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-/'0 , aa/', ustralio. Yia endajo e li valoricrebla 

nur pOl' SL fr. n. o. Bomolu do . endi ankoraú 2 . ,0 \. 

Ir. pOl' kl' l' ' lu KOlllplela tu ljara abono. K Ull l io ci ni 
avt'rl as cleno\(' ciujn satalajn abonanlojn kaj kl ientojn. 
ke ni pO\ a~ uzi bOnl' nul' la Illonon dl' la crfaj púropuj 
slatoj kaj U 'ono. 

• '- 1'0 Frils. Aaúyhoj. ' ia al>ono ' esla" kOlllprencbl(' en 
ordo. La prr~ajojll e' ppreblc ,i jam ricc,i: . 

8 - 1'0 J)ollke/, '10 01. Pa/1ll'kasGTl. Viaj íakluroj <.'stas 
'ol'dlgilaj ~iúj : Dankon. 

,'- /'o Oral/PPl'. lVil/,s:a ll'(J . Dan~(m por la nme!o, .\i 
#lper)Oo: .gjťJ', 'ed bonH>lu pacienc' al mli. Por lon oaj nc)\
doj o' h;n a. lokem nul' 11'(' Illalofle. lIallollyajn 1.nl(jllk
qJn ('1 la llIoderna ru 'tl literaluro ni , olonle akceplo kaj 
bl ni p(n os ilin ec pIi (ruc publiki. 

</,' ,'-ro , F. [J, !\{'usli/l, Je nia plej oranda bedal1fO ni 
principp ne pm as pubJikiaj ar li kolon jam aperintan il'. 
13omoln 'melll \erki .pri tiu terno kaj ni ,olonte malfcrmo~ 
disk ulon Prf gi. 

. ~-l'n \ , n, PerOlO, Espereblc "i jam rice ,i ' "ion. ' i pO\"a ' rícť,i ankorali tiun libron. 
'-";- 1'0 Lilok." i ~ pera.:, , i jam ric('vis cion en ordo, 

fl p eta's parclo[)oI1 pro la konlrall\ ola prokra 'to . k ion ni 
klopodo. ' ripeli ali [oj . La Granda Enciklopedio de 

. Esperanlo ,ttukOraCl np aperí: . Pl'i gia upero kaj prezo , i 

. leoo " baldac. la n ce:ajn inforlllojn. . 
.'.-1'0 lVil!ems. lmel'.loort. Pardonu nian k ll]pon . 

Cer le , ,ja "bono estas eu melo. kinn prmi ' ja . kl' ni ~pndi:. 
la gazrlon 'eninlcrrolllpe, ~t'd , i lunis erar(' ce n i du 
abon lipc>.jn. lnu ordi6tan kaj tmu neordiailan . La dUi.lll 

ni}neniigi ' kaj tia' eraro ne pIu okazo '. 
,'-1'0' . '. Liepaja, ,erte ni akceplas respondkllpon

. {)j~ por librol1lt1 mloj. Bi pO"-l.' e ' li po taj aií tillj de LEA.. 

GR A VA INFORl\IO 
por la vi zitantoj al la ~ "'XIV -a kongl"eSO 

S-ro ' V. Bleiel', admini lranto de Literatura .l/ondo 
kaj redaktoro de la Encikloprdio dl' E 'peranto ,iz ilo 
Parizon. Li e to kon tant 'n la : lanclo de Lit ra tura 
Mondo (tit> aparte tariuota) kaj tre yolont dona cilljn 
informojn kaj kon i10jn al ciu ,izitanlo kaj intere ·jganlo. 

amte.mpe n Pa~izo re tada -1'0 Baghy, cefredak-
toro de ma oaz to. klU ame , olonte clono ' ioformojn 
pri redakciaj aferoj. 

Litera tura Mondo ankaií en tiu ci j aro arango lilera-
turan prezentadon kiť rolo ' inter aliaj 8aghy, H. 

Sclw'arl::. }('an Forgl', S. Crrnkamp, L N, i" ewel, S. 
Bnyholm, Kalocsay, Sárossy. 

