASil: »MJ NIATUI'\.O.k 58 pa~oj. EJ 
donejo : The Esperanto PuhJishing Co.. Ltd. London 
Ifj3r. Prezo: SI' . fr. 2. 50. 

FAKTOJ : En Ja libreLo lili tl'Ovis la j enajn vor l.ujn 
(lili citas iJin ell la kalO, en kiu la alltoro ilin 
uzas .) : geonwntuloj , viv-sanec', palrego, orelal" , salulego1!, 
nrkonvinkitulo, enbanlw ve, estimal.u/ino, stultulaco, glores. 
lonteco, gojwnikeco, ju.nem ee', honcstulin' lw dil'ilulino, 
esperi~u , mon.d-vivem ce', senteeo, joresteeo. La alltoro 
uzas ln rl prepozicion en tre strangaj kunmetoj, ni vidu 
kelkajn : Ellúsindaj, elterura , clse:anta, e/satu.rado, elsen
kuragigite, elfol'il'o, elld al'igo , elsimpligos, elsanigantajn, 
r loh' umUa, ellwmpreni, clforgesitajn . Inter aliaj ni legas : 
»la viajn geťratojn «. La slIfikso (' e es tas lIzata proksim
ume 60 foje, plejparte tute sen bezono , nur por u imi «. 
PIi ol J 50 rimpal'ojn mi trovis nuraj adasismoj , do ne 
rimoj ! Ekzemple ni vidu la »l'imojn « de la poemo 
(nailversa) »La donaco « : terceton-festeLon-trijaruleton , 
pensado-"ersofarad o--~ojado , p!or~emegon-benegon pup
egon. Mi tl'ovis tiajn strofojn: 

»Nuno kapablas f esti mi 
Duoble novan ~ojemecon. 

ltevivi~into , - donis vi 
Al mi ~ojTe"i vecon 1« 

»Gegastigintoj miaj tre bonkoraj , 
Bl viaj don-esprimoj de amec'; 
(Car nemerilaj nepre pIi lrezo.raj ,) 

Unu min elplenigis per ~ojec' . « 

Pri 

UllUj tagoj - tro bone ni spertas 
Ke cio mali~as - nenlO bonstatas. 

tio nenin profeto avertas, 
Nek iel al io la kauzo rilatas.« 

»Tiam li portis lignan {osilelon 
Sed, _ . dum fusaď de oHa translogec' , "
Perdis, kaj nun ni vid\ls nur truelon. 
(Tute ne ~enas lin la pereec' .) « 

Mi esperas, ke miaj legantoj pardonos tiujn ci citojn, 
sed mi trm'is necese, ke pel' ili mi klarigu mim jugon 
pri Ja libro. Mi pensas, ke ciu plua karakterizado pri la 
lingvokono kaj poeta; esprimpovo de ľ autoro eslus super
flua, la supre cititaj faktoj j a Ulom parolas ... T:uncn 
oni devas rekoni, ke en kelkaj poem oj ni vidas nekontesL
ehIajn signojn de poeta talento, kelkfoje la Lemo de l' 
poelllo ateslas pri poeta slmto, poe taeh"ido. Keľk.foJe. oni 
sen tas la t enton kOl'ekti poemon, ki u moritus defiuitivan 
ellabor on . Car en la nun~ .formo tí,uj ci versoj sajnas 
csti uur provadoj verkitaj por ]a prop!'a skribtablo
kcst.o . .. 
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DEMANDO.T: Kiu estas responda pri t io, ke , tiuL 
ci versoj en sia nuna: ' formo venis antau la publikon?~ 
Cu la autoro ne opinias, ke antau publikigo de versvQlumo ' 
estus korisilinde pretii bonan lernolibron kaj ellerni Ja . 
lingvon ? kaj poste multe legi niajn plej bimajn poetojn 
kaj nur post cio ci ekverki proprajn poemojn? Kaj 
antau publikigo peti konsilon de kompetentulo? (En 
Anglío ja estas multaj eminentaj esp-istoj !) 

Cu la elclonejo ne havas kompetentan lektoroti, kiu 
povus c1on~ fidíndajn konsilojn pri la elekto de 1' oldoo
otaj iibroj ? Cu ln eldonejo ne vidas, ke per la eldom. 
de ti aj provadoj ~i malutilas al la afero de l' Esp-a: 
libro , al siaj propraj negocaj interesoj kaj al la veruj 
interesoj de ľ allto1'o mem ? 

KONKLUDO: Mi devas eldiri la verdikton, je .. kiu 
esp-istan kritikiston devigas nur ekstrema u,ece30 Jlll ne 
povas rl'komendi ci tiuu libron. '; 

Ludovíko Tots~lw 

VI NG IE E. lWE: ' LANDO de AR(;ENTA AKVO. 
Tl'adllkila de Edward S. Pays0I?-' 118 pa~oj. E!donejo: 
Esperanto Asocio cle Nordamer.iko. 0.50 dol. 

l'acila poramuza rakonto. Literatura ValOIO: nulo. 
Flua ~ljln. Hiprocinda estas kelkfoja superflua IlZO de 1 
sufikso ad, la U1:O de ľ verbo cagl'eni anstataií cngl'l'lligi . . 

L. 1'. 

DRO F. SlILÁGYl Al ESlPERANTó NYELV , 
16 lco/l.nyii leckéb'en, illusztráeiólckal (La Lingvo Esper
.;mto, en 16 facilaj lecionoj , kun ilustrajoj). Hungar
lingva eldono. Formato: 23X 15.5 cm. 40 pa~á: EJ
donis : Literatura, Mondo, Budapest. Prezo, kun slosil
uldono : 1.50 pengoj. 

Amuze' instrui estas la celo de tiu Ci nO va letnu.;. 
libro por huugaroj, . kaj trafoIiumante, oni~onvinkigas, 
ke ~i plene atingas sian celon. (;i konigas al "la komenc
antoj la elementojn de la gramatiko (nur la hepl'e 
necesan materialon !) kaj per lerte kunmetitaj ekzercoj 
kaj demandoj tuj kondukas la lernantonen la Esp.,an 
konversacion . Pro tiu ci propreco la lil?ro konýenas 
prefere por parola instruado, por memlernantoj estus 
necese aldoni suplementán kajeron kun traduk-ekzercoj 
kaj slosilo. ., 

La lernantoj certe rapide tiksatos tiun ci lerno
libron, cal' ~i kiel eble plej multe faciligas la laboron 
de\ ľ lernanto. Ekzemple la unua leciono enh~vas nul' 
internacie konatajn vortojn, uzatajn senSapge ankaú 
hungare, ilin ' kompreneble la komencaQ,to tuj rekonas; 
mi mem, ekzemple, havis momenton, kiam s ubite " mi 
no . sciis, cu esperante, au hungare mi legas. Kaj' la 
autoro Ciam sukcesas trovi Bercon, anekdoton; kant
tekston (Ii inter la unuaj rekonis la valoron de ľ metodo: 
kantigi la lemantojn), per kiu li iaras amuza · la 'instru-

. adon kaj revigligas la eble iom lacigintan atenton de 
l' lernanto. Apartan kaj sufice 'ne aprezeblan valoron 
de l' libro reprezentas la vere spritaJ desegnajoj, kiuj 
ilustras la gramatikajn klarigojn de l' autoro. La lernant3 
ridante komencos la laboron: cu estasimagebla pIi ll;ullt
promesa uverturo? (Kaj ni ne forgesu, ke la set~i)j, 
spritajoj de l' . libro ne apartenas al la kutimaj, afItitu~ 
diluviaj sablQnRjoj de l' fingvolibroj: tute n,e, ili e~las . 
modernaj , aktualaj , kelkfoje ili ce ne senas alridoJ~ ' je 
sceiaj eventoj kaj fono. ) La libro estas samtempe varli
iJo :gi . ne lastts 891a la ellerrtinton,st:id ' ldoPQdas ~ tuj 
varbi lin' por la sociela vivo kaj por Ia Espa literaturo. 

i devas saluti 1a libron , kiu, per sia s.enpera VOC,o. · kaj 
facil e kompreneblá teksto,. kvazau ' strecas la ' ínteresigon' 
kaj scimlon eo de tiuj, kiuj eble sen ser.ioza lema intenco, 
foJi um.:s ~ill. .'" 

I_a senripoca eksterajo, la bona pápero nul' altigas ," 
Ia guoo de l' lcgallto. (;ia, aperosignifu aperon de ' tr.e ;", 
nlUlt!\j no\'aj ' esperantistoj. '. ':~ 



, P:' PIRU KAJ S. PRAGANO: RUM.4NA BON
.HUMORO BN:' ELEKTIT AJ RAKONTOJ. (Eld. S. Prag-
ano, 62p.) , 

Libro,)ciu tre plaéas al mi ; titolo, kiu ne placas. 
La sendube bonegaj noveloj, skizoj au estal\ karakterize 
rllIIlanaj (- satiroj), sen bonhumoro, (ec vipe amaraj), 
au preskau pure bonhumoraj, sed ne speciale rumanaj. 

'La eminentaj satiroj de Carageale kaj Creanga radias la 
plej internan nacian aromon, kiu estas guindakaj gllenda. 
:S~ nemalpli plaéa estas la sana »gamin«-ridego de Herz. 
La traduko estas vigla kaj inteligenta ; same la elek to de 
la verketoj estas tre kcintentiga, sed la antauparolo estas 
tro skiza kaj sen klarigoj pri la autoroj. 

F. Szilágyi . 

GRAMATIKOJ KAJ VORTAROJ. L. Tumo: Kom- . 
,pletny. podrecznik jezyka Esperanto. - L. Tumo : 
Slowmk Esp. ~ Polski, Polsko - Esp. (Eld. dr L. 
Dreher, Krakow Prezoj :' IZ. 1.25 kaj 1.-) - Roublof : 

:Cours Prolétarien cl' Esperanto. (Eld. Ekrelo, Leipzig. 
Prezo: GM 1.-) - H. Rikand: Eesti Esperanto Son
,astik. (Eld. Tamverki Esperanto Kirjastus , Haapsalus. 
Prezo : So. fr. 1.-) 

La pola gramatiko de Tumo (72 p.) estas taiíga por 
,sololernado. Malpli por grupo. La vortaro de la sama 
,autor.:> enhavas c. 1700 radikojn. 

Pri la bona gramatiko de Roublof ni jam parolis ée 
l,i ruslingva eldonó. 

. La estona vortareto estas tre belaspekta (qú p.) 
kun é. 7500 estonaj vortoj kaj signifoj. 

SIRKALENDARO POR 1932. Praktika mur- kaj 
taQlo-kalendaro kun semajnfolioj. La nunjara kalendaro 
-estas multe pIi valora ol la pasintjara. Oi enhavas utilajn 
indikojn, artikolojn, poemojn, pIi ol 100 anekdotojn, 
spritajojn, ridígajn presex;aTOjn, humorbiIdojn (gi estas 
precipe . dediéita al la bonhumoro) kaj amason da bonaj 
konsiloj por esperantistoj, parte en formo de senLenco , 
·ekz.-: Toleremuloj estu ja ni, éiam laboru en harmoni ' ! 
-- (:u . britoj , francoj , gerJllanoj - ni estu samideanoj! 
La' kaléndaro' kostas, kiel murkalendaro, gmk. 1.50; kiel 
tablokalendaro, kun metala submetajo, gmk . 3.20. Eldon
-cjo »Heroldo de Esperanto«, Brusseler Str. 94. KOlu , 
GeI;manujo. 

Viaj amikoj - la libroj. ILUSTlUTA KATALOUO . 
DE HEROLDO. Eldcino 1931/ 32. Utilagvidilo tra la 
-eldonajoj de Heroldo. Preskai:'! éiu estas prezentita per 
bildo kaj detaleta priskribo, tiel ke elekto estas grave 
faciligita al la aéetemulo de ' taliga Esperanta libro. La 
-iiustrita katalogo estas presita sur bonega papero, gi 
~ampleksas 24 pagojn kaj kovrilon kaj · estas senpage 
hayebla de la eldonejo »Heroldo de Esperanto «, Brus
.seler Stl". 9(1 . Kolu, Germanujo. 

_ !\.A1'A~OGO DE LIBROJ , Numero 8, Novembro 
. 1931. fl8-paga katalogo (32+XVI pagoj) enhavanta1iston 
-deéiuj librojhaveb1aj ée Heroldo, 'home la kondicojn 

_ de. liverado, tarifon de la jurnalo »Heroldo de Esperant.) «, 
mendilojn ktp . .Rieevebla senpagedll 1a eldonejo »lteroldo 
~e ,;Esperanťo,«, Brusseler Str. 94. Koln, Germanuj'o. 

" . , ", ESp,E.QA:NTO-SIGELMARKOJ -EN 12 . ' ,LJNGVOJ. 
' Sige~'ark9j , kun propagandoteksto en la lingv.oj angIa, 
,eeha, ,ESperanta, -franca,germana, hispana, hungara, ilala, 
~euerlanda, pola, serbá-kroata- kaj sveda. Trikolore pres
itaj . <Citdingvo enaIiaj kolQroj. En folioj po ok markoj 
~map:taj pri ,raaio, trafikój transoceana, aviada, ťervoja 

ď:k,a:j 'iaúló,ipobila, -sporto, ' tur~smo kaj ihternaciakomerco, 
La ' 'tek~~f ' Illatas ,kun rilataj yinjetoj. 10 folioj (80 
--'-'-~J4 ,dé il.Qu lirig.vó kostás germ, rok. 0,55 loofolioj 

. 'ď koš~as JlÍk.4.4b, lnkl./ sendkostoj. -Eldonejo »lIer-
" .. !>ldo to« , Brusselel' Str.1}4" Kolu, Germanujo. 

4' 'FU;::~SPĚ~ŇTQ,Ja se~ájna sendependa 
Ol'ganq -'de lil . ~perantQ-movado, 'aJieras de post 

nov~"jar-:o .<-énpli,. gI1aBda] "fOI1XIátó 1I:ajamplel-So i kaj 
. ..,j.;" ' 

kun ' ara da regulaj 'aldonoj: Lingva Ihitiko, monata 
revuo por lingvaj demandoj (direktoro: Prof. ,B. Migli
orini, Roma) ; .La Bela Mondo, monata pa~o por turismo, 
hanoj ktp.; Nia Revueto, dumonata organo por la Esper
anto-junularo; La Strigo, , pago pri literaturo kaj arto ; 
Humoro, Distro, Ludo, pago por distrado; La Anteno, 
radiopago; Sur la kvin linioJ, pága pri muziko; La 
Regno Virina, pago por virinoj. Estas atentinde, ke »Her
oldo«, kiu jam en sia dektria jaro aperas regule éiusem
ajne, en tiel malfacila tempo kiel la nuna kura~as entrep
reni konsiderindajn plibomgojn. La e1donejo »~eroldo de 
Esperanto « (Brusseler Str. 94. Koln , GermanuJo) sendas 
al ciu petanto senpagan ekzempleron de la pliperfekti,gita 
gazeto. 

LA LUMO ORlENTA . Nova kvaronjara organo de 
la Japana Budhana Ligo Esperantista (Takakura-Kaikan , 
Rokujo-Takakura. Kioto. Japanujo) Jara abonpago kun 
kotizo al la Ligo sv. fr . 2.50. Celoj : Internacia dis
konigo de Budhismo per Esperanto kaj disvastigo de Es
,peranto en budhana kampo. Kun budhismaj terminoj. 
Kaj ne éiam korektaj lekstoj. 

P. B. 

NIAPOSTQ 
S-ro Wellner, Valga. Vian abonon ni ricevis 81a

tempe. Pardonu la erare senďitanalvokon . 

S-ro Kr'umins , Riga. Via abono alvenis siatempe, 
sed pro nia eraro ne estis registrita. Nun ni jam sendis 
éion al vi. S-1'o Kuzoks ricevas la gazeton gis la 3-a 
numero pro tio , car li postulas de la malnova L. M. 
naumonatan abonon. Ni ciaxu kun plezuro legas viajn 
leterojn , car ili estas tre spri taj kaj ". pravaj. Kial vi ne 
provas ion verki ? 

8 -/"0 Holger, Ilolbak. Dankon pro viaj bondeziroj. 
Bedaiírinde nur 5 abonantoj petis bindilon por la unua 
periodo, ni do devas prokrasti preligon. 

S-/'o Bonde, Palun. Ni konfirm as la ricevon de 
sv. kro 5.-· por bindi!oj. Pri tiu por unua periodo legu 
supraxl respondon. Bonvolu dume disporii pri la restintaj 
2.50 kro 

S~1"O Degen, Leipzig. Vi sendis por abono 7.
mk, Sed la abonpl'ezo es tas S 1.80 = 7.50 Bv. oble 
transendi la diferencon. 

GRA VA. /(OREATO ! Pro bl'daurinda eraro kelkaj 
klisoJ en la 2-a numero de 1932. ne estas guste sub
skribitaj, pro kio ni petas la pardonon de la pentristoj 
kaj de la legantoj. 

SUl' pago 26 la subskribo devas esti : Hans Arp (Ne
geometriá Kontruado) kaj gi devas esti turnita. 

Sur pago 31 la subskribo devas esti P. Picasso 
(Deformado kaj konstruado) 

Sur pago 35 la sllbskríbo devas esti Stanislao Gra
bowski. 

NEOLOGlSMOJ: 
, .f I .~J 

BQhema: artiste facilanima, senzorga en malri&> 
, etoso: animo de loko 

kito: artJ'Ilsalo 
lwsmaro: songteruro 
morna' : prema malhela 

. premierQ' : ~ Wlua prezentado de . teatrajo 
silJarito ·: ékstreme k(mfortema; mo!kórpa, guema 
tenaca,;"obstine rezi$.~é:qla, elast>e eltenema 



SCIE'NCA GAZETO 
ESPERANTA 

Nova popularsctenca gazeto kun la supra 
nomo estas eld'onata tute en Esperanto 
kun la sekvantaj celoj: 

1. Utiligi Esperanton por 
disvastigi popularan sciencon 
(111 la tuta mondo. 

2. Krei kampon kaj rim
edon por utiligi Esperanton 
por praktikaj celoj, tiel indi
rekte propagaD~ante Esper
anlon . 

3. Kunligi ciujn esperanlist
ojn kiuj interesigas pri. sci
encaj temoj. 

J~a únua numero aperos cirkau la ba de febr. 
1932, kaj ni faros gin en la komenoo dumonata 
kun la promeso Ciumonatigi gin kiel eble plej 
baldaú Stn plialtigo de la abonpr,ezo. 

Ji8 

Jara abono UIlU dolaro, 
Provnumero du respor.dkuponoj . 

Popularsciencaj artikoloj e' tas bonvenanlaj , 
Sendu abonpagojn, arlikolojn kaj komunikajojn al 

JlMI<::JltlKA. ESPERAN'l'O INSTJ'I'UTO 
Madi soll , Wi s , Usono. 

EI Eiíropo al LITERATURA MONDO, Hungarujo 

APERIS! APERIS! 

TRANS ' 

LA fABELOCEANO 
. r ......... 

Novelaro de 

Francisko Szilágyi 

, J28 pa~a, ilustrfta. slw beleg-a ' pa_pero. -

Bro~rita U~a dolaroj 0.00 
Bindita ' U~a dolaroj 1.,-

Aldonu 10'1.. por setidkostoj 

Eld&nas : Lite ... t.ra , .ondo. Budapest, IX. 
Memer-u! 53..v. 1. - .,Ri,cevebla ,ankaitčl! niaj re

,prt;zent~nt&j , ,kaj . ee .1a seri,()l,ai. . libro.v~nŮis · oj , 

Ul ESZPERANTÓ 
NYELVTAN 
magyarok részére 

LA SIMPLA ESPERANTO 
tanfolyamok és magántanulók részére 

irta 

dr Szilágyi Ferenc 
35 illusztrációval 

teljes gyokszótárral 

JÍra Pl-50 

A legolcsóbb és legjobb eszperantó nyelvtan 

Tanitóknak egy mutatvány

példányt )'- P-ért killd a 

LITERATURA MONDO 
kiadóhivatala Budapest, lX., Mester

utca 53, V. 7. Telefon: 380-84 
, =-----------------' 

LA PENTROARTO 
e,n la malnova Hungarujo 

estas la titolo de la kristnaska surprizo de Literatura Mondo. 
A 

LIBRO KUN 96 TUTPAGAJ 
A 

ILUSTRAJOJ! 
Sur peza kreto-papero 1 

, A 

KUN 72 PAGOJ DAKLARIGA 
T, E K S T O! 
FORMATO 25X18.5 

EN 'LUKSA D'UONLEDA 81NOOt 
, Oi estas la plej bela Jibt o en .. Esperantujo! : 

_ Prezo 3.- usonaj dolar oj + 10°/. por sendkostoj. 

Ne forgesu ; rekomendi ~ian ' aCeton al lil viaurba .' 
publika muzea -au belarta ' biblioteko alpentroartaj 
lnsbtutbj 1 Vi faros per ~i la plej bonan propagan-
, don en tíU] 7ondoj I , , 

Meodu če LITERATURA MONDO ,BUDAPEST, 
, lX_. MestéFu~ ' 53. V. 7, 

, HtJ~G~R:UJO", 
afl de niaj rep;ezenta~t~j kaj de ' la 

_ seriozaj esp'er,anto~1íl·\'ovendistoj. 

.. 



" L A VER A V I Z,~A G D E G O E T H E 
- Ludovtko Totsche - . 

Li estis unu el la plej miskomprenitaj bomoj. 
Pii ol duoncentja,ron vivtenis siu la legendo pri la 
figuro ' de ' ekstreme egoista, frostgentila, bommalama 
kaj hommalestima maljunulo, gis fine penetremaj 
,esploran.toj de ľ Goethe-verkaro elfosis la doku men
tojn, !ciuj nekontesteble pruvas, ke la legendo estis 
nur legendo. Al la vivo de ľ elstaraj reprezentantoj 
de 1" bomaro la postepoko algluas imagitajn bisw
riojn, tío ja estil.s natura, en tio manifestigas la sci
volo de ľ amaso kontrau la privata, homa flanko de 
ľ genio. Kaj cuestas mirinde, ke tiu ci scivolo ne' 
ciam eslils bon vola ? La amashomo ne povas pardoni 
al iu, kiu kreskis pii alta ol Ii. Estas do kompreneble, 
ke la fantazio de ľ nuna hom.o, se temas pri Goethe, 
plenigas per malprecizaj, parteaií tute malveraj notoj, 
anekdotoj,kiuj vuaIas la ankorau nun ombrojetantan 
siluetonde t~u Ci giganta Horno. 

Kio klarigas la sekreton de la Goethe-sfinkso? 
Emil Ludwig volas gin solvi tíel, ke Ii dividns Ia: 
potencan spiriton· de ľ titano je demono kaj genio. 
.Lia demono pelas lin al la . sensaj -guoj, al la potenoo, 
alCio, kio kapablas lin kapti en la reto de l' normala 
'homa vivo, kaj Iin .genio savas lín ciam kaj Iib!erigatj 
lin por plennmi sian 'nemorteman taskon. Mí seutas 
tíuu ci dividon arbitra, falsa. Guste lía genio pel-a.'S 
liD. per demona forto, goste lia gemo ne lasa.s lin 
longtempe gui 'la rapidajn momentoj~ del' felib, 
~rú:.ste liagenio igas jín oferi lian ViVOll, lian pérsonecon 
al. la celo: al Ja plena manifestigo kaj eternigo de 

.·'la ,gepio.]~n la lastaj . jaroj de sia vivo jam ne viva:s 
~ . lil homo Goethe, ' sed .nur Ia genio~Goethe, el kiu 
fon~ellds ..c~u . p.ersona sento kaj rilato, al. !cies ekziSŤ<li 
donat! .seneon sole la grandioza tasko: la finigo de 
.Faust Kelkajn semajnojii post la finita laboro li 
moctis. LamaljunuloÍlU,rtiel< poviskonservi sian 
vivpn 'por,la laboTo, ke li evi!is ciun emocion, !ciu 
es1a:ís endaÍigeiigiIlta .lian vivon kaj per tio ,malhelpinta, 
:lifltl :.l~bór0n; »Mia sopiro, ke 'la . piramidon de mia· 

,:' :eh.zisto), lů~s. . :éstas ' .donita . kaj sur . firm:a) 
plej a1ten, ' su~ras ciujn aliajn 

. mi fpr.gesugin~. Ne licas '111 mi 
......... " ...... ,., .. j~j , prem:as IIŮajn§J:Iltrojn, 

. rompos .min ,,lá.. f!OTto, kaj l.a 
. .slllIDPa.),,, AJ.IDen.aq:,QnÍ .· PVlJ, ke ~i 

. plene, 'tral{0Wpoon.as la 
lo.Ě(l~<it)li · d~l1iéforWs~ kij : vol .. ' 

energio, ni · ne staras senkomprene untaií la antikve 
rezigna, sola frazo, per kin li forige ukeeptis ln sciigon 
pri la morto de sia ununura fito: »Mi scias, ke mi 
gen-eris morteman filon! « Kaj Ii relurnis sill al sia 
laboro kun la vortoj, !cies titanu tragiko tempeste 
tremskuas nian animon : » Und so, uber Gruber vor
wiirts! « (Kaj tíel, super tomboj , ~ntaťien! ) 

Ni ne povas pii inde enkondu!ci nian nunan 
nl1meron , dedicitan al la eentenario de Goethe, ol per' 
liaj propraj vortoj ; vortoj, kiuj refufas la alian leg-en~ 
don , ne malpli stupidan kaj ne malyli popularan, pri 
la Masika verkisto, kiu guste pro lia klasikeco jam ne 
piu legeblas en nia »modema epoko «. Ho, kiom mal
prok~ime ni estas de la moderneeo de Goethe! - Dv 
ni aiídu la vortojn de Goethe, kiuj kondukas nin al 
pii fidela kono de kel kaj trajtoj de lia vera vizago . . . 

Ciu sufero enhavas ion dian: car , gis gi estas 
sufero, gi devas esti ankaií eltenehla, kvankam mal
facile kaj pene. Por homo, kil! sub' gi sternigas au 
kiu tule ne sen las gin, gi ne estas pIu sufcro. 

:i: 

La pasíoj estas mankoj aú virtoj, nul' pliigitaj. 
Niaj pasioj estas veraj feniksoj. Kiam la malnova 
forbrulis, tuj levigas la nova el la cÍudroj. 

Certe la plej sentema naturo povas igi la plej 
malvarma kaj dura ; car li devas cirkaúigi sin per 
dura !ciraso por eertigi sin konLraií malmildaj kon
taktoj, kaj tiu Ci kiraso ofte igas sa /"goec por li mem. 

Eltenita malagrablajo havas laTI propran earmon. 

La genio ~ajnas al mi ciam kvazau .kalkulmasino; 
gm oni ekturnas kaj la rezulto estas gusta: gi ne scia~ 
kial ? au !ciel ? 

:;: 

La bomo venasen Ia mondon mora1e same nude, 
kiel korpe, kvankam pIi malfrue en tiu ci sen co. Tial 
estas lía animo tiom sen terna kontraií Ia ekstera vetero, 
kvankam li iom post iom kutimigas aI gi gis cer:ta 
grado. 

Verdire »VI Vl « ne signifas multe pIi, ' ol multon 
»posh'Ívi ,/ . 

*-

Oni .devas Ciam transformi, renoVlgl, rejunigi sm 
por ,Ile resti stagne. 

La duonscio malhelpas la scion. Car ciu nia scio 
estas n'Ul"duonscio, do nia seio ciam malbelpas la scion. 

::;" 

Por nova vero nenio estas pii malutila ol mal-
nova eraro • 

Oni ' VÍYas hone nur, . se oni forgesas, ke oni 
.. ,-,t ", -., 

Vlvas. 
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En WeŮDar 
- H lklos Ha/ n l k -

La cambro de l' hotelo cstis establita per tiaspccaj 
mebloj, kiajn en mia infanago mi vidis cn la logejo 
de miu avino. en la Fortíkajo de Buda. Kaj tiel do 
konata es tis al mi la cirkaúajo en Weimar , kvankam mi 
ne konis ec unu homon. Mi ne tre sciis , kiel mi vcnis 
tícn kaj pro kio mi logas tie jam tri tagojn? Sed 
tiornloke mi jam vpjagadis sen ia katlzo kaj sen ia celo, 
ke al mi vere neniam venis en la kapon: cerbumi pri 
tio, kial mi estas gusLe lie kaj ne aliloke?.. Car ie ja 
oni devas esti, durn oni entute devas esti . 

Sed nun, ci ti!' en Weilllar. ne es ti;; tute tiel , kiel 
antaile 'cn Pal'Ízo. Genua, Firenze . Venezio , Fiume, Kassa, 
Klagenfurl , Luzerne, Budapes t, Milano aií Miinchen. Tule 
sh'anga Ill'bclo eslís tiu ci Weimar: tian mi ne vidis 
ankorai'l. Mi ja apenau kllragis iom eliri el la hotelo : ia 
tute fremda senlo min kaptis. kiam kelkfoje mi promenis 
en la Ilrbn. Oui tre gapis al mi , fingre monLradis SUl' 

min kaj tion mi ne salas. Kaj tiel mi prefere reslis en 
nlla cambro. 

KiaI mi ne vOpglS pill ?. . Car mm retenis ia 
tul e slranga interesigo. Au cu eble timo gi estis? Nome, 
mi sen tis tute certa , ke ci tien neniam pIu, inLer neniaj 
cirkonstancoj mi povos reveni, se iam de lie ci mi jam 
foriris. Kaj adiai'li ion por eLerne eslas ciam malagrable. 
Mian sen lon cl e libel'O ofenuas ln penso, ke ekzistas loku , 
kien nenimn piu. inte,. neniaj cirlwnstancoj mi povas 
reveni . 

Kaj krom\' : t1'e inlercsa estis tiu ci urbo. Pacaj 8t1'at
etoj, antikvaj domoj, bomoj en multkoloraj vesloj. la 
blankperuka al'hiduko kaj arhidukino. Kvazaií en Bieder
meyel'-opereto trapromenlls la scenejon viro en moderna 
blua vesLo , cil'ilaj slloj kaj pajloeapelo. 

Oni :frapis ln pordon de mia cambro. Kaj la pordisto 
enpasis kaj mallerte, pro:funde sin klinis - Lio min sur-

Veninte en la societon, la slosilon de l' kol'O 
om tuj elpr·enas kaj enposigas ; kiuj gin lasas en poso, 
tiu.i estas stllltulo j. 

Sajnus, ke la filo neniloke evoluas pIi bone, ol 
en la proksimo de la patro. Tute ne I . .. tio cstas 
carma patra emro : la patro konservas ciam specon de 
despota rilato aI 1a filo, kies virtojn li ne rekoDas, ka] 
pri kies rnankoj li gojas; tial jam la ontikvuloj 
kuti mis diri, ke la filoj de l ' herooj igas sentauguloj-, 
kaj mi sufice large cirkaurigardis en la .rnondo por 
tion klare rekoni. 

Verdire la homo estas destinita efiki per Oe es to. 
La skribo es tas misuzo de la lingvo, silente por si 
mern legi estas trista surogato de l' parolo. La homo 
aJ. la homoj efikas ciom, kiom li povas, per sia I person
eoo, la jUDeco plej forte ' al la juneoo, kaj Ci ti.e hUf-o 
A'onas la plej puraj efikoj . Kaj jen kiuj la mondoD 
vivigas kaj Dek morale, nek korpe lasas elmorti. 

::: 

Oni'pOvas kaj devas nek demeti, nek malkonfesi 
siajn eoojn. Sed oni povas ilin formi kaj doni . al ili 
dll·ektoll. 

Se iu volas skrihi klamn stilon, antaue estu ~ al 
li klare en la animo ; kaj se iu volas skribi graDdiozan 
stilon, li havu grandiozan karaktel'OD. . t . 
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prizis, car gis nun oni sufice ignoris min ci tie - kaj 
solene anoncis : 

_. Sinjoro Kroeuter demandas, cu vi emas lin 
akcepti? 

_. Kiu estas till sinjoro Kroeuter? - mi derriandis. 
La pordisto rigardis min mirante. 

. - Cu vi ne bonvolas koni la sekretarion de Lia 
Ekscelenca Mosto? 

- Bone, _. mi diris - diru al li , ke mi atendas 
lin. 

K"\'ankam mi . ei': ne -konjektis, ·kiu pO'va-s esti till Lia 
• Ekscelenca M08to.. kies sekretario min vizitas? 

Post momenloj pasis -en mian cambron unu el la 
operetfiguroj promenantaj en la urbo. Li surbavis viol
koloran redingoton kaj blankan pantalonon, nigrajn bant
ajn suojn , papagverdajnstrumpojn. Kolómbogrizan cilin
drocape)on de nekutima formo li tenis ambaúmane antaií 
sia stomako. Tri pasojn antau mi ' li haltis, iom klinis sin 
kaj ceremonie komencÍs: 

- Mi estas Kroeuter, la sekretario de Lia Ekscelcnca 
Moslo sekreLa konsilanto Johann .. Wolfgang von Goethe. 

- Mi Lre gojas, - mi diris - mi tre gojas. 
La sinjoro sekretario momenton paúzis, dum suspekte 

li ' ri gardis min. Poste li daúrigis : . 
--- Laú la komisio de Lia Ekscelenca Mosto mi havas 

la bonoron peti la . sinjoran moston, bonvolu honori lian 
hodiauan vesperon per vizito. 

-- Mi tf(, gojas, - mi díris - kaj mi sentas nún 
tre honorata. Nepre mi iros , se intertempe ne venos io 
alia aI mi , en la kapon. Ci tio do estas en ordo, sinjoro 
Kroeuter , mi tre dankas. Nul' unu demandon: díru do , 
sinjoro sekretario , kiel ekpensis Lia Ekscelenca Mosto, 
ke li min invitos. Li ja .ne konas min kaj ne tre povis 
mm vidi. 

Neniel oni fug-as de la mondopli ' certe ol per 
la arto, nek krocigas al gi pIi certe ol per la arto. 

Kiu la muzikon ne 8atas, tíu ne meritas, ke oni 
nOD1U lin horno ; kiu mp' .• satas· gin, tiu estas 11Ul' 

duone hornó: sed kiu praktikas"gtri; tiu· es1:as ·tutahoID.o. 

* 
Ofte la artistoj sajnas al ml kiel patroj kaj 

paJrinoj, kiuj geneJ;'as ,vere carmajn infanojn, sen ke 
ili scius, kiel tio okazas ? -

La mi lito vere estas malsano, kie la sukej destin
iia.j por servi la sanonkaj vivtenoD, estas uzataj por 
nutri ion fremdan kaj kontra,unaturan. 

, 
La fronco de ľ .kapo gis la piedo estas same 

homo kiel la germono. 
,* 

Se lruragá homo 'pet propra Vivdangero iun"Sa\'","s, 
Ou tio ne estas morala ago? . 

Lau mia opwo ; ne ! .Sed se tim.ema hom?,sriper-' 
regas sian Jimon kaj faras la samon : . tio est.as moral.a: 
ago. 

'" La'homojd~vu~ riri n~ pri ti.o-, ke ' homO'hav~ 
aDkoráu virtojn.,. La . pekoj ~tas mem~mťrene1Jllaj. . 



.'La s{nJoro sekretar!o tre emharasi~is pro tiu ci 
simpla demando. 

-- 'Mi ' petas - li diris pardonpete, - mia tasko 
estis nul', ke vin mi invilu en la nomo de Lia Ekscelenca 
Mosto. Lia Ekscelenc.a Mosto ne donis al mi permeson, 
"e mi komuniku al \ i la cirkonstancojn de )a invilo. 

- Sed sinjoTo Kroeuter , - mi diri, - ne estu 
tiom c.eremonia kaj ne parolu tiom diplomate. Mi per
mesis aI mi fari iU vi simplan demandon, kiun vi povas 
simple respondi. Vere, nenia slatsekreto estis en tio, kial 
invitis min Lia Eksc.elenc.a Mosto. Nu, cu ne? Ec, mi 
o\,>il1ias, miapa1't.e iiu ci demando estas plene rajta . Car 
jn , se min , kieL tute fremdan homon, iu distingas pcr 
invito, minepre havas rajtQn 'interesigi : dan'k' aI kio min 
trafis liu .ci distingo? Bonvolu do min informi pl'; la 
:mticipajoj .de tiu ci neatend.ita ,invito, tiom pIi , car ali
maniere mi ne havos eblon akcepti .la honorantan inviton. 
. La sinjoro sekretario farigis ankorau pIi embaras,l. 

~- Mi petas , - li komencis - sinjora . mostn, 
sajnas, ne konas la ci tieajn cirkonstancojn kaj la mood
faman signifon de Lia Ekscelenca Mosto. Nome ci tie 
ciujare travojagas centope la plej eminentaj fremduloj , 
la plej grandaj geniuloj kaj famuloj de la kulturmondo 
kaj ankorau al neniu venis en la kapon rifuzi la imiton 
de Lia Ekscelenca Mosto. IIi ja venis ci tien por lin vid i 
kaj ili hgardis pleJ granda distingo havi la hono1'on , ke 
Lia Ekscelenoa Mosto akceptis ilin. Kaj guste vi ... 

- Nu jen, sinjoro sekretario, - mi diris - cu ne, 
mi pravis, kiam , mi interesigis pri la anticipajoj de I' 
iovilo? Cilr tiu ci »guste vi <~ , jen kio perfidis Cion. Ci 
lio malkasis , ke ankaii vi ne trovas komprenebla kaj 
natura la.' inviton de tute fremda homo. Nu, cu ne? Bon·· 
volu do mallonge klarigi, kial venis ci tio al Lia Ekscel
cnca Mosto en la kapon ? 

Kaj mi aIdonis akcente: 
-.:-. Tiom pii, car alimaniere guste mi est05 , kiu 

riíí.Izos la invitoll de Lia Ekscelenca Mosto. 
_ .. Mi petas, - ekparolis la sinjoro sekretario post 

longa hez,itado - se sinjora mosto certigas min, ke tiu 
ci interparolo restos hite inter nt kaj vi ne iUudos pri 
gi antaií Lia Ekscelenca Mosto ec per unu vorto, ml 
diros al vi. 

- Mi certigas vin pri mia plej plena diskreto, 
mi deklaris solene. , 

. Tiel estis, mi . petas, - li komencis fine - ke 
la a1veno de sinjora mosto vekis grandan sensacion. 
Vi bonvolas seii, miUgranda urbo est~ tiu ci Weimar. 
Kaj rutere, Ja fanlazia vesta maniero de la sinjora mosto, 
nii opillias, faras komprenebla titin ci sensacion. 

:Senvole mi trarigardis min. BIua vesto estis SUl' mi, 
nigraj lacaj suoj, nigra kravato, nigraj strumpoj , pura 
kolumo: vere , pIi diskrete mi ne estus povinta min vesli. 
Kaj ~uste tiu ci operetfigui-o, sin vestinta en papagaj 
koloroj, trovas min sensacia? .. 
. - . . ..:... Kaj krome, - ' daiírigis la sin jOl'O sekretario -
vi neglektis ciujn ci tíe. Mi petas, tio ne es tas kutima ce 
. ni.Ci tie estas ' kutime, 'se fremdulo iUvenas, kill sin 
opinias io, ke ' tiu . metas sian vizitkarton ce la arhiduko 

. kaj ~ Lia Ekscelenca Mosto. Poste, se oni invitas lin, 
li tojas: kaj se oni .ne invitas lin, nu. " Li ' povas trank· 
vileprofueni en ' la urbo, li fX>vas iri en la teatron, Ji 
povasflu:i, kion fi ' volascar 1ia aféro estas en ordo kaj 
neniu miriis pri lia rest~do. Ce ~i, mi petas, tÍo ci estas 

-kutimo... . ,-

, - Estas en ordo-, - mi diris - mi kompl·enas. ,. 
~a~ ,~uÍl mi ' jam trovas tio.m ,pIi ne.Kompreneb~ .la 
mmon de .Lia Ekscelenca Mono. Car, cu ne, pn tm, 
kin _~iin '~e ';uhmetáS' a1 la ku:tim';j "Kaj eti~eto, oni ne 
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Proverbe kaj sentence 
- Goetfje -

La »Nia Patro « - beIa prego pia. 
G i belpasell mizel" kaj misdeslin ' . 
Tamen, sc IU pregus )} Patro Nia «, 
J e ľ nom de Dio, lasu pregi lin. 

.Ja pIi facile e-stas kronon pIekti , 
Ol kapon indan por 1a kron ' elekti. 

N!1 f'sluf? pii cla korcagrcll ', 
Ol ('sti sola en Eden'. 

:1: 

Mil nmsojn lJ1i ve~pere murdis pe/l'e, 
Kaj tamen. 1I/l./t vekis min lI1aLene. 

La homo ege pigra, sioal'ita, 
Se flugus al bus' kolornb' baki ta , 
Fierc kaj indigne ekprotestus, 
Sc gi ne ICl·te dis trancita estus. 

:1: 

V('sh.l hele stangon a jnan , 
Havos vi fraúlinjon §ajnan. 

)} Vi ne ·efika-s, cio stagne sta ras. (, 
Trankvilu per rekono : 
En marco ne faras 
Ringojn la stono. 

Mi la amason ne mal§atas, 
Oi al mi placas, se gi batas. 
(ú estas tiam respektinda, vere. 
Sed jugi gi sukoesas tre' mizere. 

Pro kio · al nt Dio tiom karas ? 
Car li neniam nian vojon hal~as. 

)} Ekkonu vin! « Sed -- kion nu ricevos? 
Se mi ekkonos mm, mi fugí devos. 

.Jes, kvazau mi al maskobalo ven us, 
Kaj mian maskon oni tuj deprenus. 

Ekkoni ln aliajn - tion proyu, 
POl' ke vi ilin flatí , au piki povu. 

* 
Tuj decidas. li pri ľ ago, 
.Jen la brava hom' sen dub', 
Li sin j etas al la lago, 
Por rifugi de la pluv' . 

* 
La stultulaeoIl 
La sortfavor' ne savas. 
Se pluvaS kaeoll, 
Kulcron ti ne havas. 

* 

I 
Naskigus c.erte edukitaj idoj , I 
Se la gepatroj estus edukitoj. . 

Tradukis: lL.. Kalocsay 

~~- ~~------------~-~ 



Proverbe kaj-sentence' , 
Goetfje -

• 
Kial Vl vin de nt l'OiĎdf3S, 
Iguoras nian opinion? 
Ne půl' vin placi mi verkojn farna, 
Sed , ke vi lemu ion, 

'" 
La amikoj , 

Ho, ne lamentu pro la plagoj , 
Ja post la plej . malhonaj tagoj 
La vivon oni rec gaje guas, 

Hiobo. 
Parolovia §ajnas moko: 
Se jam fritiiá la ewko, 
Kiom gin helpas, ke l' rivero ' Huas ? 

'" 
Min ne malplacas la amaro. 
Sed se gin kll:ptas emDaraso, . 
Oi vokas tuj, por b~ridi la Satanon , 
Fripůnon kaj tÍranon. 

'" 
Se pekis vi, ne semu h'o ma~gojon. 
Eraro montras al la am' ln vojan. 
Se vi en via 'propra peko q.ronas, ; 
Volonte la aliajn vi pardonas. 

* 
» Vi pensas pri ľselHnorta V1V. 

Sed ~u vi půvus ~in motivi ?« 
Jes, oerte. Jen la eefmotiv' : 
Sen gi la hom' D<l povus vivi. 

'" 
Jtkeeptu tiel mian '; i..~i.Llion, 
Kiel mi gvidas, zigzagmanier,e. 
Aliaj ja eldormas la ebrion, 
La mia - staras sutpapere . 

. * 
»Diru, cu vi ec ne .éspondas 
Al tiuj, kiuj vin alakis? « 
Diru cu do vi volus paAi 
SUl' lokon kien oni .. . 

* 
Ni. 

Freneza hlib', konfesu mm sen kaÁ', 
. Vin ,oni trafis ce ľ <lr,ara pa§'. 

Li. 
Jes, sed mi gin riparis, seiu ! 

Ni. 
Kaj kiel? 

.. y Li. 
Lau manier' de citi. 

Ni. 
Sed kiel do vi tion faris? 

Li. ,:'" . 
> > Per nova peko mi erans. 
, Pro gi la homoj riel goj:Erene~. 

Ke la mabÍovan Úi fuj forgesis: 

t. 

kutkas zorgt Kaj predpeestali nenia - kaňzo ,lin invitl. 
Sed tíel lamen prs kio faris tion Lilj. Ekscelenca .MoAto? " 

- Tion ankaií mi ne komprenas, .- resporrdis 
simple la sinjoro sekretario; - Lía ' Ekscelenca 
havas 'kapricojn. Eble tial .. , 

- Sed. entute kiel eksciis Lía Ekscelanca Mostů, 
ke mi es tas tie ci an Weimar ,kaj ke mi eii.tute éstas 
sur la tero, se licas demandi? 

- Mi petas, 'li eksciis.O:uste car' vi iris-venis cítíe 
en lia stranga, nekutima vesto. . . Mi petas ' pardonop; . 
sed mi devas diri , ke tie ci vin ciu opiniis frenezulo. 
Arikaií mia iriodesta persono. Kaj kiam guste sub ' niaj 
fenestroj vi promenis, mi montris vin al Lia Ekscelenca 
Mosto, kiel kuriozajon. Kaj Lia EkScelen~a Mosto atcnte 
rigardis vin kaj diris i ::>a tute nekompre'neblan~ N0me . li 
diris, ke tiu ci fremdulo - tio e3tas vi - e3tas pOl' li 

. revelacio el alia mondo . .Jas, Lia Ekscelenca Mosto 'diris', 
ke el iu nekonata · kontinento, au eble fremda .stelo".·vi 
falis ci tien en Weimaron kaj li nepre volas paroli . 
kun vi. ,. 

'kiu kond
ornaníis ',gipsaj 



sed . klu vo1is.;,· tiu P?'Vis anÍc.aií silentL ta pieJ multa] 
Aajnis KOI).i ;< unu la á1ian kaj l:irkaií .ml esti~is vigla 
konversácio. 

Subite, tute sen b;ansiro, silenti~is la gaja murmuro. 
Mi surprizi.te suprenrigardis kaj tiam mi, ekvidis SUl" la 
'sojlo a]~an ~ maljunan sinjoron, sur kiu oni povis 
vidi, ke li es tas neciutaga homo. Li estis en nigra 

· frako, tute sen ordenoj, nur sur lia maldekstra flanko 
<bri1is granda argenta . stelo apartenanta al ia grandkruco. 
Lia krispa, griza, jam ne tro densa hararo, alsupre 
kombite, sajni~ ankoraií pIi blanka sur lia okulfrape 

· bruna halito . . Snr liavizago nuraj profundaj, interesaj 
sulkoj, kiujdistirigis cn Dlodesta rideto. Tiu ci modesto 
iom . sajnis esti en grotc;ska kontrasto kontrau la italeca, 
kvazau soyaga ekfulmo 'de liaj nigraj okuloj. 
, Li venis antaiíell, malrapide, irante ,al ciu, manprem
ante, sanganle- kelkajn vortojn kun ciu. Kiam li atingis 
min, mi starigis kaj r~stis estimplene staranta. Lia mo 
pasis al ni kaj prezentis min al 'sia patro. Ni manpremis, 
Li interesigis, kiel mi fartas, en Weimar kaj tuj li aldonis, 
Ike' li esperas, ke mi pasigos 'ci tie agrablajn tagojn. 
Kaj Ji jam iri8 pIu . . Mi residíg.ÍS sur mian lokon kaj 

· pace maugis el la grand~ telero da anserhepatpasteco. 
NQme t in mi , tre satas kaj ,gin de longe ne rnangis. Kaj 
cetere gi estis ' bonegá, farita kun fungo. Atenta lakeo 
vedis por mi ankaií vinon, giestis tre bona Niersteina 
kai eminente harmoniis kun la anserhepato. 

Dume Goethe trapasis la:salonojn kaj jam venis 
returne. Kaj li malaperis denove sur tiu pordo, kle li 
estis enpasinta. 

.. ' La· lakeo portis al mi boneksteran kremtorton. Mi 
guste preparis min por gia inda akcepto, :·kiam alpasis 
mia tagmeza · vizitanto: sinjoro , sekretario~ Kroeuter kaj 
diris mallaute, ke Lia Ekscelenco tre petas min, ke 
'mi faru la _ komple~oni iri al. li por kelkaj minutoj. 

Kaj' jam iris antau mi la sinjoro sekretario, mon
trante la voJon. Kaj mi paSadis ,post li. Mi estis iom eks
citita, car mi memoris, ke mi tute ne legis cíon de 
Goethe, ka:j, kionmi legis, ec tion mi jam de longe 
fqtgesis. Kaj generale la verkistojn ja malagrable tU8as, 
s,e iu ne konas i1iajnverkojn. Nu egale.Nun mi ja ne 
povas ilin supite tralegi , ! kaj cetere, tion mi ne devas 
malkasi. 

, Ní pa§is en cambreton, kiu sajnif\ , malhela post la 
' bola ilumino de la sálonoj. Nur du kandel oj lumis. Cio 
, estis ruga en -tiu cambro, ruga klel llUsara pantalono : la 
,tapi&o, la, kttsenaj segoj kaj la komforta ~anapo. La muron 
:'ornárnis kaikifaj desegnajoj hjen 1a <aJl'gulo staris .eta 
· fortepiano. ' 

Dume "la sekretario paSis en la apudan eambron. 
Kaj, pos,t ~omento starls antau ,lni Goethe . • Li proponis 
lokon al ' mif. sur. -la 'kána,po kaj ', sidigis \:ontrau mi sur 
ap9gsego. . ,. . 

, _ .Kell-ajn momelitojn .estis tia 'silento, ke ee la kraketo 
A~.J~ bru1l!inlaj vakskandelojfarigis aiídehla. Goethe ri

, g.\U'ai~mjri: \CÍlIl st,recitii:jokuloj. Poste 'li plú~foJe k~esis 
sian· :frunton per tremanta mano, kostis videblan ' forto
streconal 'lirepreni firman teniton. Fine li . ekparoliskun 
lilttiIdita rideto: '.' .;<ď. ,J.- " 

~ ." - . 'Mi,,'jíetas' vi.t.l; j>ard~nu" ~F mi, 'cmaljun~ro .' .. 
Sed min kaptis malgrand!l syena atako, kiu ne estas miriga 
/ln. mia ag~, Kaj krome, mi dévas konfesi" mi , sen tas 
. tnÍn Aute st}~e en .ylaCE:estO. No,me mi,ha~as. la ~ons
'teman senmD, ke vi ne estas tia vivánta, horno, kiaj . éstas 
Ci 'tře-; cir'kaií mi . . • . 

--::- Ho;- 'mi petas~ - . mi dÍJ:is ~ tiuril~te mipovas 
trankviligj Vian - Ek8oelenoo~. · Bom;olu pr~ni i :p:ľian 
D., mian pulson . . 

Proverbe kol sentence 
- ", - Goei8e --

Boge, se. en siltmť vi pure nestas, 
Sen zorgo pri l' tempestaj krioj. 
.Tu pIi vi sentas, ke vi homo estas, 
Des pIi ~irrtilas vi al dioj. 

Adoru fajron dum cent jaroj _ poste 
Enfaťu: gi ' vin marlgos haute-osle. 

La pqra dmo - jen plezur', 
Sed p~i val.Oras pura penso, 
Plej nobla don' de l' homa menso, 
Ol čiu rima pur'. 

::: 

»De ľ wajstroj ciam mi min forfermis. 
Imiti esms al mi honto. 
Jes, tiop de mi mem mi lernis 1« 
Nu, gi llspelctas lau Ia fonto. ' 

De ľ patro estas la statw", 
Serioza vivsistemo, 
De l' panjo;' gajo de l'njltur', 
Kaj gojli fabelemo. 
FIamis If!. av' por dama bel' : 
Tio min of!e pikas . 
Avinon ravis or', juvel' : 
Tra l' lllembroj gi ja tikas. 
Se l' elemenroj do sen dub' 
En ~s' ne divideblas, 
L' original' de r mta Dub' 
En kio do videblas ? 

Sciencon, arton p08edante 
Oni havas religion. 
Sed tiujq du ne posedanoo 
Oni ham 'r.eligion. 

:;: 

La carmaj jllilaj kapoj estas 
Ja ci~j el 1a sama ras'. 
Mm kiel. sian majstron festas, 
Sed Ífas lau la propra naz'. 

, 

Se ľ 'virin<?j ' amas kaj malamM, 
no pornpas, prave ni aklamas. 
Sed je m jugas kaj rewnas, 
Tio ofte tre:~ mirige sonas. 

. ;. 

HavaJ' perdiia - iom perdita. 
'Videvas ekpensi, 
Pe.}' novll; kompexu;i. 
Honor' permta < -multo perdita, ' 
Per glor' .mj kom pensi, 
Kajdev'os la .homoj alie pri vi pensi . 
Kill'~' ptlrdita -, Či«> perdita. . 
Prefere esti nenaskita. 

, ··::.rradukis: IC. "tJl~tIY 
__ ~~~~~ __ ~ __ ~ __ ~_J 



Frank.furt a. H~ 

La laborejo de la juna Goethe en la gepatra 
domo (Werther, Goetz. Clavigo). 

Kaj mi ctendis al li mian brakon. 
-- . Mi dankas, - li diris. Kaj li jetis teruritan ri

gard on SUl' mian etenditan brakon. - Mi kredas vin. 
Mi ja ne diris en tiu senco. Mi kredas. I:ion. Sed .mi ~r 
povas min helpi kontrau la sento, ke Vl ne estas tw VIV
anta 11Omo, kiaj ni, kíuj ~eestas. Vi est.as in ,. kiu alí 
t'slis, au eslos. Mi ne scías Cel'le. 

- Cal' Via Ekscelenco tu~is tiun ci clcmandon, -
mi ekparolis - espereble vi nc rigardos min altrudulo, 
se I:irilate mi klopodos servi al vi per iOlU cla klarigo. 
Kaj t.icl licu dil'i, ke via bonega ju~kapablo ~uste orientis 
Vian Ekscelencon ankau nun. Nome mi vere sufil:e cli
fCl'encas de ]a ceteraj I:eestantaj gastoj, kiuj venis el 
Berlin, Dresden, Paris kaj London. Car mi venis I:i tien 
el mil nalícent dudek du. 

- Mil naucent dudek du ... - murmuris Goethe. - 
Preskalí post cent jal'oj ... 

Li rigardegis min kvazau fantomon. 
- - Kaj kiel vi venis ~i tien? Kial vi venis? - li 

demandis rauke. 
- Tion mi mem ne scias, - mi diris trankvile. 

- Sed se vi bonvolos permesi , mi kuragos fari estim-
plellan rimarkon. Nome mi vidas, ke Vian Ekscelencon 
kaptas teruro je mia vido, kio ja estas tre komprenebla, 
car devas esti ekslerorclinare konsterne, sidi kontrau 
homo vivonta post cent jaroj. Sed permesu al mi esprimi 
mian moclestan opinion, ke de mia parto la sama tel'uro 
estus same motivita , car por mi ja povus esti same 
konst.ernc, sidi kune kun antau-cent-jara homo. Kaj via 
situacio en tíu ci punkto estas ec multc pIi favora, cal' 
ja Via Ekscelenco estas hejme, en Ia propra domo, viaj 
sekl'etal'io, gefiloj, genepoj, ciuj eslas ti lie cn via prok
simo kaj escepte min, vi estas in tel' viaj samepokanoj. 
Dum mi kontralíe estas tute sola ci tic el mia speco 
kaj mi nc tl'C scias, kiamaniere mi sukcesos iel reiri 
hejmen. ,-

- Vi pravas - li diris ankorau ciam tremante.
Mi ja ne kompre~as, kiel vi 'povas resti tiom ' t;'anhila? 

-- La klarigo estas tre sinlpla, - mi respondis. 
Car ja mi nun certe scias, ke mi estas ce Via Ekscelenco, 
kiu estas unu el 1a plej grandaj geniuloj de l' monao 
kaj sekve tíu sincel'a respekto, kiun mi sentas al Via 
Ekscelenco kaj tiu plezuro kaj honoro, ke mi ekhavis 
donacc la personan interkonati~on kun Via Ekscelimco, 
tute ekvilibras kaj paralizas tiun hor01'on de ľ nekutim
eco, kiun povas en mi fari la elfalo el 1a Or~od? l' 
.Tempoj . ,Kaj antau Cio mi hav~ la hono1'on dll'ektI ~a 
al.on \.on de Vin Ekscelenco al bu cirkonstanco, ke ba 
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int.crJlll'Cent.ll reníwnto, kia 'nun estas ía. nfa, estas Idei 
eble plej rara fenomeno , sekve, mi opmlas, estus p~i 
guste, se ci tion ni uzus por la bono de ni ambau, car 
mi ne scias, gis kiam povas dauri tiu ci nia bab~]?" K~j 
mi ja kredas, ke Vian Ekscelencon povus nepre mteresl, 
kio oka1.is dum la cent jaro sekvanta Iii agadon de Via . 
Ekscelenco , liom pIi, car ja Via Ekscelenco bam epok
faran influon al b spirita vivo de tiu 'ci sekvonta - : tiD 
eslas pOl' mi jam pasinta - cent jaro. Kaj mi havas la . 
honoron rimarki ankait tion , ke min tre interesas la 
persono de Via Ekscelenco. Ni do ne malsparu la tempon 
pel' la sekco de tiu demando, ki~l estis eble al mi rllsalti 
cent jarojn, car ja lili ci demando nun tute ne estas 
gl'3va. cetere gi ec ne estus solvebla por ni. Sed ni eluzu 
liujJl kelkajn minulojn , dum kinL ankoralí estas tenebla 
lill {~i eksterordinara stalo. 

- Vi pravas, _ . Ii mL1l'muris. Kaj poste li revemc 
ekridetis : _ . Sed nun jam miaj nervoj ne estas taftgaj 
pOl' t:iaj animskuoj. Cetere.. . . 

Li rektigis. Kaj SUl' lian viza~on revenis tiu majesta 
tranhilo, kiun antaue mi vidis SUl' li , ekstere, kiam ,li 
tTail'is la salonojn. Kaj li ekparolis: 

._- .Tll propre lio , kio nun okazas al mi , 'neniom 
es las pii stranga,ol kio ~is nun okazis kaj de nun povos 
okazi. Ni ciam vivas ja iut.er sekretoj kaj l!listeroj, ni ne 
scil\s, kio okaz3s cirkaií ni kaj en ni , kiaj estajoj kaj 
pol.encoj direktas nian vivon. Propre e~ la plej etaj okaz
ajoj de la cilJtaga vivo ne estas pIi kompreneblaj , ' ol tiu 
ci neklarigebla ' vizito. Sed ilin ni jam . ekkutimis "idi 
kompreneblaj. · . 

- Kaj t.io, ke mi est.as lie ci,estas same tíel 
kompl'enebla , - mi prenis kuraton aldoni. - Sekve, 
mi opinias, Via Ekscelenco nun jam havas. nenian kauzou 
esti ekscitita pro mi. 

Goethe aprobe kapbalancis. Li enpensi~is, poste sub
ite vigle demandis : 

- Vi do konas min? Do ankau en .via epoko, post 
cent jaroj, vi"as mia memoro? >' 

- Jes. Via Ekscelenco estas ankorau čiam UDU el 
la plej grandaj homoj -de 1a mondo, ell la oku10j de.la 
vere kulturaj homoj. 

- Kaj kiu eslas la alia? - Demandis Goethe kun 
streCíta jnteresi~o. 

_. Shakespeare. 
Goethe modeste ekridetis: 
- Mi opinias, eslas troigo, min starigi apud ShóJkes

pe are. 
Kaj poste enpensiginte li aldonis : 



_ Cet~r'e <. '. Eble mi eslus povinfa farigi io - simila 
al li. En miaj pIi junaj jaroj estis en mi ia demona 
forto,kiu vere estis kapabla krei. Sed tiujn jarojn, la 
vere produktajn jarojn, bedaiírinde mi malAparis per tio, 
ke mi penadis pri Ia bagatela administro de eta princ
lando. Granda kulpo estis, mi sen tas kaj _konfesas. 

- Se licas diri mian modestan opinion, ankau mi 
kredas, ke Via Ekscelenco faris nerip~reblan kulpon 
kontraií vi mem kaj kontrau via krea forto per tio, ke 

, por ioma btirga rico, vanto kaj senvalora kariel'o vi 
m111sparis viati plej belan agon. 

Li surprižite rigardis min. Poste li diris malvarme, 
fiere : 

Tre severa kritiko. Vi, sinjóro, estas ankorau 
junulo, vi ne scias ankoraií, ke en la vivo oni he faras 
tion, kion oni scias kaj al kio oni havas emon, sed tion , 
kion oni , devas. 

-- Jes, -- níi resRondis modeste - ci tion ml 
ankoraií De scias... ' 

Kaj nun la interparolo cesis por kelkaj momentoj. 
Goethe sajnis ofendita. Tiu mia netolerebla naturo, kiu 
he emas preteri ec la plej etan kulpon de alia homo, 
subite superregis en ~i. Kaj mi diris kun akra voco: 

-- Mi kuragisespnml sin cere mian modeslan 
opinion. Kaj Via Ekscelenco ofendigis. Mi opinias, ke 
tiaspeca malforto estas neinda al efektive eminenla homo. 

Lia vizago rugigis, liaj kuntiritaj nigraj okuloj 
kolere palpebrumis: 

- - Notu por vi, juna homo, ke al tia tono mi ne 
estas kutimiginta! Cetere, se vi repensas, vi mem re

_ konos, ke tio, kion vi faris, estas la plej granda mal
gentilo. ,Mi ja, ec pro mia ago, merítas ke ... 

- Mi petas, - mi prenis kuragon rimarki kun 
-same akra voco - se Via Ekscelenco pasas sur tiun ci 
vojon, mive-re ne povas sekvi tien Vían Ekscelencon. 
éar se Via Ekscelenco rifugas malantaií vían ag-on, 
ran,gon kaj prestigon, mi estas devigata foriri, car, laij 
mia opinio, el ťia senegala inlerparolo mi povas haví nek 
instruón, nek plezuron. 

Kaj ' mi ' starigis. 
,-- Hestu, mi petas, - li diris kun pIi cédema 

_voco _ -;- Sed mi devas rimarki, ke vi .. ; 
' - ", J\.fi petas, - mi interrompis senpacience - eble 

nI ne pasigu tiujn ci karajn momentojn per mia modesta 
perso.no? ". Min inleresas nun Via EksI).Clenco. 

Goethe rigardmezuris min kaj. posté diris malafable: 
~ Do "demandu ! ' 
~-- Anlau cio mi volus fonnÍ por mi kIaran biMou pri 

la vera gral1deco de Via Eksceleneo. Car Vía Ekscelenco 
en,. nia~ epoko eslas staTigita SUl' piedestalon kaj sekve 
estas m1llfacile alirebla. En Ja lernolibroj VÍa Ekscelenco 

. estts" prezentita, kiel geniulo nepre felica, pl~jebJe :súb
"tepitactecittj e)c.steraj éirkonstilllcoj, ,\).ielgenio,perf.ckte 

ekvilij)h-ta, ha'vanta ia:n · stiltuaĎ -~ensentecón, en .kin oni 
" PO)'~~ :\.ri~~óci ma:ksiinuiné,ke Ii 1Jble -estis tro fie~a, ne 
'~ súficíf ho'ma, -Cirihite oriiciam kontralimelas Vían, Ekscel~ 
en~Ó1 ·~rSéhill-ěř.~ kar la' siul.patio . de Ja lernejI).1ajstroj 
es,tas ' é~~rape.-cianl ~,ce 1a ,flankó de .schiller. , _ , _ -

-" "-~l\.i'o'n ;nuii Vl .:.....k'omené'is traIíkvite Goethe 
';;lt'áii'~1 ~as" ;,>.ól -ltiom:·vipens~.Dd la 

' perš6kutas 'de jardekoj, -- esws 
", IDW:i.i'-mia~ tuta: vivo mi .estis 

Komencc 
'-i -~-T·",-i" inn, 'ldopodis 

,verkojn! 
verkój mi 

ne ~poyas ď~ - ataki_ 

'oni~ .-relloni$~ ke ' mi 
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: Vi dolorrica, : 
o o 
: Al malfeli~ : 
: Vizagon klinu kun favor'. ~ 
: Glav' en la kor' . : 
: ' Kun inil dolor' : 
• o : Kun eagren' mil : 
: Rigardas -morton Vl de Fil'. . . : 
o o 
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: Al Patr' vi plendas : 
: Vi gemojn sendas ~ 
: Supren kun dolor-trem' : 
: Pri Li vi petas, pri vi mem. . . : 
o o 
o o 

: Kiu do sen tas, : 
: Kiu atentas : o 
: Doloron de kor' senkonsola ... 
: Kiel mi trema8, 
: Sopiras, gemas, 
: Gin scias nur vi nul' VI sola ! • 
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Reen mi iras 
Dolar' diséiras 
La koron - vee, ho vee! ... 
Cie SUl' voj' 
Solec' malgoj' ... 
Mi ploras, ploras ree ... 

II. 

Sur -mla] fenestroj matene 
Florpotojn rosigis mi plene 
Per- larmoj, antat1 ol mi 
Ci florojn §iris por vi ... 

Unuaj briloj de la sun' 
Eums mian cambron nun 
Kaj mi jam sidis SUť La lito 
En la cagreno kaj medito. 

Vi vidas, mankas al mi fort' ... 
Ho, sam min de morl' 
Savu -de malhonor' .. -
Vi dolorrica 
Al malfeli~ 
Rigardon sendu kUll favor' ... 
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: Tradukis: Leo Belmont : 
o • 
Oooooo.o.oooo,~ooo~~oooooo.ooo~oooooo.ooo •• ooooooO 

scias verki, do, - oni malkovras en mi karakterajn 
difeklojn. ~ mi est~s fierega, egoista, envia, jaluza pri 
la junaj tale.ntuloj ,senreligia kajmalbona pat1'Íoto. Celere 
ci tio estas la plej nova akuzo kontrail mi. Car dum Ia 
Napoleonaj "militoj mi ne skribis kontrali la francoj . 
Sed kíel rui - estuspovintaýerki kun rnalamo, se mi ne 
m alaUlis la francojn? Kvankam mi tre gojis, kiarn fine 
ilí forpurtk sin de nia kolO'. Sed' kiel malamu mi - ja 
pÓl' mi la ciyillz~cio 'e5tas la plej granda valoro la 
plej kulturitan nacion de la mondo? 

- Do Yia 'Ekscelenco mem konfesas, ke ecen la 
plej malfacilaj'temppj vi ham simpation alla malamikoj 
de via - patrujo? 'o; ~ midemandis. - - Hespektive tiuj 
atakoj, kiuj át~gis ·cir.ilate Vían . Ekscelencon, ne estas 



El la "Interparolof kun Goethe66 

-- ·De Joha nn Peter Eckennann (1792-1854) 

I utage en la komenco de J unio 1823. enmigris tra 
la pordo . de l' urbo Weimar (vajmar) viro laiíaspekte 
iom pIi ol tridekjara , kun longaj haroj t~anspendantai 
la kolumon , kun inteligenta vizago kaj helaj okuloj. Al la 
skribisto ce la pordo li donis sian nomon: Johann Peter 
Eckcrrnann (ekerman) el Winsen. Tornislro premis liajn 
sultrojn , kaj bastono helpis la lacajn piedojn , kiuj estis 
portintaj la migranton dum du sunvarmegaj semajnoj 
ci tien el lia norda hejmregiono proksime de Hamhurg. 
(;ar veturilon li ne po vis pagi , la malrica filo de malrica 
migranla portvendisto. El la mizera kabano de l' gepatroj 
li nul' iam kaj iam eniris lernejon , kaj en sia I{I-a jaro 
li nur malsufice scipovis leg i kaj skribi. Sed la natura 
inteligenleco de I' knabo havigis al li favorantojn , kiuj 
ebligis al li pl i bonan klerigon per privata instruo ; kelkajn 
monatojn li vizitis ankaLi pIi poste gimnazion , preskaú du 
jarojn helpe de stipendio ec la universilaton. Flankc de 
liuj neregulaj stud oj li diligentege instruis sin mem per 
legado kaj interparoladoj. Li ec riskis baldaií debuti en 
la poezia arto per volumeto da Iirikajoj kaj per artscienca 
traktajo. Ambaií li sendis al Goethe petante kelkajn 
rekomendajn vortoJI1 de 1a fama poeto, por ke li trovu 
pIi facile eldoniston. Goethe respondis per malmultaj 

nemotivitaj. 
Goethc nlID malsale rigarclmezuris # Iin. Kpj poste 

malvarme diris : 

- - Mi ne scias, kiu vi ' éstas kaj cu vi havas imagon 
pri tio, kio estas: poeto "? .. Nu, mi do estas tio! Kaj 
nur tio! Jes, la poeto devas ami sían patrujon: Sed Iia 
patrujo ne estas ia politika formajo , partio, kliko, raso, 
seklo au provinco. Lian patrUjon· formas lia poezia forto 
kaj cio bela, nobla kaj bona ' apartenas al gi, kie a.jn gi 
estu kaj devenu de kiu. ajn kreajo de Dio , :. Kaj mi 
povas al vi diri, ke tre multm amar on OIli faris al mi 
per tiuj ci stultaj akuzoj! Germana verkisto: germana 
martiro ! Sed cetere, j a cie ·nun_ estas . tiel. En Anglujo 
same, kiel en Francujo. KioIll da doloro, turmento devis 
toleri Moliere , Rousseau, Vóltaire! Kaj Byron-on la' samaj 
hipokrituloj elpelis el Anglujo kaj pelis en 1a morton ! 
Kvankam Ja kulturo de Anglujo kaj Francujo staras 
malproksime super nia malrica ~ malgranda éermana kult
uro ! Kion mi suferis, tion krom mi homo ankorau ne 
suferis. Kvazaií ne estus . 'sufica por mi .sola tiu snper
homa lukto, kiun mi devis lukti klID m'i mem-, gis fine 
naskigis unu el miaj verkoj!. . . Multege mi suferis .. 
Dum okdek jaroj mi ne : havis entute eble dek kvar 
tagojn , kiam mi fartis tolereble. Sed egale! Eble ee ne 
mi estas la kulpa pri tio , nek Ia homoj. Estas fusita tiu 
Ci tllta Eiíropa mondo kaj' tio faras cion. Ni vivas miz
erajn tempojn. Kaj tra generacioj la vivo farigas ciam 
pIi malica kaj kruda. La malanlo, 'Ia malbonintenca ne
kompreno kaj tiu Eiírope disvasiiginta genera,l;. endenco, 
kiu artefarite klopodas densigi Iii barojn ·inter omo káj 
homo, fine povas fari~i nul' fatala katastrofo, kiu rreni-; 
igos cc nian malfortan kultureton, . kaj erikejo kaj sovaga: 
dezerto kovros Ia. terojn, kiujn dum tri.mil jároj . ni 
konkeris por ruper ni aj pIi noblaj talentoj. Ha, cetere ! 
Ec bedaiíri mi ne povas ci tiuh civilizon kuregantan lÍn ' 
pereon, tiom malbela, malica,. naiíza gi estas. 

Goethe subite eksilentis. Li trakaresis sian sulkan 
vizagon. Kaj poste li la<.;e : rigirdis min, ktm· senanjĎ:laj . 
okuloj . .. " '. ". < .: 

Cu vi deziras ion -apkorau- .demanai,;? . 
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afablaj linioj, kaj tiuj donis aI 'Eckermann ' la kuragon, 
viziti kaj vidi Ia majstron persone. Tio okazis Ia IO-an 
de J unio 1823 ; kaj tiu tago estis por ambaií viroj la 
komenco de re('iproke profitiga kunlaborado, kiun finis 
nul' la morto de I' majstro. Goethe donis al la ' jlma 
arn iko direktivojn por liaj studoj kaj superSutis lia 
preskaií ciutage per la trezoroj de sia sago. Sed Ecker
mann repagis: li ordigis liajn manuskriptojn; li helpis 
ce la redaktado de la lastaj grand aj verkoj ; per prudentaj 
demandoj kaj pli-malpli kasitaj admonoj li ec instigis la 
maljullulon al laborado, tiel ke Goethe ekz. la duan parton 
de »Faiisto « versajne ne estus f inverkinta sen Ia scncesa 
delikata antaiíenpuso de sia juna asistanto. 

La )) Interparoladoj kun Goethe«, kies manuskripton _ 
la majstro mem grand parte Iegis kaj aprobis , estas treege 
meritplena verko .de Eckermann. En tin libro li montras 
la poeton en lia domo, cn societoj, ce promenvcturoj 
klp, kaj li notis ablIDdon da admirindaj paroloj de Iia 
sago pri la plej di versaj problemoj el vivo, scienco, arto 
kaj politiko .. kiuj sen tio eslus falintaj cn la abismon de 
forgesiteeo. 

Malgrandaj provoj ci-sube veku en la legantoj la 

Mi jam nenion havis paroli kun li. Li ja transiris 
ec min laií Ia estonto .. Mi sen lis, ke ti aj bagatelajoj, 
kiajn mi povus rakonti al li pri la jardekoj sekvintaj 
lian morton , povas es ti propre tute seninteresaj por li , 

- Mi hal'as nenion por diri , - mi diris. Kvarikam 
tiom mi estus volinta lin demandi , kio estas lia opinio _ 
pri la nelradukeblcco de lia poemo: )) Úber allen GipfeIn '" 
Kiu cn iu litcr.atura revuo es tis terno de diskulo post 90 
jaroj - - tio es tas antati 2 jaroj. Sed nun , post c.i tio, 
kiel mi povus veni kun tiaspeca demando ... ' Kaj ~etere , 

estas p,.eskar1 certe ::- ke li estus havinta la saman opi
nion , kion · mi. . . 

.En la apuda salono iu komencis ludi fortepianon. 
Goethe rektigis. 

- .Cu vi ai:ídas? - li demandis min. - Ludas 
Schmidt registara konsilanto. Beethoven . .. Belega ... 

Lia vizago ekbrilis. KlID strecita atento li auskultis la 
muzikon. 

- : Belega . :: - li murmuris. 
Poste .- - ce la fino de l' muziko li lace kusigls kaj 

fermis ' Ia óklllojll: . 
- Cu Via Ekscclenco rnalbone fartas ~) - mi oem

andis ektiininte. 
. Ncnia respondo. 
Kun -rapid aj pasoj IDI ws al la pordo de ľ salono. 

Kaj ' mi nú.lfermis. Iapord<?n. . . . 
En la salono"" estÍs -Úcniu. Mí trakuris la cambrojn.: 

nenie iu. Mi rev~js en 1a' .malgrandan cambron al Goethe~ 
Sed la apogsego _estis málpÍena. r.fi kusigis sur l a ruga 
kanapo kaj atendis. 

_·S"~ 1'- mi aiídis ' subite. - Silentu, inf;moj I 
Ne ' eni~u':aHi. 

. --, Sed enestas m_iá ,c'~mpi-libro! 
- : Vi .vekos . lin, Elin'jo. Vi scias ke tiam pacjo 

koleras ... , ' . . .': 
. - Sed .. kial .li : dó_~1táso ciam? C'u tio estas 

'Mi bezOnáS mian -cimpi~libron! 
~i ~ubutapogis~in su~ la ruga Ka.napo kaj elkrils: 
::-:- , 'ViE?vli~ ', enve~j, ~lihjo, mi j~ ne ·dormas.,' 

.•. , ,:"'. ' ,. ..! " ..... ,,: El la hungara: Karlo B~dó. 



dezii:~m al konatigo kun 1a tuta verko. ai estas tradukita 
en . tre multajn lingvojn. " 

(Diskreteeo ). 
20-a de Julia" r83I. - }) Iuvespere mi promenis kun 

bonkonatulo en la gardeno de kastelo, kiam neatendite ni 
riI)1arkis ce la fino de ľ aleo du aliajn personojn el nia 
rondo, sinjoron kaj sinjorinon, kiuj trankvile babilante 
iris unu apud la alia. Subite iliaj kapoj kunklinigis, kaj 
ili donis al si reciproke koregan kison. Poste ili daurigis 
iri Jau sia unua direkto, kaj tre serioze ili pluinterparolis, 
kvazaií nenio okaiis. »CU vi vidis tion « kriis mia arniko 
kun mireg(). »'Cu mi fidu al miaj okuloj? « >l Mi vidis «, 
respondis mi, }) sed mi ne kredas gin !« 

( Pri amo kaj intelekto). 

2-a de Januaro 182{,. - })La amo tule ne inter
rilalas al la intelekto. Ce juna virino ni amas tute aliajn 
aferojn ol la intelekton. Ni amas ce si la belon, la junon , 
la pikSercemon, siajn kapricojn kaj - Dio ~cias, kion 
pIi! . Sed sian intelekt on ni ne amas. Sían intelekton ni 
respekws, sé gi estas brila, kaj per gi knabino povas 
multe gajni antau niaj okuloj. La intelekto eble ankaií 
taiígas por nin firmteni, kiam ni jam amas. Sed la 
intelekt{) ne kapablasardigi nin kaj veki pasion «. 

(La po/ieo kaj /.a infanoj). 
u-a de Marto 1828. - »Por ekkoni, kiel statas ce 

ni, mi nur rigardas en nia kara Weimar tra la feneslro. 

Frankfurt 
a. M. 

Nlll , kiam la " kam printempa suno logas la infanojp el 
fa doniof, ·poi· ' ke · antaií la poi-doj ili ludelu kun s<irPag
uloj, :mi vidas ilin ciam genitaj, "kvazai:í ili ne eslus cer taj 
kaj timus la alvenon de iu polica potenculo. Iu Imabo 
knaJigu la vipilon aú kantu aú kriu - tuj policano 
cslas sur la loko , por tion malpermesi al li. Cio ci havos 
la efikon, jam hul' malsovagigi la karan junularon , 
elpeli ciun originalecon kaj ciun senbridecon, ti cl ke fine 
poslreslos nur - la filistro! « 

(llllernacia ma~mo j . 
IQ-a de Marto 1830. - }) La 'internacia malamo 

estas plej forla kaj plej arda sur la plej malsupraj 3lupoj 
de la kulturo. Sed ekzistas stupo, kie gi tute malapcI;as, 
kie oni staras kvazaií super la nacioj kaj kie oni sentas 
fclicon kaj suferon de sia najbara popolo, kvazaií ili estus 
renkontintaj onin mem. « 

(P ri diletallteco). 
2 I-a de Januaro 18:27. »G-usle lio es las la karakl-

erizajo de la diletantoj, ke ili ne scias pri la malfacil
ajoj , kiuj es tas en iu afero, kaj ke ili Ciarn volas cntrc
preni ion, por kio ili ne havas la fortojn «. 

( l<onstmi, ne ruinigi) . 

2(,-a de Februaro 1825. - »Se ion malbonan IrU 

noma~ malbona - kion do utilas tio? Sed se mi ee ion 
bonan nomas malbona, tiam mi multe malutilis. Kiu 
illtencas bone efiki, tiu neniarn mallaudu ; li nenieI alentu 

La Goethe-
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la rnnlgLlsioú,l ~ed 11Ul'>fa"tu: cÍa:rn lot bonon. Carla ' četa 
a.rero ne estM rliiúigi; sědkoBstruiion, 'pri kio!~ homaro 
povas senli pura:rl gojon «. 

(Koncent/'i, ne disl/'i). 
2/1-a de Februaro 182[1. - »Cie eu la ~{kademio:i oni 

trakta, lrOTllulton , tre multe da nenecesajoj. Kroll1e la 
tl i I'ers"j docentoj tro vasligas siajn fakojn, multe pIi ol 
lilúgas por la bezuno de iliaj auskultantoj. En anIaua 
tem po kem io kaj botani~o eslis traktataj kiel akcesoraj 
parloj de la medicino , kaj lio suficis por Illedicinisto. 
Sed nun IwmJO ka:í bOlaniko farigis , memslal'aj , nesupcl'
rigardeblaj scicncoj, cl kiuj Giu postulas tutan honwivon, 
kaj ' on i volas ilin kunaltrudi al la rnedícinisto! Tio ne 
pOI'US boncfiki; unu fako cslos neglektata au forgesata 
pro alia. Kiu eslas prudenta, Liu rifuzas ciujn malkon
cenlrajn prelendojn ; li limigas sin je unu fako kaj farigas 
kapabla pOl' unu . .« 

( T)ri Za tas/co de [' poezio ). 

2/1-a de Seplembl'o .l8 ::q. - »Ciuj poetoj vúkas, 
kvazarl ili estus rnal sanaj kaj la tuta mondo lazareto. 
Cinj parolas pri suferado kaj mizero SUl' la tero kaj 
pri la gojoj en Ia transa mondo. Malkontentaj ili jam 
l'slas ,kaj unu pelas la alian en ankorať't pIi grandan 
lflalkonteutecon. Tio estas vera misuzo de la Pgezio, 
kiu es las ja vcre donita al ni, por forigi la malgrandajn 
Jisecojn cn la vivo kaj por fari la horrion kontcnla 
pri la J11ondo · kaj pl'i ilia slalo. Sed la nuna generaci o 
limas {;iUll veran forton «. 

( FoJ'to de ľ ' agado j . 
17-a de Febr uaro 1832. -- »Kia bono do es las 

Cll ni , se ne la forto kaj la erno, la medion de la ekslera 
mundo tiri al ni kaj deyigi gin al servo por niaj 
pIi altaj celoj . Dum rnia Ionga vivo mi efektivigis kaj 
farÍs kclkion, pri kio mi eble povus min glori. Sed se mi 
volas paroli sincere: kiou propran mi havis escepte 
de la kapablo kaj emo por audi kaj vidi, pOl' distingi 
kaj elek ti kaj por vivigi la auditajon kaj vid'itajon per 
ioIU cla spirito kaj reprodukli gin per iom da lerteco? 
Mi nepl'e ne sulclas miajn verkojn nul' al mia propra sago, 
spd al miloj da objektoj kaj personoj ekstere de mi, 
kiuj por ili pl'ezentis al mi la malerialon. Venli; .s-tult
uluj kaj saguloj , klarpensaj kaj malvastspiritaj kaRoj , 
illfanoj , jumiloj kaj maturaj maljunuloj: ciuj dirÍs 
al mi , kion ili sen tis, kion ' iIi pensls, kiel iLi vivis )<aj 
agis kaj kiujn spcrtojn ili kolektis: kaj mi havis neniou 
pUl' farl krom kapli kaj rikolti tion, kion aliáj semis 
por mi. Finfine cslas tute sensenca esploro, hľ-iu .. lía\',as 
JiHl cl si Illem alt cle aliaj, ~ll li ' agas per si meUl 
all per aliaj. La . ceta afer.o estas, ke oni havu gl:an.d<UI 
yolon koj lerleeon kaj persistecon, pÓl' agi lau gi '; ! Cio 
alia es las malgra"a«. 

( Jl ri dem a vivo). 
(I-a ·de Febl'ual'o J 8.:l 9 ~ »La krist<1-na religio 

l'sl.as polcncajo pel' ~i , melU : per kjti la falinta ' kaj 
~uferanta homal'o ciam denove ,l(wigis. , Kl9hCed'aJ.1~"" ,k·lgi 
liun ci efikon , oni Jesás, . ~e : gi ·-é$t~. super~a.l . ďtiu 
filoznJio, kaj de tiu .gi ne" newnas' ď apo'gon,;Sam~ , 'ln:kaťi 
la filozoíio ne bezonas laa~to:dtaton dl< ,la Tellgio; 
por pruvi cert.ajn tezojn,okz. tiun~ prl' ciarna vivOp:ďai!uo. 
La 11Omo ·kredu la nemorteblon '; li ~hay~porCtio.. li: 
I'ajlon, ~i estas laú Iia na túro. kaj lidarfas .fidi .. ar 
religiaj prornesoj. Sed . s~ la filozofip "olas . j>reni< Ir 
pl'ltyon por la nemorteblo de nia aÍllmo ., e~ ď leg~ndo, , 
tiam la pruvo estas malforta kaj ne tl'e k:onvin~a~ r:;a 

kOllvinkigo pri nia daurado devenaspor mi eLla nocio ", 
de l' agadb; ' car se mi gis mia fino· s.enrip?ze {lgadas,': :,C'ď 
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Plur~j sonój al mi malágrablas,sedplej abomenc 
Tedas min bojů de hund', siras gien la ()rer I 

Estas sola hundeť, kies bojon mi audas kun gojo, 
.les, min gojigas per boj' hundo ' de mia najbar' . 

Car gi je mia knabin' ekbojis, kiam si kaSe 
Foje stelÍgis al mi : preskau perfidis gi nin. 

Nun, se ekbojas cj hund', mi ekpensas ·ciam: si yenas , 

Aú mi pensadas pri ľ temp', kiam si "enisal mi. 
Goetfje .(K. · KaJocsay) : RomaflegJo· 

tiam la natul'O havas 1a dey'on, doni al mi alian formon " 
de ekzistado, kiam la DlÍna ne pIu povas eheni .ffuau . 
spiriton " . 

(Pri Za utilismo). 

2()-a de Februaro 183 I. »Estas IÍlu la nat~1fO 
cle l' homo, rigal:di sin kiel la celon de 1<1- · kreado-, · 
ciujn aliajn objektojn nur ,lau Ja rilato al · si kaJ.· lau 
la grado, kiom iIL "s~rvaskáj utilas al li. Li subigas . 
la mondon de l' vegetajoj.kaL de l' animaioj : kai- for~ 
glutante aliajnkreitajojn kiel konvenajn nutrajojn li e.k
koms sia)) dio"n kajgloras ties Donecon,kiu . tiQIll1latrtt 
zorgis. .por ·Ii.l,i forpl'erias de la , bovino la l*ton, 
de la .abeld la mielon, de 1a , safo la , l~on; . ' kaj 
atribuante al ' tiuj· ajoj QliÍ.econ por si, · li kredas . arikaú:; 
ke por tio ilfestas . kreitaj.Li ne půvas. ;iril.ag.i, . ke ce" 
la plej malgrandaperbqi,'ne 'estas .por li; '-!-~j , se ies 
utilon ,li nuiltempe ankorau iH)'~ekkonis, 'li tamen kredas,. 
kl) gí estontitell!Fe . č'e~t~ malkovrigos. ;.Kaj . klel 'la hqrl~Oi 
pens(ls ci rilate, tiélli . pensas3,Ilkaugen~rale; ,kaj' ·fi{ ne· 
pl'eterlasas, '. enpQr6 sian . ~uti~lln· pe~smanierQn,~ ~ .,;' l~ , _ 
vivo ankau ,;,on lasciím.conkaj .ankau ce la, div,i.:ifs\l-3- .ď 
partt>j . Jé ol'g<misU1Q dema'll~i : pti . ti~ las.ko 'kaj l!tilo.. 
T~(i . ebIe ' taúgos kelka:n tflmJ?QQ.; -kaj áIlkať'toen. . kscieoctJ 

-Ti ďeble:RQVOssúkcesi ·tiel: Séd ·lre ,hald.au "·~ ',,:H"l l\"lll"'~. 
. '. kle ',tiama:l 

., li ~ _:"''-' l .''_ ~'',_ ," 



• ,~,ha'\t,~~ Jli~. ~ta 'dema.ndo piilá. utilo , lademand,o: por 
"..,lió ~ :' 'estaS·:-:ftité ~e c ~ci~~a. ~ lom p!i- ' prQgresigas nin la 
' deirrianao: " KiéfíX <:tar se 'mi ďemandas: Kiel la bovo 
. ,h~Na~~Or.Q.ejn ?·.'tiaí!I , k~ndiikas ' ~in tio , ~l 1~ rigardado 
, ~dtJ2:~~ia , ~tŠ<l!Íis.n.t,o 'k.~ j sawterÍlpe ' mininstruas, kial la 

leqn<>:" n'e '~b:avas 'kaj -ne povas ha,vi kornojn, ,La utilismanoj 
opinius'!'.p~~t sian ' dion , se ili ne pludarfus ' adori tiulI . 
kiu ~_dĎn_is- :al' 1a bQV9' l;r Irorfll:Jio., . P9r ke ~i ,defendu sin. 
Se~.- al , mi, oni permesu; lt~ ' mi , ador u ' tiul/., kiu cn 
lá , ric~ :de' sia kr;eať!o es tis 6om:. granda, Ire post mil
sfiécaj" ~esto.j .Ii far~s ankorai:'! I,mu est-djon, kiu enteuas 
iliT}' :ciujn.: la homon! Oni adoru plue tiun , kiu al 
11l: 'brutQj -donas ilianmangaj9n kaj al la hOlD o mangajon 
ka j tcinkafon , kiom ajn li voll1 gui. Sed mi adoras tiun , 
k~u en la mondon metis t iom da produkta forto; kc 
-:: se nur, la miliona parto ' de gi farigas vivanta -- la 
~óndo 'svarmas de kreitajoj, ticl ke milito , pesto , akvo 
nekapablá.s , pereigi gin. Tiu estas mia dio !" 

( Poéto kaj :patri'9tismo), 

Komence de Marto 1832. - »Kiam poeto volas poli
tiku efiki, li devas fordoni sin al iu partio: kaj se li faras 
lion , liapoeteco estas perdita. Sian liberan spiriton, sian 
s"enpartian superrigardon li devas adiaiíi kaj kontrai'Ic 
~urmeti la capon de l' malvastspiriteco kaj de blinda 
malamo. Car li cstas homo kaj civitano, la poeto amos 
sian patrujon. Sed la patrujo de liaj poeúaj fortoj estas 
la bono, la noblo' kaj belo , kiuj nc ' estas ligitaj al iu lando 
au pl'Ovinco. Kaj kioo volas díri tio: Ami la patrujon? 
Kion volas diri : patriote agi? Se poeLo dum sia tuta vivo 
penadis, kontraiíbata1i malutilajn antaiíjugojn , forigi fi· 
listrajn opiniojn , klerigi la spiriton de l' popolo , purigi 
lies estetikan senton, kaj nobligi ties . sent- kaj pen s
manieron : , ~ion pIi bonan li faru pii? Kiel li agadu 
pIi patriote '? - Mi malamas ciun , fusagadon kiel la 
pekon, sed precipe f~sadon en Stataj aferoj, car cl ili 
sekvas por rniloj kaj milíonoj nul' malfelico. Mi scias, ke 
en la okuloj de cer taj homoj ciu mia agado estas ri
gardala kiel nenio , guste pro tio , car mi rifuzis, eomiksi 
ruin en ppljtikajn partiaferojn. Por esti lati la gusto de 
liuj homoj, mi estus devinta farigi ano de jakobena klubo 
kaj prediki nÍurdadon kaj sangvedadon !« 

( Pri la libercco). 

, .. ' 18-a de Januaro 18:J'i'- »La libereco es tas slranga 
afero : ciu povas facile havi sufice da gi , se li sci ~s csLi 
kontunta , se li scias trovi gin. Kaj kion utilas al ni 
abundo cla libereco, kiun ni ne povas uú! Se iu havas 
nur tiom da libe.reco, por sane vivi kaj praktiki sian 
profesion , tiam li havas sufice da gi, kaj tiom povas 

, facjl~ .havigi al si ciu homo'. Krome ni estas liberaj Dlll" 

sub cer Laj ' kolldicoj , kiujn ni devas plenumi. > La liberigo 
·ne 'konsistas eÍl tib, ' ke ni ne volasagooski ion esLanlan 
super ni, sed guste en tio, ke ni respektas ion, kio estas 
pii alta ol ni; Car dum ke ni Tespektas gin , ni levas nin 

• supren 'Ul ,gi ; kaj .per nia hon origo ni ehllontras, "ke ni 
melU portas en ni' lion pIi altan kaj ke ni indas, esti saUl
!:angaj kun gi. " 

( l),.i ,libe,r.aleco). .. 

3-a de 'Febnlaro 1830'.- , » Dumont eslas Illodera 
< liOOralulo, kio estas kaj estu ciuj prudentaj hOl1loj kaj 
..kio estas ankaií ' mi mem 'kaj cn kiu senco agi mi ,penis 

-;dum longa ' vivo. La vera liOOř.all11o klopod'as; per la ri
~medoj estantaj al jia dispono efcktivigi tiom da , bono, 
kiom ajll' li povas ; lIed li gardas sin de la in ten co , tuj 

.' pereigi per fajrokaj glavo la ~ecvitehlajn malpedekt
' 'iljejn. Li,,;'penas, per~' sata . progresadQ jom 'post iom for
~ premi. la publikajn ,malhonstatojn, sen >pereigi samtempe, 

per rime.doj perfortaj ankaií egalan ínullOJ~ da bono. En 
tiu ci mal perfekta mondo li kontentigas tiom longe je 
la bono, gis kiam la tempo kaj la cirkonstaneoj fa I'oras , 
por atiogi la plibonon.« 

( P/'i al';stolr/'alio kaj derllolualio ), 

. 5-a de Julio 18:17'- »Oni ciau1 lIlulte parolas pri 
arislokralio kaj delllokralio, La afel'o es las tut.u si lil pie 
jena : En junago, kiam ni posedas nenion ,Ill almenaií 
ne scias sati trank-vilan posedadon , ni eslas deulOkratoj . 
Seu kiam dum ·longa vivo ni akiris posedajoll , ni Íle nul' 
deziras, ke gi estu certigila ; sed ni uczil'as lInkar., ke oiaj 
iI\flln0i kaj nepoj trankvile guu tion , kion ni akiris. Tial 
cn l1Ial}únago ni ciam cstas senesceple arislokratoj , cc se 
dum la junago ni emis al aliaj opinioj. " 

( D,'vo de Cla lano ). 

25-a de Februaro 1826 .- »La mondn ne kapablas 
kontente trankviligi : la grandsinjoroj nl' volas garantii , 
ke misuzo de la potenco cesos ; kaj ]a ama::o ne konsen tas, 
cn atendado de iom-post-ioma plibonigo konlentigi pri 
III czbona slato, Se oni povus fari la homa l'on perfekta, 
liam ankat:í perfekte bona stato eslus ebla ; sed sen lio 
okazos eterne sanceligado transen kaj maItranseo ; unu 
parlo suferos, dum ke la alia bonstatas ; egoisllIo kaj 
l'DI'io kiel malbonaj demonoj viglos , kaj ne cesos la batalo 
inler la partioj. Do plej prudenle osLas ciarn , ke ciu 
praktiku, sian profesion, por kiu li es las naskita kaj kiun 
li Icmis, kaj ke, li ne malhelpu aliulon , praktiki la ~ian . 

La suisto reslu ce sia botostipo , la kamparano Jllalunlau 
la plugilo , kaj la princo sciu regi - car ao kall tio ostas 
IlIclio, kio devas esli lomaLa ; kaj neniu gin preLI.'Jl(]u , 
kiu ne scipovasgin. « 

Frankfurt ft.. H: Saalgesse 
Maldeksl:re la domo, pri kiu la juna advokato 
Goetheg'l!idi:s sian unuan kaj lastan proceson. 



( Pri revolucioj kaj revoluciemo). 

~-a de .Januaro 182( •. - »Eslas vere : mi ne povi~ 
esti amiko de la {ranca revolucio ; car ~iaj terurajoj 
staris tro proksime antai'1 mi kaj indignigis min en ciu 
tago kaj ciu horo, dum ke ~iaj bonfaraj sekvoj tiutempe 
ne estis jam videblaj. Mi ankalL ne po vis resti indi{erenta 
vidanle, ke en Germanujo oni celis, intence provoki 
tiajn scenojn, kiuj en Frarlcujo estis la wkvoj de urga n c
eeso. Same malmultc mi estis amiko de tirana arbitro. 
Estis ankaíí llIia nepra' ko~vinko , ke pri iu granda r evolu
cio ne la popolo eslas kulPa, sed la regislaroj, Revolucioj 
eslas tute necblaj, se la registaroj estas ciam j usta j kaj 
ciam 11 len taj , tíel ke ili antaiícedetas per laiítempaj pli
bonigoj kaj ne obstinas tiom longe, ~is l' o necesa estas 
eldevigal.a de malsupre. Nu, car mi malamis Ia revolueiojn , 
oni nomis rnin amiko de tio , kio ekzislas. Sed liu tito~o e3tas 
tre dubsenca , kaj mi energie rifuzas ~in. Mi ne estus 
konlrall ~i. se cio , kio ekzistas , eslus laiídindega, bona kaj 
jusla. Sed <:ar apud multe da bono samlempe ekzistas 
ankaií multc da mal.bono, lial »amiko de l' ekzislanta « 
signifas ofte ne malpli ol »amiko de l' malmodernig
inta kaj malbona. " Sed ]a tempo eslas ciam progresanta ; 
kaj la homaj aferoj havas post po kvindek jaroj alian 
formon , tíel ke instituci o, kiu en la jaro 1800 estis 10 

perfekta , j am en la jaro 1850 eble eslos kadukajo. " 

( Biblio , eldezio lťaj religio ). 

J J -(\ de Marto 1832 .- » Por rigardi bibliajn aferojn 
ekzistas du viclpunkloj : unue la viclpunklo de kvazaií 
praa religio, la vidpunkto de la pura naluro kaj racio , 
kiu estas de dia origino. Oi r eslos eterne la sama ; gi 
daííros kaj validos, dum kiam ekzistos diosentem~j cs
lajoj . Sed gi eslas nur por elektitu loj kaj multe tro alta 
kaj nohla, por farigi geneTala. Due ekzistas ]a vidpunkto 
de la eklezio, kiu estas pIi ' lalLhoma. ai estas kaduka , san
gebla kaj sangiganla ; sed ankaií gi daiíros, kvankam cn 
elerna transformigo , dum kiam ekzistos malfortaj homaj 
esta.1oj. La lumo cle senpel'a dia revelacio estas multe tro 
pura kaj brila, tiel ke gi ne estas laií la nalul'o de la l11al
fortaj homoj kaj netolerebla por ili. .Jen la ek]ezio 
aperas kiel bonfaranta peranto, por mildigi kaj moderigi, 

. por ke estu helpate al ciuj kaj por ke multaj sin sentu 
bone. Car en la kristana eklezio regas la kredo , ke gi 
estas la posteluo de Kristo kaj tíal havas la povon, liberigi 
de la sargo dc l' homa peko, tial gi eslas tre 'forta po
lenco. Kaj konseni por si tiun polencon kaj tiun res
peklon , certigi per lio la domon de l' eklezio, tio estas la 
cefa vidpunkto de la kristana pastraro. Tial la , pastroj 
malpli lL1uHe demandas, cu tiu aií tiu libro de, la biblio 
kai:izus grandan klerigon de la spirito kaj cu gi enhavas 
instruojn de alta moralo kaj de nobla homa nat.ul'o ; pIi 
gravaj es las en la ]ibroj de Moseo la historio pri la unua 
peko kaj la ekesto de la bezonů de savanto, plue cn la 
profetlibroj la l'ipclata montro al tiu savonto, 'Ia alentala ; 
kaj la evangelioj havas la taskon, montri lian efektivan 
aperon SUl' ]a tero kaj lian morton sul' la krucokid 
kompenson de niaj humaj pekoj. - Cetere cu falsa? cu 
malfaJsa ? tio eslas l'ilale al bibliaj aferoj trc 4trangaj 
demandoj. Kio estas malfalsa, se ne 1'0 tute bonega, kiu 
harmonias kun la plej pura naturo kaj racio kaj servas 
ankoraú hodiali al nia plej' alt<;l. evoluo I Kaj ď kio estas 
malfalsa, ne 1'0 absurda, van ta kaj malsaga, kiu ne 
portas frukton, almcnaií ne bonan ! Se la malfalseco de 
bihlia libro eslus decidenda laú la kriterio , cu gi trans
dona~ al ni nepre verajon, tiam oni povus en kelkaj 
punktoj pridubi la malfalsecon ce de la evangeIioj ; 
car Marko kaj ' Luko ne skrihis laií propraj intuo kaj 
sperto sed nur mal:frue laií husa tradicio, kaj la lasta, 
Johano, nur en sia plej granda a~o. Tameri ' mi rigardas, 

72 

ciujn hal' evangeliojn tute ' malfalsaj car en ili cfikas 
Ia rebrilo de majesteco, křu e]iris de la persono de Kristo 
kaj kiu estas dc' tia dieco, kia 1'0 dia iam ajn aperissur 
la tero. Se' oni demandas min, cu estas laií 'mia naturo, 
dedici respektan adoron al tíu diajo, tlam mi diras : 
nepre ! Mi klinas min antaií gi kiel antaií la dia revel
acio de la plej alta "principo de la moralo. Se oni de
mandas min , cu estas laií mia naturo, adori la sunon, 
mi ree diras : nepre! Car gi estas ankaií revelacio de 1'
Plejalta kaj ee la plej grandioza, kiun la teranoj kapablas 
pei·cepti. Adorante gin, mi adoras la lumon kaj la ge
neran forton de Dio, per křu sola ni viva~, movigas kaL 
ekzistas kaj la plantoj kaj bestoj kun ni. Sed se oni de
mOlndas min , cu mi emas klini min antaií osto el la: 
dikfingro de ľ apostolo Petro aií Paiílo, tiam mi diras : 
ne genu min kaj restu for de mi kun viaj absurd
ajoj ! - En la statutoj de la eklezio estas tre multe da 
malsago. Sed gi volas regi -; kaj tial gi bezonas malillteli
gcntan amason , kiu subigas kaj estas prela , es ti regata. La 
alta kaj rice dotita ekleziularo timas nenton pIi ol la 
klerigon de la malsupraj amasoj. Al ili gi ankaií mal
permes'is la stllclon de la biblio , tiom longe, kiom iel 
eslis eble. Car kion malrica ano de kristana parohu 
pensus pri la princa pompo de rice dotita episkopo, leg
ante konl.raiíe en la evangelioj pri la malriceco kaj mizero 
de Kristo, kiu kun siaj disCiploj humile iris piede, dum 
ke la princa episkopo preterbruas en kaleso tirata de ses 
ce"aloj I" 

( Pri mahomctana religio kaj filo zofio). 

I ]-ol de Aprilo 1827'- »Kiel bazon de lOl religi t) 

Ja Ilwhometanoj donas al sia junularo la konvinkon, ke 
ul lOl llO11l0 nenio povas okazi , kio ne estas jam delonge 
antatldecidita cle iu dio cioreganta. Per tio la gejunuloj 
csta s s llJiče provizi taj kaj trank viligitaj por la tuta \'ivo 
kaj bezonas preskatl nenion pIi. Mi ne volas esplori, kio 
vera al~l 111alvera, kio utila aií malutila eble estas en tiu 
instruo; sed finfine io el tiu kredo kusas en ni ciuj, rn
kati sen ke oni g;n instruis al ni. La instruo de la kristana 
kI'edo: }) Ec ne pasero falas de sur tegmento , sen ke via 
patro scias! " elfluis el la sama fonto k'aj montras al 
providcnco, kiu ne forgesas ec ľ on • plej malgravan kaj 
sen kies volo kaj penneso nenio povas okazi. - La in
stru'.ldon en la filozofio la mahometanoj komencas per 
lOl dogmo : Ekzistas nenio, pri kio oni ne povus aserti la 
malon ! Tiel iIi ekzercas la inlelekton de la gejunuloj, 
pustulante kiel laskon , ke ilieltrovu kaj elparo]u la kont
raíían opinion al ciu starigita Olserto ; kaj el tio devas 
sekvi granda lerteco cn rezonado kaj parolado. Kaj post 
kiam de Ciu starigita tezo la kontraúoestas. asertita, ,ek
cslas la duho, kiu clo cl la du opinioj estas la vere ,'era. 
Sed en dubo oni ne emas restadi ; gi pel,as la spiriton 
al pIi detala esplorado kaj ekzamenado ". kaj se tiuj es tas 
perfekt~ faratOlj, tiam elfluas el ili la cerleco: kaj g~ 
estas ja la celo , eit kiu la lJOmo trovas plenan trankviIig,on. ' 
Vi vidas, ke ell tiu instruo mOlnkas. nenio kaj ke ni 
kun Čiuj niaj sistemoj ne pIi multe progresis, ke entute ' 
neniu povaspli multe pro;gresi. « 

Paul Bennemann, Ceip2ig 

Muselo kaj burdo. 
- Alessandro !1a22o]jn'i -

J~Il, e.n la aranca reoo 
Kaptita estas la muSelo, 
Sed grKluda . burdo gin trapasas 

, Facile. 
Ce l' homoj-uu, 
Simile? 



EL ·LA VERDA BIBLIO 
- J. LEJZEROWICZ, LÓDZ -

(Kelkaj piuloj pe tis min malkasi 
Ja misteron, kiel kreigis la verda 
lingvo. Ci sube mi malkasa:; clo 
la Misleron de l' genezo.) 

éa.pitro I. 
I. En la komenco Schleyer kreis Volapiikon. 2. Kaj 

Volapiik estis senfOl'ma kaj kaosa, kaj mallumo 
estis en gi. 3. Kaj la Poienca Senkorpa Mislero 
diris: ESŤu lumo. Kaj farigis Esperanta. tl . Kaj 
la Senkorpa Potenca M:stero vidis la verdan 
lingvon, ke gi estas bona. Kaj 1a Potenca Senkorpa 
Mistero apartigis la Verdan Lingvon d2 Vo:aplik. 5. 
Kaj la Potenca Sellkorpa M:stero J1::>mis la Verdan 
Lingvon eterna tago, kaj Volapiikon nomis nokto. 
Kaj estis vespero, kaj e3tis mateno - unu tago. 

6. Kaj la Potenca Senkorpa Mi·stero diris: . Estu 
firmajo eil la lingvo. 7. Kaj Li kreis tiun firmajon. 
8. Kaj Li nomis la firmajon regula akcento. Kaj 
esl is vesperOJ kaj estis mateno - la dua tago. 

9. Kaj la Potenca Senkorpa Mi,stero diris: kolektigu 
la gramatikaj regu!oj en unu lokon , kaj aperu b 
fotta gruncto. Kaj farigis tiel. Kaj la Potenca 
Senkorpa Mistero nomis la for tan grundon Funda
mento. Kaj Li vidis, ke gi estas bona. 10. K<Jj 
la Potenca Senkorpa Mistero dil'is: La Irunda
mento kreskigu verdajon, kiu naskas gOjOIl, kaj gi 

. kreskigu vortaron kiu dOllas laií sia speco radiko.in 
kies semo estas eu gi mem, en la Fundameuto. 
Kaj farigis tiel. I I. Kaj la Fundamento elkresk
igis verdajojn 1au sia speco: verdan lingvon kaj 
verdan movadon, kaj vortaran arban, kiu hav<Js 
radikojn, kies semo éstas en gi mem, en la Funda
mento. Kaj la Potenca Senkorpa Mistero vidis, 
ke gi estas bona. 12. Kaj estis vespero, kaj estis 
mateno - la tria tago. 

13. Kaj la Potenca Senkorpa Miswro diris: Estu 
J.qmajo eu la ciela formajo por apartigi la venhn 
lingvon de maUumo.. 14. Kaj gi estu lumajo por 
lumi super la tero. Kaj farigis tieI. 15. Kaj Li 
faris la grandan lumajon por regi la mondoD . 16. 
Kaj Li starigis gin sm la ciela firmajo por ke 
gi lumu . SUl" la teron. Kaj la Potenca Senkorpa 
Mistero nomis la lumajon Verda Stelo. 17. Káj 
li vidis, ke gi estas bona. 18. Kaj estis vespero, 
kaj estis mateno, la kV;lra tago. 

19. Kaj la Po.tenca Senkorpa Místero diris : la V art81'o 
aperigu lllovigantajojn, ÝÍvajn estajojn, kiuj fleks
ebligús la lil1gv<m . . 20 . . Kaj Li kreis la afikspjn , 
ki'Ujn aperigis la vortaro, 'la sufiksojll kaj pref
iksojn lad ilia speco. 2 I. Kaj la Po ten ca Senkorpa 
Mistero vidis, ke gi es tas hona. 22 . Kaj Li benis 
ilin dirallte: ' fruktu kaj multigu, kaj . plellign la 
vortaron (kaj tial 1a afiksoj tiel multigas gis nun). 
23. Kaj estis vesperokaj estis mateno - la kvina 

. ·tago. · . 
24. Kaj-Ja Potenea Senkorpa Místero · di,ris : la vortaro 

aperigu rampajújll kaj . vermojn kiuj tur~entu la 
lDúndon. 25. Kaj Li kreis la neologismojn kaj . 
ciujn malfaeilajn Yortojn~ lai1ilia speco, por eterna 
turmento de la: !IloýajverduloJ. 26. Kaj la Pot~nca 
SenkorpaMistero diiis :. Ni kr,eu po!cucan aferon, 
ke ' _gi estu la akso de la lingvo kaj regu la 
gramatikon.27_ Kaj Li kreis ·lá. alruza.tivon. En 
fOflllo de la,; !inajo N '.li kreis .. gin.. 28. Káj l~ 
Potenca SeDkorpa Místero diris al gi: fruktu kaj 

ll1'ultigu kaj plenigu liJ. verdan lingvon, kaj l'egu 
super ciuj oeteraj reguloj de la Fundamento. 
(Kaj depost tiam ciuj verduloj uzas la akuzativon 
en trou abundo). 29. Kaj la Potenca Senkorpa 
Mistero diris al la man do: j.en Mi dOllis al vi 
ciuj ' regulojn de la Fundamento. Oi estu por vi 
sanktajo. Kaj farigis tíel. Kaj la Pownca Senkorpa 
Mistero rigardis cion, kion Li h eis, kaj vidis, ke 
gi estas tre bona. Kaj esbis vespero kaj estis 
mateno - la sesa tago. 

30.. Kaj es ti !> finitaj la FWldamento kaj Radikaro 
kaj ciuj iliaj apartenajoj. 31. Kaj la Potenoa 
Senkorpa M:stero fjnis en la sepa tago sian la))oron, 
kiun Li faris , kaj Li ripozis en la sepa tago de 
la tuta laboro, kiul1 Li faris. 32. Kaj la Potenca 
Senkúrpa M:stcro benis la sepan tagon kaj sankt
igis gin, car en gi Li ripozis, legante la originalau 
literaturon, kiun Li faris kreanw. 

33. Tia estas la naskigú de la Fundamentu kaj Hadik
aro, kiam ili estis kreitaj. 34. Kaj la Pot.enoa. 
Senkorpa Mistero kreis la Verclan Lingvon cl Prud
en~ú kaj Logiko, kaj Li enblovis en gin spiron 
de vivo, kaj Esperanto farigis Vivallta Lingvo. 

35. En sep tagoj estis kreata Esperanto, kaj por eterna 
memoro la Verda Popolo festas ciuj al'e la uni
versalajn kongresojn dum sep tagoj. . 

, éa.pltro II . 
J. Kaj okazis post multaj jaroj , kaj Slit' la frallca 

tcro aperis mago, 2. Kiu venis adorklinigi 
antau la Vcrda Stelo kaj di svastigi la vCl'dan 
lillgvon. 3. Kaj lia nomo estis Bo-frunt. 4. Kaj 
li estis unu el la multaj fervora.j apostoloj de 
la verda afero, kaj guis seriozan fidou inler la 
verda . popolo. 5. Kaj okazis, ke la satano ten tis 
lin , igante lian koron fiera kaj jaluza. 6. Kaj 
Bo-hwlt ekpensis ,en sia koro: 7. Mi kOllstruos 
lingvon, kiu disvastigos tra la tuta mondo, kaj mi 
akiros al mi gloron kaj potelloon. 8. Kaj 'mi 
atingos la supron de I' cielo, superos la sagon de 
I' Sinjoro. 9. Kaj li laUfaris idiomon, kiun li 
nomis Ido, 10.. car ido de la verda lingvo li "olis 
fari gin. I I. Kaj la Sinjoro mallevigis poj' vidi 
la faron , kiull faris Ba-frunt. 12 . Kaj 1a Silljoro 
diris: jen estas unu popalo kaj unu lingvon ili 
Ciuj havit>. Kaj jen, kion tíu ~kies nOlno estis 
Bo-fnmť) komCllcís fari. 

J 3. Ni maUévigu. do ' kaj kOllfuzu lial1 lillgvon , 14. 
kaj farigis granda konfu~o intcr tiuj , kiuj kreis 
JdoIl. 15. En maUonga tempo farigis cl gi multaj , 
multaj lingvoj kaj . unu homo ne komprenis la 
alian. Ciuj ekbatalis ' inter si, dirante: mia lingvo 
c--;taS la vera lingvo. 16. Tial oni donis al tiu 
loko la nomon Bahel, car tie la Sinjoro kOllfuús 
.1a lingvon de Bo-frunt. 17. Sed la vcrdaTJ popolou 

. la Sinjúro efkond:ukis cl la lando Babela kaj 
, ko.ndvkls. gin . el1 lá lal1don Bab'ilan, car ili havis 
unu klaran lingvon. 

í 8 . .Jen estas la generaeiarú de Ido: Ido havis la 
agon de, k.elkaj j~roj kaj naskigis al gi Esperantido. 
1.9. Kaj Esperan.tido naskis Oecidentaloll, Idiom 

• Neutral kaj 1l!íerlingua. 20.. Kaj al ili naskigis 
N~ L.atm. kaj Anglie por eterna malhonoro. 2 I. 

- Kaj multaj ali.aj g~ la nuna tagú kaj gis. la fino 
. de ciuj tagoj. ? 2 . Ili ciuj viva.s efemeran vivon, 
car ili estas polvo kaj rcfarigos polvo. 

7.3 
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JldmoDo 
Goetfje 

Kiou do la hom' pretendu? 
Cu li en trankvil' sin tenu, 
K(~i sur io kroee pendu ? 
Cu li pelu sin kaj penu? 
Cu ruasoni do lo~lok-on ? 
Vivi nm slib lendo airma? 
Cu konfidi sin suJ' rokon ? 

, Tremas ja ce rok' plej firma. 
Unu tion , dua malol1. 
Ciu sereu kion fari, 
Ciu sereu kie stari. 
Kaj staranť - evitu falon. 

Tradukis: K. Kaloc.say 

Ce Goethe sor la FraĎenplan 
Weimar , aprílo. 

