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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 
A • 

- 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 • • : 

o • 
: EI 1a kroata: 1. Rotkvie. o 
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o o o 

O·OO.009Q4099 •• Q.pg~OO PQ0009 0.ooooooooooooo~ooooo6 



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 

kMfi~~ . , 
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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!. 
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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!. 



n u Dl (J , 
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 . 
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EKRELO 
Leipzig No 24, Lobauerstr. 35 (Germanio) 
PoAtčekkonto : WALTER KAMPFRAD, 
Leipzig n-o 125, 327. 

estas eldoninta pii 0150 librojn en Esperanto 
(prilingvaj verkoj, beletrietiko, eociali_ma kon_trl1ado atp.) inter Hi : 

Drezen; Historio de Mondlingvo bindite. 7.00 mkg. 
" Analiza Historio de Esp-o Movado 1.70 

Puskin: Eiígeno Onegin . . . . .. 300 
Stalin: Fundamento de Leninismo. . . 1.00 " 
Reissner: En la Lando de Hindenburg . -.80 
Flamo: Ce-metoda instruilo por lab.-kursgv. 2.00 " 

Liverado nur post antaiía pago 1 

Mendu senpagan ka1alogon! 

ESPERANTAN 
LITERA TURON 

AL SOVETIO 

, 
II 

Nun ni povas Iiveri dum certa tempo 
tre favorkondice plejparton de la Iibroj 
el nia eldonejo. Interesi~antoj postulu 
tiurilatan informilon de la eldonejo de 

LITERATURA MONDO, Budapest, IX, Mester-utca 53. 

Iltentu, gei struisto;! 
Multe oni " Q~:~,~t.as en niaj pedagogiaj rondoj 

pri la rekta (senper I- ·"'f()-}". Ciuf jam aprobis 
gin kiel la plej taťígan instrumani~ron. . POl: 
faciligi al la instruistaro la instruadon lati t'úl rJ. _ 
metodo, ni eldonis novan libron prilaboritan laťí 
originala sistemo kun metoda 'enkonduko. 

Esperanto per Esperanto 
de L:eono VJenano 

La sistemon de tiu ci libro formas kvar jenaj 
postuloj pedagogiaj: 

1.) eblo de instruado lau senpera metodo (t. e . 
ne uzante tradukau lingvon) komormigita al plen
kreskuloj sen iuj ajn iloj au specialaj ilustrajoj 
helpe de ordinaraj objektoj, kiuj trovigas en ciu 
preskaú eambro, tono, simplaj movoj kaj gestoj. 

2.) por eviti la enuigan sistemon de apartaj 
frazoj ne interligitaj per iu komuna senco, trov
igas ee en la ,komencaJ lecionoj facilegaj rakontoj, 
kies primitiva stilo respondas precize la gramat
ikajn kaj vortajn sciojn de la lernanto en koncerna 
leciono. 

3.) en Ciu rakonto trovigas nur tiaj furmoj 
gramatikaj, kiajn la lernanto jam ekkonis cn la 
antaťíaj lecionoj. 

4.) la gramatiko estas klarigata lali indukta 
metodo, t. e. el specialaj capitroj gramatikaj la 
lernanto mem konkludas koncernajn regulojn. 

Prezo 1.75 zl. au 0.20 dolaro. 
Por sendkostoj aldonu 10% 

Eldonejo N. Szapiro WARSZAWA, Nowolipki 8. 
Prospekt oj senpage. 

SENNACIECA ASOCIO TUTMONDA 
(s. A. T.) KULTURA K INTERHELPA ORGANIZO DE PROLET-ESPERANT

ISTOJ APERIGAS 3 GAZETOJN: 

SENNACIULO, 
aperanta (dum la krizo) DUSEMAjNE, 12 pa~a, kun raportoj el la socia 

k laborista vivo; 

LA LERNANTO, 
4 pa~a instrua k amuza gazeto, monata; 

LA NOV A EPOKO, 
dumonata literatur-scienca revuo, grandformata, 20-24 pa~a, 

En apríl o aperis la unua kajero de ~ia . nova kolekto, riče i1ustrita, el kies 
enhavo ni cHas: 

LITERATURO: Poezio k prozo originala k tradukita. - LA PAŮO DE 
L' FILOZOFO: - SCIENCO: Astronomio. Tekniko. Lingvoscienco. Scienco 
k Poezio. - SUR LA EKRANO. SUB LA SAGOj DE L' KRITIKO, k. c, 

(Unuopa ekzemplero kostas 0.50 mk. g.) 