NI PREPARAS GRAVAl\ KAJ I~TERESEGAN 
SURPHIZO Tl 

La prf'zen lado okazo t re versaj ne la I -an de aiíguslo . 
H'spere je la oka kaj d uono eo l a uranda 'i.eatrocambl't a 

d l' la konare ej (). Eniro eopaoa por la acelan to j de la 
konare a numero de Literatura Mondo. ~iaj abonantoj 
rajla . eni l'i . ucdante ian li bron ce nia stando all1lpnaú 
por 9. f l'ankoj . En tiu okazo nepre po, tulu senpagall 
('nirbilclon ki u rajtiga por enirol 

Neologismoj 
en ti II ci numero, n e t roveblaj en la P lena Y or taro de 
S. A. T.: 

sam ('so : j uela ekleú a servis to 
loko: varb anto en tenejo 

heií. reh:a ( gr('ka) : Mi ektroyj ! 

J) iJ'i ( lati l/a, : Mj diri ! 
futuro: e ton teco 
lw j lo: papprdrako 
retro: reen re turne, 
1';'11''0: reen, returlll' 
plumpa : m algracia m uleleoanta 
pre:i: aprez i. gu le tak 'i 

l~a klisojn a/able pruntis la " roata !..ullum ccf
instiluto lJ atica Hraval ka. Zagr('b. 
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Ec!, povra, kajprohibi, kaj ob..~kura. 
Ho, kía Jisto drasta kaj .tel'Ura! 
Jťermu la libron; letu gin alplailke; . ' 
S,!ngu pogtkartojn (marko nul' bildflanke!) . . 
Séd eble tamen havos vi komprenon: 
Ke aHa ~U() indas altan penon, 

'Kva.ra. sceno ' 
MAKS, ZAZA, HUGO. 

I _. ~ , 

HUGO (aperas ée Za pordo) :, Zaza, 1a 'beboploras. 
(l'U1·~nenU!- . silento. Ma1~s 1car Zaza esp.tone rigardC/s 
ta mumon I de Hugo, ' Ol cspnmas TlC;Scwn ) 

ZAZA (lwT! altradita rideto),' Cti Ja bebo maltrankviligas? 
HUGO,' La ,bebo ma1satas. li,a bebo deziJ-as . vidi sian 

ZA ZA f:l~~~ií lulctanla kun siaj sentoj) " Jes! 'fuj! 
Atendu momenton ! 

MAI<S (kun malica ridelo ) " Sinjorina mosto', 1a 'patrina 
devo atendaš vin. 

ZAZA ( iom tirante ' la vorlojn ' po/' . diveni la .senton de 
Mal4s) : Ho, jes, sed ... sed jl)S mi ,memoras,' ke 
vi meÍlciis privia okupateco, rendevuo ce 'lá Eks
pozici a Komitato kaj ... kaj mi .vola's adiaúi vin. 
Vedajne vi tre rapidas kaj ebleec vi jam )omete 
malfruis ... Cu ne? . 

HUGO: Sed ·!cial vi memorigas linpri 1a forír'o. AnkuÍl 
mi 'gojus, se mi povus iom babiladikun Ylvanta 
artisto. (lil Maks) Sinjoro, bonvolu resti, Estos 
agrable ' por 'mi. 

M AKS (f ilcse tigardante, Zaza-n),' Verdire, mia vizito 'kdfl
cernis vin ambaií. 

. Ekstera infanplol'ado) 
HUGO: La hebo malsatas. La 'bebo vokas sianpanjon. 
ZA ZA (aplombe) : Cu vi restos? '; 
MA/eS (tortl,~re) " Via ed.zo ~iel. afable .. p etis .min restj~ 

ke ml ne pevl,ls nfilzl, t)aR . ~entilecon, .":,, ' 
ZAZIl " Do bone! (Si iras al Za pordo de ladOT'moc(lmbro ~ 
, De tie si turnas sian rigardon a.l Males. Signif--

plene): Por mi egaleI ~ .' , 
M.4KS,' Sinjorina mo~to, la patrina devo., .. 
ZAZ/l " Same !Uel ce , vi la pab:a ... Cu ne? (~i forÍJ~us) 

K 'lVlna. sceno 
MIlKS, HUGO , 
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, Nik~~~puolaJu: kiei ' du ho~oj. 'Ne kieid~ :eze

pokaj kavaliroj; sěd kiel du 'homoj, kiujn: la haz-

ardo renkon!igis. ",'" 
MAKS ' (residígas, (mn 'ironia ridetó ' rigardas al Hugo): 

Mi ripeta~, mi estas je na dispono kaj preta !ioni 

;. kontenligon.; " ' 
H.VGO ( iom ge.nite (Je la kolJduto. dé M aks): Sinjoro .. 