Ne, tiu ci urbo ne apartenas al la pasinto , kaj ee ne 
al la fr('rudul-trafiko, - tío ne povas igi pasinto , kio 
apartenis al Goethe. Esl,as 1a dimanc':o de pasko, brilega, 
viva, milkolora paska dimanco : GFetchen-oj kun blondaj 
haJ,'plektoj iras al la pregejo kaj festvestitaj metilernantoj 
fllrnas cigaredon antai'í la sukerajejo : parko da aiHomo
biloj {;i rka(1 la muzeo , promenantaj maljunaj geedzoj 
Slil' la bordo de la IIm , fotografaj rnasinoj venantaj de 
malproksirne kaj loka soldata orkestro, rnalnovaj kasleloj 
kaj moderna villodistrikto, maljllnaj velurigistoj en trr
atingaj malhelbluaj .lakoj apud la malnovecaj veturiloj 
kaj brunaj ledbenkoj en la negblankaj, etaj, fabelaj 
lrall'l\'eturilo:j, memorlabuloj kaj fírmotabulo j (ael vok
alo Wagnel',libl'ovendejo Wicland , suisto SchiUer ) , post
lagllleze sporta festeno kaj ves pere Goethe-memorfesLo 
en la pregejo Herder, gepatra hejmo kaj muzeo , 
k vi~lccnt jara pregejo kaj vendodomo Tietz . Ne regas la 
pasinto kaj ne rcgas la Illmo ; · la vivo regas ci tie , 10 
vi\'anta , mClTloranta kaj venont-rigardant.a vivo, la sen
sis~cma , konfuza , rica vivo. Jam ne trafas tio. kion Herder 
tli}:is sialclllpc: » Weim.ar ist ein Mittelding z1.Visch/'/l 
ilO/Sladl und Dor/ i( - gi jam ne piu estas korlega lurbo 
kaj ne vilago kaj ne transiro inter ci ambau, gi japI 
u~tas kal'aktel'o. Ankau la loko, SUl' kiu oni konslrui~ 
tiun ci mbon, eslas tia , kvazau GoetfHl estus asistinla al 
Di" , ki,UJI Li heis gin kaj · cfektive li ja asistis : Ji 
pl'ojektis la parkon . li plantis la arbojn Slil' la bo;·uo tle 1[1 
JIm , li arangis kaj li konstruis , ko.lektis kaj disjetis , al
porlis bildojn kaj slatllojn, projektis meblojn , havis pcr
SOli aD rilalon kun cio cn la lllondo : kun minoralo kaj 
kreskajo , IIl11z.iko kaj Leatro , 1\01110 kaj Parizo, bal" .HlJ
[ltru kaj fortepiano, cifero kaj litero. 

* 
Til! ci csLas la Ul'bo de Goet:hc k,íj 1'1 vi 1'0 , . .'plcna 

di) inJanoj kaj {lUl'Oj , libl'ovendejojkaj meblom agar.en oj. 
J)ekalkulinle la kelkajn bazarojn , kie oni vendás Goethe· 
~a.l lljon kaj Gocthe-notlibron kaj ' Goelhe-autoplaketoll kaj 
Gocthe-poslukon. ci tiujn dckalkulintc , ciu vendcjo es tas. 
neordinarc bongusLa kaj dclikaLa, preskaú nobla kaj arla 
de la portaJnj gis la varoj. Eé ne unu misgllslan 
pl'conmi vidis ci 'lic, nek unu misgustan virinan Cllpelón, 
nek misgustan meblopecon. (Ver~ · ja, ke c.iloke on~ esLas 
tre 'kompctenta ·pri mebloj.) En la monlrofeneslro de 
ciu veodejo -estas i;r Goetbe-koncerna:jo ..kaj iu el la kap- ' 
kopioj de Goethe llkulptita de Klauer: ' lajuvelišto ehneti~ 
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Goethe-vizitkarton, apud ~i atestletero de iu g~rmau-a 
profesoro pri lá aúlentíkeco de -l'vizitkarto,en lamontro
fenel!tro de l' panisto Goethe-saketoj" en kiujn .oni, pakas 
ltl hiskvilon kaj super malgrandaj, blondaj plekt-kukoj la 
surskribo : Gretchen-Zopfc !O pfennig. En la montro
fcne~tro de florvendejo apud korbeton da violo oni 
rnetis paperon, surskribo: favorata flor.o , de "Goethe. 
'En la montrofenestro de la kvarcentjara gastejo Wt>,issel' 
Schwan , apud .la domo de Goethe, kiun ofte "iútis la 
soeieto Goethe-$chiller, ni vidas tablon rice metitan de 
malnovaj porcelanoj , SUl' gi menuokarto, rica kaj aburida 
IlIenuokarlo , foje ci tiun finmangis gesinjoroj Goethe 
dum ill solena okazo. La asocio Armbrust elmetis la 
man-pafarkojn de Goethe k~j Schiller, lil papervendisto 
elmetis la morUmoncon de Goethe. 

Gestern Vormittags halb Zwolf Uhr stub 
mein geliebter Schwiegt:rvater, der GrossherzogL 
Siichsische wirkliche Geheime-Rath und _Staats- , 
minister 

JOHANN WOLFGANG VON GOETHE 
nach kurzem Krankseyn; am Stickfluss in Folge 
eiiles nervos geworueneJ;l Katharrhalfiebers. 

Geisteskriiftíg und liebevoll bis zum letz
tem Hauche, schied er von uns im drci mld 
achzigsten Lebensjahre. 

Weimar, 23. Marz 1832. 
Ottilie, von Goethe, geb. von Pog
wiséh, zugleich im Namen meiner 
drei Kinder, Walther, Wolf tmd 
Alma von ' Goethe." 

La placon, kie -staras . la domo, oni nomas Frauen
plan. La fenes,troj rigardas al la placo, sur lil. placo 
malnova verda puto kaj IJlalnovaj domoj, rugaj kaj yerdáj 
domoj, bluaj dornoj kaj rozkoloraj dOinoj, - tiuj kelkaj 
novaj konstruajoj inteI' ili neniom fusasla bildon. Bela, 
nobla kaj simpla unueta~a domo, propre duetaga, car 
oni metis fenestrojn ankaií. en, la tegmenton, unu vicon 
da fenestroj , kiel ce la ceteraj burgaj domoj de la tiamaj 
tcmpoj. Kvindek jarojn 10gis ci tíe Goethe, antaiíe li 
nul' luis la dOinon kaj kiam la princo gin donacisal li, 
li tI',msformis gin lati síaj projektoj. Liprojektis la vastan . 
stuparejoll he,lverde pentritan, kie li statigis la statuojn 
en la nicojll, kiujn li akiris dum laltalia vojago, gipsajn 
kopiojn de antikvaj statuoj . Surlaunua etágo .la fláva 
c1lmbro, ki-c oni arangis la festenajn "tagmangojn; la blua 
J1luzikcambro, akceptaj cambroj.Ni restu ce tio, kion ne 
enlenas 1a Baedekcr kaj kio' kaptas _nin ci · tie pIi ol cio: 
kiom hodiaua , kiom m.ofler!,-a estás ,til1 ci logejeo. Blimkaj 
srankoj es Las tic ci, kiujn Ji projektis, tute . malaltaj 
sI"<mkoj kunnuraj tirkestoj, _cnkiuj li~ hav~s ,desegnajojn 
ka3 ' ,gn~ I'urajojn" K vá.J;í(I. . akura~e, Ja s'1JIlajrh $r:ankoj.n ,pli ,
vidis pasifltsCllHljne .-en Berlin ' en · moderna mebloekspoz- ' 
lCIO. La . » F\ihrer« Ulontras Ion .kun rnist~ra rÍdetO': pl'i .. 
kio cLu miras . . : dissovebla.' .blanka '. potidó . kunHg~s)"3. du 

. call1brojn, djss,ovebla modernú blanka epordo,kiajn· fiet.e-
moulrtls la10gant,oj de..Ia m~del'naj ."virIoj . ·G®the proj-



ektis ankau či tiun. Speguioj ... (FoJe en Berlin sinjor
ino diris ion tre delikatan pri la speguloj de Goet.he, si 
diris ke ekzistas speguloj, kiuj montras nin pIi malbelaj. 
ol kiaj ni estas, kaj ankaií , kiuj montras nin pIi belaj . 
En la speguloj de Goethe oni sin vidas pIi bela. ) En ]a 

lo~ejo estas nenia odoro de' pasinto. El la feneslroj oni 
vidas al la placo, kie florante ondas la paska , dirnanco. 
nur lit fenestroj de l' laborcambro kaj dormobmbro rig
ardas al la silenta, dormanta marta ~ardeno. Tiu ci labo:'
cambro lute diferencas de la riea kaj eminente I'Iobl3 

, karaktero de l' lo~ejo , - kruda kaj severa cambl'O c3las 
ci tiu, la rabotitan tabloH. nur la tempo faris glal~ , "fI 
la sranko: pezc binditaj libroj. sur la skriba pllpitro: 
ínineraloj kaj inkujoj kaj malgranda , rust :l, rompila "pl'g
Illo,en kiu oni jam ne eslas bela. Ne. ti.· ci nt' lici, 
esti bela, tie ci oni devis labori , tien ci nur la t.ri pll'j 
bonaj anlikoj povis enpasi, tie ci li ne estis afabh dOIll
maslro, sed sinama kaj grumblema verkist.o. ki" jd;ulis 
siajn postukojn en kadukan , alLpiedan kanokorbon (A nk;,,'. 
la kopiajoj de liu ci korbo estas elmelitaj en la monlro
ienestro de korbovendejo, kun , la surskribo: poStukujo 
de Goethe, taiíga kudrokorbo) . Baromelroj kaj tabeloj. 
pIano de ~ardenaj laboroj por la prinlempo de la jaro 
! 832., en telero nigra lero por analizo, ne es las penll'ajo. 
ne es tas tapiso, ne es tas kurtenoj SUl' la feneslroj. U nll

Dura eta statuo estas ci tie , opale brilanla ela bmt.o: 
NaJioleon. En tiu ci eambro li okupis sin pl'i krislaloj 
"aj kreskajoj , opliko kaj geologio kaj etnografio kaj !'sla, 
tie ci lensoj kaj desegniloj kaj mezuriloj kaj 'iergioboj 
kaj taheloj kaj kalendaroj. Apud ~i la malgranda call1bro. 
kie li dormis 'kaj kie li mOl·tis en ' la granda apogsego jl' 
Ia dudekunua de marto 1832. ' 

Ne, ne estas muzea silimto en la domo kaj ne haltis 
la horlo~oj ell la momento de l' mortci. La domo estas 
plena de homoj kaj en ' Ciuj cambroj iras la horlogo j, 
akura~e, fideble, se tiel placas : simbole. Ne haltis la hor
lo~oj en la momento de l' morto, kíel ne mor tis ankau 
ilia mastro: cie li vivas en tiu ci domo kaj cie li venas 
ren}{onte al vi , sed ne kiel fantomo, sed kiel vivo kaj 
realo ; lia giganta . ombro jeti~as SUl' la nekulturitajn 
martajn terojn, sur kiuj ondadas la dimanca brilo, ci tic 
li iradis tra kvindek printempoj kaj rigardis la ekkresk
intan herbon, prenis teron en la manon kaj enpensi~inte 
disfingrumis ~in, ei-voj~ li Iris al la virinoj, kiujn li 
tnlis kaj kiuj plie amis lin, al la homoj , kiuj lin konis , 
sed kiujn li plie konis kaj mi kredas ke nul' en lia urbo 
povisokazi, ke la malgranda knabo, kiun mi demandi. : 
kie 'estas la L'andesmuseum, enposigas la kuglojn , per 
kiuj li ludis kaj atentigas min , ke, se SUl' la partero mi 
enrigardos , post la tolomuron de la Goethe-kolektajo, mi 
vidos la Rodin-statuon, car celere ~i nun ne e5tas videbla 
pro la Goethe-ekspozicio. 

Ci1i Bródy 

MI./I. ./lN G II € O 
- JlJa Q B A GRl" -

. ' An,~ií nelorige mi ric~V!s leteron prip~elj~o de mia 
sesJ.ru:a fileto. Por ' forpeh la tedan malliheron de Ia 
eambro dum pluva posttagmezo li faris kvÍnstrofan poem
éton; kompreneble ne skri!)e,car li ankorau ne konas la 
arton de la. literskribo. La titolo estis: »Kantas la 
p~intempo~ . Ternis pri -veki~o de la naturo, pri rideto 
d~.I~ ,ka:mpqj, pci: f~ta sinÝ~stado de la arboj kaj ank3;u 
pn la petoll!do de la paska leporelo, alportanta dolCa]ll 
d0!lacetojn. La ripeti~anta rekantajo estis: »Kantu, kantu 
printempo, j,éla«. " ' 

Mi "scias, ke en Jia p~rneto mafikis la. severa rilmo 

kaj rimoj ne ornami's la {nfanajn versojn, tarnen mi 
sentas, ke ~i estis plena de pura poezio, car ~i erupciis 
el infana kredo. Gi similis al la unua fIOl'eto de virga 
kora hnmo, en kiun la Nekonat.o jetis ~ian semon. La 
kanto de la infankoro es tas rib en r evoteksitaj SOIl~Oj 
kaj en naiva pompo... Pro emocio mi eklarmis ... 
Fileto miu , ankafl mi , kiel infano , ekkantis la unuau 
fnjon pri la printempo. Cu gi pepelis pri la alendado 
de ]a printem~o aú gi himne laudis la bur~onadon , mi 
ne rcmemoras , ! EgaJe. Nun vi kantas sopirplene kaj 
kun via kanteto el multmiloj da infanaj animetoj flugas 
la prega voko: " Kantu , kantu printempo bel a 1« 

Intel' miaj haroj ekbrilas kelkaj prujnotusitaj , La 
Vi\'o plugis profundajn sulkojn en la humon de mia 
kMO , sed la llIililo kaj la poslmilila vandalismo dekuJll j~ 
la rp\'<,flomjn de mia kam po. TallHm el) ni restis io: I, 
C;1II1l1l ntl'/lflado de la [l/'illl ernpo . Tra landoj mi vag;ldas, 
:d animri\'elaj rigarcloj mi krocils mian rigardon, kaj nli 
atentas : cu purpllri~as jam la horizonto ? Cu veki~as la 
komeio de homopl'i sili propra valoro? Mi memoras pl'i 
vi. fildo kaj pri la nova generacio , kiu kOl'sire vokas la 
pl:int elllpan lagigon . Bl mia ;mimo eligas dolore, vel'. , 
lal'lllbanite Ia krio : »Kanlu, kanlu prinlempo bela 1« 

En lrouzilaj cifonoj kun froslolrema animo ni cillj 
at('nd,ls la ve/'on pl'inlernpon. Ni alendas kaj plendas pri 
gia obslina lIIalfl'lligo. La nebulo de la haoso regas, En 
lin npbulo eranagas la Horno , tiu Bomo, kies tasko kaj 
c:eJo es Los krei novan epokon. Kie Li e3las? Cu ankaií Li 
spnsukcl'se sercas la \'olon en la korblindiga nebulo? Cu 
Li nl'niam ah-enns estante fantazikreila figuro de h 
tUl'lllt'nlilaj ;U1imoj ~J Ho, kion mi donu por vi , filelo kaj 
kinn ni ciuj posllasu por niaj gefi loj ? ! La nuna gener
aci n es tas mizera , prirabita kaj ce giajn songojn neni.ige 
moka, la Iuriozan'1a 'Ilgoismo. Kion ' ni respondu sem 
IIIpnsogn al Ia cenlmiloj da infanaj animoj , kanlantaj 
plcnespere: »Kanlu , kanlu printempo bela !« ' 

Aúskultu , filelo mia! La koro de via palro parolas. 
Aúskultu vi ciuj , karaj animetoj , atendantaj kaj kant
;mlaj ! Amanlo de la Homo parolas al vi. Mi rigardis en 
la profundon de miaj kunsuferantoj kaj tie j am purpur
i~as la auroro de la printempo. La Nova Homo divldile 
preparas pIi belan estontecon por vi. Mi vidis kaj vidas 
la vizagon de la Nova Homo. Kora lumo heligas gin. 
Celhava persisto radias cl Lia rigardo. Lian volon hal'das 
la haoso de la nebulo: la sterlora helpkrio, la sunvoka 
veado, la . sakra . pre~o kaj la hipokrita pio , la ciutage 
malhonongala Ideahsmo, Ja mortdanco de la malprud
enlo. Tiuj monstraj ornbroj , fanlomantaj en la nebulo , 
limigas nur nin, sed ne la Novan Homon, kiu dividite 
vivas cn la koro de la suferan toj. Prepariga~ la DO va 
eliko de la paca epoko. Plenespere voku la . prinlempon 
kaj kanlll , kantu! La semoj de la Nova Homo trovas 
perfekte plugitan humon kaj la burgonado jam ' komenc
igis. »Kantu, kanlu printempo bela 1« 

Ne demandu pri la vojo! Neniu konas gin. La Vivo 
eslas rnilvizata kaj milionkapa. En la haoso la individllo 
ne povasorJenti~1. Sed ne timigu vin, ke la homaman 
kanton akompanas eksplodoj de grenadoj, sangaj morl
krioj , car ln malprudento plugas kaj la veG semas. Ne 
nauzu vin, ke dum enterigo de pacapostQlo pinti~as 
bajonetoj paradaj al ~a eielo 'I. Mo:totimon de 1a a~oni: 
anto montras ho. RIgardu clrkauen! La celperdmtoJ 
oratoras pri interfratigo kaj rnalarmado, , sed samtempe 
konslruas bucmilSinojn , íabrikas vivsufokajn gasojn. Nur 
pro timo 1 Pro timo! Cu pereos 1a mondo? Ne I Ne! 
Ne ! La volo de La Nova Homo venkos Za haoson sen 
pereigo de la mondo. La Tero fari~os unueca patrujo 
de la hornaro. Sed pri la vojo... pri 1a vojo ne dem
andu! Nenio konas gin, car Dun Tegas la nebulo de 1a 
,naoso/ kaj nul' eD Ja koroj psalmas melodio de »Kantu, 
kantu, pnnfempo bela 1« 

, Jes, kantu printempo bela! Je via soreo ekfloros 
la narkotila idealismo, pompan veston prenos al IIi la 
animo, dispersos vivdonajn radiojn la kora varmo kaj 
Sll per la ' nebulo kreigos tia harmonio, kiull venki ne 
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půvos ia plej komplikaj buČmdinoj, nek sufoki ia mort
igaj gasoj. Ne, car la monslroj de la nebulo nanigas 
sub la potenco de la Nova Printempo, kies matenigo 
jam pUl'puras 'en la homa inteleklo. Ho, filelo mia kaj 
vi infanaj koretoj , jam kantas la printempo I Milionoj 
aspiras al la aItoj. Milionoj preparas por vi pIi bclan 
eslonlecon. Milionoj migras for el la neh lllregata regiono 
supren al la pintoj . MiTionoj jam konscias, ke la nebulo 
eslas surteriginta nubo kaj super gi la suno viviga, kor
kal'esa brilas. Supren do al la pinloj! Ni eslas homoj , ni 
rajtas vivi , ni rajtas bani nin en la sllnradioj , ni rajla, 
ebriigi de la lumo kaj inspirile de la J usleco, Kompreno 
kaj Amo ni rajtas deklar i al niaj gefiloj: Via prinlem
povoka himno estas aiískull ila kaj en la , koro de vjaj 
gepall'oj jam kantas, kanLas la printempo bela. 

~ 

SERCADO, LING va, SOCIO" 
Konstatinle , ke la I ingvo estas interligilo, socia fe

nomeno , ní devas rekoni. ke oni povas gin sarnc influi , 
kiel ciun socian aperajon. Kaj ke ci tío ne cstas nura 
leorio , sprl jo pruvebla pel' faHoj, tion monlras inter 
aliaj la hungara lingvoreformo, kiu cirkaú 180 I. renovigis 
la lingvon . tiulempe ne sufice c5primkapablan , per novaj 
vor loj , novaj slIfiksoj, vortmallongigoj. (La jarnlllll ero 
en la libro de Drezen ( I !)O r) erara, guste 100 jarnjn. 
Clona prese raro. ) 

Oni ne P()v~S knnlesti , ke cn la histol'io de la JlIond
lingvo regas .l a sal1laj legoj, kiuj difinis kaj difinas la 
formigon de la homa socio. La hist.orio de la homaro 
havas diversajn periodojn , al kiuj aparlenas diversaj mal
kovl'oj, iom post jom lransformantaj la homan vimn. 
La hOl11o sel'cadas la pIi pedektan vi von kaj la hist.or in 
dc la socio estas rakonto pri la pIi kaj pIi racia konlen tig<> 
de la bezonoj homaj. 

Mi diras pretere , ke ni , nunaj homoj , havas la sub
jektivan el'arsenlon, ke nia vivo estas pIi grava, pIi signifa, 
ol la gisnuna vivo de la homa1'o. Sed liu ci sento certe 
cial11 ekzistis, gi cstas la ciama lokomotivo de la hOlila 
evoluo, ligita tamen al la relpal'o de la reala progresn. 

Do, la socia ordo sangigas, \J voluas. Kaj la hOl11o , 
llll sla periodo.. esploradas kaj trovadas la plej konvenan 
vojon por rnarsi antalien al ia konlentigo dc si:aj aktualaj 
bezonoj. La antai:ienmarso renkontas novajn beznnojn 
kaj novan scrcadon. La triba sistemo.. en sia aklllab 
epoko, es lis la plej konvena socia sistemo, k<lj la formigo 
dr la st~toj nekonlesteble okazis laií la neevitebla vojo de 
la evoluaj legoj. 

Kaj nun ? Sc mi ' provas min fOrSiri de tiu sub
jeklivismo, kiun la memsento neeviteble trlldas, mi eble 
povas pensi ke la ' rapidu . febro de la nuna hOI11O esta~ 
troa , sed ec kun la plej singardema konsidero oni devas 
konsati , ke la novaj bezonkontentigoj estigis nun , guste 
nun , novajn bezonojn, kaj ci tiu ja,rcento, vidanta nian 
e~emeran vivon. alporlos novajn formojn de la !tom a 
VIVO. 

Jen vero, klon ni devas ne forgesi ! Antau ' lel kaj 
monatoj mi legis verc bonegan modernan fabclon , kies 
aútoro - bedaúrinde - ne mi estis (car volonte mi 
fierus pri gia alÍtoreco). Tiu fabeleto bonege karakter-, 
izas certan kategorion .de homoj", kiu nul' poste emas 
konstati , ke okazis io. En la {abelo temas pri sro X. pri
vatoficislo , kiu, laborante de mateno gis vespero, matene 
ege rapidas en la kontoron kaj nul' vespere havas tempon 
legi la matenan jl1rnalon kaj scii~i pl'i la hiera,liaj llkaz-

• E. Drezen; Historio de l\fondlipgvo. . Eldonis 
Ekrelo , Leipzig. Prezo mk. 7.-+ro%. 
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ajo). riel okazas de Jaro ai jaro. FOJe okazas ;0 "ete 
grava kataklismo: la mondo pereas. Sed nia X. sciigas 
pri tio nul' la postan "esperon , car matene li ne havis 
lempon (kaj kutimon) legi la jurnalon. 

Do ni ne rajtas fermi la okulojn antaií la fakto , ke 
la novaj ebloj , inventoj kaj malkovroj naskis jam gis 
nun novajn situaciojn kaj en la utero de la novo sin 
kasas la embrio de la naskigonta Morgau. Ni deva:i kon
formigi al la dil'ekto de la evolllo kaj serci la plej taiigajh 
vojojn , kil1j gvidas nin al gi plej certe kaj glate, tio 
estas , /áu.j ne disipas "la energiojn. 

La sancoj de la internacia' lingvo kllsas en la evoluo 
de 1'1 soci ll. La ling"o formigas lau sociaj bezonoj , kaj 
novaj bczonoj naskas novajn manierojn de kontentigo. 
La vojo. de la bestaj homhurloj gis la internacia ' lingvo, 
estas sarne longa , kiel tiu de la primitiva tribsistemo gis 
la moderna mondckonomio. La opaj fazoj de la inter
nacia lingvoproblemo akre montras ci tiun paralelecon. 
(Pri tiu fr apanta paraleleco Drezen parolas malmulte.) 
M~nkas sufica loko por detale pritrakti nun ci tion , sed 
se ni j etas subitan rigardon al la historio , okulfrapa estas 
ln fakto ; ke la ideo pri la internaci a lingvo ondringas 
sur ]a surfa eo de la homa cerbo jam ce la komenco de 

Surstrate 
- Rl1da Dresen -

Vintra vespero, malvarma, malfrua. 
Jam duondorma.s la urbo senhrua. 
Sur la cielo flagradas kandeloj, 
Brulas kun briľ J;lliriadoj da steloj. 

Sonas la autosignilloj obiJuze, 
Brilas reklam-oj nun malpli amuze. 
Sonoriletoj de glitveturilo 
Gaj,e tintadas en nokta trankvil·o. 

Estas pii vive ce stratoanguloj : 
Strabasesplore la viraj okuloj, 
ni inviton cinikan atendas, 
Manon kun peto senhonta elendas. 

Oni ekhaltas, parolas, demandas, 
Kaj sub la steloj afere marcandas, 
Tl'aucas aeron ekriď abomena. 
Kaj mallUmigas ciel' steloplena. 

(19 28) 

.Il1lJoko 
w. Jl. Jo.fjnson 

Diol Kial mia kol'O 
Ne kapablas trii i ka.nte, 
Kiam gi eu sia _kago, 
Devas . danci jubilante? 

. Kial gia pura -gojo 
, PremsUfoke " devas muti, 

Atendante lamajn' vortojn, 
Kiuj povas _nur balbuti? 

D io I Nur havante vocon, 
Ne pIu svelus gi dolore -
Amo,ploro, kaj. indigno 
Elvers 'gus laiíhumore. , 
Ne pIu giajn vokojn fuse 

, Iúterpretus, la esprimo/, 
Kaj solecon gianrompus 
Eh-oj el la malproksimo 1 



ia nuna historio , sed ~i konkretigas nur kiam ia soci aj 
bezonoj komencas sentigi kaj submotivi glan gravecon. 
En la mezepoko kaj en la komenco de la nova epoko, 
kiam la amasoj estis ankorau posedajoj de la servutigaj 
potencoj kaj la. plej parto de la homoj ne povis San~i sian 
lokon pro teknikaj kaj politikaj kauzoj , ankorau ne ck
zistis la bezono de la internaci a lingvo. La distanco no
mata nun kilome.tro signifis en la mezepoko eble cent
oblan distancon pro la manko de teknikaj iloj , kaj pro la 
nesekureco. Tamen , tuj , j am kun la unuaj signoj de la 
~eneral a transformi~o, naski~as la konkreta . f ormo d.e la 
internacia lingvo, kreata - lau la aktualaJ bezonoJ -
unue kiiel nur skriba sislemo ; posle oni komencas serci 
paroleblajn sistemojn , kiuj tamen ne prosperas , car <1n
korau ne estas aktualaj ; ~enerale ili estas lingvoj a
prioriaj , kiuj ne apogas sin al la ekzistantaj lingvoj. sed 
naski~as el la nenio. Fine venas kun la aktuala bezono de 
la teknika kaj socia evoluo la nuna intern acia lingvo , 
Esperanto, kiu certe estos forta fundamento de la socia 
kaj senta internaciigo. Pri la . flan~aj siste~oj , miksa~o~ 
kaj pri la absurd aj planoj pn la mternacngo de na ': I:~.l 
lingvoj mi nun ne volas paroli , f akte Esperanto nasklgls 
en la plej aktuala momento kaj , kiel Drezen trafe ko~
statas, la ebleco de ~ia libera, demokratia evoluo <1 01115 
kaj donas al ~i senfinan perspekti\'on. Kornpreneble. la 
vojo de la estonta evoluo ne estas tute simpla. La rest
ajoj de la estinto ne estas forvi seblaj , kion karakterizl' 
montras lOl diversaj teorioj pri internaciismo en naciislT10 
au naciismo en internaciismo. Tamen, la bez ono j am ck
zistas kaj ec pIi forte ekzistos. En la nuna per~odo oni 
bezonas hel pan lingvon , sed , se la homaro atmgos. la 
pIi grandskalan evoluon de socia kaj monda ordo , ph ol 
verSajne ven os la tempo de la universala lingvo, ca~ l~ 
estonto devas bazi~i sur la principa fundamento : atmgl 
por la homaro la plejmulton per la plej malmulta peno. 
Lati la vortoj de Drezen , la lingvo internacia ~ \"Uzal~ 
ensorbos la tutan esencon, cion valoran cl lOl ImgvoJ 
naciaj. Koncerne la rilaton inter Esperanto. kaj la es
tonta universala lingvo, Drezen opinias, ke ci las ta kres
kos el la nuna Esperanto. Tiu ci deklar~ estas . gu.sta, 
sad iomete generala. La autoro, kiu donacls al ll! h om 
valoran fonton sciencan pri tiu ci temo, cianl konceptas 
siajn dirojn plej koncize kaj logike, sed cn tiu ci punkto 
li nur skizas, verSajne, car la studado de Ci tiu problemo 
bezonus novan ampleksan verkon. 

Entute la libro de Drezen estas ~i sfund a kaj alt
nivela, krome ankaií mankokompensa en ni a lingvista 
literaturo. Nur keJHoje mi konstatis, ke la propagandisto 
Drezen superregis la scienculon, sed la ~enerala imprcso: 
utilo kaj plezuro. 

F. Szilrígyi. 

OBSf8UO 
HAYDN. La 3I-an ' de marto f estis la mondo la 

ducentan datrevenon de la nask:igo de Jozefo Raydn: 
Dum ti~ ci tago cia ellla mODdo, kie vivas muzikamantaJ 
homoj, oyi ..citis kune kun la nomo de la austra. Hayd.D 
la nomOll de malgranda hlillgara urbo ; el 1a blOgrafl~ 
de Haydn {lni ja ne povas ellasí , ke unu el. la ~l~J 
grandaj . poetoj de la moderna instrumenta ~uziko V1VlS 
kaj 1aboris tridek jarojn en K.is~arton: ~le1 kor~ega 
o'rkestrestro de 1a famanunga,ra pnnco Mlklos Esterh~z~. 
Tie C},..snJ: la okcideitta parto . de Hungarujo, ' li paslgls 
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la plej grandan parton de sia vivo , de tie ci li kon~erls 
iom post iom Vienon , Londonon, Germanlandon, ParlZon, 
- la tutan mondon. 

La arta evoluo de Haydn , kvankam eslas la plej 
malrapida , tamen la plej certa inter líuj , kiujn kona~ .lil 
historio de l' muziko. Lia individuo laugrade maholn~l s. 
Sed kun ne malpJi plena forto , kiel tiu de la plej grand aj 
m uzikistoj . 

En niaj oreloj resonoras la fam a basa ario pr-i la 
pluganto , kiu gaje rapidas al la kampoj, kultur~ la ter~n , 
semi la grenon , kiun la humo f idele kasas en Sla ~.ernllga 
sino. En la spegulo de l' m uziko li montris a1 ll! Ilnue 
en intima proksímo la naluron k~j la h~mon , kie.1 la 
in fan on de ľ naturo. Kaj li porhs en w an proksHn ~n 
ankaií ta ncvídeblan Kreinton de tiu ci bclcga realo, klU 
krris por bono, belo kaj felico · siajn krea jojn: Hay~l~ 
sciis trasenli la tutan grandecon de ľ Krco , li p recltls 
cn sia imago la gigantan Mallumon kaj Nenion, ~l kiuj 
ia nemezurebla potenco vokis j e floranla vivo la ITI1rakl an 
cefverkon de l' mondo. 

Dio, Na turo kaj Popolo, jen la sankta l:riunuo de ]a 
arto de Haydn . Pri tio ci li verkis sian plej granwm 
cef verkon , "kiu estas unu el la plej potenca j kreajoj dc ľ 
muzika literaturo, la oratorion Jah/"eszeitm (Sezonoj) . EI 
liu ci nesan~ebl a triunuo neniam forsiri~ i s lia' individua 
vi\o . Kvankam li tute ne estis ]a elerne kontenta etburgo, 
liu ciam ridetanta »patro-Haydn «, kio lin irnagas linj 
suprajaj konantoj. Tra krudaj mizeroj, amaraj. hum ~li~oj 
li devis por si rompi vojon. Kaj tre bone h konls ]a 

persekutan vipon de ľ pasio, la bruligan sopiron , . la 
noktojn - kaj li sciis, kio estas la »soleca horo .<. Sed 
cn la plejprofundo de li a animo tiujn ci fa jrajn peg
azojn de lia individua vivo j.ungis nedis~irebl a j ~onduk
iloj al ti u lrankvile, certe ruh~anta vetu~llo , sur kllJ 'p~sa~ 
la Naluro kaj la Popolo, kaj kies nevldebla vetunglslo 
esLas la Ciopova mem. 

Supre, en la Walhalla, lo~as la d~oj : maI :~ p~e , . en 
la mall urno, de Nebelheim la NlbelungoJ, mLer Cl tlllJ du 
- meze -- sin trovas la »Mittelgart«, la tera mondo 
de l' homo. Jene kantis la antikvaj germanoj. Lall kia 
melodio? Ni ne scias. Sed ni scias, ke la poezio de la 
barbaraj nordaj meJodioj transiris en la kullur itan kanton 
de ľ Sud o kaj kreis el ~i unu el la plej grandaj ccfverkoj 
de ľ kulturo : Za germanan muzikon. La kanto sonis nun 
jam pri ali aj altoj kaj profundoj. Supre ek~rulis ~ a 
mistika stelo de l' Kristanismo, sur la malapermta vOJo 
de ľ Walkufoj galopis ta rajdantoj de ľ Apokalipso , posle 
sur la ruinoj de WalbalIa kons trui~is la ».fi.rma fo~tikaj~ « 
cle l' reform acio; kaj malsupre malferml~ls nova lfnpen~ 
de ľ mallumo, la !auko de l' infero kun teruraj monstro] 
J'ikanis al ni , anstataú 1a avida Alberich jam ten tis la 
di ablo de Luther. - La 1 0~anto de l' Mittelgart venkis 
la novajn transcendajn potencojn , konstruis sian . no van 
metafizikan hejmon. En la m uziko de liaj lukto kaj kredo 
ja renovi~is čiuj praaj febro, pasio kaj vizi o ?e la ~tikva j 
germanaj luktoj kaj kredoj , sed samtempe cla~ ph pure 
kaj majeste formi~is la figuro de 1a luk~anta kaJ . kredanta 
homo mem: tíu giganta germana homldealo, klU , cn la 
m uzíko de Bach , per ciu arda doloro kaj j ubila ~ojo 
de l' vivo, venkis la inferon kaj skermis la cje1on . Kaj 
preskati samtempe, kiam en la animo de Bach ektrump
etis 1a tri~mfaj t rombonoj de la Gloria en la h-mol
meso - eIť aústra urbcto naskigis la infano, super ki.es 
lulilo jam brili3 la sereno de 1a paco de Dio, ki u klinigis 
al la tero, sur kiu liaj prauloj tiel f írme staris, por kisi 
kaj brakunlÍ tinn , en kies potenca artista ind~viduo,.v~k
igis je imperativa konscio kaj plenflore. dlsbranClgls: 
La muziko de l' 111 ittelgart. Kia fekuDda VIVO - donaco 
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de I ' čťelo. La piej briia oplimi'smo iudis kun ťí ga]an, 
au eč petolan ludon kaj hazau ludante li kreis tute novan 
sonoran mondoll , Cll kiu la diversaj blovaj kaj kord aj 
insl,rumentoj , lambllroj. trurnpeloj, violonoj , li bere. 
sCIl~ene ~oj as pro siaj pl'opl'aj sonoj, respondadas aparle 
all hore unu al la alia, ki el la birdoj en la maja bosko. 
»Kl'eo « estis liu ci H aydna si rn fonio vere , muzika kreo 
dl) Cin , kion la majstro, slaranta SUl' la zf'nito de sin krea 
I'orlo , prikantis en la oratorio ScMpfung, 

La sorco de ľ cterna harmonio havis plurajn grand
ajn rnuzik-magojn: J osquin , Palcstrina , Mozart . . . Sed 
ni ne kOMs similan al Haydn , cn kiu la illlperio de l' 
renlo , konsel'Vanlc sian tutan teran pezon, t iom c ~ eslas en 
la intemn , pllra harmon io de l' animo. Nin kaplas la 
profllnd:l Iransspiriti~o de lin »tera harmonio «. Tia 11 3 1"

IIlOn ia I.Na vi vo ekirigas .1 a homon, rigardantan en la 
altojn , ne por apokalipsaj bataloj, scd nul' ". pre~i. 
Nun galnpas tra la lula mondo kaj tra ci uj epokoj -- tiu 
Ifayd na vrlmilo, per kiu la Naluro kaj la Popolo , la 
"K !'flO « mpm, :fa rns sian lrilllll fan eniron en la elc rnan 
illlPt'rion de la germana muziko. Kaj ln nevidebla velur
igisto ? 

La ncvirlebluloj tre san gigis ec de tiam. Kicn perd
ig is ló' piaj Haydn aj kredoj ? Scd 1'1 »l\1itlelgarL«,ckflor
in la pn };j JJa)dn a mllziko, plLlfloris, gi cstas nia patrujl) 
kaj hcjlTln nnkall nun, kaj tiuj grandaj kaj venkaj bataloj. 
killj r kiris de la »na':la « siOlfonio gis la »Mcistcrsingef « 
Pll h in'pt'rio de l' muziko, ciuj lokis sian piedon 
~nl'lill ci f loranl.a patrina tťro , S Ul' la Haydna 
»K 1'1'0 « . . _- Gcneracioj sl.aris firme S Ul' la ..solidaj fundam
I'ntoj de lia arl.o, ]a. danko de l' genet'acioj sa lulas ln 
dlJ('pnlólJl dal.l'pvellon de h naskigo de lIa yd n. 

K. B. 

PHELEGOJ PRI LA I-lISTORIO KAJ LlTEHATURO 
DE ESPEHANTO. Atentind an novajon signifas liuj či 

pn· legoj. {;ar unuparte ilin arangas la City Literary 
Inslitute de Londono" (la urbo oficiale pagas la preleg
anton) .. alipar le la persono dc l' lektoro, S-ro K. ' R . C. 
Slmmcr, ja mcm garan tias pri la ni velo kaj valoro de la 
prclegoj. La nun dissendita program o de la tria trimestro 
proJllesas rican matcrialon. La priliteratura par to dc la 
pn' lrgoj temos pri , la literatLlroj de Bulgario , Estonio, 
. Knlalnnio , Hungario kaj Japanio ; apartan priparolon 
I' i C('\'Os kelkaj gravaj vcrkoj , kicl Eterna' Bu/;;edo (Kalo
('~a) ) , Jarmi/oj pasas (Haefker) , Historio cle J(risto 
(Pap.in i) k. t. p. Okazos diskut.igaj pritraktoj pri ln 
I'!·ťpuzac!o. pri la nova kritiko. pri la tendencoj dc la 
nun;\ ",-,ropa lileraturo. La londonanoj cerle profit05 la 
okazon ausku lti t illjn ci int.eresajn prelegojn. 
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Neolog'smoj , netroveb:aj en la Plena Vort~ro 
darfi = hávi permeson 

disipi = ma~§pare dis§uti 

dura = mrumola 

lazareto = mi:ita hospitalo 

limonado -: trinkajo el citronsuko 

nanO = nenorma le malgranda estajo 

nocio = koncepto, e!emen!a 'kono 

pig~a = maldiligenta, malla.horema " 

portalo = eks:cJ"ajo de butiko 

L. T. 

sakr! = blasfemeti , n e inlencante oť-eucli Dion 

stupida = malriea en .spírito 

villo ==somerumdomo 

RfCfHZO 
Ciujn librojn , ricevitajn en du ekzempler(Jj, ,ni /'eo

enzas. Unuope riccvitajn librojn ni nur men,cias. - La 
recenzoj esprimas nur la opinion de la recl'nzinto !wj ne 
tiun dc la reda/,cio. Pro tio la redal.:cio trl' :.l!olonte 
Pllblilr.igas inlerl'saj'n /w ntrauopiniojn, lwncernanta.jn. i; jn 
aperin1.ajn rccenzojn. - La libroj, ci tie menciqtaj 'ka.j 
/'I'cl'nza.laj, estas hal1eblaj Ce la librofa/w de nia elt(PI14j,o. 

PUBLIKA LETEIW PRI LA REOllGANIZAn O. 
Memorando al la Esperantistaro kaj al giaj gvida~tqj , 'dr, 
JULIO BAGHY. Eldono de Hungarlanda E-Sociotó. :lIJ 
pagoj. Prczo: um~ posta respondkupono. 

En tiu-ci Publika Letero nia senlaca pioniro' Jl\~io 
Baghy prezentas studindan projekton pri reorganizq de 
nia movado SUl' bazo demokratia. Konstatinte la 'truhava'n 
slruklliron de nia nuna organizo, kies cefaj eraroj trov
igas en manko de senper a deciclrajto de la esp-ista 
»popolo« kaj en m anko de sana bazo financa , 'Baghy 
proponas reorganizon laií. jenaj principoj: 1) Kontribůi 
nl la Universalaj Kongresoj plej altanslIverenecon en ln 
movado ticl, ke la kongreso) farigas l a vera' le~dolla 
parlamento de nia movado, 2) Krei stahi!an fiskAn baion 
por la movado ,en formo de oficiala esp-ista depago. 
Ci-ambaú principoj estas la primitivaj n.e~ontesteblaj 
kondicoj de ciu racia politikaorganizo, cl k~u sekvas 
aliaj ~raYaj avanta~Qj ,: 1) La senpera 1!.o~!akti~o d e la 
esp-istoj kun la moyado per la oficiala depago, Qon,anta 
la t. n. rajton de ,aktiveco (t. e. ~oCdonrajtop dum la 
elektoj de ofic. delegitoj al la parlamepta kongreso), . 2) 
Solida financa fondo (kaj fonto), kies enspezoj - -d.ank' 
al la oficiala depago - atingos lau B;:Ighy la Ijumon de 
24 J .000 sv. fr. en periodo trijara (se oni ~'\c.alkulas -- la 
proksimuman nombron de aktivaj esp-istoj je' 100.0<,/0). 

La ~eneralaj traj toj de tiu projekto estl!.S tíel ~laraj 
kaj logikaj, ke Ciu serioza samideano :facile ' konaEll)t9.$ 
pri ili ,ec se oni pri kelkaj aliaj . detaloj havás D,lalsb~ií . 
opinion:. Ekz. krom la oficialan depagon , kiu estt.í " kOll.~ 
scia devo por citi .aktiva esp-isto, Baghy ~nkoraií propoPlls 
starigori de monofera: :fondo, kiu imitus la román Petro
groson. Nu la ideo pri ,monoferoj certe ne konformas 'a,l , 
la nun~j konceptoj., Serioza universala movado, kieľ la 
nia, ne~ . povas ludi oficialan :filantropion. La E-movado 
devas posedi sim :fonton de normalaj enspezoj, kiujn 
sole pdvas garanti i !>ficíala konscia depagó, kompensanta 
Ja pag:{nton per rajt-oj de aktiveco~ , 

Neniu serioza ~sp-i~to, studanta , la nunajn rilatojq _ 
cn nia · movado, pridubas la necesecon de ~ia reorgani~ó. 
Se o~l komparas la ' projekton ~e Baghy kun alia:j tiuril- . 
ataj projektoj oni ~pre konsentos,-ke till de Baghy ésfA~ 
la sola ebla bazo pór diskuti kaj e:fektivigi la reorgl\D; 
izon, kiunoni ~enerale forte aspirás. Mi rek-omendas «to 
la tre interesan brosuron de Baghy a1 ' 1a serioza atento 
de cil! aktiva samideano. 

I. LejzÚolQicz. 

M. KJl)()SAKI: ZAMENHOFA LEGOLIBRO Eld: 
Japan.a Esperanto Instituto ; 1.46 p. j 

. .. Zamenhqfaj?j , (lÍe J.ólektitaj Jtajen: 14. du~ parto de 
la l:ibr.o -:-- le,gajoJ pn Zanlenbof. La '" tuta bbto~stas mo
dela legolibro ~ cu el ekstera, čtieF, int~'mil yid}>unkto '; 
tarn~n $ol/l' ripro~o , : , eksterordin~rá ;;rirecó~ en pre~raroj. 

F. Szildgyl. 



_ NYCKEL .TlLl, ESPERA'NTO .(Slosi10 de. Esperanto). 
.Lau la normoJ de I. C. K. eldomta de Eldona Societo 
Esperanto, Stockholm .. L 9-a~ eldono, .loo-a- 120-a milo. 

En mal.l?li ol du j~roj vendinte 20,000 slosilQjn, la 
csveda e1done]0 esperantIsta reeldonis gin cn 20,000 ckz. 
L~. n.ova eldono estas tut~ novk~Il!p.0~tita kaj presita per 
kh~oJ- La vortaro .estas 10m phncIglta. La DO va slo,ilo 
·donas trc agrablan llnprcson pro sia klara preso kaj bona 
papera. 

. 1.20,000 slosiloj en 1a sveda lingvo , jen bona pruvo 
.pn la multa laboro farita por nia afero. 

N{)VA~ REVUOJ. 1.) Scienca Gazeto E :s peranta 
·(Eld. Amenka Esp.-Jnstitllto, Madison. Wis. USA) 2.) 
.Revllo de etnograflO, folkloro kaj turismo. (EIJ . T. Ku
vács, RRkosszentmihály, H ungarlljo. ) 

Abonprezo por la unlla I, - dolaro jare (6 n-roj) 
p~r la dua po ekzel11plera 0.50 P. Haveblaj ambai:i ce 
Literatura Mondo , specimeno por unu r espondkupollo. 

Kun granda gojo mi tralegis la janllar-februllI'an 
·l1umeron de la nova, al11erika revuo .. La redaktoro bon
~ge elek.tis la artikolojn, kiuj estas sciencaj kaj samtcllIp'c 
mteresaJ ~~kai:i por ~a .laikuloj. Esperanto csLa, determin
ata por h~J celoJ.' kluJn la no va gazelo servas. EI l:t rica 
euh~wo ml l11enClas la interesan geografian artikolon pri 
la lUsulo Paskuo de Sepulveda Cuadra , 1a poplllaran 
legajon pri la kai:icuko de Coleman , 1a <Irtikolon de 
Rrikov pri la antikvaj finnoj, la priskribon dl:' la Kongo
·danco en Piratujo hp. 

Same bona esta~ la ideo de la due rnenciita revuo, 
kiu ankorali nun estas nul' litografita. sed esperebll' 
plenkreskos. La artikoloj esta; ir1teresaj. Speciale placis 
al mi la frese verkita lirika priskribo de F. Rudolf. (En 
Svabujo.) . 

F. Szi lágyi. 

STENOGH.AFA KONKUH.SO. J'luganta Skribil o 
·anoncas stenografan kolJ'kurson per la sistemo DlIploye 
Flageul. Interesigantoj !ikribu al Sro P. Flagelll , 9. BD. 
Voltaire, Issy-les MOlllineaux, Seine, Franclljo. 

KUO MIN UNIVEHSITATO elduni3 interesan f1u~
folion kontra II la japanoj. La kvarpaga flugfolio p('r 
interesaj faktoj klopodas pruvi la pravon de la cin oj kaj 
·estas nova dokumento pri tio, kiamaniere oni povas UZl 
esperanton en internaciaj ri1atoj. La flugfolion send~s al 
·ciu senpageKuo Min - Universltato, Canton. _ Cinujo. 

JOSEF ZAUNER: DER WEG ZUR EUROl'A
PARTEl. (Der Aúsweg USE.) 32 pagoj. Prezo O.I 'l 

dolaro. ~;.]5btonejo ' : I Libro , StradaLonovici L Till1i
.soara-Temesvár, Rumanujo. Germanlingva brosmo de la 
pioniró de la USE-ideo. Jen sekvas la programpunktoj 
de US.E .(Unuigintaj Statoj de Eúropo) : 1. Kreo de ju 
pIi grandaj ekonomiaj teritorioj. 2. USE enhavu ankali 
:Britujon kaj ·Ruslandon. 3. Vasta aiítonomio por la Statoj , 
provincoj k:aj úrboj. 4. ' En'USE unuecaj , do komunaj 
~stas la mono, la armeo, la dogana kaj ekstera politikoj. 
5. ,Por E~ropo la oficiala lingvo estas Esperanto. 

PROTOKOLARO PRl LA Xl-A KOiVCf-(E'SO EiV 
AMSTERDÁMO 2- 7 AUGUSTO 1931 DE SAT. (Eld. 
SAT, 23. Rue Boyer, Paris ; 110 p.) Plena protokolaro 
de la XI-a SAT kongreso, kiun kompletigas l~ di\'ersaj 
xaportoj, lau kiuj estas konstateble, ke la asoclO labor~s 
energiplene inter la malfacilaj cirkonstancoj kaj bataloJ . 
La interesan portokolon povas cíu havigi al si por 0.50 
sv. fra?koj, 

F. Szilágyi. 

ELDONAJOJ' DE EKRELO. 1.) La krizo. lom el 
la aktuala politiko. (2{1 -p. Prezo : (u5 GM.) 2.) H. M. 

.. lliima : Ce abismo. Rákontoj. (46 p. Prezo: 0. l15 Gi\f. ) 
3.) V. ' Kuzmic: Solidareco. Novelo. (66 p . Prezo: 
'Q·90 GM;.) " . . 
.' . La ,UDua kajero pritraktas la krizon de la kapItalIsmo 

ka{ komparas gin al la situacio de US SR. La malamaj 
,atak oj kontraií la socialdemokratoj estas plene karakterizaj 
je tio, kiel disigeblaj estas homoj , kiuj ekiris de la sama 
punkto kun la sama celo. 
. La rakontoj de fft-ima havas ian kaosan forton, pri 

klU oni ne povas ankoraú aliguri, cu la talento de la 
verkisto disfluos, all koncentrigos. La noveloj estas vervt' 
verkitaj, sed la energio , kiu kelkfoje imponas, estas oftc 
akvwnita de primitiva sentiment.aleco, n aiveco. 
. El la tri libretoj la plej valora estas la »Solidareco «, 

klU prirakontas sangan revolucian epizodon. La r akont
manier? dc la alitoro plas tike figuras la eksplodoplenan 
revolllctan epokon kaj la romanticismaj trajtoj . killjn 
la verkist.o tute ne malhavas. ne maluti.las al la novelo. La 
naivcco kaj la rafinitaj eksl~emoj drame miksigas. La tuta 
~aJlg?pl ena rakonto ne estus estinta versajna antau dudek 
JaroJ , sed nun ni jam prilernis (:ion kredi. La fi<rUl'oj 
estas sovagaj. konkretigitaj el abstraktajoj, tanlen'" viv~ 
plen aj - kelkloke ec tro. 

F. Szilúgyi. 

LA PAsOJ DE LA JARKl/lND. (I\.unllH'tis i\. Po
tapcik. Eld. Centreldon , aarkovo-Kievo. J 12. p. Prezo : 
o.tj() dol. 

Pri Ia ruslI sociordo oni povas cl i vcrslI1i1niere opini I 
kaj disputi , sed uenill povas konlesti , ke tiLl fortnstrcco . 
kiun la ru sa laborislaro dum la laslaj jaroj proJllktis. 
estas irnpona kaj estilllinda. Mem la kvinjara pIano, .la 
reguligo de la disemaj homaj agadoj, es las vasla ideo, 
kiun ]a gi snuna historio ne povis ekkapli kaj r egi pro 
gia giganteco. La unua kvinjaro estis etapo de liu ci 
kolos a provo kaj ne neante la gisnunajn rezultojn, ni 
devas tamen pendigi nian finkonkludon, gis pasas iOlll 
da tempo , kill ebligos la perspektivan videm de la afero. 
Sed la okazajoj h.av~s tre int~resajn delalojn kaj til!j n~ 
eslas nur tekmkaJ fenomenoJ , ~ed ankali tre atentmda.1 
psikologiaj aperajoj ; ekz : kiel sorbigis la nova sistf'mo. 
la planagado ell la animon de 101 labori sto kaj laboristaro , 
kiel anstalaúas la kapitalisrnan konklnon la vetlaboro d l' 
la laboristaj grupoj, kio eSlas nun la instigilaro dc LI 
homaj energioj en Ruslando. 

Jam kelHoje mi havis okazon paroli pri rusaj lib
roj , sed gis nun mi povis konstati nur tion , ke la es pc
rantajoj , apcrintaj sub rusaj flugi1oj , generale ne pruvas 
la estanlecon de la vera literaturo. La verkoj generale 
dibocas cn ia furioza maltrankvi10 , ili havas ian senhar
monian trajton , kiu es tas eble nalura konsekvenco de la 
cirkonstancoj, akornpanantaj ciun naskigon , sed ili ne 
efíkas lali . la sugesto de la aiítoroj. La rusaj esperanl
lingvaj literatmajoj generale ne es tas bonaj propagand
verkoj , car ili ne povas konvinki pro sia trostrecita, sen 
harmonia furiozeco. Car ne forgesu : energio kaj fllrinzo 
ne estas la samaj. Sed la libro , kiun mi nun tralegis, ln 
kolektitaj artikoloj pri ~a ~fektivigo de 1~. kvinj!lra pIano , 
estas. escepto. En hu CI hbro. preskaú ClU. arhkolo esta~ 
speclala. hteratúra perlo. Speclala, tute ne sablona. Forta 
energio, sincera entuziasmo řadiadas el 1a libro, senfera 
arto kaj harmonia ritl110 eksonas en gi, himno a la 
Masioo, al la nova idolo, kr·eita de la homo. La Masino . 
kvazaií cesasesti simbolo, konkretigas kaj aúdigas cel
konsciajn ordonojn. Sub la literoj sin kasas oova meta
fiziko. 

En la febraj, mallongaj frazoj de la diversaj aútoroj 
flamas la sama vervo, sene, ke oni pensus la artikolojo 
nenaturaj , perfortaj. Ia motora forto antaúenflugigas 
.la 1eganton kaj 1a viva priskribo de la kreado SUl' la 80V

ag-aj teritorioj , kie nun industriaj fortikajoj defendas la 
interesojn, estas multe pIi valora kaj konvínka produkto 
de la rusa-esperanta lite.raturo , ol la duone pasiaj , duon!: 
limooadaj , kutimaj literaturajoj . 

La ekstera formo de 1a libro esLas tute aca. Ci 
estas mal propagando de la rusa paperfabrikado. 

F. Szilágyi . 
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,OOMOTO' 
La plej granda utileco de Esperanto 
estas ke per gi ni povas ekkoni la 
.vivon de malproksimaj popoloj, kies 
lingvoj estas tule malsamaj de la 
eiíropaj. 

Ekkonu pii profunde la kullúron de japanujo, la 
lando de la Leviganla Suna! kaj la novan spiritan 

movadon OOMOTO! 

Pe tu specimenon de la Esperanta, 
ciumonata revuo »0 O MOT O", kiu 
enhavas regule japanan Kolonon kun 
lnteresega enhavo kaj belaj bildoj. 

OOMOTO - PROPAGANDA 
OFICEJO KAMEOt<A 

Kioto-hu Japanujo 

~----~--------~------~ 
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CU VERE? 
EN OKCIDENTO NENIO NOVA? 

SE - vi vol:ls esli plej bone informata pri la 
progreso de la Esperanto·movado et) 
Ameriko, 

SE - vi volas farigi sperta pri la plej moderdaj 
reklam- kaj propagand. metodoj aplikataj 
en Amerikc, pur prosperigi vian lokan 
movaaon, , 

,SE - vi volas pensflugi trans la obstinl/ln" 
barejn por koni la verajn morojn ,kaj 
vivon 'de la homecaj Amer'ikanoj ' pér 
Amerika Esperantó-Uteraturo, ., 

SE - vi volas ekzerci vian sdon de la an(ila 
lingvo per paralelaj Espetanto-anglai 
legajoj. 

ABONU la plej viglan nacian ESJ'leranto-gazeton _ 

AMERIKA ESPERANTISTO 
Jarabono 1.- dolarů 

ae 

ESPERANTO-ASOCIODE "NORD ... AMERI1<O 
Port Lee,N. l,U. S. A. ' ' 

Pe'tuspecimenan' ekzemple.ron 

ESP,ERANTOBEZQNAS FAJ~EJ(jNl 
La fúndamerita ideo de Esperanto 'devas 

ha"i sian propran domon" de kiu elsprucos 
ciudirekten la radioj de la nova Esperanto
kulturo. 
La mónata organo de la 

UNIVERSALA HOMAMA ASOCIO 
OOMOTO 'INT·E,RNACIA 

estas komisiita de S-ro OnÍsabro Deguci, Honora 
Prezidanto de U. H. A. por la konstruo en la 
centr o de Europo de la 

DOMO DE HOMAM ·O 
Oi kostus proksimume . !i'5.ooo.ooo da 

frankoj. 
Kiel esprimo de Universala Homarpo, la 

konstruajo estos aran~ita kaj administrata per 
Esperanto, kiu estos kompreneble la sola oficiala 
lingvo en la Doma. , " 

La Domo de Homamo havos komunan 
pregejon, internacían kunvenejon,bibliotekonr 
muzeon, teatron, < lo~ejojn por malpli ricaj "i- ' 
zitantoj, ktp. ' 

En la teritorio de la '»Domo« estos farata 
nenia diferenco iuter rasoj, koloroj , Jingvoj 
kaj religioj. Ciuj sin sentos samrajtaj en ag
rabJa atmosfero de internacia fratigo kaj plena 
neutraleéo: , 

Petu inforn1ojn de la U. H. A. Mendu 
la I/I-pagan bros-uron pri la Domo de Homamo 
(prezo 0.30 sv. fr. au unu internacia respond
kupono) 

de 8-1'0 Koogecu NisimUra 
I, rue Félix -Faure, Paris 15e. 

Atenlu, geinstruislo;! 
Multe oni t1iskutas en niaj .· pedagogia:j roudoj 

pri la rekla (senpera) metoJo; ' Ciuj .jamaprohis 
-gin kiell", plej taugan insttúmanieron. PÓl' 

faciligi al la instl'uistaro la instruado.n laq ti u ci 
metodo; ni eldonis riovan ·librofl ' prilaboritan la:u 
originala ~istemo kun metoda enkonduko. 

Esperanto pér Esperan.to 
de l:eoDo' VlenQDO 



La Literaturo en JugoslavuJo 
D -ro L Juba Marak o vlc . -

La skribkono en s'avaj Iingvoj SUl' teri ',orio de la 
hodiaua J ugoslavujo komencigÍs ~n 1a :IX j arcento posl. 
'kiam oni forpelis el Morav.ujo la disciplojn d ~ la sanklaj 
Cirilo kaj Metodo. La disciploj - post Ia morlo de 
Metodo - - enmigris la sudajn slavajn landojn portante 
kun si la slavlingvajn librojn ' por la Diservo kaj ankall 
la abocon konstrui'lan tiucele de 1a sankta Cirilo , kiam 
li kun la fra1.o iri5 en Moravujon por organi"i 1a slavau 
hieral'hion Sed la Ii~eratura laboro, germ'inla el tio , havi , 
tule praklikan karakteron: estis tio ekleziaj libroj por la 
Discrvo kaj la religiaj instigoj, hogiografioj kaj homil el
ikoj; homc diplomatiaj aktoj kaj legaroj , surskriboj 
kaj testamentaj dokumentoj; fine - etnombre - iom 
da »I'oma-noj « kaj fabeloj kun plene mezepoka karaktero , 
same kiel ce la aliaj eiíropaj popoloj. La tiel nomala 
»bogumila « (no,'monihea) movado naskis iom pIi fortan 
literaturon , sed ankau tiu ci ne estis originaJa, nek 
artlohtonr" Apenaú ce la fino de 1a XVI. jarcento aperis 
Ja tl'ubadura renesanca 'nacilingva poezio en Ia apudmal'aj 
dálmatiaj urboj, kiuj sub protekto de Venezio eltenis 
la turkan invadon konservinte tiel almenaií relativan libcr
ccon. Samtempe ekfloris en tiuj ci urboj humanisma 
lileraturo en la latina lingvo, 

Marko Marulic el Split (ll,50-1524) la autoro de 
}a fama asketa verko: De institutione bene beateque viv
endi, kiu - tradukita en ciujn Úamajn kulturlingvojn 
- havis lnultajn eldonojn, es tas ankau la poeto de la 
unua nacilingva eposa poemo en versoj: »J udita «. Estas 
superflue mencii, ke la instigoj por tiu ci renesancstila 
literaturo venis el 1a najbara Italujo, kien veturis la filoj 
de ClUj pIi famaj dalínatiaj, precipe dubrovnikaj , fami-

, lioj por studado au por komercaj kaj diplomaliaj afenj . 
La formo kaj enhavo de tiu ci lirika, eposa kaj dram a 
poezioj p1ejparte eslas neoriginala kaj pruntita, sed tamen 
estas videblaj postsignoj de la tiama nacia poezio kaj 
kelkaj' interes aj bildoj el la nacia vivo, Same en la bon
egaj komedioj de Marin Drjic (Dubrovník 1520- 1567) 
estas brile pentrita per fremdaj motivoj la impresa bildo 
de la ti3J:na vivmaniero en Dubrovník (Ragusa). Al 'Ia. 
pl~j granda genio de tiu ci epoko Ivan Fr. Gtmdulic 

, (Dubrovník 1588-1638) venis kUl'aga ideo verki romaut
ikan eposon en kiu la romantikaj karakterizajoj kaj la 
litera.tura formo rememorigas al Torq. Tasso. Sed la 
motivo ~ 1a malvenko de la turka Bu1tano Osman fare 
de 'la pola regido Vladislav ce Chotim kiel ankau la 
revolucio en Konstantinoplo, tiu unua signo de pere o de 
1a turkaimperio -:- estas lautempakaj' ol'iginala. Ali
flanke la id~o pá la »slaveco « kiel aDkaií pri la antaiíba~
alauto de 1a krislanismo kaj europa civilizo estas unuafoJe 
forle kaj klare akcentita. Gundulic í-icígis ankaií 1<1: "dolce 
sentimentalan specon deJa Itala dramo ) dramma past
orale « persia verko ? Dtibravka«, Eu gi. li . glorigas la 
liberecon de la respuBliko ' Dubnnnik kaj de siagento 

. entute tiamaniere, ke ti povis esti '(>rezentita en la -plej 
lasta tempo kiel lestludo ' sub la »~erena cielo « aú ce la 

plej s,olenaj okazoj en 1a teatro.· 

Sed 1a literaturo en moderna senců komencigas- ce 
la kroatoj , serboj kaj sloyenoj en 1a unuaj j al'dekoj de la 
XIX . ja)'cenlo sub influo de la rommtikaj ideoj, flllklu
anlaj tra la kultura kaj politika vivo. Ljudevit Guj 
(18o!J- 1872) ce la kroatoj kaj Vuk SletanovicKaragic 
( 178,"":' 1861. ) ce la serboj preskau samtempe refol'mis 
]a ortogJ'<lfion (ce la unuaj per la latinaj , ce la duaj per 
la ciril aj litel'oj ) kaj starigis la modernan literaturan 
lingvon. Cal" tiuj ci ling'voj (!stas efektive identaj kaj 
<:ar la granda trezoro de Ta helega popola eposa poezio 
estas komuna al la kroatoj kaj ser boj , Gaj kaj li aj kamar
adoj nomis 5ian inovadon , .ilira« por kunigi tiel ciujn 
sudajn shwojn en unu tuton. Al tiu movado komence 
alvenis allkaií multaj slovenoj, kies literatura lingvo cstas 
apal'ta kaj diferenca de la kroato~serba. Tiel ili baldall 
disigis, g\'idilaj de sia tiama plej granda poelo Francet 
I'rd e/'n; la samOJl faris ankaií. la .erboj kreinle sian 
propran literaturan vivon. La nomo »ilira« malaperis. 

En la romantikism3 epoko 1a plej grandaj kroalaj 
poeloj eatas Ivan Majurani~ (1814-1890) kiu en sia 
eposo »La morto de Smailaga CWlgijic« kunigis naivecon 
de la popola poezio kun la profundeco de la klasika 
kuILuro kaj a11k~ií kun la raveco de la romanlikaj ideoj 
Tion ci li sintezigis pOl' priskribi epizodon el balalo;i 
inter la montenegranoj kaj turka tiraneco. Lin apudstarJ8 
ankaií Peta/' Preradovic »refleksiva « poeto kun proflJndaj 
religie filozofiaj ideoj. Samlempe ce la serboj la monte
negra princo Petar Pelro vi~ N jego~ (I B J 3- 1851) glorigis 
la karakterizajn ecojn de la montenegrana vivo Cll ]a 

,'erko plena de neordinara beleco kaj skribila en la dram
eposa formo , 3ubtitole »La monta girlando. « 

»Srnail-aga« de Majuranic kaj »La monLa girlando « 
de Njegos es tas tradukilaj cn plurajn eúropajn lingvojn . 

La romantikismo kreis ce la serboj tre fortajn 1ir
ikajn poetojn: Gjuro Jaksic, Jovan Jovanovic Zmaj, kaj 
Laza J(ostic; ce la slovenoj la plej eminenlan 1irikistoll 
F"ancel PrťSern kaj prozislon: Fran Levstik; ce la kroaloj 
Ia unuan l'omanverkiston, tre fruktodonan kaj impresan 
A ugust Se;oa, kies historía romano »La trezoro de la 
orajisto « estas tradukjt~ en multajn 1ingvoin, ankau en 
Esperanton. 

Post tiu tempo pIi kaj pIi evoluas la romano, en kiu 
oni pritraktas Cluflanke la problemojn de 1a tuta . nacia 
vivo. Ksavcr Sqndor Gjalski kaj Vjenceslav Novol\: esLa.~ 
la plej fruktodona,j verkistoj SUl' tiu ci lrunpo. La llllua 
pentras la karaktcrizajn sociajn kaj politikajn santojn cn 
la nacia vivo de la XIX. jarcento, 1a dua enprofundi~as 
krome ankai'1 en la psikologiaj problemoj. Aparte dist
ingigas FraTl Majuranic, la verk.isto de la belegaj poem oj 
en prozo, titolitaj: »Foliaro«. 

Ce la serboj IAza 'K. Lazarevi6 ,en malgrandaj nov
eloj kaj rakont6j majstre prezentis la yivon de 1a »eturh
anoj « kaj J anlro Veselinovic tiun de la vila~anoj (en 
Serbujo) ... 

;ta ~komenGO d e 1a XX, jarcento alportis novajn pIi 
furtáj~- artájri -p~sttilojn , kaúzan4jn levigon . cle la liter~ 
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C-a Posl:veturi10 
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- VOJISL:IlV ICIC pll luna -

Granda kaj lorlega posta vclurilo 

Huligas tra polvo dum plcna sunbrulo. 

Trovigas inlernc SUl' la lignaj benkoj 

Nul' tri vilaganoj kaj mi - la migrulo. 

La rondo rubena de l' sun ' subiganla 

Lurnigas arbaron cu la voj ' 111 istere. 

Dum Rtanj majesta, kun pinto nbrupta 

.Telanle ornbrcgon vid igas surlere. 

Ni tiel aLendas alvenon vespel'an , 

Dum kamparon regas pastista ·ah-oko. 

Subite poAtist.o la vorton mist.eran 

Ekkriis: "Aleniu , j en Krivi Vi/' loko! « 

»Ekrigardu supren, domo SUl' la monlo 

Loko de ilia kasa amkunveno ... 

Estinlecon sian tie si sen honto 

Forgesigis tute en la plenmalbeno ... 

La homoj sidintaj gis nun tute mute 

Ekbabili s tiam pri fremda vivsorto 

Per mah arma tono , strange kaj sengene 

Tuj kiam finigis poslista rakonlo. 

Plue, vidu, supre - klara stonfonte~o 

El gi Timok kura3 hazali forjetita , 

Jen vilaglombejo - supre sur monte:o 

In kin si kusas nune mortigita.» .. . 

Dum diskutis tiel pri mta doloro 

Propra kaj grandega sensentaj frernduloj, 

Dolore rigardis kun sanganta koro 

Mi vilagon tiun per ploraj okuloj . . . 

>~ Cu vi ploras? « diris ili surprizeme. 

"CU pri via eble temas familio? « 

Kaj ml tuj respondis animkonslernite: 

>>Jes, gi estis m"Ía.« kun dolora hio .. . 

Kaj tuj cesis tuta st~anga parolado. 

Dolora nun igis rigardo ilia. 

Nul' aiídigis klare veturilbruado 

Tra la densa polvo kaj plorado mla. 

atllTa nivelo. Giaj dimensio kaj interna kvalito grave 
pligrandigis. Ivo Vojnovié kreas la 1lI0dern'an impresion
ismi1n clramon , kin tre influis la evoluon de la teatra 
ado scninl er!ompe gis.la plej eminenla nnntem pa dr:wl
verkisto M irosl.av f(rleja. La lasta en senco de la ckstr
!'Illaj sociaj ideoj donas per siaj nekutime 'fortaj drallloj ]a 

socian analizoll de la proksima pasinteco. Borislav Slart
/wvic ce la serboj (»Malpura sango») kaj M. Nehajcv 
ce la kroatoj (» La forkuro «) donas la plej bonajn rom
anojn. Ce ,la slovenoj Ivan Cankar, rakontisto kun 
lirika moleco kaj intim'a profundeco, estas tradnkita Cll ' 

plurajn lingyojn. 

Sur ln lirika kampo konkuras la kroatoj D. Domjanic 
kaj l ' . Nazo/', 1a serboj M. R'akic kaj - J ovan Dltcic, la 
slovcnoj Antona Askere, S . Gl'egoréic, D. Kelte. Mum 
Al.('/r.oondrov , kaj OtOT! Jupanéic. V. Nazor estas krome la 
verkisto de la belega besta eposo »La urso Brundo«, de 
la mitologia »La anaso orflugila« kaj de multaj poetaj 
rakontoj, simhole konceptilaj. Lastakampe konkuras kun 
li l uana Brli6-Maju.ranic, la deliI!:ata poetíno de la »Rak
o~toj cl antikvo ~ , kiuj tis ~un estas trad~kit~j en arlslan, 
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rusan , danao, svedan, germanan (manuskripte ankall en 
la espenmtan) lingvojn. 

Dum la romantikismo elmontradis en la romanoj 
plej parte la folkloran kaj dekoran elementojn kaj 1a 
realismo realajn sociajn kaj ekonomiajn problemojn, la: 
nuna. literaturo, disvolvantc la lingvon kaj stilon gis plena 
matureco, prezentas karakterizan koloron de la ,pejzagoj 
kaj ilian psikologian atmosferon, pIi substrekante la 
plastikajn kaj pitoreskajn elementojn (Yeljko Petrovic, 
Ivo Andric, Dinko Simunovic kaj Ínultaj aliaj). 

La lirika poezio, plej parte socia, entenas multajn 
emínentajn nomojn, sed gi ne trovís ankorau sian defin-
itivan novan esprimformon. ', ' 

Per la granda evoluo de la tealra mimika kaj dekor'a 
artC?j , kiujn antaligvidas 1a ,nacia tealro en Zagreb, krome 
de la skulpta kaj pentra artoj (en' 1a skulpta - arto' la 
kroaio Ivan Mestrovic en la -arhitekturo la sloveno Plecnil~ " 
-mondfamaj geniuloj) atingantaj laplej altájn celojn, 
ankau 1a "literaturo sendube elstarigos ciam plikaj. pIi 
fortajn talentojn . kaj trovós siajn proprajn ' 

Tradukis: Ivo 



EI la F· 1- ~~ " o Iaro 
- Fran Majuranlc -

LA PAGO. 

Spil'ite mi vidas la dezertan , mIZel'an straton de la 
laborista antauurbo. 

Rigardu malgrasajn vizagQjn de giaj logantoj , vidu 
tiujn suferajn laboristojn kun enkavigitaj, lacaj okuloj, 
vidu tiujn etajn infanojn kiel ili surstrate - en la frot-
siritaj vestajoj - ludas - kaj vi ne imao-os es ti en 
Parizo. tl 

Kompl'eneble, ne .estas tio luksema kaj orgia Parizo 
sed la malsata laborista antauurbo. 

Rigardll pormomente la infanojn kiel ili gaje ludas 
Cirpante kaj saltante kvazaií paseretoj. - Nu, la pasel'eto 
estas ja »gamin « inter -la birdoj! 

Tiuf infanetoj ankorau ne sentas , ankaií ne kon
jeklas, mizeron ilin atendantan. Ho kiom felicaj! 

La patrineto rigardas ilin el la fenestro lulante la 
infaneton surbrake - ankaií si felicas, almenaú dum 
momento! 

Jim , kiel aminda es tas tiu malgranda pelola bubaco, 
kiu staranŤe meze de la strato manjetas kisojn al la 
etlllino: 

_., Sllbite bruo de kaleso - ccvaloj flugas - ili 
till1sovagigis! 

La vetmigisto insultegas, la patrino jam terurkriis --, 
jen la infano staras meze de l' strato kvazaií stono. J am 
perdita! 
. Tiul1lomente alsaltas viro al la infano kaj jetas gin 

flankcn, Cevalo pusas la viron , li falas, la rado transrct
mas la brakon. Ci estas rornpita. 

La najbaroj alkurc amasigis. La patrino cirkaúrió' 
ardas la infanon - gi senvunda! 

Sed la savinto? 
Nur mizera laboristo; li iras en la malsanejon. 

Laboristoj lin kompatas, »Sed por kio la manoj? \{ 
ridetas li amare - »jam tutan semajnon mi estas 

senlabora - de· hieraií ankau senmanga({, 

.... En la romanoj tio fi nigas cian1 pIi felice. La 
savita infano estas au liu de grafo aií almenaií perdita 
filo de)a riculo, kies cevaloj timsovagigis. La savinton 
oni prizorgas por la tu ta vivo. 

Sed ell la vivo? Per kio pagu Já malriculino, mals
atanta mern por satigi la infanojn? - si dankas nur 
per la ploro. 

Ankaíi la larmoj estas pago ... 

EN LA TAGO DE L' DUB O 

Mi, estis. en Yieno, kiam Hackler murdis sian patrinon 
- pOL' sin prirabi. Nul' tri guldenojn li trovis. 

La kadavron li kasis sub sian liton, 'per la forrabita 
mono li sin regalis kaj dormis SUl' tiu lito snb kiu 
kusis 1~ murdita patrino. 

.'0 »Dio, ho Dio! Rabobesto ne farus tion - kaj Vl, 

ho sankta Dio .... ~ 
»Sed cu ekzistasDio? « Flustris aJ. mIlO. Mi 

'ekdul.Jis . .. 
.Dio estas onidire - Čioscia kaj 6iopova. 
po Dio scHs, ~ian'l'la . patríno koncipi~/ kaj riaskis 

tiun , pendigindan, friponon, kiel li sin rekompencos. 
Kaj kial lin la Cioscia kreis? Kial ja la Ciopova enblovis 
al la hieno tian anirnou? 

Dio clo sciis , kiam li enblovis tiun anirnon, ke tiu 
homo eslos pendigita - do , li clevis fini la vivon sur la 
pendigilo! 

» Dť\'is? (' Kontraustaras io en mi - » Dio ja donis 
al la homo liberan vol on !« 

Libl'ran volon? -, Sed kiel akordi~as liu ci »libera 
\'010 « kun la dia »ciosciof II 

La Cioscia anlaúsciis ciun lian penson, ciun liall 
faron -- kaj cu li povis liberigi de tio, kion Dio antaií
seiis kie.l okazontanll 

Kaj kia es tas liu ci »libera volo «? ! ~ Tiuokaze 
ankaií Ja slrecila horlogo pro la )>libera volo « batas la 
horojn! 

Kaj CLI iLl , en tiu ci aií la alia mondo, estas resp on
deca pri tio - ke la Ciopova ne enblovis al li pIi bonan 
animon? 

Cu estas eble , ke iu venu en la eternajn turmentojn, 
car li cs tis dCl'igila naskigi por fari~i krimulo kaj esti 
pendigita? 

Ne , lio ne estas cbla! Tial mi ne kredas, kc ci 
1II0ndo e~ t'ls la komenco de nia spirita vivo. Mi nc 
kredas ankají, ke ci tie nia spirita viv!' finigas. 

Ehle tiu ci nia vivo estas ia pIi malpli granda 
rekompenco alt puno - kaj 1a kauzo en tiu ci transira 
stato estas nekonata. 

Kiu scias de kie ni es tas kaj - kien ni iras? 
Ho cterna kaj dieca mistero, kie kaj kiam Vl 

kl arigos? 
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~unbrilo 1\ 

Dragutln Dom/anle 

Songtrank vilo. 
La lunbrilo -
Sorca ~pinfadcn' ; 

Tra tremoloj -
Ortavoloj 
Por la revpromen '. 

Ce l' kratagaj 
Dornoj sagaj 
Lakta:s flora suť, 
B~iľ argen tas 
Kaj vin tentas 

' Al vilaga mul'. 

O~doj spitas, 
Barko glitas 
Kun argenta tren', 
L' alnoj mugas, 
Gi '- rifugas. o • 

Kial vi, cagren'? 

lam varma 
Rozo carma 
Si nun -. ve, memor', 
Bilď etera, 
Efemera, 
Kuras vi jam for? 
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: Kaj ce l' monto· Junko spiras, : 
: Pína fronto - Al si tiras : 
o 
: Nigra la ~gul'. La sopira sven'... g 
: J e.n barketo SonAlrankvilo. o 
• Ó o 
: En impeto La lunl:írilo -' : 
: Pro ondeta lul'. Sorca mortfaden' o • • : 
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: EI 1a kroata: 1. Rotkvie. o 
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HEJME. 
Ho mia antikva urbo, kiom mi amas viÍlf P~r .via 

tnmpos\.o , per via maro kaj per viaj stonoj vi alkreskis' 
al mia koro! - Sub ciu stono kuAas kar a rememOTO 
plej karaj mi aj rememoroj kusas ja sub Ia stonoj! 

Vi estas mia unua amo. 
Mi amas vin - , jen kial vi estas aI ~li liom kara! 

Mi amas vin - jen kial mi dolCtrankvilas en via sino. 
l\iam mi elremas SUl' la maron, kiam mi promenas 

tra Ja kampoj , kiam mi sidi~as antaií la domo - trudig:.'l 
al mi petolaj bildoj el mia infana~o . 

La bildoj min cirkausaltas , krias, turnoclancas kaj 
l'idetas -. ~is kiam ankaii mi ali~as al la dancrondo -
rnalrapide , malrapide: Dekutimigis mi de la rondo, petolo 
kaj felico... ' 

Dimanco. La popolo iras en la pregejon. Antaue 
areLo de petolaj , pure vestitaj infanetoj. 

Kiel konataj ili sajnas al mi! 
K vazaii ni estus kune Iudintaj hieraii! 
El ciuj mi estis Ia plej obstina . ~ . 
Tiu malgl'anda friponeto estas ce rte de Petro. Tiu 

malgranda, fiera pavino estas versajne de Milka. 
La infanoj scivole rigardas min kaj sin demandas: 

Kiu mi estas? Gepatroj min rekonas, demandas pri mia 
hu·to kaj miras, ke mi estas tiom alta kaj - kvieta. Jes 
ja, oni malsova~igis min! 

Mi sidigas. Al mi rampas infaneto, gusle kvarpiede. 
Ci povus jam pasi , sed rampado sajnas al gi pIi oportuna. 
Ci alridetas min! 

Mia Dio, ~i - kies riclo? Ankai:í la nigrajn , gojajn 
ok ulojn mi jam ie viclis. Kies do la infano? Nu , mi 
demandos! 

»- Etulo, kiel oni vin nomas? « 
»-- Panjo min jojas. « 
)' - Do, kiel panjo nomás vin? « 
»- Ven u ci tien«. 
Ho, kiel mi vol us gin kisi! 
Kial tiu ci idilio ne povas eterne daúri? 

JUNAJ KAVALIROJ. 
El la lall.bo aúdigas rido kaj bojado de hundoj. 

, .J unaj ka"aliroj matenman~ls kaj nun sercas, ridas, batal
stimulas du junaju , dogojn unu kontrai:í la alian: eu la 
mezon ili jetas oslon kaj la hundoj batalas por gi ... 
Mallertaj estas la hundoj. La junaj kavaliroj krevas pro 
rido... I i ,i t : :$: 

La knabeto , proksimume harjara, alpremis 'sin-' al 
Ja enirejo de la laúbo kaj per máltrankvilaj okuloj iiin 
rigardas. .. Nudpieda, pala, sirvestÍta li estas kaj per 
lIlalsataj okuloj liglutas la restajojn de mangajo SUl' la 
tablo . 

. . . Kelnero alportas pelvon da nutrajo kajmdas 
gin antau la hundojn. IIi amike mangas. La infan9. avide 
rigardas ilin. Li en.vias la hundojn. ' . 

Marry rimarkis la knabeton. · - »Nu, nu etulo ;ď cU 
VI ne kunhelpus mangi? « , . 

La etulo kapklinis, ke jes. 
La infaneto tremas kaj alpasas pIi proksimen. Li 

klinas sin kaj etendas lam'a,lgrandan 'travideblan mane'lorí , 
cn la pelvon. La hundoj murmuras. 

).\ Iii mordos, Hn «, diris Freddy. , 
»lhindekguldenojn, ke ne! « ,aldirisAle~slí!ldro: 
Ji Akceplite !<; konsentis la unua kaj Ca~ry batgest:e 
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Grakas SUl' la blanka ne~' 
nigra korvo voje; 

vojaganto SUl' monteť 
iras plormalgoje. 

»KOl'vo nigra, tra ľ kampar' 
nul' ne kdu bxuc! . 

Morton, morlon vokas vi, 
' veuus gi tro frue! 

Kiu 

kiu 

irus al pregej' 
j a en vestparado; ' 
harmonikon ja 
ludus dum pastado? « 

Sed nur kriis nigra korv ', 
viro rapidiris. 

»Jen por fil' la sola sav'! « 
kuracisto diris. 

Krias, krias nigra korv' 
hejmo prohirnigas. 

Dank' al Dio! Sed, ho ve, 
kio jen movigas? 

Kaj ekkrias plore nun 
viro, esper-manka. 

Vidu, tie el la hejm' 
iras morto blanka. 

EI la slovena: Franjo ,Modrija1!. 

o 
o ' 
o 
o 
o 

O ' 

o 
o 
o 

o 
o 
'O 
o , 
o 
o 

o 
o 
• · o 
o 
o 
o 
Ó 
o 
o 
o 
o 
o 

, o 
o 
o 
o 
o' 
o 
o 

o · ' o 
o , . 
Oooooo~ooooooooooooo.o~~ooo~oooOO~OOObooooooooo~oO 

La etulo denove mankaptas en la pelvon ... 
Aleksandro esperas gajnila veton. Ankaú Freddy 

esperas ... kaj kun ' kia naiva streciteco observas tiun ci 
sercon la noblaj ; junaj kavalirúj! 

Nu , ne riprocu ilin! Freddy ·certe donacos al la 
kna,beto kion livetgajnos. .. Ha, kiel bonkora-j estas til.1j 
noblaj , junaj kavaliroj! 

LA TRANKVILA LUDANTO . . -~ . 

Plej 



EI 180 "Ex Pon:fo~~ 
- Ivo A ndrle -

Ofte mi sidas dum horoj kaj rigardas la malvarmnjn 
kolorojn de l' ai:ituno. La trankvilo de la sorto, ne pIu 
sangebla, glaciigas en min animo kaj vizago. 

En mi cio mortinta; bone tiel. 
Neat:ingas min sono, mortis vidpovo de la okuloj. 

Cio restis post la pordego, kiu obtuze jetfermigis post 
mi. Mi perdis cion kaj mi ne pIu es tas la homo, sed 1a 
maltrankvila, sendorma penso, kiu dronis kaj kas trank
vilas sur la malproksima fundo. .. Kaj super mi kvazaií 
netravideblaj verdaj amasoj de akvoj: paco, malproksimo 
kaj forgeso. 

Jam du tagojn oni ne elkondukas mm ce al tiu unu 
nura horo da promenado, car sencese pluvetas. 

Sajnas al mi, ke senhalte enfluas la celon humido 
faladante SUl' la vizagon kaj manojn kiel gluema fund-

. slimo. Mia kovrilo estas kruda kaj senvarma, la mangajo 
havas gllston de la lada vazu kaj la celo tiun nepriskrib
eblan haladzon de la mallarga spaco, en kin unu ham o 
spi ras kaj vivas, sensange kaj sen aerumado. 

Sed ci tie post miaj palpebroj - se mi fermetas 
la okulojn - vivas la tuta grandiozeco de ľ vivo kaj la 
tuta beleco de l ' mondo. Cio, kio nur iam tusis okulojn. 
lipojn kaj manojn miajn, cio estas en la konscio vivanta 
kaj brila snr la malluma fon o de tiu ci sufero. Riceco 
kaj beleco de ľ vivo vivas nedetrueble en mi. 

Kaj nun, kiam cio perdita, mian animon plenigas 
senlima dankemo pro ciuj multspecaj kaj admirindaj 
donacoj, kiujn la vivo donas aI la pIi felicaj ol mi. 

De kie nur tiu ci stranga sento? 
Tra gi mi pasas kvazaií. tra la malhele verda paco 

kaj odora muteco de la pinarbaro en la somera tago. 
Kaj mi forgesas cion cirkaií. ml. 

• 
Kiun nun amas tiu juna virino? Tiu juna virino, 

kiun mi trovis iun someron bela kaj matura en ago de 
dekses jaroj , pasas - Dio scias kial - eimatene tra 
miaj sentoj. 

Kiun nun amas tiu juna virino? 
lan1 mi trovis snr la rusa ebeno rugan kaj am

pleksan floron: gia suka kaliko - etflora - propona:lis 
en la large dismetitaj petaloj siajn superkreskintajn flor
pistilojn al ciuj ventoj. 

Kiun nun ainas tiu juna virino? 
Neniam inter ni spinigis vortoj (mi ja malfacile 

komprenadis sian lingvon) kaj nia interrilalo neniam bavis 
difinitan nomon. Sub la steloj mi amis sin gis lacigo 
kaj gis la noktomezo mi kusadis en herbo, la kapo,n en 
sia sino. _ .. ': _, Ji 

Estis si virino kreita por la amo kaj si sindonadis 
mute pro pasío kaj larmokule, flustrante rompitajn 
vortojn pri fídeleco. 

Kiun nun amas tiu juna virino? 

• 
' Ho estont~j I ~fanoj liber aj, matenrugo de ma 

noklol Ki;un liberaj kaj altaj domoj Vlaj siluetos ce la 
sama ciélo, kiu . figardis niaii suferon, hontonkaj morlou, 
neni~pensos ke tiuj potencaj fundamentoj ripoz"as ' sur 

., Ex ponto cl malliDerejo . 
.,., 

niaj ostoj. La felico es tas' ja senzorga kaj pensas nur pri 
la ~stonteco. 

Kio rememorigos al vi la patrojn, pIi grandajll co 
sufcrado ol en la vivbataloj? 

Via vivo eslos Dia forgeso. 
Nul' en senkonscia larmo de Vlaj vlnnoj, en entuzi 

asmo de la junuloj , revoj de I ' knabinoj, nokla muziko 
aii vortoj de viaj poetoj, ekbrilos eble nur pormomenle 
rememoro pri viaj patroj, kies vivo estis mallonga, sed la 
doloro gl'andega. Nur la plej bonaj el vi eksentos, ehle, 
ke el la ciutagaj okazajoj vipas, kvazau vento, la senfin:t 
eagreno de l' morlintaj kaj mutaj vivoj , vivintaj kaj 
mortintaj por vi, ho estontaj I 

• 
Malbonaj pensoj kaj nigraj antaií.sentoj de la melal1-

koliulo havas sian teruran precizecOll, kiel ajl1 ili sajnu al 
la sana homo absurdaj kaj neprecizaj. 

La melankoliuloj eslas kvazau tremolo, tremanta ee 
tiam , kiam aliaj arboj ne sentas bloveton. Kiel la akLoro , 
staranLe ankoraií post kuliso, jetas sian ombron SUl' la 
scenejon tíel aperas okazontajoj en la son~oj kaj anLail
sentoj de la melankoliulo. 

Ce Ja sana homo la centro de l ' pensado estas la 
vivo kaj giaj demandoj, sed ce melankoliuloj: la morto 
kaj giaj misteroj. IIi suferas pro hipertrofio de la animo. 
IIi estas kvazaií nuda limako jetita de la petolaj infanoj 
en dornaron. Kuntiri~as la limako kaj konvulsias, sed 
kiep. ajn gi sin movas, piki~as gi sur la domoD. La 
melankoliuloj estas viva disonanco de tiu ci batalema kaj 
kruda planedo. 

• 
En nenio tiel evidenti~as la absurdeco de la hodiaua 

socio, kiel kianl temas pri pano kaj virino. 
Kaj ~uste tio, ke en la demandoj arangantaj tiujn 

du fundamentajn kondicojn Ja homa vivleno regas lia 
maJordo kaj maljusteco, estas pruvo ke la soci o ne kurac
eble malsanas. 

• 
Ho Dio, scianta Cion kio okazas, ne helpas al mi kasi, 

ke venas momentoj, kiam mi parolas kun Vi per la 
malpura lingvo de tiu ci tero. Mi parolas jene : 

Ho Dio, kial vi donis al mi la koron tirantan sen
cese al la malproksimo kaj beleco de la neviditll"j regionoj ? 
Kial Vi faris, ke mia felico estadas cíam tie, kie mi 
forestas? 

Por kio al mi liu ci ternra donaco: amo al luksemo, 
guo kaj ~ango? Por kio la elema flamo de I' sangi~ema 
koro? Por kio entuziasmoj pentoplenaj kaj sin vengontaj? 

Ho Dio, kial la tuta penado de eleme " soifa kaj 
elerne konscia : mi? 

• 
Diru al mi, kie ekzistas la runo?! Díru al mi, kien 

mi kuru for de la malbono, diru kien mi rifugu for 
de la malamo?! 

K vazaií. girlando cl flamo jen cirkau mi la malamo; 
cu ekzistas loko por la animo. super la steloj? Cu ekzistas 
luma momento de ripozo? Cu .ekzistas alta pura loko, 
kien ne atingas la teruro de ľ tero? 

Mi kompatil.S la homon . .. -. 

~ . ~ El la kroata: l eon ď Agi'evl!. 
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Frogmentoel 10 poemo 

OTON i(jP./lN~lť-

Kanton mi alldis, gl esl is vira voe', 
kiu wnis kiel respond' ;11 voco virina; 
lrcmon mi sentis de l' kor en Kant a reson '. 

Kanlo de vira , respond ' al kanto ina : 

Meze de kampoj 1a kan lon sonigas vi pri \ el'daf, 
\"f'nlo , bJ':l1lcoj kaj herbo , kanton pri I ' sun ' S Ul' herhejo, 
kanton pri ondo kuranta kaj ondo sen ITl II " , 

pl'i argen tita kaj orumita ondej' 
pri rivl'mlo kaj pri grenkamp'. 

II Ki!'l milan-do kllnligas vilagnjn ]n kaml'3 ;;Irat.'; 
inler tegmcntoj levigas ]a pregej'. 
"ivon de 110111' sl.1b si obsene vidas gi, 
krllpon, laboron al li dividas gi. 
Dornoj, f('nestroj nur es t.ns lIIalgrandaj, di:mľ de ľ fene,lr ;lj 
vl'n le dcpendas SUl' mllroj , rnge safímanta 
nkvoCnl' cn la sun' -

signo al pret('rpasant aj jUIlU1{)j dnm l.ag' , 
signo sekr!'ta pOl' nokľ --« 

kanl:as vi; .lt.lkojn kolorajn nul' satas Vi;l okuJ', 
sanajn , brunajn vangojn, ,'idon el huso hrilanta, 
g('~l:oj n mullertajn kaj emharasilajn de I' hOll!' SUl' kampar '; 
placus al viaj orel oj abruptaj maJbenoj, 
fort<'l kompa!'o - eslus dukalo por vi. 

Meze de kUIlJpoj la kanton sonigas vi pri verdaj , 
gojinvitante: 

»Kverkoj gigantaj jen sta rus post knmpoj, kun ventoj 
luktante, 

songoj centjaraj baJancas la suprojn en hru' malproksima, 
ciupl'intempa kreskaj' aúskulťas sekretojn pasintajn; 
sed en fremdlando vi "i"as kun peza anim ' 
rozo kun rozoj mi eslas; sed intel'miksita 
prl'leriranle, el ili ne reekkonus vi min I « 

Meze de kampoj la kant.on sonigas "i pri vel'daj', 
vokas, irivitas 
min al kamparo. 

J en fiero miu leva, sin' kante nun, 
kaj respondas ni via kant' , vin ne \im:mtc nun . 
Kontraúkantas mi mian kanton de ]a urb', 
kanton pri domo ce domo kaj pasoj de l ' hom ' rapidunta, 
brakoj, rilme levantaj Slonojn kaj trunkojn snr st.rat', 
pri ]a trajn ", trairanta la mondon laú 'takt' , 
pri riveregó, porlanta kun gojo sargajojn , 
pri fadenoj, irantaj de nordo al sudo: 
de okcidento al oriento zumante. 
(Ce la slang' telegraf a ofte mi' haltas: 
kantas sencese, sen mov', kuriero, servon farante , 
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gi m I.1J'm ura'nte mallaiíte ' kondukas sciigoj.n antaiíen 
S;Jllle la kor' de poeto prik,mtas liajn ideojp' 
forrapidantajn per tempo eJ'lktr:> P.l kap '.) 

Cu ie estas sufoka fremdlanď? 
lGel ce mi vidis patrinojn ma!dormi ~e la luliľ, 
palpe sercadis ínfanoj la lakton .\0. la mam'; 
víroj batalis' akre por sia ~;v'. 
fortaj , rigidaj, 
k:lj por la amrl; sola I1IU' .. qtis rIl i; 

pf'lis la sang' al balaI' 
k:1j pasi; 

teron mí vidis,' teranon SUl' propra 4i"no, 
kara ul li , kiel nia bien' al ni; 
mí rigardadis teron - kaj bela gi estis 
k:lj same amínda kiel ni:l ter'; 
domon mí vidis ce slralo. eníris mi gin vojaganto -
vino kaj pano jen es Lis kaj vorto alllib, 
cc pii placa ol vino kaj pano, 
En la ondego de nrho , mi estis onď , 
forte sonii; pulsado de mia kor', 
milobligite , polence cn la takt'; 
vivon ťniris , la novan, anin)' kamparana, 
kol' Jaciginta eksenlis la flamon je no\'a kreď, 
Fruntojn mi vidis: jen hazaií testudoj rampus sub'hai'llu 
sed pro pensaď tiel dissovigis ~i nur.; 
vangojn mi vidis: kun slllkoj Dor sem' de la estontec' ; 
servis la manoj al la masin', 

sed dum vespero ekbrilis la frunto fulgonigra 
kaj okulo rigardis pejzagojn 00 brila rand', 
revis maltime, revis pri estontec' , 
sekvis la gestojn vivajn de < orator', 

- al la estonta gi kredis generaci' 

El Mancurio venis batala kri', 
gis al Parizo ehis centoble ti. 
Vidis skulptilon mi de la skulptisť: kun am 
kise gi tusis blankajon de la marm(u", 
fonnon modelis facile ' el kruda r ok' , 

'Vivo timeme ekspiris en laskulptaj . 
Kaj 11\ pensulo: nur legojn; ,skribadis li, • 

, n e al teranoj - nur ast.rojri ·observis li, 
malharmonion li trovis en univers ', 
jen nova~ mondoh postulis la 'k31kulad', 
»Estu« I li diris - malkovris la ' ,mondon J ... 

:. ' " ~ ;-., ~-;~ .. \ ' 

Vejnoj de l' vivo kUIlYen~ tie cL 
vojoj el moncl ' krllcigas jen tieCi, 
miilin amas, la urbojn kuri "btua vigle:co, 

vojojn ,al ta liher:eco kaj 'a! la . ,estOÍlter;o~ 
< -' -". (." --=- - ~ . 

, " 



NI vlvas. klel la ,k.ololDboj 
Jullo Raghy -

Rolantoj: 

ZAZl\. 'KORK, la edzil1o ... . 

HUGO KOUK, sia edw ... . 
MAKS NJKS, la »ma'novo« . . . . 
La INF ANO rolas ne Ciam mute, tamen statiste. 
Tempo: bieraií ají morgaií , nm ne hodiau. 

Loků: hle ajn, nul' n e. eu la urbo, hle oni prcz.entas 

1a kO\lledion. 
Scenejo: cambro krm sofo kaj illfanveturiIo, kun du 

pordoj kaj kW1 ceteraj hagatelajoj, ncpre nece
saj por la kolomba kunvivado. 

Unua sc~no 
ZAZA kaj KORK. 

HUGO scrpenlumadas SUl ' la planko, purigas la parl)elol/. 
pe/' broso lťaj viS/uko , svilas, sed silen/as . Ce ha 
OI'do malbonodoras .estingita cigaredo. Sur ltaj 
"iedoj kolwtas rice brodilaj pantofloj): Terrrurc! 
Tiu ci aca tcrebintodoro ticl tikle tordas .. . 
li cl tiklc tordas mian n a-na-na- (T erno .) -zon! .. . 
De kie vi prenis la ideon, ke ni .frotadu la 'parg
elon per terebinto? 

ZAZ:i kusas sur Za sofo, el! la deks.//'a muno tenas Zib/'on 
lcaj legas. Sia maldelcslra mallo ripozas Sllr 111 
illfunve/urilo. Siajn Icisindajn orelojn lwvras radit)-

. audiloj. ) : Ho, belega , mirinde belega ! 
llU(;U: Kio? Cu la libro , cu la radio-programo ULl 

1a pargeto? 
'%AZr1 : Pn kio vi parolas, Hugo kara? 
HUG O ( iom ph laute) : Mi demandis, kio eslas belega '? 
ZAZA: Cio kune! La dolca melodio de la orienta lTIuúk u 

akeelas ·la plenan iluzion pri · »Pallca-tantra « .,. 
, Ho, la kulturo, la kulturo , Hugo! 

11 UG O (po.~t ioma YJ'ipensado ) : Cu pancatanlra? En 
mia infan-ago oni nomis tian rnuzikon cindarassa
bumbumbum ... Hja, la tem poj alternas. 

ZAZ/l ( ioln altigante la tonon) : Pri kio vi cindarasssas? 
HUGO: Nu , pl'i iu jazbando, kiuu vi auskultas. 
ZAZ!l (rnartřl'm.iene): »Pan-ca-tant-ra «, Hugo kara, 

"Panca-tantra«! Vere, vi havas tre malvastan hor, 
izonton. 

HUGO: Kiel tiu paneadrata aLt pancad rassa koncernas 
TI1ian horizonton? 

. ZLiZA.; Hugo kara, vi devus lIlultc leg.i. Finfine lUiaj 
. amikoj kom patos mi~ pro ví. . . . . 

HUGO (t ule milde) : Cu Vl bonvolus dm al nu, klU 
' purigos 1a pargeton per tiu , ci putorodora tereb
into, se ankaií mi legos kaj ailsku1tos 1a panca
drassson de 1~ radio-programo? 

ZAZA (ironie ) : Mi devas lnIorrni vin, ke 1a »l!0nca
tantro « havas nenian interrilaton al la RadlO. La 
»Pancalantra« ne ·estas · ml!ziko, Hugo kara, sed 

" g.i estas libro.' m?ndfall, ~a libro, pe~lo de 1a hinda 
~literaturo. Tm lIbro, klUn nun ml legas . . Ten ! 

HUGO ( infane ekridas ) : Mi pensis gin fokstroto. Kial 
vi ne diris tuj, .lio ~i estas? 

ZAZA: ,F'elice, ke neniu el mruj arnikinoj ceeslis. Prez: 
entu al vi !a 'hontan! Kion , si. estus . pensinta pn 

. , yi kaj p1'ecipe pri mi, kiu ligís sin al tia vir o; 
',' kiu ne konas · ec 1a titolojn de la mondliterat.oraj 

. . klasikajoj! .. 
uuao: Vere, g1'and~ .malfelico. ' 
ZAZ4 Oe~~er/lmente): . 2ti? Jen 1a dank~'! Cu1.ion nu 

"7" • n,-erlbs? ,,: , ~,,: " _ ;_,', ""Ji.. .. , ;, .. . 
I1UGO:.Miskomp1'enó! UMi diriS, ' rere, granda malfelico , 
~ .. ke mi ·ne ko~as ~a titolojn~ d~ "la klasikajoj. _ 

Z,'\.ZA. ( dorloleme) : Sed v~ povus koni ilin , Hugo kanl. 
Nu , ne malesperu ! Mi instruos vin . Mi faros iun 
el li. Aiískultu! »Panca-tantra« signifas libro
lwinn kaj gi cstas tiel konaLa . verko en orienLo, 
kiel la Biblio ... 

HUGO ( tu/'c naive): 'Kvino ... Kvino .. . Kion signiJas 
»Kvino «? 

ZAZA: K vin ]ibroj. H ligo kara, kvin libroj . Cu \'l 

kornprenas? 
HUGO : Interese! K"in libroj kaj nul' tlOU ml vidas cn 

via mano. 
Z,1ZA: Spd en lin ci unII estas kvin libroj. La hin libroj 

kUll!' formas la verkon »Panca-tantra «. 
HUGO (lmn sin cl' /'I1 a )jo): Jen, jen, vidn! Mi estas prava. 

K vin libroj kune povas esti nur »literatura jn
bando (( . 

ZAZ,'\. ( inci lile riya/'dus lin , poste ~i turnas sin for de li ) : 
Verdire, vi jam estus povinta fíni tiun brosadon. 
Cu dum la tula posttagmezo vi volas fari nul' 
lion ? Iomete vi povus dividi kun mi la hej majn 
zorgojn, Vi scias ja, ke mi es tas elcerpita. Antal! 
Ill onatoj la akuso, poste la zorgoj pri la infano. 
Vi scias ja, ke mi vivas nul' por nia bebo kaj 
por I'i kaj tiu malbenita kontoro . .. Ciutage kvar 
horojn cn la kontoro kaj poste duonhoron skui~i 
1:11 la elektra vagono. Cu vi pensas, ke miaj ncrvoj 
cs :a~ el fersnuro? Mil'inde. ke mi ankoraLt vivas ... 

l/ ÚG O ( Sf'" VJ l'lc brosadas, momenlc haltas ell lu 1aboro, 
!Jrl'/ws La cigurl'dan a:vide rigurdas gin, [Jre/!fls 
ail/me/on, lime palpebrumas al la úlúno , prof
U/Hle ek(jem as kaj remelas la ciguredoll al la orelu , 
la alumetoll en la poson): Nu, posle en la kuircjo. 

Z.1ZA ( su bite eHubu/as) : Hugo, -C u vi iam aLldis pri 
lil Fra luj Kilramazov? 

HUGO: Nel Nenia:m! 
Z.4. ZA (ill s i~/(') : Cu vi konas OnkliJloll Belly? 
HUGU: Cu vi pen sas pl'i la edzino de la viekorlislu';) 

Mi konas sin. KiaJ ? 
ZAZA ( post longa rigardo ekploms): Dio, Dio, ki..! 

rnalfelica mi es tas I 
lIUGO ( em bllrasite I'igurdas sin, posle levigus): Kia l vi 

plo1'as: Mi ne komprenas . . . Vere , mi n e i fll agis 
pri vi , ke vi supozus tian aferon pri mla . . . 
tían ... tian ... kaj kun nia vickortistino . .. ;\ h! 

ZAZi l ( inciiite ) : Hugo, Hugo kara! Ni parolas pri libroj, 
pri Ill ondfallla j libroj. ' 

/f UGU: ll , bone, sed kian 1'ilat.on havas nia "iekor-tist
ino al la J1JOndfamaj libroj ? 

Z,\ZJ! (aplol1lhe ) : Car »Onk1ino Bet.ly « estas . mOlld
fama verko . 

llUG O: Cu? ( /' :dante j Hehehe! La etlzino de nia vic
kortisto cSla, 1Il0ndfama verko. P ardonu , kara, 
sed mi ne sciis tion. 

ZA ZA: e pri la vickortistino temas, sed pri ]a rnond
fama verko de Balzac. Ctia títolo estas Onklinu 
Betty. Nu! Kaj mi oferis mian junan vi l'on por 
iia viro ... pOl' t1a vil'O ( ji ekploras) . Ho, mi mal
felica! Ho , kionl da intelektuloj estis ravitaj bj 
inspiritaj de mi kaj nun vi .. . nun . .. 

H UGO ( pardonpete) : Sed, Zaza kara, ne ekscitigu ! Mi 
, ja ía1'i5 nenion por .. . (Li klinas sin por kisi Sin) 

ZflZ/1: Pfiii! Kia tabakodoro! Dcnove vi fumis. Vi 
voJas "eneni la aeron kaj paste vi miros, ke nia 
hcbo ne grasigas laú la normo de l a samag"j 
infanoj; 

H UGO ( senlmlpigante sin): Nur duoncigaredon... ne 
. en 1a eamb1'o, sed en la kuirejo. . . jam antaú 
. ol vi venis ... 

ZAZA: Bo, ti~l tlllDado via forprenas 1a duonon de mia 
viv~). Mi sparas, mi metas mone1'on al mone1'o, 
nů ne' e1spczas, kvánkam nun mi havus 1'ajton, 
Cm- mi. estas ja edzmo, ee panakiranta edzino, mi 
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laborgn jnas la trioblon de via salajro káj tamen ... 
Jes, vi forIumas la tutan monon de la farnilio. 

HUGO : Ciusemajne nur paketo da plej ordinara tabako ... 
Z/IZA: Ne protes tu I Vi scias, ke la knracislo malpermesis 

al mi mulle paroli kaj eksciti~i . Vi scias ja, ke 
mia koro .. . 
(LA INFANO en.ergie kaj plenpulm e e!, ploras en 
10 veturilo.) 

HUGO: La bcbo ploras. 
ZAZA: Mi aúdas. Nu, jen, en lía animslaLo mi nutru 

miun felicon I Vi scias j a, se la infano ricevas 
ekscitilan lakton , la rezullo es las ventrodoloro 
kaj ... 

lIl /GO: Kaj pIi da vindtukoj. Mi scias. Sed, Zaza kara, 
ne ekscilign, mi bris nenion malbonan. Hodiaú 
vi havas kaprican humoron. 

ZAl ,1 ( ion" movus la veturilon, la lNFANO elcsilentas) : 
Vere, en tia stalo mi ne povas riski la sanon de 
la bebo, Venu, kaj dormigu la infanon I 

HUGO (obeeme) .' J es ... sed la pargeto ... 
ZAZA.' Nu, lasu tiUll pargeton! Cetere la terebinto rn al

bonc efikas j e rniaj nervoj. 
HUGO .' Vi diris, kara, ke per terebinlo mi ... 
ZAZA : J es, mi diris, sed mi ne diris, ke vi faru tiam, 

kiarn m i estas hejme. Vi ne havas tak ton! Vi 
malsparas la tempon per fum ado en la kuirejo. 
Hugo, Hugo, vi ne m eritas mian delikatan virimm 
sinoferonl 

l/UGO (emba/'Osi/e gratas sian vedon, poste elclwi1ra .. pOl' 
dailrifJi la brosadon. ) 
( Pal/zo. Hugo serpentumadas SUl' la pargeto. Zaza 
flanlcenpu.sas la libron, demelas la radio-U/trl ilojn 
!;oj lcollre ehsidas SUl' la sofo. Si rigarrlas antaií 
si, poste al Hugo. Sia mieno serenigas.) 

ZAZA: Ho, Hugo, vi ne povas taksi min lauvalol'c! 
HUGO: Cu mi? .. Vi eraras. Mi bonc komprenas "in. 
ZAZA: Ni povus vivi kiel la kolomboj , ciam kverantc , 

ciam kisante, sed vi .. . 
HUGO: Mi ja volis kisi vin, sed vidante, ke vi havas 

malbonan humoron mia kura~o forvapori~i s . Mi 
volis kisi vin , sed . . . 

ZAZiI: Sed n e ~ustatempe. Jen , vi ne havas takton por 
senti la gustan momenton. Ekzernple nun ... nun, 
kiam mi vidas vin serpentwnadi SUl' la planko kaj 
mi vidas, ke vi tiel sindoneme zorgas pri nia 
nesto, nun mi estas kortusita kaj . .. kaj .. . 

HUGO ( lu/das kontrau la terno): Malbenila terebinto! 
Te-te-le- ( li temas) terure ~i tiklas la nazon. 

ZAZA (Icull rezigna patoso): Mi parolas pri turtovivn 
kaj li ternas. 

HUGO (pardonpete): Sed, kara, vi ja devus komprcni , 
ke tiu ci terebinlodoro . .. Nu, ne estu kapri ca! 
Cetere oni ankorau ne enkondukis la terebintoIl 
ell la idiliajn aferojn . ( Li . levigas Jcaj ame pl'oksi
migas al Zaza) Verdire mi n e scias , de kie "i 
pl'enis la ideon pri la terebinlo. Cu ~i, .. 

ZA ZA: Lasu la terebinton ! (Si rigardas lin If.a j ridelas) 
Vere eslas amnze! Cu sen visluko kaj broso vi ne 
povas kisadi? Vidu, n e mi, sed vi volas enkonduki 
la terebinton en la .. . en la ... (S io rigardo trafus 
la pantotlojn de Hugo . Sia voco t/.tj esprimas 
konstl'rnigon) Hugo! Hugo, la novaj pantoflo)!! 
Nur tiel' vi taksas mian kristnaskan donac.on, 'ke 
vi mas gin dum plankopurigado. Cu? Broditajn 
panloflojn, kies prezó superas tiun de mia nova 
capelo , vi taksas nUl' tiel. Cu? . 

HUGO hum ile) : La malnovaj jam taiigas por nenio. 
I i es las plenaj de truoj. Celere mi ne deziras 
akiri nazkataron , precipe cn la nuna epidemia 
sezono. Diru al mi, por kio oni bezonas pant
oflojn, se ne por la hejma uzado? . 

lrlZA: Hugo, Hugo, mankas cl vi ee tiu lnillll1lUma 
romantikeco, kiu nepre estas necesa por faú la ' 
vivon tolerebla. Nek takton, nek fantazion ' . vi 
haV'<l.s. Kion, kit:>n , do kiotl havas vi?! 
( Paií.zeto. Hugo pente rigardas antaii sin, ' gtele 
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ol..:ulumas al Zaza, pcJ.s te demelinte lá pantoflojn 
ekiras por daurigi la broúldon) 

ZAZA (en tiu ci momento laute ekploras.) 
HUGO (iom surprizite): Kio denove? 
ZAZA : Nenió kaj ciam la sama. Vane mi komencas paroli 

al vi, neniam vi respondas. Vi neglektas min. Jeli 
ankau nun , kiammi estas kortusita de via boneco 
kaj mi dczirus montri al vi mian zorgemon pri 
vi , vi turnas vin for de mi kaj vi ofendas min. 

HUG O: Cuuuu? Per kio? 
ZAZA: J en , vi demetis la pantoflojn por altrudi la 

respondecon al mi pri via nazkataro. 
HUGO: Tule ne, karal- Sed finf ine kion fari? 
ZAZA: Cu ciam mi devas instrui vin kion fari ? AnsLat.aú 

grumbli . . . 
HUGO: Mi ja ne grumblas. 
Z/iZA : AnsialaCt grumbli vi devus vcni al mi kaj enprof

undigi en mian animon, diveni miajn sentojn, 
iom karesadi la harojn, doni poezion al la ciutaga 
prozo. Jes I Anstatau silenti dum la pargetbrosado 
vi devus diri tiajn fraz~jn, kiuj pJibeligas tiun 
ordinaran laboron kaj vekus en mi tiun korun 
vannou , en kiu la komuna vivo farigas ridoplcna, 
iluzia kaj kolomba. 

HUG O: Mi ne eslas poeto kaj mi kura~us veti , ke ne 
ckzistas tia poeto , kiun inspirus fa terebintodoro 
kaj la pargetbrosado. Kion diri ? La parge ~o brilas 
kicl viaj okuloj, au vi aj okuloj brilas kiel la 
pólrgeto. Cu? Kaj pri la terebinto. .. Kion pri 
la terebinlo? 

Zll ZA : Ne moku! Jcs, ekzistas frazoj en la amanta koro , 
jnspirila de la terebinto kaj brosado. Ekzemple, 
jen , rigardu »edzinet«, nia hejmo estos dometo 
de gekolomboj; cu vi sen tas, ke mi bras cion por 
vi , nul' por vi! Kaj tiel piu., . Ne parolu! Mi 
konas viajn respondojn! Certe vi dirus, ke la ge
kolomboj ne havas pargetitan plankon kaj la 
virkolombo faras tute alian aferon por pIaci al 
sia parulino. Sed .kial vi ne faras? Kial? Car vi 
es tas dormema urso , Hugo kara, kiu ne k')Das 
kaj ne voIas koni la misterojn de la virina animo. 

HUG O (mil~e rideta'!/.e rigardlllS al Zaza) : Cu vi dfziras, 
ke ml klsu vm? 

ZA Zl l : Kial vi denlandas? Ví devus profiti mian kor
tusitecon. 

HUGO (senbruc m.etas la bro$on SUl' la plankon kaj I<un · 
sincera bonhora amo proksimigvs al Zaza): Mi 
pensis, ke vi havas malbonan humoron. Vi scias 
ja, ke mi tre .. . ire, .. 
(Elf.s tel'a sonorigado) lu so'norigis . .. Kaj guste 
n un I Diable! 

Z/IZ": Nu, rigardn, kiu? 
HUGO (elúras al ~la kuil'eia pordo): Kaj gusle ntm! ~. , 

Ccrle iu el viaj amikoj. . 
Z.lZ.1: Atendu momenton! Prenu viajn pantoflojn, kasu 

la I'isilon kaj la broson cn la kuirejo. Nu rapidu! 
Ne! Atendu momenton! Donu la ko~onjan ·akvon! 
Ci estas en la dormocambro SUl' la noktosranko. -

HUG O (Iwras en 10 dOl'mooombron, tuj r.:venas hun la 
sprucbotelcto, metas gin SUl' la ta:blon, prenas 10 
broson haj visílon): l\.aj~uste nuu! (Ekstcra so- . 
norigo plilongaj Tuj! TUJ! ( Ekil'as al La: huircj'a 
pordo) , 

ZAZA (salte levigas, ordigas sWJn harojn !<aj veston): 
Rapidu, sed retenu 1a . vizitanton por mohÍento. 

. Tiu ci terura terebinto ... 
HUGO (fol'irante.) : Mi diris ja al vi, sed vi ne volis 

kredi. (L i forims) . 
ZAZA ( rapide agas. Si sprucas kolpnjan akvon en la 

aeron, malvolv'as Za tapi§on kaj rulmetas gin S(JÍ' 

la plo.nko.n" sidiýas .al · la veturilo 'kaj lculI patrina 
pozo kUnas sin super la lnfarw.) .. 
( Paralelé' ohazas: sonórigado kaj la su(Jd 

, dialogo) ' . 
HUG~: _Tuj, tuj!.,. Bonvolul 



.ca ed:ino de' a gao Hassan 

Kin blankas SUl' 1a monlo verda? 
Cu gi estas nego do, alt cignoj? 
Se gi estus n eg' j am gi degelus, 
Ekflugintaj eslus j am 1a cignoj. 
Ci ne estas n ego kaj ne cignoj, 
Sed la lendo de agao Hassan. 