* 
s. A. T. Iiveras al siaj anoj JARLIBRON kun plena membro
adresaró k utilaj sciigoj. Ůi aperigis 40 volumojn da Iiteraturaj k sciencaj 
libroj (pelu kalalogon I). Laste aperis riče i1ustrita, 104 pa~a UNUA LEGO-

LIBRO kun multaj lingvaj klarigoj. 

PRI ClO: MEMBRIŮO, GAZETOj, LlBROj. INSIGNOJ KTP. PETU INFORMOJN CE 

Sldejo de SAT, 2.3, rue Boyer, Pa.rls XX, 
AdlDlnlstre,o de SAT, KollDstr. t. Leipzlg o. 27_ 
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moj por via biblioteko' 

Prezo: USA dol. 2.20 + 10"/0 Prezo: USA dol. 3. - + 10% 

Eldonis: "LITERATURA MONDO", Budapest, IX., Mester ucca 53. V. 7, 
ricevebla de la seriozaj esperantistaj librovendistoj 

POR 

LA OOE1 HE JARO 

LITERA TURA MONDO eldonis 
du versajn verketojn de la 
senmorta majstro en modela 
traduko de 

K. Ka/ocsav 
En bela!'pekta, arte i1ustrita 
libreto aperis: 

Ooethe: 
ROMAI ELEO/OI 
kaj LA TAOL/BRO 

EI la universala genio, cion ampleksanta personeco de 
la Poeto kaj Scienculo, ci tiuj du poemoj montras al ni 
la erotik_n Goethe. Novan Goethean miton de grek
pagana amo revelacias la Elegioj en antikvaj metroj, 
La rememoroj de maljunulo nutras la tajron de la 
Taglibro, de ci tiu tiom malkagparola kaj funde tamen 
tiom morala eta cefverko. - Prezo brog. USA dolaroj 
0.40, bind. dolaroj 0.60, afrankita. - En silka bindo, 
sur arta kretopapero, farita nur 50 numeritaj ekzempl
eroj subskribitaj de la tradukanto, dol. 1.- afrankita. 

DE PAÓO 
AL PAGO 

en 1a verkoj de la famaj esperantistaj verkistoj 
kaj tradukistoj kondukas 1a 1eganton 1a S31n
titola libro de 

LUDOVJKO TOTSCHE 
konstanta recenzisto de Literatura Mondo 

La studoj traktas pri BAGRY, BODÓ, 
HILDA DRESEN, ENGHOLM, FORGE, 
HOH~OV, KALOCSAY, K. ROBINSON, 
SZILAGYI, STU t:'l~:R, R. SCHWARTZ 
La tudoj verkitaj I' un granda "ompreno kaj 
prrzentantaj profundan analizkapab10n kaj in
i~t r ajn vidpunktojn, detale montras 1a mank
?1n kaj virtojn lle la verkistoj, projekcianic 
1han . 

literaturan proli/on 
interese kaj fideJe. 

La libro 12fl fdga en formato 13.5><:20 
cm. kUll bp-la sirmkovrilo, portreto kaj ma1-
O'randa bio~rafio de 1a verkistoj, sur senligna 
papero pre 1ta ko tas 
bro~urita u onajn do1arojn 0.50 

bindita u onajn do1arojn 0.80 

\.ldonu 100/0 por sendkostoj. 

Mendu ce la eldollejo: "Literatura Mondo", Budapest, 
IX., Mes~er ucca 53. V. 7. ce njaj reprezentantoj kaj 
ce la senozaj esperantistaj librovendistoj 

Patvldékl Nyomda Vácou. FelelOa szerkeuto: Bodo Károly. Fe1eloa klado: Zoldy latváD 