'Nu kiel dirW ... Jes! l\li volas paroli 'ne al yiro, 

sed al ' homo. Lasu tiajn ' e~primojn. Mine legis 

sufite da romanoj pOl' t.:onyene respondi, sed dUDl 

rnia malIongl!- vivo nii jam travi vis ' tÍom ; ke mi ne 

dezirus- oferi ]'a nunon ' pormalcerta kaj sufer

plena estonlecQ. 
, 'MAKS (ironie): ,Mi ne dubas pri tio.. 

HUGO: Nel Vi ne bone kOrriprenis min ... Mi' tre amas 

mian edzino.n kaj ankau si --:- nu, lau siaj kapricaj 

' íriklinoj - ámas " .min. Ec si mem ne ~ konscias 

sufice "pri , sia alIlo. al mi, seď ,si estus treege mal
felica, se si perdus min. Ne 'miru pri tio. Mi konas 

, la vi vOn ne el ro.mimo.j. ,,' '. 

MAKS ( pro la, trankvilode Hugo perdasci,(lf!1. pIi sian 

aJ'ogantecon) : Bone, mi. ko.menca~ kompreni ~in, 

sed ne tute klare ... Fmfme; ' kion Vl deZlras 
, de mi ? ' 

FlUG,o: Nurtion, ke ne, doloru al 'vi pli, ... ke la infano 

' ne similas al vi, ol do.lo.ras almi, ke si ne similas 

a:l mi .. , Ne rigardu tiel konsternite I 

MAKS ,(tute embarasite): Sed sinjoro .. . Ba, kiel vi 

" . povas imagi, ke tio ' doloras .al mi. Finfine la in-

. fanó . ' .. la Ínfano... , 
, HUGO (farigas 6iam pii "aj pli certa, en s.ia konduto "aj, 

, sinteno. Li sen tas, ke li ven"os ce la fino): Mi 

" konas vin tre bone. Mi scias, kiu vi estas kaj kian 

r010n vi havis en la vivo de mia edzino en s,ia 

knabineco. De kiu mi scias? Ne de mia' edzino. 

Si~j pl~j b0ria~ ami~n?L rapid.is •. bonv?l~, infol'm! 
mm tUJ post, ma gefIanCIgO. Pn ClO kaJ ClU. CU VI 

kom.prenas?Pri ciu. 

MAKS: Sed mi certigas vin, ke. . . , .. 
"'BUOO: Nenion certigu! , Vi :ťinludis nan rolon kaj vi 

havos. neniam ,ylu similan rolon en sia nVD. Tion 

ml certigas' al vi. " , 
M1.KS ,(momente sentass,in ofendita): Nenion certigul 

Tio .dépendas ne de Vl, .•• , 

HUGO (t;ankvile): Kaj . ne de vi ... Ceterevi 

v~nis: por ven~i. Cu? .. Sed kion kaj pro. kio? 

MDmente jnter , ni Ile estas gI'anda diferenco. Vi 

preterlasis la okazon kaj mi · . . . nu, mi iomete 

malfruis. Sed la pasintajokazajoj aparlenis al la 

Vi,'o, La nuno. apartenas ..: sole al la Amo. 

M 11KS (delík(lte molíe) : Vi parolas tiel, ,kvazai1 la Amo 

ne -apartenus al la Vivo. . 
!fUGO ( tre si.niple, sed !mre),: Mi pensis jam ofte pri 

tio. Ne rtdu pri mi, sed mi trocvis" ke , la Amo, la 

vera kora amo ne apartenas al la Vivo. La Vlvo 

estas cianl malbela, turmenta , embuska. La Amo 

estas ciam .bela, karesa kaj senpretenda. En lOl 

Vivo cio povas montrigi monstra, sed en la Amo 

ec la monstroj povas plibeligi. Mi memoras, en 

mi~ vilago vivis stranga paro. La edzino estis gib-

' ulino, lJI edzo havis apenau homan vizagon pro 

infanaga akcidento. Kaj , vidu, tiuj du homoj fide~e 

kaj gistombe amis unu la alian. La ~mo en ilia 

rigardo malapcrigis la d~fektojn. La amo estas 

, afero de du geamantoj, La Vivo ne komprenas 

tion, car la Amo ne apartenas al la Vivo. 