Li malsanas de pezegaj vundoj, 
Lin patrino kaj fratin' vizitas . . 
La edzino pro la honť ne povis. 

Kiam liaj vundoj jam mildigis, 
Li sciigas aj edzin ' fidela: 
)) Ne atendu mm en la kastelo , 
Nek kas tel e pIu , nek ce Ia miaj! « 

Kompreninte vorlojn sinjorino 
Dronas , dronas en ci pens' mizera , 
Cevalheno sonis ce I' kastelo. 
Kaj ekkuris againo Hassan 
Por sin jeti tra l ' kaslelfenestro. 
Post si kuras siaj du filinoj. 
)) Panjo , panjo, ho revenu, kara, 
Ja n e patro, 1a agao Hassan, 
Onklo venis, bejo Pintorovic! 
Kaj revenis againo Hassan 
Kaj ce l' ko~o onklon cirkauprenas: 
»les , ho ITalo, granda estas honlo., 
De kvin idoj ke Ji min forpelas. '< 

Be:j' silentas, li nenion diras , 
Sole prenas el la poso silka 
Kaj prezentas skrihon de disigo , 
Ke si prenu sian doton tutan 
Kaj reiru kun li al patrino. 

Kompreninte tion sinjorino, 
Al du filoj si la frunlon kisis, 
Hozajn vangojn de la du filinoj, 
~aj de l' filo carma en Iulilo 
Sin disigi si neniel po vis. 
Sed la onklo prenis sin ce ľ . !Uano, 
De ľ fileto pene sin disigis 
Kaj sin uietas al si SUl' ceva~on 

Kun si migras al la blanka hejmo. 

Ce-la siaj si mallonge restis, 
MalIongtempe; ec .ne dum sernajno, 
Sinjorino bona kaj bongenta, 
Sinjorinon bonan multaj svatas, 
La kadio de ~ocki pleje. 

sian fraton: 
Vln, ho kara frato, 

Popol bal ado 

A I neniu j a min edzinigu, 
Ke ne krev ll mia kol" mizera , 
Higardanle georfelojn miajn. 

Sed neniom sin la bej' auskultis, 
Donas sin al Imocki-kadio. 
Plul: pelis sinjorin ' Ia fraton, 
1\ e li skribu 1a 1eteron blankan, 
Send II gin al lmocki-kadio: 
"Vin salulas .bele sinjorino, 
K a.i vin bele en leteropetas, 
Knlcktillt.e nuptol'irojn , portu 
LOllgan salon al la sinjorino , 
]ú si preler domo de l' agao 
Ne ekli du georfelojn siajn. 

A I kaclio venis la lelero, 
Li kolektis luj la nuplol'irojn , 
IIi iras al 1a sinjorino. 

Bone venis la edzigIestanloj, 
Bone, kun la sinjorin' l'evenis. 

Preterire ce ]' aga-kastelo 
Du filinoj tra Ieneslr ' rigard is, 
haj du filoj antaú sin elvenis 
K aj parolis al patrino sia: 
»Ho revenu al ni , panjo .kara, 
Por ke al vi ni tagrnangon don u! « 

(lin audanLe againo Hassan, 
Al la estl'O edzigfesta diris: 
Frať Jali Dio , estro edzigfesla, 
La ceva!ojn Ce l' kasleľ haltigu, 
L' orfojn elajn ke mi pridonacu. 

KUll cevaloj' ili apudhaltis, 
Si Ia idojn priclonacis bele ; 
Siajn fi!ojn pcr tranci!' orita, 
La filinojn per tolajo longa , 
Al fiJelo carrna en lulilo 
Si en tuk o sendis vestajelojn . 
(lin rigardas ' la agao Hassan 
Kaj du filojn síajn li alvokas: 
ddoj miaj , tien ci alvenu, 
Se vin etajn kornpatindajn orfojn 
Ne kompatas la patrin' slonkora! 'i 

Cin alLdanle againo Hassan 
Sin al Lero jetis blankvi7.age, 
'fuj disigis de aI)imo sÍa 
Pro ľ aflik to, rigardantc orfojn. 

En la serba: Fran Janjic. 
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MAKS: Pardonon pro 1a ~cnol . .. Cu únjol'ir~o KOl'k 
estas hejme? 

HUGO : Jes, jes, ... bonvolu enpasi! .. , Demelu la palton! 
J es, tien! 

AJ AKS: Nenecese. Por kel kaj mornenloj mi venis. 
IIlJUO ' Nu, tamen ... t arnen .. . Jes, tien. Tiu pl:'fldilo 

es l. ",~ pOl' la gasloj. 
(Li rnalfermas la po/'don kaj sovas sian lw pva) 
Cu pel'mesale? .. Zaza, iu sinjoro ... Bonvolu , 
sinjoro! (Li malfennas la pordon lw j gel1/:ilc 
montl'OS Za I!niron ) 

ZAZ.I ( /'ckorws La vocon de la vizilanlo dum la dialogo. 
Si poliga.~ kaj apeflwl povas /;;asi sian elcseitigon . 
Ea la mOIT/mlo, 'ciO/n Maks pas ,~s en la eambron 
si p/'ofundo klinas sin al Za InfcNlo): Mia bcbo , 
mia vivo, mia trezoro.. . Nu , ridelu I .. ' Panjo 
Julos vin , panjo kantos al vi. 

Dua 'sceno 
ZA Zll , HUGO kaj MAKS 

MANS ( f' l/pasas. Li eslos lipo de la I! leganle 'V (!~'lilaj 
a/'tistoj. Liaj movoj l;,aj gestoj monl/'as lin tem
pe/'amen ta kaj lia paro/manie/'o estas sengerw kun 
nuanco de konstanta i/'onio. Li havas edzan 
I'i/lgon ) : Rcspektplenan salulon , sinjorin :l mosto! 
( Li ne p/'oponas manon, nel, manlásas.) 

l /ll:1 ( po/' ka~i sian emba/'ason t/'o goje akceplas /in ) : 
Ah, vi , la perdita safido! Kia agrabla sUl'prizo !! 

/11 ;\/(8: Cuuu? .. Nu, egale! Prelerpasante la dOlllon mi 
rni nc po vis konlraústal'i al la dczi~'o yiúli vin, 
sinjorina moSto. EsperebJe vi f<trlas bone? Cu ne? 

ZilZ.1 (huli pliigan la emba/'aso) : J cs ... jos ... Oni c1iJ'i~, 
kl' longpai:íre vi foreslis cl 1a 1<111130. Cu? .. Ek-

- sidu ! ... Hugo, scgon I 
Mllf(8: Dankon , ne longe llli resI05 .. . Oni alendas H1in 

cn la Ekspozicia Komitalo. 
(!.-tlll il'on:a flato ) : Sinjorino, vi aspektas belega. 

J e mia honora vorlo, vi plibeligis. Nu, jes, kOlllpl'
cnebl e! (Li I'igal'das la vpturileton) Jes, j es . . . 
hiu eslos pCJJSinta , ke tiel baldaú vi farigus 
patrineto? (Longe li I'igal'das al la olwloj dll 
Zaza ) Nu, tamen ne tre surpl'Íze ! (Ironie) Kiu 
havas edzon, tiu povas havi ce infanon. Estas 
t ul'l) laiíregule. . 

ZAZ,I (lwll all/'udila I'ideto ) : Jes, jos . .. kaj mia bebo 
es tas trc .bela. ' . 

MARS. Mi ne dubas pri tio. ( Li pasas al Za' vduri fo pOl' 
rigal'di la il/fanon. ) Vere, via bebo ostas ranil a, 
Ire ca rm (l. Cu knabo au hlabino? 

ll UGO: Knabino , cta kokcincJo, nia angeleto. 
.11 /11<5 (In'azall neglehtante /a ceeston de la eelzo, irollie 

I'idel,os al la lll fano): Stl'ange, vere lre st l'angc! 
Kia okulfrapa simileco! La bebo mil'iude silll i ~as 
'll sia patro. 

ll UGO (modoste) : Mi estas la patro. 
11!J1li' .' ( tumas sin al li. Rideto. Pardonpl'la, sed pika 

10110 lúes a/;-rceo ee/as trafi Za 'lJil'inon) : Pardon on ! 
Mierar.is. La· bebo n e silllilas al la patro. ( POlh
elo. Okulludo inlc/' Maks kaj Zť/'za) Do, sinjoro, 
vi ostas la edzo. Cu? . . Mil pardonojn , sed via 
kostumo . .. 

ZJ1Z .. t ( scllkulpige): Hugo estas ' tiel modesta. Ofte mi 
l'iprocas lin pro lia vestmaniero. La yizitantoj 
kclHoje povas erari. 

lt1 llf{8 ( prezertlaS sian ln.anon al Hugo): Maks Niks. 
pentroartisto. 

HUG O (gojmiene): Ah, do ankau vi laboras kUll tel'cb
iDtO .. '. Ml . tre gojas. Mi estas Hugo Kork . ofic
isto ce Ja Sta ta Sa1adm.:inistracio. 

ll1A1(S: Populara oficejo en Dia lando, ec tro populara ., 
por esti scrioze konsiderebla. · . - . 

HUG O (gaje): Jes, jes! Kiam oni volas gentile ~esprimi 
la »irn al la diahlo«-n, oni ,sllnqas la plendanton 
al la saloficejo. La plej supra instanco dé la ' 
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ncnifarebJeco estas la · saloficejo. Sed 'kion fari? 
La homoj ' satas sercadi. . 

M AKS: Espereble via edzina mosto ekzilis tiun frazon 
cl ,sia hejmo. Cu~) . 

Z/iZ, \ ( flale prolcsim igas al Hugo lwjcirkau.prenas lin): 
Ni I'~vas kiel l:;t kolomboj. Cu n e, 'Hugo? Dc 

. mateno gis 'Vespero ni kveras kaj . . : 
H ueo ( ,.idanle) : kaj kverelas. 
Ztl ZA (kun troa vigleco) : Hugo estas t re ' scrccma. Li 

estas la plej bona homo en la mondo. Li eslas 
licl mola. kiel la bulero. 

M "lKS: .MI ne d~b~s pl'i ~io. Unuavide oni povas ~OIls tati 
1I0n. ( Post cl/'lrai11'lgardo ) Carman heJmon Vl havas, 
sinjorino, Ouste tian, pri kia ví ciam revadis. 
(L! ekzamenas TJI' /'fingrl' la kOV/'ilo7l , de Za sofo) 
13elega speco, de'ikata maleria]o. 

H UGO: Donaco de sia {;cfo okaze de nia geedzigo. 
MAKS (hun ma/i ca rideto rigarda.5 sin): Cuuuť... Cie 

regas delikata gusto. Ekzemple , tiu moderna lustro, 
till moderna lustro .. . 

H UG O: Donaco de ' la edzino de sia cefo okaze de nia 
geedzigo. 

M A [(S: Admil'inda donaco. Oi absolute konvenas al "ia 
kolombejo. Nu , kaj tiu granda staranta horlogo .. . 
CI certe havas sonorilludon. Cu? 

Il UGO: Ne. sed tamen gi batas la horkvaronojn kaj la 
horojn. Celere gi ' estas donaco de fratino de la 
cefo okaze de nia geedzigo. 

MA/U; (kUli troa enlnziasmo): La koroj en tiu familio 
estas el 01'0, el pura 01'0. 

Z/llA (nerve) : Hugo kara , mi pelas vin , bon volu porti 
la infunon en la alian cambl'on. · Vi scias ja . ... 
Eble la bebo .. . 

IIl jGO (~{' I ''V0 lll'ete): Jes , jes! ... Pardonu, sinjol'O, sed 
la patra devo vok as min. (Li pasas al la vetul'ilo. 
Dume unu. el liaj pantofloj falws) Nu, etulino, 
ni e ki ru! Pacjo rigatdos vin , pacjo donos a1 ýj 
puran .. . .Tes , Zaza, cu la infaiipudro .. . ? , 

lAl.l ( lule nerve): SUl' la noktoSranko. Sed ii'u ! Eble 
la bd)o jam suferas. 

lIUGO (ul la infal/o ) : Sed pacjo ne la80s sin longe 
8ufcri . .. Pacjo rigardos sian t rezoron . . . Zaza, 
Zaza! H.igal'd u, kiel carme ~i ridetas al mi ! 

MAJ(~ (rimarkas la falinta'n panloflon lw j l~ v'as gin ): 
Sinjoro, via panlof lo . . . Cu ankaií gi cstas donaco 
de la bonkora famlin de la cefo? 

/l UGO ( /'idelante) : Ho, kiel vi povas pensi tion! Ci estas 
donaco de mia edzino: 

M JI [( S,' ~kazc de via geedzigo. Simbolo ue la kolomba 
VlVO . 

ll UGO (sul'metas La pantoflon) : Bela paro, cu ne? 
13edaih'inde gi es tas iom vasla kaj ,malhelpas mm 
cn la irado. 

!IUJ(S: )\IIi ne dubas pl'i tio. 
ZAZA ( tule pc/'dinle la pacieneon): Hugo, la bebl) ,oerle 

suleras. 
J/ UGO: Tnj , tLLj! ( Duni fo riro) Mia bebo: ne suferÓs 

longe. Pacjo donos al &i puran vindon, fl'cSan 
\'indon kaj pufff ! per ll!, pudrumokaj . . . Nu, 
Zaza,' rigal'dri klel Sl iideta:sal la pacj0! { Li kun 
la ve/urilo fOl'iras en.la dormocambron. ) 

.Trla sceno· 
ZAZA, MAKS 'kaj kelk/oje genas ilin HUGO . 

ZAZ!1 

ZAZA 



MAks (ridetante):Mi ja di~is, ke preterpasante ladomon 
. mi ne . povis kontraiístari al la deziro ... 

ZAZA (senpaclence): Kial vi venis? Mi volas seii. Ciu 
via vorto pikas min. 

MAKS: Mi ne dubas pri tio. 
ZAZA: Cu vi venis nul' por ofendi min? 
MAKS: Ci ja. scias, ke ... 
ZAZA: Ne ciadu! 
MAKS ( ironie): Pardonu, sinjorina mosto! Mi forgesis, 
. ke ni ne estas pIu unu por Ia alia la samaj kiel 

anlaue . .. Do vi scivolas pri la celo de mia 
surpriza vizito. Cu? Nu, Ia celo estas simpla 
soclela konvenajo. Mi venis por respektp~ene im-iti 
vin kaj vian edzon al la morgaua malfermo de la 
Printempa Ekspozicio en Ia Moderna Galerio. 

ZAZA: N(~ mens0l$u! Mi sentas kaj mi legas alim celon 
cl viaj okuloj. 

MA /(S (hun ironia tran/ťvilo) : Tute ne e3las gentile (' ., I.i 
tiel .nekredema. (U prenas sian p:J spa'j:Jf'rujon I.::j 
sn'cas en !Ji) Permesll, ke mi transdonu honor;ln 
bileton por vi ambut'í! ... Nu , kie? .. Ah , j('n! 
Bonvolu! (Li propone prezenlas la invitilon) . 

ZAZil ( ne elendas la manoll al ~i): Por mi vi vane 
penadis. Min ne ialeresas Ja Moderna Galp-rio. 

MAKS (('m/aze) : Ehle vin ne interesas mm , sed pn,iI[' ... 
Anka'l [l1"i ekspozicios m.ian novan penlrajon. 

Zll ZA : Cert., vi havos sukce30n kiel Ciam . 
MAKS (11101icť r :d~ lanle): Mi eSFeras ... Ne solesukce,'on 

mi esperas, sed ion pIi , ion sensacie konslernan. 
ion eksLeroJ'd·inaran. 

ZAZiI: Ne vidinte ]a hildon , pel'meslI l.a.m en, ke mi 
grat.ulu! 

MAJ(S: Sinjorino, ne dece gratuli a1 si ll1ťm. 
lAZA (mire) : Mi ne kornprenas vin. 
MA](S ( frankvilc): Nu, Ja ekslerordinara k'lj kOTlslerna 

sukceso apart.enos De nul' al mi, serl cef:e ;11 vi , 
sinjorina mosto. 

ZAZ/t (mallran/wile): Pri kio vi aludas? Kian rilaton 
mi povas ha vi al via sukceso? 

MA.KS : Kian rilaton? Kiel mi esprimu por ne es ti rnis
komprenata? Nu, sinjorina mos to, vi bonvo'is esti 
mia inspiranta !Duzo. .. j es, muzo , s.injorina 
mosto . . . Ne, ne! Mi eraris en 1a esprimo. Ne 
muzo, nur modelo, nur simpla modelo, sed .. . 

ZAZit (kun large malfermifaj oleu/oj rigard ·s lin ) : Parolu 
klare! Mi ne komprenas vin, sed mi sen ta" ke 
vi teksjs reton por mi. 

1I1AKS: Cu reton? Nel Verdire mi konspiris iomete kUll 
mia muzo , sed' .. . vi ja diris, ke ne interesas vin 
la tuta afero. Eble mm ne , sed morgail tiOl11 pIi! 

ZAZA ( postule): Parolu klaret Mi volas seii cíon! Mi 
ne seias, kion vi preparis por mi, sed mi sen las, 
ke malamiko transpasis mian sojlon. Veng-emo 
kondukis vin al mi. 

~1A[(8 · le uzu bombastajn vortojn! Simple, ml "ems 
por hitigi mian konkm. 

ZAZfL Ni ne snldas unu al alia. Ni likvidcis nian ;lÍerOD 
per la Iorbruligadode niaj leteroj. Yi ne havas 
pl:u rajton enmiksig:i en mian vivon. M.i havas 
edzoD. 

MAJ(S ( imperlinenle) : Cu 'ankau tia e;;tas edzo? ' Pard-
. OD on ! Mi dezÍtis diri: anl(aú tia estas edzo. 
ZAZA: Ne :tnsultu lín! Li faris neniou ma1bonmal vi. 
1I1A.KS: Vi estas prava. Maljusta mi esLis. Li estlls tiel 

fidema , tiel honesta , tíel humila, kieI... kiel 
povas esti nul' senspina ofieisto de Ia Stata Sal
adminrstrejo. 

ZAZA : Ne ClU povas ,esti - pentroartisto. 
. MAKS: ,Tute trafe! 'Ec nun ni estas tro multaj. 

~ . . ( Momenta pauzo. Máks kun ma/ica r ;deto o·bservas ' 
Za barakfadon de .Zaza. De ekstcre son-as obÍlíze la 
v.o~o de Hugo; par~lanta al la ln./ano: )T-uj, luj, -

. tnia bebo/ . . :-' Pa~joordigos cion. {< ) c,,!: .. 

, ,.ZAcZA: Nu?! .. , Por. kí<l ,v.'Í atel)da.$? .. Mi pensas; ·' ke 
",' estus . p1ej prudertte; · se ' bun . ti ;forirus; , Mi>sen-

" . - Kulpigos' yin · ,e.emi~. edzo. , 

StJKO 
JOVJlN DUe,e-

En la laJ'ga ombro de ľ palmventumilo 

Kusas bela Naksis. Super Nil, tagmezas. 

llirundaroj cirpas. En Ja ard~ brilo 

Trii l' aero sílko flugas kaj karesa!;. 

Niľanlikva , verda, Jaca, sufokspira, 

Pasas for malvigle. F ajran polvon Iulas 

Super urb malnova Ia tagmez' trankvila. 

Pro ]' pasi ' \"Ol upta, j una, cio bruJas. 

DUlI! tagmez' pasia de ]' somel'o miLa 

N;lksis duonnuda mm pri lzo.; revas. 

Fnjc I.lIsas brancojn si , volupt-ekscita : 

.Jrn. IIa ]' tula bosko rugaj flol'oj krevas. 

El la serba: J(. Kaloesny. 

.11.1/1 .0;; ( (·illilcl' f'lrridM ) : Bonl'gt'! ( ; 11 vi OplllWS, ke 1'~lis 
fac ilt' por mi vení ci ticn ? Mi. pUI'~S aserl i ~e Jl(' 

,'sli5 facile ... Perl1lesu, ke nll eksldn cn VHl , en 
vi" kolombejo! ( Li ek~idas ) 

Z/IZ.I : Ki on vi vola,; dc mi ? 
M ,I/,'S : De yj -- nenion. Absolute nenion . Mi v('nis pilI' 

ret.ranlniligi, mi venis pOl' retrovi mi;m anilll :lJ"l 
(lhil ibron (Li pl' rdas sian ironian tonon. ) En I;' 
vi ' o estas okazajoj, kiujn oni ne povas f()rge~ 1. 
IIi konstanle incitas nian fantazioll , maItranknl
igas nin kaj i li kreas en ni internan devigon por 
fari ion , jes, por hri. ion, eble ion. b~&atel an , 
eble ion skandalan. Se nl n e obeas al hu Clmterna 
tiranjsmo, gi detrua~ ?ian .tuta~ .v.ivo~ ... ~o , ti.a 
au simila sento deVlgIs mm VIZltJ VlIl. MI vems 
por pagi. . ' 

l ;\ Z,4 Ctíme ngardas Zin ): Cu por pagl? Sed por kw? 
M A /(S (amore): Por kio? Por 1a moltjaraj s~feroj , .p.or 

la iluzioj , jetitaj en Ia koton, ]?or ml~ detr~lta 
kl-celo pri la Bono, por 1:1 larrnoJ de lma e.dZlflO , 

kiu martirc turmentigis dum jaroj pro Vl, pro 
tia' . .. tia ... 

H ueo (rap id~ envenas, lcasas post sia dorso la malpurajn 
viT/dojn): Tuj, etulino! Tuj revenos 1a pacjo! .. . 
Pardonu, 1a bebo ... 

M,lI{8: Ne genu vin! Ankaft mi estas patro. 
llVCO ('wn vide bla gojo): Cu? Nu, mi vere gojas.:. 

Mi jam pensis, ke. vi estas .... S~d pardonu , la 

. be~o ... (Li forrapldas Pn la !w~re~on) ... ') 
ZAZil ( tl.motreme.) : Freneze ! . . . Klon Vl .. volas hrl< 
MA/(S (malice) : Nenion pIi ol ekspozocll mlan no\'an 

pentrajon. 
ZA ZA : Do tiu bildo... tiu nova . bildo .. -
M.4.f(S: Kiel mi vidas, gi interesas vin. Almenau ~l 

komencas veki vian inte.resi~on. Nu bone! Sc~u 
do , ktl ne ekzísLos tin homo, kiu ne rekonos mn 
ambatl SUl' tiL! biIdo. Al la pilorio, jes, al la pilol'io 
mi meLis ·vin kun mi mern. 

ZAZA (kun tim c malfel'mitaj okuloj): Frenezulo! 
HUGO (rcvenQs han fresaj v:ndoj en La mano): J?ardonu , 

)~i valas demandi ion... Car vi estas Ja patro , 
cerle -vi scias. Kion oni faras, kiam Ia infano havas 
ventrodoloronť 

MAKS ' ( ioin emborasite): Kion? Ah, jest Oni masagas 
, Ia vcntreton de maldekstrc dekstren. 

HUGO; Dankon! De maldekstre dekstren. Kůmpreneble 
. nur delika~e , t1'C delikate kaj per vaseHno. Cu? 

M M(S: Oni povas ' ankail per vaselino. 
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I/Vao: Dankon, dankoni Ofte 1a sperto) de gepatr,») 
valoras pIi ol la konsiloj de frese bakitaj kunl.c
istoj. Cu ? Pardonu, sed la bebo . . . (Li forkuras 
en la 'dormooambron.) 

ZAZA ( paBas al Males, longe rigardos ol liaj oTmloj) : 
. Maks , ei ne faros Lion, ci ne povas esli tiel rpal
justa. 

MAKS (se1w) : Ne ciadu! 
ZAZA: Frenezulo! 
M AKS ( amare) : Egale kiel vi nomas min. Mi decidís 

kaj la bildo, , »La etburga demono « elohcnte 
parolos anstaLaťl mi. Ho, tíu figuro abomeninde 
sirnilas al vi kaj oni l'ekonos vin. Viaj gekollatoj 
fingl'e rnontros al vi kaj via edzo ... nu, li havos 
la saman turmenton, kiun havis mia edzino pro vi. 

ZAZA ( time reti,.i~as): Maks, mi ne rekonas vin. Cu vi 
volas kompromiti min? Cu vi volas skandalon? 
Mi ne seias, kion pl'ezentas tiu biJdo, sed gi esLas 
mensoga, jes, rnensoga! Vi scias plejbone, ke 
neniam mi donis min '11 vi , neniam mi eslis via 
amatino , neniam ... 

M AKS: Ne, sed dum jaroj vi mensogis vin lu mla. Mi 
volas pagi! 

HUGO (aperas en la lwdro de la pordo) : Pardonon pro 
la interrompo! Mi forgesis, cu de dekstre mal
dekstren au de maldekstre dekstren? 

M A/(S ( em barasite) : Mi ne komprenas, kion vi (Je.ú,.:ts. 
HUGO: Nu . Lemas pl'i Ia masago de la \'entrcLo. 
M AKS: Ah, jes! De maldekstl'e deksLren... Sed <.Inka CI 

la kamomil-infuzajo bone ut.ilas. Komprcncble , 
ne varmege! 

HUGO: Dankon! Do de maldeksLrc dekstl'en kaj drlikate. 
( Li foriras. Longminula paÚzo . Males /caj Zuz a 
l'igardas U/Hl la alian. Maks iom nerve prenas 
cigaredujon, malfermas leaj f ermas gin, turna,~ 
sian rigal'don ol la lusll'o, Zaza senmove observas 
Zin) 

ZAZA ( milde, iom mire) ; Maks, mi ne sciis, ke Vl ce 
nun tiel amas min. 

MtU(S (amare ridante): Mi? Cu mi? Vi el'aras, Zaza. 
ZAZ;l ( persiste) : Do, ni diru, vi malamas min. Egalei 

La amo kaj malamo es tas ~emeloj. Ili ambaú 
havas samajn trajtojn kaj arogas samajn rajtojn. 
lh volas direkti au detI'Ul la vivon de alia homo. 

II1A](S (flame) : Mi abomenas vin. Kontentigon mi volas 
por mi pro viaj mensogoj , pro la primokita sento 
de mia koro. 

ZAZ,1 (milde): Kiel maljusta vi estas, Maks, maljusta, 
kiel ciam, kiam vi ne volis jugi objektive. ( si 
pro/csimiga.~ ol Males ) Jen , mi konfesas, ke DUIl, 

en tiu ci momento mi gojas pro via vizilo. Nlln 
sajnas ankaii ul mi, ke io reslis nekvitigita inter 
ni ... Sed kio? J en Ia dcmando. 

lI1 ,lf(S : Cu vi nc volas kompreni min? Vi mensogis, 
kvankmu nenimn mi devigis vin fari tion. Mi 
deziris nul' amikecon kaj sincerecon. Mi donis 
al vi plenan liberecon, mi ne katenis vin al mi. 

ZAZIl ( amore, sed milde) : Amikccon kaj sincerecon! 
Sed vi ne vidis tinn kormuelan sopiron, kiu velk
igis mim junecon. Cu ne tiel eslis? Ho, vi 
tre bone· sciis tion , sed vi estis malkuraga, jes, 
malkuraga kaj senkulpigis vin per via devo. 

MAJ(S: Do nun vi atakas kaj akuzas. Cu? 
Z AZA (eksidas kontroll !r1aks) ;' Nel Mi nul' konstat.as .. . 
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Dum jaroj mi staris ce via flmko , mi disipis 
miajn plej belajn jarojn, knabinajn revojn por vi , 
mi partoprenis · en viaj Iaboroj kaj zorgoj. Kion 
mi ricevis rekompence? Almozminulojn. Efem
erán gojon, slelitan de ália virino. Ncniam vi 
povis csti tute la ,mia. Vi deklamis grandajn 
vortojn, parafrazojn pri via amo, sed neniam vi 
forgesis ripetadi pri via devo. Cu vi pensas, ke 
mi ne baraktis sub la sargo .de tiu suferpléna 
mlO? Cu . vi pensas, ke ne ·ciutage mi ' devis 
marcmdi kun la Vivo pOl' povi persisti Kaj sin
ofere toleri 1a mQkan ridelop de miaj gckonatoj ... 

. Sed kial? Vi sclas ia respondon, kvmkam e.J1 
. liu ci momento vi hontas konfesi~in. ' 

M,1[{S ( iom korlusite) : Mi né hontas. Mi kredis, ke 
ne sole fIata arlekenado de katino estis en na 
senlo . 

ZAZiI ( amare r:das) : FIata arlekenado de kalino, jen 
via preferata frazo. Vme vi neas, nun vi mem 
sentas, ke sole mia amo kaj mia fido al vi sub
tenis min en la interna batalo. Mi kredis, ke 
ankaii vi arnas min kaj iam vekigos en vi la for ta 
decidkapabla viro, kiu solv03 Ia inferan dilemou ... 
Mi sllferis , terllre suferis , sed ci on mi kasis sub 
rideton poj' ne torturi mkau vin ... ( Si elelarrnas) 
Vi nomis min ja »printempa rideto« kaj mi 
sentis mia devo rideti kaj ciarn rideti , peli for 
la nllbojn , doni al vi inspiron por Ia I aboro , 
teni forte vian manon, kiam ]a pesimismo n«)bul
igis ,ian klarml vid on. Mi estis la via, tule la via, 
sed vi estis tro malkuraga rimarki tion. 

MKAS (TJ('zite ) : Kial vi ne estis sincera al mi? Kial 
vi ne diris, ke ni disigu amike? Kial vi arangis 
tiun hontindan komedion, tiun abomenindan ludou 
tie dum ln balo? 'Pro kioP 

ZAZ ,\ ( posl ioma pauzo) : Pro kio? .. Pro vi. Jes, 
pro vi , cal' mi sentis, ke via. amo farj~is n~lra 
dcvo kaj sole pro egoismo vi krocigas al mi. 

M.4/{S ( Il'O energie pOl' /caili, /ťe nun si I/'afis ln v/won) : 
Mensogo 1 Ne tiel estis. 

ZAZ,1 (kun triumfa tono) : Sed jes, tiel ok;~zis, tíel 
cSlis, vane vi neas nun pro malfrua pento. Kial 
vi ne revenis al mi la postm tagon au post 
sf'rnajno au tiam, kiam mi mem provis proksim
igi al vi. Ho, ne la ofendita vanteco eslis la sol a 
kaúlO. 

MAKS (enť/'gie) : Mensogo, mensogol Ci on vi faris pro 
Lio , car vi opiniis, ke tiu ekzotika fremd410, en 
kies sinon preskau vi enkubulis dum la halo, estos 
kaptebla per- via rideto, per via babilema , carmo. 
Fi! Ne amo gvidis viajn pasojn. Kio? N ura vmt
eco. Ne ciutagm viron vi aspiris. Pro troa <l!Dbicio 
vi vólis farigi Sinjorino lu kaj ne Sinjorino 
Neniu. Via eksperimento fiaskis. Jes, kaj post lio 
vi klopodis reveni al mi, al la naiva revemulo, 
melita en rezervon. Jen tiel estis! 
( De ekstere aúdigas lulleonto de Hugo. Oi ne estas , 
tro laúta kaj giaj vortoj ne estas 'distingeblaj pOl' 
ne malhelpi la 'dialogon.) 

Z,\Z,-l; Nu, se ee tio estus Ia vero, cu tio ne estas pardon
inda? Vi esLus povinta kompreni, ke mi ne volas 
velki sen amo. . 

MJi!( S ( subite ekflamigas) : Sen amo! Cu sen amo? Kaj 
Lion vi kuragas díri al miaj okuloj. Cu vi pensas, 
ke mi estis blinda kaj mi ne vidis vian arnaIi 
Illanovradon? Ho, l11,i t1'e bone vidis cion, sed mi 
estis scivola, gis kiam vi riskas 1udi vim acan 
komedion. 

Z AZ!l (kun larmoj kaj milda riproco): Ne estu maljusta, 
Maks! Rigardu al miaj larmoj kaj ... 

MA.KS: Ehh, viaj lal'moj! Per videblaj larmoj trompas 
la "irino. . 

ZAZA (sentim ente) : Kaj pro la .nevideblaj si mem velk-
igas. , • 

MAJ<S :' Lasu la aforizmojn al Ia literaturistoj. Nun ni 
,e~tas . du homoj, kiujn Ia sorto kllI.lligis~ la reala 
.vIVO. 

, ZAZA: Sed vi estis tÍu, kiu dissiris Iakuntenmtán fad
enon. Vane mi skribis, vme mi klopodis proksim
igi al vi. Mia mom~I),ta smceligo donis bon.~ 
pretekstoIl al vi pOl' akre 'trmci la nodon de .Ia 

.~ . amikeco. Vane mi átendis- vin kaj la malespero 
faris min malforta. Mi sentis i:nin orfigita káj 
tiam .. ' . tiarn venis titl ·ci bona homo, mia :edio. 
Li o eksidis apud ini·, parolis nenion, nUr preni~ 
mim manon kaj rigarčlis min... Ji nur rigardis 
kaj rigard,il... . " ,> 



ď, Ll1/UCS' (h'onie): Tre romantike! Se mi ríe konus yin 
; tiel' bone ,. mi kredus al. viaj , vortoj , sed. ,. sed ... 

~etere ml gratulas al vi pro la sukcesa eksper
Imento , per kiu gustatempe vi fiskaptis vian 

< eclzon. 
ZAZ.'I. ( indigne) : Ho, kiel mi abomenas vin , viroj! Vi 

• . éiuj elt~s egoist?j kaj nul' egoistaj. p nu pro 
rnalkurago , Ia aha pro negocerno, la 'trIa . . . 

ft! Al(S (kun .,m,okema riverenco) : Mi dankas je la nomo 
, de rrlla sekso. La unua eslas mi , Ia dua. . . Nu, 

ankau lin mi konas. Sed nun vi devus esti tre 
felica. Via edzo estas bona , modesta, humil1l, 
kolomba , turta . . . kiel .. . kiel ia patrinbesto , 
( Eksterc cesas la kanlado de Hugo. Zaza ekslams 
kaj iras al la sofo. ) , ' 

Z ÁlA, ( dolo/'e, rezigne): Jes , li estas bona, lre bona. 
Vane vi mokas lin ( Si eksídas SUl' La sofon). Li 
estas bona pro egoismo. Boneco, kiu ciam plen

, umas niajn dezirojn , pardonas cion ,iom post 
iom 'farigas kateno kaj faras nin maIkuragaj . 

M ,iKS ( triumfe kaj verve) : Cio en ordo! Jen Ia kontenl
i~o , d~ la Vivo mem. Do ankau vi sentas la 
hberrnmacan potencon de la Boneco, ankau ,i 
farigis malkuraga , ankau vi · sentas la katenojn de 
la devo. Hahaha I La kolomba vivo kiel devo!! 
La ,vivo ripetas Ia . situaciojn. Nun, jes, nun 
a~lam.as· mi~ turmentit~ animo,. car Ia 50rto jetis 
vm tlen , kw Ia sama] flamo] brulvundasvian 
koron , pri kies ekzistoj vi ne kredis, kiam ili 
torluris miall animon... Felice, ke pOl' vi res tl, 
la úrkora cefo. . 

,ZAlil. ( energie pl'olesÚ1s ) : Vi eraras. Rilalo kutih'la in tel' 
labordonanto kaj dungito. 

ilifAKS (Jalu?e ) : Mi .bone konas tiun kutiman inler-
riIaton. ; 

Pledo porliferaturaorganizo 
- Ludoviko Tot.che -

N.i viyas la epokon de organizitaj mo, adoJ, Je 
ol'g.anizi.ta ' (ec, ni ko~fesu, ja:n . ~elkfoje troregulita) 
SOCHI_ VIVO. lom post 10m la mdIvldueco preskau tute 

fer.das. s~all kva.1itan pezon ~~j la apartaj energioj de 
.Izohta] unuo] povas valol'lgl nur per la helpo de la 

"fi:1Jánl.o,: per la unuoela klopodo de la unuigitaj forloj . 
, Ke hu , Ci fenorueno estas generale valida speoialajo de 

'I' epoko, el subkies efiko neniu povas sin tutelibel'i" i, 
tion pruvas la s~rpriza fakto, ke tiu. ci tendenco monl~as 
silí ankau f:,e Ia verkistoj I kiuj - se i1i c3tas arli~toj cn 
la -yera senco de l' vorto, kaj ne industriistoj , de 'la, nur
porarnuza »literaturo« - estas den.atur,e ehtreII)aj kontr,aú
uI<;>j alciu ulluformiga kaj mekanikiga direkto. La. verk· 

,isto;' ce- se li konfesus la .plej kolektivistajn ideojn, nc 
, povas; rezigni pri ' sia individua koncepto ri!ate al tiuj Ci 

. jdeoj, p!,l<sia. indiviďua e~prim~aniero " per kiu li prez
. cn't~s ~laJl ' kqncepton. Tla rezumo kondukus al <,érla 

, , I1!oťto, de ' ciu .pureartista kJopodo. Kaj tamen ni vid 'i;, 
. ke .l a ,v.erki8to~ ,si~ ;organizas . ! emas ne n.ll1'pri landaj 

~estlIpta:t ' por .. defendl la ' materiajnin"teresojn 
1il;lo.j" sed ankau "pri inter.ilaciaj o.rganizajoj , 'kiuj 

-pcr''laforto ' de l' spirito, akCeli Ia materian kaj 
.. anim:an' progreson de ' l'.horua kult um. .fEkz; 

. " Cu e,stas ci tie ia ,kó.!itI.'aií.diro?T;ite ne ! 
v~~ě.; ke apenau onipofastrovi du Yel'k- ' 
ite,r~tUTájopinioj.identtis ,encio, kvanklDll 

. yetfiisto l'!-'; iSpirita selídépend"~co 
n~J~r~,,, ,toil(#co .de litÍ'tt'<ftúia ~gadó, . b)1HlU pni 

lál p~-ej ., di:vergan1aL ,ve~kjst)j 
,~k'tÍItl$!i'i:::, . KO]1lUllaj 

cell): 

iZA:Z.1 ("id supre): ' Freneza, Vl . .. Vl , freneza! Vi 
pensas, ke .. . 

M A[{ S: Mi ne pensas " sed mi scias. La orkora cdo ekzistas 
nul' cn Ia t abel oj de la palaj tipistinoj . 

ZAZrl: Mi jUl'aS' je mía ... 
Mc1/\S: Ne juru : faIse vi Jurus! Nul' blindulo kaj da 

odzo ne ndas, ke la mfano ... 
Z,llA ( l'aúke pro eksátitjo) : For! For el mia dOLllQ! 

Mi ne toleras viajn suspektojn. 
MA.KS (ľll /'ioze, scel kun sordinita tona ) : Ne , ne, ne! Mi 

veni, pagi ! Ci , ci »etburga demo:,o ". Oni rekonos 
vin SUl' 1a bildo. ' Mi mem montros gin al via 
edzo. Mi malfermos liajn okulojn. Mi e:8iros vin 
cl lia koro , el la simpatio de tiu ci hipokrita 
80cio, mi jetos vin tien, kien vi jeti3 mi an koron , 
mJan talenton , mian inspíritecon. Mi... mi ... 

( Ek tem infanploraelo) 
Z AZA ( preskw1. trans!ormigis dum la pal'o'o de JI1aks . 

Sia rigardo ardas de interna gojo . La vorloj 
apenaií, pova:s kaSi La esperon, kiu promesa:s rompi 
la unutone.con de §ia vivo): Faru ,do , kion vi 
vo~as! Frakasu mian nunan vivo:1 , vundu j ! 1110rto 
la koron de homo, kiu kulpis nenion kontl'aú I'i, 
metu nin ambau al la pilorio. sed seiu, ke oni 
kondamnos ne min , sed vin , sole vin ... Mi ne 
dpf'ellt!os min. Ne! Sed poste . . . Kio venos poste? 

!l1,U(S ( sinforgEse): Egale! 
ZlI ZA ( triumfe) : Nun vi perfidis vin, Maks! Cu egale? 

Do bone, ankat1 por mi eslas ega'e . .. 
M:II<:-; ( furore ): Ho, kiel mi abomenas vin, kicl . .. 

( Li ekstal'a.~ minace) 

(Fino sekvos) 

konserva organo prilingva, sed gi ne povas plenumi 1a 
taskojn de pure literatura organizajo. Ankau gia kun
lTl.eto ne destinas gin al tiaj taskoj: pri litemturaj aferoj 
lameu la plej kornpetentaj estas mem la verkistoj. Ia 
enrniksigo de eksteraj faktoroj kauzus Dur konfllZ()ll ; 
krorne signifa ' parto de la aktrvaj verkistoj ne anas al la 
Ling,'a K omítato. no restas la solvo: fond o de aparta, 
sendependa literaturosocieto. Sed oni certe demandas , 
kiuj estas la gravaj taskoj , necesigantaj apartan literat· 
uran organizajon? Perrnesu, ke mi prezentu al vi ilin 
tute mal1onge; mi ne i:n ten cas doni ellaboritan planon , 
sole skizan bazon , laú kiu la pIi precizaj kontuwj 
de laorganizo povos formigi drnu Ia postaj pritraktadoj, 
se. la verkistoj-. kaj ~a publiko emas favo~e ~kcep t ~ l ~ 
aferoIl . .. Do Jen tm a demando, al la esp-lstaJ verkIstoJ 
kaj literatuJ'"amikoj :cu vi volas, ke en la Esp-a lTIova'J<l 
ckúslu . sendcpenda , vivkapabla literatura socielo, kies 
laskoj eslus : 

kunigo de la jzolite laborantaj junaj kaj modem aj 
esp-istaj verkisloj, gardado pri la spiritaj kaj ekonomiaj 
inlercsoj ; cle la verkistoj , ilia re: iproka pliproksimigo kaj 
inťe.rkonatigo, 

ol'ganjzo , de la literatura vivo per , reeiprokaj kom
i1oj , cldono de libroj, reklamado, e1ekto de gravaj tradak-
indaj verkoj , arango de literaturaj festoj , . 

. . b,d'p~ ,cal junaj kaj Wentaj verkisloj per morala 
kal . rnalenala 'subterio , 

. h~1 pá. al la evoluo de la Esp-a lingvo gis la plf~j 
alta grado de li terátura perfekteco, 

beIpo.al la plialtigo de la artista kaj intelekta nivclo 
(~e Ia , Es~~a literaturo. tis gia egalran~igo kun la naciaj. 
IIteraturoJ, . . 

'. . kónseia laborQ por pliproflilldigo de la riIato inicr 
publíkokaj >verkistoj, helpo al la poplllarigo de Ia Esp-a 
librq.. .', '. .' ': ' • 

, ~Cu ,~e sunce porefektiva fáboro? Mi ,Pensas,ciu 
pluá" ._ 19.o· estus . supel'flua, pri Ia d~tal0J ni PO\'OS 
in~e:t;t " • t~.dL~e n,i jam .decidis pá h cefajo; pri la . fondo. 
delta1'so,,?-etp. " 
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La literaturo rilat:as al la lingvo, kiel la karno ,tl 
la sk~l e t~. Sed en Espel'anlo .la lilera.turo. signifas ilin ambau. EI la cent kaj cent ImgvoproJekto] Esperanton cllevis kaj savis por la eterno nur gia literaturo.. . Cu 
e~tus nesangeble , ke la Esp-a literaturo vivu pIu kaj 
CHU11 la nunan amol'fan, neorganizitan vivon? 

OB~f8UO 
OTON JUPANCIC. 

fn la kultura vivo de J ugoslav ujo okupas h slovpnoj 
( SUl' ]a teí-itorio de Druva »banusejo«) apartan lokoll , 
anl,liJ (:io pro la propni literatura lingvo kaj kiel mal
Larga c('nero cn la mezeuropa kullura sfero. Ilia lite rat
uro ekprosperis en la 19-a jarcento ; la unua presila. libro aperis jam en la lG-a jarcento dum la proteslant· 
i~lTJO , kiu metis la fund arnenton al la lingv<l kaj liter
allľra evoluoj. En la tempo de Napoleon parto de ľ 
slovena terilorio aparteni3 al Francujo , kio fa vore influis 
la plifortigon de l' naeia konscio. En la unua duono de 
]a J fl-a j arcento superas Ciujn slovenajn aútorojn F.ran
('isko Presern. ]a poeto de ľ samlempa europa form ato. 
Ce la fino de 1'1 19-a j arcenlo penetris en la slovenm 
lil cralUl'on la influo de l ' okcidenl.a n atul'alismo pre3kaií 
s,ulIlcmpe kun la influoj de l' fran ca sil'!.lbolislTlo kaj 
de Ja dekadenca literaturo. En la kllnigo de tiuj ínfluoj 
kun la enlanda hejmeca spirílo, enradikiginla en la trud
jcio, evo~ui3 la moderna slovena lil.eraturo , kiu doni, dll 
kl'ei11tojn de speciale slorena tipo : la novelislon Joh<l11on 
Cankar kaj la ]il'ikiston Olon-on JupanciC. IIi <l mbaú 
dum Ja lasta lelllpo eniri s la mond1ileratUI'on. 

La.- poelo dr »Dlllllél «, de 1a plej bela lirika ~Io\'ena 
poemo, kícs vel'soj , indaj cic W. Whitman kaj E. Yer
hanren , penlrus la dolol'OI1 kaj sopiron de slovena anilllo, 
- Ol.on .1upancic, naskigis la 23-an de janual'o 1878. cn 
Viniea, cn la regiono nomala »Bela ]~rajina " (Blanka 
l\rajno) . Ci tie alproksimigas kaj kunfancligas la slovena kaj kroata popol a kaj kultura tipoj . Olon .1up<mcic sludi, 
en Jil un.i"el's.ilalo de Vieno , li yivis kelkan tempon efl 
frellldlandn , preeipe en Parizo; nuntempe li estas in tcn
danto de l' slovena teatro en Ljubljana. En la jaroj 
1809-- J92 (, li eldonis 8 kolektojn de lirikaj poemoj kaj 
lragl'dion cn versoj . Li traclukis en la slovenan lingvon 
ulultajn tmuaranQa jn verkojn el]a moncllileral.uro: 
precipo sukccsis h aj tradllkoj de Shakespeare, la plej 
bonaj cn 1'1 slava sudo. Oton Jupancic estas generule rek
onala kíel unu cl la plej gl'anclaj jugoslavaj poetoj. 

Pri li a laboro ekzislas l1lultaj studaj traktajoj cn 
lren,daj ling\·oj . Arturo eronio eldonis en 1a jaro 1028 
en »Instiluto pel']' Eií ropa Ol'ienlale« longan , l1lono
grafiou . En la ampleksa libro »Oton Joupantschitsch , 
poCt slovene ,( (Pal'is J 931 ) traktas lian vi "on kaj verkojn 
la uoiversilaLa profesoro en Strasbourgh Lucien Tesnicl'c. En tiu ci libro aperis en ]a traduko ankaú granda parto 
cle poeú ajoj , iuter aliaj ankaú »Duma«. La itala tracluko 
de »Dulna« (Italo Maffei kaj Fanny Sinkovec-~1ayer) 
aperis en Modena en 1a jaro 192' . La germana kl·jtikisto 
dro. Otto Forsl Bataglia (Jahrbucher fůr Kultur und 
Geschichte der Slaven. J 931 ) jugas pri Jupmcic kiel pri unu el la plej grandaj eúropaj poetoj, Salllyalora aj 
' laudel, Stefano Ge~rge, Valery kaj al ď Annunzio. -

B. Borlw. 

D1tAGUTI _ DOMJANIC. La poeto estas unu cl la 
plej grand aj kroataj lirikistoj ankoraii vivantaj. Tenwer-
3mente melankolia, revema, amanto de la soleco, li sentas 
la mondon nur kiel 1a nanan sopiron«. Nurarezignemo 
~ajnas al li la sorto. DomjaQic kun 'l'owpita koro "'pri-
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(ii)~t!X~.MX~,~~~~~~4'~~~(i) 
~ . ':." 1 
~ Ventego ! 
~ - ltendrik :lJ.domsoni 

~ Pluveúls , pluvas, pluvegas, . ~ 
~ de s 'onúj faladas tor·enť, ~ 
(:Q kure!as, kuras, kure~as, ~ 

. ~ , spiretas. "piras, spir:gas, .~ 
~ pcr. d en ~oj klakadas la vent'. ~ 
I· Arbetoj. arboj, arbegojl 
~ klinigis gis la h erb ' ~ 
~ treme~oj , tremoj , tremegoj , ~ 
~ gemetoj , gemoj , geľf!egoj tl 
~ , . , k' b' ~ ~ pcnetľas gls ost aj ceľ . tl 
~ . ~ @.~!iJ®(i,)~~~.4l~~~l!)(,?J(!)~l!)(,?J(!)~~ 

. ploras la forpasemon de cio , ankaú de la homoj, kiuj 
forbrlllas senrcvene . . . La virinon li rigardas roman~ike , 
nwtas sin en la barokan cirkaúajón, kun gobelenoj, pagioj, balkonoj inter rezedoj , a1eoj kaj fontanoj. Tiel lia liriko 
akiras tl'llb?dul'an melankolion kaj carmon. La vortoj 
cstas porlantoj cle 1a »agordoj «, tremantaj movoj de l' 
penlrista peniko , muzikaj arpegoj. pe tiu artismo apart
igas bukcdo cla poemoj , en kllln la poeto elspiris sian 
»bJankan animon « konfesan te 1a sensancan arnsopir :m: 
Ne ekúslas en la tuta kl'oata liriko pIi diskreh\, nek pIi 
prufunda. analizo de la amo. Liaj »simpatiatoj « estas 
J h'ine , V l'r: aim', Mae~erlinck, Gogolj , Dostojevski, Nadson, Puskin , Ljermontov. 

VOJlSLA VILI(: PLI J UNA. Samnomano cle la 
, lll,lj slro de verso Vojislav nic. Li estas konsiderata unu 
cl b plej bonaj vivantaj lirikaj serbaj poetoj. La »Post
veturilo « priskribas li an reyenon en -la lokon kie li mort
igis sian malfidelan edzinon. Tiu akcidento slimulis lin " 
skribi sincerajn kaj dolorplenajn lirikajn poemojn. 

S. -B. 

FHAN MAJURANIC. Naskigisen la fmnilio , kiu 
duni , p!ej -:eminentajn poetojn kaj scienculojn. Jam en 
la hna ago li_ komencis verkadon per spritaj . skizetoj, kol ektitaj poste sub la lÍtolo: »Foliaro «. La formo de 
liuj »poemoj en prozo{( estas pruntita de Turgenjev . .Ten 
do~oro, jen profundaj mediloj, elvokituj desufero, mord
anta pro La alia kristaligis en literaturaj perloj. La tutan 
kol ektOIl ' uvei'turas antuúparole la yortoj de TUl'gflnjev: 
»Nur ne legu la leganto cion je unu fojo, car - yersajne 
-- pro eJ1l!u la libro falus el la mano. Oni legu elUn 
skizeton a,parte: hodiaú unu, morgaú la alian. '.. Eble' de iu folio ,. gutos io 'en la animon ... « , 

.1 VO . ANDRlC, La verkisto aperis SUl' la literatnra
kampo jalli a.ntai:'t la mondmilit.o, . kvankam ·li estit; 
ankoraú jllnuleto. Dum la i11ilito li es tis - eu la ago , 
de 22 jaroj - jetita en la malliberejOri nel suspektit<t Statperfidulo. Tie en ' mallumó kaj ' hosto de la vintraj 
\'esp,eroj spinigis . EX· PONYO «, la verko, 'plena llecaste 
pura poezio, nur tie kaj tic' vualita de 1a malhela melank7 olio . . Sentigas influo _ de Kierkegaard, Nietzsche, Pas~l. 

·ur pIi .pasia:,'pIi bblema kaj ' ribela li . sajnas ol il:í, čar ' 
li ~ preskaú , infano - jam spertis tragedion de 1a: vivo. 
Poste, 'kianl li forlasis la mallih~ejon kaj . komenc,is la . • normalan viybatalon, ~i verkis .. -belegajn »bos~iajn . raj{
ontojh«, kie per' rieaj koloroj li bildigas ďspiron ,de .1a: 
-or~ento, inundata perforte -<le ':l", okoidenta civiijZemo, 



Rf,CfHZO 
Oiujn librojn, ricevitajn en du ekztmpler:aj, ni I' f C

cnzas. Unuope ricevitajn librojll. ni nul' m enc;as. - La 
recenzoj esprimas nul' la opin/on. de la recr nzin/o hoj ne 
tiun de Za redah:cio. Pro Ua la reda/.:cio IN' vo lonle 
publiTúgas interesajn h:on/raiiopinioj/l., h:oncern.antajn i jn 

.aperintajn recenzojn. - La libro j , ci tie menc;alaj h:·j · 
recenzataj, estas haveblaj ce la librofako d ? nia dJonejo . 

THANS LA FABELOCEANO. Originalaj noveloj de 
Francisko Szi,l.ágyi. Volumo 136 paga kun 1_5 ilustr~j o.i 
SUl' peza senilgna papero. Formato 20X I3.;) cm. Kun 
dukolora Sirm kovrllo. Eldonis Literatura Mondo, Bud a
pest IX. Mester-utca 53. V. 7. Prezo brosurita o.Go 
dolar?j , hind.ita 1. - ' dolm·oj. Aldonu 10°/0 pnI' seml
kosto]. 

Cu estis. CU ne estis, eblc trans la Fabelmarn dl'. 
hodi'aua Eúropo, estis Esperantista recenzisto. JogaJl la 
cn L(~ndono . Necesas mencii, ke li ankau bris il li ajn 
labol'o] l1 , de tule honesta speco, sed ťaklo restas, ke li 
es tis. Esp~ r~nti5 t.a. recenzi slo .. Ankora'-l pIi fabclece 1:,1.;1;; , 

k~· 11 kutmlls legl preskau bun verkon , antall ol re('pml 
gm, nul' kelkfoje li trovi5 iun verkon nelc"ebb. ka i 
mem.oris, ke ne necesas mangi ovon gisfine, p3r konstati 
cu gl estaa fresa , freSeta, au jam antik~a. - . 

Kaj en iu mateno la Esperantista recenzisto vekigis 
pro. l~ fort~ frap? de la .leterpor!isto j e ~ia dompordo. 
Kaj II pens1s al Sl: »Do, Jen pakaJo por klU la lelertruo 
ne su.fi.eas ~ tio certe est03 jo agrabla« . . Kaj .li ree en
dormlgls por duonhoro, kontenta pro selO ke plezuri cr<l 
pakajo alendos lin 'je matenmango. o 

Sed kiam li venis en la mangcambron li ne troris 
agrablan pakajon , li trovis li:)ron en intcrnacia lin fl'vo , 
~aj sub.ite li . rememoris, ke li e.;t~s Esperantista rec~nl
ISto, ,k~J ne .tia norm~la hOnl?, al klU OIll sendas agrabJ,l j n 
pa~aJoJl1. Ll do provls la eflkon de du tasoj da teo, kaJ 
legls en la matena jurnalo pri pluraj murdoj, n aciaj 
revolucioj, kaj I'irinaj modoj. 

. Finfine, tamen, li ekrigardis la libron, kaj trovis la 
bmdon tro plaea. Post tío , lian atenton kap tis la mul taj 
desegnajoj , de trafa kvalito , hodiaiía speco, kontrastanLaJ 
k:un !a mornaj malaklualajoj kiuj malornamas multe da 
libro] en la moderna lingl'o. K aj car li .ne havÍ> urg,m 
laboron antaÍl si, li komenci3 legi li klarajn li :erlipojn. 

La rczulto estis, ke li trovis sin leganta pagon post . 
p~go! kun konstanta intereso kaj sufice da ridoj pro la 
PlkaJ sel'coj kaj la sercaj pikoj. Kaj fine li tro \'i3, ke li 
legi, la verkoll gisfine, sen konscia penado tion faTi . 

. Sed venis la penso, ke li ·ne es ta, ordinara hom!> , 
k~u r.ajtas legi libron kun plezuro, kaj p03te fOl'ge3i pri 
g~: ~l es~~s . .Espe-:anti~t~. Tecen~isto , kiu devas . kialí , kaj 
kleli , kaj prl1 , kaj opmll , en tlOm da vortoj. Li do kom
enc~s cerbumi, kion li skribu pri la verko, kaj li kom
~CIS per frazoj pri »lertaj fabeloj «, »modernigitaj 
m~anrakontoj «( kaj »flua stilo «. Poste li provís metí la 
yerkon. en skolon~ sed ne povis pensi al skolo kiu inkluz-

. IVUS gin. Sekvis peno fari komparon kun . iu alia auroro ' 
d e EspeI:anto-, sed li ne po vis pensi pri alia aiítoro de 
Esperánto. kiu . faris samedistI:ajn kaj 'samtempe ne sen
~rofun?aJn skizojn. 'Estis terur~. K.ion oni Opini03 pI:i 
ti, se II ne metos la verkon en lUn skolon ne faros ian 

_ >tr~fan ,komparon ? Oni taksÍs lin nekompet~nJa. Li sopiris 
pn .la ITua epoko de nia. literatllro,l?aJ:?l s~fi~is konst~ti 
ke l~ verko estas gramatike bona, kaj laudi gin nul' bal 
'ke gl estas verkita en Esperanto. »Nia talenta samideano 

_ ~~r~ rj~igi~ ni~ .l~tera:turon « - til!tempe tia kliSajo por 
c)uJ verk,oJ SUfItlS. . 

La Esper.antista recenzisto dá faris tre simpian af
eron : !i skfibis ~ur sian ' or~inaran opinion - ke la vllrko 
es tas mteresa, dlst.ra, fluShla, ne profunda, ne sen prof
und a. 'poste li d~nove ~egis en gi, ci liun fojon ne kiel 
recenzlsto, sed klel ordmara homo. 

S~d tio , k? recenzi sto legas libron pro propra plez
uro, tlO estas Jam tro fabeleca. 

K. R . C. Sturmer. 

LA PENTlWAH.TO EN LA MALNOVA H UNGAH.
UJO. Verkis dr. l stván Genthon, tradukis dro FrancisTw 
Szilágyi. Eldonis Literatura Mondo Budapest. Formato 
2?X l.7 cm. Okde~ ~agoj da teksto kaj 96 pagoj da 
blldo] . D~onlede bmdlta. Prezo 3.- dolaroj + 1 00/0 por 
sendkosto} 
. La historioscienco havas pcriodojn, kiam gi favoras 
lUn ~endenc?n kaj tie} eslas kompreneble, ke gi havas 
ankau kulpaJn forgesoJn. Ankau la grandega monografio 
d~ dr .. I~tván Ge~thon ~origas t ian kulpon de la hungara 
lustoI'lSC1(n CO kaj pcr 1.10 pagas slIldon gis )lun nekvitil.an 
ne nur al la hungara nacio sed al ciuj kulLurnacioj. 

Lia v(:l'ko, kiu ekde la komenco de la hungara 
pent.roarlo, do ekde !a laslaj jardekoj de la 14-a jarccnlo 
akomp.anas l:~ grandiOzan e;oluon cle la hungara pentro
a ~'lo gJS l~ fmo de la líohka pen t:ro, prezenl.as plenan 
bIldon pn unu cl la 'pleJ unueca, plej bonkvalita epoko 
de la ~lUn.gara ar to. LI pl'uvas , ke .jam cirkall la jaro 1380 
ekflo l'ls. Vlg ~ a per,ttro~ulturo eIl Hungar uj?, car l~ bildoj , 
posln·stmta.) .cl tm Cl temp?, montr~s bom rapldan ev
oluoll , ke lban ' ekeston kaj neatendltan evoluon oni ne 
I~O\'as s.impJ~ kl~rigi .al si per la invito kaj .penelro de 
frernua) llHI]strO} Ll tusas ankaií la memstaran nacian 
kar:tklcl'on de la ?~mga ra penlro kiu ťarigis ti" , 
kvankam la .evolup ekms sub l!l :protektado de du spiritaj 
grallp()te~CoJ: la líerr.nan~ ~aJ Itala pentro. Tial estas, 
ke multa] enmenta) blldoJ atmgas la nivelon de la austró
g~ rm an a . pentro . Sed la. multscia verkislo ne traktas per 
lupotezo) , sed per la metoda esploro de ]a materialo, 
per la ~unda kono de. ~li ol dumil bildoj li desegnas 1a 
kont.uJ'o]n de la evoluhmo de 1a malnova hungara pentro
arto. Tiu .ci linio kuras sagorekte supren de la Madono 
de LudoV1ko Ja Granda kaj de la triobla altaro de Bát 
tra Toma~o de Kolozsvár kaj tra la eminentkvalitaj bildoj 
d~ la maJstro de Jánosrét gis la t. n. M. S. majslro, ce 
klU kulmll:<15 la malnova hllngara penlroarto. Kaj en liu 
spaco ek~lstas la J.nultego cle la religitemaj bildoj, le 
memstaraJ produkto) .d~ grand~ kolekt~l'a kulturo, valoraj 
dokumento) de 1a splnto de J3m pasmta mondo. 

. .Se~ dr. Ist~án Genthon, kiu apartenas al 1a unuaj 
pJODI~O] ~e la JUna hungara artknlikista generacio kaj 
polurJs. Slan apa~lan ta1e~t.on. per 1a detala trastudo de . 
la plej modernaj metodo] kaj tendencoj , estas ne nUl: 
f.a~ulo, ~ed . verkanta por la plej vasta laika publiko. Kaj 
1IaJ rml'lloJ cs~as ebl.r plej grand aj SUl' hu ci kampo. Ca/' 
se .1a leganto trastudas ci tiun verkon li klerigos ne nul' 
~fl la evoluo de la hungara pentro, sed li ricevas apude 
tJ.an enkondukon por 1a guo de ciuj epokoj de la arto, 
klU honorus ee libron, speciale verkitan kiel man libro 
de arto. ,L~ v~rkist~ ne . nur bone atentas la t.i utempajn 
ek~ ler~andaJn mternl~toJn,. sed. pe! la detalaj analizo kaj 
rnsknb.o de .la pTe?llaJ blldoJ II montras al la lcganto 
~~~n vOJan: klUn O~l devas sekvi, se oni volas enprofund
~líl en ~a guon de lU artverkajo kaj oni volas kompreni 
g,m. Tl,O es tas la n?~orpasebla merito de 1a verkislo kaj 
hal estos 1a verkoclam aktuala . 

La_ traduki~to me~ bcme sciis kaj konis 1a eelojn 
de la .autoro ~aJ tradul?s la. verk?n ne nul' en neriproc
ebla llngvo kaj per pleJfacIla kaj komprenebla stilo, sed 
~a~ per la uzo de kiel eble plej malmultaj neolog
lsm.oJ, k~ankam 1a sp~ciala terno nece~igis por tio grand~n 
fortostrecon . . La mento d.e la tradulusto estas ankaií bo 
ke li faris. ~ueb~a l a libron anka.u por tíuj, huj n~ 
konas la h~torIOn de Hungarlljo mem kaj krom la 
te~sto, aldoDls ankaií apartan klarigaron pri la elparolo 
kaj nuna nomo de 1a malnovaj- hungaraj lokoj. 
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Kaj paroiante pri 1a eidono, mi ne raJta:s preterlasi 
la merítoJn de 1a efdonejo mem, kiu ne ~parante monon 
kaj energion, faris la verkon eble la plej bela libro en 
Esperanto • . 

.l\fuW:ojc oni plendas , ke ' nia literaturo ne atentas 
bone la I?ostulojn kaj bezonojn de la lingvo-propagando, 
kio ce Dl e,stas' tre grava postulo. Tíu ci libro plene 
kontentigas ci ujn dezirojn: 

La literaturisto ricevas inl eresan l~gajon 
1a lingvisto senriprocaú teknikan hngvon 
1a arlamanlo belegan libron kun vere abundaj 

ilustrajoj 
la propagandisto un II el ti u j propagandiloj , ki II j 

devas esti plej efika:i en arlistaj , intelektaj kaj katolik:tj 
ronrloj , 

kaj la komenean\,o faeilan legajon. 
.Jcn pro kio mi deziras al la verkisto kaj eldoncjo 

sukceson, kian jli meritas kaj al la espernnlislaro ankorau 
rnultc cla tinj eldonajoj. 

/) - -6. 

TAKEO AIUSlMA: SENBEDAURE AMO HARAS. El 
Ja japana lraclukis: Tojosato Tooguu, Ja tradukon rťviziis: 
S. !':llrusaúa. 103 pagoj. EIaonejo: Japana Espt! ranlo 
.In8111uto, 1931. 

Titl ci profundanaliza libro aleslas pri rcnkontigo 
de r orienta kaj. okcirlenta Penso. La aútoro cslas klú
Illensa intelcktulo , iom inklina a1 eklektikismo, al k.in 
lamen sukeesis konstruo de interesa; originala verko. Li 
multe legis , kaj , kvankam lia kontrola .kritiko ne ciam 
funkeias senriproce, oni devas rekoni , ke li ne ťstas 
humila adepto de siaj eiiropaj filozofidealoj, sed la 
eúropa efi'ko fekundigis lian originalan orienlan spiriton, 
kaj Ja du faktoroj naskis amalgamon, kiu vere povas 
interesi ciun mense akti\'an eúropanon. 

La esprimiloj de l' verkislo estas tiuj de logika :filoz
ofo, bedaúrinde la libro senas ciun poezian facilecQn 
kaj gracieeon, kiuj en 1a verkoj de kelkaj eúropaj filoz
ofoj faras ee la plej komplikajn tezojn tiom facile alir

-eblaj. Eble 'anka1i ' la ,t!ad~kisto' e3tas parte kulpá. pri liu 
ci iom peza stilo , sed tamen oni ďevas admiri lian brave 

'plenunulan laboron. Mi povas rekomendi la libron al 
)ingve sperlaj, por pripensado pretaj samidenoj. 

Ludoviko Totsche. 

ElSABURO ISlHARA: VEltDA KAlnO. Soeio pusl 
:50 jar~j. El la japana tradukis: H. Jamanaka. 18', pagoj. 
EldoneJo: Japana Esperanto Instit.uto. 
. Teknika fantaziajo pari~inta kun socia utopio . Imil
,ajo de ' samtendeneaj eiiropaj romanoj , sed kun esprim-

. -iloj multe pIi modestaj. La gusto de r eúropa publib 
'esLas ega dorlotita per tiaj libroj , en 1a okuloj de eLU"op
ano la romano de ISihara estas nesaveb~'c naiva : tro\'ig<1s 
seenoj, kie la aiHoro intencis gis eksplodo streci 1a nervan 
·ekscitigon de la leganto kaj la seeno rikoltas nul' rideton. 
(La autorů ridinde naive imagas la vi.on en la e3tonto , 

,gin . simbolas la elek.tra revolvero, kiu . e3tas nedis,igebla 
de liaj herooj ili ee dormas kun gi 1) Pri la sociaj ide,,'j 
de l' aiítoro ni ec ne parolu, ili estas tiom infanemtj . 
r\nkaú . el psikolo~ia vidpun~to 1a libro estas fusita: ' 1a 
nlato mter patrmo kaj fllo estas monstre absurda: 
Almenaií por eiiropaj okuloj. 

La traduko ne es Las malbona, Kompreneble , ]a 
t~adukinto de,vas ~k~rařt m?lte studi 1a mouernan Esp-:rn, 
hteraturon. Ke1kaj nmarkoJ: en 1a frazo: »estas neeVlt
eble, ke vi mlskomprenus min« anslatau la kondicionálu 
gustas la u-modo. La uzo de »unu« kiel _nedif:inita 
artikolo infektas ank.aii tiun ci libron. 

Kaj tamen mi ne povas diri , ke la romanoenuiais 
min. Mian interesigon strecis la japana vidmaniero de 
ľ autoro, kiu senlebIas sur ciu pago de la libro. Nu., kiu 
emas legl gin el tia vidpŮD.kto , al tiumi povas rekllffi
cndi gin. ," 

Ankoraii demandq al l il 'apana." E4peraoto~ Ins :ij,t,I to:" 
la europa publiků avida e.ri 1a vc:raj "aloroj cle-Ia jap~'l 

- , 
literaturo, ~u nc estus pii ~uste traduldgi ticrjn ver-koJn? 
K,aj , cu antaú eldono de iu libro ne estus u:iJe konsulti 
eifropao f-a~ulon? " ?" 

Lud~vil~o Totsche: 

ITALO TOSCANI: RAKONTOJ POR GEKNABO.J. 
El la jtala: B. Castagnino. 88 ·pagoj .- Eldonejo: A. 
Paolet. St. Vito al Tagliamento Italujo Prezo: 4. - liroj + 20 U/o por sendkostoj . r ' 

Sunl lacrimae 'rerum: la ajoj havas larmon, animon, 
lio estas 1a impreso de la 1eganto dum 1a lego de tiuj 
Cl rakontoj. Varmokula , mildkora poeto estas Toscalli, 
kun he1pema kompato al la Bufera vivo de 1a mizeruloj 
kaj malfortuloj. Ka:i lia kompato inundas en la naturón, 
ec en la sajne plej senvivajn objektoju. Jen , forlasita 
dOII?o, jen sola eipreso, jen. brila stelo helpas al 1a'm}zer
uloJ kontraú la kruela mdlferenteeo de la sorto, au d~ 
la malbonllloj. Amo estas la cefmotivo, kiu regas en ti lij 
ci fabeloj, kaj kiu gajnas nian simpation por la verkisto; 
kvankam multfoje la tendeneo estas trovidebla , multfojli 
la apostolo yenkas la poeton. , 

Latraduko estas boostila, kiel decas a1 libro deštin: 
ila pllr knaboj. Tamen anstatail Ja plurfoje uzita »e1-
spir!) ,< es lus suficinta «spiro «; la verb o »formalaperl " estas 
lerura. En la esprimo »tmu vesperon « la autoro uzas , 
»unu « kiel nedifinilan artikoloo. Cu la 16 reguloj de lil 
gramatiko eslas tiom multe, ke oni tiel facile povas 
:ťorgesi pri ili? 

Om bone agas, , se oni legigas tiun ci libron per piaj .. 
esp-islaj knaboj. 

Ludoviko' Totsche. ~ 

LA ENIGMOJ. 16 paga kajero. 1000 ,prelTůoj por 
la solvintoj! Eldonas: la Internaeia Cseh-Instituto de 
Esperanto. . , 

La Internacia Cseh-Instituto arangas grandan enigmo
konkurson, kies partopreno estas tre utila, car krom Já 
multaj . premioj , oni l udante, cerbumante, neri!Ilafkan~e 
lem a; multajn novajn vortojn esperantajn kaj pásigas 
kelkajn agrablajn horojn dum la solvo dela ruzaj enigm~J' 

_. H:AFAEL DE SAN MILLAN ALONSO: MlA POEZIO, 
6 {1 pagoj. Eldonis: Hisp~a Esperanto Asoc.io. J9h~ 
1.- ,fr. sv. 

De mortuis nil , nisi bene:. pri 1a !l1ortiritoj dir.!! . 
nm bonorl! Oni e~.donis tiun ci poemkajeron je la memoré. 
de l' fervor~r hispana samideano: do ci foje 1a kritiko_ 
silenlL.\. La libro cerle inter~30s la personajn amikojp ete 
l' mortinto, sed mi ne pensas, ke gi poyus allogi pIi' 
1argan publikon. Tamen mi notu la titoloh- de la plej ' 
bona poemo en)a volumo;- la 80neton »Moralis..to«, kiun 
mi nepre envicigus en kiun ajn antologion denia orig-
inala · poezio. . 

. Ludoviko Toctsche. ' 

li mA LEGOLlB:RO~ E1dono !fe SAT. 23, RU.e 
Boyer, Paris XX. 102 p. Prezo: ' 1 mkg. KompiJis.: N, 
Rarlclmes. . 

Tíl! ci legolibro estas- tre yaria. Oj donas . multajn 
intergsajn kaj enpeJ;lsigajn rakon}ojn, fabe'ojn, . p'riskribojir, 
poemojn, seiencajn traktadojn, karikaturajn ilustraj9jn 
ktp. por laboristespcrantistoj: . _" i: , 

La (;efa merito de 1a verko estas, ke gl donas , 
11ngvajn rimarkojn post ciu legajo , el ' kiuj oni muHoIl 
povas lerni, analizante diligente l'aenhavon 4e 1a ' jus 
Legita- teksto. Tre reko.mendmda lego- kaj 'lernolibro pot 
kuOloj' kaj studrondoj prolet"ťj . 









Ec!, povra, kajprohibi, kaj ob..~kura. 
Ho, kía Jisto drasta kaj .tel'Ura! 
Jťermu la libron; letu gin alplailke; . ' 
S,!ngu pogtkartojn (marko nul' bildflanke!) . . 
Séd eble tamen havos vi komprenon: 
Ke aHa ~U() indas altan penon, 

'Kva.ra. sceno ' 
MAKS, ZAZA, HUGO. 

I _. ~ , 

HUGO (aperas ée Za pordo) :, Zaza, 1a 'beboploras. 
(l'U1·~nenU!- . silento. Ma1~s 1car Zaza esp.tone rigardC/s 
ta mumon I de Hugo, ' Ol cspnmas TlC;Scwn ) 

ZAZA (lwT! altradita rideto),' Cti Ja bebo maltrankviligas? 
HUGO,' La ,bebo ma1satas. li,a bebo deziJ-as . vidi sian 

ZA ZA f:l~~~ií lulctanla kun siaj sentoj) " Jes! 'fuj! 
Atendu momenton ! 

MAI<S (kun malica ridelo ) " Sinjorina mosto', 1a 'patrina 
devo atendaš vin. 

ZAZA ( iom tirante ' la vorlojn ' po/' . diveni la .senton de 
Mal4s) : Ho, jes, sed ... sed jl)S mi ,memoras,' ke 
vi meÍlciis privia okupateco, rendevuo ce 'lá Eks
pozici a Komitato kaj ... kaj mi .vola's adiaúi vin. 
Vedajne vi tre rapidas kaj ebleec vi jam )omete 
malfruis ... Cu ne? . 

HUGO: Sed ·!cial vi memorigas linpri 1a forír'o. AnkuÍl 
mi 'gojus, se mi povus iom babiladikun Ylvanta 
artisto. (lil Maks) Sinjoro, bonvolu resti, Estos 
agrable ' por 'mi. 

M AKS (f ilcse tigardante, Zaza-n),' Verdire, mia vizito 'kdfl
cernis vin ambaií. 

. Ekstera infanplol'ado) 
HUGO: La hebo malsatas. La 'bebo vokas sianpanjon. 
ZA ZA (aplombe) : Cu vi restos? '; 
MA/eS (tortl,~re) " Via ed.zo ~iel. afable .. p etis .min restj~ 

ke ml ne pevl,ls nfilzl, t)aR . ~entilecon, .":,, ' 
ZAZIl " Do bone! (Si iras al Za pordo de ladOT'moc(lmbro ~ 
, De tie si turnas sian rigardon a.l Males. Signif--

plene): Por mi egaleI ~ .' , 
M.4KS,' Sinjorina mo~to, la patrina devo., .. 
ZAZ/l " Same !Uel ce , vi la pab:a ... Cu ne? (~i forÍJ~us) 

K 'lVlna. sceno 
MIlKS, HUGO , 

100 



, Nik~~~puolaJu: kiei ' du ho~oj. 'Ne kieid~ :eze

pokaj kavaliroj; sěd kiel du 'homoj, kiujn: la haz-

ardo renkon!igis. ",'" 
MAKS ' (residígas, (mn 'ironia ridetó ' rigardas al Hugo): 

Mi ripeta~, mi estas je na dispono kaj preta !ioni 

;. kontenligon.; " ' 
H.VGO ( iom ge.nite (Je la kolJduto. dé M aks): Sinjoro .. 

'Nu kiel dirW ... Jes! l\li volas paroli 'ne al yiro, 

sed al ' homo. Lasu tiajn ' e~primojn. Mine legis 

sufite da romanoj pOl' t.:onyene respondi, sed dUDl 

rnia malIongl!- vivo nii jam travi vis ' tÍom ; ke mi ne 

dezirus- oferi ]'a nunon ' pormalcerta kaj sufer

plena estonlecQ. 
, 'MAKS (ironie): ,Mi ne dubas pri tio.. 

HUGO: Nel Vi ne bone kOrriprenis min ... Mi' tre amas 

mian edzino.n kaj ankau si --:- nu, lau siaj kapricaj 

' íriklinoj - ámas " .min. Ec si mem ne ~ konscias 

sufice "pri , sia alIlo. al mi, seď ,si estus treege mal
felica, se si perdus min. Ne 'miru pri tio. Mi konas 

, la vi vOn ne el ro.mimo.j. ,,' '. 

MAKS ( pro la, trankvilode Hugo perdasci,(lf!1. pIi sian 

aJ'ogantecon) : Bone, mi. ko.menca~ kompreni ~in, 

sed ne tute klare ... Fmfme; ' kion Vl deZlras 
, de mi ? ' 

FlUG,o: Nurtion, ke ne, doloru al 'vi pli, ... ke la infano 

' ne similas al vi, ol do.lo.ras almi, ke si ne similas 

a:l mi .. , Ne rigardu tiel konsternite I 

MAKS ,(tute embarasite): Sed sinjoro .. . Ba, kiel vi 

" . povas imagi, ke tio ' doloras .al mi. Finfine la in-

. fanó . ' .. la Ínfano... , 
, HUGO (farigas 6iam pii "aj pli certa, en s.ia konduto "aj, 

, sinteno. Li sen tas, ke li ven"os ce la fino): Mi 

" konas vin tre bone. Mi scias, kiu vi estas kaj kian 

r010n vi havis en la vivo de mia edzino en s,ia 

knabineco. De kiu mi scias? Ne de mia' edzino. 

Si~j pl~j b0ria~ ami~n?L rapid.is •. bonv?l~, infol'm! 
mm tUJ post, ma gefIanCIgO. Pn ClO kaJ ClU. CU VI 

kom.prenas?Pri ciu. 

MAKS: Sed mi certigas vin, ke. . . , .. 
"'BUOO: Nenion certigu! , Vi :ťinludis nan rolon kaj vi 

havos. neniam ,ylu similan rolon en sia nVD. Tion 

ml certigas' al vi. " , 
M1.KS ,(momente sentass,in ofendita): Nenion certigul 

Tio .dépendas ne de Vl, .•• , 

HUGO (t;ankvile): Kaj . ne de vi ... Ceterevi 

v~nis: por ven~i. Cu? .. Sed kion kaj pro. kio? 

MDmente jnter , ni Ile estas gI'anda diferenco. Vi 

preterlasis la okazon kaj mi · . . . nu, mi iomete 

malfruis. Sed la pasintajokazajoj aparlenis al la 

Vi,'o, La nuno. apartenas ..: sole al la Amo. 

M 11KS (delík(lte molíe) : Vi parolas tiel, ,kvazai1 la Amo 

ne -apartenus al la Vivo. . 
!fUGO ( tre si.niple, sed !mre),: Mi pensis jam ofte pri 

tio. Ne rtdu pri mi, sed mi trocvis" ke , la Amo, la 

vera kora amo ne apartenas al la Vivo. La Vlvo 

estas cianl malbela, turmenta , embuska. La Amo 

estas ciam .bela, karesa kaj senpretenda. En lOl 

Vivo cio povas montrigi monstra, sed en la Amo 

ec la monstroj povas plibeligi. Mi memoras, en 

mi~ vilago vivis stranga paro. La edzino estis gib-

' ulino, lJI edzo havis apenau homan vizagon pro 

infanaga akcidento. Kaj , vidu, tiuj du homoj fide~e 

kaj gistombe amis unu la alian. La ~mo en ilia 

rigardo malapcrigis la d~fektojn. La amo estas 

, afero de du geamantoj, La Vivo ne komprenas 

tion, car la Amo ne apartenas al la Vivo. 

MAKS ( ion,!: surpl'izite rigardas la sensignifan figuron de 

Hugo): lndividua filozOfio ... Vel'dire, mi ne 

supoi'is, ke ... 
ElUGO,( senkulpigantc: sin) : Individua . . . j es . Verdire 

mi ne scias, kion ani diras pri la Amo eD la Pan

carandata, en tiuj kvin libroj , kiuj kune faras 

unu libron kaj mi ne konas la opinion de la Fratoj 

Karamazov, .nek titm d~ .Onklino. Betty, sed m~ 

sentas, ke ml ne povus VlVI sen mla edZlI10. Cu Vl 

. komprenas min? 
M AKS:· J es. Mi komprenas vin. Vi faras korppromisojn 

al la Vivo por .. por. . . ' 

HUGO: Ne sercu la gustan esprimon. Malfacile ~in 

trovas tiu, kiu neniam amis, sed ciam estis amata .. 

Vi :kaj mia edzino estas egale egoistaj kaj pro tio 

yi kUÍle neniam povis renkontl harmonion. Mia 

edzino kaj mi . .. Nu, klon diri? .. Kial vi rig

ardas min tiel konsternite? 
MAKfL' Ne ' konsternite, nul' mire. Mi konfesas, ke via 

parolo al mi sajnas iomete trafa. 
HUGO ( sincerej : Mi gojas, ke fine mi sukcesis troyi la 

, " vojon al la homo. Mi eatos danka. Mi pruvos al 

• 
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s~iigas:' lf;l bitěto~;§i métJrssur' . I~ t0,6lon 1caj 
§ancelig~" ekirtis al la kuirejo. 'Ce la pordo §i haZta~ 
'/caf iom hezite:, mallauU! iJokas ,.,sian edzpn. ) ÍIu~o ... 
(lom' pii lalite) Hugo karal . .. Tiel forte li faJfas. 

, ke li '~e . . aiídas. ( Pli .lmlte f. Ruuuugo! . 
HUGO (~,*:ré): J(ls:;> .• < ,Cll l/.L: bebo .•. ? 
Z2-lZA:Si.dormcas ... Hugol " 
HOGO ~ekster~): Tuj. 1ll,iakara! lus ,mi metis la .lakton 

, SUI- la P',rimus~a"paratop ol 'ITU estas la kvina. ' . ' 
ZAZA ( laílgvore): Ko~pr,en,ell~, 1a lakton . . . Estas Ja l~. 

, " kvjna. ' Pl'~skau mi forgesis. (ll'an;te al la sofa 8~ 
, deJ/;ove <p.renruda bileton. Pala ~ideto flirtas édiaj 

liPol') La , v,engo 'prokrasti~is do ~is morgaií ... 
Ega e,l Pol mi egalel ' : 

HU.,GO ( ekstere): Tqj; kara miar ' Tujl ' 
,tAíA ("emeta~ 'Zi) .bileton sur ' ta tablor- lcaj iras al la 
,,'" sofá, eksidas) . 

HUGO (venas kun blan,7ca antalitulu) 6i"kaii ,~ia talio): Cu 
'vi ' estas' laea? "'~ , . , 

Z(lZA .(distrite): Cu Iaea?' Jas. Mi estas Iaea ... Cu li ... 
"f;' cu li fóiiris?'" . , , 

HfJOO: "les, li fori,ris. (Kun vigla ,tóno) Do, la bebo 
.' dormas.:La .ett:\lin9~~ti~s k ,aj ekd?rmis. Nu, ankml 

la panJo nceVQS slan kafon kaj poste 81 povos 
" xipozi la,ií .siaplaco: 

ZAZA: Jes; ripozi laií li)i(( placo .. : Cu morga,ií, n10rgaií 
~ li ' revenos? ~ , 

HUGO: Mi ne ~ensas tion. Simple li fofÍ'ris. 
ZAZ,I). : Li forim' ... Pri kio li parolis? 
IfDGO: Ni babiladis iO[Í1et-c. . 
Z4-ZA ',(torturaw dela mallongaj frazoj de Hugo ): Pro 

, Dio, Hug-o . parolu! Kial vi spiu'as lu vortojni> 
. K ion li dirÍs? < 

[11)00 : Li petisminsenkulpigi lil1 PJOo la subila forirQ. 
Z/tZA ( iom hezite lcaj tiranle La vortojn) : Kaj ion alian ... 

, " Cu? "'*, ,~.," / 
HVC.o: Vere, nenion ' Ínteresan. 
~ZA: .(mo!l-tra~te ul la tablo): Kaj tiu ... tiu bileto sur 
;t.; ' 1a tablo. ! , ' '" 
t{t/bp ( ibin" " .troige) : N~ , vidti~ ' preskau . mi!orgesis. 
'" . 1'lonoxbtleto por Dl ,aOlbau 'por' la morgaua '. Ial-

') e:rmo 'de 13 Moderna -Galerio.; Li invitis nin por 
,'''' )lÍout:r:i al ni, sian novan pentrajon. 

ZAZA (reyeme): Do' tamel1 .. ; ,," 
HUGO ťAercem.e); Cll vi ecne ' gojas? Vi ~atas ja tiajn 

0.. ' . Kulturkomedi.ojn. " 
44Z.fl:. H-IíIgo, ~:XÓi ne ,.'iros';,- tien ... , Mi 'ne volil-S, mi ne 

, . . -. -_J' 



povas .::,. 
prokio? ' 

, HUGO (rideú:mte):De kiam vitimas fa, dombestojp? , 
Z/iZA (elCťltimtas): .Dombestojn?! ,Mi ne komprenas vili. , " 
HUGO (íóm ruze): , Iio, jes: mi tufef9igesisrnencii ar vF ' , 

la ,titolonde ,lia ekspozi~iota :bildo, »Bovinoj eti{, 
' autllna. nebulo«. '"" ',' , 

,ZAZA (pl'cskaií lerie): .lGo? ... Kion, 'Vi diras? , ,' 
,HUGO: )) BO-VI~NOJ EN AU-TU-NA NE-BU-LO «. 
ZAZA (senilu,ziígíte klinas : sian 7capotl) , , ' 
HUGO: 'SiilÚere dirante ; mi 'ne kornpTenas, kiárnanicth' 

oni ppvas vidi lá bovioojn 'ennebulo, ' Entute, 
díru, aJ mi, kial , estas 10. bpvi.iloj' pliinteresaj en ( 
nebulo olen ' st:Jnbrilo'?, .. Séd e'gale! Ni rigardo'si: 
tiujn bovinojn. ' , , ,,' ~' 

ZAZA ( sl:.niluzii.gite): Bonivoj en 'autuna 'nebuIo ... (Am.al'e 
, Di 'e!ťridqs) Bovinoj! . , . Nur bovinoj!! Hahaha! 'c 

HUGO (volas foriri): ,Pal'donu, kara, 'sed la lakto cstas 
SUl' 10. »P.rirnus«-o kaj ... · " ,'>. 

ZAZA (sen bride rl:das): Bovin:oj, ep. autuna neblilo! Hugo; 
.,. . ni nf\pre devas rigardi tiujň ' bovinojn. I{ahaha! '~ 

HUGO: Mi a,ntausciis, ke' vi gojos. Ec mi meuciis 0.1 li ,; 
ke vi aatas la ' dqmbestojn. , . 

Z/1ZA : Kaj kion Ii respondis? 1 

HUGO ( imitante lin): Mi ne du/Jas pri tio ... Sajnas 
mi, ke lisatas tiun esprimon... S,ed' nun 
lakto . . . ' " ' 

ZAZA: Nu, boné. lm! , 
HUGO (dum foriro ): La kafon lauk,utirne, cu. ne l kara?!:, 

Multtl ,da lakto,mahpulte , do. kafokaJ kvarsuk::. 
eroj . '. (Li forirai). ' , 

ZAZA ( iros al 10 taNo, prenus 10 bilet<lnJ 7'idetonte furnas, 
9.~n inter,lo fingroj, paste lcun subita e7ťflamigó 

. dispeoigas ~in): Ho, 10. malkura~lllo! " .'. ,,', , 
HUGO ( rolJenas kun taso da hafó, kiun li metassur lÍl : 

ta.blan): Jen ]0. via! Kun kyar , sukeroj ... · .. ~téntur 
Ch estas varrnega. (Li forlwrCNi) ,'. ' ti, 

ZAZll (ek~idas al.la tablo kaj hil'las Za kqfon ): Lil gIs~ 
• ,tomba amo n 'ask\s bovin.ojn eu .auluna'nebulQ. . ' 

. Ho, kiel mi mal/unas" lin'!. , . KieL •.. kiel., ;,'(En 
,§iaj okuloj aperas larmoj) , , ,," ' . r 

HUGO ( revenas kun , s.ia taso, kiuň
ť 

li "Jf!Aas,csur lq táblQJ~. 
kaj posle li ékSi:dťis 7ťOn:t.raa'~ Zázd) ;.La,'h.\lJ)6a,Ot.Ir,l;lS 
kaj paejo,\panjo k,áfb'!rkas; ,. ' Vere ni "vrv:ii,sk' 
li). kolomh~J"" . Cu, Z;l~a?! 

ZAZ A (Tipele): J es, kier .la"J{O!9niboj. 
HVGQ(tre f el'vore :Ouvi sc~.as,ke 

J~itel'atm'all PO' Mi 
de 10. ' ..... u .. ~"\J."'''' '' 



< - JÍ.D. NOlD.beřg 

>, !,Ki'Q. kaj kioe!ll~S~-lig~hn~h kajp;i liaj konatuloj. ke ·alh'One.sta h~mlO estas muleblenun vivi en ln mondú. 

Fligelmru}t.lStas ; JUM homo havanta 1.1 agon do -3'0 K.úna~lojn li havas multajn, sed da p~úksirriuloj 

jarúj,; nía1gr.anda. iom gibétá, posedas grandan kaj tro. mahnulte. Bn la m011do de liaj konatuloj-julllul'Oj 

'kurban frunton , kaj 'malgrandan . blondan, barbeto:n. oni lin rigardas trě klera húmo, filúzofo kaj estetikisto, 

La úJruloj kvazaif,plenaj je vaporoO, ,sljnas .keoni .dcvas sEd párpli pri li, tiún malmulte 'Oni faras. Ec dum 

'ilin 'supervisi per <tuketo, por ke iH helflhl'ilu. ' , monkolekto oni . pri li . forges.as, nur esoepto, kia.ID: 'Oni 

. Ofte ~ante malrapide' tra.Ia brna. strato .por ,dúni htzúnas monon 'plOt ia grava 001'0, 'Oni ' l'ememoras pri 

lec~únon, 'kIinigin~a, lokinta ' 1.1 .manojn on 15:1 pús'Ojn. li. Tiam iu sm turnas: 

li ,pensas, ke on !á múndo' vivis Ihultaj grandaj liomoj: ,- Pri Fligelman ni tute fúrgesis! 

J3údho, ,Spinoza, ' 'Kant kaj -multa:j aliaj k'uj li, fi10 de - -. J es! ,~ :la alia diras kaj , eiuj miras, ke Fligel-

, ln' kuniva ď sameso ' ~,onas; iliajn filozofiajn sistemoj'n man ,gis Uun ne venis, al ,ili en la kapon. 

, oon~ge kaj ' půvas ripeti čion; " kion li oe ili legis vortÚlll Ki,am 'Oni venas ;aJ li, Fligelman regalas ciujn per 

',post vono. . .~, ' te'O, demat;tdas pri ciuj konatoj , donas monon, sed 

'. Kiam,la vetero' estasbela, la fiakr-új 'ne ekkr.akas disputi Ii ne satas, li ilvitas pli " intiman dialúgoll , por 

je liaj Qr-eloj kaj oni ne . dev:as -raJíiclia[ la loGi-otloj , . ne tusi - ki-el .li esprimas - sian mondkonoepton. 

tiamli pensas ktingojo, ke' ef:ektive ciuj 'fiI,ozúfúj ue La Kúnato forir-ns de li loont~nte, . poste li rak(;mtas al 

éstis "ťrosagaj;Ciu formigis en sia angtll~to, div~nadis, ciuj kamaradoj, kaj ciuj tre laiídas Fligdmanon kaj 

,taíIÍen iom nur divonis /kaj li, Flig.elman scias při Ci'O, ree fprg-esa,s pTi li kelkan tempon. 

'Iáon ,ili' kreis, ' li scias ank,aů, k~ la kvintésellóo eslasPli prúksimo al li estas Levantkovski, instruisb-

la vivo, ' jesJ la vivú m~m. '.' familiestro, havanta ses geinfanújn estante samtťmpe 

. ". :J.(aj pti sia 'vivo Fli:gelman estis tre kontenta. La malri:ť:ulú, sed ciam gaja. IIi kon~t~gis en libl1ovondejo. 

,unu;tjn kvip. jarújn -on VarsovÍJo li pasigís malbone, sed Levantk'Ovskihavas pasion por libroj. Kiam nu~ aperas 

tia~li estis hOInO ~ sen firmaj k.envinkoj , · sen intuicio nová libro, kaj li. ne 'h.av,as la eblon J;ill tuj aoeti, li 

kaj 'pri tiu' vivú. Fligelman :pe ':YOIlCi>llte pen sas. De post I tre cagl:enig.as, denervigas kaj sidante ce Fligelman, li 

ok jar,oj li.sin árangispli ,bone, 'akiris bonajn J eciún- - prú aflikto - nevolas trinki ' la toon. Fligelm:aIl 

,okup?-jn; wIilencante ;vivi trankvile, lau decidaj prin- pruntas a1 li tre olte m'Onou, poste havante 'pri tio 

cipoj ' apartigité de la mondú, sola' eÍi sia .-cambreto de cagrenún, car ln edzino 'de Levantkovski ripooCas !in 

,kvina' etago. : ,. . . -pr'O la ' pruntedono. 

ď~ La lit'O en 'la Cambro *estas Ciam ordiglta ~ la ií .' Kml Levantk'Ovski Flig·elman es tas malkasema, 

pl'opra ma'nier.o. La servistinon li ne ' trouzas) ,estante p<!rolas kun li oftopri si mom. . . 

ikonvmká .. ,kontral1uLej d.e ,cia sklaveoo. ,Se únL'tlev-as lavi ."'. ~ , - La poetoj pensas, ke soI.e iF sentas la be~eoon 

la plankon, ~kionlCcetfm~ ' me~ ~tl půvas pleriumi, li d~}a oaturÓ . . Me,nso.go. La diferenoo konsistas nur Cll 

·dprocasal si, ke li faras kolTIpromisojn, konvil}kigintcl, Hl, K~ ili, kapa~las , la senton eligi poetformo, kaj mi 





'Ae:dakUš~ 
"Jeanforge-felllke 

nun 1<\ gi1ivecon d~ , l~ - situacio ' koncerne tiu~ ci filmde
mimdon, .. ne - scías· kompreni kaj t l;\ksi la grandior,ajn 
sallwjn kaj sekvojn~ kiajn; Esperanto ' povas haví en, kaj 
per la' fihúol »Esperantoll Sul' ~ ektanon, en la sonfllm
apa.ralQjn, instali:bj? encíuj kinoteatroj de la mondo! Es
peránton, " F;speranťbn , o'Esperanton I«' ni kriu. ' 

" Sed ' lio ve. -:~niaj krioj n c atingas la iom surdem-
ujn orelojn Mla fihnpoteRculoj, 'de kiuj ni hundhumilo 
nt~mla~ , ~llbtel)on ~aj kompr~Don por ni.a do~~otat? , ~spe: 
r31)to: Nl devas pIi laute kaj tute energie kru, kneg1. Nt 
dev,as ' fari b;ruon, .skandalon, por keI\i estu audat.aj eu 
la' hodiaua bruo de la móderna mondol Ne suficas nul' 
kélkaj art,lkoletoJen nia -Esperimtagil~elaro , úkaza diskulo 
en niaj ' kluboj aú kunveu9j. ' 

Kjon,f~á? Ni ne ,havas monon, ni nc havas fakulojn, 
ni ne havas Esperantajn filmaktorojn, ni ne havas 1.5-
pe'rantiin filmt:e~is(jron>, nj ',enťute ne ha-vas spertojo, ni 
ne havas kuragon , unuvorte.: ni havas nenion , ni cst-as ab~ 
salutaj malkapabluloj, ' Finita la afero, , ~ 

, Sed c~:Ujare 'ni hayas Universalan Kongreson de Es
paranto. Kaj tiu ci Kongreso devas diskuti pTi la afero, 
'I'i,u ci Kpngreso devas cn Parizo finfine IOll fari. (ti 
dt,1Ja,~iJ:taki ciujn fítmproduk/aTJ,lojn de la tu/a mo,ndo per 
/'('zoluf;j.o l:Pe_~: ~,?aoifest? , d~l'ektat,a al ciuj filmisto~ , tak
jurllalOJ en CI!iJ land'oJ, dlSsendata pel' la telegl'afagent
(lJQJ ~ar iiiuj gazetoj. En tíH ci mariifestl), eu tiu ci rez 01-
Utió (au ."k:íol ajn Dl nomu gin), en tíu publika letem ln 
»{( ollgreso, la I.unvenintoj - elllO ~nacioj de La mondo, 
atentigas -:Za fílmpl'oduktantojn pri Esperanto" kiu havas 

, plej ,-(au,gaj,n ecojn por' servi křel ,inlernacw lingvo dn la 
" Jilm o! La Kongreso rekoníená{Is al la .fz1mproduktantoj 

I,urni:. sían ,ulenlo,1l pleJ intense ' al Esperanto -kaj, konsiďeri 
gfn 'er:' ta prod,ulitado de fremdlingvaj v?,r~anl?j de siaj 
tiJlmoj. La Kong,'eso l'elťOfi'tendas at clu7 fllmaklo/'o] 
okupi ,sin p,-i ta lernado de liu facild lingvo, la Kongreso 

".rekom endas ,~ , .« .ktp . 
, Tjun.ci manifeston au rezolucion ni dev'\S redakti 
ktel ehle ,plej 'šprite káj imprese en cÍuj ce~áj lingvoj kaj 
d;i:$!sendi ~,in ál c,inj ' gravaj 'fi1m:fakgazetoj , filmprodukt
ántoj , fákórganizaJoj. Ccrte, ne estas multo, kión ni nun 
pO),as fan: cn ·Parizo. "Certe, kelkaj el "i profetos, ke la 
rezulto e-stos nula. Certe, "-11i ne espel;u ke ' tuj la film~ 
prodll~tantoj 'komencq$ turn'Í Esperantajn filmojn. Sed 

, unuan fojon .en la' historio de nia movado , okazos, ke ll!
f:i'h;ndir(lkto~oj: ';: a~do~ ~,ri ~ia Kons.reso,. ke la fa~~<\Zétoj 
kom-cncos ,(hskuti pp tlU Cl .sdlvo (la. pIimulto el lIi estás 
~ ni ,-tre lf'Íavora 1) ; kcmultaj Umaktoroj ekawl).tos. 

• < Cu la Kongrelo en Parizo komprenos; ke la filmo 
nun esÚi$'~,la pl3j , áktuiJ.la hampo por Espet!anto?, Cu ni 
kl?m~nčos ťari la tlnuan paJon por · atentigi la filmmon
don" pri. Dia a:ťe:J'o? Ni :kótrlencll per tia :manifesto,re
zolucio, klu n~ ko.stas mult-on, ,sed ni komencu, komencll , 
kO]llencufinfine ! Estas nun 'h plej lU'~a momento! 

! '. . Jean Forge 

Esperanto. ' 



* 
Komell.ce ,ni vjdu kelkaj~ gazetojn, ne .. p1'iparolitajri 

,Jastf~je: " v,"" 

ESPERO KATOLIK;\: De, ian~a1'o ~i ápcras ~ 
lUspanio en la vig14 ~edaktado dt< .~pastro J, F.ontGiralL . 
El ]i~er?l:~tr~vidpunkto neuio inte~esa . Bona stjlo, . tame~ 
kelkil,J. ldlOtisrtlO): .la uzo de senlt. en 1a senco ~le al1.g1 
estas 10m s[ranga. Celere papero, preso tre .honaJ. ' 

L" ESPEHANTO; dusemajna, ,preskai:í. tuLe ' itale 1'e
daktita, leda p1'op:igandga,zeto: Precipe ' interesa la -po
lemiko -de du .anglaj ve1'kístoj pri la' problemo de la uni~ 
vpr3u'!n helpl ingvo. '., . . \ . 

. AUSTJ1IA ESPERANTISTO: Landa propagru;líl
gazeto. Estas ' menciinde,ke~i .pObUS sulice vastan lokón 
por re~em:oj. Imitinda ekzempl0 por similajgazeto], l~e 

. kiuj l~'í ' recenzado estás ouoriínťane priiorglta IJ Nu, kon~ 
.- . '" - .. ' . ~' 



?? . 

' ]iQ.~c ke li do]o~e spertos renegatecon de neat~nditél; flanko. 
En · ~ihroj ."lastatem~e aperi~.taj en JaP<l?ujo l~ P?V~s ja 
troVl ne- malr.nulta)n 'vorto)n (ekz. ' POJilO kaJ smula)) , 
kiuj starigos al li la harojn. 

, ' '~ 

L.udoviko Totsclte 

u T o 
. 'Korekto de grava o-fendo 

(Pri ]a traduko de Eiígenó Onegin) . 

8inJoro Leo Belmont, Konata kaj satata pola kaj 
esp-a poeto kllj tradukanto, kies pola traduko de la 

_ »One.gin « de Puskín estas nómata kongeniá. kun la autora, 
skrihis al ni s\lb la supra titolo " lete-ron prolestan 
kontraií la recenzo aperinta en 1. M. pri 1a traduko de, 
Nek.rasov (1931. No. 10.) 'Krome tradukon de sia poemo, 
verkita antaií ._multaj jaroj ~esp0nde al la poemo de la 
pola poeto Jankovski, kiu tiutempe, kiain la ,pola, kritiko, 
pro ' poli.tikaj kauzo], malfavore ak.ceptislian, puskin
tradúkon, honoris lian láboroo per entuziasma s<11uto. 
Kaj li . bon voli s sen di al ni ankaií poe.mon de Nekrasov, 
adr!lsitan alli responde je lia s-aluta kaj landa le~ero . 

. _ Bedaurinde, prlf nia malplij~inta amplekso, ni poyas 
puhlikigi nul' eltirajojn el lia letet"o kaj 1a poemon de 
Nekra-sov; ' pri ' la cetetaj ni devas rezigni, 

PostenkODd-uko, kiun ni resumis supre , 8injuro 
B-elmoot diras: 

" »Jén peDsas mi, ke -ánkaií la traduko de · sro Nek
rá~pv prez}ta estos nul' post jaroj, kiel granda ugo , ríc
iginta 1a .literatur on esperantan. Laií mia opinio la ,ternu 
~. graI)da kaj sar~a tasko de esperantigo de la Pllskina 
c~yetko - estas , solvita 'definitive, 'Ne1'liu post Nekrasov 

/ 1renos sur siajň sultrojn' 'tiun či matfacilan lab9ron, 
'al- )~i estus nebezona. Eble la farna, , kaj alte de mi pre
,ita Ka]ocsay ,traQl1kis la lj:lteron de Tatjana (bedau rinde 
Mi ne legis ~in) , sed alia afero estas ll'aduki peeeton 
kaj alia, doni la tutan poemon en versoj - en" ritmo , 
kaj- strofo PuAkina.« . 

Eksplikante la malfacilecon de la Puskinflstrofo, 
la": multajn tradll'klópodojn, 'ofte faritajn k\ln 1a 5an~o 
de .. formo" čar la:konservo d~ formo pruvi~is preskau 
n,e~bl~, 1~ .daiírigas: , 

- » K~.i nun , ekzisias nur au pleQ-aj tradukoj de One
gin, kiuj, transdonas la tutan 9racion, tutan čarrnon, 
tll;tan lertecon ' de 1a strofó Onegma, kgnservante la me
Jodion .de la , originalo: mia tradukq pola; kaj la traduko 
esp-a". de Nekrasov. Preii sufice lau rnerito la laboron 
de ~ekrasov povas ' Otll:. sirnila tradukanto. KTitik'iStoj, ne 
konantaj -la lingvon .de la ot.iginalo, ne yensantaj fake 
pr-i la , karll;ktero - de - tiu laboro, n!) poyas ~si ci liun 
laboronJaiímerite, « -'. '. ' 

- .. - . »'N~eble . pruvi ci tÍe ta tidelecon de ta tradllko 
(tni ,devns ~Oni;studOll kUll muLtego 'da éi~toj),~ed 13 
legantojI>ouvglu kredi, le mi Koriscienée kOmpa6s gin 
kUB,la 'originaIó kaj ',.estis inirigita pri la sameCO de -alD
balí, sameco malfaci!e atingata en t:raďukoj versaj. S<lmeoo 
de 1l1elodio, fideleco de ephavo, kíop vi vola;, :pli? Kritik
jstoi. versajne ,nekop~te Ja /orwna1on, estis mir~gitaj, pri 
.Ja iealec,o; de la' poemoi supozante, ke ~i ne estas _poezj(), 
-sed\ PtÍslUn en ,multaj -p:riskriboj eStis ,intence realá: lia 
pďe(1o éStC;iS vetllCO .náttit!f; _ sed reáleoo 'kunmuziko v.ersa, 
kunelek~j wmaj ~pite~oj eStas special!,- PU8k~a po~z~" 
La ' tracfuIUmo tre dOnil> ph (0)1 PuSkm kaj ne esbs deVlgLta 
dónÍ pu -ol li, .. « ., , • 

, » •• "mi volus korektigi okazan maljustajon far-
itaB,,:31 sro Nekrl\$ov,"esperante, :ke mi samtempe montros 
vojoD álestonteco, kiu pl'ezos la- neforgeseblailmeriton 
d~ la -esp-a traqukinto d,e Qneg:in. ' '-. 

" . '. Leo Be}roon.t. « -, 



Vition .; kril>is 'antaií jaroj, 
J '8, ttidek jaroj pasis jam, 
~éd mi niÍn povas senerare 
Ripeti ,~ion lau 114 sam' , , , 
Mirinde! 'fute , samfatala ,n 

, Kun vla vereideala 
, , ,~, , " " ./._ • "" " ': .. ". J • řt' 

Ttaduko • pala . de ,» Eugen' « 

Fári~is ankau' mia pen' 
, Traduld 'tiO: ' aVEsperanto, 
Kun. nedirebla emoci' <-

Lete~on vian 1egis mi, , 
Enkiu.vi saQ ruz' , sen vanto, 
En tuté ~impla manie;r' 
Al mi 'sa1uti~ kun sincer', 

, , 

":Jes, oni' min r~ptocjs ankall,. :~r~c~p,e4 spitís min do~~~e "c,~< 
,. K~ por )o,,ne~LD « yane fIlur > .$.1, ~tl:lk, . v~nén~se~ ~?t~v ~ " .~ 

• Ml 'pll:t'das: Iastan tempOfllank0t:l: c' " . ' 1;kl,uj Sťroele' ,kaJ SZllaghy~' ~; 
, J I ol '" , I ' , l ' ' J-,o '''i1 ' 'Z 'I ,o I. ' ' " i o, 

l e~aU.bt , m~p,ezuJ,' o •• \~, "AÚI:j, : ,?} OJ: -Kun n~u' ; "/j' .. ;} 
Aristaba,ii f:iu . ~1 relikva."",· ~~. pensls Jl.11, ' keest\l,s ,-sk4rga 
Ma1nova klasika,j' ;mtikva f\ht,ik' ,cl ~j tendar' etburga" t. " 
PIi bone z,Qrgu mi lau , pov' ~e venis ja I qŮa , plum' . ' , 
Pri freAa _aktuala Dov'. 
La nova tempo jJl. postulas ' 
Ali.ajn temojnen batal', 
Ne oro soniÍ nun, sed stal'! 
Ja cie, Cle fajroj brulasl 
Favori .alklasika rim' ' 
N un estas' Ýere g~anda kriÍl1' ! 

. . ," _ .;~i,' ,:., . 

' Miscias::- 'iii cette p;a.vis, 
Sed la e~rha harmoni' 
DeP~kin mintiome ravis, 
Ke eÍl Aielitaj horoj mi . 
Sidadis·'a.ntau ·1a I romano 
Lau ebriUlo kun rikano 

" 







jl ]v T .ll. V _I;.Ii. 
-RIll'MOND SCHWIlRTZ -

Se ni fida-s al la ~eoficiala ~timol~gio, ni povas 
aserti, keDio prezidis' la inaiíguron de Pariw jam en 
la pr-ntempoj, tuj post la malfermo, de I' mondo. 
Ti:uepok:e nia bona , urbo estis j,a la paradizo. 

. Sed Adamo estis spérta filolog'o. Oni rajtas míre 
sin demandi, kialli ne farigis la granda patrono de 
Dia Lingva Komitato. Cu ne estas li, kiu kr-eis la 
unuan lingvonkaj publikjgis la unuan ~pologian 
't~muil?aTon ?12fektive, 'la . GeI1ezo koufirm.as: »Kaj kiel 
la homo nómi~ ciau vivan estajon, t~el restis gia nomo.« 
(G.eflezo2, I 9) Ki!j ULAk.:Adam,io estis foudita. 

Ceflru~pulo 'fakte ja ne ekzi..stas, estas ver~jne, ke li 
akcept'Us senproteste ciujn malbenojn kaj daiírigos 
k<?rtusa harmonio de ľ granda I'ondo familia. 

'Nu, en Parizo oni P!eskauati:ngis tiun idealan 
staton. Pr.eskaií, ne jam tute, Car la fiktiva membro 
de ľ 1.. K. K. laudíre tamen ekzistas. Kelkaj personoj 
cm·tigas, ke ili jam vidis lin. Jen La daI!gero, car se 

,poste OlŮ provos kulpigi lin, povos okazi, ke li brue 
eliros el siu mallumo por m.anifesti sian vivkapablon. 
Sed felice ne temaa pri tiu eventualeco. La pariza 
Kongreso sen dube estos trinmf.o, ma~grau la stel'eotipc 
fama krizo, . kin lamigis multajn vojag,emulojn. 

Sukceson garantias la L. K. ~. mem, kiu estas 
majstre, guste, juste kaj science dozita, kiel evidentigaa 
1ft sekvanta statistiko. - Intel' giaj dek memb'lIOj kvin 
estas Jaupri:ncipaj nefl\lIIlantoj. Kvi:n portas okulvitroj:n; 
dumkvin estas normalaj vidantoj. Sed por definitive 
difini homojll, plej ' sl!ge estas obs!Jrvi láon ili trinkas. 
Do sciu"ke kvin trinkas alkoho1on sub' ciuj formoj (ni 
ne .nomos ilil1, por 'ne emb'arasi la aliajn!), dum 
kvi:n pl'deras ookoladon, lakton, kafon, teon kaj .. 
akvon. 

Elltute: ' perfekte komponíta L. K. K. 
EI la multegaj allogajoj de la paríza kongreso 

ni 'citu nur kelkajn: Jen - Scherer, la fama mond
vojaginto, kies c~Irulon tra nia planedo manageris J. 
C. K.,pl'omesis neeeesti. Kompense oni havos la teat
rajon »Knock«, kiun ludos euůnentaj aktoroj kaj, tuj 

, post la kurtenIevigo, ankatl automobilo. Estu certaj, 
ke malgrau Ci tiu komenca Knock-auto la teatrajo 
daiíros gis fino de ľ tria akto. Oni havos ankaiI 
vesperon de Literatura Mondo, dum kiu bOne konataj 
aiítoroj i:ntencas, !au sia kapablo, paroli (ln Esper..anto. 
Kaj eble, eb1e, ~blé, oni .guos nian oratoron, d-ron 

, Privat. Malgrrul diversaj onidiroj kaj senbazaj sus
,péktoj ,li ciam fervore okupigas pri nÍ4 movado, ankau 
post ' sia vojago tra Hindujo. Lia fiera deviw resta.~ 
sensangee la sama: »Unu ~lo - propa-Ghandi Esper
anton!« Nur ~u vo11o iomete modifis sian ortografion . 
..cu tio gravlÍs? ' ď 



Cll E.RH:tTO 
- Clil' DE HJl(fp)iSSJlNT -

Ni irls viziti kun kelkaj amikoj la maljunan ermilon 
lo~antan sur malnova tombmonteto, kovrita de grandaj 
arboj, meze de la vasta ebenajo inter Cannes kaj la 
Napoule. 

Hevenante ni parolis pri liuj strangaj laikaj saluloj, 
multnombraj iam, kies speco hodiau malaperas. Ni serCis 
rnoralajn kauzojn , ni penis difini la specojn de cagrenoj, 
kiuj ium instigis la homojn lo~i en dezertoj. 

Unu el niaj kunuloj diris subile: 
Mi konis du solulojn: vil'o kaj virino. La vmno 

~ajne unkorau vivas. Si lo~is anlau kvin jaroj en ruinajoj , 
supre de absolute dezertu monteto SUl' la Korsika mar
hordo, dekkvin au dudekkilometrojn for de ciu ajn doma. 
Si Ylvis tie kun servislino; mi iris vizili sin. Si cel'te 
cst.is iam dist.ingita, monduma virino. Si akceptis min 
kun ~entil eco, ee kuti afabla carmeco, sed mi seias nenion 
pri si; mi divenis nenion. 

Ko;cerne la viron , mi tuj rakontos lian teruran 
aven"luron. 

Tumu vin malantaiíen. Vi ekvidas tie tiun pintan 
kaj arbaran monteton, kiu videbli~as malantaú la Napoule, 
tutsola antaií la pintoj de l' Estere) ; en la regiono oni 
nomas ~in Monto de Serpentoj. Tie vivis la solu'lo, inter 
la muroj de antikva templeto, antau proksimume dekdu 
jaroj. 

Aiídinte pri li , mi decidis, konali~i kun li kaj mi 
forrajdis el Cannes iun matenon de marto. Lasinte mian 
cevuhm en la gastejo dli Napoule, mi ekgrimpis tiun stran·· 
gan konuson, cent kvindek au ducent metrojn aItan. 
KOYl'itan de aromaj kreskajoj , preeipe eistoj, kies odoro 
estas tiel akra kaj penetrema, ke ~i konfuzas kaj kauzus 
kvazaů sveneton. La grundo estas atona kaj oni vidas ofte 
longajn kolubrojn, kiuj glilas sur la Stonetoj. Kaj malap
eras en la herboj. Pro tio la monto havas la pravan 
Kromnomon de la Serpentoj. La rampuloj sajnas naskigi 
sub la piedoj, kiam oni surgrirnpas la deklivon, elmetitan 
al sunbrilo. IIi es tas tiel multnobraj, ke oni ne kUTa~as 
marSi, kaj ke oni sentas strangangenon, ne timon, sed 
specon da mistika teruro. Mi havis plurfoje la strangan 
i.mpreson, fSuprengrimpi la antikvan sankfan mouton , 
strangan parfumitan kaj misteran monteton, kovritan 
de eistoj kaj lo~atan de senpentoj kaj kronitan per 
templo. 

Tiu telllplo ankoraů ekzistas. Oni ja cerho-Is al ml 
kelio es lis . templo. Sed mi ne klopodis. · eks~ii pIi on , 
por ne difekti miajn revojn: . 

Do mi grimpis tien, iun matenon de ' marto; sub la" 
preteksto aclmiri la peiza~on. Atinginte la 1lupron mi fakte 
ekvidis . murojn kaj viron sidantan sur ~tono. 

Li ne estis multe pIi ol kvardekkvinjara, kvankam 
liaj haroj estis tule blankaj , sed lla barbo re3tis preskau 
nigra. Li karesis katon, ronde kuSantan sur liaj gimuoj, 
k~j Aajne ne aténtis pri mi. Mi rondiris tra 1a ruinoj, 
kles unu parto, tegmentita kaj fermita per brancoj,pajlo, 
herbo kaj Atonój, estis logata de li, kaj mi revenis .aJ. lia 
flanko. 

De tie la vídajo éstas admirinda. Dekstre estas ľ 
Esterel kun pintaj suprajoj, strange elttancitaj, poste la 
senmezuramaro, etendigante al la malproksimaj, it;rlaj 
bor.doj k.UIl giaj multaj . terpintoj "kaj kontraů . Cannes, . 
la .Ul~uloJ de Lerins, verdaj ' kaj plataj,. kinj ~ajn:as flosi, 
kaj kles lasla prezentas , al la plenmaro. altan kaj malnovan 
kastelon kun dentitaj turoj, konstruita eu la Qndojmem. 
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Poste stari~as la Alpoj! kies pintoj estas ankorau 
kapucitaj de nego. IIi superstaras la verdan bordon, sur 
kiu, de tlel malproksime, oni vidas, simile al senrnombraj 
omj, demetitaj laůlonge de la bordo, la longan rozarion 
el vilaoj kaj blan kaj urboj, konstruitaj meze de arboj. 

Mi murmuris: »Kristi « estas bele «. 
La viro levis 1a kap on kaj diris »Jes, ' ~ed se oni yidas 

tion la tutan tagon, es tas unulone «. . . 
Do li parolis, li babi lis, kaj li enuis, mia solulo! 

Mi do povis ion ekscii. _ 
Mi ne restis 10ngtemFe tiun tagon; kaj mi nur klop

odis ll'ovi la . specon de lia homeviterno. Li precipe sajnis 
;Jl mi estajo Iaea je lá aliuj kaj je cio, senhelpe seniluzi
igita , kaj tedita de si mem kiel de la cetero. 

Mi forlasis lin .post .dq.onhoro dainterparolaclo. Sed 
mi reyenis ok tagojn poste, kaj ankoraií unufoje la sek
vintan sernajnon, poste ciusemajne; la rezulto e3ti" ke lŮ 
farigis amikoj antau du monatoj. 

. Nu, iun vesperon fine de majo, mi opmlls ke la 
taiíga momento venis, kaj mi kunprenis mangajojI) por 
vespermangi kun li sur la Monto 'de Serpentoj. 

Estis unu el tiuj sudaj vesperoj , tiel odoraj .cn tiu 
1ando, kie oni kulturas florojn ,same kiel oni kulturas 
tritikon cn la Nordo, en tiu lando, kie oni fabúkas 
preskau ciujn eseneojn, kiuj parfumos la virinajn karn
ojn kaj robojn, - unu el tiuj vesperoj, dum kiu la 
spiroj de ' la sennombraj oran~arboj, plantitaj en la ~acd7 
enoj kaj ciuj valetaj sulkoj , malserenigas ~aj sopirigas je 
amorevoj ec maljunulojn. 

Mia solulo akceptis min kun videbla .~ojo; li .roliL'1te 
konsentis partopl'eni mian' vesperInan~on. 

Mi trinkigis al li iom da vino, kion li ne pIu kut
imisj li pIi vigli~is kaj ekparolis pri sia antaua vivo. Li 
ciam logis en Parizo kaj vivis kiel gaja fraiílo, sajnis 
al ml. 

M,i demandis lin neatendite: »Kian slrangan illeon 
Vl havis venante lo~i snr ci tiu pinto? «. 

Li respondis tuj: »Ha! car mi havis la plej akr'an 
emociegoll, kiun homo kapablas percepti. Sed kjal mi 
kasus al vi tiun malfelicon? Oi igos vin pri . plendi min; 
eblel Kaj . . . mi neniam tian dirisal iu .. . heniam ... 
kaj mi volus scii... unu Í9jon . .. ·kion .alia pensas pri 
tio ... kaj kiel li tion priju~as. 

Mi naskigis en Pariso, miestis edukata- en Parizo, 
mi grandj~is kaj vivis en tiu nrbo, Miaj gepatroj . postlasis 
ál mi renton de kelkaj miloj da frankoj, kaj mi rieevis 
per protekto modestan kaj trankvilan oncon, kiu, car 
mi estis fraUlo, igis min rica. 

Mi pasigis, ekde . mia virigo, fraiílon vivon. Vi seias, 
kio ~i estas. Liberakaj senfamilia, deeid.inte , ne havi 
le~an edzinon, mi pasigis de tempo al tempo tri monatojn . 
kun unu, ses monatojn. kWl .alia, 'poste UDU jarou sen 
k!U1ulino, elektante el la arnaso aa preneblaj au aceteblaj 
knabin.oj. . . 

. Tiu malbon.eta kaj banala vivo preskalí placis a1 mi ' 
kaj kontent.igis miajn denaskajn inklÍItojn aJ Aanto . bj 
seneelaj promenadoj. Mivivissul'·la húlvaidoj, en te~t~oj 
kaj 'kafej.oj, ciam ~ekstere, preS,kaií se~Qteje, kvankam. lpi 
havis decan hejmón.M;i · eSbS ' unu el . tiuj miloj da ' 
estajoj kiuj l'vl!-zaií korkof lasas sin flosigi, en la ' \'Ívo j 
porkiuj la ďJ>arizaj mťíroj estas , la' mni'oj de la · tub 
mondo, kaj kiúj :havas ~Lorgojn pri ' nenio, Car •. ~li~ havas 
pasion por ':lemo. Mi esU!!. ki~ oni nomas .bona. tipo,. 
senbonkvalitoj kaj,8CQ misKvalitoi- .Jen'! Kaj nli j~is min senerua: ' . . ,'. . ~ , 



bo, . de dudek ~~s kvardek JaroJ, mia v~vo flu~s 
malrapide kaj ~apide sen grava okazajo. Kiel ili rapidas, 
la unutonaj Parizaj j'al'oj, dum kiuj neniu epokfara re
memQro enir.as la spititon, tiuj longaj kaj rapidaj jaroj , 
banalaj kaj gajaj ; num kiuj oni trinkas, lÍ1angas kaj 
ridas, nesciállte pro kio, kun lipoj etenditaj al cio gust
umebla kaj al cio kisebla , sen deziro al io ajn! Mi estis 
j~~a, mi farig~s maljuna, ne farinte', kion la aliaj faras , 
sen ia ajn amligeeo, sen enradikigo, sen rilatoj , preskaii 
sen amikoj, sen pareneoj , sen edzino, sen infanoj. 

Do mi trankvile kaj rapide farigis kvardekjara, kaj 
por festi tiun datrevehon mi regalis min mem per bona 
vespermango en granda kafejo. Mi estis solulo en la 
mondo; qJ.i opiniis amuza, festi tutsole tiun daton. 

Post la mango mi hezitis pri la sekvo. Mi ekdeziris 
iri en teatron; poste mi havis la ideon, pilgrimi ,pIla 
»Latina Kvartalo {( , kie mi iam studis la jurseieneon. 
Mi do ,trairis Parizon kaj eniris sen antaiideeido cn unu 
el tiuj ~ biervendejoj, kie knabinoj alpottas la trinkajojn. 

T~u , kiu atentis pri mia tablo, estis tule Juna, beleta 
kaj . ri?ema. Mi proponis al si trinkajon; si tuj gin 
akceptis., Si sidis antaií mi kaj rigardis min per siaj 
ekzereitaj okuloj, por seii pri kia speeo de viro temas. 
Si estis blondulino aií, pIi bone, blondetulino, fresa , tute 
fresa ' IlstaJO, kiun oni divenis rozkelora kaj di ke ta sub 
Ia: svelita korsaja stafo. Mi diris al si la amindumajn 
kaj malspritajn aferojn, kiujn oni ciam diras al tiuj 
estajoj; kaj, car si estis vere caťma, mi subite havis la 
ideon, sin forpreni . .. tio ankaií, pOl' festi miun kvardek
jareeon. Ne daiíris long.e · rrek estis malfaeile. Quste si 
estis libera ... de dekhin tagoj, si diris ' al mi ... kaj si 
unue akeeptis veni nokimangi kun mi en la Haloj, kiam 
sia- servado estos finita. 

Car mi timis, ke si malplenumos la rendevuon, -
oni ne seias, kio povas , okazi, nek, kiu pov-as eniri en 
tiujn bierejojn, nek, kil} vento povas blovi en virina 
kapo - mi restis tíe la tutan ves peron por sin atendi. 

Ankaií mi estis libera de unu au du monaloj kaj 
mi demandis al mi, rigardante iri de tablo al tablo tiun 
infancartnan novulon de l' amo, cu ne bone estus, far i 
'arangón ' kun Si por kelka tempo. Mi rakontas al vi tÍnú 
el la oanalaj ciutagaj aventuroj de la vira vivo en Parazo. 

Pardonu ' al mi tiUjD maldelikatajn detalojn ; tiuj, 
kiuj lÍe amis poete, prenas kaj eléktas la virinojn, kiel 
oni elektas kotleton eÍl 1a bucejo, okupigante nur pri }a 
kvalito de ilia karno. 

Do Ínf konduru sin en Aian , cambron. Estis labor
isíiÍla >l~gejeto pina kaj maklca, snr la kvina etago; mi 
,pasigis tie ~11 eaTIIlajn horojn. Tiu junulino havis mal
oftajn allogon kaj Carmon. 

Forironte mi Jris alla kam eno , por tien meti la 
-kutiman donaeon, post kiam mi fiksís duan reokonton 
' kun la kull-bineto, kiu restis en 1a lito: tiam mi malpre
eízevidis horlo~on sob ' kl()so, du florvazojn, kaj du 
lot o~ i a, fa j o j n; - kies unu, tre malnova, estis sur
vitra )coplo,' nomÍta »dagerotípo«, Mi hazarde klinigis 

. al tiu , portreto kaj mi restis 'konfuzita, tro surprizita ,por 
• -kompreni. ( . ÉstiS mia, 1a unua 'eI 'miaj portretoj ... 

Kiun m} . far~gis .iam, kiam mi studente ~ivadis en la 
»Latina Kva:dáIo«. . ' . 

Mi subite · prems ~in p9r kin pli . atente ekzámeni. 
Mí ne' eraris '. .. kaí mi havis-~emon ridi, Car tiu trovo 
estis tíel neantal1vidita"'-kaj ' gajige stranga; 
, Mi demandiš': ;Kiw estás tiúsinjói:o«? 

si respondis: ' » ~tas- mia patro, kiún mi ne kt;)nis. 
Pabino laJiÍs nun portreton ' al ~i bj diris: ke tni ~in 
konservu: ke eble ~ ia:m util& aJ. mí ... e 

g:i~e~tis, ékrid~"iaj " 'tediris: »micelere ne scias, 

por ido g~ povus utlli al ml, ml pensas, ke mla patró 
ne ven os min lege filinigi . .. 

Mia koro batis rapidege, kiel la galopo de timfuri
oziginla cevalo. Mi remetis la bildon, kusigante gin sur 
1a kameno, metis sur gin, ee ne sciante kion mi faris , 
du banknotojD eentfrankajn, kiujn mi havis en la poso, 
kaj mi forkuris kriante: »Qis baldaií, gis la revido, karul
mo mia, gis la revido! « 

Mi aiídis, ke si respondis »Qis mardo! « Mi estis 
sur la malluma stuparo, kiun mi malsupreniris esplor-
palpante. . 

Kiam mi eliris, mi konstatis, ke phlVlS, kaj mi 
{oriris grandpase tra iu strato. 

Mi iris antaiíen, frenezeta, konsternegita , sereante 
rememorojnl Cu eble? - Jes - mi subite rememoris 
pri knabino, kiu skribis al mi eirkaiie unu monaton post 
nia disigo, ke si eslas graveda de mi. Mi dissiris all brul
igis la leteron kaj forgesis la aferon. Mi estus devinta 
rigardi lá fotografajon de 1a virino SUl' 1a kameno de la 

FraiiliM Lolita Mas. 
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Du poetno; 
./lmalla Nune: Dubus -

~ieiara voco 
Stelaroj maJprokSimaj, bel ser,enaj, 
brulantaj kid la ang'elokul', 
cl kiaj flo1'hcrbejoj lumoplenaj 
flugpendas hele via stranga tul'? 

Cu cn vi, senmezura fajrujal'O, 
ankorau la platen' estas va por' , 
au tegas vian mason nigra maro 
sen fisoj, sen koraloj , sen Iw!or'? 

Cu viajn ebenajojn primitiva 
Mist,ero superregas en si !enť , 

au vin trairas la hestar' ekviva: 
pl'aelefantoj, mcgatera genť? 

Ou estas oe vi homoj, miaj fl"atoj , 
regantaj super Viv'kaj super Am', 
au, kiel ni, 180 teraj mortpunatoj, 
ekkonis 1a dolOl)on ili jam? 

Per kiaj mitoj ili reprezentas 
la idealajn revojn de la em'? 
Cu pri idoloj ili fundamentas, 
au kredas esti dioj ili mem? 

Miljru:ojn teraj homoj ja ' sopiris 
je ľ Ver', sed penoj vane servis gin. 
Cu i1i, pIi maljunaj, gin akiris? 
PIi j'llnaj, ili cu konservis gin? 

junulino. Sed cu mi estus sin rekoninta? ~i est.is, sajnis 
al mi, fotografajo de maljunulino. 

Mi atingis la kajon . Mi vidis benkon kaj mi sidigis. 
Pluvis. Homoj pasis de tempo al tempo sub pluvombreloj. 
La vivo sajnis al mi abomenihda kaj indigriiga, plena de 
mizeroj , hontoj , volitaj' au senkonseiaj krimoj . Mia filino! 
Mi jus scksposedis cble mian filinonl Kaj Paris, tiq 
granda, malluma, malhrila, kola, nlalgoja, nigra Paris 
kun ciuj tiuj ~lositaj domoj, est~s plena de tiaj aťeroj , 
adultoj, sangadultoj, seksperfol'l.itaj infanoj. Mi remem
oris, kion oni oiris pri la pontoj vizitataj de aeaj 
malvirtuloj. 

Mi agis, ne seianle kaj nevole, pIi malbone ol tiuj 
malnoblegaj estajoj. Mi eruris la liton de mia filino! 

Mi preskau \'olis min jeti en la akvon. Mi es lis 
freneza. Mi vagadis gis la sunlevigo' kaj poste revenis 
hejmen por pripensi. 

Mi faris tiarn, kio sajnis al mi plej saga. Dirinte, 
ke mi eslas kom'isiita de arniko, mi petis notarion, voki 
tiun junulinon kaj demandi sin, enkiuj eirkonstanooj sia 
patrino donis al si 1a 'portreton de tiu, kiun si su,pozis . 
siťl patro. 

La notario plenumis miajn ordonojn. Kiarn ~.i mortis, 
tiu v'iríno estis nominta 1a patron de Sia filino ' antai1 
pastro, kies DomOIl oni diris al mi. . 

Poste, ankorau en la nomo de tiu nekonala arniko, 
mi trallsdonigis al uu infano 1a duonon de mia havajo: 
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Ho, kiu scias, steloj senmezuraj, 
cu la Mister' ne estas jam ce vi, 
kaj vi, tra 1" sp~ooj de ľ ciel' lazuraj 
sciigas niTI pel' via harmoni'! 

Ho jes! car tra Cieta stelvizio 
rakontas vi, per via vigla 01'\11', 
mist'erojn de la Cio kaj Nenjo, 
al mi, ma!gaja ciam l'evemul'. 

Sed ,estas vane : homa karno mUl 
kon~prenon baras ja de via vort'. 
Nun diru: cu mi do dum tago ia 
komprenos vin, lihem post la morť? 

Nokia bildo 
_ (Atltuna noktu) 

Sonasel la ruro du hor' kaj duouo. 
Mi r,evas sendorma post mia balkono: 
sed dormas la eta provinoa cefmb' 
Velkintaj~ b'raueetojn la vento frakasas. 
Per pasoj laiíritml!-j polioano pasas. 
La luno vojiras tra ci-ela kurb.' 
Drinlrulo lamanta zigzag,as la stratún. 
Vesl)erto sknigas la elektran draton 
Malproksime ridas nokta helulin' , 
Herolda de morto - lil. popo!o diras -#

Noktua ekkrio silenton traSiras. 
- Cu pro hirda amo? Cu pro homa fin ' ? 

eent-kvardek mil frankojn proksimume, kies renton nul' 
si povas rieevi, poste 'mi eksigis el mia ofieo kaj jen 
mi estas. 

Vagante lai'l tiu marbordo mi trovis ci tiun mont
elon kaj mi haltis... gis ,kiam . .. mi ne seiru;! 

»Kion vi pensas pri mi ... kaj pri tio, kion ml 
faris? « 

Mi respondis, etendante mian manon al li: 
;; Vi faris kion vi de vis fari. Multaj aliaj estus don

intaj maJpli da graveeo al tiu abomeninda fatalajo. « 
Li rediris: »Mi tion scias, sed mi, mi estis preskai1 

. frenezigonta pro tio. Sajnas, ke, mi havis senteman !m~ 
imon, kvankam mi nenian1 ' ti on eksentis. Kaj , mi nun 
timas Paúzoll, kiel la kredantoj ,devas timÍ la inferon. 
Mi ricevis baton SUl' la kapon, jen cio .. . baton similan 
al la falo de tegolo, kiam oni pasas sur strato. Mi 
estas pIi bona de kelka tempo. « 

Mi forlasis mian . solulon. Mi estis tre emociita de 
lia rakonto. " 

Mi revidis }in aDkorai'l du f~jojn, poste mi :ťoriris, 
car mi neniam restas en la .Sudo >postfino de majo. 

Kiam mi revenis 1a sekvan jaron, la . vil'O ne .. pIu. 
estis SUl' 1am~ntéto de la Serpentoj, kaj mi neniam 

, uMis paroli pTi li. 
Jen la historiQ de ' mia ermito. 

R. 



VÍZÍío al Síellan Enghol.n 
- J ean Forge -

St. E/1;gholm, S-i1/;o Engholm 'wj Jean Forge 

Dum mia trimonata vojago tra Svedujo urboj, urb
eloj, vilagoj aperis kaj malaperis kiel sur filma rubando, 
vizagoj , vizagoj rigardis min, en la oku10j ekbrilis samide
ana entuziasmo - en la haveno dc Gi:iteboro- mi aúdis . 
la sirenojn de oreanoj sipegoj, en Stockh01mo salutis 
min la blankaj mevoj, flugantaj super la bluaj akvoj, ell 
miajn orclojn penelris la krio de ľ grandurbo , tramoj 
kaj autoj , homoj svarmantaj - la bildoj rapide pasis 
kiel sur songa ekrano ... 

Kaj jen -- el tiu tumulta kaoso, SUl' tiu s~nga ekrano 
ap(~ras UTm rava bildo , unu mallonga sed neforgesebla 
bilclo: N)'berget! Jes, subite post kelkhora veturado fervoje 
kaj all lolllobile mi estas en Nyberget. Ne, verdire ie 
profunde en la arbaro, en densa sveda arbaro. Tie logas 
Slellan Engbolm. Malproksime de la homoj , for de la 
grandurba bruo staras lia domo.Post tiom cla hruo, da 
nervojn vipanta jazritmo de la nuna tempo, mi duoble 
senlegas la subitan kvieton de la naturo. Tie vivas la 
verkin1.o de la noyelo "AI Torenlo « ... 

Malofte direktas homo siajn pasojn en tiun solecan 
domon , cirkauitan de densa arbaro, kaj tamen - kiel 
interese ! _ .. venis al tiu kasita idilia lok o konataj Espcr
antisLoj: pastro Cseh , Tiberio Morariu, Henriko Seppik, 
la hindo Sinha kaj aliaj. . . .. 

)~ Sinha estis cc ni kelkajn semajnojn,« rakontas la 
eclzino de Engholm, perfekta esperantistino. »Li pilkludis 
kun sveclaj knaboj, fiskaptis kaj banis sin en la proksima 
Jago ! Kiel domage, ke Ii devis tiel frue reiri Hindujon. 
Li faris veran propagand on por Esperanto. « 

Dum la vespermango ni parolas pri la »verda polit
iko«, . pri novaj pIi modernaj propaganclmetodoj. Sinha 
montris unu el buj voj oj: praktike uzi la lingvon. Ni 
deVllS havi 100 tiajn prelegistojn el plej diversaj rasoj 
kaj popoJoj . IIi devus veturadi tra la landoj kaj prelegi 
cn Esperanto pri interesaj temoj. Mi rakontas pri mia 
»nigra inafno « la negřo Kola Ajayi, kiu volas farigi la 
nigra Sinha. . 

Stellan Engholm es1.as silentema, mode~ta 110m o , 
sajnas ke liaj - pemoj forvagas en malproksimajn regi
onojn. Kiam mi sciigas, ke »Literatura Mondo « senclas 
min .por fari intervjuon kUll li, li diras: »l\fi tute ne 
satas la reklamon! « Ankaii la ťotoaparaton li malsatas, 
k'iel mi poste konstatas. 

Engholm estas instruisto. En la jaro 1920 li ekler
nas . sola Esperanton, sed nur en la jaro 1927 li farigas 
pIi aktiva, . kiam li renkontas d-ron Privat kaj audas 
unuafoje esperantIingvan lian paroladon. Li estas verkisto 
j:imfruage, verkas poemojn kaj novelojn en sveda lingvo. 
Poste . kotnencas verki enEsperanto. 

"DKiel tio ·okazis? Por konfesi la veron, unue mi 
ekskribis malgrandan skizon porekzerci la Iingvon, sed 

poste tiu ci skizo farigis pIi kaj pIi longa kaj fine el gi 
rezultis mia unua originala novelo »AI Torento «.« 

Venas la tempo, kiam li tradukas la Andree-libron. 
Ciun liberan minuton li uzas, por fini tiun ofte malfac
ilan tradukon. Gis la unua, dua nokte li laboregas kun 
helpo de sia edzino. La lingvo, kiun li uzas, es las IIIajstra, 
la stilo bonega, la formo unuaranga. La lingvaj lerleco 
kaj perfekteco eslas la unua nepra eco de la origillala 
Esperanto-vcrkisto. Engholm posedas gin en aha gradu. 

"Kion vi opillias pri la originala verkado en Esper
anto? " ml demandas. 

"Mi nc konscntus pri lOl userLo de kclkaj espel'ant
istoj, ke Esperanto estas nma helplingvo lauga por 
lradukoj. Lau mia opinio gi es\.as vivanla lingvo, ert kiu 
ciu povas tibere vcrki. La evoluo de la lingvo Jali mia 
opinio esLas akcelala guste per lOl originalaj verkisLoj. 
Tamen mi ne salas ncologismojn. « 

"Do, !aú vi Esperanto es Las mcmslara liLeraLura 
lingvo ,« mi diras, "sed cu vi verkante ne sentas kelkfuje 
gl,JI1 artefarilecon, gian konstruitecon? Ekzemple la 
ll1ultaj prc- kaj sufiksoj lau mia sento malaltigas la liLer
alurnn forl:on de la lingvo. Vorloj kiel malami, varmeta, 
lIIalvarmega, malhcla ktp. ofte havas specialan esprimon 
aú tcrlTlinon en la naciaj lingvoj, ili por tiel diri es tas 
pii » palaj « en Esperanto ol en la nacia lingvo. Al mi 
oJle sajnas - mi faris kelkajn tiurilalajn eksperiment
qjn -- ke teksto bone tradukata el Esperanto en nacian 
Iingvoll en sia tradukita formo pIi impresas ol en sia 
antaua origina formo. « 

"Tion mi ne selltas)« kontraií.diras Engholm, »sed ni 
kOllsideru, ke ni staras ankorau en la komenco de la 
literatura lingvo Esperanto. Gi ankorau estas uzata tro 
malmulte en la praktiko kaj tial la vortoj ankorau ne 
penetris tro profunde en la sentojn de la esperantistoj 
-- kiel tio okazis ce la ciutage uzala nacia ľingvo, kaj 
eble ankaií la verkistoj. « 

. »Mi komprenas, « mi inlerrompas, »vi .estas prava: 
on! Hzas Esperanton tro malmulte en la prakbko I NI devas 
lerni rektan pensadon kaj sentadon en la lingvo, precipe 
la originala verkislo devas liberi~i tute de sia nacia lnigvo. 
Kaj la simpleco de Esperantp, cu gi ne genas dum la 
verkado? «. 

"La f aciJecu kaj simpleco de Esperanto tute ne 
ltIalfortigas la literaLuran kvaliton, kapablon de nia lingvo. 
Mi mem ekzemple ne htas la modernajn verkistojn de 
bodiau. ~ 

»!( ial ne? « 
»Car sajnas al mi, ke la modernaj nacilingvaj verk

isLoj faras tro multajn vortojn. IIi ofte uzas strangan 
H ortlingvon «, ili konstruas modernajn barikadojn cle 
frawj kaj vortoj, malantaií kiuj oni vane sercas valorajn 
pensojn. 

Kaj la taskoj de la orginala Esperanto-verkislo? 
mi demandas. 

»Antau cio ili verku serioze! La temoj povas esti 
diversaj. Ec romani pri la vivo de la esperantistoj mem, 
pri ilia laboro, felico kaj malgojo povus esti interesa 
valora literaturajo, se oni priskribus la eS'perantistojn 
kiel homojn kaj serioze klopodus trovi la veron ... « 

J es, tiel agas ja la verkisto kaj poeto E~holm. Li 
observas cion, kio lin cirkauas, la homojn de la svedaj 
arbaroj , la svedajn gejunulojn de hodiau, la problemojn, 
kiajn prezentas la nuno, kaj projekcias per plej delikala 
scntospegulo iom de tiu nUllO en la anímon de la leganto ! 

" Homoj sur la tero« estas la titolo de lia no va 
romano. EI la ' angla originalo li jus tradukis verkon de 
hinda profesora S. Radhakrishnan en Esperanton. Kaj 
jam atendas lin nova tasko: por granda Stockholma 
eldonejo »Tiden« traduki sveden mian romanon JMI'. Tot 
acetas mil okulojn « ... 

Kiu verkisto inťluas lian verkadon? Li ne povas diri. 
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Io~ da ,Parlzo 
- l',nut HalD..un -

Min eirkaiías bel o kaj forlo, preter mi pasas la bIind
iga kaj rapidege kuranta vivo. Tio estas nacio, kiupaaas 
kun brulantaj toreoj, - pro plej sensignifaj cirkons
tancoj venas en pIi altan animslaton, laneas raketojn kaj 
jetas eirkaií si fajrerojn. 

Cio tÍe ei miksi~is, - malvirto, maleasto kaj r tle 
bel o kaj forto. Inter fa harmonio de arkitekturo kaj artl) 
aiídi~as falsa kanto kaj naiva muziko. Kiaj gurdoj kaj 
kiaj slrataj kantistoj estas en Farizo. La homoj ofle faj
felas madon, irante tra la strato , sed mem ne iras latí 
taklo. Kiam tra la urbo marS,as la nacia gvardio, aú la 
versajla armeo, la militistoj tiel malbone atentas la takton , 
ke ih elvok3.s nur kompaton. Ee la Marsejlezon oni povas 
aiídi en pIi bona plen urno eksterlande ol en Parizo. 

Sed tiu popolo kantetas, muzikas kaj ludas plej dl
versajn instrumentojn kurt plezuro. La ~ojo kaj vivo , ~in 
ebriigas kaj levas de la tero. En la stratoj la hornoj inter
vokas sin, krias .lIla eevaloj, s,urdige klakas per la longaj 
vipoj. Kaj sanltempe, kun ]a konsciopri sia supereco 
kaj malsato al fremduloj, ni vidas en ili mfanan scivol
emon. Sufieas ke ili renkontu en la strato einon aú ee 
nur arabon por ke ili ha1tu, sin turnu kaj rigardll. En 
San Francisco neniu ee ekpensus halti antaií sova~ulo kun 
ringo en la nazo. 

* IIi marsas subsaltante durnire, kiel gajaj dancistoj , 
kiel plej juna kaj plej facil~ima popolo en la mondq. 
Kaj malofte, tre malofte vi vi~os, ke ili rompus la fiksit
ajn formojn. En ilia sango eslas malnova kulturo, ili 
penas eviti maldelikatecon kaj konservas la ekvilibron. Kiel 
eiuj aristokratoj, ili eslas konservativaj, gis nun ili gluas 
siajn leterojn per 9blatoj kaj uzas alumetojn, kies terura 
odoro povas konkuri nur kun la odoro de la alumetoj . 
amcrikaj. Ilia pasinteco estas grand ega kaj ili vivas per 
~i; generalo en uniformo fari~as ilia dio kaj ili sopiras 
je l' grandeco de monarkio. La sendatoj en la ministrejoj 
porlas ankoraií ~is nun triangtilajn eapojn. 

Monsieur-monsieur. I 

Foje vespere antaú holelo sidas kuireja knabo, 1a
vanle ion, kaj tien elvenis unu el la kuiristoj . IIi sidas kaj 
babilas inter si post tago labora. Sed jen la knabo levigas 
kaj diras: . 

. - Bonne nuit, monsieurI 
Kaj ]a kuiristo respondas: 
- Bonne nuit, monsieur I 
La formo ne estas .for~esita . .. 
Foje venas letero. <Xi esbs respondo je peto prf' ren

devuo. Juna sinjorino jus vidvini~is, si por tis funebrajon 
kaj respondis sur funebra leterpapero. Sed al rendevuo si 
konsentis veni. 

Mi scias, ke tio eslas vero. Mi mem vidis tiun let
eron, skribitan sur funebra papero. 

Iu rakontas: * 
Estas la hina matene. Mi jam estas leviginta, car 

Li satas la hispanan poeton Cervantes kaj lian verkon 
»Don Quixote«, li satas la rúsan verkiston Dostojewski 
plej multe. Li ee studas la rusan lingvon. Kaj li éatas 
kaj admiras la genian mortintan Berlinan pentriston 
Heinrich ZilIe. 

»Zille? Kia surprizo por mi! « mi elkrias, Cu Vl 

scias, ke ankaq mi estas admiranto de tiu -pentristo, · kiu 
majstre desegnis la proletojn kaj malrieulojn de Berlino 
kun wlÍka lronia trajto? Ke laií mia manuskripto ni 
turnis en tiu »milljoh« (medio) unu el la plej sukcesaj 
artnivelaj filmoj? « 

Tio estas nova ba.z.o por vigla diskuto. Estas malfrua 
nokto, kiam nifme enliti~as. 

Matene la suno brilegas en miajn fenestrojn. De la 
lcrneja korto sonas la~ojkrioj de svedajgeknaboj, Eng-
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la tutan nokton mi ne povis fermi okulon. Mi estas 101'
lasita kaj malfeliea; mi sentus min bónege se ne estus 1a 
]etero, kiun mi ricevis, kaj el kiq mi ekseiis ke mi estas 
forlasita. -

Mi elira.s el mia eambro en la stratoo kaj eniras en 
kocer-drinkejon. Mi mendas kafon kaj konjakon. Tje 
jam sidas kelkaj koeeroj kaj ~uas- sian unuan matenman
~eton, - ili estas entute kvin, ili laiíte interparolas kaj 
man~as. , 

Mi portas ma]grandan fotografajon en la mano, rig
ardas ~in kaj por la centa fojo tralegadas la du-tri vort
ojn, skribitajn sur la inverso. Si min petis hruligi la fo
tografajon, sed. mi n~ bru1igis ~in .tiu~ I?'0kton. ~-i ~in 
prezentas al kotero sldanta apud ml, li rlgardas ~m, rl
detas kaj diras, ke mi havas bonan guston. 

- Vi eraras - mi diras, - tio estas mia fiancióo. 
Tiam li laiídas min ankoraú pIi pn) mia bona gUsto. 

Li transdonas la fotografajon a1 slaj kamaradoj kaj k1ar- . 
igas al ili , ke tio estas mia fianemo. Ciuj estas ravitaj, 
gojas pro mi, laiíte parolas kaj ridetas. . 

- Verdire si ne estas pIu mil!- fianeino, - mi klar
igas. - Car ~uste hieraií ~espere mi ricevis de Ai la la'stan , 
leteron. Mi havas la leteron kun mi ci tie, kaj jen kion 
si skribis. 

Mi montras al ili ankau la leteron kaj turnas ilian 
atenlon a] tiu loko, kie estas , skribite, ke si forlasas 'J;Ilin. 
La koceroj ne scias ]egi en mia lingvo, sed kiam mi mon
tras al ili, kie tio estas skribita, ili kapskuas kaj fari~as 
seriozaj pro kunsento je mia ma1felico. 

Ni trinkas kune. 
Estas jam la sesa horo. 
En la drinkejeton ridege enfalas kelkaj viroj kaj vir

inoj. Ehle ili revenas de balo tiun p:Í.atenan horon; ili 
estas en balaj kostumoj, palaj post nedormiia nokto;' ·sed 
infekte gajegaj. Ankatí ili havis la ekpeiIsQn eniri en l iun 
CI drinkejeton; i1i mendas kafon kaj kqnjaxon. La k0Seroj 
monlra3 ankau al tiu fremda kompanio mian fotopraf;tjon 
kaj rakontas mian historion. ClUj ~igardas ímn ;kun-
sente kaj alta juna rraií]ino enpensl~as.~ .j 

Mi trinkas ankoraú kafon, precipe pro la ko~jilko, 
1a kočeroj trmkas ankaií. La fremda Jkompanio _ párto
prenas en nia societo, kapskuas al ni ~aj ti-inkas por ' nia 
sano. 

Subite 1a. alta j una knabin? aliras ~ mi, prenas. e\ sia 
zo',l0 ?u rozoln ~aJ p:ezentll;s ilm al ~'., Lil; c~teraJ ~lda~ 
kaJ . ngardas. Ml leVlsas kaj dankas k~Jsťara:sá.ntlJ.6. Sl 
konfuza kaj -konstermta. Si prenas miab'~,kápon ,im šiajn ' 
manojn, kj )as min sur la lipoj kaj írás al sia 'ló)l:o. ' : 

Audigas generala aprobo. ,.. ,i 
La roz oj cifigadis la tutan nokton kaj komencis Jam 

velki; sed ili estis grandaj kaj malhelr.u~aj. Mi , volas ilin 
alkroeial mia brusto kaj mi sereas- pinglon. Iu tuj pre
zentas al ml pinglon. Ciuj volas helpl min kaj vidigi ian 
'servon. Ciuj ci homoj estas allogita~ de minuta agordo; 
.unu fi~risto demandas mm, l4e ml ' lo~as kajprQponas 

holm jam kómencis la instruad~n :an' 1a leroojo . .. _ 
BedaiJrtnde la tempo ne pe'rmesas r~~tip1i Jonge en 

la agrabla gastama hejmo de gesinjoroj Engholm, babili 
kun la poeto pri niaj »verdlitératura) « ďerriandoj, prom
eni tra la soreasveda arbaro, sentl 1a hieton de la 
naturo. 

Stellan Enholm adia\ías dum 1a paUzo. Li esperas 
veni al 'Parizo. ' ».Mi neAatas la reklamonl« li ripetas. 
Certc - :ankoraií li staras e~ la kome~co - d~ sia Esper
anta verkado;Sed mi estas konvinkita, ke ,li donacos al 
ni ankoraú ,grandajn val9~ajn verkojn.}>ri ki~j l!0v?S fieri 
la Esp~ranta popalo, ke li estos un~ él la plonuoJ en la 
ba:talo por, 1a, ekzistrajto de nia origiii!lia: literaturo - li, 
1a delikaf:Se~ta, psil!;o,IQgo. la ~ lvietvotťa , poetQ , el 1a !lita 
noroo:Siěllan Engholml .. .,~. ·~;'f~. '. 
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veturigi min hejmen senpage. Sed kiam mi pagas la 

plenao kalkulon,ciuj fiakristoj protestasj svingas per la 

manoj kaj evidentigas -simptomojn de forta ekscitigo; ili 

akompanas min ~is la pordo kaj postkrias korajn vortojn, 

gis mi , malaperas, Bonjour, monsieur! Merci, monsieur! 

* 
Ce la angulo de bulvardo Saint-Michel kaj strato 

Vaugirard staras homo. Lamulo. Li vendas krajonojn. 

Tiu ci homo tedas neniun, ne parolas ec unu vorlon , 

kvanRall1 li treege dezirus vendi krajonon. Foje, matene, 

mi acetas de li krajonon kaj li ne parolas ec unu . vorton , 

krom la kutiman: Merci, monsieur! Kaj jen, mi komencis 

acetadi de li ciutage krajonon dum tri semajnoj. La homo 

tiel kutimigis al mi, ke tuj li I?ff!zentis al ml krajonon , 

kiam mi nur proksimi~is al li; Jes, kaj per ciuj fortoj li 

penis elekti por mi plej bonan krajonon, kiun li nur 

havis. Sed li parolis al mi nenion krom: Merci, monsieur! 

Fine li foje al mi diris: 
- Mi gojas, monsieur, ke Vl trovis krajonon kiu 

taiígas por vi. 
Sed tion li diris al ml post kiam mi acetis de li 

dudek krajonojn. 

* 
Foje vespere mi sidas en granda restoracio 'kaj tra-

rigardas ilustritajn jurnalojn. Subite la pordo malfermigas 

kaj eD la salonon eniras sinjorino. Si haltas momenton 

kaj rigardas cirkaiíen. Si .estas eksterordinare belega, 

sed harojn si havas, kiel kutime havas la sinjorinoj de l' 

duonmondo - heligitajn je flaveta koloro, kaj sia tuta 

figuro esprimas arogecon. 
Si turnas sin · al mi kaj diras: 
- Estu afabla, eliru kaj pagu mian fiakriston. 
Mi tute ne sidis pIi proksime al si ol aliaj, tamcn 

Sl turnis sin al mi: Mi ekmordis la lipojn, metis la manon 

en la poson, vokis kemeron kaj diris al li: 
-'- Iru kaj pagu al la fiakristo de tiu sinjorino. 

_ l\fi jetis .al li moneron dudekfrankan. La sinjorino 

komencis min observi kun scivolemo kaj kun miro. 
Sen plua parolo mi ree komencis studadi la ilus

tritajn gazetQjn kaj interne tojis, ke la sinjorino ricevis 

bonan instruon de ..mi. Si eksldis ce alia tablo. La kemero 

revenas, ,donas al si la monon, kiun li reste ricevis, ricevas 

frankon trinkmone, riverencas kaj foriras de la sinjorino. 

La restaj moneroj kuSas antaií si. 
Eniras sinjoro nun si konas kaj si kapsigne vokas 

lin al si. ni interparolas mallaiíte, si komunikas al li mian 

maldelikatecon, konsistantan en tio , ke mi sendis la kel

neron, montras la monon SUl' la tablo, skuas la kapon 

kaj levas la suHrojn. La sinjoro sendas al mi kemeron 

kun mia armonero, kaj mi akceptas ~in kun konvena al 

Liu kazo trankvileco,kaj lasas la moneron en la vestan 

poson. 
Sed nun la sinjorino ree aliras al mi. Mia nesancel

ebla trankvilo incitas sin, si volas, ke la lasta vorto apar

tenu al si. 
Cu vi ricevis vian monon? - si demandas. ' 

- Jes, mi dankas, - mi respondas kun miro. 

I - Car mi prunteprenis de liu . ci sinjoro dudek 

hankojn, - si diras al mia najharo. Kaj si denove klar

'isas kiel mi agis kaj kiel mi sendis la kemeron. Si turnas 

sm. ankoraií al unu . el la ceestantoj, kaj poste ankorau al 

unu, - estas klare, ke" si sentas sin forte ofendita kaj 

sercas kuusentou ce unu tablo post la ália tra la tuta 

salo11o. O~i kOlneócas cie paroli pri tio ci, mi aiídas la 

vorton ircmdulo, ciuj kousentas kun Ai. 
Meze de čio ci mi povis nur silenti. Se mi provus 

. se~kulpigi miu kun la dli' dekoj da fra,ncaj vortoj, kiuju 

nl~. ha~aS en pl'oyizo ,.~i fa:i~us nu: .ridinda kaj. eble oni 

?lll ee f<?rpelus. Kal hal sllente ml aiískultas, kio okazas 
Clrkal). ml. 

- For lín I - aiídi~řs el i~ en lasalono. 
. - Forlin I - oni respondis '6n alia loko; 

. Mi. ~okis la kelneron kaj pagis la kalkulon. Farinte 

ti~n, ~ll. :tr.anKJile Tefoje' sidi~is. Cirkaií mi okazadis mal-
k'Vl~l , mterparoloj. .. 

, ' Eu tiu mQIlieut{> ma1ferniítis la, pordo . kll;j enirls 

.JlVTUNIl KIlNTO 
- Cf). Baudelaire 

1. 

Ni halclaií dronos funde de la mallu1110j frostaj; 

acl iau, vi va klaro de ci somer' tro fu~a! 

Mi aúdas jam, ke faias, kun skuoj morle tristaj, 

\ SUl' kortpavim' la ligno, resonadante mu~a. 

En min la tuta vintro eniros tuj: kolero, 

malaJl1o, trem', hororo, penego truda, dura, 

kaj, \Jel s,un' en sia polusa frost-infero, 

jam mia koro estos nul' glaciblok' purpura. 

Trcmante mi auskultas la ~tipojn, kiuj falas; 

ne ehas ja pIi surde ec esaforď farata falas ; 

Mia spiriť similas al tur' , kiun sancelas 

la frapoj de arjeto senlace, peze bata. 

Kaj sa jl1as, dum min lulas ci tiu monotono, 

ke oni najlas cerkon pel' martelado hasta. 

Por kiu? .. Jus someris ; jen estas la aiítuno ! 

Ci hru' mistera sonas kiel foriro lasta. 

II. 

Mi amas verdan lumon de l' longa okulparo, 

vi, milda Bel', sed cion mi trovas nun amar'; 

neni ', nek via amo, fajruj', nek buduaro 

valoras por mi sunon, radian SUl' -la mar'. 

I 

Tamen, min amu, estu patrino, kol" tenera, 

palrin ee por maldanka, ec por malbona vir'; 

alllc au frale, estu la mildo efemera 

de la au tuno glora, au de la sunsubir'. 

Mallonga task'! A tendas , avidas ja la tombo 1 

Ho, lasu min, gus tumi, kun frunl' Ce via zon', 

bedaure pri la blanka kaj varm~ somerpompo, 

la hrilon fla\'an, mildan de la maUru-sezon '. 

El la franca: G. Waringhien 

5mJoro, kiun mi konis. Tio estis cI-ro Goldman, la ko

respondanto de »Frankfurter Nachrichten «. Li sidi~as Ce 

mia tableto kaj volas ekscii, kio okazis. Kiam mi en kclkaj 

vortoj klarigas al li la situacion, li -diras ke tiu sinjorino 

·eslas ]a fama mademoiselle G. Kaj li aliras al mademoisel

le (J. kaj diras al si kelkajn vorlojn, tenante la capelon 

cn 'la mano. 
Post lio či la uragano mallaiíti~as. Mi trinkas kun 

la doktoro vinon kaj la sidantoj ěirkaií ni komencas 

l'igardimin ec kun certa favoro. Sinjoro demandas la 

doktórou 
- De kiu nacio estas via amiko? 
Kaj la doktoro respondas: 
- .Ruso: 
- Ruso- ruso, - disporti~as murmuro tra la 

tuta salono. Mi eslas savita. Kiam mi forlasis la restora

cíon, mi ricevis bukedon . da violetoj de m-eIle G. 
Du semajnojn poste mi fami~is kiel ruso en pafejo. 

K.aj. m~gra~ ti.o, ke mi. p~fadÍ;9 tre. malb~ne, cirkaií mi 
audi~adls lautal aklamoJ clUfole, klam ml de tempo al · 

tempo sukcesis trafi en 1a ·celon. 
Tradu.lcis: E. Wielenfeld. 
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Prezentado de Parizo je la kvina vespere 
- JULES ROMAINS -

Antall. la pordego del Sankta-kom provincanoj, 
fr,emduloj, alvenintaj nw' hierau, ,rigardis Parizůn 
atingitan de la ondaj movoj del IQmb'ro, k indikigisal 
si la monumentojn. Aliaj , malproksime, forlasis 1a 
lanternon del Panteon o, la tUl'ojn de Notre-Dame, 
malfl'Uadis en la §tuparo del Eiffeltw'1(), tute frostigitaj I 
de v'ento lC vakuo. DeI balkono de Bia laoor,ejo, en Ca u
lainoourt~strato, pentristo vidis ondegi la nordajn an
tall.urbojn , kun siaj fabrikoj , siaj fumoj , kun 1a 
blankaj ne~eroj del lokomotivoj, gis la montetoj de 
Pien-.efitte ' .. En la centro la vastaj vesvermovadoj ', 
la longaj supreniradoj al Nordo k Easto, similaj al 
senfina spirado, apenall. komenci~is. La homfrekvento 
jam forlasis la internon de la Dor~o k del b~mkoj" 
malpliigis ce la eta~oj del komercejoj , sed pliigis k 
plidensigis en la stratoj. La butikoj eklumigis ekde 
la fundo " . llzintrumpoj fajfadis; la stacidomaj hor
lo~oj montris la kvinan . Kvar, sep, dekunu ekspr,esaj 
trajnoj rulis al Parizo. La kvar, kiuj malproksiffilE} 
rampadis, eliris apenall. el provinoo. IIi jus deiris de 
la lastaj mbegoj, kiujn Parizo lasa s kreski je kelka 
distanoo; ci tiuj signas, palisoj, cirklon, kiu estas' 
kvazau la desegno de gia ombro. De kiam 'Oni penet
ras kie! en gin, Parizo nesenteble jam komencigis. 

Tri aliaj, multe pii proksimaj, trairas , kampar
ojll ensorbitajn k konkeritajn, sed ankorall. helajn, 
en la oblikva fluo de orbruna sunsubiro. Ili alvenis al 
la dua cirklo, aJ. tiu, kiun difinas, cirkall. dekdu legvoj 
for de Notre-Dame, la ceflolwj del maljunaj landoj 
de IIe-de-France. 

La kvar ekspresoj kiuj alkuradis la unuaj, jam 
atingis la najbaran Cirkall.iIroon, sin e.n§ůvis cn gin, 
malrapidigante. La unua venis de Lyon, alia de Lille, 
alia de Bordeaux, aIia de AffilSterdam. 

, Parto de centro komencis malstrecigi ; vigla fluo 
de veturiloj progresis en direkto al uesto, k kontinua 
svarmado de piedirantoj stopadis ciujn V'OjOjll, kiuj 
iras de Conoorde al Bastille. Estis la horo, kiam en 
la stratoj la pmporciIQ de riculoj estas plej granda; 
kiam la magaz,enegoj, akf.e iluminitaj , plenigas de 
virinoj; kiam 1a virinoj sajuas estiCie pIi multaj k' 
pii felicaj ol la viroj ; kiam lall.tigas eu pregejoj deli
kata bruo de pregado, sub la sola lumIQ del kandeloj; 
k kiam la infanoj del popolaj kvartiroj kriante sin 
pelas SUl' la trotuaroj. 

En la stacioj del subtera fervojo, vojagantoj, 
ne eesante gvati la estontan tondron de trajno, ekzam
enis la planon, sercissb·aton. Aliaj, kiuj vidis ilil~ 
tiel agi, rimarkis la planon, ankall. rig,nrdis ehl-e por la 
unua fojo iIi klarigis al si la formon de la urbo, pri~ 
pensis ~in, ekmiris pro la orientado de h'ulvardr;>, 
pro la dimensio de arondismento. KOOeroj , §oforoj a!k:
oeptis kli'Cntojn, all.skultis nekutiman stratnomon; tiam 
Parizo malvolvigis en ilj,a k,npo, en ilia k,orpola, netus
ebla Parizo farita el vivantaj linioj, el sensitaj dis
tancoj , sorbigita de movadoj ki'CI spongo k misformita 
de la ~lCesa fluů del proskimigantaj k forigantaj 
afl{lI'1()j. Subite CD tíu Parizo, kiun ili identígis al si 
mem, la strato pikis ilin t-.e preciza punkto, k ili iris 
al gi kvazall. aJ. juko. 

En la ofioejoj del Prefek'tejo, cel ekswemů de 
ciam malpw'aj kQridoroj, hlQmoj kun lustrinaj mani
koj adiciis naski~jn, difterikazojn, akcidentojn per 
Oeval- · k motorveturiloj, kvadratmetmjn da · asfaltita 
~oseo, oentkilogramojn da 'Vivviando, biletoju de sub'-
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tervojo lall. stacioj k lini,oj, kostojn po vojaganto-kilo.
metro. KIinigintaj bel anatomoj super ia sensanga 
Parizo, ili detrancis de ' gi longajn rimenojn da cif
eroj. 

La homoj en la dekunu ek~presoj pensis al 
Parizo. Kiuj jam kúnis gin, tiuj r eprezentis <ll si 
precizajn str,ntangulojn, hejmojn, vizagojn; faris jam 
antaue siajn klopodojn, gestojn, l'espondojn en gustaj 
lokoj ; slernis sin jam antaúe en liton, en kiu la dormo 
atingos ilin lall. preciza mani'Cm. La novevenintoj metis 
al si demandojn, metis ilin al la kamparo trans la 
vitroj , al siaj pakajoj , al la rapide preterpasantaj stac
jdomoj, al la kODV€!rsa lantemo del kupeo, al la viz
ago de si1enta apudsidanto. IIi angore sercadis kaj ko- , 
J.ektis ciujn viziojn, kiujn ili imagis al si . pri PariZO!. 
IIi malvolvis fantaziajn dekoraciojn Cirkall. k,::mataj 
estajoj . IIi dotis per ia vúoo, rigardú, korpulenteoo la 
nomojn, kiujn oni skribis al ili SUl' paperpeoetoj'. 
Cirkau la periferio, teren~spekulaciistoj padelis en la 
koto de nefinitaj 8tratoj , levís la kapon por rekoni lall. 
la lumoj del sunsubiro la direktOn del 11<ordo, del 
sudo: okulesploris pasanÚm maljunulinon, stratlanter
non, la drinkejo,n ce la angulo, auskultis la rulb'ruon 
d{) aUtobuso, flaradis la venton, kvazau la estolltopa
rolus tuj al ili, mallall.te. Vendisto de laooj kaj kra
jonoj , forlasante la region011 cirkall. la pordego Saint
D.enis, malsupr,eniris tra la bulvardo ,Sebastopol al la 
Chatelet kaj Urbdomo, kvazau fiseca instinkto antau
sel1tigus al li, ke iaj akvoj lau la horoj estas pIi au. 
malpli favoraj. La posstelistoj, ankorall. pli impres
ehlaj de lanuancoj del homarnaso, fmdonis sin al ana
loga .1 migradoj . Kaj Ia publikulinoj, kiuj ne h.avas 
kaprjcojn, iris fidele r,eokupi sian postenon SUl' la gvat
vojo de ľ korpa amo. 

Tiam la lioeanoj, en la studcambroj, mordetante 
sian plumingon au tall.zimte al ' si la harojn, sekvis la 
lastajn tagroebTilojn pelitajn de la gaSlumo SUl' la 

L:o' Kokoso 
- To§on Simazaki -

De insuleto fora, nekonata, 
Tra l' maroj albordigis jen kokoso. 
La hejmon forlasinte, lall. supow 
Oi voenis post vagado multmonata. 

F orpelis min la sorto senkompata, 
Kaj ' sola kRj "malsekade la roso . 
Mi litas Oe l' marbordo por ripózo, 
For de la · hejmo, arde sopirata. 

Mi pTenas 18. kok'Ůson ekkarese. · 
Ho, oolas ,Dun denove la doloro 
Kaj varmaj larmoj fluas for seuOese. 

La sun' s~bÍl'as jam ~n orkoloro. 
Ho, kiam hejmenvenos mi sukoese, 
Vagulo? Ve, l'espondas sole plOTo! 

EI 1a japana: K. H. Sisido~ Kio.to. 

Rim, de l' traď: La originalo; poemo de nunte.mpa' 
p.oeto. japana, ne estas soneto; ,la jap~a v?r~o n~ havas 
rilllOJI1, do ankaii soneto n~ povas en gl ekzlsJl. Ml tamen 
arangis gin kiel soneton,car, lau mi,a sento, gia struk
turo, ~ia interna formo ." est<lll tute konforuia al soneto. 



g1acea kurh'o del grandaj geograttaJ karto;' Iii vídfs 

la tutan Francujon; Parizon, metitan klel dika glueca 

guto sur la 48-a paralelo, kaj fleksante gin sub' sia 

pero; ili vidisParizon strange krocitan . al sia rivem, 

haltigitan per ties buklo, kojnumitan kiel perlo sur 

tordita fadeno. Oni eksentis dezíron malto rdi la fade

non, glitigi Parizon almonte gis la ' kunfluejo del 

Marne, aií alvale kiel eble plej malproksime, al maro. 

Aliloke, -cn hotelcambro, en iu kemo del homa

maso, »cn kupeo de ekspreso, estis iu, dum minuto, kiu 

révispri la formo au la grando ~e panz?. lu serci.: 

citeron -cp sia memoro, kompans, ekmIflS. Kelka] 

konsultis dokumentojn, libmjn, gvidfoIiojn. Voj'ag

antoj, kiuj estis rigardintaj Parizon de la alto de tu.I'O, 

konjektis, malsuprenirante la ~dikstupar?~, la radIOn 

de tiu tutplene humal1a hOflzonto. Alia], de mal

proksime venintaj, sin demandis: «Cu estas ci tie pIi 

da homoj ol en la subway? Cu mi estas pIi puspelita 

ol sur la stonplatoj de Cheapside?« 

Prego sur la Eiffelturo 
- J. Glraudoux -

... Jen la Eiffelturo! Dio mia, kian fidon en la 

univ,ersa gravitado havis gia ingeniero! Sankta Virgino, 

se por sekundkvarono la hipotezo pri la pezolego estus 

miselpensita; kia grandioza rubo! Jen kion oni kon

struas per hipotewj! Jen realigita el fero la snura, 

kinn jetas al cielo la fakiro, k per kiu li invitas siajn 

amikojn grimpi .. . Mi konis Eiffeľon , mi .grimpas ... 

Dio mia, kiel gi estas bela, vidite de la dmrkago, kun 

sia larga surtrikajo, steb.ita ,gis la dua e~go: kie~.al im

pana, strumpeto! Sed gI ne estas konstru~]o, gI estas 

veturilo, navigilo. Oi estas maljuna k flikita kiel sipo, 

samaga kiel gi, kiel ankaií mi, car mi naskigis la mona

ton, dum kiu gi eliris al tero. Oi havas tiun agon, 

kiam oni plezure sen tas sin surgrimpata de infanoj: 

k amerikaninoj. Oi havas tiun agon, kiam la kor<:> 

satas provizí sin per SFT k konoe~j . je. s~ S~pI1cY: 

Cion, kion mi amas en la transatlantikaJ SIPOJ, be ml 

retrovas. Nekompr-cneblaj parfumoj, demetitaj en stala 

lozango de unu pasinto, k ti~l fiksaj en sia aHo, I?el 
cerko -cn maro, tenata de Sla kuglego; sed pr,eOlpe 

nomoj de sirianoj, de kolombianoj, de australianoj , 

gravuritaj ne. sur lapavezoj, sed sur ciuj vitroj, Car la 

materio plej impresebla k modleblade tiu turo es~s 

la vitro. Ne unu fremda vizitinto, kiu tien suprenins 

sen diamanto ' ... . 
Oni translokas nin ciuminute de lifto al Iifto, 

por erarigi mi ne scias . kian persekutoll, k kelka j vo

jagantoj, senembarasigitajdesiaj D?moj k antaiíll'?m~ 
oj ekde la dua etago, vagas sur la tna kun malpreClZ3] 

okuloj, . sércante pseiídonimon au idealan . PEl~onon. 

Oni perm-esas .kvari>Dhoran halton sur tíu Cl ~lat

ajo,. Sed 'pol' tiuj dekkvin. minutoj da izoleoo! Elffel 

< kolektís cíon, kio suficas por dekunu IDÓnatoJ nI la 

pasageroj .del sipo, kin rondiras 'la' teron, dek barellud-

. ojn, dek .automatajn orakolojn, mekanikajn birdojn 

laií dekduGj k 1a friziston.<:iu -ekspozicio lasis tie alte 

sian aluvion, iom da nniver.sala .aluvio. Tiu de · 1889, 

sterooSkopajn aparatojn; en ki~ .oni vidas la n~oTInoj1V 
de Ciu tribo en Kongofando .diserendi 'laokulojn k la . 

mai'I!ojn antaií mirťgiga C spektaklo, -kiu·· povas esti, 

tiel Biriiilai éstas ilmj surprizoj, nur la · aspekto de! fo- . 

tógrafistó/, Tiu de 1-960 rusajn ' vortojn. MoskVo, 

Kmnstadtasoendis ankaií por grnvuri. siajn nomojn .. 

Sed kiel la rouzoo Galliera. estas Dela de tie ci! Kaj 

ti~j :(Jjgpu~j,' per ;~ kluj malpacas suoo Notre-Dame k 

Sed la íiceanoJ turnis Ía okuloJn a1 la ei1ropd 

karto. Kaj tie oni vidi,s ankoraií Francujon, oni ek

~idis gin tuj, kiel ,ion arJ?gintan; pl'eskau p~a.n~intan 

Jel antaiío del kontmento, lon tamen kelke retingmtaI!, 

grandvaloran, sÍrmitan de pIi riskemaj elstara]oj. Azio 

k Europo turnas al si la dorson; Europo fluegas al 

llesto; Efu-o'po estas mar§ado al okciJento. Pariw, 

r,eduktita gis punkto, pikita tro alte por Ia oportuno de 

. Francujo, sajnis okupi la lok-on deziritan de Etlropo. 

~Malpli taiíge lokita por la provinooj ol por la nacioj:, 

kaj por la savo de unu el ili ol por la renkonto de ciuj, 

Parizo donís sian nomon alla probabla simo de metro

polo del popoloj. Ec gia malproksimo for del maro 

gojigis nun la vidon. Metropolo sur la bordo sajnos 

ciam tro ekstera kaj tro vundebla, tro forlasita ankaií 

al la ir- k reiroj del maro, kaj tutapertita antaií la 

trafiko. Porsirmi la koron del Okcidento, estis ja 

necesa tin dikajo da franca tero. 

El »JuIieta en la virlando«: G. War;,nghien 

la Sankta-Koro, la Panteonů k la Lyon-stacidomo, kiel 

oni vidas de tie ci, ke íli estas tromparangitajpor. 

iom amuzi homojn, k male, ke estas inter ciuj tiuj' 

konstruajoj nul' akordo k nur konsento! Elaksigitaji 

hodiaii per magneto, kin estas sendube la amikeoo, la 

Aleksandra ponto k la pouto del Konkordo praskau 

sin proksimigas k kunigas ... 

Do, mi havas subm4j okuloj la kvin mil hek

tarojn en la mondo, kie estis plej multe pensate, plej 

multe parolate, plej multe skribate. La vojkruoo en 

nia planedo, kiu estis plej libera, plej eleganta, malple j 

Jůpokrita . Tiu delikata a-cro, tiu malpleno sub mi 

estas la tavoligoj, kiom alrumulitaj Idei spirito, del 

r,ezonado, del gusto. Do, pri ciuj ·tiuj malpli~oj .k 
stumpigoj, kiujn suferis homoj, estas pIi probable ci 

tÍc ol ie ajn, inkluzive de Babilono k AteJlJo, ke ilin 

kaiízis la lukto kontraií la malbelo, tiraneoo k materio. 

Ciuj laborakcidentoj 6stas tie ci pensakcidentoj . PIi 

probable estas ol aliloke, ke la kurbigitaj oorsoj , la 

faltoj de tiuj burgoj k metiistoj estas ricevitaj' Pf() 

1a legado, la presado, la hindado de Descartes k Pascal; 

ke tiuj nazumoj igis necesaj pro Commines k Frois,. 

sard; ke tiu malforto ce la palpebroj estis ricevita dum 

kopiado del heraldika gvidlibro, au, en metiejo, pro 

tio ke homoj ne voliskompromisi pn ia kromflav'Ů/ 

au skarlato ; ke tiu stumpulo perdis, trancitajn, la 

fingron, poste la manon, poste la a1ian manon reten

anteapud la Tadiumo l~ barkon (se vi volas k ,ekko~~ 

prenis la aludon al hu Salamma hatalo) ae nlaJ 

doloroj . Jen la hektaro, en kiu la kontemplado al 

Watteau kaiízis plej multajn tempifaltetojn. Jen la 

hektaro, en kin la komisioj por enpo~tigi Corneille, 

Racine k Hugo estigis plej multajn varikojn. Jen 

la domo, en kiu logas la laboristo, kiu rompis al si 

la kruTon riparante la memorplaton de Danton. Jen, 

ce la, angulo del Volterkajo, ]a centiaro, en kiu on~ aki

ris plej da ren~~onetoj batalante kontraií la despotismo . 

Jen la kvadratcentimetro sur kiun, en la tago de lia 

m.orto, falis la sango de Moliere. Okazas, ke en tiu 

strika tago, kiam la roetioj sajnas nelabOri en Parizo, 

klam la laboristoj. kredante kontraiístari al sia natuI'.o, 

k obeante nur al la ava kutimo, reiris al kamparo, 

Parizo ·plenumas la puran metion de Parizo ; k' Notre

Dame, k la Louvre, k ciuj giaj monumentoj estas 

hodiau tiel kompaktaj k senmovaj, kiel la r~d{) del 

heIioo rurniganta po mil t-umoj ... 

El »La hOID?j -de bona intenoo« : G. Warínghien 
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~ltgellD.an. 
- H. D. Nornberg -

Daurigo 
Fligelman kaj la amo 

Pri amo Fligelman havis altan opinion. - Amo -
li kutime diras, - estas la oefa principo de I vivo. 
La vivo sen amo havas nenian senoon. Horno, kiu de
nature ne emas ami, pIi malmulte vaIOl'as, ol ho:no, kiu 
scias nek legi, nek skribi. Flig,elman estis tre inklina 
por amo, sed se oni kondutas en la vivo honeste kaj 
prudent'(l, oni devas apartigi de l' mondo. »Mi povas 
nek meJlsogi, nek komplimenti «, li sin konsolis, pro 
sia malkapablo interr.i.lati kun virinoj. 

Li esperis oiam trovi tian animon, kiu kunsentos 
la .lian, li kredis, ke neniu kruda animo povas lin 
aml. 

lam post translokigoen alian logejon, li rimarkis 
cn la kontr,aua fenestI'O palan figuron kun nigraj har-Oj, 
vestitan en hela bluzo kun negblanka maI.elasta kolumo. 
Okuloj grandaj , nigraj rigardis rekte al lia fenestro. 
Estis malfrue. Ekstere estis lume, hela lumo kusis SUl' 

la duona kontraua mul'o. La fenestroj estís malfermitaj, 
la knabino tenis la manon super la okuloj kaj rig.ardis, 
ankaú Fligelman rigardis. La knabino mallevis honte 
la okulojn, sia bruslo ekmovigis, sajnis, kvazau si 
ekg,emetus. Fligelman daure rig,ardis al si kun ravo, 
sed la knabino jen ree levis la okulojn jen ree mallevis 
ilin, honteme, denove la brusto ekmovis sin... Fligel
man frapetis per du fingroj SUl' la fenestro kaj diris 
al si : sufice ! ' 

Kaj li foriris de la fenestro, kontente, ke li sin 
mcm venkis ne rigardante piu, kvankam li tion vdis. 

»La plej granda venko estas, kiam oni sukoesas 
sin superforti « li poste pensis irante tra la strato al 
iu el siaj lernantoj. Sed sidante oe la leciono, li sentis, 
ke li eslas iom maltrankvila, io tusis la' koron: la 
nigraj haroj kaj la he1a bluzo kun la blanka kolumo 
tremis -en lia oerbo. Krome li estis iel bonhumiOTa" 
vigla, kiel iam en sia hejmo, nur dum la antaiípaska 
tago, antau multaj jaroj: 

»Hm : .. jcs« li pensis dum la tuta tago, frotis 
per la mauoj la lipharojn, eligante pr,eskau nenian 
superfluan vorton, kasante ' pri si ian sekret01l. Lia viz
ngo ridetis la tutan tagon. 

Nokte kusante en la lito, kiam nul' li fermis la 
okulojn, la lito iom forturnigis, kauzante, ke liaj 
okúloj estis en flan100 cle la fenestro. Li .senoese pensis 
pri la figuro, kaj en la malluma fono kuris multaj 
p'tmktetoj, kaj io blanka posttrenigis, kvazau malpeza 
nebulo. Sajnis, ke la punktetoj flugante faris rektan 
geometriau liniou de tru fenestro al lia. Subite li re
memoris, ke li kusas tumita kun lat kapo al la fenestro' 
kaj komencis orientigi. Kiam li atingpalpis la mllI'Pn, 
malfermante la okulojn, la litero l'ee forturnigis kaj lia 
rigardo nun fiksigis sur la blanka fomo. 

Li eksidis, returnis la kapon. Vid-al-vide ('stís 
mallume. Li rekusigis kaj post kel~j mlnutoj la litero 
deuove situis alimaniere. ' -

- Hm ... li ridetis por si kaj , reeekdormis 
song-ante. 

Morgaií matene la knabino denove sidis Ce la fe-: 
nestro. Si legis libron kaj Fligelman povis 'l"igardi 
klom longe li nUl' vidis, la . knabino subite levis)a , 
iokulojn kajrigardis l'ekte ,aIli, en la rigardo sinlm~is 
io., »La alúmo de la homo respeguligas_eJ)la rigardo 
kaj rido. « li ripetis por si ianfrazon, kiu:n li ',d&4 
longe jam estis J.eginta. »Rimarkind-eoona ' s.entenoo. « ' 
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Li pasis al sia malgranda speguleto, rigardis en 
gin, konstatante, ke lia rigardo estas tute simila altiu 
de si, sendube tial si placas: » ~l.Dimo animon sen tas. « 

Tio ripetigis dum du semajnoj. La knabino sldi,g 
ce la feneslro kaj Fligelman rigar.dis. Unufoje, dum 
ti rigardis sin, si subite levis la okulojn, kid kutíme, 
kaj si ne maUevis ilin kiel kutime, sed sikonstante 
ógardis fiere ' en la liajn, liel obstine, ke fine Fligel
man ne pIu gin eltenante, honteme mallevis la okulojn. 
Poste, kiam li kase jetis al si rigardeton, sur sia 
'vizago kusis rideto kaj sia hruslo lihere sin movis ... 
Fligelman sin sentis venkita de fraulino. 

- Forta popolo estas 1a virinoj - li diris b sa
man tagon s:dante kun Levantkovski . • 

- Oho - Levantkovski respondis kaj komencis 
ion rakon~i pri sia edzmo. 

- Atendu, Levantkovski. Vi min malguste kom
prenas. Mi ne eliras de tiu ci vidpunkto. Mi pal'Olas 
pri tio, ke batalante ili havas pIi da takto kaj certeoo 
ol viroj, Car ili estas certaj pr.i siaj forlo kaj beleco; 
verdire beleco entenas ja oion, la estetiko ja es tas la 
plej alta mondkoncepto. " 

Levantkovski - kiel kutime, kiarri lia amiko par
olis pri gravaj aferoj - silentis, trinkante nun OOon, 
pozante seriozan mienon simil.e al infano, kiam la 
avo gin benas. Foje li rigardis al Fligelman, €k~ 
gemis kaj reprenis la antaiían pozon. Fligelman parolis 
plue: 

- Por diri la veI'on, mi jam nenion scias. La psi
kologiaj elementoj estas -tiel komplikaj, ke estas tre 
facile farigi mistikulo. Ekzemple: vi renkontas iun 
sUTstrate, mi diru, ekz. fraUlinon, vi sin rigardas, si 
vin rigardas kaj la rigardoj kvazau disputis, inter
haltis. Unu venkis. . . Kiel tio okazis? .. Jen klom
encigas spiritualismo. Sed komprenu: la pura logik,o 