MAKS ( ion,!: surpl'izite rigardas la sensignifan figuron de 

Hugo): lndividua filozOfio ... Vel'dire, mi ne 

supoi'is, ke ... 
ElUGO,( senkulpigantc: sin) : Individua . . . j es . Verdire 

mi ne scias, kion ani diras pri la Amo eD la Pan

carandata, en tiuj kvin libroj , kiuj kune faras 

unu libron kaj mi ne konas la opinion de la Fratoj 

Karamazov, .nek titm d~ .Onklino. Betty, sed m~ 

sentas, ke ml ne povus VlVI sen mla edZlI10. Cu Vl 

. komprenas min? 
M AKS:· J es. Mi komprenas vin. Vi faras korppromisojn 

al la Vivo por .. por. . . ' 

HUGO: Ne sercu la gustan esprimon. Malfacile ~in 

trovas tiu, kiu neniam amis, sed ciam estis amata .. 

Vi :kaj mia edzino estas egale egoistaj kaj pro tio 

yi kUÍle neniam povis renkontl harmonion. Mia 

edzino kaj mi . .. Nu, klon diri? .. Kial vi rig

ardas min tiel konsternite? 
MAKfL' Ne ' konsternite, nul' mire. Mi konfesas, ke via 

parolo al mi sajnas iomete trafa. 
HUGO ( sincerej : Mi gojas, ke fine mi sukcesis troyi la 

, " vojon al la homo. Mi eatos danka. Mi pruvos al 

• 
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s~iigas:' lf;l bitěto~;§i métJrssur' . I~ t0,6lon 1caj 
§ancelig~" ekirtis al la kuirejo. 'Ce la pordo §i haZta~ 
'/caf iom hezite:, mallauU! iJokas ,.,sian edzpn. ) ÍIu~o ... 
(lom' pii lalite) Hugo karal . .. Tiel forte li faJfas. 

, ke li '~e . . aiídas. ( Pli .lmlte f. Ruuuugo! . 
HUGO (~,*:ré): J(ls:;> .• < ,Cll l/.L: bebo .•. ? 
Z2-lZA:Si.dormcas ... Hugol " 
HOGO ~ekster~): Tuj. 1ll,iakara! lus ,mi metis la .lakton 

, SUI- la P',rimus~a"paratop ol 'ITU estas la kvina. ' . ' 
ZAZA ( laílgvore): Ko~pr,en,ell~, 1a lakton . . . Estas Ja l~. 

, " kvjna. ' Pl'~skau mi forgesis. (ll'an;te al la sofa 8~ 
, deJ/;ove <p.renruda bileton. Pala ~ideto flirtas édiaj 

liPol') La , v,engo 'prokrasti~is do ~is morgaií ... 
Ega e,l Pol mi egalel ' : 

HU.,GO ( ekstere): Tqj; kara miar ' Tujl ' 
,tAíA ("emeta~ 'Zi) .bileton sur ' ta tablor- lcaj iras al la 
,,'" sofá, eksidas) . 

HUGO (venas kun blan,7ca antalitulu) 6i"kaii ,~ia talio): Cu 
'vi ' estas' laea? "'~ , . , 

Z(lZA .(distrite): Cu Iaea?' Jas. Mi estas Iaea ... Cu li ... 
"f;' cu li fóiiris?'" . , , 

HfJOO: "les, li fori,ris. (Kun vigla ,tóno) Do, la bebo 
.' dormas.:La .ett:\lin9~~ti~s k ,aj ekd?rmis. Nu, ankml 

la panJo nceVQS slan kafon kaj poste 81 povos 
" xipozi la,ií .siaplaco: 

ZAZA: Jes; ripozi laií li)i(( placo .. : Cu morga,ií, n10rgaií 
~ li ' revenos? ~ , 

HUGO: Mi ne ~ensas tion. Simple li fofÍ'ris. 
ZAZ,I). : Li forim' ... Pri kio li parolis? 
IfDGO: Ni babiladis iO[Í1et-c. . 
Z4-ZA ',(torturaw dela mallongaj frazoj de Hugo ): Pro 

, Dio, Hug-o . parolu! Kial vi spiu'as lu vortojni> 
. K ion li dirÍs? < 

[11)00 : Li petisminsenkulpigi lil1 PJOo la subila forirQ. 
Z/tZA ( iom hezite lcaj tiranle La vortojn) : Kaj ion alian ... 