ordonas seroi ' por Cio klarig-respondon, ligi oion lalí. 
la lego de objektíyeoo kaj kion mi ne scias, pri ' tio 
starigidemandsignon, ne fidante al okulta:joj. Mi scias 
certe de proprapraktiko, ke se ne mia saga, mi 
delonge jam farigus mistikulo. J es! 

- Vi multe legis ... - Levantkovski ekgemis. 
- La oefa afero ne estas legi - diris Fligelm.an 

fariginte tre serioza - ko~prenu;la filozofio volas 
krei el teorio la vivon, sed la vivo estas mnlte - pll 
larga, lllulte .. .. oni devas pri la viv:o" pri 1a praktiko, 
serci la veron ... komprenu kaj prifJensu tion ... 

Nokte lumis ronda kaj pura llID:(). Gieliris el 
!Sub la kamenů ,de la kontraua tegment9. , SUl' , la 
cielo po,rtigis etaj 'nubojkaj la lunointer iHkUl'ls" 
kuris kaj staris: tamen ' en la. sama lokoJ en la , karto 
cion surversis lazura ooro" en , Ia lrontraiía fenestro , 
estis ankoraií lumé, nurla :' Tíilkilr~eno estis malsup
a-entírita. Flig:élman si~is , ce 1a fenestró,kaj lia·, rigardLl , 
fiksigis .jen ' SUl' la , cielo, jeI;I ,súr' la feneswo. , 

. La rnlkurteno '1evigiskaj montrigls 1a kQua;ta 
kapo. Montngis(l.u ;;lludaj- brakof de-juna fraUJino 
kun: distaň.zitaj 1Iaroj .. ; la . .oku}oj de Fligelman,rapide 
levigisal- la luno. , ' , '" , .',' , 

' }>1-'\:pzaRť>polo « liekpehsiš kaj nerV9ze ,e lldormis: " 
, Foje ' cJkaň. , 'y~pero ,Fligelman ,: sidiskafleg~ 

, 'libl'on. ,Ekstere , estis " pl'U,~,eg~o, dU1níis , kaj ' 1a ' 1;Pildrof 
',:estis • títll fortaj" "ke:. post ,Ciu: Ua Dníege . :Fli~lma,ll. 
. aIkurisla fel1estr0n , por JéOnVi~~jgi;uu é~o esláS enf;>J"oo. 

.", Kaj . jen }i-;.~i~ar~~~,~ ~e" yid~Ivi~e . si, ' ' 
Sajnis, ke ~llm De- :rlp1,atk';is"milas aDi!)l!'~l1it1e '~ 

". ,. >';';;4'" ?-:::~"3~· . .~ 



Galopé tra kelkaf franca' pen.ul o l 
- ·L . Bastlen. P arls -

En kelkaj linioj, kompreneble oni ne povas resumi 

la gravegall verkon de la francaj klasik aj pensuloj, kaj 

apenaií citi kelkajn karakterizajn vortojn el la plej famaj. 

DESOARTES (1596-1650) eslis malema~ikisto, sed 

p~ecipe ~ilozofo. En la Parolado pri la Melodo li pro vis 

atmgl SClIlDcan certecon per severa metodo, forlasante la 

argumentpn »Magister dixit « (La Majstro diris). Tiel li 

elservutigis la modernan penson . . 

( La kvar prineipoj de Za r:nelodo) 

La unua eslis aJwepli vera nul' tion, kion .mi konas 

evidente vera. 
La dua, dispecigi eiun elaaminotan maljacilaJon 

cn liom da parteloj, kiom mi povas, lcaj lciom poslulas gia 

plej jacila solvo. . 

La lria, vicigi miajn pensojn en guMa ordo, lwmcn

cante prr la objekloj plej simplaj kaj plej jacile lwneblaf· 

La lasla, eie ple numi nornbradojn liel senjo/'ljesajn 

kaj IroTltr%jn tiel kompletajn, ke mi estu eerta, lce nc

nion mi preterrigar'dis. 
El tio mi e/;;sciis, lťe mi estas substaneo, kies tuta 

eseneo au naluro /;;on~istas nul' en penso. .. ; sekve mi, 

lio estas la animo, dank' al kiu mi estas tio , kio mi estas, 

es tas tute aparta de la korpo kaj ee pii facile eklwnebla 

ol gi. 

LA ROCHEFOUCAULD (16 13- 1630) eslas fama 

pro siaj Maksjmoj, amara kri tiko de la homaj inklinoj, 

ofte troa, sed l:iarn energia. 

Memestimo estas la plej granda jlmulo. 

Profilemo paro/as Ciuspeeajn lingvojn Iwj Ciuspecajn 

rolojn,ee t-iun de neprofílemulo. 

Tio, klon ni opinias virloj, eslas ofte nul' miksaJo 

el diversaj agoj kaj el diversaj interesoj, láujn favora 

sorto au . nia lerleeo scias kunarangi. 

Virtoj dronas en projilemo, kiel riveroj en maro . 

Sineereeo. ~ Oi es /as malfermo de koro . Oni trovas 

gin ce tre malmult.aj homoj, lťaj tio, lťÍon plej ofte ni 

vidas, es tas nul' sublila lcasemo por allogi la konfidon de 

la aliaj. 
Modesteco. - Kiu rifuzas Laudon, deziras duoblan 

laiídon. 

la manoj la kapon, ta okuloj estis teruritaj: ili rigardi~ 

al la nigra nubo kaj en ili kusis funebro multe ph 

peza, ol la n'llboj supre... Fligelman senpacience iradis 

én sia camhro. 
La fuJmotondro finigis, la Cielo serenigis, m0!l

trigis jam sunlumo, cio esus nun lavita kaj fresa. 

Fligelman staris oe la fenestro kaj daťírigis la rigar~ 

dadol!. Kelkfoje ankaií ta knabino l~vis la okulojn kaj 

sia rigardo estis lruraga. Fligelman komence iom hont

eme, sed poste jam pIi kaj · pli kur.age rigardis al si 

sen6ese, lia vizago alprenis mienon ridetan. La knabino 

reť levis la okulojn kaj subite forir~s kelkfoje revenante 

kaj havis aspekton maltrankvilan. 
. » La gusta tempo« Fligehn.an ekpensis, penante 

kuragigi . . . ekb.alancis la kapon kaj dolea rideto super

versis lian vizagon ... 
La knabino rapide sin levis, montrigis granda 

mga lango kaj ta rulkurteno rapide malsuprenfalis . . . 

Kelkaj sek-undojpasis, gis. kiam Fligelman rekon

sciigis, kaj kiam li fine cirkaiírigardis, li rimarkis, 

ke la rulkurteno estas malsuprentirita. De tmu flanko 
vidigis la cielarko. · . 

, KUSante nokte en la lito li- }llOrdpremis la. lipujn, 

, I).e povantetrovi Ja gustan esprimon por la _ senro, 

kiUI1 Jinan portis cn la koro por la knabinó. Mal§afu 
'"<. ., 

Kurago. - Amo de gloro, timo de honto, aspiro al 

riceco, emo al vivo opor-tuna I.:aj agrabla, kaj deziro mal

altigi la alia jn , jen ojle la lcai1zoj de liu braveeo liel jama 

ce la homoj. 
Donaeemo. - Tio, lťÍon oni nomas malavareeo, 

estas plej ojte (tur donvanteeo, lciun ni satas pli ol hon 

ni donas. . 

PASCAL (1623- 1662) , genia malemalikislo kaj pen

sulo, kunigis sentemon kaj sciencan ekzaktemon. Unu 

cl liaj plej famaj verkoj estas 1a »Pensoj «. 

La homo esws nur- kano, la plej maljorta en la na

turo, sed li eslas kano pensanla. Ne neeesas" lce la tuta 

universo sin armu po/' lin jrakasi. Haladzo, guto 'de alťvo 

sujieas pOl' lin morligi. Sed, ec se la universo jralwws 

lin , la Iwmo tamen estus pii no bla ol lia mortiganlo, car 

li seias, Ice li morlas, kaj la ur'verso ne seias pri sia su

pereco super la homo. 

LA BllUYERE (16q 5- 1696) pentras la hornaron en 

siaj famaj »Kara kterqj «, pIi melank01ie ol pesimisme. 

Granda animo swras pii alte ol ojendo, maZjusto , 

doIOl'O, molco, kaj gi estus nevudebla, se !Ji ne sujerus pro 

lwmpato. 
Ni ne Iwleru konlrau la homoj, vidanle ilian mal

m.ildecon. sendankemon, nwljusleeon, jiereeon, Za memu

Illon lroj la jorgeson pri la aliaj - liel ili eslas jarilaj, 

tia es w s ilia nal U1'O; Iwazau ni ne loluus, ke Blono fa las 

au fajro levigas. 
Ni devas ridi anlaú ol esti jelieaj, por Ice ni ne mortu 

ne ridinte. 
Juj noblaj sen /oj, iuj noblaj kaj altaj agoj devenas 

malpli de la forlo de nia spirilo ol de la boneeo de /liu 

nalurinldino. . 

MONTESQU1EU ( 1689- 1755) skribis, krom divcr

saj pensoj, famajn verkojn , inter ili »1' Esprit des Lois «, 

en kiu li montras 1a kialon de 1a letaroj. 

Se mi konus ion, utilan por mi kaj malprotilan: por 

mia jamilio, mi forpelus gin el mia spirito. Se mi konus 

ion, utilan por mia familio kaj ne por mia palrujo, 

mi provus gin jorgesi. Se mi konus ion, ulilan po/' mia 

patrujo lťaj malprojilan por Europo lw j la homaro,. mi 

opinius gin krimo. 

au kolem? Denove fajreroj svebis kiel en tiu nokto, 

sed nun ili kuris senorde, disportigis ciuflanke, antaií 

la okuloj restis nigro, la liteto antaií ta endormigo, 

turnigis kaj ruligis en libera kaj malpl-ena spaco. 

Li vekigis kun la penso, ke li devas streci la 

pensoll, por batali kontraií la málfelioo, ke saga kaj 

pmdenta homo ne devas malkuragigi - parolante 

poste kun Levantkovski li diris : 
- Homo devas esti singardema. Oni ci.am devas 

rez'ervi al si fortojn ppr povi kontraiístari cian neaten

ditan malfelioon, kiu nin atendas cie. Mi povas kuragil 

diri, ke sen mia konstanta sinpreparo kontrau ciu 

eventuala akcideu-t0 _. komprenu Levantkovski - nun 

estus tre ma1bone, jes, tre malbon-e. 

Pri Ha intenco edzigi kaj kiel li frenezigis 
Pasis du jaroj, sed ta vivo de Fligelman apenaií 

sangigis. Kreski_s -en lía koro sopiro je edzino, ta sopiro 

lín ofte igis distrita, kaj posLe 00 ekscitis li.ajn nel'vojn, 

malhelpante lin en l.a legado. Okazis, k-e li subite forg

esis bone konatan vorton. Ofte svensignoj montrigis 

antau fuj olruloj, en la kapo cio kvazaií ma}densigis 

kaj renversigis. 
Tre ofte li r-ememoris pri sia infauago. Li Hone 

memoris la - pat~, etan kaj malgrasan homon , kiu 
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sencese tusis. tA memoris pri malvarma nokto: la 
pal/'o dil'is el la lito tosante, kaj li, Fligelman, &entis 
tiam malv<ll'mon, l'esmnte soJa en la lito. Li bone mem
orig la mOl'tou de la patr>o: kusante sui' la planko li 
asp,ektis tiel malgr<lnda, kvazall la kadavro estus kuntir
ig-iuta por domů. 

La sola, pii <lga, fratino de Fl~gdman plol'egis, 
visante per sia ,antautuko la nazon. Reveninte el tl 
tomboj'o, ili malpacis .pro duono d'e Ol'ango, restinta 
suJ' la tablo ... paste li mangis taJgo jJ1.* 

La fratino nun, plej versajne, instruas abocon al 
infanoj , malamante la edzon .pro lia malpieoo. 

V,erslljne si jam h.avas multajn infanojn pl'oprajn, 
ki'Uj , simile al tiuj de Levatkovski. ne hm'us konvenan 
\'es tajon kaj sin kovras per cifon,oj kaj malsat.1s. Kaj 
li, Fligdmau, estas ilia onkLo. Ki-el st ranga estas cio ci. 

Eu la nova pasporto, jus rioevita el lía nask
moeto, estas notita, ke li agas 36 jmojn. Turnanle ]a 
paspol' ton tien kaj reen, li iom enpensigis. Vn mal
trankvigilis la penso, ke lieble malfmos edzigi. 

Li komencis s'erei g'ekonantojn div,ersa.in, li far.is 
tion kun granda peno. 

Laste li konatigis kun fl'aulil1o, dentistino. Si ne 
ostis tre bela ; diketa si ,estis, h.avis plenan vizagon . 
laute ridegis, tid, ke estis malfacile ahdi siajn dírojJl, 
kutimis ofte kunplekti kaj malplekti siajn harojn . 
Fligelman komellcis ofte venadi al si kaj en Iia kom 
kreskis ia espero. , 

Li parolis kun §i cÍam nw' pá libl'Oj, verkistoj 
kaj filozofoj. Si sidis ciam silellťe, cion auskultante, 
sed tamen ofte interrompis: Cu vi volas teon? 

Pasis mQllato. Foj,e si eslis enirinta en 1a apudan 
cumbron por alporti teon, Fligelman restis sola dum 
momento, li cirkaurigardis Cion, li ne k'Ollsciigis mom
ente, kiQn li faras tie Ci. Li pl'enis speguleton de la 
tablo kaj tW'TIis gin kontrau siun vizagon. En la sama 
minuto si l'evenis kun la teo. 

- - Vi ankau spegulumas? Jen, vi, viroj , riproeas 
nin, ke ni estas koketaj! Je mia honol'O, estas ridinde! 

- .I,es! - Fligelman tiris lu vQrtojn - ankau 
mi VQlu's plaCl - pllecipe al vi! 

La lastajn vortojll li eldiris mallaute, kun mal
oorteco en la vOOo, la knabino demaudis ion , kvazaií 
mirante? cu? - kaj poste eksilentis. Ankau -F'lig'el
man ne parolis pIu, en la cambro esligis peza situacío-. 
La knabino malfermis lib'roll kaj li louge rigardis la 
fornQu. 

- KiQm, ekzemp1e, povas kosti tiu ci forno? 
Bela {omo ... - li diris mallaute kaj sentjs, ke li 
diras ion ege stolmn ; li ektiris 1a sultrQjn. 

Si sidis IOllgtempe, nenion dirallte, la libro ku§is 
malfermite antau si, subite . §i ekridegis: 

- Ridil1de, ridinde! - §i e!diris pene, montrante 
alla librQ, kion si mm iermis. Fligelman ne sciis, cu 
si ridis pri li, au pri rimarkinda legajo en la libro. 
E:n la eambro dai'.tre estis peze kaj malQportone. En
venis konato, si vigligis, sed Fligel.man tuj eliris por 
Ciam kaj ne pIu revenis al si. 

La tempo rapide pasis, tago post tago forkuris 
kaj Fligelman sensange vivis en soleco. . 

' Liaj nervoj dum tiu tempo ' plimalkvietigis, lia 
pasporto jam montris la agoll -de 38 jaroj .", 

Ekest.is malseka mltuno, osw' la strato estis tiarn 

* Al malrieaj jllnllloj fremd]oke studantaj cn religia 
lernejo, all al malricajorfoj, oni kutimas t10naci tllt
·tagan mangon, en cin aemajntago, .~~ alia~ifinita famUio. 
Tiononi nomas: mungi ' lagojn. ' '. ',. ' 
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Anton WJ1(1gans 
Protunda rlgardo 

Soleca povas esti vi sen fin ', 
Ec inter hQriloj ekkaptadas vin 
Subita hont::>sento kaj teruf\o. 
Kelkiam vi pelate de sopir' 
.Te iu, kiu konus vin , - kun mil" 
Nul' prap ran bildoll vidasen spegulo. 

Amikojn, familion havas vi, 
Sed via kol'O p!enas je glaci', 
Similas arbon, gi ,en frosta vento 
La goja arnikar' církauas vin, 
Dumnokte dormas vi kun la edzin', 
Al la ' infano ligas vin amsento. 

Kaj tamen estas ciu via vort' 
PlOl' ili sen enhavo kaj sen forť, 
Gin ja anim' ilia ne bewnas -
Por via gojo mankas la kompren', 
Kunsel1ton vane sercas la cagren', 
NUl' scivolemon ili al vi donas. 

Kaj fremda , ~gas vi ee al vi mem, 
Eklucla,s komedion vi ,s'en gen', 
vizagon kovras vi per masko deea -
Kaj nur keJdoje, timigite vi 
Demandas vin: )~ Cu tio, estas mi? « -

Jen kiel povas esli ·hom' soleea. 

EI lagermana: Hildl.!. Dresen 

• 'kote pro konstanta pluvado, tio ci too mise influis al 
Fligelman. A6etante galoSojn, li aeetis, forgesinte la 
gustan numeron, ga1oSojnpli grandajl1 j:e \Ulu. n 'lmel'O ~ 
kaj irante poste en la strata, li ec dum ' mmuto ne 
povis dpeli la misaeeton el Sla kapo. La · ga1oSoj ciam 
formovigis de la piredoj, kio lín ege suferigis. 

Lastatempeli ofte vagisen la .'straloj, sencele, 
kaj pl-eskau nenion li legis. . ' 

Sur la stratoj daure e,stis malsek-e kote, la fiak
roj, veturante tíen kaj reen, sprucigis kota]ojn ciuflan
ken; enterigproooSioj sin tiris cias~caj. Krulbinoj!, 
"kun libroj subbrake, trápasadis rapidante, en la manoj 
ili tenis lajakQjn kaj la blan kaj jupoj estis plen§pruc
igitaj de kQto. Vespere iustrata por~sto, zo.nita . p~r 
smwego, luradis, k:e eG uQu,' groscm II ne perlabofls ' 
dum latuta tago. , 

Fligelman šcntis srn tre Iaea, en la cerho cio 
maldel1~igis, 'antaií la okul? j IDontrjgis· svensign::>j , la 
dorsQ kvazaií rompigis. ... •• 

Li iris al kiu..acisto, la kuracisto, esplorante lin, 
demandis, Cu li jam estas oozjginta. F1igelman men-
80gis, respondante »jes ({ . Poste li cagoonigisp.ro la 
mensogo. . .' .'. c. ' " • ". . . , ,. 

. ~ Mi sentas - lidiris. poste al Levantk()vski -
ke" mi farigas pesimlsto.Gústadire ·· ja la pesimisrOO 
estas la lásta vorla ' de 'ta filozofio. , '. ' , 

Li ~me'nciiSiofi 'pri SOpenhaiíei~:šM letis"Prigardon 
al l ;ev.antlrovski, kin sidis trankvile kaj preparis al si 

. :cigaredojn, penante eIY>uSi kiel eble plej ,multé ~ ta- . 
b'a.ko. .' ;,:, '<.. • ,1" ; . ', , 

" , Tióu' Fligélm? ' 'De' ~Viš 't.ólen.~ ' 1,lo1ere · 1i . 



pri la indif~r~nte.co de Levantkovski, ke lin sajnis 
tute ne konoerni tio, k~ Flig.elman b.altis en la paroIo 
ne finant~. 

- Vi scias, Levantkovski, - vi estas stultulo. -
Levantkovsky tion kvazai1 ne rimarkis, trankvile tiris 
la "'f'Qmon de Ia cigaredo" plenigante la cambron per 
rumo. Flig.elman longe lin rigardis kaj" fine eldiris: -
Ef.ektive, kial vi devas havi tiel multajn infanojn, Le
vantkovski? Vi eS,tas facilanima. 

Levantkovski diris ridetante: 
-- Mi havas ws, vi - neniom, imagu ke ciu 

havas tri, cu do ne estas Done? díru mem. 
Levantkovsky estis kont~nta pro la deca res

pondó, laiite ~kridis, sed tio ec pIi denervis Fligel-
man 'on. . 

-- Aiídu, Levantkovsky, vi estas stultul<>, stultulo, 
mi diras al vi, smItulo, aiídu hon~, kion mi diras al vi, 
stultulo ... 

Flig.elman sentis, ke li denervigas kaj cesis. 
Levan1kovski faris malkontentan míenol1, bo ci 

lín strange mirigis, li adiauis malkont~nt~ kaj foriris. 
Fligelman restis sola en la eambI1o, li komenchs 

~nsi pri pesimismo, sed la pensoj perdis la firmecon , 
li forg~sis fralOn sciitan parker-e. 

Li iradis en 1a cambro rip~tante por si : »li estas 
stultulo, pura stultulo, stultulo ... stultu},o . . . stul
tul() {( io , igis lin multfoj~ ri~ti ci tiun v,orton. 

KeI:kajn tagojn li sen tis sin tute distrita, nokle 
li faladis koun la liteto en abismojn, forte gemante dum 
la dormo. 

La sekva tago estis ma1serena, nuba. Fligelman 
d~cidis rosti hejme. En la domo, k'le li logis, iu mortis, 
tra la korto aiidigis p!oregoj kaj Iamentoj, gis venis 
la nigra veturilo, kiu forporti8 la mortinton. Posto 
silentigis la korto. 

Li komencis legi, sed traJeginte ion, li haltis, os
c~~~'. antau li aj okuloj. ree ~ontr~gis . vertig~~~noj , li 

,kUS*lS, apenaií ekdormmte h komenClS songl: 

Li portis _ longan rigidall kadavl'olJ envolvitan 
en nigra littuko. La tukon li tenis ambaiímane kaj IriS 
kliniginte. Li v~mis el malantall la urbo portante la ka
daVl'on pOl' enterigo. Estis mallume. Kun li Iris du 
samesoj ínterparo1antaj. -El la interparol,o li scugis, ke 
li portas sian fratinon mortan. Li igis tre Iaea, ce bu
tiksojlo li glitfalis, la kadavro eligis el liaj manoj kaj! 
falis SUl' la sojlon. EI la tuko ai1digis pl,oro simila ul 
pepo de infanQ. Unu sameso diris: »Portu, Fligelman , 
portu, si eslas malviva, tio ci estas nUl' reflekso. {( 

Li portis pIu. La vooo igis pri tr,emp},ora, li pIi 
Iaea, ee lacega, la samesoj lin pusis, frapis, je la ~ Llltroj 
instigante, k:e li im pIi rapide. Fligelman volis ploú,) 
sed timis, ke tio estos refl.ekso, ke li estas morta. 

Li fartis tre malbone kaj vekigis kun gemego. 
La kapo doloris, en la cambr,o estis mallume, 

nokte, ekstere nuhoplena cielo. Surkorte kalo miai1i's 
teruroge, jen cesante, jen r,ekomeneante. Tio sajJl'ÍEI 
tre kortu8:J., kaj ne estis eble kompreni, kian mankon 
gi sentas, pd kio gi plendas tíel maÍťruc en la maUumil 
nok to. Fligelman sin envolvis per la kovrotuko, Ja 
kato pIu lamentadis. Li ne dormis pIu, pasig~s sen
dorme preskaií la tutan nokton . 

. .Je ľ sekva tago, sidante ce leeiono, iu iernanto 
forte lih ekscitis per malgusta tl'aduko: ansWaií »la 
verdaj lampoj d~ viaj p.ajbal'oj « II tradu.kis »la lam poj, 
de viaj v,erdaj najbaroj « . Fligelman korektis lin , seď 
la lernanto Dun tl'adukis »la 1ampoj de niaj verdaj 
najbaroj «. Fligelman ekkolel'is, k.aptis la knaboll ce 
la sultroj, skuis lin, krian te ne kun sia voeo: »Verdaj 
najbaroj! Kiamaniere povas esti verdaj najoaroj! Kiel 
povas esti! ({ 

Subite li sangis la vOCon, kaj komencis paroli pIi 
delíkate: »Nu, díru mem! Cu estas eble? kiamaniere? ,( 
Sed tamen lia VODO kase tremis, la kol'O batis kaj li spi
ris tre pene. La knabo plorís. 

ehla ... 
KDmprenu! ' .. komprenu, tío ja ne estas 

Kw,tono 
por La 
r.urieno 
de la 
Viena 
Operdomo 
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R I M I T II JEN I G M O · J 
- IlCESSIlNDRO HIlZZOCINl -

Al 1a p1enkreskaj intanoj de Andreo Csef) 
I. OSCEDO. 
Jen, vokalo 
en vokalo 
naskas tedon 
kaj oscedon. 

5. BARBARA BARBIRO. 
Kun barbo tufa, 

sorcisto, kaj li tehas 
super la beston krian 
signon magian. 
Miraklo kaj enigrno! 
Per tiu ela signo 
sangigis la aspekto, 
estigis fluginsekto, 

duhufa 
sinjor' razejon iris, 
deziris 

2. NENIIGO. 
Forprenu linion 
el kap o de besto, 
la resto 

igi senbarba viro. 
Sed la barbiro 
anstatau garbo per zumaj flugilbatoj 

rifugis inter dratoj. de barbo, 
ampute 

prezentas nenion. fortrancis lian kapon tute, tute, 
do, li tre funde razis, 

7. ENSORCITA REGO. 
En kapornamo festa 3. EFIKO DE ABOMENO. 

Se el la literaro 
sed kio nun okazis? de reg' majesta 

Iiteroj du elSangas vi iun abomenas, 
devenas 
loganto de la maro. 

La eksbarbulo sangis sian veston, 
kaj en sovagan beston 
transformis sin subite. 

la lokojn, kaj arangas 
hazardo blinda, 
ke ľ rego kornpatinda 
pro sango de litero, 
ve, sajnas rinocero. 

Kaj la barbir' kaptite 
de la teruro, LI, UTILA ALIIGO. 

Mi: nomo sin , savis per forkuro. 
de horno, 8. MULTKOLORA AJO. ofte nul' tedbabila 
kaj senutila. 

, 6. MISTERA SA VO. Jen ajo, lau koloroj tre multflanka. 
Ci en Europo norde estas blanka, Sed se vi el mi siros 

. la koron, vi akiros 
tuj utilon: 
kuirilon. 

En la kaptiľ sekreta 
baraktis besto eta, 
korsire gi lamentis, 
neniu gin atentis, 
sed fine, jen, alvenas 

sed se kondukas vin la vojo migra 
al Oriento, vi gin trovos nigra . 
Gi en la granda kontinent' praava 
maldek~tre estas ruga, dekstre flava. ·O.IUUl 'S ~ OU.Io:l(-OUO.I:l( ·L ~ o~nUl-osnUl '9 ~ o.Ide-o.Ide:l( 'S ~ olOd-019od .~ ~o~-~J . ~ ~olnu-olnUI '1; ~o-n-ua '1 "!O(!70S 

La knabo l'evigis, eniris al la patrino kun ploreB'0' 
La patrmo venis. Fligelman sentis, ke li nun deva$ 

al si kompl'enigi, ke 1a »verdaj najbaroj « estas ne
eblajo, sed li ne sciis kiamaniere tion fari. Si demandis: 
kio úkazis inter ili. Flig,elman silentis dum momento, 
la patrino staris kaj atendis. Fligelman ekbalhntis: 

-- Nenio. Mi hodiau estas iom distrita, mia fra
tíno mortis. 

La patrino interesigis pri la fratino. Fligelman 
multe mensogis, diris" l{j,o nul' venis al li en la kapon, 
mem ne sciante de !cie. Elirante li muItfoje ripetis al 
si: »Mi estas malsana, mi estas malsana , .. {(o -

pro la l'ipeto estigis al 'li pIi facire. Al la oeteraj lecio
noj li jam ne iris. Antaií , vespero li venis hejmen, lin 
timigis la cambro, li kusigis sur la lito k~f endorm~gis . 

Li vekigis gemal1te, svite, en la eambro estis 
maUUlue, la blanka vistuko ektimigis lin, li rapide ek
kaptis la palton, eniris al uwantkovski. En 1a cambro 
de Levalltkovski oni vidis ' cirkaiíe nur litajojn, infan-
ajn vizag,etojn. . 

En unu lito gemis lia edzino, Fligelman sidigis 
SUl' segon kaj dormetis. Subite, dum la duondornio, li 
eksentis sur si ies manon, gi estis la mano de Levant~ 
kovski. Li malf.ermis la okulojn kaj vidis, ke Levant
kovski, duone malvestiginta, ridetas al li ; li diris, ke 
li estas ~bria... Fligelman estis denervita de tiu ri
d.et?, li volis diri ion akran, por ke Levantkovski cesu ndl. ' 

- Mi iras al la Vistulo " . - li diris pene, 
- Iru dormi, estas malvarme. 
Fligelma:n -ef.ektive eksentis, ke al li estas mal

varme, ell la Caqlhro estis vaporo, Levant~ovski ridetis 
kaj Fligelman fonris. ' 

, Li trairis multajn stratojn kaj rimarkis ,nur, ke 
li preterpasis jam multajn stratlanternojn, ktllia ombro 
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jen plimallongigas, jen elkreskas ... Eu ' iu strato por 
momento haltigis lin fraulino, si ridetis, turnigis, ba-
1a,ncis gaje , la kapon; ~j.am si foriris, aiídigis putral 

. tusego, kiu_ longtempe tremigis la aeron '.' kaj cioll 
ci ne estis eble kompreni. 

Li haltis sur la ponto de la Vistulo Kaj cirkaií
rigardis. Policano lin sekvis ,per rigardoj. -- Mi havas 
ja pasporton - pensis ' Fligelman, tenant-e la manon eo 
la óebrusto. . 

Sur Ia ponto li longe staris. De malpl'oKsime vid
igis du vicoj de lanternqj hrulaj) iliaj radioj' b'alancigis 
eu la akvo, SUl' Ia cielo movigis' diversspecaj nuboj 
kelkloke intermiksite kun la akvo; sur la ponto oni 
veluris kaj cio cirkaue tremis. . 

La mallumo en malprpksimo alproksirpigis, la 
nuboj mallevigis kaj antall liaj okuloj movigis kaj' mo- " 
vigis senoese . _,' , , 

Fligelman· ekseutis,ke lia tuta korpo bhlancigas; 
audigis radbruo de veturiloj SUl' la malmola pont<>. 
Iu parolis al li ruse, sed li ne komprenis. _ 

Li tradormisen 1a polioejo latutan nok'oJ, sentis~ 
Kvazau li kusus en akvo, tra la okuloj tirigis blua fluo, 
farigis al li pIi facile, sed ~ub' la kapodoloris kaj al 
li sajnis, ke li falis snr stonop.. 

La sekvan tagon matene, kiam 1a polipano per
forte volis linstat:igi sur la piedojn, li neniel povis 
.'ememori,kion li far-as ,Cl tie, li rigardis cirkaueu per 

. rigidaj olruloj. Nur kiam li vidis antaií si parou da 
epoletoj lam glavo kaj aiídis severan voCon, tiam ia 
penso veni~ en lilln Kapon, 'Li metis lamanou ~la 
óebruston kaj eligante ion el tie, li diris: 

_.:., Mihavas la :honoron subige"kaj humile peti .. , 
ent~rigu min, mi navas pasport on, jen! 

El la juda: S. Guterman. ' " 
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La diablo~bonfaranto 
- s. G . F rug -

I. 

. La .!Ieganton de la infero atingis teruraj famoj: 

diablo perfidis. 
10 neaiídim, senebempla en la kronikoj de la 

subtera regno. 
Perfidadis kaj faladis angeloj . Tio estis ffilmií 

la diluvo. Faladis dioj antikvaj. Fal.adis kaj faladas 

idoloj , tiuj malfelieaj idoloj, kiuj estas kreataj de 

homoj de multaj miljaooj - kaj gis nun tre mal

bone. Sed, k'e perfidu diablo - tio ci estas tute ne

ebla. 
Sed tio ciestas fakta: li perfidis - perfidis sian 

l'eganton, perfidis la inferon, perfidis tiun grandan 

elementon, de kiu li estis naskim por servi al gi sen-, 

. ripoze kaj e"erne. 
- Terme! - ekkriis Belzebubo. 
- Temre! - ripetis la sennomb'raj aroj de la 

subtera ' militistaro. 
- Terure! Terure! - ehe ondis sub 1a arkajoj 

de 1a senlima abismo. 
Kaj demonoj, diabloj, satanoj are kuris al la 

tr-ono de sia reganto por gui la vidajon de sev·era jug.o 

kaj prava puno pri ilia kunfra.to malhonoriginta iliu 

por jarcentoj. 
II. 

Sever e kaj maj'est-e sidis Belzebubo sur sia alta 

tr-on-o, k:wlmetita el la kranioj de ptej grand-aj pek

u10j de 1a mondo kaj ornamita per surskriboj el la 

traktatoj de plej antikvaj herezuloj kaj apostatoj'. 
Kaj anŤau 1a trono staris la diablo-perfidinto. 

Milionoj da flamanmj rigardoj falis sur lín kun 

in'digno kaj teruro kaj li, fiera kaj belega, lácI li 

estas fandita kaj hardita eD lermoDtova jambo, staris 

antaií la timiga poteDculo kaj unutone kaj 8()!1ore 

aiídigis lia voDo sub' Ia arkajoj de la regno de omh'r:>j. 

- J es, - li diris - mi perfidis. Mi l-ogis la 

homojn ne nw· al peko kaj malbono, sed direkti!'l 

kaj entuziasmigis ilin ankau por heroagoj de bono 

kaj favorkorecu ... Ho, mia timigesev-era poten ~ulo, 

kaj vi, fratoj , koI.egoj miaj! Audu kaj indignu ! 

III. 
Estis vintra nokto. 

. Nek stelo sur la Cielo, nek voj-eto sur la negaj 

ebenoj. Kaj la glacio krakis kaj rompigis sur la rig

idigintaj lagoj, kaj la nega turnovento g-emis kaj 

blekis kiel la animoj d-e jurrompuloj en la nigra tur

noblovo de la subtera elemento. Bona. estis tiu nokto, 

bona pro tiu sovaga, pereiga beleco, kiu teruras 1a 'U)

gelojn, mortigas la homojn, kaj .gojigas vian animon , 

glorplena potenculo mia. . 
En tiu nokto mi traflugis la Cirkaiíajojn de 

granda urbo. 
En :unu e1 la plej senhomaj stratetoj mi ekvidis 

. nigran figuron, maIrapide movigantan laií~onge de ligna 

barilo. Mi vidis, ke gi esms ma1junulo-almozulo, 

apen.aií kovrita per cifonaj-oj. La maljunu~o pene movis 

slajn malsanajn ' piedojn kaj ciuminute pii , kaj pIi 

forte nlňkis en lia brusto la astmo, pIi kaj pii minace 

:h.ruis lá. enradikiginta tuso " kaj pIi malrapidaj farigis 

~~j movoj.· Nun per lasultro li apogis sin al la glaci

~lJltaj lignoj"ekSanceligis kajfalis SUl' jusfarigintan 

neg:pnason. Lia kapo nudigis kaj la maldensaj haroj 

k~is k,un 1a blanko ' de ľ nego. La maljunulo ~o-

mencis !ll0rti de frosto. Malproksime lumetis la fajroj 

de la l'lca urbo, kien li Iris almozpeti. Nun estis liUl 

lasta nokto. Rigidiginta km'po, iam juna kaj rorta, 

videbligis tra la truoj de 1a forputrmm vestaio .. . La 

spirado farigis pii kaj pIi intermim kaj obtuza ... 
Kaj vi? . 

Kaj mi savis lin. 
- Malbenon 1 ' •• 
- - Jes, potenculo, mi savis tiun ci malrican ka-

dukulon: mi alvokis molklOl'ajn homojn helpi !in, -

oni lin transportis en komformn eambron, oni varmigis 

lín, nutris . .. Vi indignas, potenculo mia ! Sed oudu 

pIue: 
IV_ 

Estis varmega, somera tago. En granda ma1-

luma salono sidis jugistoj SUl' oportunaj moluj brak

segoj, kaj sur 1a malhonora oenko sidis akuzalo. Li 

estis ankoraií junulo, preskau infano, kun korpo mal

forta, velka kiel oe maljunulo, kaj kun senkolOl'aj 

okuloj , en kiuj esprimigis stulta , apatia lacigo. 

Antaiíe sidis la- defendanto. Lia frako estis tro 

malkomforta en la o:armega somera tago, kaj la blanka 

bl'ustt-olajo, kiu kurbigis 'lat1longe de la brusto, ma1-

t~ankviligis lin, devigante lin ciuminut<e sangi la situa

clon de la manoj kaj de la kapo. Krom tio, li tr.ovigm 

Citi.e lau la destino de 1a juganmro kaj, guste tiubempe 

sin prepaTante por brila defendo en rama proceso, li 

ne sukcesis <ec iel orientigi pri 1a nuna prooesaf:el'O, 

tiel <lnuiga kaj s<lllinteresa ... Laumemore - i01l 

diris la. akuzato, ke vagante de infan<eoo sen parencoj , 

sen heJmo kaj prizorgo, li trovadis azilon en mal

puregaj nestoj, en la societo de homoj kripligitaj de 

malvirtoj kaj malriceco ... le, de tempo al tempo, li 

laboradis ... malsatadis, frostadis .. . Kelkfoje li stelis, 

malgrandajojn nuf', kiujn li vendis por kelkaj kop

ekoj ... liuprintempe, pasigante la nokton en arbaru, 

li malv~nnumi.g? ~ri tagojn kusis, plej parte senkonscie .. 

komencls resan~l kaj - St<e1is . .. feltsuojn, saj ne en 

la kortistejo ... Ne, tio estis antaiíe, pTÍ la feltsuoj , kaj 

nun -- capelon sentaťígan, dissiritan veturigismn cap

el-on .. ' Kun la stelajo oni lin kaptis ... 

V. 

Sufoke, varmege kajenue estas en la sa10no. 

Eu la orelo j de la defendanto sonas la voOo de la 

kulpiganto, jam delonge kf'nam - unutona kaj tre 

enuiga voOo. 
Enuas la jugistoj, enuas la defendanto, enuas ec 

la .akuzato.. . Bone estas nun ~n la arbaro, sed en la 

malliberejo, kien oni lin oorte venigos de ci tie ... estas 

lludaj fu rqnigrigitaj muroj, stona plaDko polvoplena 

kaj kracim, odoro de svito kaj putrajo, kmpo kaj 

cifonajoj . . . 
Mi aliris alla defendant-o, klinigis kaj komenci!> 

Hustri al li en la orelon ... 
Vi scias, Belzebubo, kian perfektecon de elokvento 

kaj fortan de konvinkigo ni atingas, kiam esms necese. 

Kaj inspirigis la pastro de Themis. Torellw ek'

fluis, ekversigis lia parolo. La vangoj ekflamigis, ek

ardis la okuloj. .. Li parolis - kaj larmoj fluis SUl' 

lia viza.g-o, kaj larmoj videbligi8 snr; la okuloj de gravaj, 

majeste tra.nkvilaj jugistoj . Sur la fatala, malhonora 

benko antaií ili estis ne IllÍwra stelisto-vagulo, sed 

~alfeliea, ma.lriea. infano sen pano, sen rifugejo, sen 
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defendo kaj konsolo ' .. Kaj li estus punota? Ja, tio 
estus terura moko pri vero kaj favorkoreoo. 

- Ne, li ne estas kulpa, - diris la ju~istoj, kaj 
mi, kontenta kaj fiera , cliris cl la salono de la jú~ejo ... 
Haltu, haltu, Belzebubo, kvietigu la jus:an koleron, vin 
a~endas ankorau unu bOnfaro - atendas, ki<el homoj 

, ~m i11omas, sankta heroago pOl' la triumfo de .virgeco 
kaj virto. 

VI. 
Bona, sim,patia antikveoo, kun la piaj domoj , ce 

ki>eS muroj estas tiel timige kaj agrable al ni vagi -
kun turoj de maljunaj all1emiistoj kun nestoj de 
strigoj kaj vespertoj, f,eraj maskoj en la profnnd~j de 
la ~astelaj s~terajoj kaj dolOegaj idilioj Oe la kam,.. 
enoJ, apnd kies fajreto sin varmigis kaj sin dorlotis 
la Margaretaj kaj Julietaj, la Doraj kaj Mignon-oj .. ' 
Aminda, naiva antikveoo! 

_ . Ne, glora antauwo mia, bona gajulo Mefistof
elo! Mia Gretfl<en ne sidos antau radspinilo, ne kanLos 
pri la re~o de Thule kaj Iia multekosta pakalo ... n<e. 
.. Infa~o ~~, »llel'Va temp~« - si tro frue i~is VInno, kaj Dll guplene observls la gradan sed noovit
~lan al~roksimi~n de sia tnalmoraligo. - Sia Faustu, 
Sla »ammda Henriko« estis ankau tute alia, li cstis 
f!1'Ult~ pIi simpla, sed ankau multe pIi juna, almenau ha. J'Ulleco estis ne renovigita, sed efektiva propra. 
M~ konfesas, ke cn pek-aferoj mi es tas iom cstetik'llln, 
ml amas la pekon belan, kun varmega sango, kun 
forta blanka korpo . .. K.~.j celere ~i farigas maloftajo 
en I~ n~a tempo. Sed mi daurigas: tiu belulineto, 
graCla kaj nerva, kiel serp<enteto, havis patron, tre 
satindan sinjoron, kaj patrinou, tre indanvirinolJl. Nek 
tin, nek la alia, guante unufoje la posttagmangao rip
ozon. kompreneble, ec suspektis, kio tiutempe okazas 
ell la mahlOva lauro de la ma:ljun8, ne prizorO'ata 
gar<leno .. , Ho, kun kia .plezuro miobservis Ia o al
prok.simigon de la dezirata minuto.. . Oi estis ven
onta . : . Tiam mi forte vipis per branoo de ľ plej 
p110kslma a.rbo la verdan Hankon de la laiíbo kaj -
malhelpis okazi la pekon ... 

Poste ... 

vn. 
Sed dal1rigi la .rak-anton igis necble. Milionoj da 

su.rdig~j vó&>j kunigisen komunan .obtuzan h~ruQQ de 
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indigno kaj teruro ... kia honto, kia malhonoro por 
la infero! .. ' 

Sed jen Ii levis la manon, ridcte cirkal1rigardis' 
la sennombmjn arojn de l' indignantaj kunfratoj, rid
ete ekrigardis rekte cu la flamantajn okulojn .de la 
reganto kaj ell la estiginta silento ekaudigis tiu obtuza, 
rompsona diabla rido, de kiu kun teruro retirigas la 
plej malbenita pekulo... . 

_. Jes, li diris - mi savis la malj1unwon de 
morto, la junwon de malliberejo kaj la junulinon 
de malmoraligo. Sed guste per tio mi helpis al la 
afero de la peko pIi, ol se mi ne malhelpus al la 
maljunulo mor tfi10Stigi , al la junulo csti mallilieágita 
kaj al la junulino malm?raligi. _ 

La maljunulon oni rekonsciigis, varmigis, nutris, 
oni dOllis al li trinkajojn, permesis pasigi la noktou 
~n oportuneoo k~j varmo, kaj - la sekvintan ' tagon 
Jam denoye .elpeIis en la sama frostan malvarmon kaj 
m~~ton. Anstatau unufoje, Ii ' frostigos dek, oent 
fOJoJn. . 

La junwon oni liberigis de la puno, kaj - eljetis 
en la samall malsaton, sendefendan soleoon. .Ta dum 
tiuj monatoj, kiun li devus pasigi /ln la- :óJ.alliberejo, 
Ii almena"'1 (}Srus sat~ kaj ne St'elus .. . -

Kaj tiu ci junuIino. _. Mi savis ' sin de. malmor
~Iigo, de .morala falo - en 'll) cirk'auprenoj de . amatá 
Junulo, kiam la peko almenau valoris il()l1 kaj-" g-i ne 
ventumis tiun trivialan kaj vulgaran prikalkwon, ofere 
al kiu oni paste donos sian , puran korpon, slan junan 
sangon, siajn varmegajn junulinajn revojn, - dono& 
siaj g,epatroj. Mi .rifuiis almi .la plezuron rigardi Ja: 
m?~alan f~on de la jun~o, .klam aia koro-ardis. ,kaj 
sOIflS la kison de amataJ h:po), la dolC~ odoronde ľ 
unua dezirata Cirkaiípr-eno, kaj klll1 -plezh.ro rigardis 
poste tiUl~ ' ci jlll18fi koron, rompitan inter la premiloj 
de »profitdona« 000000, 'SeD amo; sen aspiro, • .seu 
deziro .. . 

-vnl. 
Kaj de ko~il.lenoo gis la fino, de. J: -unua 'gis 

naiía .r~ndq ~de , la ~tera xegno ekbruis" ekfl~&; 
eklaiítigls komuna hi? deadmiro kaj gojego!' , 

- - »Gloron al Vll , Gleronal 'la saga granda di:: 
áblo, aLla dif1.b~bontaran;tGI,! .-. 

. ~, l'raduki6 ",:J. ;$apir;. 



OAS·O · 
Kábnán Sándor -

Tagigis. Frumatena kr,epusko. Kvina horo. La urbo 

d~rmis. Dormis la arbof, donuis la dnmoj, dormis la 

st.ratoj 'kaj en la fundo de cam broj, kies fenestroj estis 

kurtenilaj , sub inolaj kovriloj , roDkaDte ,. svilante, inkube 

sQllgis la dormantoj. 

La verkistspeca homo staris en . nigra vesto, striita 

pantalono SUl' la fervoja ponlo en II supra parto de la 

urbo kaj rigardis la akvon. Tagigis. Vente to blovis, milde 

ondigis la !lkvon. La akvo eslis flaveta kaj" iom malklara, 

sed cetere pace gi fluis malsupren. SUl' 1a vizago de 1a 

viro vjdigis dua:taga barbo. 

- Nu, ci tio estos, bona - pensis kontente la \·iro 

kaj profunde enspiris la ' fumon de sia cigaredo . . - Guste 

ko'nvena - li balancis poste amare sian kapon - la 

romanon mi jalI1 certe. ne verkos. Romanon skribi eslas 

ege malsage, belan romaDon. Sukceso ... mono ... Cio . .. 

eh ~ li mansignis _ . kial denove komenci. SUl' la ponto 
I . 

vagonaro trabruis, sur la koridopo de la dormvagono 

piedpinte iradis . la konduktoro, ep la vagonoj ankorau 

brilis dormem'aj e!ektrolampoj. 

~ Mi . havas la honoron - piris rpoke Ia sinmort

iganto al Ia vagonaro - ci lie nun mortos verkisto -

kaj li senzorge eklevis sian capelon: - Chemins de Fers 

de l' Est - li legis laute sur unu vagono - la verkisto 

ne verkis romanon, ' li nun mortas. Li suprensovis slan 

jakon, poste sur ~iajn okulojn tiris sian capelon, kun 

decida m<i~o forjetis slan cigaredon, kiun la acetis 'por 

si aj Iastaj du fiIeroj kaj - li transpasis la parapedon. 

- Ne bone, tute malbone - li pensis kun kurbi

gin taj IipQj , farante transkapigon en 1a aero - malbone, 

ke mi estas lerta nagmlo, 10nge dauro~ . 

. Kaj tiam, guste dum la transkapigo, en la aero, li 

ekaudis la f~jfegadon de la sirenoj. 

* 
: 'La suna levigis. La sinmortiganto kun !auta plaťído 

atingis 1a akvon. La bato estis forta , preskau -li svenis de 

gi •. '; Sub 1a akvo li malfermis siajn okulojn. Malklara 

flaveta balancigo. Super lia kapo he1lgas. En liaj puhnoj 

gisk1'eve stI'CCigas laeluzita ae1'o, 1a ve3to falde glwgas al 

lia korpo: Tre rnalvarma estas laakvo. 

- Nu - diris teruriginte la sinmort.iganto - kio 

esbs":"- kaj Iii buso plenigis de akvo. Malespere li 

fra'padiscirkau si, Li volis kriegi, malpura akvo enigis 

en iian buson. 

-;- ' .Ho .. , upp . - li diris kaj forte piedsvingis. 

, Kelkajrl -regulajn movojnli faris, kaj li . es lis supre, sur 

la supro dé la akvo. - DiabloD - li pensis amare - cu 

tiel , ~acile . 'Cst~ mort.p 

. Tre ,malvarma est.as la akvo. La vesto . malseke glu-

. igas "ar liaJíorpe. Li mortos. Kialli ne ' razis sinantaue. 

Matb.enita ~ono. Liaj hrakoj estas la~j~01afrapadoj , 
1i~ hararo falis en la ~kulojn. Weissmiiller . dum...' 58 

sekundoj natas cent ~metrojn kaj li spiras snr 1a maldek-

stra flanko. La sinjoro verkisto mortes. En vesto estas 

pIi malfacile. Portas lin la akvo, li mortos. Li ne skribos 

la romanon. 

- He,homoj - Ji vo.lis kriegi kaj li ektimis de sia 

gemanta ahogluta voco. Malvarma eslas la akvo. Ci tie 

sinmortiganto baraktas. 'Skandalo, ' kie l'estas la savboato 

de la polico? Verkisto dronas ci tie en ta malvarma 

akvo kaj nun 'oni lásas lin morti. For la registaron! Cene

ralan sekrelan balotrajton 'ankaií por la mortiDtoj - li 

pensis amal'e kaj ekkusis SUl' sian dorson . Profunde li 

spiris. Tiel jam estas pIi bone. Tiel, jes - li d'iris, ci 

tion li legis kiel inlano en ia kamparanr?mano kaj nun 

subite li rememoris. Malrapide portas lin la akvo. Sed 

li restas supre. Cu ne egalas, kie li atingos la bordon? . . 

ce la bucejo ... au Ce la panfabrikoj .. . au ~uste en la 

mezD de la urbo. Jarcento pasis, de kiam li salti8 en la 

akvon. Malsagajo. Kiu nagi povas , tiu kusi~u sub vagon

al'on, ne saltu en la akvon. Droni eslas pii malfacile ol 

skribi romanon. Ne es tas bone. Se li elnagos, li kusigos 

antau vagonaron. 
• 

MaJ rapide lin por tis la akvo. - Chemins de Fers 

de ľ Est, la sinjoro verkislo nun mortas - li pensi s 

mah-igle kaj rigardis la cieloD. Triumfa vojo de sin mor

tigkandidaLo , malsupren , sur la rivero. Ambaťíflanke la 

urbo. Dormas la urbo. Neniu heÍpas lin. Li voja~os sub 

la pontoj , surdorse kuSaDte. SUl' la pontoj brilas ankorau 

la lampoj , oni forgesis estingi iIin. Kulpa urbo. 

Estas stranga la cielo. Sirenoj fajfega8. Grotesk

formajn, fIavetajn nubojn pelas la vento supre I'n ' la 

acro. Strangaj nuboj. le motoroj de aeroplanoj mugas. 

- Malponodoro estas, jam ec en la akvo est!1s mal

bonodoro _. pensis lace la bOIno, car li ankoraú ~e sciis. 

pri kio P!opre temas. Li grimacigis sian nazon. Gro

teskaj , flavetaj nuboj. Estus bone jam atingi ie la bordon. 

Poste ja denove komencigos cio. 

Kelkajn movojn li faris per la piedoj kaj li venis 

cn 1a bordan fluon . Plaudante portis lin l a akvo. Ankorau 

kel kaj metroj. - Nun - li pensis kaj lace ell'ampis 

SUl' stonstuparon. Li sidi~is SUl' stonstupo. Malseke, taiíz

ite. La aero estas prema kaj sufoka, strangaj odoroj kas

igascie. La urbo esLas Dekutíme silenta. 

-- He, kio povas esti ci tio? - diris la sinmortig

anto lllaltrankvile - cu haltis la tramoj kaj la aťítop -

Li rigardis la /;ie] on. La suna iri8 alte jam. Gia telero 

estis tamen pala, gia lurno senforta. - Suneklipso .. -

miris la bomo. Li starigis, ViSlS sian frunton, supren

rigardis en la aeron kaj tiam denove li rimarkis la flug

antajn, flavetajn nubojD. Super la etagaj domoj supren

igante flugadi8 jam la flavelaj nuhoj. Satigitaj, laborf;nin

taj, k.aSmurdaj" flavetaj gasnuboj. 

Sed ci tion ne 'povis scÍi 1a sinrnortiganto, i car la 

sinmortiganto ignoris 1a rnondpolitikon, li . estis verkisto, 
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kaj li estis la sola homo en la tuta urbo, kiu vive rifugis 

de la gasatako de l' Aliancaj Potencoj. 

Malrapide, enpensiginte li ekiris sur la kajo supren. 

Lia vesto sekigis iomet.e. Nenie li vidas homon. Tie, sur 
la rcloj, sLaras flava tramo. Tie ne estas haltejo, 
kial staras tiu tramo? Per hezitaj pasoj li aliris la tramon. 
Ce la fenestroj kun balancigantaj kapoj, sidas 1a voj ag

antoj. La kondukisto staradas strange klinigante sur la 
aerbremson. -- Nu, kial ni ne iras - demandis la sin

mortiganto kaj scivole li ascendis la tramon. La kon

dukanto spasme premis la tenilon de la aerbremso. - Cu 
estas ia akcidento, sinjoro kondukanto? - demandis 

gentile la sinmorLiganto. La kondukanto, dorsmontre al 
li , staris senmove kaj ne respondis. - Nu, - diris 

senpacience la ,sinmortiganto kaj ekskuis la sultron de la 
kondukanto. La kondukanto sanceligis kaj flankenfalis 
SUl' la teron, ]ia dekstra mano, per morta gesto , ektiris 
]a premilon de la kontakto kaj la tramo malrapide ekiris. 

Ho ... o -- diris ]a sinmortiganto - kio estas, 
kio okazis? J a mortis la gvidanto! - Li flankensovis ra

pide la fenestropordon kaj eniris la internon de la tramo. 
La konduktoro transverse kusis sur la p]anko, maljuna 
tiinjol'o sidis SUl' la benko, lis kapo anLaiienfalis, gazeLo 
en )ia mano. Kvazau gill li eslus leginta. - Mi petas vin 
komencis la sinmortiganto - ne moku, mi petas vin , la 
t1"<l1110 iras ... nu, ki o, esLas ... he]pon . .. 

La vizago de ]a maljunulo estis nigra , l a vizago de 
la konduktoro eslis nigra, l a vizago de la kondukanlo estis 

nigra, la trarno rnaJrapíde iradis, poste alpusigis al la 
staranla antaii gi tral110 kaj haltis. Kaj la sinrnortiganto 

kun klakanLaj denLoj malsuprensaltis de la st~po de l' 
tral110 kaj komencis' sian migradon en la mortinLa urbo. 
Mbrlintoj, cic mortintoj . 

Ce la unua kadavro gapa teruro trancis en la koron 
de la hOl11o. Ce la dua li kredis, ke li frenezigos. Ce la 
tria, ce la centa kadavro li j~n apatiigis. Li trairis la 

urbon. Li vizitis ankau la vendejojn. La spicisto kun 
nigra vizago kurbe apogis sin ce la pupitro, la suisto an
tauenklinigante sidis apud la sutenilo, en la kafejoj mor
tintaj hOlTloj legis la gvidartikolojn de la jurnaloj kontrau 
la panamoj. La tramoj halLis, ci tie rompite kusis au tomo

bilo. Tie, la trafikpolicisto jus suprenlevis sian brakon 
por signi liberan vojon al la autisto. La autisto mortinte 
sidis ce la direktrado, lia Fiedo estis sur la gaspedalo. La 
motoro brllis malplene, la mano de la mortinta autisLo 
estis guste SUl' la unua rapideco. La masino mugas, sed 

la ui:H:omobilo jam neriiam ekiros. En la tombejo, kadavro 

kusas en cerko, kvar aliaj kadavroj gin volas guste levi, 
por enlerigi. En banko monon kalkulas la kasist.o, en 
dikaj fuskoj gi kusas antau li SUl' la pupitro. La sinrnor

tigant.o alpasis la pupitronkaj karesis la ' dikajn3askojn. 

- Malbenita mono - li diris kaj poste kun malamo 
li kracis - mi nun foriros, mi nun kusigos sub la vagon-

aron. Kia te:ura epidemio estis en ci , tiu urbo! Li ekiris al 
la stacidomo. En la giganta vit.rohalo silenle staris la va

gonaroj. La nigraj literoj de la elpendigita h01'aro moke 

kaj mensoge rikanis al li. Ne ekiras vagonaro. 

- Hu - - diris la sinmo;tiganto malkontente ci 
lie do ee morti ne eb~as? - Diablon - li blasfemis 

oni trompis min, oni tre trompis min .. 

Li sen tis sin pritrompita kaj prirabita. Lar:rlOguto 

aperis en li aj okuloj, poste, kun klinita kapo, malgaje, de
nove li reiris al la urbo. SUl' unu el la sti-atoj, SUl' la as

falto, kusis alTlaso da Havaj afispaperoj. La sinmortiganto 
malsllprenklinigis kaj levis unu. - Gaso - e3tis skribite 

sur la afiseto. - La unua gasatako de l a aeroplana tac
mento de l' Aliancaj Potencoj . 'Okaze de neplenumo de 

I' kondicoj sekvos aliaj urboj. 

- Ehe - diris la sinmortiganto. - Gaso! - Li 
jam komencis kompreni la aferon. - Gaso, nature , 
gaso. - - Ja li ec audis .pri gi iOI\ en la lastaj semajnoj. 

Li, kompreneble , ne komprenas la eksterlandan politikon , 

oni parolis pri ia konflikto, sed li es Lis guste tiam oku

pit.a pri sia propra vivo kaj nul' ci tiun unu vorton li 
notis: Gaso! 

Sed nun, ja nun cio estas kl ara kaj komprenebla. 

Kial koncernas lin la konflikto? Tra la. ondoj de la rivero 
ne penetris la gaso. Li eslas verkisto, li volis morti. Ne lia 

kulpo, ke li ne sukcesis. La romano , jes, la romano. 
Li j a vere faris Cion ehlan. Li ekspiris profunde. Nun 
cio eslas simpla. Skribi li devas la rornanon. Mallaiíte li 

ekridis. 

- Gaso, hahaha, gasa, hihi , gaso, jen , jen ci tiu 

gaso - li levis idiote sian montrofingron dum oftaj ek
ridoj . Nun li montros ion! 

Li eniris en papervendejon kaj elektispor si kelkajn 

foliojn da delil.<.ata . papero, enposigis dikan fontoplumon, 

sidigis en kafejon apud la fenestro kaj kun febra ambicio 
li komencis skribi senprokraste la rOl11anon. 

La savtacmentoj nu~' post du semajnoj kuragis eniri 
la ekstermitan de gaso urbon. Kornikoj cirklis super la 
mort.intoj. Kadavrodoro kaj mortintoj cie. La .satigitaj 
kaj kasmllrdaj gasnllboj jam delonge forflugis dc super 
la urbo. Kaj ra _singarde proksinůgantaj savtacmentoj. 

trovis entute nul' unu mirindmaniere rifugintan homon 
en la urbo. La homó sidis en la fenestro de kafejo, 
cirkau li la tero es tis plena de tasoj de nigra kafo, ant.au 
li sur la tablo amase kuSis plenskribitaj paperoj. Lia barbo 
pendis SUl' lian kolumon kaj guste cerbumante pri ia 

epitelo li macis sian plumingon. Verkistspeca homo li 
estis, hj ian romanon li verkis, pri malgojo , birdoj kaj 

pri malfelica am.o. Oni devis lim perforte forporti de la 
tahlo. . 

SUl' la straioj_ svebis peza kadavrodoro. La ~erkist7 

specan homon oni portis ,en lá fre'Dezulejon. 

El la hungara: Parvus piscis. 



€a vidvino de Ete:o 
- Tltus Petronlus Ilrblter -

EI Ia fragmenta kultura romano de la 

roma . verkisto Petronius ni en anlaua numero 

prezentis la rakonton pri la festeno ce Trimul

hiono. Cisube ni prezentas alian eltirajon el 

la sama verko, la rakonteton pri la vidl'ino 

de Efezo, per kiu la rakontanto volas pruvi la 

sangemon kaj malfidelecon de la virinoj. 

Vivis f.ojeen EfelO edzino, kiu estis tiom fam

konata pro sia casteco kaj fideleco, ke ec la virinoj, 

de la najbaraj popolioj venis por sin vidi. 

Nun okazis, ke la edlO de tiu Ci virino mortis. 

kaj en sia kordoloro si ne nur laú la kutimo iris en 

la funebra pr.ooesio kun disliberigitaj hanoj kaj batis 

sian brusron P.or montri al la homoj sian doloron. 

sed ne kontenta je tio si sekvis la mortinton tlC 'en la 

torp.OOcambl'lOn subteran, kaj tie si nun grekmore pri

gardadis kaj priploradis sian mortintan edlOn tagojn 

kaj nokrojn sencese. Vidante sian grandan kordoloron 

kaj ke si, dezirante morti, nenion mangas, SLaj ge

pan'oj kaj parenooj provÍs sin f.orvenigi el la tombo, 

sed vane. Ec la reprezentantojn de la estraro si for

sen,dis malattllltitaj . Kaj ciuj homoj kompatis la ek

sterordinare fidelan virinon, kiu nun dum kvin tagoj 

estis ' sen mangajo. Ce si si havis sian fidelan sklav

inOl) , kiu o plorante partoprenis en la malgojo de sia 

malfeliea estrino kaj de tempo al tempo metis novan 

kandelon surla tomban monuIl!enton, kiam la antaua 

forbrulis. 

Tiel la fidelega vid vino igis la sola interpawla 

terno tln la tuta r,egiono, kaj ciuj homoj, nobluloj 

kiel simpluloj , interkonsentis, ke ili neniam vidis tian 

pruvon de fideleco kaj amo ' .. 

Nun okazis tamen, ke la estro de la provinoo 

krucumigis nombron da rabistoj najbare apud la tombo, 

en kiu priploradis la virino sian mortintan edzo]] , 

kaj soldato ricevis la ord.onon gardadi la kruoojn, 

por ·ke neniu forstelu iU:1el la kadavl'oj por enterigi 

gin. Kiam tÍn ci soldaro Cll la unua nokto vidis inter 

la tombaj monumentoj kandelonpli klare lumantan 

ol la' aliaj kaj audís funebran gemegadon, li kom

preneble (li estis ja nul' homo) ekscivolis, kiu estas 

la plflreganto kaj kion li faras, kaj pro tio li malsup

reniris en h tombocambron subteran. 

Vidan1e la belegan virinon en la tombo li kons

sternite haItis, kvazaú li vidus fantomon cl la regno 

de b mortilltoj. Sed kiam li post tio virus la kadavron 

kaj observis la larmojll kaj la ungovunditan vizagon 

de la virino, li kompl'enis, ke si estas vid vino, kiu ne o 

povas sin forsit:i de sia kara mortinla edzo. Tuj li 

alportis sian mangajon kaj komencis peti sin, ke si 

finu tiun senutilan funebradon kaj ne turmentu sin 

per tiu vana gern.egado: la sama ,sorto kaj Ia sama ejo 

atendás ja nin ciujn ' . . Unuvorte : li diris al si (;ion, 

kion ,oni ordinare diras al malesperanroj o por ilin 

konsoli. Sedlá konsolaj vorloj de oh fremdul~ nul' 

turm~tis sin, kaj si komencis ungovundi sian bruston 

eC pli ol anta'lle kaj forsiri siajn harojn super la k,orpo 

de la <mortinto. 

, ;La' S<?ldato taillen ne s.énkuragigis, sed ,provis 

persvadi la vitinon akcepti iom el la . mangajo. Fine 

la sklavino, versajntl venkita per la odor,o de la vino, 

etendis sian manon kaj akoeptis la mang,ajon, kiuB 

ofertis la bonkora soldato, kaj post kiam si fortigis sin 

per manga jo kaj trinkajo, si komencis ataki h obstin-

eoon dtl sia estrino. ' 

- Kian utitou vi havOói, si diris, se vi forvelkos 

per maIsato, se vi tlnteriga<; vin mem viva, se vi sen

ku1pu moroos antau la tempo, kiun fiksis la GO: to, 

»(;u vi opinias, ke la fantomo, la cindro gin 

sentas « ?* 

Ne, revivu. Forigu vian eraran opinion, kaj guu 

1a gojojn de la vioo, dum vi povas. Ec la moda korpo 

tie d l vas vin admoni, bone uzi la viy<::,.I1. ' .. 

Ciu homo aůskultas ne malvo:onte, kiam oni in

stigas lin mangi' au konservi sLan vivon. Kaj tial la vir

ino, senforta post la longa nemangado, ne pro,testis, 

kiam oni Heniigis sian obstineoon, kaj si mang~s n e 

mal pIi avide ol la sklavino antaúe. 

Sed same kiel la solda1o persvadis la vid~'inon 

dllůrigi sian vivon, liel li nun per flataj vortoj kJmen

cis ataki ankau SLan castecon. Kaj la sklavino kunhel

pis gajni sian favoron po:' la so~d::l'o dirante: 

- - » Cu vi ee la bonvenan am()n rifulOs, 

kaj cu vi ne pripensas, en kies lando vi vivus? « *' 
Sajnis anhů al la virino, ktl li estas sufite bela 

kaj elokventa junulo. Unuvorte: ankau en tiu ci rilalo 

la virino ne Imntraústaris La bravan atakoa de la 501-

dato. Kaj ili kunkusis ne nur tiun ci unuan nokton, 

en kiu ili solenis sian unuigon, sed ankau la sekvan 

kaj 1a trian - sed kompreneble nul' post ki[lnl jli 

f.errnis h pordon de la tombocambl'O, por ke, se iu 

konato au alia persono venosal la tombo, li kreďu, ke 

la fidelega edzino mortÍs sUF&. la korpo de sia edzo. 

La soldaton Le placis kaj la beleoo de h ~irino 
kaj la sekreto, kaj tiel ofte kiel li povu; li acetis cÍu

specajn frandaJojn kaj p'ůi:'tis ilin nokte al la tomoo. 

Kiam nun la gepatroj de unu el la krucumiloj 

observis, ke la gardado ne estas tiom zoorga kiom a11-

tatle, ili nokte dekrucigis la korpon de sia fílo kaj 

enterigis gin. La sekvan tagon la soldato, vidint '} unu 

el la krucoj senkadavra, tr,e ektimis, kaj ant1uvi'dante 

b punon li rakontis al la virino, kio okazis, kaj dek

laris, ke li volas antauveni h, jugon kaj per sia 'glavo 

mem puni sian malatenton. Si do arangu tombo:l por 

sia mor~onta amanto. 

Sed la virino, kiu es tis ti-om kompatema kiom 

e::.sta, diris: 
- Malpermesu la dioj, ke mi samtempe vidu 

mortintaj la du virojn, kiujn mi amas pIi · ol cion 

aEan! Ne - mi pIi volonte krucumas mortin :o:l ol 

mi morligas vivanton! 

Tion dirinttl si eligis la korpon de sia mortinta 

edzo el la eerko kaj krucumigis gin ce Id kruco, kiu 

ne havis kadavron. 
El 1a latina: Binar KlW.tsson 

" Vortoj el la Eneido de Vergilius, adresitaj al Dido, 

kiani si hezitas edzini~i kun Eneas post la mor:) de sía 

unua edzo. 
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Sk.izo de esperanta :rn.etrlko~ 
- G . Wa,r1nghlen -

Antaiíparolo 

Mi ne intcncas, en la sekvanta verko, instrui la 
poetojn pri ilia metio, sed simple loompili k klasifiki la 
rimarkojn de mi faritajn dum VRsta legado k kontrol
itajn per longa diskutado. Mi ne opinias mian provon 
tro frua: se oni konsideras, ke nur en la lastaj jaroj 
b'adukigis Faust de Goethe, age de Barthelmess, La 
Tragedio de Horno de Madach, age de I<oW csay , 
Eťtgeno Onegin de Puskin, age de Nekrasov, estas tra
!dukata La Dia I<omedio de Dante, age de I<aJ,ocsay, 
(mi ne volas paroli pri originalaj poemoj ), oni kon
sentos, ke venis la tempo skizi sisteman studon pri la 
Esp-a metriko. 

Sed antau ol entreprenigin, star.igas 1a demando 
- ne cu Esp-o estas poezia lingvo (la cititaj oef
verkoj es tas sufica respondo), sed lau kia mezur{) gi 
pruvis sian poezieoon. K se ni esploras la tem0n lau 
tiu vojo, ni konstatos, krom grandaj kvalitoj , kiel h 
stilfleksebleco k la rioo el kunmetitaj formoj, ankal1 
unu gravan mankou : nia lingvo ne estas sufice el
vokanta. Oni nomas elvokiveoo de iu vorto gian k,ap
ablon veki en la spirito de la leganto vidimpreson, 
imagbildon; la vorto »nego «, ekz-e, estas elvokanta. 
car audante gin, ni mense vidas la blankan k mal
varman teron glimbrili 'de pala suno. Nu, tiun kap
ablon havas tro malmulte da esp-aj vortoj: ciu povos 
konstati, ke pJ.ejofte nacilingva traduko de poemo estas 
pli elvokanta ol la, ec pIi perfekta, esp-a. Tiu manko 
havas tri kauzojn , el kiuj ne ciu estas same grava. 

La unua ostas la granda signifamplekso de pluraj 
esp-aj radikoj , t. e. ilia abstraktcoo. Estas fakto konata 
de Ciuj filologoj , ke vorto ostas des pIi elvokanta, 
ju malpli multajn objektojú gi signas, t. e. ju pii loon
krela gi estas. Plej elvokantaj ' el ciuj vortoj estas la 
propraj nomoj ( » Zamenhof« ), au loknomoj (» Parizo «) ; 
pos~e \'enas komunaj nomoj, kiuj signas tre rnalvastan k 
bone difinitan kategorion el ajoj, kiel »suno, eburo, 
nigro « : laií la mezuro, kiella signata aj-kategorlo estas · 
pIi ampleksa, la elvokiveco malgrandigos gis p~ena mal
apero: »Bela Joe « estas pli elvokanta ol »vertrago «, 
»vertrago « pii ol »hundo « , »hundo « pli ol »kvar
piedulo«, »kvarpiedulo « pIi ol »besro«, k »besto ·:: 
pli ol »estajo«, kies elrokiveoo es tas guste nula. Nu, 
al multaj radikoj Zamenhof donis tre largan k mal
precizan signifon, celante kiel eble plej maldikigi la 
vortaron. Suficas malfermi nacilingva-esp-an vortaron 
por konstati, kiel la naturaj lingvoj estas pIi precizaj . 
La sol a »pinto« signifas F. »pointe, .bout, sommet, 
cime, faite « -G. »Spitze, Stachel, Gipfel, Wipfeh -
A. »point, peak, summit, apex, pinnacle, top, tip, 
nib«. »Rando« estas F. »bord, lisiere, arete, oonroul':' 

*Ántauparolo kaj unu capitro. El la »Parnasa Gvid-
'1", 

libro « de Kalocsay kaj Waringhien. 

132 

rebord, tranche« -G. »Rand, Saum, "Grat, Krampe, 
Umritz « - A. «Edge, brink, brim, firn, rand, verge, 
ledge, sharp oorner, cant«. Kompreneble tiaj esp-aj 
vortoj estas multe pIi konfuze elvokantaj ol ciu cl la 
respondaj nacilingv.aj. 

Dua kauzo ostas la maloftega uzado ' de Esp:..o 
en la ordinara, familiara vivo; gi estas precipe skribita 
lingvo, kiun oni parolas nul' p03t longaj illtcrtcmpoj k 
nedai:íre. Nu, la Ciutaga uzado havas tiun efikon, ke gi 
nedisigeble ligas la obj-ekton au .gian imagbildon kun 
la vorto. Se mi neniam havis okazon indiki markrut- ' 
ajojn per ilia nomo, mi ja scios per mia vortaro, ke 
»klifo « signifas F. »falajses «; sed la franca, ne la esp-a 
vorto estoselvokanta. Same okazas pri la kunmetita.i 
\'orto j , kiuj respondasal simplaj nacilingvaj vortoj' 
(ekz-e: patrolando): se oni ne daure lrutimigis percepti 
rekte la simplan ideon tra la malsimpla formo, la spir
ito gin mallerte analizos en giajll elementojn, k tial 
ne rioevos la drastan imagbildon. kiu tiel gravas en 
la poezio. 

La tria kauzo, la plej grava, estas la tre ofta 
mzado de vortoj formitaj per mal, ne au sen por sig~ 
nifi la kontrauojn. Tio ci malutilas -la poezion, ne car 
ili estas ne sufice elvokantaj, sed Car ili estas kontraií
sence elvokantaj. Ef.ektiv-c, se ni rememoras la klasifi
kon de la vortoj lau iliaelVlOkiveoo, ni vidas, ke g~ 

ostas despli malforta, ju pIi abstraktaj ili es tas ; nu, 
plej abstraktaj \lorto.1 estas la grarnatikaj iloj , la 
»morfemoj «; kiel morfemo, la negacio estas tute sén~ 
je poezia valoro . . Ne rimarkinte tion, kelkaj poet~j 

faris verajn kontrausencojn ; por ke .la leganto sen tu 
la malon de konoerna impreso, ne - sufiCas kunmefi 
negacion kun la vorto.1, kiu.1 .gin esprimas; car oni 
ne forigas tiel la evitendan impresoll: ·oni eh'okas 'la 
imagbildon, dum onikredas gin forpeli. Dezir.ante 
priskribi grizan vintran tagon, Grabowsky skribis : , 

La tago , malvarma, malgaja, serisuna ... 

verso tai:íga por doni la impreson de "sunplena somoC,:
tágo; tiun bildon la u.zo de mal ne forigas de l~. 
spirito .de la leganto (mi nuu_ ne P!irolas pri la mru.,. 
gusta uzo de la vokalkoloro: yd. §.3g). Tiuj. mal
vortoj ostas vera plago por la poezio -k ne 'nur p'Or 
la poezio: pensu pri la sekvoj , kiujn ' havus miskiHrip- . 
reno _de porautomobilá surskribo »Turnu maldek- , 
stren! «. 

El tiuj tri kaiízoj oni povas eSPeri, ke ladu . 
unuaJ iom post . iom ma1áperos, laň ke' Esp-o estos" pIi 
diskonata. ,Efektive, ' giauZado por :pli' teknij<ajiI.zoj ?· ... 
dévigos gin' p;ecizigi la tfO koruuzajn térnllnojn. Jam . 
antau niaj okuloj ni vidisapud la fundameuia »fosilo « ~. 
stangi en la 4a Aldono .»pio.oo « .k » ~pato« . Apud ·la 
fundamen~fl : »murmuri« ' ~askigis ' éQ, :J.á: 3a AldQDO 
ldlilstri-«, -k .ZamenMf '# krórÍ.1e oňčiá)igindan ,;.tat 
• _ li . . ~~ ~ . 



' surk Apud la lundamenta »blekl « ta la Aidonó 

.metis »miaiíi«, la 2a »grumbIi «, la 4a »kluki« : plie 

Za:menhof uzis »grunti« k »kveri «, k oni' komencas 

renkonti »heni« k »ululi«. Certe, ke la evoluo ne oes::.ls. 

Same, kiam Esp-o estos lernanta jam de unuagradaj 

lernejoj, la infanoj lrutimig'os DOmi rekte la objektojn 

per ilia esp-.a nomo, ne piu pasante tra sia patra lingvo, 

k Esp-o . akiros tiam multe pii grandan elvokiveoon. 

Kontraiíe" ne estas ia ajn sanoo, ke oni iam tute 

forlasos la tiel genie elpensitan, tiel oportunan sistemon 

de la mal-vortoj: la ekonomio en la lingyo estas tro o 

grava por esperi modifon. Nur por kelkaj oefaj ideoj, 

oni iom post iom kreis ~pud la mal-formo alian 

simplan. J am de la komenoo de la lingvo oni diris 

»forgesi « k ne »malmemori« »gajni« k ne »mal

perdi «, »komenci« k ne »malfini «, »hieraií « k ne 

»malmorgaií «, kvankam ti:uj kunmetitajoj estus tíel 

logikaj kiel »malfermi« aií »malsupre« . Je ciu cvo

luetapo oni povas nati tiajn konkerojn: en la FundJ

mento »falsa « anstataiías la antaiían »malvera« ; en 

la la Aldono »fiksa « vanigas la gistiaman »senmova «, 

k »naiva « - »senartifika«;. en la 2a »stulta « (= mal

sprita), en la 3a »aflikti « (= malgojigi), »efemera « 

(= maldaiíra), en la 4a »kalva« (= senhara) esws 

atestoj pri la sama tendenoo ; kelkaj aliaj atendas an

koraií oficialigon ( «kompleksa « uzita de Zamenhof 

anst. »malsimpla« ), k oni povas ec supozi, ke, ce 

granda vastigo de la esp-a turismů, oni pro la supre 

aluditaj kaiízoj akceptos »sinistre« k »infre « apud 

»maldekstre « k >;malsupre«. Sed tia kreado restos ciam 

fragmenta en nia lingvo, k H:l.S3jne ne;:Jiam generaligos. 

La poetoj,kiuj bezonas tuj drasta~ vortaron, devos 

helpi al si mem. K tio estas ebla: preskaií en Ci'U 

lingvo Ja poezio, se gi ne kreis por si apartan lingvon ,. 

kiel faris la helena, almenaií rezervis al si uzon au 

kreon despecialaj vortoj: ni pensu nur pri la francaj: 

»courroux, IOnde, penser « apud la prozaj vortoj {( 

»colere, ,eau, pensOO«, la italaj »lumi, vanni, natali, 

augelli« apud la p:.;ozaj »occhi, aIi, nascenza, ucelli «, 

la anglaj »steed, brine, gale, mead, main, bosom, wrath, 

brow « 'apud »horse, sea, -wind, meadow, sea, heart, 

anger, .Io.r;ehead« ktp. Kial Esp-(), kiu imitas tiujn 

lingvojn sur aIiaj kampoj, ne imitus ilin sur tiu ci? 

Kial,' konlraií l a prozaj ~orboj »malgaja, maivanna, 

Imallonga, ma1rapida, malfermi«, ne starus poezia j 

te.rminoj, ~igriitaj , kiel tiaj, en la vortaroj »trista, frida. 

kurta; lanta, a~erti «? Mi dezrras, ke pri ci tio es~gn 

nenia miskompreno. Ni neniel intencas ~a'Ogi aií Jorigi 

.řan ajn radikon de la Eundamento, kiun ni severe 

,ga1"dask obse~vas ; ![Íi volas siruple sekvi la vojon mon

tritan al ni de .,Zamenhof mem, k de la kompetentaj 

..kompilintoj de la4 .0ficialaj Aldonoj, proponante apud 

Mordinara f,ormo, alianakcesoran k. specialan por la 

pOezio.Tio eslos nur daiírigo de 1a gisnuna evoluo, 

ne revolucio. 
ď . La kQnkludo de tiÍij kelkaj rimarkoj -estasdo 

,avora. Mime ' vol~s '~ri, ·ke de -nun Es~ poy.as rivali 

A FOfllSMOJ 
. . . ~ Kiam mi konsideris, kiom da diferencaj opinioj 

pr! un.u atero p'0vas e~zisti? el k iuj Ciu trovas dejlmd

an~on mter la sc!?nculo!, ~al ke .nu/" .unu sola el ili povas 

( st! vera, h~m m! ~onv!1lk,gLs: ClO , kw estas nur vedajna, 

(stas vedaJne malgusta ! Descartes 

" . - 'l~iam ni ~rojesoroj esta~ neoer taj kaj §anceligaj 

P',! m pl ocedo , nt komencas ntan tezon per »k!el oni 

sc!as «. (Fizikisto) W. Dove 

, - Ni, es tas ciuj sujice jortaj por elporti la mizeroll 

de I prokslmulo. La Roohefoucauld 

- [( iel nia irado es tas nul' jalado ciam retenalo , 

la vivado de nia lcorpo eslas nul' mortado konstunle r.~ 

le,na/a , mor/o cwm pro/~rastata. Tamen ni daurigas nian 

v!vadon kun ,!,lUlte. da lnte/'~so kaj zorgo kiel eble plej 

lOTbge, w'!I'e lael On! blov§vet!gas sapvezikon kiel eble plej 

Longe kaj grande, kvanlcam OTli cerle scias, ke qi estas 

krcvonta. Schopenflauer 

- Homo , kiu jw'as amdeklaron kun ma lvas taj 

pupiloj, hipo/ť/'itas .*) C. 1. Schleich 

- [( iam OTli trovas stilon natura-n oni estas tute 

mirigila kaj ravita , car oni supozis aut~ron kaj trovas 

~mM p~~ 

_ -- ~ n~w!~ !a p,tej hone.sta homo, precize esplorinte 

lau l.a legO] C!,!J!l sUlJn agoJn lťaj pensojn, trovos, 'le li 

en Sta VIVO mL/um ume de/ťjoje m eritis esti pendigata. 
Montaigne 

, - Ciu enestas ell. SŮl ~onscio kiel en sia hauto lcaj 

vwas senpere nul' en tm: tUli ne eslas eble tre helpi lin 

de ekstere. Sur scenejo unu ludas princoTl, alia !wnsilis

t~n, tria ~ervis~on , au soldaton, au generalon. Sed liuj ci 

d~jerencoJ ekZLs~as nur en La eksteraJo; en La interno, 

k~l kerno d~. tUl aperaJo eslas ce ciuj la sama : bedaLi. 

nnda k.omednsto, kun siaj sujero /wj mizero. Same es tas 

en La vwo. Schopenhauer 

(Walter' Uppmann) 

*) , Car fortaj emocioj vastigas la pupilojn. 

kun ia nacilingvo: 50 jara praktikado, ec en la epok() 

de ľ elektro, ne povas eg.alvalori milja ran prilabor

adon. Sed kiam oni, kiel mi faris, tralegis preskaií la 

tutan esp-an literaturon de la »Nega Rlovado « gis »En 

Okcidento nenio nova «, oni vidas tre klare, ke la post

militaj verkoj prezentas tre gravan antaňenpaSon k 

lingvoprogreson. *) La teknika jn problemojn 'de Vers

farado ni povas do sentime .alpa§i, konsciante, ke nia 

laboro ne estas vana batado de venta, sedebligos Dovan 

ekfloradoD de nia ' kara esp-a poezÍJO. 

Mi ne povas fini tiun antaiíparolon sen remem')r

igi la nomojn de miaj antaúaDtoj, Sroj Cart, Pariwt, 

. Vaillant - k precipe sen danki Sron Kalocsay, al kies 

valoraj konsiloj mi multe s!1I~. Restas nun al mi 

dezíri, lau la antikva formul~, ke tiuj, kiuj legos tiun 

skizon, sen tu tiom da plezuro; 100m mi ~is, skribante 

gin. 

'" Opi tamen ne miros, se mi citos kiel eble plej 

oíte versojn de Zamenhoi: konscienca studo de li aj 

verkoj est~ tíel necesll por fjrme ťondi metrikon, kiel 

P?r kompili vortaron aií ellabori gramatikon. 
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~ot1harmonio 

La skandQ de la ritmo kl la aran~o de la rimQj, 
kiujn mi ~is nun studis, ne devas esti la sůla zor~O; 
de ľ poeto: li devas atenti ankau la harmonion, t. e. 
la agordon de la kionsonantoj k voka!oj interne de la 
versů. Antau ol entrepreni trun studon, estas bona me
můrigi, ke pro la akcenta struktuI10 de Esp-ú, ni 0~{U
pi~os nur pri la kQll.&Ouantoj k voka1oj de la akce:Jtaj 
silaboj : tiuj de la senakcentaj ne estas per si mem 
suficerimarkeblaj por fari elektou, ili povas nur pii
fortigi la harmonion de la akcentaj . 

iRipeton de sama au simila kQnsonanlQ oni nomas 
alitenlcio. Ki,el mi diris supre, gi estis esenca elemento 
de pl'agel'manaj versoj. K. Kalocsay imitis tiun sis
temQn en sia »KQngre!>" Runo « : 

VQkas voe' de Viiinemoinen, 
Vibras vok' en vaga vento 
Kaj gin Inugas malprQksimaj 
MQntoj, maroj murmurantaj ... 

Tiu aliteracio, kiel lOni vidas, anstatauas la rimon. 
Sed en la rimaj versůj, la aliteracio, malpli ůfta, ludas 
akcesoran 1'ůlon. Oi servas precipe půr pentri la natur
ujn bl'UQjn, la movojn k la sentQjn. Cetere lOni devas 
Ciam memori, ke la sonoj ·estas esprimivaj nur ůkaze, 
k sugestas ion nur se la en ili cntenita ideo akordas 
kun tia sugestQ: la ripeto de TJ estas elvokiva en »sus
uro «, sed ne en »uzuro «; tiu de K estas sugesta en 

. »klaki « k »kraki « sed ne en »kaki« au »makako «. 
Aliflanke, la 1'espondo inter sonQj k . sentoj estas certa, 
sed ne logike difinebla: lOni do ne devas serei en til~ 

kampo matematikan precizon. 
La dentalQj (dt) k guturaloj (gk) esprimas ge

nerale la obstinQn, persiston: 

Ec gufo malgranda, konstante frapante, 
l'raboras la monfon granitan... (Z) 

La verd-an stand.ardon tre alte ni tenos .. . (Z) 
k ankau simple 103 emocion: 

. .. Nun mi plene sentas 
La tutan terurecon d.e ľ dangero. (lf) 

La guturalůj, miksitaj kun R, pentras la krudajn, 
sovagajn bruojn: 

Rai'Ikaj korvoj eirkaugrakas ... (T. Jung) 

Stona mur' kun tondra krak' . 
Krevu sub la peza h,ak'! (B. Rifling) 

La rkvidoj (Ir)k nazaloj (mn) donas impre:ůn pri 
mildo, káresemQ: · 

Af.. brustů la mia, ha, gi mm doloras, 
Almetu maneton, amo3ta k'1abinQ... (FK) 

Nun, kun flu ' pIi mQla lOL river' trankvila . .. (K) 

Ha, legi. longe el oku!a he~(), 
T vielan ravon ..... K . (K .' 

La lipaj fákativoj (fv) esprimas fizike mi'dan k 
sonoran blovon au fluQn: 
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Snr fiugiloj de laciIa veniQ .. . 

Kiel vento la blovanta, 
Ili flugis for ... (FK) 

Fresa parfum' elirisel la asfQdeltufoj, 
La blovoj de la noktů ekflirtis sur Galgala .. 

Sed ili půvas esprimi ankau multajn sentojn, 
I I gůjeksciton: 

Printempo volas veki vin per vibre fobra kiso .. (K) 

Kaj vian familion vi. omam-os 
Per nQvaj, fresaj floI1oj de la vivo... (lf) 

la forton: 
La viro kun la fera "ol', la filo .. . (lf) 

la funebron: 

Floro falis ankJOfau! Sekigis herhero kaj mortis, 
Velkis pro vintra la frusto ~ia verdanta to~iů .. (FK) 

La ripeton de sama au simila voka'o oni nomo3s 
asonaÍ1oo. Lau sia esprimiveoo, la vokaloj grupi~as 

en tri grupůj: ta klaraj (I, E) , la 1"YlJIlI;klaraj (O, U) 
k h mela (A). Kvankam ilia esprimiveoo estas malpli 
facile difinebla lOl tiu de konsonantoj, oni povas du·i, 
ke la klaraj , precipe I, servas pŮl' esprimi la malgajon, 
plendon, melankolion: 

... Pleje nun min via Carm' alti1'as, 
Ravita mi priskribas vin, Car mi je visopiras.. (Z) 

Mia mizero, ,mia mizero, 
Cu mi vin finQS iam smeri? 

Sed griza jam igis ee mio3j tempioj 

(FK) . 

La nigra harar' . . . (K) 

La malkLaraJ esprimas surdajn sůnojn (kid en 
la vorooj: tondro, ronki, murmUI1O, zumi ktp) ,au 
timigajn imptesojn: 

Nůktuo jen ululis sur Forumo.. (M. Lukas) I 

Morgaií uragano kun hurlanta mugo.. . (K) 

Cia tomb' malfermis .buson kun murmuro . . (K) 

A miksita de E k ° servas kontraiíe por signi 
sonorajn, ~jajn sentojn: 

! 

HlO, ardu la koro en flamo, 

Gin hardu la fajr!> de _aIDO 

Por granda kaj sankta fervor ', 

kaj sonu la voko třa l' mondo, 

.Ta vane, sen .kora respondo, 

Jam oorte ne sanos gi for! (K) 

Antau lOl forlasi la studon pá lavokaloj, ni 
devas rimarkigi la harmoni>efektojn, naskitaj de la si
metriaarango :de la samklas.aj · vokaloj (EI - OU) en 
laakcentaj sjlaboj. Tiu ci versmuzilro; kontraste kun , 
la sonimito, he est,as esprimiva k ne dependas de la- .. 
esprÍnťÍta idoo. Cétere, po;' ke la harmio de: la 
vokalgrupoj estu pe~ceptebla, gidevas respolldi a1 la

v 

a·rtm~o de la piedoj Ciuflanke de l~ cezuro . . Jen · kelkaj 
. mallongaj indikoj pri tru ·tre riCa :rnáteriJ: 



Trtoble trl minuto] 
Intervjuo prl AELA 

»Nun post UEA, JeK, KR, LKK - ankorau unu 
mistera organizajo! « mi kriis kun indigno, kiam mi 
legis prospekton de AELA. »Fulmotondro! Kion ili 
volas? Monon? Kompreneble. Kion ili donas? Librojn. 
Ah - librojn! Jen alia afero. Ni rigardu. AELA ~olas 
doni al siaj membroj librojn, librojn kaj ankoraUfoje 
1ibrojn. Bone: La prezo? La kostoj? En tiu ci momento 
mi ekprenas mian kapon, miaj okuloj vastigas kiel ai:it.o
rad oj , mi elkrias: »Bleier , vi bankrotos! Vi frenezigis! 
Vi ruinigos vin mem, la eldonejon kaj nin kompatindajn 
verkistojn! !« 

. Rigardu! Program o de AELA por 1932: 6 libroj, 
preskau. sume 2000 pagoj, inler ili originalaj kaj iraduk
i laj romanoj , riee ilustrita libro pri pentrarlo, Hungara 
Anlologio kaj - Encíklopedio de Esperanto, ciuj libroj 
kun~ en la va1oro de sv. fr. 55.- riceveblaj por (nur!) 
13 sv. fr. 50 l;entimoj. 

Blufo? Aprila sercb? Simpla preseraro? .. Mi kur
egas al la telefona aparato. Mi devas averti, protesti cn 
1a nomo de la malsatantaj verkisloj ... 

»Hallo! Interurban cenlron! « Procedo enuiga. "J e3, 
~80-84! « Ekscitite mi alendas ce la aparato. Fine S0110 1"
igo. 

»HalIo! Kiu ťie? .. {( 
Malproksima voco respondas: 
»Hallo! Bleier! « 
»Bonan! Ci tíe, ne míru , Forge! Auskultu, mi estas 

tute ekscitita. Mi jus legis pri via AELA. Prezoj neeblaj .« 
Min interrompas voco tule natura, neniom surpriz

ila, kvazau okazus tuteciutaga afero: 
»Tranhiligul Cio estas en . ordo. La afero estas 

simpla. Gis nun la Esperantaj lib roj estis multekosLaj. 
Tial ili vendigis en pIi kaj pIi malmuItaj ekzempleroj. 
Sekve, ili devis farigi ankorau pIi multekostaj. Sekve ili 
vendigis en ankorau pIi malmultaj ekzempleroj. Jen la 

La a.Koontv{)kaloj povas interrespondi duope: 

Ni gin atingos per la potenoo i i-e e 

Kaj nin ne timigas la noktaj fantomoj 1 1- 0 (. 

Ni paso post paSo, post longa laboro a a-o 'O 

Autuno nebula! Arbar' nudiganta! u u-aa 

IIi povasalterni: 

Tiam atendas nin rekompenoo i e-i e 

Al vi iris jam úf~ooj a I-a e 

Nur reHe k~rage kaj ne flankigante e a-e a 

La Fúrto mistera de l' mondD nin benús oe-oe 

au ringe sm ' respondi: 

Se donas Di' al vi favúoon 

FDrte nistaro, brave .la.boru 

o i-i 'O 

'O a-a 'O 

~ Vi ni · ne venas kun kredú nacia i e-e i 

La verdan standardon tre alte ni tenos e a-a e 
FIQradas ankQrau la flO1'Oj en valQ a '0-0 a 

(Ciuj Z, krúm la 4a FK k lasta: K) 

,Eh lá c versoj de malp.l,i. simetria ,ritmo prezent
igas la Samah~QniQ, sed lau formoj pii mrusimplaj; 
ceter.e ''Oro, '<kvas atenu Dur la ·eťek'tive prúnoncatajn 

vera »peka cirklo«, en kiu komencis jam tule sufoi.i~i 
la Esperanta literaturo. Nun, kion ni volas fari? Turni 
la direkton en la cirklo. Doni malmultekostajn librojn, 
sehe vendi pIi multajn ekzemplerojn, sekve ankorau pIi 
malaltigi la prezojn , sekve vendi ankorau pIi multajn 
ckzernplerojn. El la » peka cirklo « ni volas 'fari ""irtan 
cirklon «.« 

»Bonegaj ideoj I « mi konsentas, »Sed cu vi ne timas, 
ke la libristoj unuanime-unumane vin slonunlos? « 

»Ne, car ili nepre re\onos pIi au malpli frue, ke la 
malkara libro neniam m :dutilis :lIla libristoj. (}i ja !r.u/,
imigas La homojn legi. « 

"Vi pravas ! Estas fakto ke ekzistas miloj da Esper
antistoj kiuj avidas uceli librojn, sed pro la krizo ne 
povas elspczi tiorn da mono. Sed gusle tiuj krizaj tempoj 
- cu \, j ne tirnas ilin? « 

"Krizaj tempoj ? IIi guste favoras nian AETA. Car 
kion la Esperantistoj faros sen AELA? .. « 

)dlallo! Tr i minutoj pasisl .. interrompns mislm'DI 
voeo. 

»Ankorall tri minutojn! « mi krias. »Vi csLas terura 
optimisto 1« 

"Mi dankas la kompl imenlon! La pIano de nia EA LA 
volas venki la krizon . Neniu havas monon , almenall ne 
multan, Konlrau liu malagrabla fakto oni povas balaJi nUl" 

per malaltaj prezoj. La gisnunaj prezoj, inler la nunaj cir
konstancoj, kondukus neeviteb!e al la cesigo de cia cldon
agado, car la libroj nehelpeble simigus en la magazeno. 
Sed la kvaronigo, ee kvinonigo de ci tiuj prezoj po vos 
savi la situacion. Precipe, car oni ja povos pagi ankai:i 6n 

partoj, Pripensu ke la mernbrojn de la AELA ~.argas 
monate malpli ol 1.5 sv. fr. do tage mal pIi ol 5 cent
imoj, Kaj . por tiu sumo ili havos jare ses ampleksajn 
librojn, kaj krome 'ankau recenzgazeton, kiu raportos 
vigl.e pri nia tufa literatura vivo. ({ 

»Kion vi diras! « mi demandas surprizite. »Ankorar. 
recenzgazeton? Ne, tio es las tro , tio ne volas eniri mian 
kapon! « 

ak'oontojn (vd § 10): 

Kvinjamboj : 

Púr ml nen/am t/on mi dezTris 

An/mD lla bEla k libEra 

Ne mAnkas Al mi bEnú de ľ ciElo 

LibEre splri nE signlfas vlvi 

Si dOnu vE'nkún, glOron kaj ricEoon (If) 
Jen mlIda Ombr' allOgas vln ripOzi 

Al brUsť klinlgu kaj mi vln ventUmQs 

CollOnga vlv' admOnas n/n rap/di (K) 

Aieksandroj : 

La DOmQ, mi memOras, sonOre, dOlce sOnas . .. 

Lillojn de ľ an/mo kaj rOzojn de la kOro 

Kaj ~la fantazl'O kiel la vE'loj SvElas 
P,upIl{)j viaj tAmen albrllis, divenAtaj 

La vIbraj violOnoj post mOntoj múldekl/vaj (K) 

. Sufieos tiuj kelkaj analizoj por múntri la sek
yotan . YQjOll: ili poovos ank.au, mi esperas, ke llÍ.a 

esp-a poezio penva.1Oras ne nur supi.aj;m k: neglektan 
tralegadon, sed ja la studon I( kritikan esploron, 
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»éu ne ~nde anítí? éu oni ne půvas esperÍ, ke tÍel 
oni tra~a~os la kriwn? Nia sipo certe estas bone ekipita , 
havas elektitajn §ipanojn, prenis bonan direkton . .. « 

»Bone, bone -« mi diras nervoze, »Sed se oru ne 
havas ec kvin 'centimojn tage? « 

»Hallo! la dua triminuto pásis! « malagrablas ree la 
mistera voco. 

»Allkoraií tri! « mi insistas kiel ebriulo , kiu mendas 
la trian botelon. 

».les, ankoraú tri 1« ehas alia drinkemulo ce la 
trallsa fino de la drato. »Kion vi diris? Se oni ne bavas« 

»- se oni ne havas tiujn 5 centimojn! « 
»K,iujn centimojn? « 
»Nu tiujn diablajn 5 centimojn tage por e3ti membro 

de AELA?! ... « mi krias ekscitite , car mi volas elprofiti 
la lastajn tri mjnutojn. 

»Nu, povas ja kuni~i du personoj pá 2.5 centim oj 
tage, aú. tri personoj po 1.66 centim oj , ili povas kuno 
legi kaj, poste inter si dividi ai:"! lotumi la librojn. « 

»l\1i komprenas. « 
»Tlal ankau la program o es tas tiel varia! Ci u trovo~ 

konvonan verkon por si! Jam la 6~0 paga interesega 
Enciklopodio de Esperanto valoras pIi, ol la tula . sumo, 
kiun o~i pagas por ciuj libroj 1« 

» ~one, bone, bonegel « 
»Kion bezonas Esperanto? Librojn I PIi ol iam ajn I 

Por la ' lil1gvo, por la movado, por la verkistoj! Librojn, 
por kiuj estas inde lerni la lingvon! « ekscíti~as la I'OCO 

ce la trans a fino de la drato. »Ni povus diri sen fanfar
on~do: entrepreno tíel grava kaj utila por nia. lingvo kaj 
movado, ke Ciu ~sperantisto devas ~in subteni I Sed ni 
tute ne volas voki al ia »esperantista oferemo «, kiun ni 
tre alte taksas, sed je kiu ni jam delonge cesis kalkuli. 

HlA ./lNGlJC,O 
JlIL:IO BAGRl' -

En Varsovio 
Varsovio . .. Dense neyas. La senfortidin/a vintro 

faras ligon kufl. la marta vento por jeti sian. koleroTl al 
/líaj oongoj. La moderna pilgriman.to rifuyas ť(1la elektran. 
velurilcm koj tid proksimiyas ul la /ombejo, en kiu ripo
zas postlasita korpo de koro , vivanta ce nun inter ni. La 
ba/e tado de tiu ci nevidehla kol'O estus la sola, kio muzi
kas pri espero en la hodiaúa renversita mondo. La pro
funde sincera kredo de tiu ci koro lulas mian animon 
en pieeon ... La unuan fojon antaú 22 jaroj mi eknúdis 
yian vo~an vocon. Tiom da konvinka fido estis en yia 
voco, ke mia revpelanta juneco memvole farigis 4ia 
sklavo.' La sorean melodion de tiu ci kol'O mi aúskultis 
Imn la entuziasmo de la dudekjaruloj . . . gia voco resonis 
en mia <mimo dum la mortvoma' tondrado de la lcanoTloj, 
gia kredo ku.ragigis min dum la animmuelaj jaroj 'de 
Longa milřtkaptiteco kaj la melodioj de tiu 'Ci kol'O karesas 
nun miqn homan vivon, li.riÚln kaj cifonitan, dum mi 
rigard.as rigide senlarme en la haoso/l. en kiu baraktas mia 
tuta famil.io: la homaro. 

Varsovio. ; . La pordego de la judu tombejo oscedas 
al ni. 'En mw animo tremet.as emocio. Mi preferus esti 
sola. ~! i dezirus piori, ploregi. Mi volus envgrtigi La re
vojn kaj se'niluziiyojn de dudekdu jaroj kaj ' malfermi 
mian tatan" an.ím.on antaú la tombo, en kiu kulas polvig
anta, malvarmq korpo . .. Majstro, mia amata Majstro .. 
pardonu al mi la mutecon de miaj lipoj. Cio kaj ciu 
Oenas mm <(!irfwií via tombo ... El in tel' la -tomboltonoj 
1a impostprenantoj de la pio kaj pietato, '.la pagataj 1caj 
dunge~tai, pre.gantoi liksas sian m.alsatan r~9.a~do.n al'!""i. 
Ho, klel .dolorel' Cu fremda bulo povas alri hon, klOn , 
mi -sen.tOl,' · /je via tóm'bo? Cu ekzis.tas ťia elokventa p,.e-

Prefere n~ povus did, ke ni ne voias rtcevi donacon, ni 
volas do.ni donacon. Sed ankau tion ni ne diras. « 

»Momentoll , haltu, ankorau unudemandon!l« ml 
krias. 

»C;i tie ne temaS pri donaco, .sed -pri ambauflanka 
reciproka gajno, SUl' la bazo de prudenta kaj reala kalkul
aclo. « 

»Unu gra"an demandon: kiel vi imagas al vi la 
aferon kun la verkista ... « . . 

»Nikonstruas aerkastelon el stono kaj stalo kaj invi :as 
logi la esperantistojn por la ,plej malalta luprew! . . . « 

»Haltu, poe'to! Nul' unu demando: la verkista hon- ' 
OI.·ariol? 1« 

»Tri minutoj pasis 1« krias la Fata Voco. 
» Ůis revido en Parizo! « la alia. 
)) He, he, haIlo , cu la bonorario same estos kvin

onigata?? ... « 
llesponde la telefon o sonoris en miajn orelojn kaj 

ehe ripetigas la hela frazc;J )) Ni konstruas aerkastelon el 
stono kaj stalo kaj invitas lo~i la Esperanti,stojn por la 
plej malalta luprezo ... « . 

.. " Post unu horo alvenis telegramo. Mi sire 
malfermis gin. Miaj manoj tremis, kíám ml legis la 
tekston: 

1000 membroj por AELA jam a:'ighis stop malgrau 
prozredukto ni decidís duobligi verkistan honorarion 

L. M. 

Post tiu ci telegram o mi estis kortusita. En tiu ci 
momento mi konfesis, ke tiu ci J\ELA estas la plej 
mistera orgaruzajo de Esp~ratltujo, ke ~i estas la plej 
~randioza entrepreno de la dud,eka jarcento . .. ! 

Jean Forge. 

yanto, kiu. povus doni flugilojn al r:r:tiaj pensoj?Tia ne 
ek zisicts, mia vivantkora Majstro. 

Pardonu al mi, ke mi venis kunmalplenaj manoj, 
ke minj lipoj ne murmuras preyon, ke 'miaj okuloj sen- 
larme fiksigas al via tomboltona, ke starante en la densa._ 
rwgado mi pensas pri tio, ke ictmen estus ' bone kaj dece 
dungi unu el la spionanÚlj preY($tfJj .•. ho, 'ne pro la 
prego mem, sed' pro tiu peceto d<l pana; kiun ,li povos 
ace(i per la grosoj. La mizerplufiita vifayo de la :Vivo 
lSubprenws la · pian emocion kaj ekVfla~ 'Cll mi la ,H.omo, 
tiu homo, kiun anictú 22 jaroj veki&, cel, flormo la esper-
muzika melodio de via koro. · . 

Majstro, mi hOlllas pri , mia muteco' 6e via tombo. 
Ho, kiel mi dezirus pregi al ta Mistera fo.rto. Jes, p!,e{ji, 
sed ne kredperdinte, ne kun morti'nta .~pero en mia 
animo. Mi dezirus preyi tiel, kiel , aTUau lOTig<Jj jaroj, 
kiam por mi .. la Homo estis promeso kaj ne ruiniyinta 
prudento. Mi ne povas preyi, Majstl'o. Lainjana kredo 
mortis .en mi koj la scio donis nenion. ' 

?rl i ne pregas. La danko de mia a~ima .senvort!l, 
senLarme, sed. ku'}: ?~for§irebla a'!t? ~,~rk;a4I!renas vi?n 
tom bon. En tm CI, clrkaiíprerlO enes~. VlVas v(ll'ma cae 
liu fajro, kiun. ta dolea melodiode bW kpra' pri .,ta . homa ' 
Hamo fJagrigis ~en mi. El . Íá. iaf7l1J ' flag~ant~ ffJjřo restís " 
nul' fajrero, sed gin mi . potias dánki sole(il vi. Ce tžu 
ci palpebí·um.anta fajrero mi varmigas 11l;ian frosto.tl'p,m·~ 
antan aTliinon, la . vivolI de tiuci fajreto ' mi nutras kaj el 
ties varmo ' mi donas al tiuj, kiujmcdoofmas, t,.ein.a.~ 
pro f'wlo dum ta vintro de ta Vi1!o.~ Kaj - mi ne esWs 
sola. H,odiaií..iam centmiloj da flagruntaj)wrmdoj brulas 
kaj lumas- kaj ciu ricevis siun lumon;' sian _ varnion ,de via 
koro. Majstro mia, mi 'dankas ul 'vi.; ci tiun ·lumon je ta 
/lomo "Úe ,tiuj, kiuj veTios post ni ' kajHuj vidos ťioT,l, 
k{o-n sole vi vidis en via profe.ta:- .fnspirit.eco ... Ripozu 
pace post labol'o. La s.emaJÓ jam:'ékf ~igiskaj , p'roTfl-e8,.as 
abundan .. 1dkol~ori. 



Varsovio . .. La filinoj de la Majstro honoris min 
Iooj ili malfermis la pordon de la m emorajoj antaii mi. 
Mia r-igardo reve migras sur iliaj trajtoj. Ce kies vizago 
res peguligas lia milda mieno? Mi alentas pri la voéo de 
la orfinoj. En la voéo vibras la ri'mo d '! animo. Al kiu 
el ili la sorto do/wcis pIi el la patraj riéajoj ? Neelde 
seii. IIi ambaii es las ·egale k omplezem aj kaj egale mod
es taj. Nul' en la temperamentoj es tas difereneo. Sajnas 
ol mi, ke la pii Juna, f-ino Lidja Zamenho f, hovas pii 
reveman na/uron kaj en si v iglas pii Za balalemo por, belaj 
ideoj, ol en sia fratino Sofia, bu impresas kiel la elrvi
librita boneco kaj mas/ri1w zorgemo. Senceremonie, sen
po:e ili montras al mi sian hejmon lťaj iiia parolo ne 
havas eé nuancon de ia ofieiala patoso, láam ili kI01·igas, 
informas pT'i la postlasitaj objel;;loj de ilia palro. J( vawii 
ili ne estus liaj filiiwj . Jen, jen ! Cusle tiu ci spon tane
eeo pruvas, líe en iLi ambaii vivas piu la palra animo. 
I<araj, vonnlwraj samideaninoj, kiuj eiaminu,te reme
morigas pri la modes teeo de la Majslro: »Mi ne eslos 
majstro, sed ega/ranga batalanto de la ideo. « 
, Sed mi., . mi farigas sklavo de la irn preso, lcian /a 
viq.v de la m emorajoj velws en mi. Mia rigardo {onge 
ripozas SUl' la sla-ibotablo , SUl' kiu preligis j e vivo nia 
lingvo kaj mi kal'esas Za klavaron de la malnova s!ťrib
masino, SUp f l' kiu laborante lclinis la foririnto. Por longa 
momento haltigas min la kolorperdin/a l-wnapo, SUl' lúu 
lia la,ca kol'o fordormis. Medaloj , insigno j , m emorobjeh
toj , diplomoj kaj riCa bibliolelco de la Majstro donas 
ian muzean atmosferon al la logejo. 

Mi dezirus vidi lian mansJcribon lw j . .. kaj dank ' 
ol la komplezemo cle la du fratinoj mi vidis tiajn manus
kriptojn de Zam enhof . pri lúes ela islo tre malmaltaj 
scias. Mi pe las permeson pOT' Jcopii I,elkajn linioj!l cl 
ili. Volon te ili plenumas mian cleziron kaj iom en l.Ocii l~! 
mi foliumadas. . 

Jen kajero. Mi legas: Lingvo universala :fo c. gra
matiko e verhio laul trema ridakco del anno 188 1, 
Varsovo (Kajpassa i Augusto del anno 1881.) 

Jen plelw gramatiko ',un vertaro kaj ekzercoj, IW Il 
lcelkaj tradulwj, Ne multaj scias pri tiu ci lingvoprojekto. 
Ni scias nul' pri L ingwe Uniwersale, lúes nask igon festís 
la junaj gimnazianoj en 1878 l>:aj pri la nuna Lingvo 
lnternacia. Dum la unua reforma periodo Za:menhof 
f aris novan projekton, kiu f elice malaperis posl la publi
trigo dp. la specim ena tel,sto. Tre vedajne, gi ec ne est i, 
plene prilaborita. Sed nun antalL mi lwgas lwmplela gra
matiko. pri kies ekzislo mi ne sciis. 

Mí foliumad-as. K ellwj linioj de raJconto, bone kon
ala en nia lingvo, proponas sin por k opio : La umbo 
( Esp . La ombro) 
, »ll kal aj guroj la semmo rajis1Í alia prekalo el di no. 
La bomoj faktidzé tute huraj , e il plej kalaj guroj po ee 
(jenaj vortoj trastrekitaj: de prek hruliga) slel bruligado 
del semmo faktidzé negroj . . . 

Mi foliumadas plu. Jen tre konala poemo de Heine. 
Mi h:opias la tuton laii la originala ortografio. 

BALLADDO 
( He Heine) 

redzidaii (Tiu éi vorlo traslrekite) 
Mo bella princino il sO/Jlo vidá 
Ko z uoj malseSaj e pa/aj 
Sul dillo , sul verda no koe sídq 
II arm oj amizaj e kalaj. 

»La kron' de ta padl'O fio pu mo esté, 
La ora, 101 redza ra sel/ol 
La skepro diantiza, - rol mo ne volé, 

, -Tol mem koj volé mo, ma bella« 

»Fo e.t ne eslebla, so pallu. a mo 
.1(or et i Ia tombokuSé mo 
E koj i .la nokto vioné mo a to, 
1(or tol fe prekale amé mo!« 

Hemza 

Jen tílolo de alía dilw lwjero: 188 I. Verbozo Russa 
universala. Mia rigardo avide lw ras SUl' la linioj de 

post/asita , sed neniam lwmuniláta letero . Cia titolo: Pri . 
la l)fiO\'aj vortoj « Nefermita letero al unu arniko. La 
propramana malpel'lneso de Za/'ncnhof enpogigas mia1/. 
fo n (an plumon. Pel'krajolle li slu·ibi .. Sll! ' la U / WCNI puáoll: 
Ne puhlikigota. 

Pro la ncforgesl' ble bela ho/'o mi esprimas dankoll 
ol la du fra/ ilZ o] Itaj adialíin /e mi (,I"ú'l1s al la hejmo dt~ 
:;-ro Felil.s Zwnenhof. al la frato de la Ma jstro. L1rI 
yuslamo donis afable al mi ripoze jtm pOl' La du tagoj, 
lúu jn mi intel/cis pr:sigi en la urbo. 

Var:;ovio ... So fa mi vagadus tra la strato j cle la nHll
nova kvarla lo , Podo de la historia pasinleco rCl' ivigels 
('ll mia f an/olio . . , l ' iglc, goje tinllJc/r.s la sonoriloj dr. h 
I' Zad raj ve/uriloj., . .Jen bela vas/a fJ arlw, La br ua lT'a
filw dl' la lib l' riginla pola cefurbo rlislms mill" La pensoj 
sílenLas en mi, .. I a esperan tlingve salu/us min haj pelas 
informofn. Estas /ravojaganta gl'/·mallo. Li inlt:resigu" 
{Jri la lolco de la tombejo, kie Zamenhof ripozu'S. La 
sWTlun lGuon li vojagos pro I .. oml'/,crr j a/:'/'o j al l1iga. 

Li l uriras lcaj en mia lra po vcnas pellso: lciom cen loj 
da elťsll' /'/andaj gesamidcaTl.oj vizili" j nm. ci liulI urbon , 
lciom malmulte .da ili havis la olwzon vidi la reli/wojn 
de la lwmenco, la re/iúvojn, leiujn nul' la filina amo gar
das hodiatí por la esppmnlista m ondo. Tiuj ci reli/cvoJ • 
Itavas jrl inspiraJ! for/on. Estus pii d"ce, se ili csllls 1)i
debLaj por Ciu. I::stus bone havi, sar il/. placo de Varsovio, 
Zamen ho/-1Jomon, modl'ston muzeu/I. Tio eslus la plej 
bda Zam enhof-monúm enlo. La vojagall /o k un res pelclo. 
la l'i/grimanto kun profunda emocío povus pas ad i ell la 
laborearnbro, instali/a laií h is toria lidelcca. Li povus a(/,
lIliJ'i la riealL biblio /e!wn, la cen lojn da m emorobjelclo j , 
lil elmodiginlalL sh:r ibrnasinon, lúu donis flugilojn alliom 
du idea/aj pensaj, la nw lnovajn mall.us/rriptojn, per Idll 
la plej idealista pra:klilculo semis pC/camon, lcompJ'eno ll 
en la homajn k oroj n cie en la mondo. 

Zantťnhof-domo en Varsovio, La I' f e"liviyo rl,! la 
ideo ne eslus tiel malfacil(jj lúel oni pri/lsas. L a urbo mem 
povas est i nur fiera pri la 'lOmo, lciu lw n san/eta elll azi
osmo !caj spilante al la tuta armeo ae slw /li i/wloj kaj mo
kl'mu loj komcncis f ari sian pion iran laboron lcal lci u sulc
eesis ne so le monlri , sed finfari Ilovan vojon por la /cul
lurso piraj homoj. La urbo Varsovio pOVIJS ne so le pro
teleti, sed ce iniciali la p/anon, kiu ve/ws genl'l'alall s i/H
palioll Cll eiu lando de la tero. Per 101 hon origo de Zo 
nwnhof la urbo Varsovio hOllorlJs anlcaii sin man, Ci 
starigus muzeovaLoran m onumenton por tiu filo de La 
pola lando, kies ideo kaj laboro donacis tiun fru"lon al 
la homaro, hu velcis la admiron kaj respeklon en eiu 
Tlacio . Esperanto es /as tiu admirata produlctis floro , Ici IJ/L 
la humo, saturita de larmoj Iwj songo, de la iama mal
libera Polujo . La UT'bo Vl1'rSOVW lnem povas "felctirirli 
gin per donaca gesto kaj la monumentslariga amo de la 
la tutmonda esperantistaro zorgus pri [a inda eksterajo, 
sed , .. Ho, lciom do »sed « !crozas en la haoso de la ho 
diaiio ! En gi Cio havas sian eblecon, nur ne Za danlcu 
pielato, kiu deziras honori la Homon en la homo . . . T a
men iam alvenos la tempo, lciam pri la relil,voj leaj pri 
la homo - pri lá llj lwn dislingita respdclo pensa,g Cf!nl
miloj SUl' la tero - anl;;ali Jiaj propraj sampatrujanoj 
estos fieraj . .. Ni atendu Ia tagigon de la homa kom
prenemo. 

D I s K u T o 
Korekto de korekto 

La lasta numero de Literatura Mo~do gOpglJl min 
per agrabJ'l plezuro kaj pligrandigis la modestan trezor
uron de mia scio; mi eksciis, ke lerta ailtoro povas trovi 
rimoD eé por mia mal facile elpurolebla Domo, kin cetere 
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ne estas tro inda por la I'umgo. Do , unue mi sendas 
amikan dankon al s-ano Nekrasov, kiu bonvolis dedici al 
mia modesta persono plurajn versojn ' en sia vere ne 
ordbare bela, majstra poemo, aperinta en la lasta numero 
de L. M. kun la titolo: Letero al Leo Belmont. Nun 
llli petas lin, bomole akceptu mian amikan kaj afablan 
m~npremon pro la bela poemo, kies kelkaj partoj nur 
el person aj vidpunktoj ne gajnis mian placon. 

Samtempe mi devas respondi al s-ano Leo Bellllonl, 
kiu prolestas kontrau mia recenzo, aperinta en la Liter
atura Mondo. (193 I. N -ro 10.) . 

Por ke mi pruvu, ke mia recen~o ne subtaksis tiun 
heroan laboron kaj la rezulton kiun la verko de s-ano 
Nekrasov signifas, mi citas nur mallongajn frazojn el 
la recenzo: 

» Lia rimtrova preteco estas granda, lia teknika apar
at~ estas preskau perfekta. Kaj admirindaj estas liaj kur
a~o kaj persisto... Malgraií ciuj miaj riprocoj mi rig.- , 
ardas la tradukinlon eminenta lertulo de la Esperanta 
verso ktp. ktp. 

Mi tute malfacile povas kompreni ,kiamaniere oni 
p(}vas paroli pri »grava ofendo «· koncerne recenzon, 

.kiu enhavas tiajn frazojn. Aliflanke estas fakt oj , nome : 
mi rimarkis, ke la traduko tamen ne kontcntigas ciam 
Hlian poezian senton kaj se mi estus erarinta, nun mi 
konfesus volonte mian kulpon , car nenio estas pIi mal
pl'oksima de mia naturo , ol sen motive kalizi doloron 
al tia.j person oj , kiuj multfoje pruvis sian eminentan 
talenton , ec se ili . lo~as cn stato, kies bazo ne cstas 
kapitalismo. (Pri tiu ci temo poste.) Mia kritiko neniam 
intencas bruligi, sekigi, dezertigi la humon , mia celo 
estas ciam fekundigi ~in. S-ano Belmont konstatas , ke 
ekzistas nur du plenaj trad ukoj de Oncgin, »kiuj trans
donas la tutan gracion, tutan carmon, tutan lertecon de 
]a strofo Onegina, konservanta la melodion de la origin
alo: »lia traduko pola kaj la esperanta de Nekrasov. 
Plezure mi sciigas al s-ro Belmont, ke ekzistas ankorali 