, " Cu? "'*, ,~.," / 
HVC.o: Vere, nenion ' Ínteresan. 
~ZA: .(mo!l-tra~te ul la tablo): Kaj tiu ... tiu bileto sur 
;t.; ' 1a tablo. ! , ' '" 
t{t/bp ( ibin" " .troige) : N~ , vidti~ ' preskau . mi!orgesis. 
'" . 1'lonoxbtleto por Dl ,aOlbau 'por' la morgaua '. Ial-

') e:rmo 'de 13 Moderna -Galerio.; Li invitis nin por 
,'''' )lÍout:r:i al ni, sian novan pentrajon. 

ZAZA (reyeme): Do' tamel1 .. ; ,," 
HUGO ťAercem.e); Cll vi ecne ' gojas? Vi ~atas ja tiajn 

0.. ' . Kulturkomedi.ojn. " 
44Z.fl:. H-IíIgo, ~:XÓi ne ,.'iros';,- tien ... , Mi 'ne volil-S, mi ne 

, . . -. -_J' 



povas .::,. 
prokio? ' 

, HUGO (rideú:mte):De kiam vitimas fa, dombestojp? , 
Z/iZA (elCťltimtas): .Dombestojn?! ,Mi ne komprenas vili. , " 
HUGO (íóm ruze): , Iio, jes: mi tufef9igesisrnencii ar vF ' , 

la ,titolonde ,lia ekspozi~iota :bildo, »Bovinoj eti{, 
' autllna. nebulo«. '"" ',' , 

,ZAZA (pl'cskaií lerie): .lGo? ... Kion, 'Vi diras? , ,' 
,HUGO: )) BO-VI~NOJ EN AU-TU-NA NE-BU-LO «. 
ZAZA (senilu,ziígíte klinas : sian 7capotl) , , ' 
HUGO: 'SiilÚere dirante ; mi 'ne kornpTenas, kiárnanicth' 

oni ppvas vidi lá bovioojn 'ennebulo, ' Entute, 
díru, aJ mi, kial , estas 10. bpvi.iloj' pliinteresaj en ( 
nebulo olen ' st:Jnbrilo'?, .. Séd e'gale! Ni rigardo'si: 
tiujn bovinojn. ' , , ,,' ~' 

ZAZA ( sl:.niluzii.gite): Bonivoj en 'autuna 'nebuIo ... (Am.al'e 
, Di 'e!ťridqs) Bovinoj! . , . Nur bovinoj!! Hahaha! 'c 

HUGO (volas foriri): ,Pal'donu, kara, 'sed la lakto cstas 
SUl' 10. »P.rirnus«-o kaj ... · " ,'>. 

ZAZA (sen bride rl:das): Bovin:oj, ep. autuna neblilo! Hugo; 
.,. . ni nf\pre devas rigardi tiujň ' bovinojn. I{ahaha! '~ 

HUGO: Mi a,ntausciis, ke' vi gojos. Ec mi meuciis 0.1 li ,; 
ke vi aatas la ' dqmbestojn. , . 

Z/1ZA : Kaj kion Ii respondis? 1 

HUGO ( imitante lin): Mi ne du/Jas pri tio ... Sajnas 
mi, ke lisatas tiun esprimon... S,ed' nun 
lakto . . . ' " ' 

ZAZA: Nu, boné. lm! , 
HUGO (dum foriro ): La kafon lauk,utirne, cu. ne l kara?!:, 

Multtl ,da lakto,mahpulte , do. kafokaJ kvarsuk::. 
eroj . '. (Li forirai). ' , 

ZAZA ( iros al 10 taNo, prenus 10 bilet<lnJ 7'idetonte furnas, 
9.~n inter,lo fingroj, paste lcun subita e7ťflamigó 