traduko , kun la samaj eminentaj kvalitoj, en la hungara 
ling\'o, kiun mi povas plenrajte aserti lau la opinioj de 
autoritatoj komprenantaj ankai'l la rusan, ankau la hung
aran lingvon kaj plenrajte mi povas aserti ~in pro tio, 
car ne temas pri mia propra traduko. (Bed"aurinde!) 

Sed nun mi devas paroli pri la diferenco, ekzistanta 
inter la hungara traduko kaj la esperanta interpreto. La 
hungara Anjegin estas cie same legebla kaj ~uebla, ec 
finlegebIa {lum unu sido, - la E~peranto - ne. La 
facila , rea/a, tute natura lingvo de la hungara traduko 
estas ~enerale pIi memkomprenebla legajo, ol la Esper~ 
anta , kiun oni povas kelkloke kompreni nur malfacile 
kaj ne sanunomente; la lingvo de la Esperanta traduko 
montras la sercadon de grandtalenta homo, kies ,"ojo 
gvidas supren kaj se mi atentigis lin pri la mankoj , kiuj 
lau mi ekzistas, ne pensu s-ano Nekrasov; ke ruin -direktas 
ia nigra sento, ec... Nun estus facile al mi, citadi 
partojn de la traduko por konvinki la publikon, ke Ia 
traduko ne estas bona, sed tiam mi estus blinda, au 
malhonesta , car vere s-ano Nekrasov, la s upreniranta , tal
enta verkisto, ne tion meritas kaj ne tion riccvis de mi. 
Mi devas konstati , ke mi mem spertis jam en mia vivo, 
ke kritiko puAis, au puAelis mian sentcmon, au almenau 
lion mi konstatis dolore, ke oni indiferente pl'eterpasis 
miajn plej elinternajn bilďojn. (intel' miaj lastaj noveloj. 
estis kelkaj, pri .kiuj mi pensis, 'ke oni prikomprenos 
iIin; tamen, malgrau la ~enerale bel aj recenzoj, nlfniu 
rimarkis iHn.) Tamen mi ne povas 'ribeli kontrau la . 
kritiko, car mi scias, ke mi , oevM atendi la matl1ii~on 
de mia propra kritiko. Kial mi parolas pri mi mem? 

Ankau tio havas motivon. S-ano Nekrasov vidas· en ml 
rigidokulan boaon, kiu volonte man~us cil1tage rusajn 
statanojl1. La pensasociacio venigis al mi miajn novelojn ': -
kaj fabelojn, kiuj , ~enerale estas larmoj pro kaj por tíuj 
homoj , kies mizeroestas la plej granda doloro de mia 
vivo. S-ano Nekrasov akuzas min en sia poemo pri etbur
geco (certe li ne intencis flati mni), pri politika mal
objektiveco kaj resume pri stulteco. Mi ne povas koleri , 
car mi estas pIi komprenema homo, ol li kaj mi seridas 
amikan manprenon kaj koran gratulon al li, car li asertis 
per lia belega poemo, ke la esperoj, pri kiuj mi parolis 
en mia atakita recenzo, jam reali~as kaj kun tiuj strofoj , 
kiuj koncernas la difektojn de mia modesta persono, 
- malgrau ciu homa vanteco, - mi ciam 5atos tiun ci 
fenomenon de la sincera sento. Mi pelas s-!lnon Nekrasov, 
kredu al mi, ke en mia mano, neniam" dům mia vivo 
estis venenita pohardo. Kaj tial mi bonvt?le avertas lin, 
ke per tio, ke li nomis min Zoilo, li dorris al" qli ege 
tentan okazon, diri , ke li ne estas Homero. Tio tameu 
ne signifas, ke li ne estas talenta tradukisto. .. 

Francisko Szilágyi. 

Opinio de JULES ' ROMAINS pri Esperanto: 

Miaj multaj voja~oj' eu divel'saj landoj min konvinkis. 
pri la neceso de internacia artefarita lingvo, speciale 
kreita por tiu celo. 

Ml kredas, ke Esperanto havas ciujn kvalitojn kiujn 
bezonas tia lingvo: 

Mi kredas, ke la registaroj hel pus al jnterkompreni~o 
de popoloj kaj al la tulmonda paco, se ili enkondukas 
devige Esperantonen ciujn lernejojn, kondice ke la ne
cesaj horoj estu prenataj ne .el la studo de vivantaj au kla
sikaj lingvoj, sed EL TIU DE LA NACIA HISTORIO. 

P. YSERN-ALlÉ 
Klasifiki artiston, jen facila afero. Oni malfermas · 

la keston de la eliketoj, eltiras unu el ili kaj fiksas' ~in 
apud lia nomo. Sed lio es tas dan~era, se oni v~las esli 
justa. Tiel dan~era kiel, en tiu ci okazo, diri »Ysern estas 
hispana«. Car tia klasifiko én unu rason elvokas imagon ~ 
pri la klasikaj pentristoj de lia ' lando kaj situigas lin 
SUl' la pas'vojo de ilia skolo-, vero relativa nur tra la 
italaj kaj francaj skoloj eh kiuj Ysern peFfektigis siajn 
studojn. . , 

La vera klasifiko de artisto e~tas, .kiu situigas lin, en , 
lian DomOll, en lian propran personeconJ Vere ~i estas la . 
sola, kiu povas interesi .mn kaj meri\i lapenon ď~in 
atingi. 

Ysern estas Ysérn; liaj verkoj estas »ysernaj «. Cu li 
pentras francajn dancistinojn, cu pejza~ojn de šla: lando, 
li ne bezonas subskribi. Lía sllbskribo trovigas cn . ciu 
tuso de l a- penikoj. • '~ . 

' En liaj verkoj ; la terno, kiun objekti\'e tamen 'li: 
respektas, estas la malpli grava afero. La vel'a grava aJero 
por li ' estas blumo, la koloro. Yse-rn vivaspor ' k:d pro 
la koloro: Li estas kol()risto~ , ' 

- Multaj j;l'ojjam fluis, ve í~ Ni " esU; tre junaj. Ok.az~ 
- ni":tro~isen la for hj .alfluo, deondoj depopola ,brua, 

demonstl'aéio: Noktis, 'pluvis, la)um~aj ~on~~j brila<Us 



sur 1~ malseka tero kaj sur la profiloj de la malsekaj 
trakriantoj. La polico atakis. Mi memoras ke mi ege kuris 
kun aliaj amikoj, kiuj ne for1asis mtin en tiu glora, 
kvazaií Olimpll provo. Kiam ni atingis lokon, ki u. sajnis 
al ni spfice malproksima de la batoj, ni haltis. Sed Y sern 
ne estis kun ni. Kiam ree ni lin renkontis kaj intencis 
gratuli lin pro lia kurago, li diris, ,ankoraií iom pala: 

- »Ne, ne gratulu min; mi sufice timis, sed la 
koloro de la spektaklo estis tiel bel a ke mi tute ne povis 
forkuri. « 

En la katalunaj pejzagoj , la majstro atingas nekom
pareblan perfektecon. En la katalunaj pejzagoj, kaj en 
tiuj de la insulo Majorko, kiu pro lingvo, gento kaj 
koloro estas peco de Katalunujo , rica Stono alSirita el 
Pirineo kaj fiksita en la blua juvelo de Nia Maro. 

En la hispana pentrista movado, Ysern es tas figuro 
pedekte limigita kaj aparta. 
. Ysern, laií propra naturo tre malparolema, konas 
perfekt~ kvar lingvojn lernitajn dum siaj vojagoj de 
studo tra la mondo; li estas entuziasma part,iano de lingvo 
internacia kaj akiris ekkonojn de Esperanto Ce unu el 
miaj kursoj. Plurfoje li ceestis kunvenojn de 1a pariza 
Grupo. . 

Se muziko estas arto por blinduloj, pentrado esta~ 
arto de mutuloj. Rubens ee estis diElomato, car diplom
atio eslas la arto nenion diri. Tio klarigas, kial diplomatoj 
iradas seugene tra la diverseco de 1ingvoj kaj ne premas 
ilin 1a bezono de 1ingvo internacia. Nenio estas pIi inter-
nacia dl diri nenion! . 

Car Ysern estas malmulte parolema kaj plie li estas 
pentristo, liá entuziasmo por Esperanto farigas ec pIi 
laiídinda. 

Se li estus verkisto kaj manipu1us lá lingvon inter
nacían kiel 1a kolorojIi, kiajn belajn kaj originalajn "erk
ojn li povus al ni doni! Fred Pujula. 

EKSPOZICIO en 1a Salon dr Tuilleries estas farna 
en)a tuta mondo. Estas revo de ciu eksterlanda pentristo 
eniri ~in. Po vi enpenetri kaj - pendigi tie sian bildon. 
Siatempe vere nur majstroverko povis sukcesi ricevi 1a 
nec~saI?- permeson post .serioza ~tudo. La l.as~ajn jarojn 
enfl1tps ,ankaií mezbonaJ talentoJ; Sed cu Slml1e ne oka
zas en 1.a plej aristokrataj proletaj sa10noj? Ankaií tie 
oni ofte vidas vizagojn, kiuj ne devus tie 1rovigi. 

Ci-jare 600 nomoj kun 2000 bildoj prezllntigis 
antaií la publiko. La skulptaro estas bone reprez~ntita. 

. Jen Marmoro de Paut Manaut; el bildoj ni notu: bona 
nudullno de Eisen..~chitz, nudulino sur sablo de kvapil; 
muIte da nudaio. ci-jare, certe sub influo de la kri,zo ... 
Jen simpatiaj s1Qzoj kaj provincaj pejzagoj de Darel. Ro
land Oudot -reprenas la eternan temon de »afrodito ,, ; 
li iJumiuis la sc~non per preciza kaj ~anta~i1l; }~ajo? 
kvazaií revon de mterplaneda balo. La dlmancaJ C!l(}lstoJ 

,de Labat estas valora bildo kaj bone subrigardis la diman
cao k utimon , kiu cetere cie estas sirnila, ec tie, kie oni 
ne »ciklas«, nur - piediras man' en mano .. . 1;akrl
n,o/:i O-gniss montras al ni kun gusto kaj kun simpatio 
malnovajn dumacojn, kiuj en lia prezento farigas intere-

, ~aj dometoi. S. G. K. 
- JAMES JOYCE KAJ' UA »DUBLINERS. « 
~ksterQrdinare grandaj vcrkistoj kunportas sian ap

artan lingv.on. Vortoj, kiuj perdis ciun viglecon de vivo, 
vortoj, paligintaj, verkintaJ subite ricevas novan aromon, 
nOVaI) kolorigon cn iliaj libroj, ilia malnova senco Ficevas 
aJian perspéktivon - profundigitan de l' nova , nuanco. La 
historio de J.a lingvoj konsistas elseneesaj rigidigoj,8ton-

' igoj . kaj . sencesaj renaskigoj : Ciu Jiter",tirra genio es tas 
_ saníiempe lingva genio'. , ' 
" La horizoP'l9, de la " angl~ lingvo a~is " mondam

. pleban ~pektivon: ~i luaas gvidaílFolon de lil narda 
~,~l~. tis ~P 110m, 00. Cínj mondpartoj. Ti?". Cí spir
; ltan ", nnperlOn tute ne influas eventuala~ kruol de la 

politika inperio: kiel la latina fingvo restis interkrociga 
komprenilo ankaií post la disfalo de l' romano imperio, 
tíel post eventuala atomízi~o de Granda Brillando ankaií 
la angla lingvo vivus sur tiu ci giganta teritorio ankoraií 
longtempe, gis fine 1a dialektigo mortigus gin. Kaj estas 
interes a fenomeno, ke dum plena florado de tia mond
língvo fremduloj transprenas la kulton de la lingvo. -Tiel 
okazis ce la latina kaj ankau ce la angla, ' kies modcrnaj 
plej grandaj majstroj estas la skota Walter Scott kaj 
Shaw, la hebrea Disraeli , la kelta Wells, la pola Joseph 
Conrad, la armena Michael Arlen, la malpursangaj ameri
kalioj kaj la irlanda James Joyce. Tiuj ci fremddevenaj 
verkistoj donis al la angla lingvo sían nekredeblan fleks
eblecon, espriman forton , universecon. Kaj de Shakes
peare la angla Iingvo ne havis tian produktivan revolu
ciulon, kia la dublina James Joyce. 

Joyce kreis tute novan anglan lingvon, nun ankorau 
fremdecan, nUll ankoraií mokatan. Nun oni eldonas Yort
radon, ciun inteleklan profundon de tiuj ci lingvoj li 
parolas kaj skribas dekok lingvojn: ciun sentimentan vib
radon, ciun intelektan profundon de tiuj ci lingvoj li 
akumulis en siaj libroj , por ke li direktu la internan 
okulon de la leganto en profundojn ~is nun neimageblajn 
de pensoj, intuicioj kaj konjektoj. 

Joyce estas . revoluciulo ne nul' en la lingvo, sed 
ankaií en sia originala verkista vidmaniero, Kion novan 
li portis ci rilate? Oni povus respondi proksimume jene: 
J oyce porlis la atomizon. la dispol vigon de eventoj, frazoj, 
pen soj , senloj , vortoj kaj per lio li kreis tute novan 
humoron literaturan valoron. Sed kompreneble till ci 
frazo, diras same nenioTl 'pri li, kiel opi vane volas karak
terizi lian stilon al iu , klU ne legis liajn librojn . Prefere 
ni vidu la tem oj II de lia unua proza verko, de la »Dub
liners«, kíu ankoraii nur germe rnontras la pIi poslan 
reformaforon , la Joyce-komencanto nepre gin devas unue 
legi, por ke li povu aliri hajn Ulysses kaj Work in 
progress. 

Tiu ci volumo estas kolekto de dekkvin noveloj . 
Miniaturportretoj: la freneza pastro int.er siaj fratinoj; la 
nekonata flagewnta viro inter la studentoj; 1a senpspera 
unua amo de la studento a1 rajdistino; eIl mallwna cirko, 
P9st la fermhoro; la odino cenita al sia trista hejmo, 
kiu en la lasta momento ne kura~as riski la fugon, la 
kartludo de kvar diversrasaj junuToj; l a jurnalisto, kiu 
kovas poetajn songojn, kaj kiun ciam rekaptas la prolO 
de l' "i \'0; la senkora oficestro, ki u en sia hejmo elSprucas 
sían fflroron; la bonmorala homo, kiu pro nura moralo 
rifuzas la amon de edziniginta virino, post kio la ';irino 
kutimigas al drinkado; la histodo de kristnaska vespero, 
dum kiu Iá okazajoj' ere forfalas antaií niaj okuloj kiel 
la petaloj de ľ rozo, gis fine aperas la nostalgia memoro 
de la unua, kasita amo de ľ edzino, kiun ~i ankorau ne 
konfesis al sia edzo, nun si konfesas, sed la konfeso fi n
igas per sinmortigo... k. t. p. 

La unua eldono de la »Dublinen« kauzis grandan 
sensaťÍon: nekonatulo aCetis ciujn ekzemplerojn de la 
libro kaj ' bruligis ilin , nur unu Ii sendis al la aiítoro! 
Nu, la indigno de la dublinanoj estis iom komprenebla: 
Dublin estas malgranda urbo, kie ciu povis nomi tiun 
au alian figurou, kiun 1a verkisto pripentris en sia libro. 
Car Joyce faris jenon : li priskribis, kion li vidis, per la 
plej kruela homka:rakterizado de la naturalista skolo, 
kvankrun jam en tiu ci libro sin anoncas Ja transsub
stanciga kapablo de la pIi posta Joyce, per kiu li projek
ciasen la senfinon kaj distilas je eternaj homaj nekval
ifikeblajoj laetajn malpurajojn de la ciutaga vivo. 

Post la apero de 1a libro Joyce ne povis pIu resti 
eo Dublin. Li devis elmigri, komence li 10gis en Pola, 
Trieste, poste en Parizo. Nun li estas 50 jara, preskaií 
blinda. Louis Brun. 

GEORGKAISER: ES 1ST GENUG ! (SUFICE!) La 
artisto ' de mal"astaj vortoj, duvortaj frazoj kaj rapide 
ekbrilantaj dialogoj, kiu montris al ni, kiel estas eble sur 
duono ' da lokoesp:cimi duoblon, tiu ci artisto nun v~rkis 
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regu1an l'omanon. l\.omanon, kies amplekso eslas t ricent 
kvardek hin pa~oj, dense plenpresitaj. 

La tuta romano eslas monologo. l sa, la amala edzino, 
subite mortas. llestas l a ed7.0 kaj l a kvinj ara filineto, 
D01'is . La ed7.0 f uroras kaj sin konsumas. Sed subi te li 
ckatcnlas: en la voto de sia filineto li opinias rekoni la 
vncon de ľ edzino. Li ekbavas fanlazian penson: la edzino 
ne morlis, si viv as piu en la fi lino. Li do amos I sa' n CIl 

Itl filino. Ci tio eslas li a rajlo, ec devo. Sed kiel? P05t 
J ck du jaroj Doris f arigos fraiílino. Tjam i!i devos denovc 
rcnkontigi. Sed jam ne kiel patro kaj filino. Sed kiel 
viro kaj virino. 

Cis tiam.li devo~ malaperi . Li JUllos <lkciden ton ; 
lllUltaj pen sas mcmmortigon. En alia parto de l' mondo . 
on la domo de rnalnova arniko li ekhejmas. Kaj malrap
ide pasas la dckdu jaroj. A lvenas la tago de )' hejmeniro. 
J1 i rcnkontigas. DOJ'i~ jam es las plenkreskinta knabino. 
Si lu le s.irnil as sian patrinon. Forla, 8ajne nckontra(lslar
ebla arno ek:flagras inlcr ili. Post mallonga tempo ili 
j aul fiksas la tagon de l' geedzi go. 

Sed ... en Doris vivas subkonscia timo al la \ iro 
veninta el nekonata lando. Ko:i tiu ci timo foje eks
plodas cl si. 10 flustras :tl si, ke la viro j am havas edzinon . 
Kaj si tim as ke iun tagon aperos tiu ci alia virino, kaj 
liu alia virino ne merilas, ke li estu maHidela .. . 

Li r if ugas, ree al la lando de placioj . Kaj li sentas 
kaj sc i<1 ~, ke li transfalis grandan knzon de sia vivo dum 
tiuj ci lagoj . Sed li venkis. Li n e devas honti antali la 
h01110j , anlali Ia memoro de sia edzino - kaj antall si 
Jl1 errl. 

J en Ia enhavo de ]a unuaj kvindek kaj las taj kvindek 
p<1goj. ln ter il i la historio de la dek d u jaroj , pasigitaj 
fl'emdlande, es las propre alia romano, multe pIi scninter
esa, ol la unua. Car Kaiser ne scias - mi preskal1 hav<ls 
la senton ke li ec volas - porti Ja rolan,lojn de tiu ci 
dua hislorio pIi proksimen al la leganto. Tiuj ci bomoj 
ne interesas nin. lu germana kritikisto slnibis pri tiu ci 
rOJlwno, ke licas legi nur la komencon kaj finon . Nepre 
lroigo kaj malpravo. Car ankau ep la inlera par to plur
loke la slilo de Kaiser levi~as en neversajnajn subtilajojn . 
Pri Ia mondo de l' glaelOj mi ne vidis gis nun pIi 
carman fotografa jon. 

Ne es las grava la lego , kiam la vivo parolas,. kiam ta 
vivo poslulas siajn rajtojn: la heroo komencas kun tin 
ci penso sian dekdl.l jaran mern volan kaptitecon. Kaj 
ki am fine li rekonas, ke tamen esLis vana cio: kvazali 
la vivo kapituJaclls antau la ordonoj, skulptitaj en 8;tonon, 
de la lego. Sed tiu ci kapitulaco es tas nul' sajna. Car 
ce Kaiser ne estas venkinto kaj ne esLas venkito. Kiam 
sub la d iko de l a sinanon cantaj duboj de Doris la re
konsciiginla viro decidigas sin, ke li donas denove gravan 
turnon al sia vivo: pl'Opre oni ne povas paroli pri venko 
a!"l fiasko. La lego konsideras la ne deskribitajn reglllojn 
de ]' vivo, kaj la vivo rekonas, ke ce en ln sajne kaprica 
senril ateco de A'iaj epizodoj tenas Ol'don ia sistorneco 
sende~enda de CLO kaj de ciu. 

beorg Kaiser jam atingis multe cla lalitaj 1alidoj 
kaj preskai'l sanle tiom da bruaj kontraiídiroj ; dum sia 
drarnverkista kariero. Ankau tiu ci lia unua romano 
defiligos nun ln duoblan armeon de liaj 'adep toj kaj 
koulrai11oj. Tamen liom eertas: ln Es ist genllg! estas 
kreajo de verkisto. Kaj ec de tia verkisto, kiu formas per 
certa mano ankaň la !Uulte pIi f leksigeman kaj flekseblan 
materion de l' romano. K. B. 

PRI LA TENDENCOJ DE MODERNA LITERAT
URO EN JAPANUJO. En la kadro de mallonga artikolo 
ostas neoble pritrakti la tutan kampon de literatura 
produktado en J apanujo. Sed car l a beletristiko bone es
primas la manifestigon de la n aeia karaktero, ni flank
enlasos filozo:fian kaj sciencan ~brancojn ci tie. Ni ankaií 
devas flankenlasi 1a humoran literaturon pro la sirnpJa 
kauzo, ke gi preskaií ne ekzistas en Japanujo - en la 
eu~opa ~eneo. ~i ~e. devas kredi: k~ Japanoj estás 
senozegaJ homoJ, klUJ ne Aatas ,n,dadl. Kontraiíe, en 
nenia lando mi vidis tiom da gaja rideto kiel guste en 
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Japanujo. Sed la fakto mem de ilia gajeeo montras, 
ke ili bezonas malpli da arta gajigilo kaj turnas sÍn 
tule nalure al 1a tragedio. 

Post la limigo de nia esploro, ni konsideros unuc Ia 
vulgaran lileraturon. Oi aperas SUl' 1a pá~oj de ilustritaj 
gazetoj popularaj kaj SUl' ekranoj de provincaj kinemejoj. 
Detek tivoj, a"enturistoj, vojagistoj infektas la japana!l 
popolan imagon tute sanle ki e1 en aIiaj »civilizotaj ~( (jes , . 
»0 «) landoj per mikroboj de stulteco. Ni · ne be1.Onas 
paroli pri liu kategorio de skribajoj, oni jam bone konas 
gin éie. Sed ap ud til,l ci literaluro por kuiristinoj ekzÍstas 
cn Japanujo la kategorio nomata »kengeki «. Oi konsislas 
cl historiaj avenluraj rakonloj pri bataloj inler »sarnurai « 
(nobelaj soldatoj) kaj rabistoj. Sur milionoj da pagoj da 
malrnultekosla pa pero kaj sur miloj da ekranoj de kine
mejoj aperas anta !"1 la okuloj de entuziasmaj sekvantoj 
senfina serio de skermadoj. La heroo generale batalas 
sola , per nura ventumilo, kontraií amaso de banditoj 
armilaj de sabroj. Esta:- notinde, ke laií la t radicioj de 
j apana kavalireco, kontraú fiuloj nobelulo ne devas tiri 
la gla"on. Li l1zas cn tia okazo f eran ventumilon . Kvan.
kam cn 1a rakontoj la heroo eliras tiajn batalojn ciam 
sel1\' undita kaj venkinta, oni ne devas hedi, ke ili estas 
pore imagita heroajo. Laií atesto de japana amiko ee 
hodiaCi ekzi sLas person oj , -kiuj tre ler4! batalas per fera 
ventu milo kontraú glavoj. La popolo japana adoras glavojn 
ka:i kiel oni sciá.S la industrio de glavfarado estas la plej 
nobla cn la lando. Tio klarigas la entuziasmon de »ken
geki « legantoj ... kaj rigardantoj. 

En kinemejoj japanaj mi renkontis pOl' la unua 
foj o »klarigantoJl« , kiu sidanta apud la ekrano klarigas 
la okazajojn SUl' la fil,mo. Titol-tekstoj ankau estas projek
ciitaj , tute same kiel en Europo, tamen klarigo est.as 
sarntempc donata. Tiu ci kutimo venas de la pasinteco, 
kiam al ciu persono sur la filmo korespondis parolanto 
ap ud la ehano. Krom tio diversaj klarigistoj r esumis la 
cnha"on kaj inslruon de la filmo antaií, meze kaj post la 
reprezentado. La nuna klarigisto eslas restajo de tiuj 
personoj. Oni vidas do, ke en J apanujo 1a parolanta filmo 
ekús!.as de 1a komenco. 

Mi devas pardonpeti pro mia flankenreligo, sed mi 
kredas, ke kinematografo ' estas alia formo de literaturo 
kaj meritas specialan atenton. Nun ni venas al pIi arta 
skolo de naeio-historiaj verkistoj, el kiu rimarkindaj e3ta,s 
Misou Naoki kaj Shin Hasegawa. La unua verkis tre 
valorenhavan teatrajon »Nankoku Taiheiki «, kiu temas pri 
]a paca periodo de 1a Suda Provinco kaj priskribas tiun 
historian epokon kun rimarkinda fideleco. 

La serioza literaturo resflegulas la psikologioh de. l a 
nacio, hankam la spegul-bildo estas malpli fidela ol 1a 
optika. Personeco de 1a aiítoroj, limigiteco de la legantoj 
kaj temoj kaj multaj aliaj faktoroj deformas la bildoll 
ricevilan. Tamen, Ia sola rimedo por eksterulo ekkoni Ia 
nae-ian karakteron de iu lando 'estas studadi gian litera tu
ron. 1'io validas ankaií por Japanujo. La cefaj temoj de 
la modernaj romanoj estas la Iuktado inter moderna kaj 
tradicia mondkomprenoj kaj lil mil problemoj de la seksa 
"ivo. PIi ol en in alia lando la unua terno eslas grava en 
Japanujo. Onr bone scias , ke antau centjarů 1a lando 
estis herrnetike fermita al la ekstera mondo, La enkon
duko de okcidenta civilizo okazis laií dekreto de la fama 
Imperiestro Meijikaj estis energie kaj rapide plenumata. · 
Car la l\fezepoko estas nur cent jarojp malantaue, 1a 
konflihoj esti~antaj inter la juna] generacioj kaj lá. mal- ' 
junaj eslas mrute pIi akraj ol en E~ropo.Ri.late al la 
tem oj de seksaj kompleksoj ni deÝas rimarki, ke la propra 
atmosfero de Japanujo estas .multepli kvieta ol tiu 'de 
El1l'opo cn tia rilato, ~ vankam ' sub la 'infloo de en'port~ 
ataj ideoj 1a atmosfero f arigas nuntempe pIi · kaj pIi 
»freuda«, Ke)'serIiI1g, la famagermana filozofů deklaris 
(Voja,glibro de Filo.zofo) . ke inter japanaj. prostitu~~~ 
regas 'ta sama trankVlla ' kaj bona atmosfero kleJ, en burgaJ 
fam ili oj de Europo, Kaj Ii aldopas, ,ke ~'3. etoSo de ' déca 
baloen E1liopo estas neimageble maleasta laú japanaj 
normoj .. : »La KeJnerino« ' ,de 'Kaz'uo Hirotsu estas ek_ ·o' 
zemplo de la enkonduko de. ,seksaj temoj en JapanuJon. 

"" .' . 



él temas pri la vivo de kelnerino, profesio kiu en japanuJo 
estas ofte ligata a1 prostitu'O. Ne nur pro la seksa intereso 
sed anUií pro la fakto, ke por la unua fojo la vivo de 
ekstere laboranta virino estas traktata, la publiko avicte 
legis tiun ci verkon. 

Ne nur en Japanujo sed cie oni konstatas, ke la plej
parto de literaturaj verkoj traktas la problemojn de mez
agaj" personoj kaj gejunuloj. Oni sajne ignoras la ar on de 
gemaljunuloj kaj ankaií la infanojn. Tio estas car la verk
istoj generale remernoras siajn proprajn problemojn de 
seksa sperto kaj ili ankaií borie scias, ke tiaj aferoj inter
esas la gralldan nombron de la legantoj . Kia dornago 
lamen, ke la vivo de la pIi agaj personoj restas nekonata 
kaj ankaií tiu de la infanoj restas neesplorata. Estas ja 
yere ke infana psikologio estas ma1facila. Sed, cu ma1fac
ilajoj kaj komercaj konsideroj devas por ciam malhelpi 
la plivastigon de konoj? Bedaiírinde ankaií eIl Japanujo 
oni konstafas la supre cititajn mankojn. La malerialo jam 
ckzistas, SUl' la pagoj de la ciutagaj jurnaloj ni legas mil 
tragediojn inler infanoj , ~ed la artisto, kiu ilin resumus en 
arta. formo, ne ankoraú alvenis. Samkiel nia J ulio Bagby 
ll'aklis la problemojn de geadoleskuloj en »Printempo en 
AiítuDO « la unua japana literaluristo, kiu utiligos la prob
lemal'on de geinfanoj, akiros certe grandan famon ... 

Nun ni yenas al moderna poezio. Antaií cio ni devas 
mencii Ia pl'oduktadon de mallongaj poěmoj, karakterizaj 
por Japanujo. Tiujn 31 silabajn poemetojn oni nOlllas 
waka kaj pii moderne lank.a kaj ili reprezenlas la mak
simumon de enhayo en minimuma amplekso. La plej 
lel'taj modernaj ' kulturantoj de tiu ci skolo estas S-roj 
Onisabro Deguci kaj Jaso Saijo. 

l\vankam ekzistas granda arp de bonaj libroj yerk
ilaj de »proletaj « aiítoroj, ni povas flankenlasi iIin en tiu 
Ci artikolo, car ili estas en la servo de specialaj, nome 
»kIasbatalaj « ideoj. ni ne zorgas pri analizo de karak
lero, pri konflikloj de sentimentoj kaj pl'i delikataj pri
skriboj. Forjetante la konvenciojn de literaturo por klas
batalaj motivoj, la plejparte intelektulaj gvidantoj de 
proleta literaturo metas sin ekster la teritorio de generala 
literatura kritiko. 

Nurkelkajn vortojn Dun pri la evoluo de la japana 
literatura lingvo. Oni -hone scias, ke ekzistas grand ega 
diferenco inter la parolata kaj inter la skribata lingyoj en 
Japanujo. Preskaií temas tíe ci pri du apartaj lingvoj , en 
la senco de la itala kaj franca ekzemple. Generale oni 'kon 
statas simpligon de la stilo enpopularaj jurnaloj kaj 
libroj. Ne nur ili uzas malpli da Cínaj ideografoj ol anlalíe 
sed ankaií klarigas la signifon de multaj el ili per apud
metltaj notoj en » hira~ana« (alfabeta sistemo). Tamen, 
en la altklasaj verkoj kaj jurnaloj , tiaj klarigaj signoj 
mankas. Bedaiírinde la »H.omaji« moyado ne faras konl
entigajn progresojn kaj apud la kelkaj miloj de Cinaj 
genera1e uzat,aj oni ankaií utiligas du sistemojn de alfa
beta skribado: »katakana« kaj »hiragana «. 

Jozet o Major, Kameoka. 

Ne ologi smoj 

en tíu Ci numero, ne troveblaj en la Plena Vor taro de 
.S. A. 1'.: 

i1rondÍ<imento: Paríza kvartalo 
asce~di: supreniri 

easto: oriento kiel geograf-ia direkto 
gvaťi: kasobservi, ste10bservi 
padě1i: inarsi malfacile, smacante en koto 

. Pranci : sIf'igi l~ la postaj piedoj 
senso : sen~oTga:no 

okcidento kiel geografia direkto . 
ma1~oja . . 

RECEHZO 
LUDOVIKO TOTSCHE: De pago al Pl/go. Lilera

I.uraj profíloj. Eldonis Lileralura Mondo. 
Al korsaro, 

Korsaron alakanle , ne prosperas aj faro, 
diris malnova franca poelo; same, sendube, al krítikislo 
kritikiston ~ritikante . K tamen eslus nejmte prisil enli tian 
verkon, kiel la libro de L. Totsche, "De .rago al pago ." 
kiu prc7.entas al ni, por lOl unua fojo cn nia lingvo, kle
ran k prudcntan skizon de esp-a kritiko. Mi diras: cn 
ni a lingvo, car aperis j am en la angla, hayinda libro de 
SI urmcr »Esp-o Litleralure «, kiu cnlenas sagacajn kon- ' 
~ .id l·roj n pri Jllullaj yerkisloj de! poslmilil.a epoko; sed la 
koncizpeo, kiun trudas al siaj recenzi sloj la br.ita gazeto. 
I~n kiu ilperis tiuj ar tikoloj, ne eb ligis al Slurmer proÍlm
digon cle liaj j ugoj. Male L. Tolsche tute libere lI1alvol.
vis sinn pen~on, k Jjveras al ni ellaboritan matcrion. Li 
sll.ldas cn ci tiu volumo, kiun , mi esperas, sek vos aliaj . 
c!1""unu aúlorojn, nau. sinteze, Bocló, Drcsen, Engholm, 
]<'()l'ge, Hohlov, Hobinson, Scbwart.z. Slurmer k Szilagyi, 
k dll detale, Baghy k Kalocsay. Tiu nombrado suficas 
por monlri, ke temas reale pri panoramo de nia aktuala 
originala literaturo (solan escepton li faris favore al la Ci
konikalifo de Bodó). (ji vere ne estas kornpleta, Car 
nenia homa verko es tas tia, - sed la csencon ~i prc
zentas al ni k laií trc lerta manicro. Tolsche efeklivc 
sentis la dangeron proponi al la esp-a legantaro, kiu tutc 
ne kulimigis <ll tiaj solidaj nulrajoj, tro seriozan, tekni
kan sciencajon, k li ruze inlermiksis siajn jugojn per 
loge elektitaj citajoj ; li donis al kelk~j el siaj studoj lOl 
formon de dialogo, al a1iaj tiun cle konversacio kun la 
legant.o, - IIDuvorte la teksto eslas nenie abstrakteca aú 
fiJozofaca, sed oni guas senpene la fluantan, elegantan 
stilon, en kiu ne rnankas deJikataj aií subtilaj esprimoj 
(»mondo, leksila el songoj k revadoj « - »akre konlur
ilaj pen soj « - »kristale evoluinta lingvo« - »vivjesanta 
filozofio « ktp). (I) (NOTO. Car mi volas tute pedante 
rudi rnian rolon, mi notos tamen du erarelojn: pg 66 
Proth('a devas esti Protea; pll; 73, en la frazo »lúu ajn 
nacia literaturo pOl'lIS enyii E'sp-on », la relativa pronorno 
esl.as malguste uzala anstataií la nedifina, ma1korekto, kiu 
k I'ankam plurfoje trovebla ce Zamenhof, est.as lamen 
nepre evitincla.) Sed plej bela slilo ne multe yalor3s, se 
gi vestas mistrafajn pensojn. Nu, la kritiko de Totschc 
estas cjan~ tre bongusta, kio e3~a~ desl?li ~iriga, ke l~ e~tas 
ankorau. Juna. Kun .tre lerta fmgro li dlssekcas l a vlktl :n
ojn, preskaií sendolore, indikante al ni la belajojn, scd 
ankaií tute sincere la mankojn. ~ niaj gazetrecemoj 
estal liel putraj de komplezeme~o k blinda enluzi asmo, 
ke tiu simpla, bonesta ju~ado saJnas a1 ni mirige saniga, 
kyazaií fresa aerondo. 

Neniam ekz-e mi vidis pIi gustan, pIi justan taksa
don de la veTkoj de 13aghy: la kvalitoj - lingya harmo
nio, liriká impeto, bumura satiremo - same kiel la mal
kvalitoj - malpreciza . bombasto, romantikaca· sentimenta
leco, nebula filozofiado - estas akurale notitaj k difi
nitaj. Same pri la esenca Tolo de »Strecita Kordo « en la 
yel'karo de K alocsay , k, en tiu libro, pri la senpara va
loro del grandaj versliheraj poemoj del Ebl'w E/<vatoro. 
Pri Ciuj tiuj punktoj liaj sentencoj pruvas akrevidan, 
largidean spirilon, kies influo en ma literaturo estos cerle 
grava • 

Ne cie tamen mi konsentas kun li. Pá la »Por re
cenzo « de · Sturmer, mi havas pli bonan opinion ol li, 
trovante en tíu skizo modelon de modernstila rak on to. 
Totscbe riprocas, ke »la romano abrupte finigas sen vera 
fin?, kvaz~ trancÍte per !ondilo«. Sed. oni ne povas pos
tuh 'ankau de Proust au Joyce klaslkan komponadon: 
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t~ei abrupta k e6 pii ma110gika éaJnus al 1i ia gra~dvaiora 
romano de A. Gide, »La monfalsistoj «. Celere, mi trovas 
en »Por recenzo« sukplenajn rimarkojn, detalricajn 
pentrajojn de )3, moderna Londona vivo, kiuj faras el tiu 
verko unu el la plej rimarkindaj en nia literaturo, la 
sola kritiko, kiun mi havas por fari, estas la sufice granda 
nombro de anglismoj en la stilo. 

Same, mi ne trovas en »Annik Monlmarlre « la profun
dan -»filozofion de sa~a kompreno k trankYiliginta re
zigno«, kiun tie malkovras L. Totsche. Eble, car li 
ne konas la samtemajn francajn romanojn de Francis 
Carco (Mia Ulo), La Fouchardiere (La Hundino) ktp. 
La vera originaleco del verko ne kubs tie, sed, lau mia 
opinio, en la provo al kreado de familiara lingvo k en 
la hildokrea, drast.imaga stilo. La unua punkto estas vere 
tre. grava por ni~ lite~aturo: oni .sentas tiOI~ ' .. precipe, se 
001 legas tradukoJn, klel »En okcldento nemo nova«, en 
kiuj la serifamiliareco de la lingvo estas sufere sentebla. 
La dua es las la vera forlo de Schwarlz. Pagoj, kiel la 
priskribo de la nokta Monlmartre (» Sur la Place Blanche 
la eterna vico de taksioj _ . obstinaj formikoj - paci
ence horas sian vojon tra moviganta kaoso. Radon ce 
rudo ili tremas, sekvas, puěas, bruas k malbonodoras .. «) au tiu de la grandaj bulvardoj (»Anni rigardis la ciam 
renovigantan cenon de veturiloj - autobusoj, kiqj sur 
giaj ses radoj aspektis. kiel avidaJ drakegoj, taksioj, privat
aj aí'Jtomobilo) pii au malpli luksaj, caroj ciuformaj, fi
akr.oj. anlaunulitaj, kiuj pret~~pasis ~un gr~ve.co ~e. hi~tonaj dokumentoJ, unuvorte clUspecaJ vetun!oj, kluJ .gIJ tis k glitis inter la knedantaj pu~noj del urbego, kiel per
loj de rozario inter tremetantaj fingroj de eterne pre
ganta bigotulino... «) estas suficaj pruvoj pri tiu rara 
talento elvoki tutan scenon p~r vivaj k solidaj vorteltrovoj. 
Tiu skribmaniero estis ebJe influita de modernaj verkistoj, 
kiel P. Morand aú J. Romains, sed tute ne, kiel supozas Totsche, de A. France: estas inler li k Schwartz neniu 
komuna punkto, nek lau la proza stilo, nek lau 1a poezia 
vervo, kiu rememorigas prefere )a kanzonistojn M. Don
nay au R. Ponchob. 

Alia erara komparo estas tiu, kiun faras Totsche 
inter Baghy k Hugo (pg 19): sendube, ce Hugo. ofte 
renkontigas sonora k! malplena retorikajo, sed ne pii ol en 
la aliaj romantikuloj; male, per la akreco de sia vidkap
ablo, per la precizegeco de Sla vor taro, per la elvokiveco 
de sia ciam perfekta slilo, li neniel estas komparebla kun Baghy. Se oni volus finfine trovi al li analogion en la franea literaturo, nur ce Lamartine au Laprade oni 
trovus gin. Sed, krorn la okazo, en kiu oni klare vidas 
patencecon inter du verkistoj, ekz-e inter Poe k Baúde
laire, Hugo ~ Carducci, mi opinias evitenda la sercon 
al tiaj komparoj, ciam lamaj k nejustaj . 

Tamen mi ne volus doni la impreson, ke en la libro 
de Totsche multas tiaj eraroj: nur la malo estas vera, k 
la atento; kun kiu mi diskubs liajn ju~ojn, pruvas la al
tnn valoron, kiun mi rekonas en tiu kritiklibro: . ~i estos 
tre ulila por vastigi tra la esp-a publiko. ~ustajn ideojn pri nia moderna literatura movado, kiu estas tro ofte afl 
nekonala·, au ignorata. Ne apartenas al mi kritiki naciajn 
esp-ajn sacie.tojn, s~, e!l kei~aj .cl ili, 0!li havas. tro ofte la Im"PteSoll, ke tle, kle taugus kalkuhsto, oru prefere . elektas kiel diris Figaro danciston .-:. au flugiston. Ci tiu 
verko rememorigu al Hi, ke ekzistas áliai ValOTOj krom 
monaí, k aliaj paperoj krom obligaciaj. EÍl 1a tempo del reformismu krizo, nur 1a tiama liter.aturo~ kvankitm mal
rica k humila, savis Esp-on de disfalo; mi fir~e hedas, 
ke nur la pIi k . pIi . vasta .malvolvigo de la nUhabaldaú 
estigos triumfů» denia lingvo. .G. WARINGHIEN. 

BOLESLAV P~US: La vizio. La veěto. El la pola: . 
Lidj<J Z(lmenhof. Esperanta Novelbi:blioteko. Eldonejo: N. 
Szapil'o, Waiszawá. 38 ' pa~oj. . 

.Du bov:eloj ,interese r~ontiťaj, precipe la dua im
presas kOl'tu~e per la larmc . earma I'UZO, ~r ' kiu du kompatindaj estaJoj volas Apari la doloron ' klel "eblé plej 
longe unu al la aIill,. 'Ec se tem~ kaj templekto sajpas ~I 
mi iom m'!llnovtempaj ; la novelój certe IbalkaAas grandw 
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v erkiston, kvankain lia taiétltO, íwmp.rooebíé; ne 
disvolvi~i cn ci tiuj mallongaj pecoj tiom,kiom 
grandioza »La Faraono. « 

Latraduko estas bona: fh.la, · facila, ' fleksí~ema 
Esperanto. Lu'doviko Tot8che. 

P ANTELEJMON ROMANOV: La mis~ero. UJlU horo. 
EI la ru~a: [saj Dratwer. Esperanta Npvelbiblioteko . .:Eld
onejo: N. Szapiro. Warszawa. 32 pagoj. 

Ambau noveloj temas pri ama epizodo en la vivo de 
virino, ili montras akravidan psikologon kaj májstran montiston. . , 

Sur la kovrilo . la eldonejo anoncas, ' ke la serio 
volas diskonigi »imitindanstilon e3perantan «. Nu, la stilo 
de ci tiu traduko certe ne estas malbona. Sed se jam 
temas pri imitindeco, mi ne povas prisilenti , ke en ~ la libro 111 i trovis tiajn . frazojn: »Ia senton detiu ~i ial 
kortusinta sin ftata renkontigo«, »kiel moviga:s rapide ' 
malax!tauim plej. b~il~j post maJ!umo de ľ kampoj el~ktraj wmo] de fabnkeJoJ « ktp. Ml rekonas, ke kelkfóle la slava vortordo povas interese variigi la Esperantan stilon, mi rekonas, ke pro la gramatika strukturo de la lingvo 
(la substantivo akbrdi~as nombre kaj kaze kun sia adjek
tivo) tiu 'ci dlSjelilclo Je frazerojne naskas mbkomprCl'lon., . tamen, mi devas konfesi, ke legi tutan libron ver.kitan en _ 
tru ci dia~~ékto estigas al mi kapdoloron. L. Totsche 

GVmLIBRETO TRA KORTRIJK-BELGLANDO. (EJd. Esperanto~Grupo, Kortrijk ;20 p.) 
Atentinda, placa eldonů. Szilágyi 
»SAT «-JARLIBRO, ,1932 . (13.8 p. 

. ~ultaj: da.toj, zor~einaj klarigoj pri la g~i~a~taro, sekclOJ, SocíetoJ, adresoJ, statutaro ktp. Sz!lágyi 
l\HNNEsKIUFT MED ANLEDNING AV ESPERAN-TORORELSENS 1 GEFLE 25 AR:S JUBILEUM. (Eld. 

Esp. Foreningen i G.efle; :JO p.) 
Jubilea, bele eldonita kajero de la brava Gefle-a 

societo. . '" . Szílágy( 
Diversajoj: " 
La Un,iversitata . Ligo Kontraú la l':!J!ana lnvado fondit.a ce . la Kuo Min Ul'!iversitato en .Cantůn disšendis 

akran, .tre :interesan proteston kontrau la jap~oj. La 'folio 
estas neev~!a senpage ce la supre 'IlOmlta Ug0. . ' 

La Centra Presejo ,Esperantista Paris V-e 33 rue 
Laeepede, eldonis tre belan kaj intétesan fltigfoljon okaze 
de sia 25-ja~a. ju?ileo: ~n la .flu~f~lio~ ~i vi?i~as graD:d~ lIron da verklstO] kaj verko], kmln J(onahgls ·dum bu 
longa tempo ~la konata presejo. . 

La 5-a Jugoslava Kongrew eldonis tre helan d~koi..: 
oran afison porkorrgresan. 

. La gai:e.~o de ta fla.ndra turista societo, amplelsanta ph ol 11.0,00.0 membroJn, daiíre .presas kurson. Ni gra
tulas al 1a "'Flandra Ligo Esperantista pro la bo .. nega . rezuJto. 

Pl'osp(-,k~jn eldonis . lastatem,pe: , _ ,* 
. fil inisle~b pOl' Komť-~co kaj TrafikO- de Aústrio . . La 
I.re belan. pros : ekton kun d~ a1iai. sendas por linu re.:pondkupono fa lrit. Esperantó 'Muzeo, WlEN 1. Neue Búrg. 

La 5In.Hi no.cia. ~/.lbor~: Orvaliizalo! GENÉVE; ,~e 
de la dt1kJ~,~ datr~v~no .?-e ~la fo~dleO. La 't~e?~~a. prospekt& e~w.vas cH~n sCJ,mdaJon prJ bu"- grava mstJ.tuclO 
káj esías. hayc.I~la senpage- de ti., . . .,,'..' 

La SV6~ Gimnai;tika lnstituto pri siaj so~rajgiJD~ nastikaj kursbj eo Lund. . _ .' , , . 
Ciuj tri prospektój ~tas boneg~j ptopagandí1Ójpor ' 

Esper~t.o tust~ per. tia, ke ili celu ~t esp-o J!:ónatigi gravaJn mshluCloJn.: : .. , 



R ~ ·vtJ o ·D E 
LA NOVA EPOKO. En 1a dua numero ni rnencias 

unt~~loke la. b'onegan, tradu,kon de Weinhengst: T Hood: 
L.a kanto -pn la ~enuzo. VIktoro Ekstrorn verkis novelon, . 
kIes energIa te.ndencerno pari~as kun impre3a rakontpovo. 
E1 ~a. tradllkoJ ' alte ~lstaras .»La betono « represi ta el 1a 
»pasoJ de la. ~arkvmo « , k~u kUfl nere~istehla impeto 
preze~tas ~l .Dl la malhelpoJn kaj heroaJn laborluktojn 
de.La »soclalIsrna kop.struado «. ~a n';1meron ~ompletig,as 
»Sur 1a ekrano«, »Pago de FllozoÍlo«, »Sclenco "- En 
la rubriko )) Li~gvo~cienco « W aringhien komencas artiko
Ion pn neologlSJl1oJ, traktante la temon tre klarvide kaj 
frese, parte el tute novaj kaj interes aj vidpunktoj . La 
Recen.zoj ~stas dllt~l~j kaj, precipe el lingva vidpunkto, 
k?nS~IencaJ. La revlvlgo de la revuo certe estas gajno por 
ma lmgvo. 

LA NOV A ETAPO. La unua numero havas sur la 
titqlpago la portreton de Ludwig Renn, kiu mondfami O'is 
si!l ' per sia romano: Der Krieg (La milito). Ke tia vgr-
klstd aligis al Esperanto kaj ec verkis mem Esperante en 
!á ' revuo, ticin c~rte goje salutas ciu esperantisto. Menci
mda eslas la studo de Nekrasov pri Hulthuis, tre interesa 
kaj ,bo~e skribita .artikolo, kiu, t~en, konsideras preskali 
eksk)uzlve la sOClalan observmameron de Bulthuis. Nu, 
klm' la sama observmaniero oni ja povas esti tule sen
v.alqra verkistaco, sed ankau Ja pleej granda verkislo de la 
riliWdo. La poemo de Mihalski estas tre verva, ci tiu ta
leňtulo sencese evoluas. Wiistel' klarigas la diferencojn 
iI~ter sufiksoj kaj radikoj. Nu, lau mia opinio, ci tiuj 
dIferencoj ja ekzistas, (same kiel liuj ' ma1kovritaj de 
Mino.r~, sed. same ne tiel ese~caj kaj. gravaj, ke pni povus 
sur lh bazl fundamentan dIferenClgon. C. Ocl.. 

AL LA NOVA ETAFO. Sub tíu ci titolo jus aperis 
verketo ce eldonejo Ekrelo tiom interesa kaj 'grava ke mi 
\'olus citi la túton. Sed mi diru koncize ke gi prezentas 
la vidpunkton de la sovetiaj adeptoj de Esperanto al la 
lingv,o internacia nuna kaj estonta, vidpunkton ege saga
can kaj atentilldan. ' 

, En la rezolucio de la lingva komisiono de SEU de 
28.6.31 oni légas: llla Lingva Komisiono estas kontraua 
a;l ciuj nekonse'kvencaj,. preciFe grandskalaj kaj mase kon
centrítaj eksp'erimenloj ' kun Espe:ranto, ' kiuj , sen la ne
cesa ~autempa aproba verdikto de la amasoj, Povus kon
duki al tre · dangera splitigo kaj ~isdialektigo de la lingvo«. 
En )lOsta ,al'llkolo E. Drezen skribas : »Ni ne e3tas refor
~emaj. r~ate al 1a ,lin9vo. Ni .t~t~ ne . i~te?cas ~refel'~ 
ldon, oCCldental au lloVlal, pro 111aJ l~úsaJnaJ, laiífornH\J 
perfektajoj ... de tiu vidpunkto ,pravas idistoj, nomanle 
nin .» lingvaj ortodoksuloj '« ~ 

, »Niankaú ne estas konservativuloj, fundamentis-
tcij rilate nI 1.'1 ' liÍlgvo. Ni tute ne intencas limigi nian 
liÍlgvouzadon nul' per formoj tl'ovigantaj en' la Oficiala 
fimdáÍnenta vo~taro kaj en giaj aldonoj. Konforme al 

'. niaj bezon(jj kaj ~l 1a eventualaj ebloj ni tute libere iras 
>. ~ eli.ster la límoj · de 1a Fundamento. Ni tute konscie pretas 

esti pliperfektigistQj de la 1ingvo, ni ,pretas senhezite ~n 
ali.ori\odi al ciuj sentataj hezonoj kaj necesoj. De tlU 
vidpuilkto .pracvas 18 vere-ortodoksaj fundamentistoj, kies 
~!dinaraj ,bezonoj estas k(;mten~igeb1~j 'Per la enhav.o de la 
r 'undarnenlo, no~ante "nm»hngva] reformernulo]" ... la 
san~ojn trud;S la vivo kaj la sociaj bezonoj.Elimini sin 
hj lit 1ingvOD de tiujheZonoj povas nul' 'homoj, liuj 
k~tu}'as i~ apart;m sekton kaj m~nson, izolitan de la 
alia l'tlondo. « Bonege II 1 

~aj _el lit 'jC!Jl.l allldi~ "rezolucio: . »1a , Lingva Komi.-
"sióno" firme ' opinias esperanton nur ttansu-a, evoluonta 
8~UpO a1 Ia estonta . monda helpa lingvo kaj ties pIi posta 
evnluo a.l la 'sola, kom'una lingvo de la senklása, senoacia 
kaj seDŠtata SQcio'« . , f -

. Pri la .'LÍiigVa KoÍIIitato: Jestas spe.ttó ne sole 'de la 
~.v:a:.Komisiooo~ de : SEU, ke la 1!:o~plika, .rnalviglá. 
plennmapáratŮ' de la ~traj esperantaj ~Q,- insťitllcioj, 

. .dállk' al. sia strukturo., beZQban?- interqajn ,kaj 'ekster~jn 
ref0fl!l0:lll', ne :kap~las iri ' ~'paAekun..la tempo, precipe 

o ~ ~ ~ 

eo konsidero kun ia prógreso] 'káJ evotue de 1a proieta 
klaso.~ 

Unu ~tikolo, de l' iama poeziemulo N. Hohlov, lerte 
tUBas la fakton, ke en Esperanto malmultaj person oj 
kapablas norni sian metion, sian masinon, la labormetod
ojn de ľciutaga laboro. Mi mem ofte jam aludis al la 
fakto ke Esperanto estas lingvo trokultunta kaj ne sufice 
praktika, kaj pri tio mi forte pensis kiam antau kelka 
teI?po. m~ elektis }?relegi en LOr,tdon~ Esperanto-Klubo 
pn mla clUtaga meho, anstatau pn 1a lIteraturo au la vo
jagado. Kun amara rideto mi konscii~is,ke mi, kiu 
multe laboris por la kulturo de nia lingvo, ne povas nomi 
en gi la plej simplajn aferojn de mia ciutaga metio okup
inta min dum -dek-kvin jaroj. Kaj simile, povus konstati 
multaj okcidenteuropaj esperantistoj prilaborinte la kul
turan flankon de Esperanto. K. R. C. S. 

Invito 
'al la 

Literatura Vespero de Verkistoj 
arantata de "Literatura Mondo" 

okaze de la Pariza Kongreso 
la 2-an de aiígusto, vespere je la 8 horoj ll. 

en la granda teatro de la Kongresejo 

$ 

PHOGRAMO 
L Esperallto-himno. 
2 . Salutparolado de Kolomano Kalocsay. 
3. Teo 'Jung prelegas novelon. 
'tl. Ludovi/co Lazaro Zamenhof SUl' filmo. 
5. Kolomano Kalocsay deklamas el Eterna Bulcedo kaj 

Strecila Kordo. 
6. Esperanto, 1a lingvo de literaturistoj: parolado de 

Jean Forge. 

Pauzo 

7. Kolomano KalocSay prelegas alvenintajn salutleterojn 
de verkistoj kaj prezentas ilin al la publíko. 

8. Nikolao Hovorka deklamas sian poemon. ' 
9. Mihaelo Sárossy kantas hungarajn kaj originalajo 

Esperantajn kantojn. . 
10. S. Grenkamp-Kornfeld prezentas novelon. 
J J. .Julio Baghy interp!etas I~ Lejzerowicz kaj L. N. 

Newell. 
Dum la tuta prezentado konferas Ra)'mond Schwartz. 

• 
najtas eniri ciu · interesi~anto,kiu acetis la specialan 

francan numerO::1 de Literatura Mondo por 9 frankoj, au 
alian numeron de Literatura Mondo por 7 frankoj. 

Abonantoj . de Literatura Mondo rice-vas la enirrajt
igilon post aeelo de iu ajn libro en la "aloro de 5 frankoj 
eL la eldonajojde Literatura Mondo. 

Novaj abopantoj ricev.as la enirrajtigilon sen la 
kroma pago. 

La, ne'cesaj enirrajtigiloj estas riceveblaj. ce 1a speciala 
'kOIigresa ·slando de Literatura Mondo au antau la prezent-
ado. . 

. - .~ , 
Literatura Mondo mferma-s čiujn interes~antojn, ke 

c~ la kongresa stando deJero~'s-~o V: Bleier, administrande, 
de. Literatura M(mdo, rajtigita por čin] aferoj. 



,·(lRliVAIN'P RiM o · r ·~ . 
.. PONAC,o:.' AL MA.LRIC~J ESPERANTISi()J . 
..':EnlaMaja nilm~rode LAPRAKTiko'~i publik:..·. 

, ig'is Já ' demandon': »Kiti havas 'boúa:n konán, pórpagi 
la abóniOn 'atlstataúkelkuj malti6aj semideaúoj? « ' ( La 
abono porwm jal10 Rostas' I ,do1aron,) , .' 
" Je tiu · demnndo lli rioevis ' ~urpl'izan I"eSpOndofl 
de unugtandallima samideanino, kiubedaiírinde mal~ 
pérmesis , publikigi ,sian nOlDon.Siskriba's : 

' »Né ' pOl'montri boJian 'Iwrónt sed por pruvi 
. mian grandan ~aton al via granru'O'la inslrua 
'kaj amuzagazeto La Praktiko, ni sendas al 
vi 200 dolarojn. P,er tiusiU:Í1o~i pagas 
pOl' LIOO malrjc~j' sami.ae.á:noj 1adu~mon 
de ,unu jarabono, tieJ, ke la a1iaIiduofj,on < 

pagu laabonantoj mem. La Praktikodevas 
esti ,en la ir~anoj de ciu Esperantisto, kin , 
vola s lerro kaj ridi.« 

ltsprin:ia.utoe kotan dankon al la ' l;oblil 8,onac
intmo, la eldo:nejo de LA ' PJ\AKTlKO de ,sia flán'ko 
decidas sirn:it.é pagi laduonon de la jara áb:ono :pol' 

.~:. 100 malrica:j samideanoj . ,Sekvede tio eninte .500 

personoj povus gui la favoran abonon. ...., 
. Ni alvokas nun tiujn g.esamid,ea'nojn, kiuj suferás 
,p11O la ·:ekonomia kriw kaj pro lafalo de ' Ia .laciá.j 
va1utoj, ke ili rapidu par-topl'.eni en ; Ci tiu malofta. 
favoro. ' . -. . , 

Efi inLel<kon;ento ~ ladonacintj,uo ni aÍ'angis 
la disdonon de ln dOlI1aOO .en la Jena plej fa~ila .kaj ' 
plej opor run a manrel1O: . . . ,. 
~ Cin persono, ·kiti deziras la lnvoraD aJ:)onon~ ;selidu 
al ni mi simpla lelieTo .10 (dek) ti.ajnpos~marl\Ojn dé 
sia p11Opra1ando;per kia li áfrankás ln ekst,erlandan 
}.etel'on{~zempl.e , en NederlaIido tia ~stmarko k-Qslas; 
'121/2 . oendojn"e)l i!ritujó 21/z penéojrt, . en Fl"aIicuj.g ·,i 
1 . 50 fr .. en ' Gel'mallujo .25' pfenigiojn;en"SVOOt;jo 25, 

oerojn,~ en Italujo 1.25 lii., ,ep. ,P:olujo. P? "grosojn" 
en Aií.strio , 40 ;g"l'QSojH, en ,I-Iu.n,ga:ruj:o . 40 fil;", ep . 
Cehos10'vakujo 2;50c. kl'., enNory.egujo 30 'oerojn, 
enlhllnanrijo 10 loojw en J.ugosV3 d~., . on .B ulga-
llUjO 6 levojn;kaj tj,~l pln), ' Lá v:alo.b6 .a~., TD .t~j 
postmarkúj . 'kulte plit1ualpli ' 'egaJ$ á! .dÚQtia .,da]ar{l! 
d-o al diionj,ara 'at>Ono, -La. alian ' dll,pn.'9nd.e la .. l1159n-
pr.ezo ni l)agos el lB. donacita SUllW. . , .~ ..... ,. 
- Kontraií 1a tid pagita apo110 ; n~ liyeros >"LA 
PRAK1~JKON dum la ~i:lta.:;ja.I)() ' l 93~2 (d>!?,' n i-- sendůs 
ankaů lagis lnÍIl a-perintajn ' ngQl,eroj.h ;.de \ 
Mendoj ne ,. konforinll-jal 1.<! sfipi-~ '.m<!J· IJ,', e1)o" rn 
plenumataj. ' . , 

Ph.ll'aj~' p,ersofiol ' ,". a II>OIIO,n 

\Inri leter-o; por épari afl'«rl\ro.)'l .. 
liaj , ~aréson ' tr.e ' klK'U'e; 

, imitant.e . I.,t.,'"",m 



"",:.&..6_' "~ iláaD_'~irirpitrlitl":Ral::p~I: : ''l~~~,_x!rV~8fr '-:~" . 
- JuJto Ba<1hy :...- " _". " 

. :tJ)u~ Ii;asta'J'i~ak,cia ~u~~e~~ ~iaj ko~e~ój < 8ur~" iJrip'~ii~~:~1 ~l~~s~~~lo·- gi{\, al giaj lu~o kaj 'mizero,al 
/ ,, ~nz.lSf :q:lJn : pe: lanezlro, .~e; ~l Y~rku. ral?,~r:On ;p~'í la .6iu.<}oganlx1:' .KiaJ? Ebl~ pro .tiú; car eio, ci apaT~enas 
, ~l a~~~:,~~~~El,es~. i'~~1te n~ pro:eftt~; ~l dm,,: al ~h, ke alla u~~p.,-, k~e3 at.m()sfe~ .. ~pll'~ SI;11g0VY,,?U ' al , ll: .1a 

Ja. r!'p<?rt~~era v~I~do :·n:. esta~ _~lla: met.o; car _ ~e , ~~~vlvon de la hbereoo. ~me l'Ull ta~OJ~ li ekkonscj,'l~ 
;:jfj ml~ fa"Dt~.Zlq--yole ~~~"e h.béngj~, ml~ah:03 la faktoJ~ 'pn : ~lO,. ke la urb.o cstas l,:l.l' u~oo _ kaj . li hava:s ~okan 

t", ~a; ,.~e ,IDI pror'lllldJg?~ cu .Ia, rell.o.n,ml ne pOV03 ~:,eteTll pa;tr!obsmon, )a;ngas franoo cc sen selO dc ,la lmgvo 
•. " :nun : ~~ la . rer.nem~roJ' • KlU e~nl1gras sur, l.a VO)'(') de _ mem. Jen ,P,aiízo:' . : ~ri gi ne d~zirn rapor'~1l , ~e g-ia 
". :e)~.~?roJ,; ~u, kon~r~~v,?l-e t~lsasla ~o~doJn ~e sub- a~an~! Ace,u g~dhb.r.on fOI' h~"l alme.n<).u, tran blld~)ll, 

• Jek'h,)ta csentím-entaleco. Kr.usatas raportón, pakltan cn kian Vl pov.ag naVl pn la Ko1oro de la ',Bordeaux-a VlnO 
~r~o~?, _N.eniu. ~a ."legan~ es~ , scivo.4 pTi la okaz- 1'1gardanté gin tra la I~on~~'a fenest~·o de vendejo . 

. : ,_-:mta~&J kap~epl'lla sentoJ ; kaJ pensoJ de ~-roN . . ~: » Vi honas Za pariz-lJ1Wj'fi ({ .. . ' Nu, ne tre, mu' 
'. J,?da~t~ro. La .leganf? ~tas tqt~p~~va. Ml aIDaSlgliS iorúeLe. Mi konas pl\ecipe · mtajn· geamikojn ' kaj geler-

",:"ank~~~u kelkaJ~ .motlV<?Ju por li~l'lgl! sed :ta vo!o de nintojn, sed pot skribi pri ili .~ bewnns la pl-enal". 
":!l~ ~~~lt.~ . ~en~s, peI'.l~ ~gum~n1i<?J: »Vl JOgIS.' .cn aU}plekson &e. l~ gaz~ ~a~ Í1'e ve~sa~nc ec !iam mi ne 

. J:arl~o, ~l.konas la~l'1Zano}n, VI .VIdis la prepmm estds konte.ntiglta:. 1li l'estiJs t1'O vlvaJ en mlA . mem.oJfiCV 
labo~on kaJ par(oprems _aIlkau cn la kongrew mem «. por paroli pri ili sen emocÍJo;'·sen mencio de bagatelaj 

;i-' .M'i. ne,?--eas, ke tiujci argumeritoj estas konsider- okazintajoj. KU1Tdankpl~Da l'-espekto kaj sin oera . sim-
~ :iudaj, tame'n guSte eu ili kasigas la kaUzO, kiu malfac- patio miamas ilin. Kirun,anh~I'e mipovns skrihi pri 
- "i1iga:s pnan taskou. _Mi pf?vis klarigial miaj kolegoj tiuj, al kiuj ligas mill subjektivá sento? Mi vidas ilin 
" tion, "sed ili sajne ne kompnmis la motivad(}O , kaj tial antau mi. sidantaj ce ta Jonga - tablaro~~ Ra,ymollfl 
2_ mi esta:s. devi:gata turni min al vi, kar~ l~ganto .• Eble v~ S.ehwartzi la : ~ia~na _ bonhumoro kaj k!olega ~rniko, 

,.-estosph komprenema, almenaú ph I?d'U1sema kaJ, ':l'1detas a1 mi kaj -proponas glason da aperitivo. S-roj 
':ec, ahsolv'qí'l min. '.. '. ,»;~tieJl . "kaj Dubois diskutas kun mi pri p1'Ojektoj 

'.»'Vi logis en PU1:iz.o« ... Eraro. Mi ne nul- logis »J,;.eorganizaj .. Siujoro Marehandinteresigas pri la !:kZQ-

: cn PaDz'O; sedmi havis tie songovi~on. Mi forgesis, ke "notaj obj~ktoj dum la Oe-metodaj kursoj. CaTJnaj 
:ď::kx'arde'k k!a;t::'fi:éík'aj _j:aroj pezig.as SUl' min. Kun stlld- 'si;njori~'~f : káj fra!iliúoj ., babilas: pri la modo a~ :p~~ 

.,,;",: enLa juoec~ --iiiivagadístra la. bulvardoj, reveme sid- d.lmlrncaJ - ~kskursoJ- En la kadro de, lapordosublte Ilil 
._ áf1is en 'kafejoj' d,e 1-!,l. universitat;! junularo kaj· pcr la vldas ápeř~la blondan ~pon de s-ro Newell. Li -esta(; 
;~ , ;neO cl';' fa: pasint,éóo mi' te'ksis. tiajn 'danwziajn planojn, rlaca; sed bOnhuIllQr.a), ',Ctambonhumora. "Kaj ,- jen, :ankaň 

'" :kiajn ini faris iamen mía odekoka jaio.Mi rejunigis S-fO Wamier .alven?S. por p~oli. pá kiongresaj labor?j . 
. ,~ Il).jan aIÚIDOU~per laobservado de la saiímanta vivo kaj R:i~eto .pe.tolas cn liaJ Okn1oJ. Tle, en la allgulo, aIDlke 
" mia~ 1&)TQ est~-siple:riá': de ama j mélodioj. liin mi;" dl1!on- kaJ ' &erce , d~p'Uta~ ,.s:-r~j . ~l~mp kaj' Linder . pJ:i 
, ýo6e kantis .sidante Oe tableto cn Café de la SorOonne Pol-Pomera:ruo. Bábili pn Ili ml pOV'US, sed raportl.,. 

{;:~aj míre mi 'rexidis min jun.'}. -cn la f.unmngo de mia raporti ne, tu~n-e! . -
,~'Pjpo:;.~Nun · .. Patiw \,esfus . for,' la ' ilUZ1dona atmo~f;ero »)Vi partoprenis la_ kongre~lm, mem« .,. Mi devas 
. marikás, ' nUr"la ;.pip9 I)est~s, la pipo, ~íu konvene ' al cflti sin.cel~a. Mi ne partop~enis, 'nur oecstis. V-ágado el 

mia a,go ,.iom . pesimist'e- pendas eri1f.ter miaj lipoj... }mu cambro eo· la aliáD,é kuiádo d-e' únu amikb al la 
Nc"deziru -· :řaporton "de tíu, kiu én ' P.arizÓ "havis songo- alia ne signifasparfuprenon. Mi klopodiil' l'enkonti 

;-'-"ivon:! <-.. _ . miajn gea~ikojD ..:diver~landajn kaj janl. delong,e ne-
»Vi, k01J;4-sPorc,izon« . . '.Mi '1lekonas ':-gin: Mi:~estas ' vicl:i,tajn, por.l~gminuta 'kio1lVensac~ ~jpos~e ~i for-

:ia amanto; Neniu -amanio,:ko.n.as Sián ideaI'oo . ..{A amo ,MS pOl' adIaUl de la urbo; de. p.anzaJ g~koJ . Estus 
-f?r~s ni? blirtdaj. T~tani~ ~i C~kaUp:eD.as la ?cbon, - senkonscien~ r~p?rti pri i~, kion ~ ne~dis .. ~ Cetere 

infanokulOj , -admiras ,Ci1Ďl S:Oll'Qn kaj ,omn l?g.a~ton la k~?gr~so} slmIlas WiU ~ lá . alia. Naudekn~u. proc: 
gj' -kaj la .• ,necesa objektiveoo de la raporto dro))~ eD,toJ de ta pru:oprenanroJ deztr~ n~a.muzl BIll. lh . 

en la j,armoJde la rememor~o. Klon -mi povns l'akontl estas, tute pr-avaJ. PreberlaSl ]a pkJ taugan okazon estus 
aHi'u~ ~:kiu l!eniarn '\ ~dis , Pariwn, ' au ki,u pasigis ok sen~nc~. . '. . . . 

.tagoj:n""'inter ' giaj níruroj? T:re maltOn, séd 'vane, Ca: .' .. " 1,(~Q ok.azasdnm. kongr~soJ? ~a popoto. Ja n~ . 
"'laprůllttibo ogvidlibromaniere . ne, donas lagusfl?n, kaJ ' .sclas. kion .gl. vol.as .. PIi p!eeI:Ze,: gi. vo~. nem~m ka~ 

. ÉWIS~O e&iláJplejbela ptjskrilio Sajnas.ftnemia,vortcr- . p~cIpe Ile hon, Jclon o~ far:as ~n gl~J n'?Il10 • kaj 
j::tt:>t~mbo.- Parizio estas .klel lil í:Ubel14 vinoue BorCteaux. . lllt(}r,eso. La reprezentantů) de 1ad.iV'el'JSa] SOcletoj ne- . 

la-uvalore taksi gin. Sed k~l t~ l.a vo1ou . de- la popo!o vo]as tion, kion la cerr~-aj 
. Jia el0ln:entcQo, .kiu ".,povus , gVl<1anŤ.()J n-evol'7" _ ~oontr.o :meI? -nek;onante sum 

1;f: §;enlleo;l~ ,priskÍihila . guston::'_Sid~té en ta. '8.iítob~ l~ propran. Yo1on vó.la;s .o.~n.! .nur- pe tIon, .kiO'n .la J'e"pr~~ 
nur '1'igardas, 'SCd-; ne -Vl~ Papzou. Tm Cl :re~tan:to) volas, ~~ulto: íh kun~ ~aras tion, kion nemu 
fu~mZÍltr.aS; sin Dufal: tiu;'lk;iu post la ,,,,,o~: ~aper~ l~ miligas .laelmston ne . la kont;ak~o 

~~· •. :"' jiltspelda.d() dela pala'ooj ka.j histo~aj}QoristruajoJ· hal: ' g~l'Helsm~, ~~I ·9· ~. kaj .Je "U . . ~. :\., 'tatne~ b~-
dé '1a Berne- au ' suÍ' iu DulvMdo kaj meTe, ke Cl~ Cl ' daure povas ÍUnkcu gis 1.áReorganlZa 

. . >Cll. la pulsfuita vivo, kOI)atig~ 'ktlll ~, ~1>:roitáto. :~uq)~peri~ · ~:on, J4,O'n ~i" m~m . ·voLas •.. 
incliferenlwcó, masnnta.. profundall ){J()mprenon Ta!:llen ~ Ol1lpoV~A konstaJl, k-e ~m ~a panza ~ongr-eso 

'pos! oni' ,,~01J- .fans WlU paspn: Cu~~uenau malantauen? La 
es~teoo ,montros tlOJl .. -Ml J\das 1á unuooan volon . de 
t-4--elelrn:ti,. , '»sep'~oj «: -':1?.iuj t ~Mjne' ~ceiós 

-tro~i')a ~tan ' v~jOD, tlun 'VOjon, kiUJl:'. Ift -popol0 triem 
.~l~sr ~e li.. kaw.wlus .,~?i f~O'nru siae mJo, eraÍ':. 

. '" ~_ i;tI' • .•.. ,.' 



S-ro Citrom (li Aajnas Oran~) 
kaj srmo Helmi Dresen 

S-ro NiAimura amas la homaron S-ro [(r(',uz post iom da mango 

vaganta nun en oent dil'ektoj. Sincel'(l mi dezil'as plenarl 
sukoeson al tiuj , kiuj nun plenumas sian taskon res
pondecan je la intel'.e8o de la movado. . 

Tiom pri la !kOngreso. Kiu ne es tas konten tigita , 
pr.enu la oficialajn raportojn, kiuj entenas la stenograf
itan vortbatalon. 

Mi deziras paroli pri du programpunktoj de }a 
kongresů; pri la teatra prezentado kaj pri la literaturn. 
vespero de L. M. 

KNOCK aií La -Trinmfo de Medicino. Jen Id 
titolo de la komedio de Julel; Romai:ns, la fama francá 
verkisto, kiu per sia persona oeesto honoris la pre
zentadon. La originalo havis tre grandan sukceson né 
sole en Francujo, sed ankaií sur la scenejo de diversaj 
landoj. La esper.antista pu1iliko nur modere guis lá 
majlstraJon. Kial? Pro div1Crsaj kaií~oj. La I te..'ltra. 
salono de la kOngresejo havis tian akustikon, kin 
maUaciligis la komprenon de la teksto kaj la stilecan 
ludon de la geaktoroj, kiuj konstante luktis kontraií lil 
akustikaj malfacilajoj... La traduko estas korekta, ee 
tro korekta. nu ci korekteoo kelkloke malhelpasla 
tujan komprenon kaj ofte kauzas apartan malfacilajon 
por la geaktoroj. En tiu ci korekteoo dronis la plej 

' b'onaj spritajoj de la franca originalo. La surscenej:a 
lingvo de modernaj komeruoj deva~ re~spegqli la ť:iu,-r . 
.J:agan esprimmanie1'On. Gi devas esti mallonga, enhav
anta la kutiman esprimmanieron de la parolata lingvo. 
iD-ro Pierre Oorl'et plej kOnscience plen'limis sian 
truskon kaj oni ne povas riproei lin pro la sursoeneja 
tekniko. La Hagatelajn ~gojn estus devinta fari la 
kraj ono de la regisoro je la intereso de ľ prez,entada. 
Mi estas tute konvinkita, ke s-1'o Gustave Cauwenherg 
la regisoro, volonte estus farinta tion, se li konus nia~ 
lingvon tiel kiel slan propran... La plimulto de la 
publik'o malofte audas esperantlingvajn pr~rentadojn, 
precipe tiajn, enkiuj havas gravan rolon nur La reksw. 
Jen la kauzo, kial la trialogo kvardekminuta an la 
l\lll'Ua ,akta kaj la longaj dialogoj de la tria akto ne 
t1'Ovis la merititan atenton. La dua 3Jcto, en kiu 
diVtCrsaj tipoj' aperas k'.aj ma1aperas, vigle parolás kaj 
montras iaspecan ok'.azajon, plene trafis la plaoon de 
la puhliko. Do, Oe la elektado de la koogresa ,teatrajo 
oni devas k<ms'ideri ankaií la gus'ton <ie liI)"Ub1ilw. 
Oerte in komedÍ!1Q de Moliere au iu moderna fra.nca 
b'udeskajo estus aki..rinta pli b'ruan srikooson ln.aIgraií 
la malliona akiustiko, Car oni estus vidintaj okazajojn, 
situacían komilron Sul' la soonejo. Půr peroepti nur- ' 
tekstajn spritajojn, 1a oreloj de nia ' púhliko ne e5ms 
ank<>rau sufiOe kulturitaj. , 

Pri la arta labo~ de la geaktoroj mi povas paroli 
nur laude. La plimulto de 1a rolintoj -estas la menibl'oj 
da la Flandra ' B.~a Teatro eí1 Antwerpen: Willy ďGau
wenberg (Knock) prezeirtis bOnege la figurou de fa 
Pefrolo kias karak~ ~iam pli kaj pli , re1.iefitis '00 
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lia ludmaniero. Louis Bdloy (D-I~ Parpalaid) bon,e 
efi'kis per sia nawra 'parolmaniero,kiu faris Ji.an 
kreajon perfekta. Aleksandro.5tarke (La urba tambur- ' 
isto) alportis la unuan ridekslopon per sia komikoríca 
ludo, S-ino De Vreker (La sinjorino nigre vestita) 
lI:nerítis plene la tondran aplaiídon pri siabrila rolado. 
S-ino Loosvddt (La sinjlOl'ino viole vestita) per sia 
diskreta ludmaniero karakterize prezentis la avaran 
aristokratinon. Marcel Gauwenberg, Willem Condes. 
De Lieu; s-inoj Starke kaj KOCh Darna:ult Godet en 
la epizodaj 1'Oloj partoprenis talente en la artplena 
prezentado de la teatrajo, regisorita bonege kaj entuzi
asme de s-ro Gustave , Cauwenberg. 

La literatura vespero de la · LiteTV$lra Monoo. Per 
la afabla helpo de la 1. K. K. nia reVlUo arangÍs ci 
tiun vesperon en la teatra salono de la Kongre&ejo. 
Kun agrabla surprizoni konstatis" ke la granda salono 
estis plenplena; ci tiu prezentado, kiel ankau la antaií- " 
jara (ln Krakovo, renkontis ce la kongresa:noj generalan 
interesigon kaj: simpation. Mi rememoras, ke antaií 
j 'aroj, en Nňrnoorg, en la ,Ull'ua periOdo de Dia revuo, 

, malplenaj segoj oscedis antaií la scenejo qe niapret
entado - kia gojiga ~ango de tiam! Jes, gojiga, Car 
fcD gi mi vidas ,1a signon de tio, ke nia publíko rekonis 

~ 1a'-' g,rmnmrí siglíifon,kiun la literaturo havas en nia 
mQvado. Nia publiloo volas alproprigi tiun pIi kaj 2li 
grandan, pIi kaj pli balan konstruajon, kiun la senlaca 
Jaboro de niaj verkistoj kreas sur la malnova Funda
mento . .J\:ajen ci tiu paca siego ilin Ďe pIu malhelpa:s 
la alto de la etagoj kaj la grandanombro ({-da slupoj. 

Literatura Mondo ja havas du ~jn. Unue, 
malkovri, instigi, laborigi, grupigi talentulojn por ,liter
atura kreado, ,due, krei legantaron kun tia lingva pre,t- ' 
eco, ke gi povu kompreni, taksi kaj gui la kreaj.ojn 
de ci tiuj talentuloj. Car tiu nova lingvotrew1'O, kiwi 
iliaj klopodoj , prod'Uktas por fari Esperanton ne sok 
,vivanta, sed ankaií triumfantapri ciuj literaturaj pret
endoj, havas valoron nur, se gi f~rigas komuna trezoru. 
,Sienfanfarone nipovas ' aserti, ke ni pasas cirilate SIll" 
l~ vojo de la progreso. ' . '~ ~' ,~ 

. Kompreneble, la plenumQ de ci tiu tasko estas ' 
pIi facila, se nia publiko půvas konatitikun siaj 
verkistoj ne nur litere, sed ankau persone. Jen kiál 'ni 
arangis ci, uun Ves.peron de Verkistoj, kaj jen kial ni 
gojas, ke nia pub~o aprobis ci tiun arru,.ton p~ 
3masa vizito. ' 

Paoolante pri ° niaprogr~mo, miant8.iíe ~OO8tatas, 
ke gi placis; > ciuj, kun' kiuj mi ,parolis pri ti, laiídis 
gin, ofte 'tre entuziasme. Poste) mi kiQDfesas, k~ ni mem 
ne estis pn gi k()Í1t.eot~j. Nu, @ ja ce~ enhavi~ mn1ton. 
váloran, mi nekontestás, ~l mi k.ur~us ja kontraií
dirial tiel ~l1áj , aplatídántoj. Sea g-i es~ mu~ 
pii vigla, kun keJkiľjSoenoj kaj bntoj, preoipe. >lanfój 
soenigitaj." kiuj ,estus donintaj ~ 1&.. ~rim;aj part&j 



S-ro Kalocsay antaii oi 
perditJi e!l Za Louvre 

... 
S-rD Warnier ( la maslro 

ob~el'vas sian gregon) 

. multkolora1) kaj varian kadron. Nu, ci tiu konfeso estas 
samlempe promeso por K!O!onjo. 

Ce la komenoo de la Vespero, K. Kolocsay salmtis 
la ceestantojn per kelkminuta pa:r.olado kaj li tuj 
su'kcesis krei tiun intiman, varman atmosferon, kiu 
estas l1epi'e necesa por tiaspec.aj arangoj. La intima 
humorů kQJlStante altigis dank' al la tikla seriozo de 
Raymond Schwartz, kiu sprite kaj tre JjasvOOe anQIlcis 
ciun verkiston, dum 1a verkisto mem míre kaj kapskue 
alís'lrultis ma1antaú la kurteno, kiel oni lin »karak
(lp,riza8 «. Teo Jung, la cefredaktoro de la Herolao 
parolis pri Kolonjo, kongresurbo de la XXV. a, kaj la 
sercoj, per kiuj li spicis sian parolon, rulis tra ID 
a.iískultantaro vastajn ondojn de rido. Jean Forge 
parolis pri la »heroaj « t-empoj de nia literaturo, varm
tone li pentris antaťí ni 1a penan kaj pezan l,aboI'O[l 
de la Majstro. Kaj je la fino de sia parolad!o li prez
entis la grandan surprizon: mallumigis ].a eambro, 
cMonis la himno malantaťí la soonejo kaj SUl' mall'ol
viginta ekrano staris antau ni la Majsu'O mem, deklam
anta »La Esperon «. La karaj, konataj trajtoj tievibris 

. vive antaťí ni, kaj Ia impr.eso, křu.rr ci tiu apem de 
karmemora Mortřnto faris, .estis tíel granda, ke per 
UDU fojo starigis Ia tuta audantaro kaj kune kantis la 
himnon kortusite. Bone, ke sekvis pauw, neniu estus 
kuraginta prezenti ion post ci . tiu grandimpresa soono. 

En Ía pauzo ni intencis ammzi la publikon per 
gramofondiskoj de Mika·el,o Sárossy, sed tíu punkto ne 
rikoltís atenton, eble nením gin rimarkis. 

Post la pau:bo lev.igis la antaukurteno, kaj en la 
scenejo, SUl' purpura fonkurteno, paradis per grandegaj 
argentaj literoj »Litera1rura Mondo « kaj Ia konata 
'em'blemo de 'Ilia reruo. Bele gi aspektis, rioovis longan 
aplaťídon. Nun N. Hovorka deklamis sian originalan 
poemou, tre klare, tre varme, kun granda vervo. S. 
Gunkamp-Kornfe!d, respondinte per sprita skermobato 
aU'a karakterizo de R. Schwartz, legis sian novelefon 
kaj fragmenton el Ia » Vortoj de Prof. Cart«. Sekvis 

S-ro Merchant ne, pensas pri Jean Forge apud la m istera 
organizo blanka fantomo 

K. Kalo(say;en lia prewnw nnue la Venta de Verhaeren 
trasiblis, g,emis, trumpetis kaj hurlis super la kapo de 
la publiko, poste lia propra Ez.opa Fabelo vekis ridon 
per sia neatendita fino. L. Lejzeroviez kaj L. N. Newell 
es tis interpretataj de J. Baghy. Fine Dro OLSvanger 
laiítJ.egis parton el sia poemo, kies verooj revelaciis 
,pI'ofundan filowfion. _ 

La sin:sekv~j aplaťídoj, la dmmpauza varma humoro 
de la publiko, la postvesperaj gratuloj (ne sen auto
g rampeto), montras, ke ankaťí tiu ci eta prezentado 
11avis surprize grandan sukccson, ke nia pub1iko avidal!
Ja literaturou, en 'kiu gi sentas vere vivi nian lingvon. 
Kaj gi montris, ke por krei kaj pligrandigi ci tiun 
avidon, grandsignífa estas .tia sen pera interrilato de 
J.egantoj kaj v.erkistoj. Ni dankas pro la hanoro kaj 
peziras, ke en Kolonjo nia renkonto okazu same amike 
kaj intime kiel nUl! en Pariw. Booan antausignon ni 
jam havas. La Ferma Kunsido okazis en la sama 
~alono, kie nia pr.ewntado, la kongresa estraro sidis 
sur la sccnejo, kaj super gi, grandlitere, kvazau egido, 
arge'ntis la. grandlitera surskrihQ : Literatura Mondo. 
Kaj, se ni anstatauas Ia literon M per R, mi lúedas, 
ke tio estas gusta. La literaturo havas tid grandan 
signifon por nia movado, kie].a r,eva Familia Rondo 
devas esti allkau Literatura Rondo. 

Noto de Z' Redakcio: La babilado de nia Baghy fjn
igas jene: »Por esti fidela raporLanLo mi mencias, ke la 
.verkinto de ci Liu artikolo rolis kvin minuLojn sidante 
en la teatra prezentado »Knock« kaj dek minutojn 
starante en la Literatura Vespero. « Tiu či la raporto estas 
.tro vor tav ara. Baghy prezentis tre varme kaj intime la 
,belan poemon de NeJMU pri Parizo, kaj rikoltis ca.mbro-
.kuan ridon per la Verda Biblio de Lejzerowicz. PosLe, 
li kortusis per originala poemo kaj fine, kiel armeesLro, 
li ekirigis en piedbrua marAo čiujn ceestantojn por venki 
ciujn niajn malamikojn. Ci tiu estis la lasta punkto de 
la prezentado, kaj post gi la forirantoj certe sentis sub 
lia sugestia forlo ankoraií longe ci tiun venkopretan 
marAemon en la kruroj. 

VoJaniaj :pensoj 
! 

I. Ebriigo estas swto de superlucido: oni per
cep tas, ec la . rerorurnon. 

* 
". Jl. Perkorapto, oni kdi:migas 'nin dé Za intan-

p1r~j, ; kiám La panjo ilonis aJ ni monerQn, por '. ke m 

· trinkú amaran rnedikarnenton. ~ -' 

'" speco de parenco. kvaakam · nedi~ 

Yinita, tre genanta kaj dangera: La 'boamiJro.. 

* 
IV. lmperio malpli 'bez<mns cezaron, ol cezaro 

,imperion. , . 
'" 

V. EkOlWmian krÍZ0n karokterizO$ TYUN'Cand-(100l'o: 

JJl pti ricevi· - des m.alpli dani. 
M. Beraru 



Kvapil 
NaduZillio sur Za sablu 

LA MIRAKLO 
- KAN KIK1JC I -

Personoj: 
Sukan, knabo kun razita kapo. 
Oben. knabino. 
Koo, Ocu, Hei, Tei, junaj bonzoj. 
Tempo - Nefiksita. 
Loko - Monteta antaúurbo de granda metropolo. I 

(Scenejo: La interno de Za Halo de Emma en l..! 
horlo de granda templa. Nohlo . La paW lunlwnQi 
konruras la grandan figur,on de Emma, Sin jaro de, 
[ntero . De malproksime venas /;a sono de. tkzto miksite 
/cun kontuzaj bruo j de la granda urbo. . i 

Sukan, bela junuLo en formo de oonzo, aspekl-: 
cmla, kvazaií li estus altiginta gis lia nuna pozicio el , 
tíu de pagio, stele envenas tra Za deJ.:'s lra pordo kaj 
dirkai1rigflrdos.) 

Silkan. Bedaurel Oben ne estas ci tie ankorali, 
Cu ue? Prefere mi do legu Sanktan Skrihajon pIi 
atente. Nenio heIpas. Estos bone pa8igi tempon lrun, 
sřnjOl'O Emma, mi pensas. (Eksidas sur La altan , 
plankon apud Emnw kaj rn.oilaiíie tamburas per siaj 
~calkanoj SUl' kl piedestala platO/jo. Post momenlo, li 
surpl'izigas de La sono de vodoj proksimigantaj alla 
H:n/;Q. kaj stari,gas sur la piedtingroj por vidi. Vertas 
tri jWUlj bonzoj, Ootz, Heikaj Tei, kaj Suka/l rapideJ 
ok.ulsercas La lo/wn por sin kasí 1wj fine kaSigas mal 

. an/aií la S'tabuon de Emma, dum ili envenas tra Za 
rnaldekstra pordo.) 

000. Ou vi pensas, ke la afero iros hone? ' 
l'ei. Senduhe, éar Rjookan faras tion. 
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Hei. Se li malsukoesos, ni devos enlitigi kviete 
hodiau nokte. 

Ocu. Estos Done; se malofte. 
Hei. Sed mi promesis iri hodiau nokte. 
Tei. Tiel same ankaiími. 
Hei. Someja atendas min. 
Tei . Ankau min a~endas iu. 
000. Ankaú min a~endas iu. 
Hei. Ni do ciuj devas iri. 
Ocu. Mi timas, ke tin Rjookan fuSm la aferon. 
l'ei. Ne timu. Jam de longe li . forjetis la konsci-

• encon. Li estas knabo, kin rigardas la konscienoon kieJ
g.enajon. POl' li§telo estas nenio. Li diras, ke la mondo, 
perselrutanta la §teliston, estas malbona. 

. Hei. Jam haldau li devas reveni . 
000. La oofbonzo, la junaj bIonzoj kaj la pagioj 

- ciuj ankorau sidas, tiaIli nun p.ble devas havi 'maI-
lacilan tempon. . 

Koo (la kvara juna 'bonzo, envenastra La dekslra 
pordo kasan'le iQn en Za nwniko de sÍtl rolJo). Ja estis 
terurtl malfacila laboťo. , (mpterWs orumiton ' buda
sialuon el sia rooo kaj montras ~ Za alillj tri,.) '. ' 

Deu. Jen vi sukceSis, ~u ne? 
Hei. Ou' sinjoro 6efbonzO, ne rimarkis? ' 
Xei. Cu la pagioj kaj subhonzojne rimaikis vin? 
Koo. Ec ~ ni fandos gin; ,nipovos havi gajan<'; 

tempon 'du trl fojojn dank' a1 gi. . 
Oeu . Neniel oni devaa gin: !Certe 

nitridek rjoojn en tiu forinO. 



MortJn ·to 
- řrlgyes Karlntfjy -

. . El la hungara: K. Kaloc,,'YJy. 

Vivanton per frukto rega1as wmero, 
Per vino regalas la vintro . 
sed scias mi, kiel mortinto sin nutras: 
Per larmoj sin nutras mortinto. 

Jes. Ku§as mortinto snr fundo de tombo, 
Kie estas nek frosto, nek varm', 
Vizag' lia flavas, okul' lia kavas, 
Li ku§as, · atendas je larm'. 

Kaj ]ru§as, atendas: cu in jam plendas, 
Kaj ku§as, atendas slib humo. 
Nťle dankon li konas, nek petas, nek donas, 
Lín logas nek sun', nek lunlumo, 

Nele memor' nék esper' nek fora pejzago, 
Nur la griza larmsuko, grandkvante. 
Kiam krakas la b'ranooj kaj zumas la arboj , 
Kaj spasmas la gorgo pulsante. 

Kiam §macas la tero, vekigas silento, 
Sekigas la osto en ka§o, 
La osto, la: kruda, atendas je l' nuda 
Barakta, vivAnta molalo. 

Oar sáu: se kurbas la b'u§o je ploro, 
Li plezuras kun goja ridac', 
Dum plol" ;ne for~su sub molaj vizagoj 
Pri l' rid' malica de ľ ostovizag'. 

Koo. Denove al Simasoo hodiaií nokte, cu ne? 
T~ ni povas fari gajQn tute laií nia maniero. 

.. : Hei . Sed ni revenu iom pIi frue hodiaií nokte. Ni 
ne devas lasi, ke la eefbonzo suspektu kiel la lastan 
Mjon. Li ankorl;lií scias, kiel peli sian konsciencon 
raate al alies kQnduto. . 

;~ 'l'ei. Sensencajo! Kion li povus fari al ni? Por 
vi~ino li fordonis ,Haramita-Kjoo'n pr.opramane tJkrib
ita~l de Sankta Kooboo Da:iBi. Se ni malkasus tion, li 
niťÍ,rn ne povus resti en la templQ. 

.. ' iOeu. Mi ne sciis, ke li faris ec tiim aferon. 
,,·;t. ITei. Tio estasnenio; la virinoj, kiuj venas kaj 
diras, ke ili estas liaj nevinoj en mondeca rilato, se ni 
pripensas, estas ja suspektindaj. 

Hei. Ni do ciuj kaj eC la cefbonzo putras. 
, ,Tei. Ne nur ni homoj. La Budaoj. La eefbonzo 

Plem rompas la malpermeson kontraií virino. La oonzoj 
kaj subhonzoj pensas pri nenio, krom proprigi al si 
la ofermonon. N~ nia-parte vizitadas al Mijagaiíaooo 
ku-j Hanajimacoo. La ekspagio Sukan rendevuas kun 
Oben sekrete. . Sed la majestaeefb'udao povas fari 
nmou. Li ne povas puni ec unu aferon. Suk:an Mov
estingas la san'ktajn lampojn por la jus kismla huSa. 

r J/ei. Ni legas Sanktan Skribajon transsaltante de 
fmoalfino. -

Tei. HOnloj malbonigas, Car Budaoj rnalI:>énigas 
unue. 
, Koo. Ne, ne estas 001. Car homoj malbonigas, 
Budaoj malbonigas postili: En la pasintaj tagoj, klam 
la homoj . estis jústaj? tiuj Budaojestis ~iuj vivaj. 

" .. , Tei. Ciu<ikaze rigardu tiun ci S~ E,mma. 
J{vapk.aIn ni Atelis staruon.kaj nun forvendos ~in,tamen 

. , li povas' fari nenion. " 
. Hei. Sed . li hav~ wfiQe wrw.;an. vizatOl},.cu ne? 

Ho, kiom mi ploris! --J am tedel Per larmoj 
·Mordigis la koro en brusť, 
Kiel la suprajo oe olda kupraJo 
Per pigta verdajo de mst' . 

Mi ploris, kic neniu min vidis, 
En aCaj, malpuraj anguloj, 
Oar nauzas ja min kaj abomenigas 
Poltrona p1oraC' de l' ókuloj. 

Sed se vi pii volas, .nur signu, mOl'lillto, 
Ne 6esis festeJlo, pIu daiíras regal' , 
Se sekos okule 1a akvo, mi donos 
Ja sangon Kaj salon, aceton kun gal' . 

Disfluos mi larme, sorh:igos en teron, 
Se tion vi volas, mOrtintO, 
EI tel" mi vin lavos, el tel" vin elfQsos, 
Elvolvos mi vin el tol-vmdo, 

K~j kun vi ekiros la larmo-rivero, 
Ek§velOll malpure la flu' , 
Tra l' mur' kaj tombar' la rivero sovaga 
Inuudos, gaIopos gi pIu. 

Denove diluvo englutu la teron, 
Ne restu insulo sen mergo, 
KlIj supl'e de l' akvoj, SUl' §aumo de l' akvoj 
Arke' de Noah': via oerkQI 

Mortinť, ho mortint , vi, patrin' amatin', 
Edzino, in fano , homfrato! ' 
Elpa~u el barko kaj sendu mesagon, 
Kiam oordos vi SUl' Ararato. 

Tei. Estis tempo, kiam, nul' pro la vizago terura, 
la homoj timis lin. Estis tempo, kiam la homoj kredis 
lin HW' pro la oraj radioj . Sed hodiaií la homoj estas 
aliaj; ili iom post iom kutimigisal lia terura vizago. 
lij tule oesis senti ion ajn pw la eksterajo sola. 

Ocu. Estas vere. Kiuj timas lin, estas nul' la 
il1fanoj sur la dorso de maljunulinoj. De kiam oni 
eksciis, ke tiu granda korpo estas simpla timigilo 
por teruri homojn, gi farigis tute sentai:íga. 

Hei. Jam devas esti Cirkau la sepa; cu ni nun 
ekiru? Eble ili estus laca.i de atendado. 

Ocu rmoTf-eme, Táam li iras prolf-S'imen animl 
SCtnkro Em.ma). Ni estas homoj kulpaj pri gtelo, 
dibot'O kaj mensogo. Sankta Emma, kiam ni iros en 
Inferoll, eslu al ni indulgema pro nia intimeoo, mi 
pe:tegas. (Ridas. La alil1fj ridnt; !cun li f !roj tiam li 
Jjarolas iam dramece .) Se fui faras peton tiamaniere, 
ni povM fari ian ajn malbonajon lau nia volo. Nu, ni 
ekiru. Ou ni drmku en iu drinkejo, he? 

Koo. Bone. 
Tei. Do ni nuu ~kiru. 
Hei ( okaze rigariJan,te retu.rne al Ta vizago de 

Emma, kiam li ekiras post ili). Ho, gustenun laokuloj 
de Sankta Emma Aajnis ekbrili. 

. Koo, Oeu kaj Tei (iJJm surprizíte, sed rapide 
redonan.te al si trankviJon). Kiam sensencajon vi dira8?! 

( Hež fikse rigardas al Emma senvorte.) 
Oeu. PrefeJ:e ol en drinkejo, ni drinku sekrelecc 

Umegen ekSter la malantaiía pordo. Tie ni povas pagi 
posle. 

Koo. 'Estas bona ideo. 
Hei. Do ni iru al Umegen. 
Tei. Konsentite . 
Oeu. Venu do. 
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GEFR.IlTOJ KlJNIGlJ CA. MA.NOJNt 
- Nlkolao Hovorka -

Tambaroj tamburas, trumpetoj proklamas: 
»Miliw, milito, milito ekflamas .« 

Pri tempoj heroaj útmbruroj tamburas; 
Elroiídas Za !mobo j, ~iíS'kulti aUť<uras' . , 

r1iís-/(altas volante virinoj kaj víroj 
Halwrvtojn pri venko kaj g1.oraj aspiroj. 

Jam madas Za knaboj, trumpetoj trum/Jelas , 
Knabinoj al ili r,ozf1.orojn disJetas. 

J'amburoj tamburas: »apel'is espero «; 
Trumpeloj trumpetas: »finigos mizero. «. 

Allogas prom.esoj, allogas la pompo 
Muziko, marsado, minacoj kaj trompo: 

»Se mankas al vi deposl z.onge wboro, 
Rafalu, militu, kompensos vin g1.orol 

M aZsatas edzino, malsatas infano? 
Militu kaj venku, abundos la panof 

Vi volas felřcon, vivgojon !roj guon? 
Bafa'u kuroge, ne tímu detruonl 

Vin vengu kaj viajn sopirojn! Fralrosu 
Kun gojo kaj gu'! Ma!amil«Jjn m orloo'Suf 

Demandu neniam, cu homo cu kato, 
Demandu nul' ciam, cu trajis la 'batol 

Kaj se vi Za estron fidele O'beis, 
Jen, !~iam ľ arnas' malamiha pereis , 

Per vi realigos en sanga ebrio 
De ľ superhomaro la grandimperio. « 

'I;amburoj tam bu ras La ' rrwrfAWentu/',on, 
Barba/'oj mmacas la mondon !mltul'on, 

AmiJ~oj vekígu el SOI'I1Joj kaj ,darmo 
Ho CeS'U vortludi pri normo. kaj formf.?1 

Ho CesiU apogi vin SUl' iluzinj, 
Disíyi doktrine en pompaj partwjf 

Car dum vi pri gus,taj kompreno j dis/w tas , 
Satano jam vian proprajon englutas. 

Aiiskultu kaj aiídu: tam bu roj tambú.ras, . 
TT'Umpel?j trumpetas, bp.rbaroj alkuras. 

Cu vi jam forgesis pri cia 'o ter~/'o . 
De ľ laS'ta . trutmonda militaventruro?! 

'Jl , , 
, j' 

-l::;.. 

Cu vi jam forgesis 10, wmbojlJ1; militajn, 
La sangon versitan, la larmoj'n p1.oritajn, 

Vidvúwin kaj orfojn, blindulojn, kriplulqjn , 
Malsa/on, malsanojn, delwon kaj b'rulojn, : 

Dibocon, moljrus'ton, senhoman perforton, ; 
Mortigajn maSinojn, lJlasfemojn lroj morton? 

Jen: cio ci es;tis nul' ludaventuro 
K ompare kun Mva milito teruro. 

Popoloj pereos kaj ne plu nul' homoj, 
Ka; landoj pereos, ne urboj kaj domoj. 

La iero estigos homar-kalvario: 
Nul' estos kadauroj" jen unu partio. 

Se restos vivanta somerpapilw, 
Oi povos prip!ori la teronCe Dio. 

Amikoj , velcigu el Slongoj kaj darmo! 
Ho Cesru vortludi pri no1'1rw ltaj formo, 

Doktrine diskuti infani'uzioin, 
Partigi, disigi 10, sav-ener:giojn! 

Amikoj, gefraioj kunigu la manojn, 
Forigu fantom()jn, forpe~u tiranojnf 

»Ec gulo malgranda traboT"C'S la monton.« 
K:unigu, komune ni S,(IVOS La mondon. 

Kon,scia kaj k!ara kmj tre difinito, 
Oi estas la _ bazo kOTY/lUnelelctita: . 

Ega'a jll1s'eco,spi6ta 1iOOro, 
Laboro kaj paM por civj snr tero~ 

Libel'eduláta la homkonscienco, 
Spil'ita batalo; spirita pOtenoo. 

La bazon vi savu Por fi~ma . konstruo 
Denova mondorď el milita détmo·. 

AiísJíultu kaj a~'ídu, t,arriburoj tambúrolS ; 
T1umpetoj trumpetas, barbaroj olkums . . 

Iúmigu Za manojn, ' fort-enu fantom-'Jjn, 
Ni sovu la lrwndan" ni Savu la hom,Djn, 

L espero, ľ obsliM' kaj Za paci.en~o " 
Jen estas la sJgnoj, per: kies po~nco 

Ni pqso post paS', en laborosenÚfCo' .' ' 
/1tin90s la l~mon. 'en g1.or,o karpaco. 

L. poeto, meÍDbro de 1. R.orr_aia. KomitoU), rikoltio per li. o.pr.poemo deklamita eble I. plej graodán _akce_oli d~ ni. Liter'-ta~a . Vé.p.~o ea Parizo. 

i 
Hei. V-enu, do. ' 
Koo (w,bite , fimarkante kl staU.lOn 'en b mano JJ 

So ni u'as al Umegoo, tío ci estos gena. ": 
Oou. Ni do povas poste Nlveui po,r gi. ·Kasu gil! 

ie proksime. ,: 
Koo. CUOl1i ne trovos gin? 
Tei. Mi kasos gin en boDli' lok,o. Citij I'iga,rdu l 

(P renas la Stlatuon de K<KJ kaj en]J~Sas gin en La uuson 
de Emma.) Tió ci ,éstas famas~ulptajo kllll , kávo,ti~ 
estas 11enio cn la v-entro. Se ni melas gilr (ji tie, 00 
Sallkta Gautamo ne séios pri tio. . ~ 

Hěi. La aktoro ~Kó.g-en3i JlQsiw.ua iam ,}egis ti' li, 
liuion. · _. . ~ .: '. ~ . . . .'. . 

Koo. Nr do' iru. .' 
Tei. Ni -e1dru. , . . .' \ _ A ". )i 

Hei. Ni :etciru. (KMm lir ii"(fS rIu dLí tri, paSojn: 
Kiam mi iom rig~U'das l'16tUme ' tiamani-eNl li 'hayas 
Icruran viza~n malgmu cio, cu ne? 
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Tci· Kiom ajn terui·a: €slas Ha vizago, se '11i lndas 
per li tiamanieie, li estas senvalora. (Ridas .) 

( Tli foriras J,,~. La juna Bukmr elmet.ás sian 
kapon: el siUb la brak-o :d,e Emma.) .. -' 

Bu/ron. Jeneslas friPollOj. SedIi'Ů meni ne estas 
oonulo miaflailke. Mi kasos " min ci tie gis, Qoon venos. 

'(Por ~ment'!': cio, ~s.0_s ,silenta. , [Já :4Mbino" 
Oben., ~la kaj' oorfna .ec, eTh(lz mallurrw; envenas sleZe 
tra 'la mnldelcstra i~oráf!. '· "An.l~u'í 'třu . 9i kn:ctbi~ rtgardas 
tra.nkvile cirkal'í si, kvazml Si neniom ~ timus Emma'n.. 
Fine si ~~lfemui$ ..... la' dekstran '. pordpr!-. : io."ri~le !o[}j 

'> l;f!-rigardp$ :al .kl 1Cefh#0') ". ~ ' <i~':"~, . l;;';' . ď" 
: Súkll(i.. :Ohenj91' ( La . I.."IU1bin.o sJirpri;itJ;I! r pi"ovas ,' 

forkari) Eslas mi. Estas '.:Suk~. fSa~tKfišur),apftmkon.) , 
' li ::, -Obé,i " (wm,· vQLUpteň:t.e} . Ho.,. : vi~:'su'q)riz~ min. 

. Malica Vl ' estas; mi pensis," Ke' min vó!cis 'San.kta, EmIp.a. 
. . SÚkan. Se vi prenas min por S3Jlkta Emma, cio 



estas finita. Sed ,ce mi mem konsideras min kiel pIi 

bonan ol Sankta Emma. 
Obel!. Kvrnkam via vi~~o estas !Jela, cu vi ne 

estas pIi malbona ol Sankta Emma en. Ia rolo, kapt

ante kaj forman~ante la homojn kvaz.aií mortintajn 

de amo? I 

Sukan. Car .mi hod~ií nokte vidis vin post Ionga 

tempo, ni cesu jeti malicajn vortojn inter nin kaj 

parolu pri nia amasi~inta amo. Vi venis absurde maI

frue, cu ne? 
Oben. Patrin<> iris al la teatro cn Kimiiíak:amaci 

kaj rcvenis terur9, malfrue. 
Sulron.. Ciuqkaz'C, mi ~jas, ke vi estas ci tic. 

Oben. Ou m' povus ne veni? Vi vidis la letemu, 

en kiun mi enfermis Ia ofermonon kaj lasis hireau, 

cu ne? 
Su,kan.. De nun vi devas cesigi tia.ln riská.lll 

ruzaj<>jn. 
Oben. Ne ri$kaj tamen. La 6efbonro satas vin kaj 

vi traktas la rutaq ofermonon. Ec se cio estus maIkov

rita kaj vi esrus f<>rpeIita de la templo, mi nur povas 

preni vin al mia ~omo kaj karesi vin. 
Sukan. Sed hll ne konsentos forlasi la tempIon. 

Vi iam vidos, ke I ci ' tiu granda templo Citokuin estos 

mia. , 
Oben. Naiv<1l vi estas 'naiva. Kiu povus aiískulti 

serioze tion, kion 'la cefhonzo diris por amuzi vin, kiam 

-vi eslis malgranda pa~io? ' , 
Sukan.; AtenHu Oben. Ne taksu min tro facile. 

Estas vere, ke mi estas oonzo k!un razita kapo, sed la 

oofbonz<> estas g~ste kiel pupo en mia mano. Ol:)servu 

min, car mi baldaií montros al vi, klel mi regas la 

tutan Oitokuin ce maIsupre ~is la polvo sul:) la vestihlo. 

~ ,oben. NaiV1Ulo! Se tia homo Inel vi fari~ laeefo, 

Citolruip. estos en honega stato. 
S*kan. Sensencajo! Oi ne pov;lS fari~i pIi mal

hon a oF ~i nun estas. Vi vidis kolorpresajon, kiun mi 

clonis al vi antaií nelonge, cu ne? La eefoonw sin 

amuz.as' rigardante tiajn blldojn. . 

Oben. Dio! 
Sukan. Oi placis ankaií al vi, eu ne? 
Oben. Kompreneble .les. Mi portas ~in cebruste. 

(Elprenas ta bildon el sÍLJ brusto.) 10 sur tiu ci .lunuIino 

rememorigas vin. 10 sur la flanko de sia naz.o kaj 

huso rememorigas vin. 
Sukan. Tiu ci, knabino, esta.s Tamanosuke Mine

sima de ľ Jamamura Teatro en Nara, la plej granda 

dando en la tri provinooj. 
Oben. Sed mi satas vin pIi multe. 
Su/w:n . Tio estas komprenebla' Min, kiam mi estis 

dekunujara, petis la templo kaj Hisigane-no-Kongoo. 

La templo propollis dek rjoojn pIi multe por mi, tial 

fine mi fari~is razkapulo tiarnaniere. Se mi surmetus 

la cape!9n de katamito, mi ne estus venkita de l' triďek

unu favoratoj de tin ci urbego. 
Oben. Vi parOlaS brave, cu ne? 
Sukan. Dum mi ankoraií portis la harligon antaiíe, 

mi estis prikantata ee en kanteto kiel Hidenojoo de 

Citokui.p. Ec nun estas tr,e doma~e, ke mi estas loki'la 

por Drt~Iigi inoenson. 
Open. Vi do neniam pensis sinoere pri la aferoj 

de Budaoj, cu ne? 



SuJcm~. Komprenebl,e ne. Al tiuj, kiuj pregas a! 
Budaoj' nur de tempo hl tempo, ili povus §ajni oonfar
antaj, sed se iůprizorgas ilin matene kaj vespere kiel 
mi, tiu* fine tedigas kaj volas p1',efere l'ompi ilin eu 
peoojil. 'Cal" ili ,estas tuj apude ciutage, li suficesciigaš, 
'Iw ili estas faritaj el ligno, kaj kiel ajIl pene li pwva~ 
pensi alie, li n e povas tl'Ovi ilin bonfaralltaj. Bonzoj 
estasLa plej malpiaj homoj en la mondo, mok:ante 
la Budaojn. La eefbonzo, ec ne lavante la huS-on post 
mangado de k:avial'lO Mm l'izbrando, rekte sin turnus al 
la' l'ecitádo de Sa:nkta Skribajo. -Lu junaj bonz,oj iras 
al Han~jimamaci cn ciu llokto. Versajne estas nul' mi 
sola, kiu faras i1'enion. 

Oben. Kaj vi ci tie faras 'am1'endev'Uon kun nú 
tiamanj,er-e, cu ne? 

Sukan. SensencaJo! Mia peko estas kiel nenio, 
Krom la konkubulino, la oefoonzo havas kelkajn vir
inoj]) , kiujn li nomas siaj nevinoj. Kiam li pill'igas 
la oefstatuoll, li traktas gin kiel peoon da ligr.o. Li ciam 
pl'endas, ke ne venas enterigpetoj. Li diras kutime, ke 
li dezi1'as morron al la maljunulo de Naraj<l. no estas, 
car la maljunulo p1'omesis h"Ů'ntribuo:n de mil rjooj ~ 
pOl' havi ],a mezon por si eLeme. Se ni turnas nin al ,~' 
Ia junaj bOTlzoj, ili eslas duobJ,e pIi malb!ollaj. Hodlaií '. 
ili soolis la sallktan tpezorstatuon de Seisi Bosacu k lij " 
ilr~encas vendi gÍIl por kovri la elspez'CJJl en Hanajim.l- , 
~naci. Kaj ou vi povas hedi , se mi diros, ke ili kasis . 
gin ,en la ventrOTl ,de Sankta Emmu? pr<) la afel'Oj , 
.iruntaj tia~nanieI'C, la mondo per,eos en malbO'naj tagoj , 
ca l' la rig,ardego de la Rego de lnfem havas nenlom 
cla ef,ekto. ( lras al Emma lmj Twre~'c~s lian oongon. ) 
Vi v'ere devas doni ul vi pIi da sb'eDo, cu ne, sinjm'o 
Emma? " ' 

Oben, Mi ne §atas, k:e vi iras al li tiel proksimen, 
Oni diras, ke li amas junulojn. 

Sukan. Mi ll1-er~:lOras, ke mi iam legis tian l'<lk
'ollOOn en i'U le~olib1'o. Sed kiel li povus amindunú 
per tia vizago? Ni du ' par,e montru al li nian amoll. 
Cu ne, sinjoro Emma? (Denove lroreros la vizGJgon de 
Emma moke.) , 

Oben. Sed cu vi neniom sen fa s timon de Sankfu _~' 
Emma? 

Sakan.. Kial? 
Oben , Mi ne timas lin lk"Utime, sed ki.am mi 

pTof'llndigas <lil amOTl kun vi kaj úkaze ekrigardas lia:n 
vizagon, mi ofte sen tas fro ton SUl' la dorw. ' 

Sulwn. Tio neniam okazas al mi. Ni estas tl'e 
illtimaj , jam de kiam mi estis dek"Ullu aií dekdl!. Cu 
ne sinjo1'o Emma? (Denove donas kOl'es,~, fmpe!ol'/, ·al 
la vizfl§o de Emnw.) !'fi stelis of,erkuwojnkuj ciam 
alportls či třen kaj mangis ilin. 

Oben. Mi duhas, cu Sanl-ta Emma kaj la Budaoj 
eI:('lctiÝe ne havas potenooD por fari ion, Oar ili devas ,~ 
fari ion 'ul tiuj , kiuj stelas 8tatuon. 

tSul/m'/,. Kaj samtempe Hi devas fari la samon " 
atlkaií al 1a fripollO, kiu pekas kun virino anŤati iliaj 
dk:uloj. ( Denove. frapei'OJS la viza.gon d(} Emm·],.) , 

Oben ( iom serioze). He, vi devas ne tid molů 
Sunkt4I;.I1' Emtr1a'. Oú vi lle aga,s t1'o senblride? , 

,~kan. Kiu: agassenbride? Kiam mi estis mal
granda, auk'aií mi pellsis 1a Budaojn hj Sanktan 
Emma tre grandaj, sed obSe1'vallte cion ciam, mi sciigis, 
ke ili , <oslas !Ute senpotencaj. , Kian ajn malhollajlo~ 
farus ~aCefhónz.o kaj la jun aj bonzoj, iIi pOvns ,.fa" 
neniol), C3.1\ ~~pensis. k:e li esl-as ~l'ompaflto, mi iam 
kracis' ?prov.e ~Ul: la yiz~n de .. San1.-t<u: Emma; BOO 
nenia p 'lU10 falis ' SUl' min. De tiam mi pensas pri li, 
!kiel pri peoo cla ligno. Tio estas . vero, cu ne Emma? 

, 
Du sonetoj · 

- W. B. Jofjnson -

1. 

Matlwne griza tago pkwm:naca 
Vesperon fruvi1 falsis dum tagmezo. 
{{aj ee la febran urbon gia Tlezo 
Sajlúg:s somnambu[o morte W:ca. 

Surstrale la trafiko pruvis 'brue 
lVormalan vivon de La urb:gigonto; 
Sed kvalaii go jperdinw funebranto, 
Rutinon sian sekvis .gi enue. ' ' 

Subite al la urbo venis lumo: 
Penetris , Sluno sian. , nubembáskon, 
Venkante per heliga palp~btumo 
La grizajn apation kaj krepuskon. 

Ho, Suna mia, faru re.aFeron 
Kaj pelu for .tro frUM viv-uesperon! 

II. 

Plewre mi a'endis vin hodiaLl, 
Vagante ' SUl' l:ewno stacidoma; 
Cal' lie regis .<:ento tvlrrnehoma ... 
»Bonven!On! ( , oni kl'lis, lťaj : »r1diaií1« 

Ok'l'lo jil. delika!e nebuligis 
Dis:gú ' de' wna!á , jOrironto, ' 
Kaj amikaro, goja pro renk,onlo, 
Ke/kope siajn . braJoojn interligis, 

M omenle mi ekdub.:'s pri ľ sin.'cero, 
Trov:n'e gin ce homoj I'tehztima. ' 
Tro of/e sub Za carmo de ľ ekstero 
MasJrigas nur perfiď mmgranitaniTna. 

Sed guste tiam venis vi, arniko, -
F'orflugis dub', kaj mortis fa ciniko! 

Vi estas nenio ali,U ol peco da ligno, cu. ne? Kion vi 
di:ros? ·Se tio ofelldas vin, faru kion ajn pro tio. Hc, 
Emma! Emcjo! Ecjo! ( Doru;!S resonantan s<urÍX1nyon 
ol Emm'!. ) , " 

Oberi.. Ho, mia kara! N€ agu tiel malpi-e. 
Svkan. Sensenca}o! Al tia ajo jen tiamanierel 

( l.evas fa piedon !."(Ij p:edf"{fJx.~s lián venlron.) 
Oben ( periom panika voeo). Guste nun la okuloj 

de Sankta Emma s3.jnis ekbrili :, 
Sukan. Malsagajo! Culi es1as kapabla je tiu 

ISpl'Íta -urtifiko? ( [)OTUlS a~ li alkm piedlrnpon.) "." 
Oben. Ho, kar,a. 'Jam vi devas Cesi. lalriů llun 

. scntas min nervoza. Supozu, k~ e~zistas Infern. 
Sulran. .Kiuj luoo1'as kiel DoMOj, tiujneniom 

havas hedon, ke ekzistas Infel'lO. La Halo de Emma 
ce Citokúill suldas šiau kontsruig;on at la envie~o de ,. 
la t-efbOllWkiu vidis ', la rimarkindall pl'losperecón de 
la Emma ce la najhára templo D.:lijuuji en servistaj 
liliertagoj. Ep ln fina anaHzo, li estasillstrumento por 
el,pl'emi la · půslnoD<Olla.e komire~j. Ciine vere, Emcjo! . 
( Donos a~li oliM forion. piellfrapon.) . " 

Oben. ·Jam Oesu. lal mi sentas froston . kaj mi . 
tremetas. Ha, rigaro.u! Cu vi. . ne vidaS, lťe la qkuloj 
de SanktaEmma tiel brilas?, ," '" .' ~, .~ 

Su'kan. (line amuziie de ln timo de .Qbe.n). ' Sen.- . 



sencajo! Tio estas :de via nervozeco. Estas pli bOl1e timi 
la vilan hundon en la strate~o, ol tími tian ajon. Oi 
povas okaze mordi vin. 

Obel! . Sed, karu, li aspektas pIi terure ol kutimo. 
,Sukan. Povas esti do, ke li havas kapdoloron pro 

mia piedfrapo tro ripetita. Ne, estas pIi versajne, ke li 
havas velltroao~oron, Car li devis ma'ngi la sta!uon d ~ 
Seisi Bosacu. CUrul elpr,enu gin? (lras sur la altan 
pla.:nkon de Emma ka:j enmetante la manou pr,ofund'J 
cu la buson de Emma, sertas la statuon .) De nu,l] 
estu pIi atenta kaj ne lasu vin uú kiel kasejon de 
stelajoj. Kun tiel granda trunko, vi estas tute malkur
ag-a, cu ne? .Ne€stas sufice por vi simple elpremi h 
posmonon de komizetoj. Hola! Oi cstas cn lia O"Jrgo 
kaj ne dl'enas faciIe. Hola, Emcjo! MaHennu la b'uson 
:pli large . . 

Oben.Kara, la okuloj de Sankta Emml sajnis 
ekbriJi kaj movigi. Jam es~u sufite. J en, cu vi ne vidas. 
kiel liaj okuloj :brilas? 

S,ukan (ol Emmfl rers:sle). Sajne vi unkoraií pOvaS 
timigi nUl' virinojn, cu ne? 

Oben (kun Za plej panih'Vl emocio ). Ho, liaj oku~oj 
moýigas ' refoje. 

Su/wn (ankoraií }JersisrfR). MalsagaJo ! Ho! Oi tute 
1I ~ elvenas. Emcjo! MaUermu la buson pIi large, mi 
dlras. (Fine elpr,enas La s latu on d e Seisi Bosacu. ) IIi 
faris temran afemn, cu ne? Aiískultu , karulino tio (:i 
estas la srulkta statno de S :Jisi B05acu cl pu;a 01'0, 
tr'ezoro ne~ega U1 Citokuin . . 

Ob,en. Vi tiel mokis Sanldan Emma, ke mi tirn a~, 
,ke li n'lC\lhenos vin iamanier:e. 
· S.UJWII. Cu vi supozas, ke li esws ti'el sen'tema? 
Sed alend'll! Ki.elajn mi. pellsas, estas damninde, ke 
:tiu ci Seisi Bosacu sangigu en la kapitalon de junul-l 
tleoj pOl' ir i ul Hana,limamaCi. Estus muHe, multe pli 
Ihoue pOl' Su'kan .kaSÍ gin ie sekrete, ol lasi al tiu 'j 
fripOlloj fmvendi gin matkare. (Parownte enmeta'lY la 
statuo~ en s:a"! ~r'11:ston . Ous:te tiam aUdixjas W ,~tlnaj 
bonza] revenanla] en ebrieto 7rontartle b'1/adon. Suknn 
(lconfllzi le. ) Ho, ili revenis: v'enu, Oben ! Ni devas nin 
kasi. 

( /li rapide sin lf'!1s0S mal-lntm'í Emma. · La junaj 
bonzo,;, [(00, Ocu, Hei lcaj Tei envenas .) 

. . K(fo. Ha, mi senŤas min agl'a1:ile. 
Oca. Se ni irQ8 nUD, ni estos tíe gustatempe. 
IHei. Estos tre i:nterese iri Nai1ate-straton dum 

kanlado. 
J( 00. Kl'Ome.. ni havas mOllOIl ahunde. (Al Tei.) 

Nu, -elpI'enll la statUOll. ' . 
Té . Je.s, Dol'te. ( lras ~! Emm'l lcaj enmetas w 

manon en lia. b'uson . 1 He! 
Koo. Kio <eStas? ' 
Tci. Estas strange. Mi ne p'ovas trovi gin facile. 

" Koo. R.etim vin. Kid · tia ah$urdajo povas esti? 
(Pr.enas la lakon de Tei kaj s.e-rc,[lI$ pr.ofunde ) Estas 
strange. Oi .v~re ne esta.s Ci ti:e. . , 

. Onu. Sajnasri:éeble, ke iue.stis ci ne, cu ne? 
Hei (Sa jne iom frapťte ďe paniko). Strange. Gi 

ne povas malaperi en malpli ol unu horo, cu ne? 
Koo (anlwraií s,erfunte en Za IJentro de Emma). 

Oi ne . povas nial~peri ell tíu ci malgranda stomalm, 
sed . ~- (Al T ei. ) Ů!I vi certe eIlmetis gin? 

T ei. Cert-e! Cu vi _ ciuj ne vidis min? 
Hei (nun sajne en pii qr{}fl1da paniko). Gi estas 

Ouk:emmo Emma de Citokuin;- · formanginta infanojn 
en la pasinta tempo. . 

. Koo. Kiel senseuoe viparolas? (Parolante rerir
igas :,de 'Emma tim.eme.) 

Hei. Jen, Cu mi ne diris al vi? Mi dil'is al vi 
jam 60 la komenoo. Mi diris, ke IIi nelůel devas esti 
tiel Dlalpiaj, ke ni tu§u al Seisi Bosacu. Kiel la pro
tektallta dio de la oofepiskopo Rjoonen, gi e3tas mil'
illde sankta statuo, tial mi pensis de la komenoo, ke 
kid ajn degenerin~a la mondo estas Hun, ni devas dece 
nin deleni d e gi. 

Tei. Rigardu ! Higurdu la vizagon de Sankta Em
ma! Li aspektas temre. Mi ial sen tas nekomfol'te . 

/(00. Kiel sell.senoo vi pal10las! 
Nei. Mi ial senŤa,s frostotremon. Ho, ee sekundon 

mi ne volas r<eSti eJl ti<1. loko . (Retircginle gis LG pordo , 
subit,e ek/wras en .gl'and.a rapideco .) 

Tei . Ankaií mi senŤas froston en la kOl·PO. P,er
mesu min antaiíiri, 

Oou. Malkuraguloj , vere! Sed aJI1kaií mi re
memoris aferol} , kilU ne permesas min resti tíe ci tia
mani,ere. ( Nelilas, sed subite forlrul'as .) 

K 00. Jli ciuj es~as malkuragulo j, v,e ~e! Sed neniom 
'mi utilas restante tj.e ci sola. (Sekvas to] aliajn for1wr
anie.) 

(Oben elrampas ,el mal41niaií Emrrw /roj esws 
fo r/ u}'onta. Sukan kuratingante sin ). 

Sukon . Pro kio vi timas? I1i estas facile kaj 
tute supelTuzitaj de mi. 

Oben. Lasu min iri! Mi trema , kaj IIC povas 
clporti. Kaj ial mi sentas tcruI'on restallt~ apud vl. 
( Pol'olanle fodiras sin de lít m;(JJ'tf) j de Sukan !roj 
for/;;uras. ) 

. Sukan .r reslas sole ). Kia kolekto da malsaguloj! 
( Rldegas. Tlam lwazall subi'te s.entarnte pcmilron, ven
in~a. a1 li k un VL mY.1lp!eno eňo de lia ridego .) An,kui1 
ml lal sentas froston. (O"aze r igarrfÚrJlte ta vizagoll de 
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Grava 
- .e.. e.. CaraflJale -

Venis lun dimancon Diabcjo al Dio kaj diris : 
-- Dio! Kial vi strecas vian cerbon pro la homoj? . 

(~u nc vidas via sankta mosto, kiaj sentauguloj ili estas? :. 
Donu ilin fine al mi kaj liberj~u de ili I Doma~e pri la 
zorgo de via sankta mosto: ili eslas malbonammaj kaj 
stuHuj! 

Sed Dio _. li ne tro havis parolemon, tiun ia!!'on 
diris malafable: v 

- Malaperu de ci tíe, nigrulo kaj ribelulo, car mi 
ne volas audl hodiau, dimance, ' tiajn akuzajn vortojn ... 

Dio ... 
-- Kiel ilj povas es ti stulJaj, se mi faris ilin guste 

lau lnia figuro kaj aspekto? I Ha? 
- Vi faris ilin laií la figuro, sed vi eraris pri ili 

ce la kapo, ne koleru via sankta moAto. 
- Silentu kaj malaperu, pesimisto! - diris Dio tre 

lIIall1lilde, _. ke mi ne kolerul ... Kial vi uzas mensllg
ojn kaj kalumniojn kaj imal5ajojn viaspecajn? .. Kiu! 
ili es tas slultaj? .. mi ne Vldas ilin stultaj! 

-- Hel sankta mosto, - diris Diabcjo, - vi ne 
vidas ilin, car vi ne tro iras de kelka tempo al ili , de 
kiam okazis al vi - sed min pardonu via sankta mosto 
ke mi kura~as - tiu dero, hm .. . kiam ili malrcspektis 
vin, estu respektata via sankta mosto ... 

- Kiu afero - demandis Dio sulkigante la frunton 
kaj sajnigante ke li ne memoras, - aii, cu mi sc;jas? 
cble li vere jam forgesis, car, al Dio, kio ne eslas ebla? 

- He, kiu afero? .. kun ]a du rabistoj ... en l'll 
IIlezo ... sur Golgoto, nu . .. 

-- Bone, bone, - diris Dio provante sangl la 
lemon . . . - Vi ... cu vi eslis lastalempe tie, ce IIi ? 

- Sed kie mi .pasigadas mian tempon, maslro? Ce 
ili kaj kun ili ; tage kaj nokle, sennianke; ec dum la 
dormo mi ne lasas ilin ... Kiu edůka5 ilin ? Kiu zorgas 
pn ili? Kiu instigas iiin al bonfaro? Sed se iIi esta;; 
slultaj! ... De kiam mi jam instruas ilin!? vane: ili C.itas 
stultaj. 

_. Bonc, bone, - diris Sankta Petro, vidante ke 
Dio cagreni~is, - ni scias kiel kleraca vi estas; sed Dio 
volas pruyoJn, ne vortojn.. . Nu, ne pIu konfuzu nin ! 
fori l'U aú mi piilongigos viajn orelojn ankoraií iomete! 

Kion faru la kompatinda DiabCjo? Li foriris, car li 
sciis, ke Sankta Petro ne sercas. Sed kion li diris al si 
lIIem cnpense, la demono? • 

-- Pruvojn vi deziras? Mi donos al vi ankall 
pl'U\'o~n . .. tiel ke vi sati~os. 

Kaj li ekiris. .. kaj iri8, gis li alingis genmman 
ul'bon, inler du grand aj kaj belaj riveroj , gusle okcidente. 
Kiam li volis eniri tra la pordego, jen li ekal'tdis la 
vespel'an sonol'aclon. 

Ektl'em~gjs Diabcjo kaj haltis. Li tiel slaris kUIF 

Emrna.) Oi estas t.erura vizago malgrau cio. Kiam mi 
l'cstas sola ci tie, mi komtmcas tremeti. Mi ial sentas 
rnalkomforle. Do, ankau mi forkuru. (Estas to.rrapid
ónla, sed subite rernemol'ante laskmron de Seisi 
Bosacu en sia bru~'to.) Ha, kun lia aféro mi sentas 
nůn I)li rnalbone. (Elp;enas la sť.al!Uon. meŮ1S' gin zorg- , 
eme SUl' la genuo.jn de Ernma kaj sin f«palas. Twm/ 
Ko.o., Oeu, Hei kaj Xei ,·even.as .) t~· 

. Koo. Jen, fu lnii né diris a1 vi? Car Oben elkllrls~ . 
post ni, oerte Si esU,!> kUn tiu Sukan en 1a ·Halo de\ 
Eunna dénove. Se ni kaptos lin, ,ni povos ekscii, kie " 
1l'W1 estas Sei~i Bosacu" ' 

. . 0.00. Vi ~tils prollva. Ni tlJte ne l>ezooas 
Saltkta.n EIllIm!: ' -' ~ 

( /li vas -proksimen lil Emn1ll. kajvidas ~ rrwje: '." 
kaj rodianŮlll. , orm štatw,m de Seisi B~soou sidan.ta 
trankuile SUl' $iaj gennoj. ) 
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rondumitavoslo kaj kun la ung~goj profundigitaj en la 
poso, gis tule, tute estingigis la lasta postsono de ' la 
sonoriloj. 

Tiam li emns mallal'tte-mallaiítete en la urbon kaj 
tllj rcnkontis gcrmai10n kun barbo longa gis la talio. 

- Guten Abend! _. Guten Abend! - Wie gehťs ? 
Wit: slehťs, Herr von Gutenberg? (Jen , Diabcjo konis 
la lingvon kaj la nomon de la homo) . . 

Kaj .. , ili interamikigis kaj, tion-alion, alion-lion , 
ili iris en bierejon. , . 

Kion ili interparolis tie, kion ili interkonsiligis, 
kion li flustris al la germano - Diabcjo scias; suficas 
diTi ke la germano ne po vis dormi la tutan noklon pro 
pensoj; .. Poste alia~ ~okton kaj. aliajn multa~n same; 
ne pOVIS 1a hop1o ferml l a okuloJ'n. LI cerbumls kun la 
ideoj kaj kun la planoj, li tordigis, li baraktis, li turrn
entigis gís li ekkomprenis kaj... kaj li fmfine eltrovis 
la pl'esarton. 

- Poste... atentu, papero, ke vi ne . sirigu! Preso 
kaj pl'esado... . 

Komence gi fun~ciis, kiom bone gi funkciis; mal
rapide. Posle, kio pasas tra la cerbo de Diabcjo? li metas 
radon al 1a masmo kaj kiam li vidas ke la rado rondiras 
malrapidete, jen li aljtÍtigas, li alkrocas la voston al rad
radio kaj gi komenca$ rondiregon, ke gi knaras kaj ne 
pl u estas videblaj la radradioj, kaj li sukcesas presi ho
diall 500.000 foliojn lati nUl;nero 12 pohore; li presas ilin, 
li numerumas ilm, li kunfaldas iiin, li algluas la adresojn 
kaj 1a postmarkojn kaj, - rekte ál la -postejo kaj poste 
ul 1a fervojo, kaj tie ci DiabCjo denove kun la vosto SUl' 

l'adradio, kaj velura, .pohore sesdek ki~ometrojn kaj ec pIi, 
pro rapidemo disdoni siajn bonajojn. 

Kaj kion ekaudis foj e Sankta Petro? Bruegon .kaj 
,;kan?alon de ce la pordeg? d.e la }?aradizo, .ke . oni pov~s 
pensi ke venus la barbaroJ, ~e alie: - hJfoJ, ral'tkoJ, 
sonol'Oj, kaj kia fumo . .. KlO estas? Klo estas? 

Estas Diapcjo kun varvagonaro, sargita per ciuspecaj 
Biblioj, Ll'garoj, Gazeloj, Revuoj malnovaj, Revuoj novaj, 
kaj aliaj _ . ciujn li malsar~is kaj rekte al Dio kun ili. 
Diras Dio: 

- Vi rel) venis, maIbonulo? 
- Ree, Dio. 
- Kio nova? 
- Jen, ' Dio, mi venis kun tiuj ci paperoj; pruvoJn 

Yl postulis, pruyojn mi alportis. Ri~ardu nur! mi petas, 
Sankla Petro,(prenu viajn okulvitroJn . kaj rigardu ... 

Kaj kOIúencis Diabcjo rnontri al Pio k~j al Sankla 
Petro la aj-ojn. Dio rigardas, la sankla/ apostolo rigal'das , 
kaj komencls ambaií grati sin ce la iJarboj k<\j intel'- . 
l'ígardi sin prqfunde per iliaj sagecaj ó'kuloj . 

Cu eslas vere, Di?? - ' demandis Diabcjo. 

Ko.o (mJprizite). Ha! J& gi estas ci' tie. 
Oeu. Ho! ' 
Hei. J.ed gi estas. 
Tei. Gi estas. , 
Hej (kvazaií tropíte de ÍLI. inspiro.). Estas miriude. 

Ci sidas tie Ci preta pm' kulto; Kia san.k:ta figuro! 
. (Koo, Oca kaj Tei staJ:as konsternite kaj siJ.entas.) 

Hei. Oi faris tiUll1 ci ·níirindajon: por Dm a<lmoni 
pro lůa renegateoo: Mi deIUůtive uůn . reformoS. '(Slíl'- ,< 
genuigas kaj ado.l'klin.igas. ) 

Tei. ~tas uů:rinde! . Estas uůrin5le ! 
intenC8.& fo~·p.si misa~jn . {[ul'9enui~(I;S) 

(Ko.o' kaj Oeu. duone kr.ednnte · kaj duone 
unie, sekoos i!ian ekzemplo.n kaj sul'genai!Jas.) 

(Kurteno)_ 

Ella jollpana: ,losiai 



Sed Dio ne respondis. 
- Cu estas vere, Sankta Petro? 

Sankta Petro .. . muta. 

Nu? Kion vi nun volas? demandis Dio. 

-- Ke vi donu ilin al mi, kiel estis Ia konsento. 

-- Do, prenu ilin fine 'kaj lasu min en paco! 

di:ras Dio enue .. . 
DiabCjo volas foriri. 

lfaltu! kien vi iras, malpurulo! 
- Mi iras preni ilin. 

MIJl JlNGU.cO 
JULIO BJlGHl' -

K .arikafuroj 
.ca propagandisto 

Li .eslas konslantc ebria pro siaj ideoj. Li l'ifuzas 

mangi viandoTl, lUl/lze turnas sin for 'de la fumantof , 

lw ndamni1S eé la biertrinlcantojn je frua morto aL! je 

m ensa bankrotigo . Pr:o naturamikeco li havas nur sand

alojn kaj obstinc lasas hejme sian éapelon. Pro s;a 

prolela mondpel'cepto li l'ifuzas Za lukson de hol um- k aj 

kl'avatpol'tado , sed pOl' dem.onstracii pri sia neil tralisma 

interna il:leo li ne tole1'Os Za verdan stelon kU~l fuga kadro 

en la butonlruo de sia jako . La ruga 1cadro es(as politiko. 

Li estas m embro de U. E. A. kaj de S. A. T . Li havas 

m embrokart.ojn de f . K. U. E. kaj de U. H. A. L i cstas 

samtempa aprobanto de pastro A ndreo Ce kaj s-ro Robert 

[{r('uz. Li havas provizon da eZastaj argumentoj cn la 

kopo kaj faskegon da diversaj presaJoj en sia aktujo. 

Al sovinistoj li parolas pri ľ uzo de Esperanto dum 

{a mondrnililo lm la germana propagando kaj avertas, k e 

la burga ideologio, baldail falos se la ami/wj de I' nuna 

mondordo cedas Espe1'Onton kiel monopolon al la prolet

aro. Al pacifisloj li aserla.s, ke la germanoj estas venk

ilaj pro ľ misuzo de Esperanto kaj Pan-Eiíro[o ail U. S. E. 

ne eslas atingebla sen tiu ci lingvo. Al 1daskonsciaj 

labori.stoj li proponos la lingvon el vidpun/cto de internaci

ismo kaj promesas per gi baldailan faligon de l' 1.apital

ismo. Al kapitalistoj li ailguras nepran kaj centprocentan 

profiton pá la en/wndu1w de Za lingvo. A l katolikoj li 

p;'edikas pri »Unu safisto kaj unu Safejo «, en ]ciu Za 

safaro nul' Esperanton blekanle povos kompreni unll Za 

alian~ kaj li ne fo rgesas mencii, k e malgraií tio, ke »tiu « 

Zamenhof .e$tis judo , tam en li havis krucifi/íson en sia 

. 7aboroombro lau. aserto de E. Privat. Al proleslantoj li 

monlras la Biblion., kaj ée judojli prisilentas Za kruci

fiksoll kaj per, m emfarita genealogio li klopodas . pravi, 

líC La Majslro devenis rekú~ de rego Davido kaj pro tio 

éiu judo plenumos gentan devon lernante Za lingvon. 

La unuan fojon mi renkonlis lin en kafejo. Por 

pii komforte observi lin, mi kagis mian verdan slelon. 

Li staris kaj parolis al siaj II diséiploj«. 

~ Jes,karaj geamilwroj, mi estas la homo de la 

pmkti1w,' Neniam mi lernis E$peranto el libron. Min ne 

inleresigas la gramatikon, éar gi níaZfaciligas la uzado 'de 

la lingvon. 
. - Trij oni povas lconstati tion - rimarkis iu el 

la ro.ndo 'de I' »geamikaroj ( . 

~ [úal? Cu pri tiuf!. malbenitan akuzativon? li 

. těm peram.ente . sin defendis. - La a1Guzativo n e gravas. 

La plej éefa 'estas Za praklikkk.o kaj lainterna Meo sen 

ait kun akuzativon . :. Mi valos raportigi pri miaj sukcess

~ ,soj . . :...... Li prenis notlibreton el ·sia poso kaj lautlegis.

. Sabaie: algluo 'ile du mil sigelmarkoj en éiu vagono de· 

lasubteraj fetvojoj. Ok horojn mi laboris sub w ,tero. 

~ Kiel? .. , Kaj tinjn ci paperaco]n al kin vi lasas? 

FOl'pr~nn iliu 'kaj ne piu aperu kun tiaj stultajoj, car mi 

ordonos al Petro detranci al vi Ia voslon! Cu vi bone 

'ai1dis? 
Kiam aiídis Diabcjo tion, - li prenis rapi!;Ieme Ja 

ajaron kaj cust! per la sama vojo, revenis kun la vosto 

inter Ja piedoj. 
Kaj tiel, li inslrnis al Ja hom.oj far i bibliotekojn kaj 

Naciajn Ak~demiojn, por ke la tempo ne povu delrui 

iliajn sagecojn! 
EI la rumana: Peire Firu. 

Elspezo nul' 70 centimojn, leiuj vi redonos ol mi cl la 

propaganda kassso. Dimanéé: m.i pa'rloprenis en ('k,,1(Ur

son. Vestita en mia propaganda koslummm.o kun la 

brodilaj verdaj steloj kaj kun la surskrib :; »Lernu Esper

an lo! «, »Vivu Esperanlon !« mi trab/:ci1dis Za urbo kaj 

la a/'baro. Nepriskribrbla suhcessso. Gis raiílcigo mi pal'olis 

1caj 'disdonis tri mil diversajn foUoj IC[rj v:'rtliis eé du 

gramalik1ťkoj. Oni promesssis rigardi nin. Elspezo ne eslis. 

Lunde: mi faris planon por mardo . Elsprzo tLnU folio 

da skribpapero dr/e cenlimojn. Mardc mi konlro lis ' la 

lunde farita pl.ano kaj vesper(~ mi viútis la kunven (~jolt 

de la Vada koko, kie mi ~ndis dekkvin insignoj. La: 

vendigo donos profito 20 frankoj al ln propaganda 

1wssso. Merkrede m.i legi.~ la leleroj , kiuj alvenis dum la 

las/ajn w90jn. Terurrra laborrro. Mullaj s1midQanoj uzas 

tia.j vortoj, kiuj mi ne renkontiga$ en mian p/'akti.lť"'wn . 

ZlO.m enhof diris, ke La stilo eslu simpla haj 1.:omp/,p/1./'bltl. 

Elspezo 5 frankoj por vortaron. Jaude: mi renko1'1.tís 

kun unu vil'O SUl' unu. strato. Li demandis pri lu vada 

stelo en mia jaJco. Poste mi ehsciis. /w lio 1J:/'o anta·a 

taggoj libcrigis el La ma.lliberejo . Li e,'lis vi/ctimo de sia 

ámikklco, Teiu devigis lin éi,.kaabori bj prirab i h mOIl

srankon de banko. Tuj venis al mi ideo : mi f(Jrl).~ li 

esperantiston. 

- Tio estas troigo! Finfine Túo okazus, 5/' ciu 

fripo/1.o, éa,.Zatano kaj Atelisto [emus Esperanlolt ? - /u 

indignite demandis. 

--.:.... Mi faris an/roil Za sama demando al mi lwj mi 

trovis, ke ' éiu malulilo portas utiloj . Se La friponoj 

organizigos sin kaj lemos Esperanto, fine la polico d('vos 

aTwepli nian karan lingvon /wn la interna . ideo. l es, 10 

interna ideo/ Guste Za friponoj bezonnnas gin . Kion diras 

lu interna ideo? Amu unu La aha ! Nu, nu, la fripo/loj 

amos u.nu la alia lmj amos éiun verdstelulo kaj Esper-

Ta~{)ri Ogniss MaInooaj ~ donwj 



anlo faridos plej' b'ona áseTcu/'o lcontrau. žli lmj ni ' savos . 
La mondo pel' Esperanto . Vžvu Esperanton! i 

Vivut Vivu! Vivu! - tondris Úl »geamikaroj <: , ,
- Sen a/cuzativo - rilTlarlcis obstinulo. 
- Efektive esl~s pii oporlune sen akuzativon, sed 

liti estas diso,~ la fuiHlamenlisto haj min 'žnteresigas ne la 
Lingvo, nul' /a praklikkh:o ... Sed /lun , li;araj geamiTwroj, 
IIi /wnlu nwn grupafl himnon! LaiJ.le! Forte , Tcura9gc! 
Blegaflle, pal' Tce ( ne porlce!) la homoj seiu SUT' la s/mlo , 
" e ni praktiklrlws nia ka/'(( lingvon. Dum, unu ... du . .. 
tri ... Uf ! 

Ve-erda Ste-elo, ni-oo ce-elo, 
Esta-as vi niiiia sort', 
Esta-as vi niiiia sport'. 
Tra/a la/ala! Trala lalala ! 
So-o-onu la ka-a-anto ! 
Vivu do, vivu do, vivu do 
E-e-e-espera-a-anto 
haj la »intern' ide' «! 

Mi devas konfesi k e la (? fiko ne f0/, ('s lis. Ce la ponlo 
baldau. granda amaS9 guis ridelanle Za himnoblekadon d '! 
La »geamilcal'oj «. 14' duan strofon mi jam ne aiJ.sTCIlltis. 
Mi rifugis e l la kaff jo . Neniam piu mi miros pri fiasTw 
de zorge preparitaj ' planoj. La »praktikk/w « mortltonlas 
ilin. La »prahliltkorťf( ne inlel'esas la gramuli/mj . I·('gulo j, 
IU.'!.: la riéigo de la v..ortaro, neh la literatura evo luo . La 
» praktilddťo « bezo/las nu/' la »i/ltern' ide' «-on haj la 
bl'odilajn verdajn stc/ojf/., laiJ.cble ee SUl' la " '1lsol1o . Se 
Espe/'anto wm ven/cos, lio oTcazos spile al siaj »fervoraj 
fJ/'opagall.dis/oj <" lciuj nu/' prah;ti/r.{dcas kaj pralcti"'clws . 

Ho, bO/lvolaj Iwivu/oj, kredu al malnova p/'overbo: 
»Per tambursol'lo oni ne kapt03 paseroll «, 

D ,I s K u T o 
PIU NEUTRA GRAM A TlKA SEKSO. 

» Gl'ande~an malfacileeon prezentas pOfl. 
Ja lernanto III. memorado de la sekso de 
ciu substantivo eh la naturaj ' lingvoj « '-

Zamenhof· 

Ci suprajn vortojn mi tl'ovas en la »Plena Vorta~'o 
de Esp. \~ , kiu ' ankalí samloke donas al ni ian eltiraJon, 
nome: 

. Ekzistas tl'i gl'amatikaj seksoj, la vira, la ina, 
kaj III. neiítra, kiu apartenas al la senseksaj aferoj <'. 

La tria ,sekso, neutra, en la angla lingvo dividigas . 
cn » komuna ~ kaj »neútra«. sed efekLive la »komllna« 
sekso c.sta5 ahsurdajo, kaj nul' ,ekz~stas ce hermafroditoj. 
Ec en pure gramatika signifo la »komuna« sekso eslas 
neebla.jo, krom ce pluralaj vortoj ·· kiel »gepatroj'«, »ge
bá,'oj « k. t. p. ne uzeblaj en singulal'o. 

Sed, krom la » ge ~ -aj vortoj ekzislas , en la esp-a' 
ljterat.uro tendeneo uzi kun inseksa signifo vortojn, al 
kioj oni ordinare alrihuas gl'amatikan vorl-sekson lalí , Já 
kl:mLekstQ. Efektive, ci , tiu tendeneo kontrauas la purQ 
sciencan' kaj logikan konstruon de nia lingvo. 

Interesa ebla sekvo de III. supre menciita tendQnco 
estos, ke la situacio de }a virinsekso gl'amatike farigas~ 
pIi supera en ESJI-O, ol en iu alia lingvo. Ni trovas, ke; 
la malforla sekso rajtos lizi por si liel la f1)rmon film 

kutime uzilan por ,'irsekso .kiel ankaii sian propran inan. 
Antap n~ lon~e. si~jol'o E. rlcevis leleron de amik(in)Q, 
en klU Sl skl'lbIS: j ';. 

' »Mi .estas ,anglo«. , 
»Jen«, dil'is Sinjoro E. al 'mi, »Jen la s.ekvo de tio;' 

ke Asquith, Lloyd Geol'ge kaj 'Bonar Law donis 111. voc- ' 
rajton al_la v~rinoj». 
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»TuLe n(;l «, mi respondis, »Oni devas kulpigi Paul 
)Jcllnemann «. 

»Kiel?? « 
Mi montris al Sro. E. libron »Tra la Mondo« 1., 

tiun klasike kompilitan legolibron de Paul Bennernann, 
kaj SUl' pa~o 69 mi indikis la sekvon: 

»Ciu el la kaproj _ havis sian apartanmalgrandan 
Illangujon, el kiu gi tiris fojnon au trifolion, dum ni 
melkis gin «. 

Sro. E. strabe rigardis min. 
»Klarigul «, li demandis. 
»Eble la anlflino, kiu estas ankau anglo «, mi respondis, 

»au la anglo, kiu estas ankaií an~lino - car versajne ---:( 
»Daiírigu«, mallorige ordoms E. maharine. 
»Nu, eble la ailglino legis pri ci tíuj kaproj kiuj 

estas ankaií kaprinoj, kaj diris al si - ,Se Bennemann povas 
melki kapron, mi estas anglo' «. 

»Vi estas kapro,.« mal~entile diris sro E. kaj ma 
interparolo finigis. 

• 
En unu el la malsukeesintaj kaj mortintai. artefar

itaj língvoj la inventisto uzis finajon ,o' por vira, ,a' por 
ina, kaj ,e' por neiítra substantivoj . Tia metodo eslus 
~~najo. EI?- .tia lin~vo lNovi?1 .de Je~p~rsen) oni d~vus 
CIam elekh mtel' tn substantIvaJ formol, - (I) amIko, 
(2) amika, kaj (3) amike, el kiuj ( r) difinas virarnikon , 
(2) amikinon, !-aj (3) ai:'t bestamikon (kiel hundo) , aú 
birdamikon (kiel kanario) aú arbamikon (kiel herko) au 
viramikon aú amikinon au hermafroditon . Efektive No
vial farigus hermafrodita lingvo, kaj tre eerle la deviga 
elekto inter tri formoj ne estus gajno. Zarnenhof, tamen, 
donis al ni multe preferindan sistemon, kiu je ' la unua 
ckrigardeto sajnas ne tule logika, sed kiu , post ekzamcn
ado, saLigas ciun postulon de la l'ezono. 

Kiam oni dubas pri iu punkto e.n Esp-a gramatiko, 
oni ciam sin turnu al la ununura regulo de vortkonslru
ado, t. e. »Neeeso kaj Sufico «. Ni uzu la minimumon, 
kiu estas sufica difini nian signifon. Sed, por uzi ci tiun 
regulon, oni devas funde seii la radi~on uzotan , kaj 
same estas pri la farado de sekshavaj ·vortuj . Nu, por 
funde seii rad~kon, estas devige elstudi esp-esp-an vortaron: 
de kiu gis nun ni havas »Kabe« kaj lastatempe, »Plena 
Vórtaro. de Esp-o «( de ·S . . A. T. Nek unu nek alia de 
ci tiuj vortamj donas, ekzemple, difinon de ľ radiRo 
- ,angl-', kaj tial mi deva3 min turni al esp-angla
vortaro de Millidge kaj mi trovas, ke li unue difinas 
»angla« kaj sekve mi konkludas, ke la radiko estas menl 
adjektiva, kiel ekzemple, ,bela', ,bona' et~., kaj tial »an3la z< 
en si ne havas sekson, sed nul' difinas · la eeon de il! 
raso. Litero ,o' 'nur estas ,fleksio de la substantivo k. 
t. p.' (Kabe) kaj ne havas sekson. Tial ,ánglo' (kunmeL
ajo de »angL kaj ,o'), ne havas gramati.kah sekson. La 
logiko do tute pravigis la anglinon, ke si 'skribu sin 
anglo. 1 , . 

Tamen, Millidge difinas ,anglo' · kiel " Englishman' 
t. e. virangJo . . Sajne Millidge estas prava; sed ne kom
pleta, car vers,ajne la vor to . ,anglo' difinas - »homo el 
raso angla ". Nu, homo*) estas difinita de ZaÍllenhó:f 
en Genezo - »Dio kreis la hamon, en f9rmo de vjro 
kaj virino kreis ilin «. Tial la vorto homo estas neútra, 
kaj, lai:'t kunt~ksto, aú vira aií ina. Sekve · ankaii logike 
la varto .anglo, laú kunteksto, difinas au viranglon au 
anglinon. Ankaií la vorto angloj difinas pIi ol nul' g(> 
angloj. Oeangloj difinas anglojn de ambau seksoj. Angloj 

• mem ne ,difinas la sekson kaj povas esti - virangloj, 
~l1g1inoi, aú geangloj, laií kunteksto..' -

Kutim-e ]a kunteksto .roontras suficé klare -la sekson 
kaj, laií la lego de neceso kaj. sufico, la Jislo de pure 
virseksaj .. rjl{likoj' prave povas esu tre mallonga. . , 

Yiró, pa'lro, knabo, onklo, frato, ,- filo , avo, ' edzo,' 
vid vo. . " "., 

Ec ,fianco' kaj ,amiko' laii la difino de Esp. 

*) »Plena Vortaro« pri »virinOi! aifinas . jene: 
in?, . . kontraste ď kun vir,homo «. Ankal1 -ll Kabe « -
»vU'IDo « kiel ,»homo« ktp. 



1J1vraportó 
- F. S:Jldgyl -

Jen antaií mi nun La Danubo, 
Kaj blondas la matena onď, 
Ne migras ee plej eta nubo 
Sur várme blua horiwnť. 
Mi ekmeditas sur ferdeko 
PTi ľ propra sorto, monda peka, 
Vortfluon nagas plumo-§ip', 
Sed - gaja birdo pepas: cip . 
La §ip' min por tas al Vieoo, 
Medii" min portu s al pasiot', 
Sed - tie ridas verda pint' 
Kaj flugas for la trista terno. 
Cu' tamen, malgraií multa plor', 
Ankoraií Tidas suna or'? 

Intencis kanti mi alie, 
Sed kaptis m~n )a vivple~ur'. 
RiproCe kaj melankolie 
Ne eblas kanti sub lazur'. 
Pejza~oj mildaj preterflankas, 
AThSer-makuloj barde blan kas. 
Min portas §ip' kun mola lul'. 
Trankvile. For la vundo-hruJ' . . . 
Sed halť! Kun spita virdecido 
Mi min devigas al promes': 
Konfesi pri la viv'. Nu, jes: 
Ne kiel grandbienulido, 
Sed nur en tre modesta dom' 
Nas~is nU, sen festa nom'. 

aroj de Kabe kaj S. A. T. estas gramatike neutraseksaj. 
Pri inaj radlkoj, krom »in « mi trovis nur kelkajn: 

,Bajadero ' (hinda dancistimo) , hetajro, matrono, nim,Eo, 
kaj eble pluaj specialajoj. -

Sufiksoj -- ,u!', ,an ', ,isť, ,iď , ankau ,anto' , at~' 
k. t. _ p. ciuj estas radike e~ neutra sekso. »Telefonisto « 
gramatike estas au .lna all "ira, sed kutime ,gja' voco 
estas telefonistina._ 

Sed krom la logiko ekzistas la rezono, kiu estas 
influita de uzado kaj konveneco. En la nuna epoko 
kreigas esp.-a literaturo. Post unu centja-to 1a Voronof
l.lloj inter ni jugos, cu nia lingvo farigis radike senseksa, 
en kiu okazo niaj virposteu10j eble devos s!uibi ,virpatro', 
,vironklo' k. t. p. por aserti sian sekson, guste kie1 nun 
1a virinoj devas uzi 1a formon ,in' por sin 3.3erti. Dwu
tempe mi pIi preferus ,anglino' kaj ,kaprino' ol ,anglo' 
kaj ,kapro', .ec se la aldonita ,in' peketas kontrau la 
lego de suficeco, ka~ ee se la .kunteksto montras, ke 1a 
ina sekso est3.3 jam dl-finita. 

Pan Loti. 

~. S . . , ,Post longa pensado mia' Sinjoro E. reskrihis al 
Bla amIk(m)o: < • 

»Se vi volas estienskribita inter Ia nevirinaj virinoj, 
kaj nur rilatigi je neviraj viroj, vi pIu skribos, ,Mi estas 

. anglo'.Sed ,!\e inter ni, kiuj estas viraj viroj , vi volas 
resti kiel virina virino, skribu: ,Mi eslas anglino'« , 

Viramike "ia: E. E. 

PPS. ,." Mi sebete iddonis subskribon al lfl ]eter~, jene: 
~ . »Sl"O'. E . . ft' estas' junulo kin similas al Bernard Shaw 

eu tio, ke li tute ~'ne komllrenas la viril)ojn. « 

Junage ml Ja panon havis, 
Ee truajn §uojn sur pioo', 
Ludiloj fremdaj min tre ravis, 
Mi so~is pri velociped', 
Sed mia aru' - platona restis, 
Kaj ankaií poste, dum mi estis 
Lernanto de la gimnazi', 
Mi ~uis Dur en fantazi'. 
Nun sekvis zorgoj: kie preou 
Gepatroj mOJlon por la fil'. 
Sopiris eiuj ni kun mil 
Esperoj, ke la Tago veou. 
.Gi venis: mi al patra dom' 
Fiere iris kun diplom'. 

Nun skize: Mondmiliť kaj fine, 
La Paco. Mi: J:>ankoficisť. 

La bankoj »§paras«. Mi: viktime 
Paradas sur la »épara lisť « , 

Por vagi en la mondo kriza. 
Kaj - ~a strek' en vivo griza 
Nun sekvis sango el la pulm'. 
Edzino. Par' sub sorta fulm', 
Ne certe ee pri seka . pano, 
Laboron ne 8efeante pIu, 
Car ja doma~ pri ]a au', 
Sen mono, sen esper', sen sano, 
Sen ia Sanc de Ijona nov': 
Etb'ur~o -. diras Nekrasov'. 

OBSfBUO 
KAN KIKUCI. 

Kan Kikuei, la autoro de la samnumere publikila 
».La Miraklo «, naskigis en Takamacu, lPalgranda kastel
urbo sur la insulo de Sikoku, en la dridek-dua jaro de 
Meiji (1 889)' Li estis studento de la Kiota Imperia 
Univ.ersitato, studante anglan literaturon. Post la akiro de 
la diplomo li laboris dum kelka tempo kiel jurnalraport
isto kaj fine konstruis sian vi von klel literaturisto. Liaj 
publikitaj verkoj ampleksas kelkajn l ongajn novelojn, 
multajn kolektojn de mallongaj rakontoi -kaj skizoj kaj tri 
volumojn de kolektitaj teatrajoj. Li nun' logas en Tokio. 

. Studento de angla literaturo, Kikuci estas influita, 
oni diras, plejparte de Shaw kaj Galsworthy. Li .akiris 
reputaci on per siaj historiaj noveloj, en kiuj sin trovas lia 
propra humaneco. Elprovante sian plumon en Cio ajn 
kronl poe~io, k~el .materi~on li uzas rakontojn ~ame. el 
la Pasintal tagoJ klel el Sla propra sperto. Nek lde.allsto 
uek "moralisio li estas ekzakte, li estas homo kun edukita 
konscienco kaj sana vivpercepto. -

ft c Li rigardas sian profesion tre alta . kaj pretendas 
d:ignan respekton e_n lando, kie la verkisto suferas pro 
historiaj antaujugoj. Salutate eD iu kunýeno devirinoj 
antáu k~lkaj jaroj, K.ikuci pled~ por la v.al?ro . ~aj ~llI
túra kal eduka mento de la hteraturo kaJUZlS lom 
fortajn vortojn pri la lando, kin ne re~~?as siajri verk. , 

~, .i!< 
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{stoju. ti demandis, kle en ia tula japanujo Ú, umi straf:o ' 
~ortas la nomonde Cikamacu, granda dramverkisto de l u J'okugalia epoko. Tio estas interesu demando, kvankam 
~i ne nepre pruvas la mankoll de takskapablo pri tiu~ 
literlltura geruulo flanke de liaj samlandanoJ. Sed rakon't-' 
cto, kiun li aldonis, monlraS en ia senco, kiel la oficinl~ 
uloj pensas pri la nuntempaj japanaj llovelistoj. KiarA't antau kelkaj jaroj eksterlanda kortega vizitanto estis eh 
Tokio, la rnagistrato aran~is grandan akcepton por -Jia 
honoro kaj invitis al ~i efektive ciujn famulojn de la 
urbo, inter kiuj , Lamen, sin ne trovis ec unu novelisto. 
Tiam, demandis Kikuci mokeme, se la honora gasto tUI:
nus sin al komitatano kaj petu!; montri la plej grandart 
j apanan novcliston, kion oni farus? Cu oni klarigus, ke ('n Tokio neniu novelislo meritas la honoron mli inl'i t-1 
ata ? En neniu granda urbo de la mondo, Kikuci kon
klndis, lio povus okazi. ) 

»La Miraklo ť. estas farso, faranta tamen tre efikan 
seenou. La templo kun la kruel<lspekta Dio de Inft'ro" 
.lamo, kiun la japanoj nomas Emma, malamc rigal'd-( :mla la ludeman junulon Su/can kaj la aliajn kaprazilajn , 
junulojn (la aiíLol'o nomas ilin A, B, C kaj D, lllalal
logaj litel'oj, kiujn mi konservis cn ilia japan:1 fornw, 
kvazaú ili estus realaj nomoj) kaj la pompe veslilan 
viTinon Obe/l., prezentas frapantajn konstrastojn. La kom
rnto de Kikub mem pri ci tiu teatrajo estas, ke gi esl.i;: 
foje malfavol'e kritikala de Soosl'/á Nawme. moderú;~ 
nm'elis10, kiu, mortinta en 1916, ankorau estas rigardata. de la plimullo de ]' japanoj kiel plej granda verkisto posl 
la. Rcstarigo, sed, ke li trovas en gi ion neforj eteblan 
kaj tinl li publikigis gin en volurno kun la tl'i teatrajoj: 

'» Amo de Toojuuroo «, »La surl.egrnenta frenezulo ·" kaj »Pli bont> ol vengi «. 
J. Siinomur:1.' 

J. 1.. CARAGIALE (1852 - 1912) estas unu el la 
vf'rkistoj, kiuo rajte oni devas kalkuli inter l a arlistoj: -universalvalol'aj. Gloro _ do _ la rum;ma literaturo, li trans
pasis la }imojn de sia verklingvo per tradukoj kal et
filmado. 

La variecon de lia verkaro kaj arlaj priokupoj egaJas 
nur la varieco de lia v'ivo. lame okaza teatrislo, li atingis 
direktorecon de la Nacia Teatl'o. Debu:inte per bonhumol'a kaj satiraja gazeto, nul' poste, en maturago, kiam aiH.o
didakto akiras plenan kulturon , lia genio evidentigis ci \1-, rilate. 

Strange §ajnis al liaj samtempuloj - la emfazaj 
katedruloj - ke, dum li estris restoracion, li estis kom
pelenta artkritikisto kaj gvidis l'evuon. Malkonvenis ul 
politikuloj, ke bieristo verkis komediojn kaj skizojn ilin pentrantajn kun ciuj ridindaj flan koj,pri kiuj gise e,e 
Hi naem ne konsciadis. 

Dolita per sama humoro, li amis la vivon kaj n;!" 
tmon, sed ne priskribis tion. Inter liaj gajhumoraj 
kaj mokcelaj skizoj kaj teatrajoj, oalas kelkaj dramverkoj 
kiuj montras plian flankon de lia talento kajpel18o. 
Ankaii ·la homojn li ne pr!skribis, sed per lia tute aparta. 
prrcť,ptpovo, li fundobservis la urbanojn ciumediajn ~ 
de la jaluzrabia kartludisto gis la dignoplena partiestro - kaj prezentis ilin al ni kun iliaj moroj, pal'olstilo, 
gestoj ktp. 

Precipe li emis ridi kaj ridigi pri la homa sLulteco; 
Kritikistoj {oje komparis lin aI MoIiere, sed ne prave, car !ia satiro ne lauas la klasikmanieran, la aiítoro, 

kun sarkasmo au sa~ula m01'310, sed neniel indulgante 
la heroon, konkludas, kiel la publiko, eo rido, tiel ver
igante la val'ieblan sen.lenCQIl de Boileau: Se vi- volas 
min amuzi, UJtue sukcesu tion pri vi Úlem. 

Speciula trajto de liaj. komedioj eslas la barakto inter 
la tradici aj moroj orientaj kaj la írancrevoluciaj ideoj . 
Tial lia teatra ~fverko - »Letero perdita « -' restaS' · 
pro lokajuj ka-j'~ kronikeco, proprajo . de la lando ve 1" autoro. 

Koncerne liajn provstudojn pl'i la arto - kiujn li 1..itolas mod.este »Kelkaj opinioj « - ili monlras klu
v'idan kaj objektivan ju~on pri belo, havanle propran 
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hitedon pri propordo ' cn tíuj rilatoj; ' kion- mf' nomllS 
»·gustsenco «. Fugaj rigardoj en_ la dl'amojn de Shakes
peare, Schiller, Hugo k. a., montras, kiom funde li konis 
la teatroteknikon kaj la sekreton : kio sencas au troas. 

Siajn kontraliulojn Caragiale malofte refutis kaj 
bomole inslruis aií ignoris. Ce sia vivfino li estis rigardata 
kicl »majstro de le rumana literaturo «, guis la estimon" 
de la juna verkistaro kaj de la publiko, kom pense pro l a 
antaiía nekonsidero flanke de la titolumitaj intelektuIoj. 

M. Beraru . . 

LA KONFLlKTOJ EN MANCURIO KAJSANHA'JO. (Pn la agado de Universala Homama Asocio en Cinujo. 
Eld . Univ. Homama Asocio 1932. Komeoka Kioto-Hu, 
,Japanujo. -- 5_0 p. Prezo: 0.50 sv. fr.) 

Politika disputverko, kies stilo, formo e3tas generale laiídindaj kaj la dlla parto, kiu parolas pri - la bonfaJ'a 
agaclo de UHA en Cinujo, estas tre simpatia. La tono 
de la libro efllas objektiva, nur foje trarompas gin kruda 
frnzo: »Cinoj estas majstroj en la arango ' de grandskala 
Il'0mpo, ne nur hejme, sed ankau en Ůenevo. « 

Tit' t:i la a(lIoro sajne forgcs is pri ja nleza litero 
dtl UIlA. 

F. Szilágyi. 

'1'00 THliE TO BE GOOD cmo VEBA POR ESTI BONA ) 
de George Bernard Shaw. 

Ll granda sensacio en la dramarta horizonto nun
momente en Anglujo estas la unua publi :,a pre: ento de la 
supre li 'olita teatrajo ce la ciujara dramfesto en Malvern. 
Pl'eskaií ciuj kritikistoj malfavore skribas pri la nova 
Ilumitlo de Shaw, sed la aiítoro tule ne estas genata pro lio kaj diras: »mj, supozas, ke, kiel kutime, l a plimulto 
de la kritikantoj Jle povis a!ingi la supron de la okazů. Mi jn _ n-e povas helpi, se mi estas cirkau kvindek jarojn 
pli antalle ol ili«. -

Oni diras, ke B. S. kritikas detrue kaj konstrue. 
Li ne nul' kondamnas la ekzistan staton de aferoj, iied 
sugestas rimedojn ; li tamen ne faras tionciamen la 
sama elspiro. La nova teatpjo rilatas al _ postmilitaj sen
iluzii~oj. En ~i li sole kondamnas, kaj !iajn konstruajn proponojn oni devas serci aliloke- inter liaj vel'kůj. Rez
uhas de tio, ke la verků suferas de dramarta vidpunkto,
kvankam gi estas bona propagando. B. S. diras ' al ni 
nun, ke ni senigis nin de sennombraj supersticoj kaj 
intelektaj f:tlsajoj, ke ni akiris la arton, reciproke eksponi 
niajn animojn, sed ni ankorau ·ne inventis fiJozofion por. 
riveli 'la mensan sun banadon , kaj tiaI nia malfelico. -

Objektive "7- li diras - ni estas en plibona stato ol 
antaiie, scdsllbjektive ni estas slmespere malkontentaj . . 
Tion li ilustras pere de -rica juna virino, kiu forkuras 
de snperflua prizorgado flanke de sia patrino kaj kuracisto; pere de pastro, kiu, perceptinte post si aj miLt~
spertoj la vakecon de siaj antaiíaj krecloj, farigas rab-·
isto ; ankau pere ' de ties ateista patro, kiu vidas sian" 
determinismon .falanta kiel la IIÍuroj de Jerih.o antaii Einstein (" Neniu el ili tam-en trovis ion, kiu anstataiios 
tion, kion li ai\ 'si forigis. · • - La teatl'ajo komenci~as en la cambro de la malsana dorlolÍla junulino. Sia ekscitigema patrino, la ricaj nutra
joj, kaj Ja kUl'acisto, kiu nepre devas fnri ion por justigi 
siajn honorariojh,- Kondukas sin ul konstanta mals.ano. 
Ni havas Bacilon, kiu priplendas ' la nauzah ego
ismon de la homaro, kiu konstante infektas sin per ,gja;j!. '" rnemkalLzitaj nialsanoj . Ni havas friponan flegistinon cn 
1igo kun domrabisto, -iama pastro. Tiuj du planas r~b
atakon podleji la perlojn' de la rnalsaáulino, ki\l tameri tute nealendite montrigas l!ufice forta por rezisti la atakOll. 
La .rabis~o, tro\'m.le . sin en n~.al~r~la situac}o, J)rop~nas ~ la Junulmo, ke Sl mem stelu slaj-Jl propl'aJn _ perloJn, IIi dividu 1a rabajon intel' si kaj si )ffiern fáťi~u unu el . j:li 
por "ivi -en saneco kaj ,libereco. Oni planas ankaií sajJlan kapton de l a junulino per banditoj, por havigiank<ll1 
la riean elacetan monSUffiOD. Tíamaniere la ludo translok
igas ul in -orienta mondparto, kaj tie.,en la 'Búta Armeo, 
la pastro-rabisto renkontas sian pa!X0n. ~n la dezerto _ 
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e uzas per a, . raz O) . onacltaJe autoro. 
La . komika flegistino, sendia pagano kaj la avara 

junulino, kiu akirjs libei-econ kaj 1amen trmas la vivon 
enua, estas la simboloj de la postmilita degenero. 

"' »Miestas predikanto per Dia donáco « - proklamas 
'laT pastro, aviadisto, bandito, rabis to kaj filozofo en la' 
teatrajo - 1> mi povas klhigiion ajn al iu ajn « - kaj 

' tiu rimarko resumas en malmultaj vortoj lIJ ra'ison ď titre 
. de Ianova verko. / 

J.D. Applebaum. 

ANDERSEN: FABELOJ. Plena kolekto. Tria parlo. 
Tradukis: D-ro L. L. Zamennof. J 53 " pagoj. Eldonis: 

. Esperantista Centra Liberejo. Paris, Prezo 9.- frIr + 
30 0/0 porsendkostoj. , ' 

La Andersen-fabeloj estas satataj legajoj kaj de la 
irifanoj, kaj de la plenheskuloj. La infimo trovas en ili 
neelcerpeblan ·sorCfonton p<.>r kontentigi ' sian fantazion: 
Andersen gvidas ilin jen al . ekzotíkaj pejzagoj de ľ Ori
ento, jenal ruinaj domoj de la konata 1parbordo de sia 
pl'opra . patrujo, jen al la inistika lando de ľ songo, de 
ľ eHoj, jen, alla silenta regoo de ľ morto. Tiuj' ci Iah
cloj . havas apartan mondoIÍ, gi estas spegulbildo de Ia 
realo, sed la spegulo de Andersen · montráS pIi ol simplan 
reflekton de ľ eksterajo: per nepriskri'iebla carmo li 
jetas la akcenton sur la Bonon, per miígia lanterno li 
projekcias animon en la krcidon de l' realo. Per sia sorc
bas~on.o li. vivigas la sajn~ . senvivajn . o~jé~tojn'l!leblojn! 
ludiloJIl, II portas el la melo 1a bnlaJn . angeloJn, klUJ 
vizitas la bonajn infanojn. . . _ 
," Sed ankaií aI la grand aj, infanoj, al la plenkreskuloj 

. hl libroj de Andersen donas' tre multorí~ Lia preciza 
' homkono, liá akra., sed ne maIica satiro / prezentas al la 
legmto eksterordinarajn valoí-ojn : ADders~p apartenas al 
la plej klarvjdaj kaj plej klarmensaj verkistoj de I' hom
aro. Sed la s.atiro, la ,preciza analizado ,e de l' homaj 

, m'!,llkoj, kiuj sin kasas snb lá sorca 'Illantelo de ľ fabelo, 
. Tllontras nur unu flankon, l~ negativan, de Ia verkisto , 

je la alia flanko rriutigas ' la ironio kaj ni trovas sinceran 
'· poe:tioll, pian adOlzon a1 la Bono, ríi aiísk'últas la voeoo 
de': unu . el la· plej mildkoraj P?etoj de ľ q1ondliteratUl'o .. 

La traduko de Zamenhof,klel ,ciam el ; la sama fonto, 
., estas ITÍlrinde klara. Krom la guo de ci tiu :diafalla slilo, 

...,J'iuďtiel senpere interpieťas al ni la belajojq de la origin
>",, 'lilo, ni povasen 6i~kaugoji ~pri formQj , }ciuj estas 

<, kv,azau de<;idQj pn diskulataj áfe~oj. Ekzemple ni trovas 
pralctikeaprobata Já formon, . kiqn ,de cerla) flankójoni 
'Oll ,'aiakas: la uzon deal"tikolita adjéktivo 'anstatau sub

, vo, ~kiemple: lá plej ~rrna, kion. oni povasvidi. 
ni . ,povas gojipr.i mano enm:ano~ brakoen brako, 

.<LU",.' .... u la,.pli"peza manon en mano. Oni:trovas laiíehlan 
V " " '~-' ~:U je kaj ~i~ ~stataiíigo.i:l per 'pIi pre:cizaj prepoz-

, dej ,trmki '· . dlstranclen). M.ale:morti 
. ,'q'~·;lna.tsáto. t~emi de . . . montras, ke la ·. malprecizan, 

".lÍIiillllťz;in 'de!~pfeieris al la 'precizá, sed 
, .', .li1!l'i ' anstataií limi(Ji. 

Ja:·.ri)ánllm ' de kunmetitij verboformoj, 
n, Zalln,enJtló:E;i1ael ke cc anstata:ií: mi rienillm 

ilferoj, ., 
mi slmple .. . gin en afel'oj kontraúaj 
Tamen »faru la kontrolon! '( Dum la 

menciitaj formoj estas eviderite pIi facilaj, pIi 
eJ€igll-l1t1Il. aií donas sol von apenaúanstataúigeblan, - la 
fOlrstlrek.o · de la multaj ad kaj unu neniom forprenus 
cl li klareco kaj farus la stilon pIi konciza au evitigus 
oítan ripeton de sama elemElnto, kiu ja evidente de,·as 
efiki monotone . 

En la libro ne mankás preseraroj. Plej gena es las 
»No!ka c.apo.«, car ne nm·. gi tr?vigas ~p.. titolo, sed (>.c 
ůbslme rlpehgas sur pluraJ kapoJ de pago)-

L. Totschp, 

PIlOF. Dr. GOHL: Ausfiihrliche Sprachlebre de,; 
Esperanto. Eldonita de Dr. med. C. Reriken kaj Fried, 
rich Ellersiek. Berlin, 1932. Friedrich ElIersiek G. m. h. 
H. Es)?eranto-Verlag .. 296 pagoj. •. . 

Estas vere traglke, ke la autoro de CI hu ampleksa 
kaj mirinde rica, preskalI plene elCerpa :gramatiko, prela 
jam antall dek jaroj, ne POVi5 ~isvivi gian aperon Cll 

libroíormo, Tion certe kunsenlos buj e3p-i510j, kies manll
skriptů liel trornaturigas en la tablokesto, ke fine gi igas 
sima. 

Sed ci tio ne rilatas al ci tiu bo~ega verko, kinu 
ce,tere la aútoro konstante, gis sia beda·utata morto; tra 
kaj tralaboris. Oi estas tute fresa kaj tre supera al la 
gramatiko de Velten. Alilandanoj certe ·· povas eovii la 
germanlingvajn esp-istojn pro ci tiu lerta gvidilo tra ciuj 
\'ojoj . kaj v~jkrucigoj d~ J?ia lingvo .. Imp'one. abundan 
matenalon tl enhavas; ncaJ ekzemploJ phklarlgas klare 
e,sprimitajn regulojn ; plurmaniere tradukendaj germanaj 
verboj (magen, diirfen Hp.) estas esplórataj lau ciuj 
ebloj ; prepQzicioj kaj konjunkcioj estas traktataj vaste 
kaf detaIe - sed ml ja ne volas listigi la tutan rican 
enhavon de la libro, la gerrriane scianta leganto plezure 
lego!! gin gisfine, kaj ulile profitos el gi ciam, konsultanl.e 
gin en okazů de dubů. 

, " Mi volas noti nur kelkajn detalelojn, pri kiuj mi 
ne konsentas. Rilate al la vortfarado mi !llsistas, ke boit
uJo 'same ne estas bona aJo, kiel boneco' ne estas bona 
eco. Krame, mi opinias, ke en la okazoj , kiam la lingvo
uzo jam akceptis facilan, koncizan , elegantan formon , 
ci tiu certe venkos ciun pIi . pezan, ec se pIi logikao 
formon, nove proponitan; Tre kaj tro antaií verboj neniam 
estůs forpusataj de Irce kaj trpe. Pti certe triumfe tenos 
sian pozicion kontraú pli multe. Anstataií la simpIa kon
junkcia dum neniam generaligos la pIi pézaj dum kiam 
kaj· dum ke . Kaj se guste uzeblas en m:i'lpropra senco, 
kia1 ne uzeblus tiel ankaú propre, kies tian uzon, cetere 
hite iniernacian, tiel maHaCile estas anstatáiíigi. La samoo 
rúi ~iras ankaií pri sufice en la senco: gis certa grado; 
el tiaj surogatojbona bjnas al mi la propono dé KarI 
MíJior: ne kun mal- ( ne malbona anstataií ' sufice bona), 
sed 'gi ne ciam estas uzebla; kontraúe, treete estas tlel 
artefarita, ke la plumo haltus en mia mano, se mi volus 
gin skribi. Poste, la lendenco ' de la lingVoevoluo est.as 
kont~aua al la. mal-vortoj. kaj tial maljam e~tus mOt·te
nasklta; ec segl ne estus hel kaprompe konstrmta. Mankas 
en- Ia libro la zamenhofa uzo prefiksa de pri. tiel bon
venapor tumi la direkton de la ago (vedi akvon, pri
vedi floron; rabi monon, prirábi homon; pentri bildon, 
priperrtri ~jzagon) . . . :.'; . . , 

·Ml eshs · fraplta legante, ke en la slb:..kunmetoJ sm 
rilat35 ankau ál Ia J. kaj 2. person oj (nÍi~ estas sindona 
a1 vi), jen vero, kiun mi neniam rimark-i~;' konscie. Gian 
k~Uz,ón mitrovas en tio, ke la siD:t~oj kentraiías 
1a · Í'égulojn de lá esp-a vortkunmetado, laiíkiuj akuz
ativon, oni ne pons fandi kun verbosubstantivo (vd. 1a 
zatnenhof an .. ciopovo,óiopova: p9VO de čio: povo de 
CÍapa) ;.nu., car . oni instinkte sentis la malhonecon de či 
'~\1jď f!'1lmoj, en. ili sin perdis Bian originan akuzativan 
~!l~ÍI kaj alpreois ~ Ia: signifon . pasiva níerit.:,kiu j a: povas . 
resll, ~lIensanta ankauen 'fal. kaJ 2. persoIlO~. .. 
i,:"'·; . eStas tre zOl'ge, vére .ame eldomta · kaj vestita 
. :kaí· fortaverda tolbindo. 



. ' . ~'llELL~:N ~~GH:O~M: ROMOJ" Suit' iÁ · TERÓ, J: 
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dolaro .+ 10'0/0. . , "'''< , {' :' ~ ~.~ ~ 
La romano gajnis ln konkurson kaj la esp-a literal- ! 

uro tre valoran ' verkon. Sendube liu ci libro e3las la~ 
• plej slgnifaevento. de ~ia originala. roman.litel'aluro cKde. f. ' 

Jil, apero de »AnnI kllJ Monlmatre« de ll. Schw:.ttl1.. f 
Jam la unua libro , de " Engholm, »AI Torcnl(J«, ' havis ', -
gl'afl?aj~ kva!itojn, kvankam e~ tiu libro la . éminentpj 1, 
verkiStll) . eco) de Engho1m apem ' ankoraů " en ' germo- f 
slalo. . ' ;~ 

La Dova volumo atestas pri granda . prCwre~o: la ide: : 
ologiaj pritraktudoj kaj mediloj, kiuj tiom °oftis en »Al ~ ; .. 
Torento", ci tie jum forestas. Ci tíe jam e3tas klara Ip , 
klopo?o de ľ verki~to: li vous prezenti vivajnfiguroji1.! 
homaJll kurnon kUJ koron per la plej ,simplaj iloj, sen ", 
oralorado kaj fulša patoso. !t 

Kaj .un u el la . cef~j ,virtoj de Engholm estas ' ha '1 
sobr~l ~eal~~mo, per. klU h ' ~entras siajn beroojn kaj iliajn ~ 
med!oJn .. Ire ~om\Jn. okuloJIf havas Engbolm: oni sentas, ,; 
ke haJ figuro) ne es tas naskitoj de lia fanla~io, sed ke " 
li. v.estis i in per ecoj. kaj .gestoj, kiu]n liaj precizaj okulój : 
I~Ul'mdtl trafe observ~s kal. enmagazenigis. Sed ~l1steapud i, 
ha gri.lllda forlo trongas ha gFanda mal'forto: ha: realisn'ťo f 
f'slas lom tro sobra, jom ,hipertrofia, 'gi ne donas lokou J 

pŮl' la fal~~a~i? Tio rezultig?s, ke liaj fi~q.rojigas iom i- . 
n!OllůLon~J'. III. ha~a~ . ek.sterajon M.elobservltan. vere el ' ~ľ~., 
VIVO, en SIU] ve)no) 111 hal'as la plej pUTan, Ja plej noblmd 
sang.on, .~iun romanherooj nur pOV~IS h.avi, sed la kv~n~) .t .. 
de t1u Cl s~go. est.as ma1multa. Enghohn' ·c3hlS 1a . P~oel:o f 
de la ~Ia?ka)-mgra] lúmefektoj., · por h r~caj nu~ncoj .qe t 
koloro] II ne es las tro sentema. · .\ , ' 

.Tiq ci bill'ileco de l' fantaziO, kaůzas' la cefan mankon'f 
de l'. libro: la m-alricon je eventoj, kaj tiun prezent- '''', 
mame;l'on, k~ la a~tOl:o .~akont~s . pri Ja 'agoj de";sl~ 
herooJ, sed II ne 19as lhu agl , anta'u ni. La, verki*ó 
sentas . ~ian ~ankon kaj li volas kontraiíbalancÍ gin per 
la .p~eJ ~onsctenca, kaj preciza priskriho .~e siaj figuroj ci 
kal ,lha] proprajo), el. tio sekvas kelkfoJe malavanta:go ~ 
t~te kontraůa ~l la pIi 's?pre riprO,cita aďeuůo: kelkfojé ~ 
li .est.as t~oprec1Za, tr?10gl~a. Ekzemple ki\lm Kús.totoro"" 
~l.lkSI~aS mter ur~an?]n kaj sek ve. a?ctas urbajn vestajqjn, f ' 
~l skn~as: ».Ankau bu s~ngo :koSb3 10111 da mono. Bedaúr- L 
mde II ham la sentůn, ke ' ha sango newulte utilas. qaja~" 
vespero valoras la mo~\On, sed l~ efil~o d~ la drinka.1ů 
eslas tu~e sama, se . OnI estas vesbta per clfono' au stofo .' " 
de regůl' Sed kutimo postulis ja,cetere 'li ne malsatis i 

. la .belajn vesto~n . « La t~opresi~eCQ dé l' lasta Irazo jain . 
. Jamgas .. K~lkfoJ? en .la 1l1lagon de l' Jeganto venas akre : 
kOl~h~fl1a toto, ,ce klU gustela akl'e:o malhelpas la plen.éI:? ! 
.vahdlton de 1 efektů. 10I? da artll malprecizeco 'ne'" 
o:wlutdasl . -"< 

, 'Sed ' oni ne deváspensi, ke lá fió-uroj Je ':Enghdl~l ~' 
.pa.l~ . e~ik~s ~l l~ leganto . . :~te , n,e I .l:<l~ du : kamflaraj vir- ~ 
100), KaJsa .kaJ SeJma, Sa]nas radikigm'ta] prQfunde, eIl >', 
lit t~l'ůn. , ~n) per kia delikata psikO,logio est~ pentriia la 
malJuna Kl'lstoforoJ ,~. .', .~ 
, PsiKologio I jC!l l~ dtm. reganta vorto en la ~egno de ~ '" 
Engbohn~. la ~ m~gl~ , Ilo,. klU " an;stataií .la ep~ka fantazió ~ 
'helpas la r~ahstaJIl okuloJn de ľ verkisto. Ni půvus citi 
selln(l!f1~raJn ~kze~lp~O,jn, ,~, vjdu kie( li , ~:a:rakteúzas per 1. 
kolka] slmpla] frazo) ladÍ\'&san ' labormanieron ·de la du ,',' 
Kristoforo] 'ka~ per tio kiel li eK~alpas iIi.an pl~j keinan ~ 
teml?erm;nei1!~ilifel:e.nc~n: •. »La lI;laljun:a ,Kn$.toforo cirkaů-l 
flugls ~l~l )un~ b!r~O"Clam, ~lg!a_,kaj. kUll }'i'~lna ~rilo ~ 
e~ la okU:o) . . La fil,?, . kontl'aue, p~SIS, s!an vOJon ma1:\!:Wc., ' . 
. k,iel ~ .m~Jun~ ,novo, k~ kurba , aorso ~) , ~~l} stlltr<',j ! i-, .• :'~ . etooo: ,tmosrero 'd~ loko, . z 

.' lill',gaJ klid kanano. ,. Kott~encan~e lab~~G.n~ hne~aJ;I1 , hf!-vl~ ~' 1;, ",:,' . dur.q.: niáliriofa · ","" ~J 
ur~on, s~ kO~fPl~te li. ohs1me ; dau:lgls. «. Klel de1ikale~ r fu ·da. '.1' .. -

. e.st~$ a~~ataJ; lá ~ ~.lill:t~ ~nt~ la. '~n.a!J~?a. Krjstofůr~~aj ~ .,.. .Cl '.; .!!-l'arv~i~ ,. . • .. . 
. :líaJ fan::ilh~ól;. k'~l~till.. -mter II ka} llaJ . kůnatoj. Kleli' ~ ,Jl!Jsk~ senp-aCIence ~apl~ 

., pre~e li SGla~, seris~k:!. ll( ,etoso1) , de 1.' ~alp.l:eI).o· en tlhl-' ~ . <. ~'l\ ;po7:b':fIla·. ~all~~~a 
í s~rap~~fanll1io. KaJ la duůblan rualplenon ki\J ~ senGel-' , ... -8~d.'o: gliw-ětlUilo . 

econ "post la. mort~ dej' ~junulol LaiomJ.l08tio~ , t/ldá! maJ.juni.: 
,,', , . ~ 'V~ ~ '.;'''' ~.:S' \, - v.<. ""'" 



e li:tera:turo$ 
-rfl'l1li'u'15an'clů eRapetas lil scel1áÍ'o 'de 'liil~~vivo~ ~ kiu similns 

al _J11ej ,fantaúa romano plena dp ~ojo kaj doloro! SUl' 
'la Fffhriek~j/~o'''(Jé tá' ,a~ im'o' ,aperás f 111 ultaJ', m ~ll aj' ,m ult-

t" ;, i I IT.- i,J f.' '- ~, .1' • 'l' I. ( ~ " 

k0l.0raj bild,oj, : ;~:..J>i~~k,-jp ,:~k#qj;;bfldoj, mi , vidás tl!le 
klare, ke1ka]Il ~~~noJ~' .. lh apartenas Jam delonge al l a 
histm':Ío : sed mm' Hi li'evivigas subiie. ;'. ! ' ,- ' 

. Mi 'vidai;J 'n{óděstan éarl-tbron .d~ studímto. ' Profunda 
sile.Ílt6':,t:e&ás '~íri-(~rl 'l~ , kÝaJ: -muroa: 'ée' la. tablo \sidas .jllna 
para lidrho" kaj skriJ:ías. Sul' la l'nan skiiplaj folioj aperás 
literoj, , vorťoj',' l l;aib{!': (, ' a~·'lJ.lhg,Vo nO-va; ne~onata. Li 
forstrekas vortojn, aldorias j itot~jn; ' serc';)s' en 'Jibroj, kom
paras. · La' lanipo.iSendas sian, 'lumón šupcr 1a manuskrip
tojn. Pasas horo post horo. Sed ta bildo de tiu skrilianta 
j.~plo ;re,stas ll/. ;sama. 'Pasas B~IJl1ljIl.oj, ;monatoj, - jaroj -
la bildo 'de ln studlmto 'laboranta super siaj m3A,usJ;:rjpLoj 
e~~ sil:.e"t . 1 9~Plo,r re~!as ' 1~ sarp~~ _.' 

\ Sed jen,:rig~+duL. Sur.Aa , tab~o,Jmsas libroj" Ubroj . 
Kaj:. jen SUl', 1a (tlib~oj I,Pl , povl).~ leg' In I nomojn de la 
aii,.t9fpj ,~ SHAKESPEA,RE, .,' ' M:Op~aE: :: GOETHE. " 
SCHJLLEr{ ... QQG.-Q;L; , l,{jon .fa:rás ll!- juna studento? Li 
tradukas la verkojn de plej fain,aj poeloj e~ la' novan 
lingvon. Tra la cambro blo~as io mistera,' potenea. Jen 
sajnas , svcbi tra la ejo la spiritoj de, plej famaj poetoj 
;d,e }á', bí~~do.' í!i pjlr top'l.'~~as kaj, ciesta~ ln . ~er~ nasl.i$o!l 
de la I).ov~' lmg o!,Jf;'a JllIla stuiiénto SClas; -ha hQgvoestos 
p~tfe~ťa lo kaj bBrla 'niu-- 'tia.rr1: kiaÍri ~.i kapablos llsprimi 

'kaf ;.:t;e We,guJi\ ) á:': peri~q~n' ' kaj ''Sehtpjh 'de: tiUj ďl grandaj 
' poéíqj; kiam ~r'Pbyoš : kómenci sian pro~ran ~ vjv6n, la 
vi~on" <I~ ní.'~nistár{ liter~iui-a"1iífgvo :kdn' propra stiló kaj 
spiritól ,I! . J!J ..... ..;ji,' +.1; ".: L: 1 • ~ ~ 

.. b;n 

la 

~1 



t 
. !hpmas estis tiide~pja:rá, kaj ,poí1iA lli~f!:fJ.'r,ojn 

k~~ pl~!~h ~~rbeton: I?e ne~6~ófeblaj ; 'etn~oj ~.rh'o~~s 
esllS hel fnzlta; kaj tíO~tl hn;placls. ' ol",'," 

Tíar,n o~azis, '\~~ 'ThQm,as c~~ faMí\<' é~st~g~e~o 
!lkomp~TIls sW-P e~?iID?JiI, al ln vl.\g<Ón&iq; 'X!lj'pel~ ' la 
sEI~a vag~~a~o . fon;~ A soc~eto ' .de .{\\wr~.j. " l(~.j. !a 
e~z)~o . de ) !h?f1as, p.~acc l'\g;trglS. tl'VH\ ,gkt~~~lloJn. 
CI ho 19~ lflC111S Thoma8Qn, kaj h , ~ema;~~\s : . 

»KiolJ d,o vi ,ticl rigé\fd~~;? ~ , ,1 . 

La , edzino de Thomas . respondis ,' tre kvíete k(\j 
plezoure: ' . 
. ' '»Tiujn "púre-ratitajn vizá~ojn. Tio ia 'eStás mlr-
tll de 'Čarroá. <'. ,!";, '". " " ,I. . 

Post ci tio Thomas n'é 1iel l{ól'~ ' a:dia'iits;í"Sl II 
eilz~non , ldel kU~ifue~ 'kvan'kam s\ f-órvo3agis ' -poť "'Var 
tag9J.; ~~ si,a p~~rro.~: 'I\~J dtI~_~j;e J~éiměn r!homas 
medltil.alS. ' Med1:taals ph la uudaca'lde6: ' ~}Sě a1l!w11 
mi 'toje igus ',miau viza~tl i'.iÍzi 'klliva?« ' " . 

U. 
Jón 'ti,~) oI}i l*aS, 11~1I; ,', poM Z~I)g~' ~~ns,id~rad~ 

de la . rezu~tatoj; ~e\ ,de~~sá1 :p~u.den~ 'trld~\cSepjará 
lWmo, TJ;tomas unu,~~ esplor~~, Ia 'pemandpjn: klel, qka.zis, 
~'1, }am~i. dec.i~~. , ~~i. t~uj~; 9~r#o~ ~a.j, uj?hárojil 
kr.~~!1ta J?; ~<!J. «Jr;' ~~ ,gt:~d. 0, , ~.; ~!aťí ,:a~l~as Ta 
a}'gw;nentoJ! Ip~ 81a~eD;ljpC kond!J1ci&)D~ ~ bú tl 

Antaií ol eliri al la Stacidomstrato, Thom~~ ' j;.W1 

lingvo: »~ ! ~~~~ ~~nierp; A~t9~' • :qr~~?~~~t· 'l Q;t ~a : ,', 
~~OSlp;O ~e! P-r~ ,1f~pé.f3'~f.ť? ~~. ,ene81S ;Vi1tn~,~4resém" .':,t· « 
La , koro de. ta , JIl8~ , ~u5~clS:t~L~k9{at~ "nli, .~I?!'t~." ~$.&. ~el}is 

, l~ , unua ~Of??! , ~~u, , p~~olis. 1]1 I~a 1.wsv~ ~ ; el,l. ,~: I?~va 
l(Dgvo ! .,.; , .,~~J . lsi911 O!p'S bu ~?lJa J?~<.>I?;\i'~ tln :.11U )11~tp
n~, ,~I,.O~1~q\qt,?~ .u~'Ht '!1',ppl",~!Img~a l:DMrJ?pI:p}ct?,. l~~ 
LITERA 1 uno VIA: PROJEKTO NE.N'Fi\M' ll'A11.W , S 
JJNGVO!« ' " " ".', ,"~O 

Kaj tiu 'ci 'k1iS"~~~ .fr i i de ';GráBbwski estas 'kva~ař, 
1a s.ignalo por ia ,J1inú(] , piónirojkaj . PQctoj. Grabowski, 
la poeto, Kabe, JllÍl,a~ai§ťo"''1tajJ~''ffluUaJ !''aliuj ki:irÍ~encas 
konstrui SUl' la lingv~ ' !fttdd<iinen'to' ae 'ZbenhQf laEs
per(lDt:ln ~ litef~turon; , fQrJ,ll:!ls, bj, fpliri~igas ~ lii)g~oq. ~ l\.l 

la .Il?uuj po~toj. k3j ~v~ki$jJj~ , ~;(P~~I ~ . ES.p!l(apw 
(a~'l~~S . ~i\\Ullta, l.ng)'~t X~Jjk~a kídl »Sm.prn <tT~d~~ ,de • 
MIt;klC~n?-~t~~s,kl ; ~it ,»l.a,; :FafI).OD9,« ( 4e. Eru~-~~b.c > 

re tosQlllma}. iinode1qj; po" 'v,tmQflIllj ' gene.~cio~ Q..e,iEspe~-
3nJ;aj poetbj ~ ~j ' )'ed~ist~ I .. ,"" . ',. . ,~, '" . .. ~', 

I EnAiu~J' '~ciMj lt~P9j/' 1iaro: ~~"i).; :~Jl , ~ia: . ťtí1Y
, ado ~egas.lcilS.fÍutóJ, ~alk9lltento,,~·ligpel1l.Q,1'~ t@.j ,1;lJqm-

oh>l ap.eraS,~lJf 1;1. filmmu:aI)o·.de ~I bů!9ti(> 1;1, .plfij blIila 
,~Ud. o cl. la ýiv? ,<let n,'1Í, .M'Ilj st:t:6 ... ~ ...• lthl~bPj.: l!t.. ;i~o !(Q5,.ď:~ 
~,! uPua &.pe.rant ;kongres?, rtm, ~ulo~~~ ' IlQC , ~1 
YIQa.S J. ' :Nastlli}. if.esJ.e '.QrJHnn~311.'l!ltlÓQQQI de , ~ t . )11 

. ~'idilS i/l.l ďěste ' est~aj { hqmiljksidJlS;,en ~~,.sál~ ~,, (iel 



J .l J ' ' W' J ' . " éating , Ol d «, ~ " e~iS';/; h mas,. ~ mondo , de dezir-
plena : a.tendo bj Jiit, povas. sin.ílasi 'en tia simpla 
prQverbo! . ....... <C" •• "~'y",,-q 

co ,, - .. ( 1<".. , "'t._:.:.:a!, i> d' Th » "e ml 19O5 raZl ml:a:tí J.J<1.ľuuD «, "re1Jona lS omas 
en la soleco dii la ed?lÍD~r~1a ~9inot-ikie.! la. pen soj 
dolec svehilt ,~ 1"3~to; .~ twnn.ó,l)ejioj\ en sca
venta atm<.>8~J;O" .FÍiuiia liID~t~o ID~tt'trigQS, Kia estas 
mia mentono? ;M\ . ikrA.~S, t',j~ 1,\ "f'; lP~( ~~da~! ke mia 
mentono ~ta8. il.ll> maUtntg,a,;, ~ ,pa"astro; ~i:k'an kap
aeon; kiu be~as.plilQng~n! ; . ~, Alm~aij. l " 

, Sed - liaj pensoj pIue drivis - se mi razig;)S 
mian barbon kaj .. ijphjl~Óri,videPW·QS ankaň mia buSo. 
Kaj mia huso ~ l,ion~, t.r:~ h.onai<HKaj " ~g.bite : Thomas, 
.kill-- kieleble tio jm i(i)m@ntrigis;-;-'~stis ,iom van ta , 
almenaň ne tute indiJ~~Ja iP:r-i~ia .as~to.,-- , subite ek
memol'.i~ diral~ ~~~,~.~~ \lnJ.Iq,;~p,j ~1I:I;a, sen~l'ba 
studen~~I'l . • 1\11 ,!HJl.IPJCil di:hs :,';.-» ~I,. .9.0kJ.ino l Clemen
tien diras, ke vi guste havas b'uson por farigi amat.a 
de Čiuj knabino4 " ~ I .. Piabl!'l, 1/9i~}~j p@sis .Thomas, 
lion diris on,cliI):p ,JCléll?-en~ien; , 'iil'I;i1 aqkoT)lu 8cias tion 
precize~ ,(;J;'i,l)jn ,af~l'OjqJj. eíaQ:ľ f?ciis .• pa,Ukorau precize <:.) 
Nu, envere, Ko(le.l! , .t:~.ki>i,l;~ 1iQll ,kl!n ,;i,a mGka malestimo, 
sed jen kiť} 'fsttťs 'jil, g~te: la pJ,ej ; ~ava;cn tia okaz·::>. 
Diable, diable; fi,e ; fu). ~~inp;,Clémep~en tion 1iel 
ri:mar'lrul, ja titl huso mia verSajne estas okulfrape 
!)ona. Hm - 9Ó la, ~l 7..gtaú\§ jeQe:~So kontraŮj 
mentono. Bu~o ,~r ;ra~, ; I{ieqt~lH~ '!,?PJra~ ~a,zi.. J~, ~iel 
estas.Car nu ne ,no,vas f pro ,ln. bu~o ,i()m:~l IRlaJn hp
harojn, kaj lasí la ~POJl, pl'\O , l!PntrjliíIQ~Jltona vid
}mukto. Eks~owk4~é ,\i~Jfe.:st!l!' .~b~" ,se W~" povus haví 
plenan barbon,,!~.I\Rk~mI1tio esttlft \l~ee, ~,rqgersiInila; 

'sed kun mia pinta I:Íarbeto - kiu ne rapide kreskas, 

*) La próy~ i i}~ lm ' 'i~g9 esi~~ : w~~ti ;~~: ' , 
. 'uf< I·, 





~an~ ~~j ... ' P1~j kin'I1 og' ' ubite ri&l!f~ , 
a ' , rik~ ' . I frelff~ló; , pro' Ii!' '1 Jdet .fl'cem .. ~ 
duloj preterpasas. ' ,1tJ ~ 

Ti~ Thomas venis al la ofjcej'o, al la kasist
ofioojo:t~ľe' H'ťiaůi ' riéevis''1ol<on lki~I ' juna' juristo, post 
la seniluziig'o de advokatidealismo; ' ká j ikie :lj mln estis 

, prokuristo, kune kun la maljul~a lWel1sma. I' ~.', 

nll;:., Enirilnte;" ,Thhtrms <ekhavis d a .,icloon nUB foje esti 
sp'ri~: lL-i '.ev{ti<; Iv. ~ OamhroTl , kie "eiuj ,malpli, altaj 
akte!-di0j l lo8boris ' 00 108 lorrga tablo, : kaj frapis la por-don 

, 00 la!Quooj,1 d ll lla ')ialtulo j «, illtel' ,ikiuj altl:110j .onkaií 
I.hJm~(IÍajti~" .sidi. " '! I ,'- o' ' 

» Envenu «, vokis ]a p}'«~mitá!, senSGna \,,000 de ' ]a, 
mal;;iuqaJWensll\a; : '~ ./, , I:)' "', , 

Thomas malfel'mis 108 porcdon. lom timeme ',
~u~) la l~nba~1j>eco sajn1; .,~ akiris, flll5aií a,liajn aktorajn 
effijn , Iii. enp~~is" f~rmis post si" 4 . pOl"don Kun la 
iOJIl ~Ol!lPI~P~ l s;Jltepl~t ~t; ~ficasp~r~ttto,. ,~a,r~s ,l;~l~lg~~n- , 
d(=Pl! r~y~~,eny<ln :,al1a gnzparbetlllo \1,{<o;qtrau)~, ka,) ~1rI.s: ' 
»li''P'pon,q, ~1;ve~sa.in~ , ,€stas \~joú)" Wensma? « , 

,n ~ J;es 5<',. tíu , diris, ~)ll (~onfuz~t4 pro 1a kornbino 
d~l };Ione:}on.~t;+ 'VoOo:, kaj, qekQna~a ÝÍzaS'9. :;. ' , 

» Mi nur ven,as ~olI)~nooJil: ' 'Ppr, , , diri, al -vi en,}a 
H<;>m,qpPfl ". ~it~ . f[jltp. c t.t~ , ,,~l4.s ~~I?jOI'~ , ,ThOmas - -
k'~'I~,neiP~' .,l1}e ... p.Bra~ yt\I,!i al ~~ ,~ťjpeJ~ .h.pkií. fil . 
, jt)í, ťlAh ... ~, d~~aQ~'f~ lm#Jp.Qa l W~llslI}fl: konstern. ~te , 

» cu Vla frato estas illálsana? « , 
»Jes «, diris la frato de Thomas, »li fakte estas 

° FCl:aciita .« , ",' " , ~', 
" .... ťJtÝtll,tUdcibili'9 esiís

j 
i~m stJa6gt' sed ],a; enhavo 

e~ jSt tfÓlli !'ái'itfg ~' ~~\ la"sq-ange&) ~:Hi,o ne rimarlUgís. ; 
• (');'(.1" ěi'a . .': . rr« SiliJoro Wehsml'l 'te!,urite 'r!gi;mi'i's ; 

la Juna.] sinjoroll Thoma:S~ , 
Ifi~ ,,;'4t -" j l ~ .ut tll' .~ 

,I. f 

~. ~,Je.s. vidu, smjoro WeIl.~:Qla, m,ian frat:flD too, 
geň.if\ ,,,~.Iíá:iMolo~~ iKaj sb1ID "'~ . .. 'PQ1" !QIQ)5S:ilpli:igi 
timlt li igis forpreni parton de sia bararo! « Kaj car 
sajuis, ke Wensma ankoraií ne komprenas, Thomas 
iris {ll di, · .etendis. "al li la dekstrJ:ill manon, tenis la 
maldek.stran antal! la loko, kie iam estis ' liaj Jipha,r.oj 
kaj :.~rbo, ."aj ridis~ ,, » K.ajJ yi~u, tial mi j~ faros lian 
laborc:m,. ho.di;lií! Li preciz.e , s<ťiigis ~'i P1;i cio! « 

~ i I .' 
, (f •. VI. 

, Sed cio ci estis nur antaiíludo. FAkte la nura 
grava Vť,nis, kiam ' vťmis' la edrlno de Thomas, kiuu li 
atendis ' ltun" oorta timo. Li ' ne avettis ain. 'Kia 'ai trovos 
lín? Kiel antau ol decidi pri la razoperaáo li tiom' 
zorge ' pripensisla .eblajn sekvojn, Mme ; kompreneb!e 
ankaií post tin pl'ilaborado, li penis fiksi la valorkurzoll ' 
de siá . aspekto. Li trovis sian bu§on bona~ kvankam li 
ne povis konsenti kun ln ÚlO favora ' prijuko deonkliuo 
Clémeptien ; ,kaj sÍan ·m entOllon tIIo mallonga, koniganta 
al la mondo li.an man~on de energio, kio ;estis perf~kte 
pra.vigilu de lia.j , ~ro,.dikaj V&lg>9j. Oerte, li e,stis qlalbel
iginta ; kaj li" lerni,s _taksí 108 vál0!'Oll de Jlipbamj kaj; 
barbf;l" l!;iel IDrÍz.e~Son. Malioe -li. pensis : · !ion yjrinoj 
ne naYN/! ', Finfipe, li poyus las~ ,~in kreski, ki~ , ajn li 
:vol~. $~,~ cu. 1~ j f,ai"OS tio~~ ' Cp- ,li ja: es~ ,Rl~f:ll'iU,h~, 
sed an~u ph Juna. Estaute ne tute llldlfel'en~ ,pn ,1a . 
il~Pf>es? de , sia ~~~,~ut~~ _? t~n. " bOne ;i~kis J:)er la 
nmmo de la knal:i1ll9), klUJU li ' renkontis SUl' la strato. 
Nu j.eš. la impreSo" ki~ .li tans, ne estj.s imponega, 
sed "á}Ínenaií iá im:prfSd '" es~ konstatebla. Víro ' ~n 
agimpQu'a' 'b'~FPo ; kar U~liaroj ' esta.s' ekster konkurso ; 
senb~i'ha kuJilio. tii& estas almenaň' mom~ntoIÍ 'ekzamen
ata ' Jé' li vit~lin~,%uiót 'DO, k 1ia edzino ne , aatus lll1J 

ri~1)a !, peruns T1íÓinas - Čái Ul kOnscio pri j una 
, li, '. cl ' j, 





Zorgpieue li rapidis 
cd zino. ...: 

»Cu al vi ne Sajnas« li demandis zorgoplene la~ 

reginon, »ke ekstere estas ee pii da bruo?« 

La regino, rigardante olin i~nie, cesis ludi la 

ed~igmarSon de Men?~~;;o~W. t~$f~~91~': i' ~"o, tute 
ne .<c , 

»Ou vi ne audas',"' I{ě ' Q~i , ťa~"s?, d'~~:a~dis la 
rego. . 

Si l'igardis lin desugr~, ,dirante: , »l~J I ve~!l rega 

s~go, pafado neniam síÍfíl~S , ,l~ Íll'ri, . pi ~~lils kiel 
splrado.« . ". , 

, Dum posta, ' mallon'ga, 1~PW'0,1 k l f,ega ~~ritato 

cslis de ciuj rekonata. 

Post kelkaj tagoj re~o. 'C!.PqfOi x,Vn ~ v-atur.ÁS mcm 

per auto signita per rega koori~ ~aj en la rega.strato, 

veturante kun rapideco de 6ókm.' h'O're.;' U uzis ]a rcgan 
, , 

trumpeton. ' ," ' 

. Poafo de. g.ardanta 801~~,t~ .. ~p. la 'P~eií,-radoP. de l' 
rcga auto deVlgIs la regonJ~i\~' I ' t . _ : , :'. 

La soldato rektigis kid koQrdoJ ! ka~ sal~i~, 
»Cu vi scias, kiu m ' 'éSlas1i« 
ll Jes. « 
»Do?« 
II Vi estas Rega Mosto Ondrt ' XVII" grandduko 

de ... « .' I " / 

»&ne, seq kial vi lllirf háltigis?-« ," 

ll Car mi havas ti 'ořaq~4!t ' ~,4lt}g~ : ~tujn, kiuj 

veturas en la rega strato pii rapi'de ol . g'á.rgveturillO, au 

uzas . autotrumpetou, faiH.l'QIL , fil- , l'ir~w~ . ~',l ' 

» ~ne, se~ por mi, la .,~.,~1o 00: valldasl «. 
: II Ml havas la ordoooll'," Ciu~n . .' . '/t , ek;kuTag1s la 

soldato. ," ," 'o' ".j", " " 

»Bruto I Kaptu lin! «, krieg~~ re,go Ondro. 

»Kaj mi opini.is, .. «, ~"tis hr ,j sb\aa~,' ~1I1 la 

gcndarmoj lin trenis. . ':, , .,~. . ď.,· 
» Kion vi opiniis?«, d~mSi,l4í§, f(o.l~1'ťl ' la ,.~go. 

• » K~ mi e8tos premiitapr(j' ta: perfel<ťa plenumo 

de l' ordonoj" kaj ke pri .lPi. ~ll} ,W~ ~1}, la infanaj 

lego,libroj. <c . ,,' ." ,(. • ", 
', » Tri jarojn da severa, ~ceJ'O pro g'Fllv, ofendo 

de i'ega majestó «, ordoHŇ> 1~ regq. . ' I . . 

i~'l,tJJ~ ~OR1SMOJ 
· - L a ráulo enuas 6ie, la edzO nur hejme . 

Alexandre Dumas p. j. 

- Kontraií Za nejusta ju~o de la lcu~vivantaro oni 

/'lIjtas apelacii ée la pos'tvivarHaro kiel ~ pU alta instanco, 

sed kontrau éiu j.urkutilttiJ nul' tidm, 'kiám oni es las 

pasiginta la vivdauran purion'. 
Ludwig Fulda 

-- La homo de~nta morrli . egal,!s, (ll ak/oro, kiu 

neniam sciigos, /cia esúi~ )ilué za teálrdjb, en láu li m cm, 

kunZudis unu akton. '. Ludwig Fulda, 

_ . En Za seienc'O ní " 6íuj sittiila.s ul infanoj, kiuj 

lic lwj tie supl'enp/'erws silikon, dum la vasia oceano 

de ľ nekorwla etendigas ant~u, niaj. okulo'j, ' 
Isac Newton, 

- La historio Cefe insir'uas', ice t/ homoj ne volas 

lani lau Ui, Hegel. 

- La penso estas 'la 'telanto de ľ ' vivo. Hebbel. 

- Filozofadi es tas ler.na?;li mor.ti. Montmgnc, 

-- Bona soeieto dévas esii pli granda ol la nombro 

de la Gracioj, plimalgran~a ol la n~mbro de la Muzoj . 

(3, 9) Varro. 

- Du aJoj éiafn den-OVil plen tgos min j e respekto: 

la stelara éielo super mi kaj, la morala Ú!Uo en mi, Kant. 

- La cerbo e.stas la, ~lero de ľ spirito. 
Dc 1a Mettric. 

- Besloj Slltigas; ta h{) /lbO man!1as" nul' la hornu de 
sprilo scias manUi, ' ' ' Brillat-Saval'in, 

--- La homojn priri4q neni!! -krom láu vere af/WS 

ilin. Goethe. 

- - Elczistas ne/( pr.to p'atriotrt nek sciéiwo patriota. 
-, Goethe. 

- Kiu ne aparfena.s, fJI la popó/o, k.aj lciuj estas (}iaj 

ma/.arnikoj? - Ciuj, kiríjne sent(zs mizeron l 
, '. . . . R;.chard Wagnel'. 

• l 

- Mi tute ne vokiS malaserti tá efektivecon de la 

amo. Kontraiíe mi opinÍ{ls !Jin malutilo. de la societo kaj 

de t.a individua feMo ďé la liorAoj. {bu mía konvinlco !li 
kau~as multe pli da matb'ono oť ,tj.a '!elÍeo, ... ee estus 

bonfJro inda je borw diino líbeijgi ,lc;' mphdon de tiu 

maľborwjo. . . Napoleon Bonaparte. 

-Ciu' homo, kiu ne esÚmas. sum propl',fJn vivon, 

estas ' sinjoro super' Za , vivo 'tkaliu.lo. -, Montaigne. 
'j (Walter Lippmann) 

'& _ tj L " ér '. 

resrektplene salutis liari regan' moéoon, kin, vidinte ke 

li est:as rekonita, el~U! el la 'Ve~. ~ 
· , Jrinte a1 'a sotdatO, li dq-js: ,}) Mi ~sias via rego. « 

. '. »Mi 8CÍ/fS«, respondi~ lil :S91t;lilió, tremante de 
, feuro. . ".' " . 

. })K)j 'kial vi min .~?~ . , 
» ~au 1a ~r~, ,vja . ~a inoéto~« , 

• A,iídinte tion, ]a ~. ,. la oÍ'~nítan puu

pagoD, ' OOil.acis 1illa'''lto.li:Thtb' :tin~ilt kun la regaj 

iniciildj kaj, fra,petante lianAultron,diris: .. Pro tio, 

vi.. bravulo" meritas, b;. pii vi,a ' modéla. ·ple.oUlll<> de 

ordQ1K)j sciu kaj lestl' lii j'ii~,~l'~te ~ vi.« 
.. JaromirO ekriaetí8'" klfj J)eii1íi8: ' • 

: J • :f'Do;TIdu, ~ mi~ peóétris")~n ta legelibrojn,« 

'Kaj li deinan<l.is 18· fi!eton: ».K;io , .. ~stas }a ,tiroIo de 

-Já -1r";':'telo?~ • ' '.' . 4 . '>! ' 

: A~na rego" ká:f~~fu;i: !ióraat&.« . 
'.I; -t·.1 W:~ ~hfl~ - Fr. KadrM. 

\ 
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, .. 1. . 
. ,Oraj homQj, . a;r~entl:lOmoj 1 
,Se tornanon ,trílIIlPO diI;as, 
temas sole pri ax;~.en.l;o" . ' 
pensas ni ar~ent-tonianon. 

Sed en buAo ' de regne~tro, 
da' la \hh' " tomano ' estas 
'ciam ora; ěah' ricevas, 
donas sole or-tomanojn. 

\ 

Tial pensaS bonaj .homoa; )" 
itiel pensis mam Firduzi, 
la verkinto de la glora, . 
adorala Bab Nameli. 

Li Ci gr~.dan, he~okantoll " . 
skribis lali la vol' de l' éaho, 
kiu ja promesis pági .• ' 
ci uo ~ersOll " p~r , t0m.:~'. ',. \. , \ 

'DeksepfoJe 'floris ioi~; '\. ," ,'}" "l. 
deksepfoje velkis ~i, 
kaj la n~jtirtgal' ~in .. \kantis , .. ', .\ \ 
kaj ~mut~isdek<lepfója,. \, I't ,i \; I ~ (f' 

Dume ~idisl la poeto' \ 
ce l' teksilo oe la pcnso 
tage nokte, kaj li : teksis 'I"' 

,pri r giganta kant-tapiso, 

~rl I: :~pia'.gigantá! 'kie 
li mll'lDde mtcrteksls 
de l' patruj; fah~lkf(imik!;m. 
la prare~ojo oe Farsistan, 

korheroojn o.e 1'- popolo, '-''''', ( :\.\ 
bvalirejn;' raventuroj'ó; ,', I , 

Kaj :demonojn kaj magion, 
.rouIta da . fahelaj floroj: 

j .' {'. ,\ \ (\, t \ 
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'. Ánsari al , .kiudeman,dis li, d 
Respondon;: »~a versojn .~ 

raba gento , '. 
vetkurajn iii~n vento, 

»Firquzi? (\ konfuze la .princ06 ;'k rIa;~n~'t:~t ,J O al}~JilJdekduon el sklavoj ni~raj, 
I' »Do kionpri la ' gt and a poeto vi scias,? ,,'1(\ ,)!,"tlJ ".~t',~\..nkorpoj el bronz'; penspite viglaJ, ,; 

,'j"t' ,1. A'~ťari):les ' &~d~sf de'~eřri ;' l~i? da~l'a,i ,ol' ;".1 ft'Uh. 'tiÚ'j ~élá·r:ájoJ· ~· Nri'sarí ; :i " "~ . d . i, .. ' . "..1 
l.ll;li~"ft 'U"P,. "l1''''Y ,,' ''.:1 , " ",,. 'ť' 't.

P". (" g •. ! 'll' '. ". t· u' J· .J.~· Avas"*,,I'·l·.'J ~ .. J e'm" , l'a" v" óJ" a''\'''n'l$fa' r'~r,J '.'.!II-,',. II. I ., .. ~.. . VIV~S enm~z'er· 1)ooa,ufa, .. 'fr,' I , ~,' ,i . , ' ~ , m !5V '~ ' 
f~t.t.Ji;,~PTt V<'U"!!t',Hj . t,f~'..:J; ' ~>1'-:t-;' . ()'h-, j '1,:' ff'.A '~:f i;., ··A j' I_tj. d t:), ~q'.n(-'J ~;!. ~:",~.,; 1~H':li,' ~I_~) '" I ,)b:j'_, li ,'1 tj ! 

#'I,;'aJ l~ti ) 'FIií1ti ' 'patrQ:,goi . de ;af :lp~el u; 'll "I: ,kaj:.potti ·ilID, .kun tpiá sll1ut: ·bJ(,!,i '1. ,) 1 
·j;· ... .erv. sia"eta tardenéťJ . ""I~."1!.;""; ", II" tl"! , ;aj.; . grfllg~ ,.p.Pef: f,irihui :en ,'fhut,J ., •• ! .', t"'" , 

,Lw ",I, 'i}';u A'alr~jJ ~ii~nti;' ?:'fg'.' 'e, '~igide, i I- . I'" (; ! 1.' Ansari lad ll~'~:t~;J! !·ai 'i 'E~tr.~ i t~i l, aa:js', • .,:,j .,' 

,fl·· . '.',í\l. ·k'. ',a,' ln'," el 'o'\J"'n"""'1 m"".1 o",,~.R;. l~l' ,! pl:', n h;;"p'ák" I'S,' ·' :.1 },. ,:o , ·. I .,'1 mH;\ " .. h~~ B?,~t1: 't~ t}FlSart" ,,~i. u,.r!jls, ,!,aql.·d .. ~ , ID "..... ,,'! .. ' l , .,f}"-.lr .- ll' ' ~ ,u •. ~~,~, •. 1t ",.,,<tH.ill H'.l 

li "ll' H' eJ s'f~lp:trr!"'ElélÚl,l P4M.itJ li 'Sflr<ijnN " ••.• per honordonacoj, ja, laií\.' fikostb ;'0 >J. ". '1 I \\' 
!'jW""\"I!iur ' cént. ~enojn" kviúdekhkati:1~lojÍl" ":" " ' superaj · ai· ťota ·provinc:.limpost{). t'« b, , ,1 l"č! 

- .;"1'~' n' ~!i~~ -tť;,'{ ; 'J ~ 11"',' A' ~ .H: A ;i t:f ~q ... , fdfq ; f i f 1 {. ~ j.' ;\ if ,;, I i t i i( H.'" 

nw .in ka:j' sartu ·ilin ,per.Aciu ·tiezoro jnt'" .( d " •. í~1l.i "P9s1 ,tr,i. . ~agDj }jam, ~~-q. " Qr,dQno ' r 
V'h'! ~ pe:,.kiu · 1plezuron,tro~Ýá8" ·homkoio,J ,.l ;':'''ll , >ilde~iX;i~ r k1\j ~~ la .. pr,9F1,'a " WlrS~~Q ,1 " , . h "cd 

-no t,;A ·iI.,> .,.,~ d , .. h 'l~"'" ••.•. j ,,' '1 's6b ·rutHi'. fill'o de" heťrbano " t, J; •. l.l ", 

per ma1oftajoj, multekostajoj, "",! ' " l"Ji' r~J'ďiirhlit~ií~ }" . ka\:ava'nó. ' ,j'L. hl' '" 
,A'i.H Ií".per jk.tr,~j ~~j,rl}f~~aj:pJaTa,dJes.~j?j.: :, !"l' ,~.",- .,' , iiq 

I h,.i ''H ' ~](~ťJj)'ólrJ~l 'santal' kaj"ebur" ;'.'1, f · ,n"bn ' okán'ntagón :atingis la' trllp'0"i ' ... " ,.', 
1 m/ I.:" kíiti' orál:"' lu'teJitai'miniátlu, '" t '!. -J. I :.1 al Thut.,. knAimta ,~· montSubo. < (' ',.,li 'l, 
,.L ~.t 1.;- j '~',.r .. ~" !P ..• j' f.f.;.·,' ;.": 't"" >:.~.~ ', • '.'., .. 1, ". ' ... '}p u ~ <.~ . >, • " p.if :' j'l'''; . i, d~'1j::'i . -:ti ' .":' t L'Hf.i!-r i-' i d! ·i -,~' .1 "jL." 

,.,j,:.,. ;,i ka,jH~r :)(:~i:koj ;ku1i ,aRso. uta, ' II , .. ' . , T.rpJď'PW9-' pkcid~Il;\a :,IV:~Ai~ ti~ , ,,jl. h.I'.H Wi 

'''i.Ú •. :.fpéD l'grandmakwa i,fel ', ~eQp.ardll, '<, .I' . 'l, I. I! ! ka.x:ava~:?, ~~,u,ege,,~~j k~ji~, ':';11<..11,,,,.,.',, I 

. ","" """ ~'.a'; ~;' t 't'é ' : ;'IZ .' I ~ C ! ' f}' ( ·t l. iJ ,J"}!'kun ,· tambul'soIlO;";;kol'ruonor' ".~ H ,Li· 'I ..l •. L ,L 
H"l,,'-p li' prr'l-~ ,,,,,9-Jtn ,jlH9J . ".~J.;P ,~J jl!'? .~ ?J ' i J' II / • k " f' bila ' tl 'f 

t;'j.;,>i1f~;~.,ki{ ~~'f~N~~~,~1~J~1ir~ ' J-,~1~} f $t.~~~J.Ji ,_.,i~'_-li'\"'l~· ,.~h .. H,d
i 

~Jf; I ~,\~'a~ d un itr1?-m,' JU '. <l" 'i ór' ;~ P~~l-' ll, :!,H;' ... <~;, 
, ... 1j~-::.V " ~·i:t~ "',.t. ~!Jí,tt!A , H'I'h rj tOl ~,~i!p,~:.t ":<"~;'; :~~\~: 

· ... ,t I,t í ~lrj (il~" fotgesúl nle'tit~rl' pakojrl ln) I" ,h .. , ,. .. .• , i ~J.I. ,~Ilí\h . Il!INlab" ťT iPJeng?rge ,.kan.t.p"i; .. ,' "" 'H. 

d.m··SrilJa~h --lI.n~,iiI?jiiláHrc:d)rlťk'ójD,·:F '. '''l' "Ji ;,i "mq11lS .r!1\; ,CIlH k<mfgl~OIl~\l~a,p~QI. fI·,·í.i. .. t ,., . "o 

.p''''~ }:.·~rl~J~ r AJ t ,lud""!'1L.1i-lt.: ~:q ~t 1~'i".J 

ij,í tn'j ~iUl 'lriilD'ku:'i..ťrinka1QjlFaelik~taj.,!1J,'lg· \. Í' ;

.b!~ :>1'\1 ;t>.ěiaj nman$a.joj ',en pot~, ..konser.v:ataj,d ,h 

.,Ji."". Ifl"k:HHm'!PqeHor,t,oj" ~\1~i9.' k«?~t~: :. d;;'~;H J, 

l&aj. , ffi1el~,*"q, llltgraf!c;, ,FlWl\a!i' i" L 

, ,dl sleť ,~ta:Fli i i"li'a'Ij)6Ht',' 'ori~n'ťé ,' ;)- . i" , ,;" t 
nr , " 'Et'fhiiť'leITHš' ííi 'f{iamIriómente ,'"A 

~.q~{! o'}f; 'lHl!lJ~l1p.,~ ~l.~~~{'HJ.: t')t .. rL) ri~ " " 

. ["'F'up.epra',~~po; ~~k.o~$ . i 

':' i.Eor"enterJ.g ,de FJJ!d,~l" la.,Jl!,$l,ta+,".H' 
Bl Hi' gehnana·: "G: l.W.aringhtenv 

}:r.l-;;)fÍTi: ú.ih. ~.~.~i JI,tl -~)~ ;..",;,( f 



• • .>1. ••• .11 II .... '; ... , '.I,d~_ #.. ' ':fi1.1,.1 'řl, t> 'll ." IliA j, 
·.1 .. , i;'ú,ř"ii",I1.áh', ,..oi.·",~n,.U.,an.D f!::O~I' .1'J,. >h I 

,>", . ;," 1' /1"':" 1.'" .ii,)·; II~qJ1.f); 'eJ Ja praar~fffo""';J .1 '\'1'1''» 'e .Hmi' 
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Estis sabale \·esperr",) tN. nl i 'i.~id~~ . ~, JII-' prm4-buliko 
Cll Charlesbury kju si~ (.{l..~rik ~, ;QU;pe ~ ,ilj\t~q la pra
arbal'oj de Kanado. La 'kolo.qio atas du jarojn kaj kon
sislas cl kvar blokdomi.j kaj, 'unit Jhrontt-butikó. kies 
lIIuJ'oj estas el krud~r, Rérat,b1it~j lariktaliJ~)oj ; ~ eltstel'e ili 
estas kovrataj per. ~!ldra,i.. eglJl ntlamenoi· . 

En Charlé"sbury )b.~~s . j.!~ > a~iq1oj, .. ~ k~1tW:~nte la 
Oobermann-hundon ' káJ' ' i~" krinMoN: ' Lá' ' kanári-birdo 
Illortis antaií. tri , ~Illíljw>i, · ,,'~ . " " , " . 

Post la dors~J de l~ l,fltlmoiJ; I Jp~b."'J;O kun~nDlgas, 
kiel kruda, senfina, grand ega pelto, disvolvita sur la tero. 

Tie fluas f).~fjpan&et() ·~ í la ' Loreni-rÍ'veřo . el'lla sen
{ino de I' arbaroj klťj " portadá'š, 'b .arf>ojri, Ikiujn la bur~oj 
de C~I~rle8bur"y faligas, ~aj, ,h riv~~o S\.lJ.', sia ~uP~9 port
adas.llm, tra ~randega t~!1P'~'Pq~ ~rans , ~Thftrgj~ ,montoj kaj 
valoJ, en la dlfekto de Sudo. • Jack. 

Peceto de vetull~ vPJ/k,: .kií.l dehra.Qciéi!SJ' su,doriente 
de Charlesbury cirkaiL I ~;h.lta.~Yetura; j ,distanco', de la land
stralo Vancouver-M?~tr,Q~l, . esti~~s, gr,acil~ vejl"leto kaj tie 
formortas, antaií . la' ~~;b~lť_d:!;~ ,:~:u-~t\~l:>u~y. 

La brandbutlko sltuas nemálproksime de la domo 
ue Jack Pakham, kiu tifM •• t'I) J.~eptilhnU1~, ,~ Inqpternpe 
li faligas arbojn, same ,,1UiJ1 ,.JId, i! .~jg,jl. d::.i iSQi"lletas cin
dilllance gladitan duran kolumon, havas kinoa~araton, 
radioriccyilo~j" 1ctll'iill-on; ' l'á~ Ford' I aó.l~ln?hiloh 'k~j estas 
abonanto de New-J!O~J!':"Pilné'S ,JrIHúh I WrltutiinfiS' ' rii:evi ciun 
jaron kvarfoje .en kv~r?1jl4jlr.?j pi}.~,~ lC:~~ }iv.Fl'~t~'1 ,«:~ Mary
town .. Por ke 1m Q\l",t Hlt J-aspe€t mmps ~.! 'fi-l~~e estu 
m€nClata, ke malgral~ la tiel ,g.randega superfluo de papero, 
li mendas éiam la plej :41,u~ntJ higiewm: "papanon, cn 
grand aj cilindroj.' Do, e~s, natui~, Ite ~It.v,el de ' oio ci li 
Q.~Hllt. J~rMsq.~I~~:~~ Dia urho. Eu lia domo 
~ogas krom li ses aliaj arbofaligistoj. 

TilUl v:ellperoA pri 'kiu O'uD' mi puoliJs, falis la UHlla 
nego hj airjQu, m;eznókw, :M;ai..tin' Ba.Rer v.idis du lupojn. 
Sed tiam estiÍl nur la oka hor~, vespere kaj en 1a butiko 
ceeslis dudekkvinanimoj, inkluziv,e la ' Dobermatm-hwl
don. La fr.a,nco, Napoleono lJagllerret, kusis mals<!Jle' 
hejme kaj Oni ne ,povis esper-i; .ke Pak-b:am- venos, 
car . 

eerte 
kiam 

La gra{ldan oerbtÚnadoň S ' yespere ~iízis ,la 
objektQ;'~ \ Pakh;un " portis ' eJl . sian .aomoo kun la 

»iJll .,:la B:u~IDoro ·bj- I1ODoro de :,Jacl,t. P,ůham, 
arbofaligisto . kar ptleÍnan.,-~ Jiaj 







ajoir:l Ó4r: por n~il,1 l k~J ipor .~~~li ·iJris , kOP.lp~IJJ.isol~. 
,. 'i(jlt .1.~ PQ,~$ ~a@ Jlel ·.~flW~ xg9d.o~ ! el,JibPO'! lia 
motto"" IKa~' " esbs , dom~e t t\oll,\u]lll\ ~orgi pl;'i .li11{lum ,la 
te~: ode .;;, iv~~ ,," , ," " "'! • K. ' B. 

f P J 1;\- \ , ~ \, '1, t J,.{. "'''f t' 1 ."~t~ fl· " f 

j t 'J i'í';', I) \ ' GORIHJ. 11..1 \ I • 

. Ina 'luta ' Rúsland<i '- festis ' la '4()daran 'jubiMon de la 
verkTsta j karier-o ' de M<tksimi'GorMJ:j. ,'Laií la" rusaj" labor
istol tkaj .. itampa~anoj ,; 1i ~pli.rtefl~S 'all Hi : :kv'ahklUU.1 li 
neniáfu~ flatí S:' a1 inefi ' si:aj verK,oj,f Geněrate tiu ~i vél'k~ 
islo rneniam flatis, neni'am ' mensógis'j)(aj ' llDuaVÍ'če ' pio l ~i 
tio: fei ta:s lian jí.ibiÍeon ne DlU ua · patro1lindo,l sed lB: ťuta 
kultmtm-bndo. ' Li'ttmem' kribis 1uje;Ípi.'i Tblstoj,·i<ke antaĎ 
Tolstoj 1't!C dblis '; -méTisi1Y~." 'Eble q~illm'~estis " Tolstój I antai) 
liaj ~'Ók'liloj ; ·aueble 'ankaii la J.fusa j popold 'estas I!tiá, !kin 
To!,stoj~' ne eblas antaií ~i ' tnensogi, Gmkij' el!tas verkisto 
de kVllrdek jaroj ;~ kreis · abunde J,kaj ilHibis" aiam nur 18. 
Yťl'on f ' L'i 'skI'ibis l:rvivon. Se li '4skTibaíJ ' du ~i1ti.ojn, se li 
konsttuas unu frazon, tiuj jam enhavas pal'tťJn ' tla vivo, 
kun ~ia vi"a spiradO kaj kun ~ia kruda kaj fresa odoro. 
Li verk:is I~ialh'í pti ! la" íisá ;l ~iva~J lpi-i láMristoj, kam
par~poj, .,keUtfGj tY pri e~bur~oj'l kaj ofte pri tekstersooias 
vagahQndGj l kaj' l'cvemaj níigr~ntoj. tAnkau li h nemJ nvis 
longé la,lvivon ' de . laboristoj,. li;:esti8 §artportisto .bjéip
treúišto SUtl 1ll' ,Volgn, KiarÍl li'a" Ullua noviÍlo apetis '8.ntail 
kva't~lek,! j'al'.oj ~ íti ' esti~ ,.'fervoja: ; ~ábQri8tO ( enl ílJiflis. I'Lín 
n6mo" e~tis 14 leksei JMaks'imovic 'Palkov kaj!!' li 'elektis la 
pSéůdotumón"' (}orkij~ Gorktj,j'signifras: 'amara: , Ebl& ' ne 
tlIte trMas tilJ.-' llii llomo lle li ,' lláÍ' en liaj !s'kribaloj ' estas 
ne tnillte da \ amaro. Li ' 'Pri,skTiJ:ías la ,vivon ,(te malrilluloj, 
mizernloj kaj prostituitoj, kaj ne ploreme (ltaj , lD'jlles~re, 
sed kun brutala simpleco kaj memkompreneble. Ell speco 
de .,lprofunda kay véra" ~i}'o~ojo I eSta~ ! en t li Iskribajoj de 
Gorkij.; la lamo deJlr ,,~ivo ~por lla,,}'ivo mem, la ,kompreno 
de I: nalm.o' Raj · sebekzemple , :forta·· fido·, én. la ·.e8tonto. 
En tOkcidénteiír,opaj »intelektaj « ;rondoj nuntémpe BorJt.ij 
ne ',estas tre'. Hulmooa;v:erkisto,l in'teralié pro-;'úo,hČar táli 
vidas'vren. '}'i ,:ttúr rkgulan reprezentanton . de d a.llreansmo 
Imj lne i trov3Š če:1i a1tagn ~aj .>kómp1ika'jn" anjmajni . 
leUrlQlrru,. Gollk,ij ' taIDen estas l 



i' .', it~.~ •. · '.·fd~ ·~ f~, ~ I ~eftJ8 
ift·· 'ti . f,,, *, ~·ytr8ti!_ .itiíi ,.»~preti-

, . Uf \ IMI ~!1ac l fl ~lttu~~ .. t 1 1á·)fJ~?~j~~~i ! ~~af ť~-
o ogI6 en haj romanol: ce, ,post Tolstd] ta) f!ot/t li ~J' as 
la unua verkisto, ' kiu . JI Jícfkonas, ke ankaií pri ' la 
.tfIflila,j,.Amdtt?j tOIri ,pma!! v_~ I si®eJlAn. ;lí.aá" ,roJ'pndan 
'-"áni ~t~fo • • · :tjí~bth''fli l -t.i~ r eD; ,~iu J~a;. ~j litl 
I~L'íf4Jl*dflnt, '-~m9i.~lť-(!8 l .a ~i~erl!4íi, " i\l~atdti~!tJ~N:
-.; k . ' ~j/_ ~\ JMna·!dramo::! i1I lIlpkt", 'tJfu, ~e,!),«, 
~(i\tt , uníil. ., ll'tIIla, ,:l()~!l, IfOl1la'no;; ~~~~<\ i -.IIn ,~~la 
~~iaj" ~ l ~ t'8 ' iu liJI; JMt~, ~Id ehle ' .pl~j 
..... , .••. Id,,~.llf ~{U)~ 1!n4a " ~A.."",,qKl~oj « : ,.iu .e~i! 
~hl.jl!1a 1tull# Awp!lr~u~hEQt)k. ,·:@llh~e ,~qs 
1Il$ Mitn <8t_~Aff:~f"" Il'J la· "~tJ! 1~ ,TUSjl lí~ilatUI'(i; 
.,., ... ~1I1p ,,' ~ "Ipa.rteIla/! Itl. III, iitrel9J'o-j .de}a 
iUo~f lc ..... rt!::!il1 fQj ~~al~ s~it.a, .amp~raIÍr 
ifl~I\ , ~1i'rifn hto.e.~(o ">kifj b'bna ldtOmd. -~ére ,merita,. "!Ul . /f_Ut_; [ ,. I ' ln, 'II : I q I '.h' K.. ,,;8;. 
'. . ~. . " \ < \.. ., • , ~ • . ,f 

. lir,,): ... - 11 V.Io.A "h, '''''',~. ~r~JJ t .l '," ~ 1;~ ! JI .' 'H "" 

.",,!('!r)I.liAob1' IsSA,laJÉ-lt1iIV'S L(i)~E&., ,la:f~ J.j()\. 

~ '!de ·J..lit(ren~ ~, P~+ ' I~I'i; ťtis .!u.n "ftn {\nglujp 
.I!j', ~~ 6. :JW .pr~ _liit_j ' eem.msf:oJ' f_ p"ét.
",l\',,~j th, aj"i~pli; ' ~~ 14>adoj fdé ,}a libr«>': 
~ Ila'.g~a, ~nOl de.Já' f«tPi /vétko " "pe):~ .,iIO 
114Iriz.f.h ' . ,.'fr • .".:UibrQ~toj; en(liS{ítin;, pori:plpi\ll 

eáb..tl!l ,daj,1t~j iMiŇtiólf;~ j~ .\»lfii){~P\ 11~,*n. « " ,J.~ 
tr~n.1ffl- .ŠIle j~; <8IJé'liJ.,,~ .. 'kafl ,\1tDtici!liRltt.lA:tQ.eNk/l 

lftI'itIIep . ~Qltij '. li't:.rOPi dié hl emiiÍilmá, :tI\~lA , ~r:k~ 
.~. iM . tUlh f1llf"'~"· lkel~~" Ó'/lljOj 1-,-· <kUfl La , .j(/r'Jps() jde 
Iwdlf"':lrjofJltrlbj. t ;"ti ;!l ,~ i,f; {!li ~jíl .. -(··tlt ( ;f" I,·..sl ~~ 

, }'Ilr" ,.J 04-ft{""Ht't"~fjHln i,it/IHI [\;A f ·.ditl!!;" J~jf; u Jd Uf!; '\; .. 

,,f, l' \tXi)' il!LEl~ft ' ii\.~~tWtA·S ~U'N-?1 eSfas,,,la ~itói'e 
. ' uicemAibw Lflt-'te.'<lipei!inia *" l~~\ 
W , ·Ni .. , trutC l bOta '~~:Jlbms í.'FIlJLladá l lEd <Ia 

" O', 1)' " !'It.s(qipáJ~hdrria t~iJr.·llhi .áimitia; 

jiln.~ t~ih't Iéilm 'Jia' ,~~_" 1farit~raJ l k'a:j ~ : f~ll 
~I!llW\leII.s~1l1 k ..... '1,t_o" ... ij .. , 'a1n~. ,rBkšfe,mmnare 
~intm'U.lls . '~\ dibl!oi~a~tšňo stu b v'plej úliktá 
'.~«Bti1ta,~#~ .. ~e~pIal1 suJritem6~ 

'I ' m 1'- -r T '1 f TF ' ť OL' tl ', f -, 





l>íl 07 i.d'res~ii , ;Í čiuj te~part(lj~.~ Bone . ~s(ás~ ké' onJ po~s 
tftš;i 'tianiáRie;;'e,llatt ' 1 ťofěsió"~xai " lat'í ' koresIfo~da temp 
~{\I~~' tSf"" ' JU i\-r;.. rit · ';1"00 ll""!"""}," '''''''''' ' ' iCI' '''''Mtltta'''n (l'~~ga)~ ;~ll~~Jt!\l-: }? f lt ~Ji'J.~~~41 ~~ml~P?n 1?~' up.,h '01;11 POV,llS e _ au a o ogPJl"JO. -' , . 
'n· .. : ' , " . "" i • • .• "o"~~;1;OoOooó600dc>00 
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:XV;J:I~té,ťnttcfaf~Fiopa.j EÚdoJ 
';h'14I11rboV~~dr~n~ clu;m ľa'Pent~J{ó~t~ df ~933 
~q !l'l ~jé- tni >S'6igi\s \iH!!jn 1 }egan'thjn\"' k~. 1a l'fatrtaj ;Flora§ 

}l~udhj ;t kjds lm'apkn1 oni t J:)d:f1ire ~éJll~ (iúfu." ~á msti,iJ 
. l~M1; ' 'U'n ':fe'vivf~ás. · Ci "Huj JJ~YlijEMór: ', ~iujáre rjp~t:' 
" !~~rJ,a~'::I~s{jSI" ipt~feWJ ': e,ve,'}~9.j ,' ~e;) .~S\ 'W'?r~3? :~,.~!1~n,~ 

falTllt Pl ,de"Dul, lltéliatufo Piu:toprel;us '.~m,.per lHal , ver~q:J 
1.' l t, .) i l. ~ • 1 1 . fr· A....1 • • 
k~ ~ . IjIlC6,.1l· ,: Ii.qvj~ ,rilJ.:.gJ, d!lnki'lt;l. , ?-;j.~~158Pr"pp ',PP~Hi1:J 

,perl04, :Ni í (eSpfl,1'a~" I ke: ,)a saman j ja VQf@ l~flkpngl ; Ql\y,os 
,ánkái'l .de', J\A,UJ" kaj eo161 ni bav,os dadQkal,?n . g.ojig;, ~i;ljil 
degaIltojQ per Id publikigo de llelJnif él ln,lwe.mňtaj<'vcrkol 

IHt~r la ordiil:iraj tC}!I<!j tr~;vi~as, l~" tra,diCiá: 0J)ig
inalil "'iVÍé~pjtl ', K"'á'ntáj\tá' Amol} '" pren'rioW "'pé? r la . 'Solení! 
<ldtÍadj M fl' Natúr'a FJ'orO', KroÍrie: iOri'Š'iha.l'\ Alnf 'Ve'rko 
en ' 'P~~lo lťaf dll :/,jksitaj tradtikSj ( el 'Iá kataldnd )ingvó, 
. r J ter l~ eksterordinaraj telp,oj, ni rOvlj.S r i,l;l.u vol,~jn, 
N;;~í pri .; ; Stli'a~i pi·j IIpopolkantJJ káj p'~~blkpťifu:OJ « kl\i 

, ~t\lI l' i>fi\, /~t'ipl ,.o{lj,,,~arjls :, bon~itIap. ·" tr~a,H*OQ « :; Ci Jast~ 
,ejjIQll r p~~m!!tl!. <p~r la dmnv~lvaabQ.q.p.~:al ,Kat~lu~t;\ Esperan,
,listo; Jil, p~rmio} d.\l, ;l« ,jili,aj ~.;e~;t~!kPQ,, 50 pe~etqj" ,,, ~ ""cA 
,f, 1'l Pliaj pJÍemiQj k~J iem_oj ' ~elmí3 eu la: rvenontaj nwp,
:eroj {de la 1\.ataluna. Espérantisto; . , ,i' ,. 'H d,.! <l' ., 1; 

" ,tD~'talaj , lnf()l'mo'j l ~!tas' i l'irev~hlaj ee . l al se~retario de 
.I~ ' J1l:~ntá " Komiťáto :-' sro " .1aume ·.(Jra'l,lCasa ,' RámCin i 
C41jal 53, Sant Quinť~ dál Médloha;" RJťálu'iiujo . ' , fl 
, '" ,\ Ni fi:~as per la tradicia aIvoko de la FIOl'aj Lůdoj: 

.' < l~piJ'Dn g,t,c'-uj ,pOI' /~ -gl'lr.0J rJ~ [ l ,ia .Liter~tllró . 

. ~ogx!)OOOOd06:d~~O 





lom da dimanca promeno en la urha parko - ' 
jen' la plej bTila okazo por ' rig,ardi 'gisfunde en ~ 
anim,on , de iu. , 

Paska Kokuskin kmnencis Bian ' dimáncan prom-:-' 
enon vespere je la sesa ce la ' }) Puraj Lagoj', « ~tau 
cio li :vizitis la malfermitan pavi1onon de ľ » MoSel: 
pl'Om « kaj trinkis botelon aa biero: Ci 'tio jam sunce 
ka.rakterizas Uan ' v~ran vivperoeptoíi kaj modereoon.~ 

Posteli , aeetis oe ' vendistino litron ~a ' bákitaj 
llunflor6emoj kaj sen troa rapide1po li ~apasadi8 1<1-
6éfpromen~jon . DUUlvoje lin alparolis ciganillo: ' 

- Belega. sinjorido, permesu, .ke mi 'di~u \1l;.n 
estonton el via man"plato, 1a paran veron vi ekscios, mi 
diros, j-e kiu vi sopi.ras, mi diros, ,lilo premas virui 
koron, mi (li1'Os6011, mi nenipp kaSůs ' sub vualo kaj 
por tiu ci ~jo vi donos llUl;[dek kopekojn alla mal;
jUlIl:l ciganmo: Se mj, dims ,aLvi .la estonton, cioestoS 

' l)ona, sed se mi ne di.vos, : vi pripentos .. 
Paska, pripensis la aferon kaj dil'is: " ,. _ 
-:- La ~iígurado cstas .~sen6encajokaj. supersti60; 

tamen, prenD, jen ~, mono, pr-ofetu, se!l ne ,mensoguJ 
La cigaDino metis la mOherQn '(~I\ sian Il1ultkoloran 

kitelon ·kaj montris siajj1l nigrajn dentojn. . 
-. Agrabla l~nkúnto vin atendas, belega , sluJor- ~ 

Ido, per la l'en'lronto vían koron ,atingos cagreno, mal':' 
junulo b'al1os vían vojon, sed. ne timu; belegasmjorido, 
tim'u nur la trancilon, per lá tranCilo vin minacas 
granda inalagrablajo. Ne ·timu Ia ám.:ik)ojn - 'la mal
ami:k-ojn ,urnu,- la verda papago port~ feliooneI:l vÍar{" 
vivon. Ekir,u ~tegaje vím vojon'! "·. 

La :ciganin'Ů !'ektigiS siari maldiketan kOi'Pon kál . 
majeste f'Ůrpiedumis; gratante , la te-ron pel' la ' bfun.aj pJandoj. . """.~. " ď • ,~" . :'tj;d., 

. -. Amuze moosogas la inaoo', - dirls ' )?aska lij 
palpebmmis, poste 1aiíteekridis kaj daiírigis siau'yojon. 

DUlllvoj,e li tra~uis laiívioeciU:jn ~Qjoj.ii, kiujn lá, ~ , 
vivo ~r li rezetv~: unu,e .li . mez~ris . sian pe.z~p. ~~ '",' > 
danca-oolanca · pesilo - ~l monfri!! kvar pu40Jn 'kaJ ,'. 
deK.kvin funtojn; post iom da. tempo li élprovis., sian . ; 

Iortostreoo 









kolora, vosto sidis en la té:trí~tóhatita, p~inta Dlua '" 
~ kampo káj tenis, ring-on en .' la b'eko, , inter' la fr,eéaji 

tilibraneoj. P.i.léka esťis malgr.asa ka,j- malgaja. , Kaj iuh " 
bielan dimanOqn lidenove elvenis - kaj ' la budo estis ' 
maHermi';a. Ce.1a enirejo tumultis· gapántó}. lnterne 
brulis la lampo] kun Dlindiga brilo. Aiídigis sonode 
metala tinto káj rido. '", ' 

Pa~ka displ'émisgultr'e la homamáson kaj gentile 
pasis al la s~~do. Li;aj ', okoloj étaldure fulmis super 
la fortaj vangostoj. Ludmilla guste 'prenadis la ringojn, 
Kiam Paska enpasis,6iru, sango kuris el la viz~o ,de }, 
knabino, si farigis presk~:ií , diafane pala, éiaj okuioj! 
maHumigiskaj ·sia huSo ankoraií ' pIi similis oorizon. 
La patro ordigis la okulvitrojn kaj iom pasis mal':' 
antaiíen. 

- p'erm~u, kamaradoj, - diris Paska morOZf;l, 
• Snltre li flankensovis jetantan knabon kaj ce ,ne alrig-t 
ardan~ la ín.aljunulon, li sigms , al ·. la 'k!nhl>ino. Si 
preskau senvive transdonis alli la ring-ojn. Paska: ~tusis 
siajn-malyarmajn fingrojn b,j J'etis trirublan monerorr sur latablon: ' ' , . ' 

- Vi 'devos preni Sovvetúrilon, kamarado, Wr 
ťkispedi la samovarůn, - oni mokri<ii,s post lia dorso. 

Paska ne rigardis dorsen, prenis la ·uriuan ring,on . 
kaj neglekte gin jetis: La tran~ilo ec ne ektreIl:ÚS; _ 
Aiídig.is maBonga eksonoro. La ringo sentuse: flug-k> , 
sur la b.'an~ilon : La malj'unulo impete · boris, .per la 
fingro sian nazotruon ~aj suspekteme lokis .antaií . fui 
sKutolon da S'Ukerpano. Paska flankeDsovis la skatolon kaj 
Diur neglťkt-e j-etis la duatl ringon. Ol.!ste tiel facile : ka.j 
oerte falis 'laringo ,sur la duan tranOiloD:. Kaj <é~ . tempop 
ne hans la maljunulo porpieqi alla staHlo,. malanmu lia >c. 

dorso Paaka jam Jetis tr,i -aliajnrin, gojn' h,orizoDtale, : 
unu post la alia, ki:uj facil~, pr~kaií ~e:nsone falj$ 
snr tri aliajri trancilojn . . La 'auiaso ' m:utigis. , " '. 

La m.alj'Un'ulo turnis sian srumpi~tan viz~n al " 
Pa§Jda káj . :rapide palpeh'rumis. Malluma ' svitogJt'o 
k'vazaií cimo rampÍfl suben sur lia frun1o:-Liaj pantalon.-: '. 
tuboj iom sovi~iS malsup~n k:aj " cifj~is kv.azaií mal
plenaj můj: Paska 'Stal'is elegante, kun krLlcmentaj
piedoj, . 'sin apogante al la pupitro kaj tintagis per 
.man,plato tta ringoj. " . 

- Do hlel ,ni ~tos pri Ludmilnjo, paejeto, ~ .. li demptdis . mallaute ' kaj indif-erente- flankenrigardia. 
- Mi sin .ne donas, - responrus' lapatro, .lru.n 

maldilm vo6o, ." ' \,,: ' ~ 
:7 Vi ne aonas, "", diri~ P.as}w. ,,dorlneme, ~ nu 

bone. He, huoo:, kuru al la P.l'Okovs~pordeg9 por~r?, 
vi rioevos !a samovaron. Starigu iam flanken, 'Pac-j~to. 

" f.Javitagó d:e "' PaSka farigis , fer-e aura. , StÍt 
lia fl'Ul1t-o la vejnoi svel.is :b'rance:Facne li levis ta: 
stre~tan ,b'rakon. Fulm,oj ' zigzagis el inté:r liaj ~fingrúj~ 
~~ tran~iloj m~.is; . s,!rpiirite,,~. la ' r~goj: faI~~j ~sur ilin. La am!íSo krlegIS, h.'urlls, mundis. La' hom'?J el 
ciuj,. direktoj kuregis al la 1,)'Qdo. Paska pre§kall ,e~"'J1e . 
l'igardis al la oelo. Liaj okuloj. kvaz.aií sellpense tur'j:tit.:. . 
arus. Estis t~e. E~ unu ringo ne falis , <sor l~ , tqlon. 
Li"firiis dum bŮl minutoj. Per la maníko ,li tra~isis 
la fruntOl1. Li amaso ru~~i$ en du parlgjh. Antau ta ' budo ·staris earo. " ,.' , ;" -

~ - SurDletu ilin; __ . Wiis Paaka. ~ ~ 
~- Kion vL volag 'farí? ~:- ' ekpamlis"4t .malj'l,lJlulo , 

kUll granda .. sufeM kaj' piooarus ti~- oon inter ' .la 
sta~lof ..' '~ : , '. t -",;. - ;1<:, 

, ~ Nenion, 6~n uii §etóS en lá. ~gOD. Káj fiDQ . . 
. - les, 'Sed kieI, civ:itaÍlo ~ , ·s · lamill~ulo 

kvazau ' m~juna Yir.iIi-o . ...:.... R-W: ~ v:aro je. ~ 
kvardek 6ervonOOjl ,neká1kůlin~ la 'eÍl~pl'@DQn: ~. 



. . Mod·erna 'ipi Diog.eno, ~ . 

mi ptopr~ 199as b:arelon, 
,.vi, : 90JP.oj""}'lánkep ! ~eQ .gcuo .. : 
eet<'sun' 'mi :Ya.~O}igu ' orelon. 

F orP!lsl,I, Makedoniano, 
ne ~áT~U ~sllDbriIojn 'orajn: ' 
§uperas' en tli la b'ano 
triu.!llfojn viaj~n ' glora jn. 

, Gril', 'gril', vi gajamuza gril', 
kuncarma trii'; , 
' joo "Varma J)riľ . 
de ,gaf . traJ.kviIa en okuJ.' . < 

;' <. . '. de no"ktvagítil'. 
Tili', lili' kaj papili' . " 

·''''Ta~ig;ls . de la idili' 
> ". de bnl', ae trii' 

de gril'. 

Ai1iuniamburoj 
PIu 'ne jodlas najtingal' .f 

, en ci val', 
flaY1\~ i luno ... Kvazau gal'; 

. ',' folifaľ: 

K'ir1c, kule, ~lrle, -,kit-Ie ilin' vento tordas, 
hude, hu~le" hude; ' hurle, ki:el hund' rabía mordas. 

N UT kriacas nok-tvagul' -
strig-ulul' 

kaj iracas kvazaií. IDul; 
ebnul'. 

StUl;Wle, stumble, stumble, stmnbJ.e, kun la,naz' cn kot', 
gru~ble,g~u~le, g'xumble, grumble li ďis§miras gin 

- . . per froť. 
:I! .. ~ .; ./ '." 

Flugasvento kÝaz.aft "Vel' 
~,'" . : i Jeň ' ventpel', ' 

j~lt , raketo' de Čieí' -
falas sool'. 

G~oe, grinoe,grinoe~ grince pJ.lujnon suta.s 'fvosť, 
pi~ee,pinCe, pinCe, pinoe premás gis ekkrakas osť. 

Jilm k~glasla medol;, .'. 

'~'" . / ~ . ": éi;".~l'\posť ooľ~ 
~ "fihigas Ia pétóF .:-

t '~. _.: cl; l' fivol': 

iiuge, fugé, fúg.e; fug,e nÓkto kuras for, 
ruge, rug,e, rugé, roge disflór.iias la aUror'. 



Sur:granda, seÍÍhoma kajlibť~a spa.co :rivelis -8i~ 
antai1 mi 1a Nokto. Si ~tis JwntJenta, ~plena rid.eto 
briHssur ~ia viza~o" senoese omán::r;mtesiá:n helb1uM . 

. vualon per ar~entaj _ tulaj tubandoj, křujnéistemistie, 
kaj ci tie. Kiam mi .ekrigardisAi:a,.jn · multajnokulojn, 
Iduj gajlmabine palpeb,rUJ:nis.., okuluinisJ sikomprenis ' 
miiln rideton + k:á LturniS sin al mi: . . , 

- Karolo niia, cu vi fil,kte min ngardai:! petol- . 
ulino, oelanta sole al lug.o? M:i' ne n.eas, ;ke mi ·foje·. 
satas ekkaresi junall koron,v.éki t~e kordon. Kial J11~? 
'Se mi, ehempleJ renkonta~ paron ie sub, arbOI , .. eb ., 
angulo, mi donacas al ili ridétón, k:u~plekťas iliri '.,'l~er ~ 
mia b).anka '§a:lo. Nu, jes, la~ okUl'oj - vi, tión ja mam 
))otle komprenas - aatas sin reSpeguli. Flametq en 
ili montrig-as. Ne ' domagas, infa.'nelíoj, varmá sangoJ 
tun ~in elkore. La Tago 'Vermre -satas admGni kon-' 
tr~ií tio!lronsi~er?s. A-in , ~iel mi~ te:ťl,lran pe~on:, s,ed Pf! l~ Tagú kaj haj belaJ aferoJ va]iorusparoliapMte. 
Ai1d'1,l. Ofte mi, renkúntas- ' homojn ·sut solec.aj ' yoy,oj, 
kiel vin ci tie. IIi vcnas kun tremetantaj ků,roj, kun ' 
soifaj ri:gařdoj kaj ekz.al~as per mia (})eleoo,aďmi-r,a:s:. 
mian ridetůn, okulumon, earmůn; . la diversa:jn ." rub- '~ -<, 
áDdůjn,perkiujmi ůriiamas min . . Tiám ;"mi luqas _ 
iom kun ili, per mia .lllolvelura . spiro .flustr~s a1, ilL 
raKůn'ton pn ~nšorCita landů, hle r~~idino kun párlum
ita :kotpůpremas sin sopire .:alsÍii . blanka silka litajů. , 
Siaj okulůj estas Jacaj de sópiradů,sW::i lipojsekigiš .~ 
de soif() ' al kisoj . Do ~i prenas harpOn' kaj elso!Ca~ el " 
~i latonůjn de sia k:oro, kaj tiuj ton.ój ~ plerlaj ,ae- .. 
anio kaj ~píro 'vokas, vůkas Ci'Újn, ki-uj ' kap.al:ilas . 
admiri. Tiam mi superjetas per miaj lumradioj . Ia ' 
vůjon loondukantan .al~i. Kaj far~as 'siIDkta ~ojů,~il.i' ~· 
kreas. laiídkantojn, gloraséiajn okulůjn , laoraju"b'Ůk':" 
lojn, kaj sian eteman sopiradOOl al ~i.Kaj. -Cll: vi .p~n
sas, Ke per ~i tio fin~as m.i.1 laboro? Mi eštas patrmo: 



malaperi. 
J'radu\ds: L Lei~owicz. 

~. • , .. , ~~ '1' 

la t-ruktojn:7de"la 'pioniroj. Pri salvo ' li lonfle ~cérbum"Wi.~, 
gis ;f;ine. la $ l1ekig~nf;(t , natuto ~ allm ~ iu sop;rplena prin
tempc. 1wkto' abp&/-tis 14 ideon, perkiu" esta:s ·sttvebla lcaj 
fortikigeblf,1 1.á"" mpvaap de ~>nia J(ara ' lingvQ «:; B'onaj . 
ektemploj r,rwnkas' kafmankas . la ha'rmonia'. kunlaboro . 
Li 'decidis ~. e'illigi por -realigi Za teo,.ian'> pWnon. ' 

, , Si . krnjs la lingvon - pro kompáto. Konante Cian 
mildan karDkteron .'mi ne dubas pri tio. lam 'Cia ' fra tino 
eklernŽ3 La 'linqvon, sed kiel multa; ahkaií. Ci baZdau felis 
la lib/:ojn en· Za angulQn de Za subtegmenfejo kaj forlasis 
Zd sanktan , «feron pro ,tiklaj lip/wroj'i1e junulo. Nia 
milďkora heroirlo· sentis kompc.ton al Za kruBZe , traktitaj 
libroj,allrr" perfj.de ·rorlasita ' ideo :· káÍ'- por I'eba ni'IJi la 

~kulpon' 'de ' sia }r:atino U u(3,cidis' lerní laZingvori. Esf.Jcttan 
en~uzÍ!l:~mon,Ai m~ havis;· 'simple pro konipato' alla.lingvo 

I 
,kaj pro la f.ar:rtilia honoro Ai oferissin , "'v '. \' 

)k ,~J _. '-

I . • ~ '.lun, W~of~n ,~il .'éspet~~tiáta~on'!l? Ai ai1disd~ frml1-
meto, ,Itii pro , flX1n~!mgo, A~ aeoos ~es!g! la.korésponda(lon 

.kUn elaterZOIidanoj. La fian~a preati~o postulas tion. Kíon 
jari? Si ja' n~," po.vas oferi ČjQD por 'tiu \c ~i rriofJ(ldo , 
tam,en ~i be.daiíros ~ur 'lInU el siáj korespondantoj, Idu ... 

'lVu., la mildkora heroino prokompato petis ' de ti (ion 
'OQ.rl}S'On. , Pr-o /ionJJXlto čti Za .idealisÚJ koresptmdanto Tc!!j 
'por ne ,1wviqi fa1$an' ideon pri Za nácia karaktero IIi 'sia 

, pO'poTo en la (miml) 'de' eksterlandano., Tia11tf1n1ere 1'0 Borlo 
, ,ff,f!1!kon '<lis:'8iŤJ<.taiJi kai 'Paste WO kq7!}-'pato ~i o/Jzini{Ji$ 
, ~un 1jvoJ~viro kaj line pro "ko7npc.,to aU~ -'malforta 
, 'mov'~,nask,is Jri fprti:tjn ,infano;n" en rapida si7tsekvo 
~ por refJlif!i .la" Pli,!;íwn 'de Za edzo. , . ' , ,l ~ " 

~ . Mi povas :á§irti, ke Lu'dovíko, Latwokaj Úl blond+
. lUlra Klára jq.m , t1rJr.me kar!pptú nian lirqJvo,!kai B~ ne 
, erarigis min ta simntomoj, baldaa Felmso Q1Jl " Lidia e7r-
zerco.s Za fi1UJlpřn 'de.la ,substanlivO ka; a4fektivo )o-a! 

, o-ll,l i<, en Za veida ' kaj abúnde stelumita, ~vi,nilo kun Za 
lm:Jdit4 ·surskfibo: »La estonto ' es tas nía«. La celkonscia 
edzo lroj"Z,ta m1:1dkora ,edzineto fariS al tni sóleMn prom
e8011, ke pnst.e/~';rpířlo 'de ' Za bavtonomóf 'de lá Zarnenhofa 
fq.mílio sekQos Jq 'nomof de lxi ) literoJ,uristo i, ' Pro ~l1wn-

, sc;io kai, pro !?om.1JI14i ""(}[ Za pTYlveco 'de ta lfCerqturo orig-
' j!J,ak 'J)é 'tip ' 'kqÍJ;swnie kalkuWt pr;" Ta '''Aqncoddoma 

\POOOIf esti,'m:· , ot.''i:Vt · ŮJ kronQlogia M4o? ,f;, 
" ·Oni TJiulfe"\ďparol4S ' pri , la T'eorganizo. oni ;.éérbumadas 

prf.ld pler,~,ust<z",solvo. · )li m emoris pri, "'rttiaj ~OOo/o-e 
!sper.an'tfsUlj fleamíko,ř, kaj mí rekomendiiS sekJ:i ilian -
~čkzemplon1 ' Jed . .;..., ' tí1Jl ", 

>' , 



La oemapdo,'<'cu~ ékzistas , 
filmste10j ,pai'olantaj ' E.spel'
anton , interesasmn' Esper

. ' antistojn specialk fTia( , ni 
' volas pIi dfte" aFeri~ mt

ervj uojn . kun konataj filT)1,
steloj , kiujn' ni '.démanqo " 

___ 'l..".;:"===-~-;:::y.;:::: ,kion ili pensas ,pri ' 'Esper-
, " :, anto, Cu la famo, . k~ Apn)' . 

,Ondraestas Esperantistino, estas vera, pri tiQ ni ' rapoi't08 
en venonta numero. r '; .. 

Ant" ':l kelka timwo mi renkontis filmstelori .Betty 
AmaIlll-, 'Tiu ci ..aHorino . havis tre interesan tr(lvivaj<nJ ' ~j 
morbs trifoje ! EmApri.1o de tiu ci jaro rapOl·t;as'J:3erlinaj 
gazetoj pii ]aIIlo~t9 de la filmak.torino~ett.y ~:m~nn, 
la tutá ' eksterlll-nda' . gaz~taro tran~Ptenas ' ~i,~n _.:informon, 
Aperas ',gran,daj ne~.rolo~oj kun. portretoj . de',' la satata 
aktorino., Oni 'memoras bonege, §iajw gtandajn ' Ufa-film
ojn ~AsfaltQn" · kaj lrLa: ' blankun diablori « , (k\ln Mosj-uu- _ 
kin) ; on, ,kiuj §i luqis cefajn rolojn, " .,: č, ~.; , 

Mi rerikontassin m)kte, apud la . éÍ'řko IfUSéh;' en la 
brilego d la granda] ' teflektoroj. Multaj , j'ul'llalistoj 
cirkausvarmas , silÍ. si havas n'un iom d.a tempo, car nun ' 