. dispeoigas ~in): Ho, 10. malkura~lllo! " .'. ,,', , 
HUGO ( rolJenas kun taso da hafó, kiun li metassur lÍl : 

ta.blan): Jen ]0. via! Kun kyar , sukeroj ... · .. ~téntur 
Ch estas varrnega. (Li forlwrCNi) ,'. ' ti, 

ZAZll (ek~idas al.la tablo kaj hil'las Za kqfon ): Lil gIs~ 
• ,tomba amo n 'ask\s bovin.ojn eu .auluna'nebulQ. . ' 

. Ho, kiel mi mal/unas" lin'!. , . KieL •.. kiel., ;,'(En 
,§iaj okuloj aperas larmoj) , , ,," ' . r 

HUGO ( revenas kun , s.ia taso, kiuň
ť 

li "Jf!Aas,csur lq táblQJ~. 
kaj posle li ékSi:dťis 7ťOn:t.raa'~ Zázd) ;.La,'h.\lJ)6a,Ot.Ir,l;lS 
kaj paejo,\panjo k,áfb'!rkas; ,. ' Vere ni "vrv:ii,sk' 
li). kolomh~J"" . Cu, Z;l~a?! 

ZAZ A (Tipele): J es, kier .la"J{O!9niboj. 
HVGQ(tre f el'vore :Ouvi sc~.as,ke 

J~itel'atm'all PO' Mi 
de 10. ' ..... u .. ~"\J."'''' '' 



< - JÍ.D. NOlD.beřg 

>, !,Ki'Q. kaj kioe!ll~S~-lig~hn~h kajp;i liaj konatuloj. ke ·alh'One.sta h~mlO estas muleblenun vivi en ln mondú. 

Fligelmru}t.lStas ; JUM homo havanta 1.1 agon do -3'0 K.úna~lojn li havas multajn, sed da p~úksirriuloj 

jarúj,; nía1gr.anda. iom gibétá, posedas grandan kaj tro. mahnulte. Bn la m011do de liaj konatuloj-julllul'Oj 

'kurban frunton , kaj 'malgrandan . blondan, barbeto:n. oni lin rigardas trě klera húmo, filúzofo kaj estetikisto, 

La úJruloj kvazaif,plenaj je vaporoO, ,sljnas .keoni .dcvas sEd párpli pri li, tiún malmulte 'Oni faras. Ec dum 

'ilin 'supervisi per <tuketo, por ke iH helflhl'ilu. ' , monkolekto oni . pri li . forges.as, nur esoepto, kia.ID: 'Oni 

. Ofte ~ante malrapide' tra.Ia brna. strato .por ,dúni htzúnas monon 'plOt ia grava 001'0, 'Oni ' l'ememoras pri 

lec~únon, 'kIinigin~a, lokinta ' 1.1 .manojn on 15:1 pús'Ojn. li. Tiam iu sm turnas: 

li ,pensas, ke on !á múndo' vivis Ihultaj grandaj liomoj: ,- Pri Fligelman ni tute fúrgesis! 

J3údho, ,Spinoza, ' 'Kant kaj -multa:j aliaj k'uj li, fi10 de - -. J es! ,~ :la alia diras kaj , eiuj miras, ke Fligel-

, ln' kuniva ď sameso ' ~,onas; iliajn filozofiajn sistemoj'n man ,gis Uun ne venis, al ,ili en la kapon. 

, oon~ge kaj ' půvas ripeti čion; " kion li oe ili legis vortÚlll Ki,am 'Oni venas ;aJ li, Fligelman regalas ciujn per 

',post vono. . .~, ' te'O, demat;tdas pri ciuj konatoj , donas monon, sed 

'. Kiam,la vetero' estasbela, la fiakr-új 'ne ekkr.akas disputi Ii ne satas, li ilvitas pli " intiman dialúgoll , por 

je liaj Qr-eloj kaj oni ne . dev:as -raJíiclia[ la loGi-otloj , . ne tusi - ki-el .li esprimas - sian mondkonoepton. 

tiamli pensas ktingojo, ke' ef:ektive ciuj 'fiI,ozúfúj ue La Kúnato forir-ns de li loont~nte, . poste li rak(;mtas al 

éstis "ťrosagaj;Ciu formigis en sia angtll~to, div~nadis, ciuj kamaradoj, kaj ciuj tre laiídas Fligdmanon kaj 

,taíIÍen iom nur divonis /kaj li, Flig.elman scias při Ci'O, ree fprg-esa,s pTi li kelkan tempon. 

'Iáon ,ili' kreis, ' li scias ank,aů, k~ la kvintésellóo eslasPli prúksimo al li estas Levantkovski, instruisb-

la vivo, ' jesJ la vivú m~m. '.' familiestro, havanta ses geinfanújn estante samtťmpe 

. ". :J.(aj pti sia 'vivo Fli:gelman estis tre kontenta. La malri:ť:ulú, sed ciam gaja. IIi kon~t~gis en libl1ovondejo. 

,unu;tjn kvip. jarújn -on VarsovÍJo li pasigís malbone, sed Levantk'Ovskihavas pasion por libroj. Kiam nu~ aperas 

tia~li estis hOInO ~ sen firmaj k.envinkoj , · sen intuicio nová libro, kaj li. ne 'h.av,as la eblon J;ill tuj aoeti, li 

kaj 'pri tiu' vivú. Fligelman :pe ':YOIlCi>llte pen sas. De post I tre cagl:enig.as, denervigas kaj sidante ce Fligelman, li 

ok jar,oj li.sin árangispli ,bone, 'akiris bonajn J eciún- - prú aflikto - nevolas trinki ' la toon. Fligelm:aIl 

,okup?-jn; wIilencante ;vivi trankvile, lau decidaj prin- pruntas a1 li tre olte m'Onou, poste havante 'pri tio 

cipoj ' apartigité de la mondú, sola' eÍi sia .-cambreto de cagrenún, car ln edzino 'de Levantkovski ripooCas !in 

,kvina' etago. : ,. . . -pr'O la ' pruntedono. 

ď~ La lit'O en 'la Cambro *estas Ciam ordiglta ~ la ií .' Kml Levantk'Ovski Flig·elman es tas malkasema, 

pl'opra ma'nier.o. La servistinon li ne ' trouzas) ,estante p<!rolas kun li oftopri si mom. . . 

ikonvmká .. ,kontral1uLej d.e ,cia sklaveoo. ,Se únL'tlev-as lavi ."'. ~ , - La poetoj pensas, ke soI.e iF sentas la be~eoon 

la plankon, ~kionlCcetfm~ ' me~ ~tl půvas pleriumi, li d~}a oaturÓ . . Me,nso.go. La diferenoo konsistas nur Cll 

·dprocasal si, ke li faras kolTIpromisojn, konvil}kigintcl, Hl, K~ ili, kapa~las , la senton eligi poetformo, kaj mi 





'Ae:dakUš~ 
"Jeanforge-felllke 

nun 1<\ gi1ivecon d~ , l~ - situacio ' koncerne tiu~ ci filmde
mimdon, .. ne - scías· kompreni kaj t l;\ksi la grandior,ajn 
sallwjn kaj sekvojn~ kiajn; Esperanto ' povas haví en, kaj 
per la' fihúol »Esperantoll Sul' ~ ektanon, en la sonfllm
apa.ralQjn, instali:bj? encíuj kinoteatroj de la mondo! Es
peránton, " F;speranťbn , o'Esperanton I«' ni kriu. ' 

" Sed ' lio ve. -:~niaj krioj n c atingas la iom surdem-
ujn orelojn Mla fihnpoteRculoj, 'de kiuj ni hundhumilo 
nt~mla~ , ~llbtel)on ~aj kompr~Don por ni.a do~~otat? , ~spe: 
r31)to: Nl devas pIi laute kaj tute energie kru, kneg1. Nt 
dev,as ' fari b;ruon, .skandalon, por keI\i estu audat.aj eu 
la' hodiaua bruo de la móderna mondol Ne suficas nul' 
kélkaj art,lkoletoJen nia -Esperimtagil~elaro , úkaza diskulo 
en niaj ' kluboj aú kunveu9j. ' 