estas kelkaj scenoj" en , kiuj s-ro (,jeorge , ' (konati el la 
filmo » Be.rlin~Alexan~eTplatz«) ludas sola. " 

lriterpll-rolante ni 'devas ' afenti, car jen st-llras la mik
rofono,' malantaiíeJa granda "veturilQ l<un la' son,ayaraťoj. 
KiiÍIll venas signálo dufoja'" , oni , dey;fs eksilenti 'Sole la '''" 
vocoj d~ la akt?toj estas ' ~i1d~blaj en .la.,c ~okto, ~,N~r rost' 
refo)a slg'nalo de automobll~ . sueno ODl sClas, .ke ODtra}tus' 
denove. paroh. ,.. ,,' 

»Kioh vi~ pímsas, ÍáajD sentojn oni Ilavas" kiam' :8ni 
sidas vivserene eri' Loudono kaj trinkas sian ' mate:q.ar: :l.uj 
kafon kaj subite ekvidas en 'la matenaj jutnaloj sian, ml 
portreton k~ nékrolo$o? <?ni mortis ~ubité kaj ;~a~en 
poyas ~onst~tl kun~óJó , kiel fru:na, kaj sa:ta-ta iliormo 
onl eShs I « rakontas 'Betty Amann ndante. ,"" . 

»8eo kielestaseble ,' ke oni enp:resis: nekrológojP.?,<h 
l~li demandas. . ,.' 'i ". ", ď~. ..' ,,' , 'v ~ 
." . »Mi níem, ne \.scias .. precize, Jcie~ . la famQ . pri ' D1ia 
mortp, r.askikiš, « ; §j ltCSpondl!S; » v'oja~ante .l"UDilIiftla<o fil -, 
eksped,icio. mi efe.ktive mals~i~is , grave jeihálari<? ell 
TdpoUs, Iu 1urnal}sto fran?a. a". g\lrma?-a, k~q ne} Cipovis 
bone la ang1an Hngvon, mlskomprenls mum malsanon · 
kaj raptirtis , ke " mi '~ortis, - « . ,',#', '. , 

, . »Do lingva miskompreno, kiel interesél « rn} 'diras, " 
»Kaj dun'Íe nii ':filmis tre multe' lm Angrujo, ce l,a 

Brltish Iriternat~onal. .La anglan lingfon 111i paroJas per
fekte, . kaj estas terure,. vi eble rimarkis tion~ ' mi ňt'R, 
hava$ i011),.im aIlglan ".lI;ksenton en;. mia germana, liMvo, «; 

. .lI Do >vi Itulu-, pe estis ' en 'Bé.rlino? ~ 
~ Mi alvenis d~ Lonáono antaú ,kelka] 'tago.]' 

on či tiea\, filn;t<Cl1,Sc41eppzuu '111'7:« . (Ti-énsip '.I7) ~ , 
Kaj tre iotel'ese;"J:a Berlinaj gazetoj <tubas 'Rrj- ,-J,a'. !denteco' . 
de 'mia personO-: U~u jurnalo aser tas , ke rpi.~ta~).:alS:a: 
Betty Amann, kn~mo dé lIamburgo, tre sllnila "at la , 
lnortinta akto.rinQ, kaj.1udas ;'Q10n de dll,ulino - « 

»Do vi ' ~~orlis ;Qaduan fojon, «. mi konst-atas. " 
Betiy Amann melas. Ja fil1gron sur li, bu&o!?-. , Jas 

la -sir.eno eksonis, ·la lampoj brilegas 'bundegQ '~jas "-- eo 
la . lu~oIiuso ,naráktás, dll. vii-oj - nokta gardi~J<?, kun 
krimulo - ' iIi ltnas raúke. , ' ,! ' , 

»Mi. mortigos",:.Vln, 'hundaM ... . Il;li 'IQO ,' . " 

bundaČol « krias la .;qnu., dun( laalia"nur ' 
, En la. pa,ií~ .,alud,a,S ~sp~ranto~ , 

, ; 











>. ",' . ",,"./lj .~. t.. I • _ f '.~ , :;;', 

".03n ank~u ú.e , ahtika sanáto:tl~; eble ' VlY} , 

" ankáu simpl agan vivon; Str.ange estás en la tuta 
afero 'hut, k<tl kau -. tia ~.teatrajo, konsistantjl_ 'el 'Í1Uraj 

~ subtilaj, , fiicilaj", m·~j.toj kaj altnjvelaj - diskutoj; povis 
rikolti grandan,. sukceson' en la teatroj d~ íUneiiko kaj 
Britujo . . Lil-kaUzo estas v.ersajne · ne nul" tio, " ke Rice 
brile konas 1a s,!enejon kaj scias ."esti am\!Zaec kiaIJl li 
diI'as' la plej á.l~ivelajn aferojn. ba ,general,a _okcident" 
europa sukceso de tiu Ci kaj de l~ simil1\j.·p~Jl.Sigaj . intelektaj 
'tea"trajoj pov.as esti' klarigebla .per tio, ke, la publilé.on jam 
tl(das , la l.nall<.líra )ci~o, 'ai( .ahne~au gi ne,gefcas , gin en 

, la" teátró. p,.oJ-eA:ridré. Gide skrjbiš, ke l;tkíno ~i!:literaturon 
~, li?er,~glJ:f ' M,Jllc l'!~?rd.e 1'. f?i:;l. lit~~a'turo.~,·K~f efekth.ť' 

~lU satas.la .tro ~~kve {hlUltaJnlj.m~Jn ' p~euuoproblemoJn 
'kaj Ja slmt~entidll.jIl aupikantajn okazajojn., ' tiu trova8 
ilin en lakirio,·· 'kie .oni estas multe pii ' ko:mp~enta . pri 
tiaj aťeroj, ol.sur I_a ,scenejo, La scenejo ,nunjl!ffi ,pov-us 
rezervi la' lokon "'por la '. ",ere homaj aferoj, la _ gravegaj 
vivpróblemoj 'k.a';jpor- l!l ne márcandenw art o, Sajnas ke 
la . teatro jam Komencas rekoni mu1t1.oke _ci" líun novan 
'taskon~ 

'sui- ta monto l la sÍlerita,]cápeléto: ' 
ce la' 10nto / ~oje :. kaiit~,' ~aAtisteto 

.::. 
" » go~({ (komer:ce . de 'l~ , dua-- kaj de la 

k-vara versQ) -" lau ' W. »havas malcefan akcenton, kiu povas 
malfortigl au {úle malaperi «.· Sed la melodio metas Ja 
cefajil , ak~ímtojri -guste sur tiujn du -siJabojn. (~et_ere tiuj 

• strofój de. 'Zamennof, kiel ankaualiaj, 'ne esta~ ka.nteblaj 
lail láJDéloo10, carili bavás troajn silab.ójn), - . 

' Posttii.ř;;'launa~lrt'e iom ,seka ' tr~~taJf>''í\ekvas la sprita 
»Arto ", . ·kg. ({ de Kalocsay, veÍ'sfotma;~ eleglínta, okaze 
sark:ls ' i:áfu ~trafa "kaj klarvid-a. K. ':en" amuia formo 
ripelas' , . ::ta ~nli:avon de 1a: antau.a': artikdlo kaj aldónas 
la plej ' gťav-ujn . principojn prielékt9 "de 1á poeziaj 
objektoj, 1ll'Í - sti~o; epitetoj, komparo,apost~ofado, hiato, 
liC(encoj ktp: Li ·u.zas por tiu poezia prel~go la: fluan, 
por Esperanto speciale konven1lll. kvinjamban verson kun 
ina finigo; B'ed~urjnde inankas - en 1a eséo ' de W. tule, 
ce K.preskau ' tute - ' pritrakto de \inueI la fundam-
entaj maHáciJajoj eIl' la Esperanta 'poezio: ,la'problemocte 
ľ viraj ' veFsfinajoj. IIi estas necesaj ' tielporvivigi la 
originalájn' poemojn kiel por guste ,tl'ad.;t~i -multajn na:ci
ujn , ritiuQjn. $ed, Bor. viTe ' finive:rson, . ftl ~póvas pro la 
konstl'tIě ~a('Espé.ra,nto meti ' :6nloken nur,unu el la mal-~ 
multaj ' Ún~usii;thap vortoj(kiuj króme RO.ttas peniam- la 
cefan. senéon dE! la frazp) aU . apostrófitán sunstantivon. 
Jen unu.. eTia 'faktoj, kialEsperanto ne -estas pr.edestinita -
verslingVo. . , . ' < 

_Studante pli detale la rimedojn, kiuj faras la versojn 
de K. tiel fluaj kaj glataj, oní rimarkas kun ' miro, ke 
]-a hf;llaj fórmoj, lIJ.a vortoj vigle plaudantaj kaj donantaj 
simpJan komprenop -: ke ili iam kaj iam kasas difekt
etojn ,de la:lingva gusleco! Tio okazas ankaňen naciaj 
1it.eratUToj; sed es~as ,. certaj liálOj; . kajen , E~peranto -,
~iel~ ;u;tefal'~ta , kaj J?un ankorau i\efe $kribata' kaj .legata 
liilgvo ' - - 'Hp q.e,vas esti kiel eble- 'Plej malvastáj: pni legn 
eki.~ j'ébaj ,' 'ilaJojil '(kelkaj ankau el1a

ď

teŘsto de <W): , 
tio~: d.á:;io , t traponti l,a a~trojn, kuri J>?st fantomon; ., 
tíl~lp , ~a:rgon~l)n .cerb.o, ~ruh~n .kaso, .du.~pu, mank.at 
(t~ . málperfcKtaJJ ' nmo.J . om trOV-ás.:~ ~?strofa , (an.-

' statau apostro.fftaLnr~kol0 , n~a~centa ' .(~JtaJ;aii n'e~cent. 
ita av. senakcenta) f1mo, kVlnJamb'o , (anstalau Jam~o
kvirio) , fluido (anstataií flu}dajo) . La iJÍteteša kaj 1.1hla 
difen,nco - intér krom kaj escepte de estas neatentata 
(krom esla - unusilaba!) ; 1a tr~s,itiva~orto ».h~ki « ~s~as 
intransitive -uzata ktp. Jam antaue K. JU~as bUJ,n k;lhk
ulojn; kiU;j vola~ gardi »!a princiI?oj~ « : ~ D~ m~ llngl'~ 
fo.r ta V . on«. (?ome .-<te la -]Ogl~O); 190 . VlVas 'kaJ 



~ ~ 

'estas wata;"'tío ěBtas tu~ta. ' Bone," tío estu opmío ťute 
'klare ' esprimita. );00 ml esperas, ke la p,l)muho , deciaos", 
kiů estas mal~ustE:" uzata, tío neni~r fajt~ t«jsti vIÝ.ánta""; 
kaj , fari~i kutlmo. Cu oni povas nomi tion »subti1k~a, ' 

,ambicio« jl ,.,Cu Zamenhof, l5.íu ne qzistiujn .,licencojn ť;. f 
Jl povis paró1i nur J;a1hute«? Mi bone scias, ke 'unu el _lil ·' , 
plej be!aj ,carrnoj de la poe'zio estas ia necerta sveho de .~ 

, ľ lle,11to, elvokata ·de sama šrehó eli la esprinígj; kaj al ,:" 
perfektuloj en la ' lingvo ne rnalutilas, se tiu heb& ec:' • 
kondjikas iOlO trans Ia Jimojn intef gusto kaj malgust<;>. ~ 
Sed K.' estas lega ta de 'Já. tuta esper.antísta mondo, aii~'tii ';, 
de nepérfektuloj; kion li sktihas, ~ion ' ili ' rigardos gusta 
kaj m,Odela; kajtiumanl.el'e tiaj 'dubindaj for~oj pOvas , 
estlgl',butgoj en Ia' ordinara .lingvo .káj difekti glan 1015- " 
íkan strulct,titon ; ,sed tiun mi rigarctas , principo nefre ,' 
neaancelendll! ' , ;,' ď~? ,<,,~ { 
, , Bl cio ci levig~s 1.a malnova dem1ll'1do,: Cú Esper.'~ 

anto ,estas, ,verslingvo au ne? Mi opini-as, , kelakl~šJ.ka 
Esperanto estas ma1facile uzebla por ver'šo)., Ankau Kalo"" 
csay kaj liaj poeto-imnuloj scias tíon; Kaj car ili Bav~ , __ 
la principQn: .t:speranto deva'S ' esli vElrslingvoJ tíaI li sercas ' 
rimeaojn, Li · generaligas 



tj, PL'EJ JtJNA'J ~ tEfIoSL OVAKÁJ PÓ'ETÓ3 
H~ B. KVĚTO,Ň 

La plej nova cehoslovaka lirikista generacio - poetoj 
naskigintaj en la kuranta jarcento kaj komencintaj verki 
post la nlopda milito - tute sangis la karakteron de ceho
sloyaka . poezio. La milita tempo de malsato, malsano 
kaj morto, 1a postmilit,!- lem po , de grandegaj teknikaj 
progresoj kaj social-ekonomiaj reformoj kaj revolucioj 
in,spiris ne sole novajn opiniojn kaj sentojn, sed ankaií 
novajn, esprimojn kaj esprimilojn, ne sole aliajn' rigard
ojn, sed ankaií aliajn Hojn de la liriko. Kompreneble 
Já. stUd o ée áritaiírililitaj hejmaj kaj modernaj fremdaj
precipe ' francaj - 'poetoj (Rimbaud, Apollinaire, Cocleau 
k. a.) ne restis sen influ'0 je tiu ci grupo de junaj verk
istoj, kiuj per sia propra formo bildigis idealon kaj 
haosonde la " pos~m,ilita tempo. 

Ilia poezio respondas tiom fidele . al Bia tempo, ke 
kun 1a 8ituaC10. en 1a mondo sangigis ankau la vojoj de la 
s.enterne kaj rapide reagantaj poetoj. En la unuaj post
ihilitajjaroj de temra lacigo la verkoj de Wolker montras 
kristana!l humilecon, 1aií.don pr.isimplaj gojoj de la vivo, 
plezuron ' kaj dankon pro, la libereco, pro 1a sola vivo. Sed 
I.re baldau en la jaroj de socialistaj reformoj kaj kolekti
ústaj provoj, la verkoj de Wolker, Seifert kaj Biebl 
I'éprezentas . revo1uCian proletali. poezion, kiu oeas éian , 
indivii:lualismon kaj farigas ilo de klasa batalo por la
kolektivismo. 'riun éi vojon la junaj lirikistoj forlasis, 
kiam venis durntempa, re1ativa reordigo de sociaj rilatoj . 

'Tiame Seifert, Biebl kaj Nezval ekiris - sajne ne 10-
gike - ' tute kontraiíanvojon: tiun de sentendenca kaj 

senideologia, idilia kaj ludema 'poetismo, vojon de- fUéQ 
el la mondo de problemoj al la pura arto de vor1<1. F~ne 
venis reveno alla soci a poezio, kompr'(meble kun ,Aan~ita 
esprimaro, poezio, kiu nun regas 1a cehos1ovakan lirikon , 
kies motivo ne estas ekstersocia »mi«, sed sociitaj »ni«. 
Komuna bazo de ciuj ci tendencoj es tas internacía ~ 
standard on de nacionalismo portas lirikuloj el la antall
miIita epoko(Dyk, Medek); fakto rimarkinda 8e nacio 
reakirinta sian liberecon kaj renoviginta sian staton. 

La spaco de l~ tie ci rezervita lok o ne permesas prt
paroli la fruktojn de la nova cehoslovaka poezio, cu de 1a 
poetoj jam 'nomitaj, cu ne nomitaj (Pih, Kalista, Halas, 
Zahradnícek, .závada k. a.) 'ramen decas aludi almenau 
la plej~ lCimarkindajn: , , 

Reprezentanto de la cehoslovaka proleta , poezio kaj la 
plej 1;alenta kaj populara ano de tiu ci postmilita gene~ 
racio ~st!ls Jifí Wolker (I9()O-24), kiesverkaro estas 
sencese reeldonata kaj kiu trovis mqltajn epigonojn. 
Lia unua libro de poemoj »Gasto en la domon« (1921) ' 
aparténás al tiuj kristane hurnilaj verkoj, sed jam 1a dua 
libro de lirikajoj kaj baladoj .Peza horo« (1922) estas 
bela verko dé la socia patoso. Lia plej Aatata poemo e.stas 
»Balado pri okuloj de hejtisto«, kies laboro en elektro
uzino donas a11a homoj lurnon, ' sedal li mem fOl'prenal! 
1a vidon. 

SUl' la unua loko, kiel reprezentanto de cehoslovaka 
poetismo, nun staras 1a plej produktema el tiu grupo 
VíUzlav Nezvl,ll (1900), kies ' lil'ikaj cikloj »Ponto « 



ti al m~tenrnan~o venas, 
La edzínon cirkauprenas: 

» Edzineť, vi estas '))ona, 
Tre sincera kaj sindona -"

Nul' koncerne ci deron 
Vi ne volas diri veron. 

Jam la dua jaro pasas, 
Dum min, tio ernbarasas. ' 

Audu: strange estas por mi, 
Kiel vi kutimas , dormi. , " 

Vi - dumtage vigla, forta -
Nokte kuAas kva~au morta, 

Sen ekspiro,sen ekmovo, 
Sen signeť de vivipovo ... ' , 

Via korpo, krom ci tio, 
Pll malvarmas ol glacio. 

Por vuľ veki, es tas vana ' 
Ec la lauta plox' infana! 

Edzineto - cu ne vere? 
Vi malsanas tra dan~ere?! 

Kontrau tio scias oni 
Sa~an ja konsilon doni. 

Herbojn vi sUr kampo trovos, 
Kiuj vin sanigi povos. 

Se eh herboj mankas forto, 
Nepre helpos SOl'ca vortO. 

Sorca vorto nubojn' sendas, 
Sipojn dum venteg' defendas, 

Gi ec fajron"estin,g!gas. : . ' ~ 
Rokon rompa§, drak.on ligaa! , 

'Stelojn movas ' voI1~' ma,g~~ :, ::
Fi.du .0.0 al ppvo . tial« ' ", 

»Mia edzo kaj sinjoro, , 
Vana estus la esploro ! 1, y 

Kontrau Sorto - "Sen ulilo 
, Res\ascia kuracilu. 

Klon Parco ' ja ara~ll8, 
Tion homa vort' ne aa~~a6. 

c' ,JJ. 
~ Karel Jnromlr Ei'b~D 

Se ,mi Koubs sen konscio, 
Tamen IDin protektas Dio. 

Ciam min - mi kredas firme -
Dia mano gard&'! Airm:e: 

'Post la mortsimi1a sveno 
, Mi ' vivi~as an mateno. 

Nun mi sana estas, vidu 
Tial nur al Dio, fi,du 1« 

, Sinjorino, vi erari.s: 
La sinj9r' alion faris ..• 

Sotcistin ' Ce fajTo sidas, 
V'Elr~ akvon si, diviQas. 

, Unu, du ... dekdua plado 
Jam finita la verAndo. 

»'Multon konaS, Vi, patrino, 
Pri ' la homa ~vdestino, 

, Pri ma1~ll!loj, pri 'ma1to}oj , 
PIi la Mort' ~j ~ies voj oj . 

Diru vi, ''Ia: ' multescia, , 
Veron pri edzíno ~ia! 

Iri~ li al la sa~o, 
Gin dehak:S 00 r 



-Zdeněk. RÓn ~. 
: ... ",0..:-''-''''<;) • ,. -" . • 

. ·. ~á :.YeDk,o de cla armeo de LumoslJ;per. lavilago ciu~ !' noY.;J~n ' ~r aDi;mlignoraáo., gi' eStudreéa ideEl 
PoCátky\ neA~tis '''4~ptita ,de ',ties logaiitojspontane, ' - movado- au ' obj'flkOOéc ' plej éta, ki'lln la aliaj .. akoeptis 

;: kió ootéré .estis.,supózebla pri komunumo, enkiu cke:ka j kiel ..iheip,anton ' kaj amikon. '. ' . " . 
jflm~érmis ' ladceil'estrojin 00: lá mondon, sed la ", rren' -:-- la-t1>alotado.Se iu balóti~ó es-tis' nevalida, 
aliay:~mkora\í ne. 'E6 male; ' tiu maljuna kir1ilisto el certeestis ; ti:u lde' 'Ryz~k,. c!U" ' lia konvióko listis-, ke ~tas 
)a!k-ab,ano ee .la' S'Ošeo· fll ' Vyso.kiqv, ' ee . IÍIUll . grunib'haB tuteegale" ' cu:efi; la kómumlmo aU en la ~tato regps 
~ontraň' R:etrolokajlauaas sebarikkdelon, olean lum- larogaj:, ver<laj, nigraj, nigra.i.flavaj au riIga:..blankaj. 
ilotr kaj:,~ ken&íÍ. )i'+ ' '. ' . Ryrekd~nos~ siaj'Ilk-elkajnkronojn da, imp.osoofecal 

;- Jli ., ekmar~;~: 111. bravu10j, envicoj, ,severe regtilaj, la diablo, seÍlur li náyos' trankvilon eh siaka§ejo, 
lrans. montou·k:a:j"valOÍl,{}eJael:ektvejÓ eu Po[íc - kaj kl-e li4Cáj- , la maljúíu\ virkató kaj hordo waranooj 

"~' eula .' CitKáuaJo '!de Unutaga . marso rapide rnalmultigis malamis fresan · aeron . 
. tiuj, Ul'~j, vil~Ój ; ,' solejoj, hajn ilim,:Iwrau Ué ' invadis. ' G~nérácioj ' plen8adi$ pro la maHavora aortO de la 

*.8.'j 'tiel, la kvietan liniort . de lahonzonlo deP,oeá!ky- vi!a!o,'-bsita malproksime de ia 'Illondo, eu .la, montaro; 
vaIo, > n~r . tie ?~: kát íi~·tl?oaeteondántan per be~ulo MankisÚÍuga voio '~ kaj dum la -Vysoko-v-anoj kaJ 
'.aú ~l"bÍlsto; rofiipis ',\iťo ' de; nigi-aj'ínastojdé ' ~lektra aJiajl ~špfimadis Slánkonťenton pr~ la vivado ~ ta: 
kóndllko. , Gi ,álkU:ťiS "" de / okéitlertto, diškunš 'snr ~'la sosoof ltaj ,'ólt:la . ťérvój0; · la 'PMátky-anoj vegetis kaj 

, ,montetoj, fla;I1kiriset,i' lá.kaťnpojri}:kaj ' guSte antaií la vegetadis. Ili rioovis almenau belan, elegantan soseetón, 
ďometo, dé R~k;,,!i atiJ.lgis :laéQseonalVy,sokov por .G!M'eútÍwmontetaro , neéstis sufice da spireblo kaji 
disiri tra1atíifI!-Vi~o,- n,e ~ceptant;C ' laptej' ka§itajn nutl'~ "Pol' .f~rvojo. En'· viglaj .serpei1tumoj ~i eksaltis 
'anguloj'll; ',,' ..' .•.... . " ; de 'Yýsoko~sUr tleklivoj káj perunu e1la graciaj 

'.. .'L!!-tagon, en ' klúlá dl1.pi.oo4
i
,l?flSto ]okigisantáÍ'í setp~ntiImojgi' rondpasis la dométon de ' Ryzek líel 

la fenestroj: de la doin~to" d,ť{Ryz~k, tlOva ,gast'O, obstina, . peHekte, ke, elirante tÍ'a la ailtaúa au malantaiía '. antau-
trudema, .eklQgis ell . ;Ia . kitlilis~~ polVa mondó. Lal . camnf(}'; vi ; senpere kugus en tiablanka" junfl'esa 6ir-
malarno " - .ď' '{_'ď .... •••.. "'. " ._ kaííprenó . . 
. Oi~Dup, ,, RY3~k!ltll~~i;;eľ~Ul ';s~!dZÍIlasoiejó , . ,de cirkonstancoj, ke oni 

" 



: , 
tiel zorge havigís oportunan elirejon en la mondon 
gusta al tiu, . kiu plej rnal§ate el Latuta vilago turnis 

• al gi La dorson. 
Sur la 80soo la . veturiloj veturas, senbrue, senpene 

kaj' op<>rtune. Oev,qlparo ludfacile veturigas tridek 
kvjntalojn, ·dufoje dum la tago vi ating.as la fervoj-on. 
Al Vysokov vi povas iri en laksuoj dum tempo, kiam 
en la koto de la malnovaj vojoj dronas ee hinkilog
ramaj. tibialtaj J:>otoj. Sed Ryz.ek . transportas siajn 
knediletojn al la magaz.eno de Werndt en Liberec peJ! 
sovcareoo, same kiel antaŮ:e. Kaj la malnova, malglata . 
vojo sekvu jadum tuta horo la gLatan soseon, krucu 
gin dekfoje dum la tago, lia gi es tis, lía! Por moko 
de homoj: kaj por' konsolo al malprogresemulo el la 
antaů:a jarcento. 

K.iel alia estis. cio, antaů:ol la r,abistoj' el la Mal
iSupra Lando invadis Ci tien, en La senventan silenton. 
l)u.m la ťuta tago ee ne uDu viv.anto estis pasan.ta 
preter la fenestroj' de La aranea rego. Kaj subite tiom 
da homaeoj', fiornamitaj, . elspez.emaj -kaj mall.abor
emaj. . I I : 

Se iru ekskursas tra PoMtky supren, en la mon~
arou, li pekus, 00 li ne haltus ci tíe, ee la dQlneto de 
l\yzek. Satantoj de malproksimaj perspektivoj longegce, 
nesatigehle rendevuis ci tie. Kaj: ooTeantoj-de bonaniIll8 
pop<>lo, se ili haltis, en la fenestron ekrigardis,eniris 
kaj~ alparolis, por plimultigi La alllA$igitanrieajon, 
fOl'iradis sin konsoLante, ke esoepto konfirmas regulon. 
Al la §osoo kaj. al Cio, kio amikigis al gi, Ryzek pagis 
per dorso kaj· per vortoj, kiuj, se i.Ii ne cstis malamaj, • 
oerte ne disdonis afablajQjn. " . 

Kaj li estus pasive amikiginta eó kun tiu ci nov
ajo, jam pro tio, ke neekzistis eblajo~ nekrorto ppr 
batali kontrau gi alie . ol per persista ignorado~ Ki6n 
vi kapabIas fari kontrau tin. sosce, dinamite tra.boritii\~ . 
en roko, kun grandegaj stonaj remparoj, firme kusanta 'ff sur la deklivol . . 
. Estas amikoj, ki'uj estasamikoj sole pro ~io, ke '. 
ni ilin timas, au ke ili ne tima.s nin. · 

Cetere - la nova Aoseetoneniel vengis a1 Ryzek 
pro lía ignorado. Ryzek daiírigis fábriki siajn knedu- ' 
etojn kaj ne estis grava por li duonta;,oo, ~parebla> se 
ll!- Aovea.reto ~argita unufoje dum La monato por Werndt 
en Liberec, anstataiískuigi SUl' miz.eregaj- vojoj, estus 
gaje bruetanta sur l.a Aoseo. . .' 

Sed vénis fremdulo, kiu ne toleris la abstwecon de Ryz.ek. ..' . 
- Aů: vi plene a~oS kQn~ ·mi- 'tiam ini 

servos vin. Au vi ekbatalos - kiu venkos? . 
Kompreneble Ryzek . akoeptis la lJatalofl, senprip- / 

ellsan kaj malaaméancan. . :.. ,'\', ' 
Li malgajnis jam en la . unua rondo. Masto de . 

eléktra konduko loJOéis A'uste.ďántau liaj fenest!'oj-. Kaji ' 
la komisiono nur ridis, . kiam 'li prezentis siajn hagat
elajn lrontraudirojn, ekzemplé, ke lá masto " ombras : al li. '<.: " . .' . 

- Eljetu el la fenestroj' eiun, senblézonalon.~ 1.ih-
erigu ilin de la oentjara palro kaj, malpura}o, . 
vin alla lumo .vizake aDstatau .dorse ;:;- kaj> tuj' estbs . eevi lume. .. ,~, '. ' ' < 

. Kaj por kom~n8r'al li 'la jom~ton &. "forprenita 

. ~l:fOgó 
v '· "~ v 

- Stefan K rccméry -

Nubvetero. Tutsernajno. pluvo. 
Varma pluvo - jen Jbl!:l/;(]jo dia 
Por la 'lionaj TYU1;Stroj, pOIuu:mnntoj .. -' 

Sed por ni hodiaií - suno &urna. 

Suno, sun' 1 Pentr"lsto admiri.ntM,· 
. Kuracisť mirakla, Di-okulo, . 
Di-rideť por honaj kaj mOJ,bonaj/ 

Jus la .mondó - cindre gr.iza t,,!ko. 
- - ;-. -

Jen la sun'l- pentristlQ , ~1(I;irinda :- , " 
Per peniko visas la gri.zajon .' . , 

. Kaj 7a mC?ndon Sa;rtg<JS ' je .bel;ulo: . ~ 
Nadaj mO,nto j jam smera/,de briÚJ8, , 
La o:rbarojn kovrO$ . ves.ť vélaNl ~ 
Sur húbijo riiá mil floreto j I ~ 

Jas la mondo :-inf(]fleť ploreinĎ. 

Jen la sunol - kl patlrin' -afalila -
Supér gi sin amopíek klin:t.úr, 
Kaj rideť, apenaií vid fntJe, ' 
Jam plenigas tutJe' la ludlon: 
En okaZoj, krom 1(1'1'esto rosa, 
Klam bril' --'gojtremas ta manetoj. , . 
Jasla monao -':"kapodoloronta. 

Jen la srnn'] . ......., miraklakuracisto -
ď . Frqp~splqras p~ienton ' sÍtIn" '. 
.JKies inembro éiJutuj s,aneg<m: . 

Jam sin
i 

f.t;vas La premita "::roo, 
En aero lddá8 klabeloj, '. 
Turdo '~n df.baro f liJ.#f1S ď gaje. 

'.'>..; 

. tagI'Ulllo, ili mu~tis sur '1a mastoh \~peton, kun ' ~ir- . 
milo ~te kontra u lafenestl'Oj. Kaj la: fo$ lámo., er~< por d~na P~«?" ~' . ' • penetradis dum tuta3 nok,toj ~ en l.a pl,!lj Icdita.tin ' .. ' ' Tomisto Barel 'estis ' jam ěl la Dova' generacio kaj angulojn de 1a 6ambro ,Q,e Ry~ .. I\.aj . ~e li .volis'.kon&Oli -.' ~a :amikecon ~dé la;;str-anga""<frem.dájo, li aootm id si por sin, li clevis stopí ~a fen:es~jn.JtovriJlin ~r malnov.aj; . ~- kelKaj oentkr:-onoj .· ua .ainiliecon. kin rentwnigi8. 8urtutoj' kaj plen di ' Al sia sehla ;/cajl.delo. . '" ~ . ~ . 

Sed ti<>. estisllÓle .k-o~noode 1& mhlvenkou. -. 



oferu la komercajon por dqOI;lO ,de la prezo de Ryzek 
kaj jam tiu prezo esti~ · eg.e m'a1alťa. Kajkian komel'c
ajon1 Glatan, belaspektan -:- cu gravas unu plia sek
unao? Vi ekfunkciigas 'larriotore!on kaj h tornilo sin 
hirnas kitildiablo. · ,; 

c. AnkorB:u ;~tis tempo. Konkur.encantaj . firmoj 
ofertadis motoretojn - unu . malplikosta ol alia. Sed 
tia' ei3tis Ryzek. Ne, ne, tute ne! Sed li jam apenaií. 
s.piris, tiel ~aptis ce la gorgolin, ma1satan kaj senfor
tan, tiuJ ki·es arniko li ne volis .esti. Ne pIu estis ebl.e 
iguóri,' tumi la "dorson, sin izoli. 

. . Au:Wr, aií. kontrau. Au fali SUl' la genuojn, peti, 
sin submeti. Tio ne estis tióm malfacila. Sed li eljetis 
la ag-enton "de <élektroteknika firmo, proponanta .'ll li 
l11otoreton je partopagoj pIi ol rniz,erikordaj. 

Au oorpi el la lastaj fOrloj, eksvingi kaj la frapo 
falukienajn . Ehle rríi trafos la tempiojn, ebl.e okazos 
miraklo. . . 

Li ekpr.enis segilon kaj hakilon kaj, ka~ata de la 
nokto, li b'atis la unuan el la -armoo de la Lumo.. 
Kiam li subsegis la trian; li ekhenis pro gojo. Jen -
la meza kusigisplen.e, kaj la du ceteraj senpove b'alan
cigis eu la miksajo de dratoj kiel peudigitoj en énur
masoj. . ' 

Li rapidis kun hakilo kontraií. iliaj' ridindaj kap
etoj, ornamitaj p.er poroolanaj butonoj , sirnilaj a! 
tintilaj' capoj de mokemaj ailekeuoj. 

Mi montros a! vi moooreton vi, lamu! ... 
. , » LamuIo « Havel kaj ciuj logantoj de PůCátky 

eksciis mate ne dimance, kia! iliaj lampetoj' estingigis 
!lokte ki}-j· kial SUl' 'ciq masto trovigas a\'erta tabuleto: 

! !:rusi la kondukon vivodang.ere !! 

La karbigintaj restajoj de Ryzek diris tion al ili 
tro okulfrape. 

El' la oona Hrud. HrorruJda. 

vundito . 
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J. ,5. Baar 

SU:rda kaj !preakaň ~e': blin~, ,:,,' ~~ ~ , , '. " ': _, ~i! , 

' Memkompreneble" la sepdekJ~J~ kiuJ: kurb~ 
éian dorson, ne , ~tas l'lcda~}'. ~,!-m Vl~}a edw, :f~ 
esm bona:- sed. poste la VIV~ ame~~s:+~~ fij.o, 

Ec la maljuna vidvino de la vojriparisto elíris orfo, si akompanis .ta: ' mortintan , VO;lTlp~~p~. 'aJ. ' ~a 
hodiau el sia kahano kaj sidi~is sur la deklivo, ápud ' tomhO . kaj restis sola en ~, proudů, ~ymon ~l'!haVlS 
la afflton de flavaj anseridoj, kiujn pas~ sia plej kaj ,senigi de ~i . ne a~ziri&, Gar

t 
»bio~mo es~.-' ,?u.ooo 

juna nepino Marjanka . . La arbaro~nodorlS: la, herb- vivpanQ«. La her?aron >,de l~ .razen?J; ap,uavoJ~~ nun 
ejoj' floris kaj Oefe la agrabla maJa sunbrilo varme fQrfaleadis,Ja edruuo de la nova; .V:QJ~panstQ~ Sl" me:m 
radiis, kaj';'cio ci allógis éin ekster.e,n el.1a .camhr~ en ne ' pIu rajtis fari tion -k.~jd~Vis ~ ~eni ,I.aUl04$e" d~ 
la kQrtou al la korto eu lakampoJ'll, ~lS Sl alvems al la kamporandoj kaj eLbe, sur ,'Sla] éwttQ]" alportadi 
la deklivo', surheskita de herbaro kaj- surplantita· per PQr I.a oovi!l0 he:rb~n '~aj fojnon, el ~ arb8.ro~:sf!em-
junaj' OerÍzarboj. Rivereto malsupre de la, dekliv~ mur~ alon por ,~.la stalo ~aJ ,).i/ma3?n,. ,ofte síili.lil ~~ ,é8r~~ 
muris, la junaj &l'boj silente" flu~t!,e ~~ konfi<;lanta~ faletallte. LasnuraJ:sar~tenilo] sangvundis ~laJn s~-
unu al la alia iau' sekreton, bírdoJ' kantís: sed ClOn Cl troj'll, ]a ,kolo sY'eJdiki~is, sur "la pre~pfu~l~fi ,lia1O~ 
Ja maljul1ulinů ne áifdis, car ,si sur~is en,~ia maljun: plena dOr&9 kreSkis ~ibo, en ~ Q~lo] .koineIlCls~JII),u*~ 
ag-o kaj- per tio kva~aií o~fi~lS., L~ ~vo ~lihs. preter . ~l kvazaií si stai'us apud kluzo, ~IS fme Sl plene sufth~1S 
sil,ente kaj' nenion~l .ekscus pn ~laJ ,~oJ- ~aJ m~o]~ kaj profunda, m~ta l!il~nto sin .~Ó~kaiíis. ;. . 
ajoj. Ankaií siaj, fa~anoj n.c. ,eml,s krn al, 8' k~J, Tamen, glor; aI DI0, pro clo~d L~ I!loq~ ~l el.oo-
tiamaniere rakoutl al ~l novaloJ'll kaj okaza3o]n. ~e ~ . ukis, vivpanon, elperiis, 1a barako~ Sl. P?~S transdo~H al 
tago, kaj tial §i malproksirni.gisde !a. mondo, kruh~l~ls li sen SuldoJ; kiom ' gra'Vis, 'k-e Sl kflpl~ls,? 
nI '801eoo kaj gojigis sin cefe n~rpe~ :eme~roJ. . Vere, n-e . plti ai p<?VaB ' fari krudan, laboron, sed 

Jen, ankaií Dun, apenaií .al , eksldis , kaj la sunů vartistino en 'la familio d-e la fiIo ~i estis , dum .longa 
ekkisis §iall kad'Ukan, en tuko firme volvitan kapon, tempo, kiaffi liesti9o' ,edzi~inta kun Madla. Inlanó post 
jam cioen ~i svarmas kaj' sin mov~s .. ~ Pe~ ~ malfort- infano na$ki~~" jam, ell 'lmdal9 ~i ekzorgis :pri ciu , el .~ 
il'rintaj- okuloj ~i ekrigardas la belon kal klel ~ur Ja píli, arde gardis pri 'la 'vivo d~ Ciu, ~j ,apena~,' unu 
lirmamento pasas delikataj, fa?ilaj,blanka~ nu~toj , ,~* ikOmencis kUI'adi, jam alia npva id~ kU~lS en l~IIto . 
liel en ~ia animo iras la okazajo] e1 ~la malnca. , slmpla , Sed jen, nun ankaií j~m~fJan~a f~rl:aslS ]a . av: 
vivo. La kadukulina koro eknatas pli forte, ke la aVÍllo ' in on . knabineto lertmov.a kiel Meto Sl faflg~. Post Sl ,; 
vidas sin kiel infanon . . . Tie ' ci" SUl' la deklivo, same • ver§;jne ne,nhi" infanb plu naskigos 'ce la ' gefiloJ. , La ' . 
kiel nun Marjanka, kun, vípo en lamario, si paSta~ "< lulilo~ ili ja. fori~is~a~ 'el ~a Ca~ro, do, k:om~lC~gos , 
anserojn, ludadis »blindan 8.vinOI1 {( *) kat antaií .ol, Sl ' por §l.' ;;malJ\lmu~o,. fU;le s,nentaJ ,;, S?~z?rgaJta:g:oJ : ' '. 
konsciis tiou, la j'aroj pasis kaj §i farig-ts vera~vmOl . P.re~eJ0Í1 karan lUam 'llJ1l Sl povos ~~b, ~or~tl, po~ 

,.la fila" fap:Iili9 prizorgi kuiradon, ~Jl pTi 'Ja lnfaD{)J .. ) Populara ludo de infanoj; unu el iH, kun tt;tko 
sur la okuloj, ne vidanté la ' aliajií";-klopoaa~ kapt1~i 

Jakub 
Q~r~vskiÝ; 

· at ~, ~npe~ vivon ~ . . -. 
" "'. 



.. ".Ilrlemis . . ~ - . 
" - :'i1osel Sv.atopluk Ha'C.6Qr.::;..· 

~ 

El .. la figároj ~~oreooj IVuli .oerte. je ľdiar' /Je kredas 
Dela -homaNr ínfanago " E8 ln . mtl1grandaj liceoooj, ' 
Min cia"! interesis pleje Kaj fabelc:fo estas ankaií 

., t Arté~is. . Artemis> 

En ta ' lemej' el dorma tedo 
Mili la :belsona nomo ookis, 
Se. prof( soroCliris "-lUlce: 

..," "'" • J • 

• Zorgante n;ek , rigardon lion 
Nek la ' homerajn heks-arnetrojn 
Mividisrrur la graoon, grandan.. 

'. '" , ,Artem's. 

Tra moUl herll de l' Erimanto, . 
Kun roso bríla sur piedoj, ' . 
CasJwndojn konduktmte, pa§is 

, Artemis, ' 

Negblanka Vest' ta sveltajn flankojn 
Kf!Í vlrgu.lindn !iruSlfXJn kóvri-s: . 
Sagajon ,port(s' ~r la sultro '. " 
•. - ,~' ;', Artenu s. 

En' nigr;"j luu;oj - duonluno, : 
Severo en o.kuloj nigraj "T- - ~ .. 
Al sorca somernokť s-imills 

Ártemís. ~ 

Sed 'unufoje mi' ekkredis 
Rigardi per okalo j propraj 
La grandan, Corm,an kaj majestan 
. . Artemi8' . 

jlfi en j,unio en arlJar? 
Sin vidis en kosw.m' moderna. 
(IVnn al la modo oerte , oedus 

. Artemis) 

En nigra, laiftalia vestJo, 
KUn '&J.peleť $/17' nigrnj horoj, 
Jen sur 6evalo 'btanharajdis 

Artemis. 

V izago §ia pala, grava, 
En la, okaloj - severe.co, 
Kont}al?jn portis ~r lc: lirusro 

~. , " c Artemis . 

Kun vipo en ln:aneto lilcnka 
Galopis tra . ľ ar-tbara ombro 
Al sorea somemokť simile 

, Artemis. 

El la eeha: Milo§ Luká§ 

éi demandas post 
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V1VI. '. Siposte oerte mortos pro do1oro, tuj, tie ~i, 
sur la dekIivo verda §i 'mortos - sed -audí si devas; 
kion 1a filo diriJs. La orakoj falis,§i lilierigis Marj'an
ka'n el sia cirkaůpreno kaj pene, malrapide demandas: 

» Mu§eto nůa, diru al mi la veron: kion diris 
pacjo?« 

»Pacjo?« Marjanka sercas en sia memoro, pli
igante per tio la doloron de laavino, plilongigante 1a 
turmentojn, !is fine, per simpla voco, kiu ankoraů ne 
scias mensogi, §i klarigas al la ayino: \ 

»Pacjo akre riprocis panjon. Li díris: Si1ent11, 
panjo, tuj silentu! La avinjo meritas de ni la mal
multan Ilutra,)on. Si gardas la domon, kuiras la man!
o.1n, purigas tolajon ; 8il13ntu, nenÍam pIu mi audu .ec 
nur UllU vorton kontrml la avinjo ... « 

»Infano, kara infano, ankoraií unu · fojon , mal
rapide kaj- klare cion ripetu al mi, « petas la malj'Unul~ 
ino, forigante 1a kaptukon de sur sia Ol··elo, premante 
la orelon preskaií SUl' la hu§on de l' i:nfano, malferm
ante sian bu§on, §i aiískultas, ne - ue aiískultas, sed 
preskau sUCas la Tespondon, kiun la infano pIi laute 
ol antaiíe. estas elkrianta. Si preskaií sufoki!as, sedne 
p.lu pro ~lmo, sed pro gojo. Kaptuma, ega gojó ·etendas 
8111. e~ §la k.oro,. en la ore1oj m~gas, kv.azau 'sonoriloj' 
ekJubllus, blrdOJ ekkantus, mu~llw ekludus. La koro 

J. 

bategas, ~oje bategás, preskau 'Volante krevi pro feliÓO, 
hl.:akuloj· larmas kaj la Iipoj ridas. SQbitekajJorte · 
si ekpl'crnis la nepinon en siaj nrakoj.,premis sm. "Sur ' 
.sian velkan ol1uston kaj 'Pasi~ §in kisis ... 

»Avinjo, kio okazis al ů? Kial .vi ploras?« mire 
demandas la nepino, " 

»Diru al mi .ankoraů, cu o~i jmu sonorigis ·por 
la maja angeluso? « anstatau respouru la avino redem-
andas. . 

»(j'usbe sonor;;ts, « respondas MaÍ:janl.<a. 
»Do, iru jam hejmenkun la anseridQj «, ordonas 

ankorau la avino kaj kvazaií junulino, rapid pase Sl iras 
en la kabanon. Si metas su.r sin nur pIi 1xmán jupou 
kaj kun rozario 13n la mano si rapidas al la pre~~jo. 

Nenill!.en la pregejo pregÍ8 hodi,aií, antal) 1a .altaro· 
de Sankta Maria pIi fervor,e, ol la maljuna vidvino 
de la vojriparisto. . 

si pfcg'is por sia mo . • 
(Trad. Toncka kaj· Vak Echtner.) 

. Jindřich Simon Baar. estas ;erkisto de Sodujo -
regIOno. 10g1!.ta de k;unparanapopolo,. li!-, hodoj, antikVa 
ceha. tnbo 6~upanta specialan Jokon en liistorio kaj etno
gr~:fIO. La vlVb~tal? en ~al:favoraj cirk01!-stancoj naturaj 
kaJ batalo. pOl: p011t;ika hbereco "(en . la pasinteco) estas la 
1e1110 cle lm Cl verklsto , unu el la plej legat.aj nmltempe. 



Kristnaska aldono ai Literatura Mondo decembro 1932 

Krislnaska arbe10 
- Jan Vr b a -

Post tre longa meditado Jírka Vaňků fine kaptis 
kur~on kaj ekpasis al dan~era voja~o. Sola kaj sola, 
car li sen tis ell sia infana koro, ke estas necesa iom da 
heroeoo, por ke la afem sukcesu. Kvankam li timis ec 
nun, terure li timis, marsetante tra la region o, kiu estis 
supersutita de alta ne~o, alla malproksima arbaro, mal
hele bluanta malantaií ebenaJo de blankegaj kampoj , 
ra,diantaj ensunbrilo per amaseto da etaj gemoj. 
.' Absolute li ne volis permesi, ke denove ripe~u 
la Iastjara kaj antaií1astjara cagrena historlo. Nu jes, 
jam dufoje ne venis al ili Jesueto - li forgesis ilin, 
kaj nenion donacis a! ili. Jirka estis ciam malgaj<\l 
pro tio, kaj la fratineto, ankorau pli malgranda ol li, 
ja ec ploris ... Li ne estis tro oorta, cu ili per io ne 
'kolerigis Jesueton - car la homo estas tiel malsaga, 
kiam li estas juna, kaj kvankam li jam vizitas ]a unuan 
klason de la popola lernejo, tamen multon li ankoraií 
ne scias ... Tial li konfidencie, sed energie demandis 
la panjon. 

Si ektimis iom, ekkaiíris sur malgrandan piedhen
keton kaj tiris lin al si inter la genuojn. Poste si diris 
alli, ke Jesueto tiaJ ne haltis ce ili, car li ne vidis oe 
la fenestro kristnaskan arbeton; li ja pensas, ke tie, kie 
oni gin ne preparas, oni ne deziras lian donacemon ... 
,\ntaiíe pacjo alportadis la arbeton el arbaro. Li foriris 
militservi - kaj si ne havis tempon gin alporti. Si 
devis perlabori, zorgi por ke estu io por mangi - kaj 
tiel gi okazis .' . 

La eta Jírka komprenis tion kaj sulkigis la 
frunton, car sajnls al li, ke Cion ci Jesueto jam. 
delonge devu seii. Sed li kontentigis per Ia klarigo, 
kaj diris pIu nenion. 

Malrapidete pasis jaro, denove alproksimigis 

Max Svabinský: 

Kristnasko, sed pacjo ~is nun ne reveni el la milito. 
Pasi la vieo de la lastaj tagoj, dum kiuj la eta Jírka 
batalis en si pri granda deeido. Li mem, pro t:imo. 
jam estus rezigninta je donaooj de J esueto, sed li ne 
yolis, ke Ia fratineto denove ploru, kiel pasintjare ..• 
Kaj kiam si matene antaií li demandis la panjon, cu 
hodiaií venos Jesueto, li venkis la Iastan timotremon en 
sia timplena koro - kaj firme decidi~is, ke posttag
meze li nepre ekiros en Ia arbaron kaj aJportos arbeton, 
por ke la malfelieo ne ripe~u . . . 

Baldaií post Ia tagmew li stelirisel Ia domo kaj 
nun marsetis tra alta ne~o a! la arbaro. Sur ]a kap o li 
havis vilan peltan Capon kun orelkovriloj, kunligitaj 
sub Ia mentono per galono, lia kolo estis cirkaiívolvita 
per tuko - kaj Ia manoj profunde en~vitaj en la 
poSoj. Liaj piedoj frostetis kaj li tI1emis pr,o maJvarmo. 
" ed tion li ne atentis. Sur Ia maldekstra brako balanc
i~is Ia maIÍsegilo de Ia pacjo, kiun pene li elsercis 
en Ia subtegmento el amaso da malnova formeta]o. Li 
ec seiis, kieI granda devas esti Ia arbeto. lun posttag
mezon, kiam neniu estis hejme, li grimpis sur Ia ta1Y
Ion, star~is piedfingre kaj Ia nrakon etendis a! la pla
fono. Jes, ~i povas esti ankoraií pli alta, ol li kapablas. 
manetendi ... 

Li marsis tra la ne~kovrita region o kaj tre miris. 
Cie estis blan kaj sursutaJoj kaj sur la arbustoj 

plenpleno da ne~of1okoj. Sed kiel li miregis en la ar
!baro! La pintoj de l' arboj estis blankaj, de la branc
etoj pendis glacikonusoj kaj la trunkoj "estis sukerigitaj 
pe prujno. Li retenis la spiron kaj sajnis al li, kvazau 
li marsus en fabelo. La profunda kaj' majesta silento, 
kiu cie etendi~is, lin tusis nevideble kaj konstemis . '. 

Fine li atingis junan arbetaron. Estis tie senfina 

Aiígusta tllflmezo 

l 



Sur 10 ponl.' d' Ilvignon 
- Karel Toman 

Snr Avignon'l ponto 
oni danca.s, 

Snr AvignoM ponto 
staris papa, 

Sar Avignona ponto 
- ho adiaií. -

pri Avignona ponto 
oni kantas, 

trans Avignona ponto 
madis jaroj, 

SUl' 4vignona ponto 
au revoirl 

sed kanton nur ma!longan, 
mallongan ec danceton, 
nur akvo zumas eterne. 

hodiaií. S'1.T gi ad"aiías 
Prorenccn ceha p oew. 
Nul' akvo zumas eterne. 

arboj cipresaj, o 'žvr.rj 
lar.do vi sorca kaj d Jlcu. 
Nur ah.1Jo zumos et~rné. 

Sur Avignon'J pOTIt I) , 

dankon, lan do , 
SUl' Avignon1 pOlito 
mi nun S'lnas 

revante, ke Setr gi pasads 
[(oralo KV~Jra, rego CeTLa. 

Nul' akvo ZUl/WS et'rne. 

i( »Centjara ka1endaro «, 1926.) 

ara da arbetoj kaj ciuj estis belege upersutitaj de 

nego. Li elektadis longe, kelkajn arbetojn li rigarda 

amkaresis - gis fine UDU el ili plej multe ekpLacis 

al li. Etendante alten la b rak on , li starigis piedfingre 

kaj' kontente ekspiris. La arbeto tai1gi ankaií. laií

mezure .' . 
Li genufleksis en la negon al sia elektito. ~premi 

egilon al la trunketo kaj komencis segi. Sed la arbeto 

havis tre mortrezistan vivon. Jírka estis jam tra Iaea 

kaj §vitanta, liaj man oj pro nego rugigis kiel kankro 

- kaj' la arbeto ankorai1 ne estis cedanta ... I ur post 

ankoraií. longa penado gi ruligis sur la vojeton. 
Sed en la sama momento ekkraketis la nego mal

antaií Jírka, eksonis ins ulto , kaj iu elSiris la segilon cl 

lja mano. Li ektimis, saltlevigis kaj sin turnis - kaj 

údis, ke maLantaií li staras homo kun nigra capo, kun 

flava, ronda metalplateto sur la brusto kaj kun pafilo 

SUl' la sultro. La segilo ekkrakis en liaj manoj - kaj 

gi jam flugis en alta arko en arbustdensajon, rompita 

en du pecojn. Poste Jírka ricevis vangofrapon tiel, ke 

li falis en la negon. Kaj kiam li rápide levigi kaj 

kuris al la urbo, ankoraií longe flugis post li rnsultoj. 

Dentklakante pro timo kaj malvarmo fine li 

kuratingis la urbon. Dumvoje li nekalkuleble multfoje 

falctis kaj falis en negblovajon, mult~o{oje li glitis sur 

glaeio kaj falante, dolorige li batvundigis. Sed li atentis 

nenion: denove li levigis kaj kuris kaj kuris, Car lia 

timo estis pli granda ol la doloroj. Nur inter la domoj 

de la urbo li trankviligis. En la vizago li e tis malpur"1 

igita. Cal' SUl' gi li dissmiris Ciujn larmojn; sed en la 

urbo li ne ploris pIu ... 
Kiam li venis hejmen, jam krepuskLgis kaj la 

panjo jam avide serCis lin. Si teruritis pro lia stl'anga 

aspekto; sed li honeste kaj fidele rakontis pri cio kaj 

ne poyis reteni srn de ekploro. De si li eksciis, ke la 

homo, kiu lin forpclis el la arbaro, estas arbargardisto 

kaj ke li logas en la lasta dometo de la antaiíurbo 

flanke de la arbaro. Dum la vespermango li ne povis 

ne demandi - kaj tiam li eksciis, ke la arbargardisto 

havas malgrandan knabineton .. . 
Vespermanginte, la panjo lavis la vazojn kaj Jíl'ka. 

ekstaris Ce la fenestro kaj ekrigardis sur la cielon. Bru

lis tie steletoj kaj ie, malanlai1 la tegmento. brilis la 

luno. Sed Jírka atendis. Jam delonge li sciis, ke Jesueto 

alveturas de la Cielo teren sur argenta nubeto. Kaj tiun 

nubeton li atendis ... 
Fine li gisatendis. La nubeto eInagis super la teg

mentosupro de la kontraií.a garbejo. Jírka tuj sciis, 

II 

Sur Avignona ponto 
oni clancas 
lJ1"i 4v ·gnon'l ponto 
oni k anlas 
h.1JaZOlI sur ponlo en p,.alw. 

Kanta tre Langa, tre lO:lga. 
Kaj akvo zumas eterne. 

El la Cella: mr Stan. KaHJaryt 

ke gi cstas la gusta, Car gi brilis argente kaj giaj ran

doj estis disigantaj. klazai1 el puntoj - gi asprktis 

same tíel, kiel la blankaj kusenoj, kiuj e.~tas en la prc

gejo ambai"íflanke sur la altaro. 
Apenaií la nubeto aperi, Jírka sin krue igni:. 

rapide kaj jam pregis kun la tuta ardo kiun kapabli 

lia infana koro. »Jesueto « - li diris, premante1:1 

kunplektitajn manojn sur la bru ton - »rni petas vin. 

Jesueto, al la knabineto de la arbargardisto donacl! 

nenion, tute nenion , car sia pacjo forprenis de mi la ar

beton! « _. Kaj denove sin krucsignante, li foriris de 

la fenestro. 
Sed ne atinginte ankoraií la mewn de la Cambro. 

li subite haltis kaj rapide revenis al la fenestro. Deno\'e 

li krucsignis sin, ekrígardis la nubeton, kiu preskaií 

jam estis perruganta en la alto kaj rapide ekpetis: 

»Jesueto, atendu, mi petas! IIi log-as ce la fino de la 

anlai1urbo, flanke de la arbaro, kaj sta pacjo havas 

nigran Capon, barbon kaj rugan nazon - kaj SUl' la 

jako li portas flavan, rondan metalplateton - kaj 

sur sultro rustigintan pafilon! « - - -

Poste, kiam la panjo meti lin en la liteton por 
dormo, li vidis, ke si havas lal"ll1oplenajn okulojn. 

Li ekpensis, ke versajnc si aiídis !in pregi ce la fe

nestro. lel li ekhontis kaj, por §in trankviliO"i , li diris 

virece kaj konvinke: »Nu, ne ploru, panjo, mi ne pIu 

pensas pri tio! Mi ja iris tien nur pro Mařenka, por 

ke §i ne ploru kiel lastjare, kiam Je ueto nenion do

nacis al ni .. . « 
Tiel li parolis kaj kontente ekdormis. 
Sed kia surprizo estis matene por li! J esueto 

e tis Cijare multe pli malavara ollastfóje. Ne atentanle. 

ke ili ne havas arbeton, li donacis al ili lali la maniero 

de sanlrta ikolao sur la teleretojn Ce la fenestro. Estis 

tie ~a~tanoj, figoj, pomoj, estis tie ec sukerajo! Gojo 

plemgls la eamhron kaj Jírka, de gi kaptita, ee ne ri

maI·kis, ke la panjo malsanktigis la Kristnaskan feston 

kaj kudris diligente de la mateno gis la ves pero ... 

Sed la postan tagon kaptis !in stranga malgojo. 

Vekigis en li la konscÍenco. Li konsciigis, ke al la filin

elo de la arbaris~o J e3ueto nenion donacis, car li plend:s 

kontraií sia patro kaj si nun certe ploras ... Meditante 

tiel, li sidis horeton en anguleto, gis fine li maUacil:Q 

deciditis. En la posojn de sia jako li metis kelkajr~ 

pecojn de cio el la telereto - kaj eliris el la domo. 
Li iris al la arbargardisto . . . 
Sur la .korto de ilia dometo li subite renkontigis 

kun la gardlSto de arbaroj. IIi rekonis UDU ]a alian, 



kaj je lía dell1ando Jírka honeste díris, kialli venas: 

Kiel li plendis al Jesueto kaj kiel li nun kompatas la 

knabineton, kiu pune ne ricevi donacojn pro tio, 

kil sia pacjo forprenis de li la arbeton. La arbargar

disto ekridis kaj kondukis lín en eambron. 
Jírka ne povi kredi al siaj okuloj. En la eambro 

esti arbo - - sed arbo de planko gis plafon'o kaj plen

plena de sukerajoj kaj frandajoj. Ciuj tie demandis 

lin pri pacjo, panjo, f1'atineto - kaj kiam li cion 1'es

pondis, iIi plenstopis liajn poSojn per amaso da ob

jťktoj kaj aldonis ankorau grandan paperan saketon 

plenplenan dl' do:b bona.lo. Poste akompanis lin la ar

gardisto gis la pordo kaj sencese li rldis . . . 

Sed Jírka ne emis ridi. Jesueto - diroj de la 

panjo - nubeto - iliaj malgrandaj teleretoj kaj tia 

arbego ce la arbargardisto - cio ci dancis en lia kapo. 

Certe io ne es tis tie ci en ordo. 
Kaj tiun tagon , antau ol li venis hej ll1en , nask

igis en lia koro krueIa ll1alkonfido, ekskuanta Cion. 

kio gis nun estis certa kaj senduha ... 

Jes. nepre io ne estis tie ci en ordo. Jírka senlis 

doloron pro la homa maljusteoo. doloris lin la dia 

maljusteco, doloris lin Cio. Hejme li kasis sin en an

guleton malantau la lito, por ke li pavu cion Done 

pripcnsi. Pro la alportitaj frandajoj li tule ne gojis. 

Kvankam li rigardis kontente, kiel la fratineto ludetas 

kun ili, kiel si gojas pro ili kaj kiel si franda.,. li mCll1 

ne prenis ec unu peceton. 
Li nubigis, kelkfoje li faris ploreman mienon. 

car lia cagreno sangigadi je korpa dolol'O. Oi komen

eLgis, kvazaií oni premus lian koron, kaj poste stranga 

doloro etendi.gi tra la brusto. AntaiJvcsnere li jam ne 

Preisler: 

povís ne paroli pri tio al sia panjo. 
Si ektimis, karesis lian frunton kaj rapide enlitigis 

lin, aspektante tre zorgema. Si ee insistis meti SUl' 

lian frunton vinagran kompreson. Li konsenti pri tio, 

ed li tamen deklaris, ke nenio hclpos - ke Jesueto 

devus esti pli j usta .' . 
La postan tagon matene esti ankorau pIi mal

bone. La panjo venigis sinjoron kun okulvitroj, kiu 

skribis malgrandan folieton, por kiu la pan jo po t 

momento alportis boteleton da flava kaj dolea akveto. 

Si alportis por li ankau grandan orangon kaj la tutan 

si donis al Ii, kiam Ii promesis, ke li brave kaj trank

vile kusos. Li formangis peoeton, ed gi ne Sajnis al 

li bongusta. La doloro estis ciam pIi kaj pIi granda. 

Denove Ii enpensigis kaj vespere li diris al la panjo, 

ke la doloroj estas netolereblaj - kaj ke Ii ivos por 

plcndi kontrau J esueto en la eielon. 
La tulan nokton li krus dormanLe. '. Ke Jesuelo 

ne estas bona, Car al la knabineto donaci grandan 

arbon kaj al li nur malgrandan telerelon. Ke la arbar

isto forprenis de li la arbeton kaj ridis ankorau. Ke li 

volas nek orangojn, nek sukerajojn ... 
Kaj efektivel La duan tagon antau tagmezo for

iris lia animeto. '. Jh-ka foriris en la cielon por arangi 

ian af'eron l'Ull J esueto . '. . 
La panjo ploris kaj al la ela Mařenka oni diris, 

ke Jírka mortis. - Sed se si nur k1'edus tion! - Si 

formangis la restintan duonon de la orango, formangi 

la sukerajon - kaj estis tre fiera pri la trato Jírka. 

kiu estis tiel kuraga, ke li sendis sian animon en la 

cielon, por ke gi tie ce Dio plendu kontrall Jesueto. 

El )} Lihro cl la naturo " tradukis B. Sklenckovrí. 

Adama kaj Eva 
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Lá sek.reto de la regino 
- Edvard Valenta . 

Kiel kO'lduktoro de tramo mi travivis multe da etaj 
a~·enturoj .. Iafoje estis aresl~ta en mia v~90no, ~usteu k~am 
nI ekvetuns antaii la kafeJo Kurtl, mlliona defraudmto 
Alfred Baumanu, kin sin defendis kun revolvero en la 
mano. Mi estis en tiu a1ero ankau vokita kiel atestanto 
kaj mia nomu tiam cc estis en jurnaloj. Au alifoje 
\eturis kun ni dika sinjoro en pelto kaj ne havis transir
hileton, sed tamen li aserlis, ke lia bileto es las ~usta. :'IIi 
diris al li , ke li au acelu no\an bileton au afable eliru , 
sed li eksciti~is kaj dufoje min forte batis eu la vizagon. 
Li rice\is por tio ce la dislrikta Iribunalo hardekok hor
ojll. Skudil estis lia nomo. Kaj iam, apud la jutfabriko 
de KratocbYíl , ni tran yeturis Illaljunan barbulon. l\li 
Il1cmoras, ke, kiall1 kamarado Cekl subite ekbremsis, mi 
flugis inerle tra l' malfermita pordo gis sur la plalfor
mon kaj tuj mi dcsaltis el l a Yagono. Mi vidis la mal
junan viron, lia rompita kapo kusis sur bruna brakpap
crujo. La bedaiírinda Cekl ricevis pro tiu mal.feliCo tri 
monatojn kaj estis maldungila, kvankam ce l a esplora 
jugisto mi respondadi favore por li lau mia tuta povo. 

Jarosla\ 
Cermák: 

IV 

Sed mi pensas, ke la plej mirinda avenluro, kiun 
mi travivis kiel konduktoro, okazis la novembran 'abaton 
sur la deksepa linio. Mi ne veturadis ofte sllr tiu linio 
kaj. pro tio mi iom dedicis atenton al ]a hOlllOj, kiuj 
tie eniradis kaj ree malaperadis. Esti cirkau la ' l' a 
vespere, ni veturis el ]a finstacio ce la ar enalo, la vagono 
estis apenau duonplena. Kiam ce la haltejo apud la kaz
erno de la 6-a infanteria regimento mi ekf~fi' por 101"
veturo kaj euiris la vagonon, mi rimarlUs, ke cn la angulo 
ce la antaua platformo sidas junulino, sinjorino, kie 
admirinda aspekto min tuj en la unua momento iom 
kGnfuzis. ~Ii ne kreda la babiladon pri mno je h lInlla 
ekvido, precipe ne pri la mia, konduktora, al tiu ci sin
jorino, sed madantc al §i per balancantaj pasoj. al kiuj 
mi alkutimigis en mia profesio, mi senti~ pro1undan 
malgojon, kia okupas la ordinaran, simplan hOlllon ciam. 
kiam li haltas antau io, kontrau kio li estas malgranda 
kaj mizera kaj je kio li ne rajtas pensi. ~Ii 'ii_o ke mi 
ne rajtas l"t'vi pri tiu virino alie ol tram\'oja konduk
toro, kiu iam vendis nI Si bilelon, Kaj efektivl', kiam i 

- f \. 

Rabo de 
montenegra 
virino 



~etis bileton al la finstacio en la parko apud la areno, 
A~ prezentis al mi monon tiel kiel oni gin sovas en scn
Vlvan automaton. Kompreneble, mi nenion ja signifis 
por si. Mi estis numero {137, kiu al si vendis bileton 
por krono kvindek. Sed malgrau tio mi bedauris, ke 
hodiau mi ne razis min. 

~i estis veturantaj el periferio en la urbon. Apud 
l~ kino Vitagl·ap.h en~agonigis juna viro en griza malkara 
vmtrosurtuto kaJ restls sur la antaua platformo. 

- - Al la stacidomol Al la stacidomo! li diris rapide, 
poste h'ansmetis sian paperujon de sub unu brako sub la 
alian, pre~is ~l sia PoS? etan horlibron, s?vis en gin la 
nazan, fohumls, balancls la kapon, elprems la horlogon 
kaj ekmienis timpreme. Cerle li tre rapidis. Mi jam 
scias rekoni tiajn bomojn! 

Sed post kelkaj baltejoj mi rimarkis, ke la homo 
malantau la ,"itro grandokule rigardas tiun sinjorinon. 
Tion mi konas. Kiam apud la teatro levigis de la sego 
kontrau si ia dikulo, la senpacienculo sar la platformo 
Iris i~ten~en, sidigis kaj kom~ncis esplori la r eklamajn 
gluaflsetoJn sur la vagonmuroJ, kvazaií ne eslus klare al 
ni Ciuj , ke dum tio li rigardas al sia kontrauulo kaj ke li 
es tas tule konfuzita. Li ee surmetis la gantojn, rigarde 
glitis al siaj botoj kaj diskrete forigis blankan makulon 
sube sur la surtuto, per kiu li versajne ie ektU§is muron. 

Mi ne koleri tiun bqmon, kvankam iam similaj 
aferoj jam naiízis min, estante ja tro oftaj kaj ciam 
ega1aj. Ne pro tio mi diras, ke li donis a1 mi tridek 
helerojn trinkmone. Ne pro tio. Sed li aspektis tíel ag
rable, lia rigardo estis tiel sincera kaj lia nekaSata admiro 
liel infane naiva, ke mi tuj deziris lian sukceson; mi diris ' 
al mi, nun si tamen povus ekrideti al li ! Sed §i sidis 
kontrau li en sia griza peJto, kun flavaj sukcenoj cirkaú 
la kolo, kaj manoj grizgantaj, krucigitaj sur la genuoj 
super ma1granda mansaketo. Si ne elsovis la g~nuojn en 
silkaj strumpoj, kiel iuj tion faras. Regino ne povis sidi 
pIi bone dum festa revuo sur tribuno laure girlandita kaj 
ombrita de flagrantaj flagoj. Tion mi iam le~is kaj nun 
ekrememoris. Mi absolvis har klasojn de r eallernejo kaj 
diligente mi prunteprenas librojn el la biblioteko por 
personaro de la urba tramo. Tiel mi lega s pri diversaj 
aferoj kaj malsagulo m.i oe estas. Tiu ci certe estis virino, 
pri kiu povus esti verkataj rakontoj kaj ee romanoj, 
tion mi ekkonis tuj . 

Sed nun mi ne havis tempon por aleoti tiujn 
homojn, la tramo veturis en la urbo kaj la .va~ono estis 
plena. Ce l' haltejo antaí1 la stacidomo mi vidis, ke la 
viro starigis, ektusetis kaj ree sidi-gis. Post kelke da baltoj 
pliaj la vagono iom malplenigis, car multe da laboristoj 
transiris al la linio sesa iranta al la laborista kolonio . 
Nur nun mi vidis, ke la viro ne eliris, sidas kontraií si 
kaj rigardas. 

La lumoj de neonreklamoj cesis fluge pasi preter 
oiaj fenestroj, la klaksonoj de aiítomobiloj malofti~is , 
ni veluris preter la stadiono kaj tra la kastanarba aleo 
snb la Prezidenta Montelo , sursemita dc vilaoj riculaj . 
Tie ci jam estis preskaií. senbome. Kaj fine . mi havis 
pn la vagono ses-sep bomojn, mi stari~is sur la malantaií.a 
platformo kaj faris notoln pri \"enditai biletoj. Kaj rec 
mi observis tiujn duo Subite min frapis io neordinara , 
neatendita, ia stranga ma1kvieto de la virino. Mi ec ne 
povis ne rimarki , ke si kelkfoie ri~ardis lin kaj pltenis 
lian ekstazan rigardon, kvazaií komnrenante. Kai a1iff)je ~i 
ekrie;ardis lin elsub sia caoelo embarase kai klinis tuj la 
kapon , car lia persista rigardo , peta , malfiera. malalld
ara kaj senmensoe;a, ne cedis kaj konfuzis sin. Tian 
amindumanton oni ne vidas ofte. La bedallrinda birdo 
estis tiel ravita. ke li ne kaDablis sin re'5i. Nur nun mi 
ekoensis, ke li havis malgrandan bileton al la stacidomo 
kaj ke Ji jam daiíri'5as proksimume dekkvin balteiojn . 

- Pardonu, ~is . kie valirlas via bileto, sinjoro? 
Bouvolu montri aI mi vian bileton . sinjoro! 

- Li skui~is, palpis tra la posoi, poste deprenis la 
gantoin kaj palpis denove , montris al mi la horlol(on . 
sed kiam mi kapneis, li rugi~is kaj ekridetis, fine li el
prenis la bileton kaj malfaldis ~in per tremaptaj fingroj . 

Josef )Iánes: Josefina 

- Vi ha\"as, perme u, bileton sole gis la slacidomo, 
oOOl"olu aeeti novan bileton, mi petas! mi diris al li. 

- Jcs, jes, li . elbalbutis kaj elprenis monon kiel 
cn songo. . 

Li dronas eu tio gisorele, mi ekpeusis. u bone, sed 
Yenas jam la anlaulasta halto. Tiuj du rigardas unu la 
alian. Liaj okuloj pendas snr sia vizago, sur sia ino, sur 
siaj kruroj. Kyazaií li ne povus sin satigi. Kaj si ne 
pOI·as ne vidi lian ravitecon. Si ,-idas, ke li eslas sorCita, 
earmi ta. si kooscias, ke si ne povas lio koleri, car li ne 
es tas ordinara abomena danda amindumisto. Ho, mi havas 
bonajn okuloju por tiaj aferoj! Sia rigardo estas tiel 
mola kaj h azau iom petanta lin, ke li nc faru lion, 
kvazaií si eslus eo granda embaraso . . 

Si ekmovigis maltrankvile, ni janl estis inler vagon
ejoj de la lasta baltejo. Subile tuta si kai.írigis en sia 
angulo, ·mordetis la lipojn, zorgomiene ekrigardis al Ciuj 
direktoj kaj subite ekrigardis lin, sed konfuze kaj sellkon
sile. Si certc diras al si: nun ni elvagonigos kaj li aligos 
al mi. Pardonu, fraiílino; cu vi permesos akomp:mi yin? 
Tion ni konas, ankau ni faris tiel! Sia rigardo dira.~ . ke 
si tion ne deziras. Kaj tamen, mi vol us tion juri , si 
rigardas la junulon per okuloj tiel regece komprenelllaj , 
cstas en tio granda kompreno kaj pardono. e, ne, ti on 
mi ne povis kompreni.· 

- Areno, mi vokas. Ciuj eliru! 
La aventuro finigas. Eble ' gi komencigos nun , certe 

jP. Sed el lio mi jam nenion havos. Mi deziris al tiu 
hOlD o cion' bonan, cion plej booan. Tiu sencnergia, peta 
rifu7.0 sia, 1io estis kompreneble la lasla resto de la bona 
rduko, si estas filino el iu ,-ilao super la rivero. Sed tio 
cedos, lio cedos. La vojo Lra·b parko, preter' la areno, 
plue preter la akvorezervujoj kaj Lunaparko , kaj de la 
akciza linio estas ankoraií bonaj dek minuloj, ho jes. lio 
suficos plcne! Ce lía pasio! Tiu bonegá j unulo meritas 
la bonan rezulton! Cu li ne lasis forpasi la vagonaron 
pro hazarda renkonLo? Je ciuj diabloj ; nun kiam gi plene 
ordigis en mia kapo kaj kiam gi komencas plaei al mi, 
cstas fino. 

Mi volvis al mi cigaredon kaj fumis p'romenanlt' 
Sur la flava pavimo 'de la perono. Estis jam preskau. la 
sepa horo, dise venadis homoj, kelke da ili ' envagoni~is. 

Kaj jen subite mi vidis, ke ankoraií ne estas la fino. 
La persekutanto promenas apud la' va'50Ílo tien kaj reeo, 
konsternita, kaj en la vagon o sidas lá persekutato plue 
en sia angulo. Si ne elvagoni~is. . . 

Mi ensa1tis en la vagonoo. 

v 



- Ni estas en la finstacio, fraiílino! 
Si ekrigardis min per trankvila, retina, sincera okulo. 

- Ii ne sentas min hone, §i diris. 
Mi klinis min. Mi rapidos por akvo en la oficejon 

de la adminislracio, au se la fraiílino logas maJproksime, 

lil i telefonos por taksio. 
:Xc, ne, si dankas. Si veturos reen! Si preferas an

korau iom veturi. 
Dcnove mi klinis min. Do tamen si nepre ne deziras 

{'"Ii akompanata. Mi ekrigardis la horlogon. En tiu mom-

1"1110 mi suhite sentis , ke mi mem es tas iom ebria per 

tiu virino. Mi donis signalon por forveturi, la akra sono 

de fajIilo sin portis al la ma\luma senfolia parko antaií 

la areno. La homo sur la perono saltis en la vagonon 

kaj sidigis peze en la angulo kontraií si. La aventuro 

komencigis denove. IIi ambaii prenis grandan bileton 

unulinian. 
Homoj velurantaj en teatrojn kaj kinojn plenigi ' 

cn la urbo la vagonon, la lumreklamoj ree fandigis ku'n 

ln penetrantai tonoj de klaksonoj, denove ni intersangis 

homojn apud la stacidomo kaj la okan fojon ni trovigas 

inter la komtruajoj de forte lumigitaj vagonejoj apud 

la arsena]o. 
Mi timis, ke mi faros ian sensencajon, tiel ekseitita 

mi estis la tutan vojon. Ci tie jam estis nur nemulte da 

homoj kaj tiuj du sidas kaj sidas kontraií si. Si komencis 

aspekti malespere. Si petis lin per okuloi, ke li lasu tion. 

Tio estis pIi kl ara ol se ~i estus pete plektinta la manojn. 

Sed en tiu rigardo estis ciam kaj ciam samtempe iom pIi 

multe. Si diradis al li, ke si havas nemon konlraií li, ke 

si estas I<ortu~ita, ke ~i lin htas. Kaj tion ci mi ekkoni . 

mi, kiu povis dum mia laboro sole de tempo al tempo 

~Istrabi al la strane;a duo! Kaj kiu seias cion, kíon si 

liel parolis al li, kiam mi ne rigardis! 

Mi proponi min en la fina stacio apud la arsenalo, 

ke mi alportos refresie;ain ~utojn - tuj malantaií l a 

angulo estas apoteko. Si dankis kaj malakeeptis. Sia ~ard

anto promenis SUl' la perono. Diversaj pen soj venis al mi 

en tiuj liberaj momentoi; eble li estas sekrela policano 

kaj li persekutas aventuristínon de eiíropa formato. Sed 

tiam li poms aresti sin tuj. Estas do sensencajo. 

Mi fajfas, la vil'O ensaltas kaj peze sin lokas ell la 

an~ulon, ni "eluras reen. Apud la infanteria kazerno 

eniras revizoro. Estas Brejcba, loganla en Strato de Paco 

kiel mi. Mi sentas, ke mi ion fusis en la registro dE' 

venditaj biletoj, mi faris ja cion kiel en son~o. Li fra

petas je ~i per kraiono, inspektas la biletarojn , la bilet

ojn de la pasa~eroj, revenas al mi kaj diras flustre: 

- Kaj tondigll viajn harojn malantaiíe SUl' la kolo 

kaj malantaií la oreloj. Kaj razu vin ciutage! 
-- .les, jes, mi respondas rapide kaj estas dankema 

al li. ke li tion diris tíel flustre, ke neniu povís ~in aiidi. 

Es~a~ malfrue. La neonlampoj estingi~is kaj la slraloj 

senhomJ~Js. 
Df'post la stadiono ni estas tri en la vagono, ili du 

kaj mi. Si ekrigardas kelkfoie la horlo~eton kaj ciam 

~ktim.i~o skuis siajn lipojn. Kompreneble, virinoj kiuj 

lras 1e la sepa aJ vespermango . povas havÍ sufice da timo 

post la naiía, se íli ne eslas jam hejme. Mi rimarkas , ke 

subite si ri!>!arda lin kun ti:\. lerura angoro, ke embarasite 

li slari~is kaj konfuzite li balanci~is al la malantaiía 

platforrno; tie si~ apo~is, plue rlgardis, deorenis la cap

('Jon. frohs al sIla frunton , ree surmetis la capelon kaj 

eklusis en eksterordinara eksciti~o. Tiam mi vida~, ke la 

fr~lllino, subite ~n ia ene<;pera decidigo, mansignas al mi. 

!\fJ forlasas la vlron sur la platformo kaj staras anlau si. 

- Vi bonvolas? 
- Diru, mi petas, al Ia sinjoro, ke li foriru. Ke li 

for!ru! Diru, mi petas, diru. ke li estu tiel afabla kaj 

fonru! Ke li estu tiel afabla kaj ke li foriru! 

. -:- Volonte, .mi diris .. kaj salutis cape. Mi foriras ~I 

11 kaJ flustras hon al h en la orelon. Tuta li kvazaií 

kaiíri~is en sin kaj pali~is. 

- Cu tion Ai diris? li flustris. - Kiel Ai tion diris? 

Si diris, ripetas mi, - si diris, ke vi estu tiel 

VI 

Ca vivo 
Jaroslav vrc.fjllckY 

Gin de l' dioj pren:u vi nur donoce, 

Ne fidante, ke gi promeso estos 
Pri ple:uro j, guo j; neniam ili 

I gos realaj. 

Ne pretendu gojon, ec ne momentan, 
IVek el polvo penu ol s/doj flugi, 
Senloj de felico ja ol vi fremdaj 

Restos por ciam. 

JÚel jus stampžlan moneron brílon 
Prenu vi la vivon, kun signo stranga 

Kaj mžstem teksto, so~volaj eble 
lam de Sfinkso. 

La simbol' kaj skribo enigmaj restos 
Eb!e gis Zn fín' de migrado v:a. 
Kies kufp'? lVe vi la moneron stampís, 

Gin vi ricevis. 

[{Žel gin redoni? Por la respondo 
Nul' la temp' liveros al vi -5[osilon; 

Zo/'ga gin lau eblo konservi bríla, 
Kiel komence. 

Vian cenu volonl La koron stonu! 
Skurgu korpon vian gis senkornigof 
Dubu, cu ľ enigmo ec super lombo 

Solvon atingos .. 
El la Cena: Milos Lukás 

afabla kaj ke "i foriru. Kelkfoje si ripetis lion. 

- Jes , vere, li balbutis konfl1zite - liel si diris 

lion, diru al si afable, ke si pardonu, ke mi tuj foriros, 

si pardonu; diru al si, ke si senkulpigu min, ke mi estis 

tia maldelikatulo. 
- Volon~e, diris mi. 
Li min kapti ' je sultro, apenall mi ekiris kaj trenis 

mm reen. Mi vidas, ke ]ia yiktimo rigardas al ni. 

- Diru lion alie. Pelu, ke si tuj diru al "i , cu si 

pardonis min. Ii elvagoni~os tuj. 
Ii iris, iom min klInis al si kaj flustris tion al 

si. Si fermls ]a okulojn, apogis sin pe ze kaj dankis al 

mi. Mi pensis, ke si s\'enos. Sed si refortigis. Mi diru al 

li, ke si neniom koleras. Ec ne iomete. Sed ke li foriru. 

Mi tion diras al li. Mi rifuzas la trinkmonon. 

Ni haltas en la antaiílasla haltejo. La vil'O elvagonigis 

rapid(' kaj staras en la densa mallumo de la kastanaleo, 

izole sola homo en la va sta region o de tlu senhoma 

kvarlalo. Mi fajfas kaj ni ekveturas. Kaj tiam, mi tion 

.iuras. la virino sin turnas subite al la fenestro kaj rigardas 

I'n ]a mallumon. Si deprenas rapide ganton. premas 

fingrojn al siaj Iipoj kaj metas ilin firme al la fenestro. 

Cu kison si sendis al li? 
Si voka min. Ion si díras al mi, ektusas mian 

manon. SuperIl uas min sento de silenta felicego kaj 

dankemo. Nur nun mi sentas, ke si donas al mi bank

noton. fi malakceplas la monon tre ~entile kaj profunde 

salutas. ~Ii revenas al la malantaiía platformo. Ni es tas ci 

lie solaj. Mi registras la venditajn biletojn. Ne. ion tian 

mi ne povas kompreni, ne, ti on mi absolute ne komprenas. 

Dum tl'i horoj daiíris tiu ci frenezajo, por nenio. Mi 

sentis bedauron pri tin frenezu]o, kiu staris kieI kolono, 

tic suh la kastanoj. Si estus nenion perdinta, si regino, 

e si eslus la inta al li iom da ebleco, la kelkajn pasojn 

de la stario al la vila o - . 

Kaj ree ni veturis la arkon inter la vag;oneioj de la 

last~ ~tacio ap~d la are~o. La vagon oj haJtis .k~j la regÍno 

starlgls per fJera, maJesta movo, elvagom~ls kaj estis 

foriranla, tute sola. Kaj en tiu momento farigis videbla 

]a spkr"to de la re~ino. 
Si estis lama. EI la ceha: Rud. Hromada, 



T. G. Masaryk 
- EmU Ludw1g -

Arniko de homaro kaj Eiíropno: tie: mi no:nm la 
pl'eúdal1ton Masaryk, se ambaií karakterizoj ne havus pres
kaií la saman sencon. Car, kiel hodiaií sin povus nomi 
arniko de homaro LÍu, kiu kredus je hegemonio de sia 
nacio, de siaj ra o aií klaso, anstataií je Eiíropo; kaj cu 
EIU'opano, kiu en ciuj soci aj problemoj ne sentus pacig
cme? 

La prezidanto gi vivis en sia maljuneco la maloftan 
Jclicon, ke li vidas, kiel la revoj kaj ideoj farigas faktoj 
kaj ke li kulminaciigas evoluon de pensulo al statisto kaj 
l'een de Statisto al pensulo. Qi estas samtempe sorto kaj 
merito, car la evoluo donis al li liberecon kaj necesecon, 
ke li -. dum pluraj jardekoj dezirinta, verkinta kaj 
pl'edikinta pri maniero, kiel oni devus en cer ta parto de 
EIU"opo agi stalsage - mem tiel agu; li faris tion kaj li 
venkis. 

Sed li ne íaris tion kiel diklatoro, kaj en tio kusas 

lia forlo, kiu povas utili kiel modelo. Mi vidas en }lasaryk 
la solan statiston eiíropan, kiu en tiu ci epoko ne difektis 
la dernokratiajn agordojn, sed kondukis sian melodion 
trans ci tiu spaco. 

Macdonald, kies portrelon mi vidis sur la skribotablo 
de Masaryk, provas ion similan, sed Ii ne havas la felicon 
de la komenco, sed nur la felicon de la tradicio kaj ci 
lio ne es tas tro favora por lia penado. 

Kiam tiaj evolucianoj ekprenas la povon, cio okazas 
pIi mallaiíte kaj pIi malrapide, sed pro tio pIi generale 
kaj pIi daiíre ol dum supreniro de tiuj revofuciaj karak
teroj, kies energio facile sangigas en aÚlokration, kaj kiuj 
eble nur tiel povas atingi siajn statajn celojn. Pater 
Patriae*) povas ja esti nomata nur pensulo, ne soldato; 
soldato devus esti tre maljuna kaj matura, aú li devus 
esti bel ega escepto kiel Washington. Popola deveno donos al 
li por tio pIi da kapabloj, ol aneco al privilegiita klaso , 

kaj ke hodiaií en ciuj landoj de la tuta 
mondo, ankaú en la malnovaj, regas 
bUl'gOj, en multaj ec filoj de laboristoj , 
es las fakto same signifoplena, kiel 1a trans
formigo de la las taj kvar monarhioj en 
dek ses respublikojn. 

Inter ciuj mi vidas Masaryk slarantan 
sur stupo morale plej alta: li estas vera 
popolgvidanto laií tip o de malnovaj ame
rikaj prezidantoj, kaj ne estas hazardo, ke 
li estimas kaj studis ilin. Kun Lincoln li 
havas la saman popoldevenon, bonhumoron 
kaj kuragon, fortikan, longan korpon, mo
derecon, homan sagon kaj bonecon; jes, 
oni oni ankaií povas pri li diri, ke li hel
pis gvidi civitanan militon kaj ke li venkis 

,.. gin. Sed poste la sorto gardis lin antaií 
kugloj de liaj malamikoj kaj permesis alli 
farigi reganto de tio, kion li prirevis kaj 
kion li poste militakiris. Ni rajtas lin kom
pari ankaú kun Marcus Aurelius, kiu sub
igis la povon al la spirito, car li estis unua
vice filozofo kaj nur poste regneslro. »Agi 
estas facile, pensi estas malfacile, agi laií 
pripenso estas maloportune. ( Ci tiuj vortoj 
el la lernatesto de 'Vilhelm Meister enhavas 
la spiritajn aventurojn de Masaryk. 

El miaj germanaj samnacianoj, kiuj 
estis enigitaj en lian staton, mllltaj cerle 
e tas liaj kontraúllloj. Sed nia tasko ne 

r estas taksi statiston laií avantagoj, kiujn li 
havigas guste al ni; alie ni germanoj devus 
taksi Nitti pIi alte ol Mussolini, Caillaux 
pIi alte ol Clemencau, Casement pIi alte ol 
Grey kaj Czernin pIi alte . ol Masaryk ; 
car ci tiuj malprofitigis 1a germanojn, dum 
tiuj volis utili al ili. 

En la tempo, kiu iom post iom denove 
instruas kredi je la venko de ľ spirito 
super la forto, ni havas la devon rnontradi 
je viroj, kiuj es tas spirite ligitaj kun la 
jarcento, kvankam ilia efikado restas ne
kompleta. Kiam mi dernandis al Bernard 
Shaw, kiu povus farigi prezidanto de Unu
igintaj Statoj Eiíropaj, li rediris: Masaryk. 

Tradukis O. Sklenéka. 

Jan Stursa: Prcddanto Masaryk *) Patro de la Patrujo. 
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LA KUDRILO 
Karel Čapek 

»Kun triliunaloj mi kontaktis neniam, « ekparolis 
injoro K(\...;telecký, »sed mi diras al vi, ke al mi plaeas 

guste la granJa akurateoo kaj la formaIajoj kaj cere
monioj, kiujn la jugistoj kutimas fari, ec se temas pri 
nura bagatelo. 'Bl tio ja rezultas certa fido al la just
cco. Se la justeco havas pesilon, gi do estu pe ilo 
apotekista, kaj se gi jam tenas glavon. estu do la 
glavo akra kiel razilo. Mi rememoras unu okazintajon 
el nia strato. 

Iu pordistino, sia nomo estas Mašek, aeetis cn 
butiko bulkojn, kaj maeante unu bulkon si eksentas 
pikdoloron en la palato; si do palpas en la buSo kaj 
elprenas kudrilon, kiu en la palato enpikigis. Nul' post 
momento si ektimis: Jesu'-Kristo, mi povis ja la kudrí
Ion engluti, kaj gi trapikus la stomakon! Jen dangero 
kontrau mia vivo, tio ne estas ja pardonebla! Oni 
devas esplori, kiu kanajlo insíde enmetis la kudrilon 
en la bulkon. - Si do iris kaj alportis la kudrilon 
kaj la ne tutmangitan bulkon al la polico. 

La polico ekzamenis la butikiston, ekzamenis 
ankaií la bakiston, kiu bakis tiujn bulkojn, sed kom
preneble ambaií malagnoskis la kudrilon. Poste la 
polico transdonis la aferon al tribunalo, car ja temis, 
komprenu min bone, pri lezo negrava. La esplorjug
isto, tipo de konscienca kaj glsosta burokrato, denove 
ckzamenis la butikiston kaj la bakiston; ili ambaií Jure 
asertis, ke ce ili la kudrilo nc povis enigi en la bulkon. 
La esplorjugisto vizitis la butikiston kaj konstatis, ke 
en sia butiko li ne hava kudrilojn. Poste li iris al la 
bakisto por vi di , kiel oni bakas bulkojn; li sidis en 
la bakejo tutan nokton kaj rigardis, kiel oni pI'epáraS 
paston, kiel oni lasas gin s\eligí, kiel oni hejtas la 
fornon kaj plektas bulkojn kaj enfornigas ilin, gis 
kiam ili igas ore rugaj. Tiamaniere li konstatis, ke ce 
la bulkfarado oni efektive ne uzas kudrilojn. Vi ec ne 
kredus, kiel bela laboro estas la bakado de bulkoj, kaj· 
precipe de pano. Mia karmemora avo posedis bakejon, 
mi do konas tion. Komprenu min bone, ce la panfar
ado ekzistas du ail tri pli grandaj kaj preskali sanktaj 
misteroj. La unua mi stero estas, kiam oni preparas la 
fermentajon ; oni gin lasas en la knedujo, kaj tiam 
okazas sub la fermilo ia sekreta transsubstaDcigo: oni 
devas aLendi, gis kiam el la faruno kaj akvo farigis 
vivanta fermentilo. Postc oni Ipreparas paston kaj 
knedas gin per knedilo: tio do aspektas kiel religia 
danco aií 10 simila. Tiam oni kovras tion per tuko kaj 
lasas la paston sveli: tio e tas la dua mistem transfor:'" 
migo, kiam la pasto majeste levigas kaj svelas, kaj 
OIŮ ne rajtas levi la tukon, por scivole ekrigardi - mi 
diras ul vi, ke gi estas same bela kaj mirinda kiel la 
gravedcco. Mi ciam havis impreson, ke la pastujo 
estas io virina. Kaj la tria mistero estas la ba,kadOt 
mem, tio, kio el la mola kaj pala pasto farigas en l~ 
forno: Jesuo kaj Mario, se oni poste elprenas tian 
orkoloran kaj rugebrunan panbulon kaj gi aromas tiel, 
ke ec malgranda infano ne povas pli rume odori, tio 
es tas ega miraklo - mi opinias, ke oni devus dum 
la tri transformigoj en bakejoj sonori17i, same kiel oni 
sonorigas en pregejo dum levado de h~stio. 

. Sed klo?, mi yolis diri? - la esplorjugisto do 
eshs embaraslta ; sed cedí pri la afero li ne volis. Li 
prenis la k.udrilon kaj sendis gin al la flemi.a instituto, 
por ke om konstatu, cu la kudrilo estis en la bulko 
jam antaií. la bakado, au Cu nur poste; sciu, ke tiu 
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jugisto speciale satis sciencajn ekspertizojn. Tiutempe 
estis en la flemia instituto iu profesoro, nomata Uher, 
tre klera sinjoro kun longa barbo. Ricel'inte la kudrilon 
Ji komence terure insultis la tribunalojn pro ilia tro
postulemo, car antau nelonge oni ankaií sendis al li in
lestaron tiel putran, ke ee la antausekcisto ne povis el
teni la fiodoron; kaj kian do komunecon havas la 
Henůa instituto kun ia kudrilaeo? Sed poste li iom 
pripensis la aferon, kaj gi ekinteresis lin, komprenu 
min bone, laií scienca vidopunkto. Nu, li diris al i, 
eble do fakte kudrilo trapasas iajn sangojn, se gi enigas 
en paston au se en pasto oni gin bakas: dum la fer
menlado estigas iaj acidoj aií io simila, kaj dum la 
bakado refoje, kaj la suprajon de Ia kudrilo tio pov~ 
jomete difekti. alivorte korodi: tion oni pOHl konstah 
mikroskope. Sekvi li in ekokupis pri tio. 

Antaií Cio li aeetÍs kelkcenton da kudriloj, ne sole 
da tute puraj, sed ankaií da pIi aií malpli rustaj, kaj 
li komencis en la flemia instituto baki bulkojn. Ce la 
unua eksperimento li metis la kudrilojn tuj en fer
mentilon, por konvinkigi, kiel ilin influas la ferm€Dta 
procedo. Ce la dua provo li metis ilin an frese pre
paritan paston. Ce la tria en paston svelantan. Ce la 
kvara en tule svelilltan. Poste li enigis ilin guste antaii 
Ia bakado. Poste dum la bakigo. Plue li enpikis ilin 
en bulkojn ankorau varmajn; kaj fine en bulkojn jam 
pretajn. Tiam la tutan serion da eksperimentoj li an
koraiífoje ripetis, por fari kontrolon. Resume: dum du 
semajnoj oni faris en la flemia instituto nenion alian 
ol baki kudrilhavajn bulkojn: la profesol'o, docento, 
kvar asistantoj kaj servisto ciutage preparis paston, 
bakis kaj pretigis bulkojn, kaj poste ili mikrosko~ 
esploris kaj komparis la rilatajn kudrilojn. Tiu la.., 
bQro daiiris ankoraií pluan semajnon: sed lastfine 
oni precize konstatis, ke la koncerna kudrilo estis en
pikita en bulkon jam finbakitan, Car sub la mikroskopo 
gi detale egalas al eksperimelltaj kudriloj enmeti~j 
cn pl'etajn bulkojn. 

Laií tiu ci ekspertizo konkludis la esplorjugisto, 
ke la kudrilo estis enigita en la bulkon au Oe la butiki
sto, au survoje inter la bakejo kaj la butiko. Subite la 
bakisto rememoris, mil diabloj, guste tiutage mi mal
dungis ja bubon-helpanton, kiu kolportadis bulkojn 
en korbo! Oni do venigis la hubon, kaj li konf<esis, 
ke la kudrilon li metis en la bulkon, por sin vengi al la 
estro. La bubo, ne estante plenaga, ricevis nur admo
non, sed la majstron oni kondamnis je kondiea puno 
de hindek kronoj, car li devas garantu pri sia dungit
aro. Jen vi do vidas ekremplon, kiel akurata kaj rad
ikala estas la justeco. 

Sed la afero havis ankorau unu rezulton. Strange: 
en ni viroj enestas ia kurioza ambicio au obstineoo au 
kio - unuvorte, kiam oni en la flemia instituto jam 
ekbakis la eks~rimentajn b'ulkojn, la hemiistoj decidis 
baki ilin bonaj. Komence ili estisne tro taiígaj, nesu
fice svelintaj kaj iom fusas~ktaj; sed kredu: ju pli 
longe oni bakis, des pIi bonaj ili estis. Poste oni jaml 
sursutis ilin per papavaJo, salo kaj kumino - kaj kiel 
bele oni ilin plektis! - nu, vera plezuro! Fine tiuj: 
scienculoj· fanfaronis, ke tiel eminentajn, rompe-krak
ajn kaj' perfektajn bulkojn kiel en la flemia instituto 
oni bakas nenie en la tuta Praha.« 

El la eeha: M ilos tukás 



.Dimanco de la koro 
, '. Mi ~tá!,as ' eemalfermita fenesťro. La strato 

.~armas dé llOTn;Oj kaj ~ruriloj trairantaj; la koloroj 
de 'la tegmentój d()maj ' brilas diverskolore en krisfJaw, 
oero, kaj en tem etngo mO,T/1ieTlite eks01ws ' raiíka mono-
logo df! gramofono. , " 

c EsJas 'soniera antaiitagmezo diman~a. 
Balda/teno dela Cido flamas en koloro cle héla 

violo. ~. > 

La turoj katedralai kreslros alla nuboj 
. Mi sopiras afliktite en la straton: 
Post 'la pendm!:útj JaJJuzwj dekQntraiía fenestro 

brilas du knab7neto j . . ' 
. !li legás el granda libro. 

!li havas blankan l!eston, orajn ,harojn kaj blu
ajn oh'Ulojn. . 

El proRsima gal'deno tontir.s miefa odor~ d~ flor-
áliti:tj olivo j. , . 

' Mi. estas f,eliéega kvazau mi estu,~ nul' dekdujaro. · 
. [(!fj mi havis b!anhm veston, orajn harojn kaj 

bLuajnókutojn . 

Lá ·songo de mondcivitano 
,Kion vi farus , se vi estus milionulo? delnand~ 

min foje amiko. 
. Mi aéetus jalťton kaj mi veturus en Za maron: Mi 

l;uprenus oombreto jn kun rigardo al la maro en Ams
terdam, en Leningrad, en Lisboa, en NapoZí. en Is
.tanbul, .en Af.exandria, en Capetown, . en New York, en 
Rio de Janeiro , en Adalaix1e, en Bombay, en NagasaJCi; 
en Hong-Kong . La arango ~ la oom1ireooj estus tute 
~implq,: tablo, sego, lito, apogsego, p 'anolo, .bretaro kun 
kelkaj liliroj de poeloj al mi plej k(JJraj. Se mi alvet
urus al iuel la diritxzj havenoj, mi forirus en mimt 
logejon kaj restus tie kiom longe ol mi plaťus. En iu 
mi gastfgas elPe sole unufoje dum m ia v:vo . Mi estus 
liel en la ve~a s,~co de la vorto mondeivi,tťNlo. 

EI la libro : Ponto super la mondo. 

El la 6,éha: O~o 

Sonetol ,!-l H~lena 
,~tI , ,y • 

- Bartos. Vlcek -

J. 
Ne 'estis ja perfiď, ke vin mi iris for, ' 
kaj mÍt1 silen,tad' Iw estis fin' cle l' 0JJn' , 

vi bone seias gin. Sed kiom venis hor',' 
en kiJasVenis jam de nia 'amQ flctm/ 

kaj ,esti IlJUr katim' minacis nia senť, 
'Tompigi ;devi:s ja ta aronea ret' 
pro kin nia kar inkl~~ aľla tent' 

'!'lir dorini en ri'P0z' pos~ . za komenca vet'. 

· Suferas am'ooll ni nun doMe en sake' 
kaj cin du'ba sent' en; gi rei'Ya.s klnra, 

'. unuťln , amon. ja Jeookos la ropir' . 

Revenos tiam mi kan plena liberee' 
en ~mia frekl kor'. Sur via brusío kara 

, ripozos mia kap" sen iu plua dir'. 

II. 
Travivas jarojn Trii en malta hor' 

,i kaj· vidas nur· za o1'ŤlW1ílcan gernon ., 
, de. via ~orp'. Ne BOla cSfxt,s ,můJ kor': 
'Jus via :bus' sur mÍia Vekis tremon, 

'ka( via zon" ~Juso. óirdi.s sén ri:proc' . 

$llb m ia manoÚld' koj k~. hordo 

de tJi0Ů!n' Ji1:s ' kGnt,é4 VŮl vot 
kal via . br.usť tll mia en konkordo 
.' ' . f . ".' 

si,n pr.emo.JJ. Trinkns plend de oviti;' 
mi Tonton ' de ' forges' kaj MW IOrdo, 

• jl?n "Idu ., sida$ ja ' é~ sverJa' tim'. 
~ 

.. Sur vaga voj' de l' am8'Opir' Wl Iirid' 
. ",}Jerq.ita jam; mi Bdias, .ke por' dol~ 
· de vítl korp' ne ~ řil lim'. . 

El 1á óeba: RlJ.d. Hrqrru:rtŮI 







MALLONGA KARAKTERIZO DE KELKAJ AUTOROJ 
REPREZENTITAJ. 

Jaroslav Vrchlický estasplej granda novtempapoC'to ' 
ceha, kies ricega lil:iko kaj epiko ampl~ksas la mo.ndon ~é· 
Illltiko ~is tempo moderna, li signiťšls . ,la -xulmino~ de 
roulantika poezio ceha kaj li es tas la pÍoniro de kó~rob
politismo inter cehoj - kontraúe Jan Svatopluk MaclUJ.r :,.:, 
eslas l'epreienlanto.de kuragu, konkera realismo, kies ,:{orto 
·stÍj.S pIi pl;)nsá 01 arta - ' K. TO!Danek§atis kantan, mal
largall noton, .f!1pnotonan, sed sentojn tt,lsantan - Em'!:
nuel Lesehl'ad komcncis per intima kaj sirobo1ista -liriko, 
el kin:li ,ahenis en gojan 'prikantadon de la beloj de Dni
verso ' kaj de ' la: , dia misio horoa -- Jan Vrba kultq;ras 
·en siá v'erko precipe la ' pejza~opentradon kaj la anímon 
de aodujo ~ Karel Capek. korobinas aventure la ciutag
eCOJ;l de la . vivo klln l'omax:»-tisroo .de ,sortaJ intervenoj', 
kiujn li; lasas solvi de filozo,Eio dé sperta raci o - horq 
rakonUullo estas Zdeněk Rón - Jarmila Hasková estas 
,'erkistino de fa.milieca humoro - Stefán K.rcméry es~ 
delikatl\ . ·lirikislo. 

FR,ANTISEK 1?ODESVA, 
-Ia autoro de nia kovrilo estas frapanta apero,. inler . la. , -
modernaj axtistoj, kiu ne ma1juňigis sur la unua stadio 
de sia . evoluo, ,kiq sciis komplete liberigi de la regionismo 
same, kiel tion bris antá!í li ,káj apud li Filla, Kubín., 
Síma kaj Zamazal; dev~nantaj same kiel li el 'Moravlo. 
Li sciig komplete Toffipi la feran ringon de lit ,trad~ci , 
kaj ne tin'll-s ·enspiri 'ia ftehn ~europan aeron: "" ... 'Ilt\"r 

Lia ekspoiicio, okazinfa en la nuna autuno en PrahaJ ' 

montra$~, provizore la {jnaň , státon. de -lia intereSa evoluo, 
La greka roiťologio IÚlptis pense. la pentri~ton Podesva, 
li vidas~in en.:.;felica ·kam.paro ·· kaj 1i montras ~in al ni 
pel: ko~orotka~ en .. ko~rono ~au ,ma?iero d~ l-a,~~temp~,j 
arhstoJ ' frallcaJ. FlguroJ kunmllaaJ gesto] fal'lgl$ entute 
parto de, la .I'.n.od~I'na fIgura pentroarto. Eslis geamantoj 1 
banantaj knabinoj ; es tis lavist1noj, gardelŮstinoj. )lian 
deverior{ oni povas 'dedúkti de ' la :ranitaninoj de 'Gauguin,l 
kiuj farigis iom post,. tom . personoj..;seJ.l hejmo kaj sen 
cerla ap'arténo nacia· au rasa . . Keilin. 'Podešvá metis cn la' 
anlikvan Gte~ion, estaš' akraspirita trovo' kal inventa ago. ~ ., 
Ni konvinkiga~" k~ , ilL ~airis , j'a,m ta . ant~uajq. etapojn 
cvoluajn de Polleba, " sed nur· nilD ili estas· logikevet:?j , . 
kaj realaj CD s~a primitivismo kaj"viva:j en"si~ multkoloro. 
Ci tic ili yeni,s enla veran pa~l'ujoI,l ~up la profundap 
bl uon de 1a ' čieló, al 13 <~ blua ·· ma.ro, , cn ,1a .'1wil~tan 
flavon kaj brullOn de lit suda: larido.~ Ofte :nl stal'a~ 
emba1'8Siuj antau la nedifineblQ de tiuj . es~aloj, ili estu 
de Derain au de Picass9: ~ ~i tie 'ni iliti plene kQmi)fenas~ 
~i tic ili estas. e~Lsia ,v~ra héjmo: h~jme;! e~:' la , mitologi~~ 
rcala suda patruJo. . . óf{" 

~ .~ 

epoko J oseÍ Mánes (1820- I 87 I) entu.~iasmisper 'grant!:aj 
monumentoj de la ' pasinteco, P~f studado de kl~mpat;aIiO 
eeha, moravia kaj slovaka,en kiu l~ yidis g<,ll'danton ~e 
la tradicioj antauulajJ ,gardanton 'pl$lj fidelaJ;l. de 1:3. . rása 
trezoro. Josef Mánes havis vjdeblan tendencon al stilizado 
dekoracia. Tio, kion · €lni ';hodiau noroas \ -pura "pent.:ad6:i , 
brilas eksterordinare Kaj vi ve ce Josef Navrátil (1798-
1865). , 

Dum 1a alveno de' la: pentrista rell-lismo; kiu ' sin 
anon'cas cir'kau la jaro 1860, ,komencas montrj~i me~vola 
kaj damaceladopor proksimigó ' ar la fia,nca arto. La 

_ .. historia pentrado estis kulturata de J aréslav Cermák 
.(1830""'='18']8) kaj de Václav Brožík (1851--:-1901), ~ la 

~pejzáM de Antonín Chittmsi (~ 8{I7- I89r): 6iuj tri 
lo~antaj en Parizo. I\,io koncernas . ta:lenton pentristan 
:puran kaj simplan, neniu tiám~uperis la tro frue mal
aperintim Karel ' Purkyně ' (1834"""':1868) .' .1Gmt~aue ! en 
tiu direkto verkon fjnlaboritan postlasis 'J ósef V.Myslbek 
~ 18(18-192 2), kiu s~k~éšis . ek~omÍ>reIi'i . ~t;lp~e ll! ~rinc: 
~~oJn' ~e 1a ťranca rea~lsmo \la~, prop'r~ : ~a~l?m k~J lau 
ilikrel formon gran·dlOzan, . huha~lgls . a:lh la titolon 
.de la fondinto de la moderna, skUlptista 'artó . cěha. La 
patl,'iota noto resonas ,pIi forte kaj pIi ko.rlyin:ke , 'ol: ce jil 
alia' artisto <en la ~érkoj , de Mikoláš Ales ' (1852,I9l~) 
kiu. bildigis ki.m rn:ulte aa emocio kaj delikatecQ ' okazint
ajojn ,el ln pasinteco $alDe ,kiel .scenojn klimparajn" En 
tiu epóko la a~to se~vís k.onscie al n,aci~~ p()lit~~~ja~plr~~. 
La sekv,anta generaclO, klU komenClS. SI.a'.1 akbvecon cela 
lino . de la jaréento, kaj . unuigis en ~S?ciO)lŮb la , egidóde 
la ~granda nomo , de Mánes, baví oka,zon pqr ko.ncepti ' la 
.arton malpli tendence kiřj sin dedici alr.ser'cado 8'e . puia 
formo. Intel' lukitektoj dé tiu ci -grupo farigis glej emin
rp1a 'Jari Kotěta(:y87r-': I923)]a fo~dint6 de la model:ha 
>, --I • " ;".-.;;' 



éeh~'c áriJtektur<1; 'řiČe t\lien6ta ktér' peritristoJ eštis .lan 
Slavícek (1870-"':":.I9io~, kiu aligis al sia eksterordinara 
taJento scianta eséiligi 1a k-olor'on sub radioj · de la lumo; 
aJ.i~nema1pli· valoran 'kapablon: sintezigi la ., anírnon 
de 1apejza~.oj, kirijn li pentris, " Max Svabmský (1873) 

.. ákiris merifitan . {ambit kielportretisto kaj . gra-vuristo, 
dum Joža Úprk a ( 1861) preferis bildigi kamparanojn 
slovllkajn kaj iliajpkostumojn vivkolorajn, Dus'an Jurko
vic .<1:868) entuzias~i~is per popo1aj konstr,uajoj 1ignaj 

\' 

POJ( soivi ia,:'P!obiemojri de : Ía Ďiintempá árkjíektur6: 
Tr&. esprimita senco ornama m~mtri~as ~ .. Alfons 'Muc'hti 
(186í» kiu vj!adis dum longaj jaroj en P!lrizo, kaj ce 
JÍŮ5ub Obrov~kÝ;(:1~82). La 'y-erko de, Jan . Stur,g.a(.~8.8!?-' 
1925) pruvas instinktan skulptistan '{alenton kunigitlj.;n kuli 
cksterordinara forto kaj. l'egulitan de nohla disciplind 
rilate formon. Flanke de tíu .. Ci generacio' 1a komencd 
de la 20-a jarcento vidis . formi!~i grupon artistan or.ien~ 
titan 'a1 kubislOoeltl'ovita antaií nelonge en Francujo. 



At.1dtektOf Jote,~ .Goúr (188b) ~kaJ P:avel Jan4k (,,882)1 
dekoristo Jfr1lIltik.lt ' , K yse~a, ! ( 18~h , . ,sku1ptisto: Ottt>. ,Gut
freund (1889- 1-9:17) e1Dinenti~is per labóroj' plenaj de 
álta stilo ~aj de,diÍtíra artavaloro, .TIiaj' laboroj ''estis ·ae -ta 
unua komencó módeloj al Víco de junaj artistoj, .ltiuj ,en 
la arkitekturo' esprim:is sin 'per : konstruktivismo · ,de tre 
sobraj linioj,éD la pentrado kulturis kubismoD kaj super
realisDlori. Esťas kompreneblc, oke CD A-tato sépdepeDda la 
artaj ~il~toj kun frem?la~do estas multe ~li viglaj , ol ~D 
la pasmteco, ke la artisto] hava, s multe pii da okazo srn 
konatigi eI!.sler , l~limoj de si<l lando.', . I 

En la respubliko la moderna arto .es tas bone reprez
entita , cn kolektoj de" la Moder.na , Galerio' de Praha kaj 
en ,la Ga1eiici de Brno. Cehoslovakaj arListoj, ' ankaií eD 
siaj novaj geDeracioj, , irantaj endirektoj 'plejd?versáj , 
dediea~ si? serioze al, fundamentaj problemoj de la arto, 
por afmgl la "komunan ~ celon: esprimf pet 'nova maniero 
plastikan rilaton inter homo kaj universo. , ', 

El la eeh a: Konsl. Koutek, 

KAREt' CAPEK. >, 

. E~le la pl~j fo:ta spirito ~ií a1menaií la plej signifa 
verkl~to ,de la.li~era~ura gep eraclO c~~oslovaka matur~tinta 
dum ln .lasta] J~oJ de la , Mondmlhto. Per la P9litikaj 
re~versoJ, per , s?clal~ re.volucio, per , ~a disvolVo. de tekniko 
kaj ?rga11~W , h. lasls 8m De, sole lI~tele~te msh'ui, sed 

, aok.au , s.e~se kal morale kapb. Car II kun sia generacio 
pasle al~~ls al la problemoj de civitana realeco, kiujn .li 
SOlV8S cla~ sole ~ela!i~e kaj .prakti~e, li kUn ;siaj , kunuloj 
estas ;ko~slde:a!a Spl~lto c~vlla kaJ pragmatIka. En 1iaj 
verkoJ , fldelaJ mfanoJ de Sla epoko, blovas revolucia,hum
oro, aper~s utopia deziro,volbitas pensa titanismo, sed 
Capek ne . glorigas ei :tiujn tendencojn: sed kritikas ilin 
skeptika , .taj •. dedukt~s . il!an ~eu~ehlon; ja ee malutilon 
p.or ~a VIV? p.er sprlta dlalekt~ko romana kaj drama. ', Al 
Sla ~110tof.iak~vJPko, !Ou penetra~ .. tra' ciuj líaj 'verl(ój , 
d?n!s ~ap~kp]eJparte V1van, kJaran kaj sugestan fO,rmon ;. 
kmJuli atmgls post siaj ·júJ)aéaj p~ovoj pn novkl'asikisnío 

;., .' t· 1. 



.. • ta Jt~ ]a. t~ato J osel) cll,runMIistan l;er<Úk~on , 811per.k 
" homapenadq dll ' seua <DnO, privata posedajo, pvitana 
.kaj mititahecQef?O. La .afero ~akr;opuLos (1922) estas 
traglkomedio de ' titana ; sopiro Je senmorreco.Ambaů 

<cfratój kunlaborjs . ank:aií en Adam} Za Jcreinto (1927), kiu 
tamen ne spegu1as 1a gemon de 1a autoroj·,. . . 

'!. Studo~n filozofiaJn Cil . amuza maniéro prezentitaju 
enhavas la Pmgmatismo au filozofio de prakt~a vivo 
·(I9í7), .· sprita jUlalizo . língva estas Kritiko ?cle . vortoj 
(I'92Ó~, en ,plu~aj ver:koj: Priaferoj .plej proksimfl) , 
:Slcal/4alq aféro. de Jan HiJtou~ek,!'La jaro de Za gardenisto 

. kaj ' en lllultaj aliaj)i montras. sin vera .• majstro de . la 
ling;vo; Qbservanta akj-e lavivon, vive reazanta 'alla aktual- ' 
aJoj kaj ',ciam p.reta he~pi la , prematojn. ' .. 
. . En Espetanta traduko aperis lihroforme nUR,krorne 
multnombráj rakontoj , k~f nOveJetoj en . la gaze~aro. 

C "'ml! Novák , 

o 

Jaroslav Cermák: Virino el Montér;egrokun in/ano 
. ve 1 

ni genetaligí§, faran~ cl :Ui permesreg'uiojil. Ni ,opiniis: se 

.
Zur. nenhof , kiu labol·i.s . tiel zorge kaj konscience, tamen 
~~jlip, íIi nepre devas esti kelkfoje neeviteblaj . Kajkio 
estas neevitehla en lirÍ;gvo, tio ' devenas el la na,turo de la 
lingvo, do oni ~in ne hontu, oni prefere faru el ~i regulon. 

".!;,.)::),yp. ~i v.ol\lS:tespondi prL b , afer~ de ľ logiko . 
. Nu,' kOinpreneble mi ne volis senkulpigi gramatikajn 

-;~~aroln.~ivoli§pur em,iazi' JJfe; la ' poeto povas kaj devas 
.libe,e uzi tjqn flék~ebl.eéOi!, kiQIl havas nia lingvo, čar ja 
gusta , t~Ui .ci fJekseh1e·co gin taiígigas, p~r poe~io. Kaj kon-
tr!\ji:" tio . onineniel pqvas argumenti peI: III ekzemplode 
.Z~Ip'~~~lof·.,Jep, la ) é~rj~j 4e "i. s.taI?-pi!ajgran~p~te ja 
hav~s .~ju;p~ajojn en .. laz~enh?fa lingvuz~. KVlnJam!>Q 

. .estas pra'Vlglta "per f!e/1.tjan(); fluida per aCldo; apostl'ofa. 
:apptt,:,ofha,·a), akcenta (akce":thaya), ~manka (mankhava) 
per eagr-!ma (cagrenhava), fiksa (fikshava), Jtona (Atoil
hava); l~aSo{~asiteCQ) per em?a1:Il$? , \emb.ar~iteco) . Pr~ 
hoki, mi _, atentlgas, ke ' substantlvradlkal verbQl povas estl 
u:iataJ netraI).8ir~, kiam, Hi sigq~ ne lp.borqn pel'"la l'espek: 
\ivaubjekto, ·sed.Ia funkcion de 1a :obje~to mem. Seom 
diias ; .. :ki~ro . martelas, (funkcias. i!:iel ~!U'telo)., cu ·onj 
I)e ~>vIis' .d4i: ' 1a mpstQ hokas . (funkcias kiel hoko)? 
TflSki, df!.JJ,pí; J,.apOfl-t~ eble. éajl!as ·strangaj kaj ·dUbaj en si 
mem, sed kuň ta teksto ili. estas tu~ Wlusencaj kaj unua
vide dda:taj, ,ili dotute respond~ alla', príncipo lSufičo 

"kaj neceso.. kaj . krome ne p.ekas . ~on~raií .. fundamenta au 
. ~ťra4ióia' fifau!ó, ~~j ~se 5; b?nYolis . hqpori miajn .versoJ.·n 
per..~a. l~auqo,:, ke ili ~donas sup-pIan ~o1pp.renon(, bo est~ 
:sů~~ prQvo; "ke uz~!il la fle~bl~n .. de.es{l-o, lapoe~D1 
~arsas sur tre bqoe n-ehla ÝOlo. KaJ . se, i Vl tlmas, .ke hUJ 

' erai'e~oj kYaz}':ií iDfe~ros~ ~ . es~r'W:iisťQjn, midevas ~~i, 
'11:e c RJ.! ;tre ~aus~ ~~ ~n, iM,af !r~toJ . ~~. trovus ,9,UI'ba)n 

. i!rllrétoJD. ..\ ." " . . . 
ff. Tri.e;. pa.lol~h~;· PI; la n,eo~<?~fP~,,, p1i ~re, éojas.: ke 
antaií vla,·klarVlílo ml né devas mm' defen~ 'kontrau 1a 
akuz9 pii »íníana "vortfw):ikemoc' ltaf »'nekapaJ;plo preciz
igi ideoni . Vi ja mem ko!tfesas, sciante !ion ~l praktiko, 
Xé :tulUasika: Espěranto tx estáS tr~ . ~a~le uzehla por 
:VemJjc: Nia} ..<,~jof divértasn~": ed tio, .ke [,YÍ p!efere 
"rezi'gnd ~ pri: /~ poeíjo~" dwn ni v~lá8 la l#Jgvon portio .. 
~Jtte . . .... ~ . ,; 

F ........ e .., . . " , i: ,,;:- >";~. . -)-~ ~._ , :'B 

'Nu, u, díri, ke··ei-rilate ni eátu pIi PíneDhofaj 
_'" ~ ""t-
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01 ví. lenekzemple extajo él la ' Lin~ajReIlpondoJ: 
»Esta. tre deziri~de, ke ·ni ne evitu ,rríalfacUajll tr{jdUkojn, 
sed kontr(lue, k~ ni , ilinsercu . kaj venku, CarilUr~ .. tÍiJmani
erc nia Ungvo ·· plene -ell.c.b.origos. Unu el la pl~j cefaj 
taslcoj de niaj verkistoj deoosesti La, eUáborado . d~ nia 
linyvo·.«,l{aj ke.' Zamenhof ci He !lea.b,l(lis nur pri mal-
1aci~ai promj teksto), tion rnont:ras';" Krom liar versaj 
tradUk.oj, ke estis li, kiu ne cesia kura~igi la qubanlan 
Grabowski por la traduko de Sinh>ro Tadeo. Kaj mi 
éstas certa, ke "li ~oje audus, ' ke íu kiua~is éktraduki 
la lnfel'on de Dante, 

K.aj kien signifas ja nu ellaborado de la lingÝo'ť 
Corte du aferojn: plifleksebligon kaj pliricigon. 
. lom posl iom i :;:-' diris Zamellhof -:- kajprave, Sed 

hu LOm ankaú ce li ne ruam signitís iomete. Granda'j 
taskoj cérl~ postulas iom ' pIi grandajn paAojn 'ol mal
grandaj. La tlibllo "pIi, ol la}<'abeloj de Andersen. Raj 
{';injoro l~ad'eo, . Etema Bukedcí kaj lnfero de Dante ec 
pIi g~andaj~,. ciJ:; ili ja es tas ~n .yérsot ;La ne?Iopi~lIlOj 
de m.l re)'lvlgltaJ au enkopdukltaJ . nask~tls el clbuJ du 
taskoJ' .,' ','. 

Vi diris, ke oni prefere lasu la poeziollen gia stato, 
a~merL(la nun. Sed tis kiam do ni ' prokr~tu? K.íu diros, 
kl~m ~h'e:nis-la t~mpo? ~aj, se esp-oT.kiel vidiras, navas 
ph g~avaJ~ ~~.oJn, ~l aa ,ccrte . lra'V~~ . ~i:í. ,hayos "~taiígajn 
homoJn, kluJ llln faros. KJon faru bu, lúu sentas en si 
kapabton sol.e por la poezio? Cu li ~ksilentu, cu li ne 
faru .la laboron, kiun li deziras kaj ari.kau k<!.pablas fari? 
Cu tio .ne est.us· perdoporla lingvo? Cu Esperahto povas 
permesl al Sl ln lukson, ke . gi morligu siajn poetojn, 
Citl' ankorau ne alvenis ilia tempo? 

Endangerigo! - jen la tirno, kiu naskis en vi ci 
ti.u~ lIcrodan ppstulon. Sed cu vere ln pliricigo endan., 
gel'lgas Esper~tbn? C~ .'la literaturaj vortoj eksprese pen
et1'os cn la : clUt~gan hng.v~n .P?T gin ~onfuzi~ Cu ~aj 
komen~antoJ rapldos plemgl slaJn lete1'oJD per Jusnaski,taj 
neologlsmoj por 'la senkomprena :miro de ilia korespon:' 
danto? . 
. . 'Vi. certe. ~e~ ridetospri ? t~u. su.pozo. Al clu esp
l~to plej ,~~llharaJ. estas ~a vortoJ, klUJn II lerniselsia lerno
l~hro,~l ,tiuJ vort?l' do II kunmetas sian ciutagan parolon, '. 
Sl~ snn,plan sk1;lbon. Por: uzi pii' grandan, pIi »altan {( 
vortproV1zon, om bezonas Jam certan 'forto-stl'econ, kian , 
oni lar~ nur, kiam oni metas pri ' la stilo pIi grandajn 
pl'etendojn. ,lntcl'ese estas ci-rilaterirn'nrki, kielmalofte 
oni. uzas e~ ~. la o~d~llaraj ,parol? kajskribo ce tiujn ofici
á.laJ!l vorooJn, kiuJ , tróVlgas Jam " trans la sfero de la 
slmpla stilo. ' Kaj -tametl, ciu hona esp-isto konas kom-·. 
prenas ilin, ' , , 

Do, kompreno 'de vorto. kaj lito de vortoestas 
afer~j malsa,maj, Multe pIi , ft\cile . oni lCl'I~as vorton kom
prem ol , ut:. Ekzemple ml komprenas preskaú la tiltan 
g~rman~ bteraturan Ivorttrezoron, sed · la ' vortprovizo,. 
klUn ml. pOV~B senkaprQmpe. uzi, estas tre . m~~e:ra. Kaj 
s~mee~tas .. prl ~sper~to kal sa~e estos ~lS .bu tempO, 
kI~ tl fal'l~os por clU.1a dua bngvo, le.:r.!uta jam infane 
k,aJ uzata se~cese. Séd ti~, cu ne, ne gri'Vos pIu, ke. tín 
lmgvo estn tlel fahelo faclla. : '. Ý , 

" La' ,s~pre ~olT!it!i ci~k,onstan~o, l~u mia op1nio,,per-~ 
f~kte cert~~as, ke.la poezlaJ vorto] ne mvltdos 1a komurian 
lmgvon, ,lh dó ,ne t?SÓS ' l~ .cirldoj~ de :fa »simplistoj «, 
Sam~, kiel 1~ ,fran<;.aJ 'p0ezlUj v?rtoJ . nemam ~stas uzataj 
~~ s~lpla p~olo au 'en gazetartikolo. Same" klel la arka
Igm~aJ v~rtoJ ~ftr poetoj; ' kiujn" oni stI1-das '.en 'la lernejof; 
nen~~ sm n:u!iass.ur .la langon d~ · ~a lernanto, ki~ li 
babllas kun ~laJ amlko] .. L~ . propag~di~t.oj kaj ignoristhj ' 
do puvas esti tute trankYllaJ, la poezlO. ilin la"as tiaj. Sed 
ehle ~aii .1::,- ' poetój pdvaspeti xecipr:gk-e, ke tiuj ne eks-
j{olDl1D1.ku ilfu. ,t~ iY~. 

-, ~ar ~~telDpe o~ · ofte faras" tiajn eksko~unikojn. 
Rc pu, ,9~ . ~v:uaii ~ask~'n~k} la .esp-istojn, ke ili 
nepre ~evas. esti :~naldl~gen~aJ,í' !Slloremaj" ee stultaj,; ili "' 
d,evas fl{UZl lerm .n~v~JQ.~~t.?fn, .ce .';se)a .~iitOl"08Stas 
bel~om~l~~ ke li ll.Stlgas. iI.m Je la fino de 1a lihro, por 
.parl Ů ili , kapromponkar ·sercadan. Pci 'la lcnndek tis-; 

nunaj neologismoj de Literatura Mondo (Bur lproksfmtini~ 
1000 libropa~oj) esti~is tuta aparta literaturo, oni parolas 
pá »sufokaatniosfer-o «'. Sed . oni forgesas, 'ké,cti estas li
teratura reyuo kaj dona;; mu1tajp poemojn; dl,) ' ti uzas.joDe '. 
nur 1a komunan "1ingvon, kiel raporta 'au propaganda; gaz-
eto. . .'1: '."'"'. 