Kjon,f~á? Ni ne ,havas monon, ni nc havas fakulojn, 
ni ne havas Esperantajn filmaktorojn, ni ne havas 1.5-
pe'rantiin filmt:e~is(jron>, nj ',enťute ne ha-vas spertojo, ni 
ne havas kuragon , unuvorte.: ni havas nenion , ni cst-as ab~ 
salutaj malkapabluloj, ' Finita la afero, , ~ 

, Sed c~:Ujare 'ni hayas Universalan Kongreson de Es
paranto. Kaj tiu ci Kongreso devas diskuti pTi la afero, 
'I'i,u ci Kpngreso devas cn Parizo finfine IOll fari. (ti 
dt,1Ja,~iJ:taki ciujn fítmproduk/aTJ,lojn de la tu/a mo,ndo per 
/'('zoluf;j.o l:Pe_~: ~,?aoifest? , d~l'ektat,a al ciuj filmisto~ , tak
jurllalOJ en CI!iJ land'oJ, dlSsendata pel' la telegl'afagent
(lJQJ ~ar iiiuj gazetoj. En tíH ci mariifestl), eu tiu ci rez 01-
Utió (au ."k:íol ajn Dl nomu gin), en tíu publika letem ln 
»{( ollgreso, la I.unvenintoj - elllO ~nacioj de La mondo, 
atentigas -:Za fílmpl'oduktantojn pri Esperanto" kiu havas 

, plej ,-(au,gaj,n ecojn por' servi křel ,inlernacw lingvo dn la 
" Jilm o! La Kongreso rekoníená{Is al la .fz1mproduktantoj 

I,urni:. sían ,ulenlo,1l pleJ intense ' al Esperanto -kaj, konsiďeri 
gfn 'er:' ta prod,ulitado de fremdlingvaj v?,r~anl?j de siaj 
tiJlmoj. La Kong,'eso l'elťOfi'tendas at clu7 fllmaklo/'o] 
okupi ,sin p,-i ta lernado de liu facild lingvo, la Kongreso 

".rekom endas ,~ , .« .ktp . 
, Tjun.ci manifeston au rezolucion ni dev'\S redakti 
ktel ehle ,plej 'šprite káj imprese en cÍuj ce~áj lingvoj kaj 
d;i:$!sendi ~,in ál c,inj ' gravaj 'fi1m:fakgazetoj , filmprodukt
ántoj , fákórganizaJoj. Ccrte, ne estas multo, kión ni nun 
pO),as fan: cn ·Parizo. "Certe, kelkaj el "i profetos, ke la 
rezulto e-stos nula. Certe, "-11i ne espel;u ke ' tuj la film~ 
prodll~tantoj 'komencq$ turn'Í Esperantajn filmojn. Sed 

, unuan fojon .en la' historio de nia movado , okazos, ke ll!
f:i'h;ndir(lkto~oj: ';: a~do~ ~,ri ~ia Kons.reso,. ke la fa~~<\Zétoj 
kom-cncos ,(hskuti pp tlU Cl .sdlvo (la. pIimulto el lIi estás 
~ ni ,-tre lf'Íavora 1) ; kcmultaj Umaktoroj ekawl).tos. 

• < Cu la Kongrelo en Parizo komprenos; ke la filmo 
nun esÚi$'~,la pl3j , áktuiJ.la hampo por Espet!anto?, Cu ni 
kl?m~nčos ťari la tlnuan paJon por · atentigi la filmmon
don" pri. Dia a:ťe:J'o? Ni :kótrlencll per tia :manifesto,re
zolucio, klu n~ ko.stas mult-on, ,sed ni komencu, komencll , 
kO]llencufinfine ! Estas nun 'h plej lU'~a momento! 

! '. . Jean Forge 

Esperanto. ' 



* 
Komell.ce ,ni vjdu kelkaj~ gazetojn, ne .. p1'iparolitajri 

,Jastf~je: " v,"" 

ESPERO KATOLIK;\: De, ian~a1'o ~i ápcras ~ 
lUspanio en la vig14 ~edaktado dt< .~pastro J, F.ontGiralL . 
El ]i~er?l:~tr~vidpunkto neuio inte~esa . Bona stjlo, . tame~ 
kelkil,J. ldlOtisrtlO): .la uzo de senlt. en 1a senco ~le al1.g1 
estas 10m s[ranga. Celere papero, preso tre .honaJ. ' 

L" ESPEHANTO; dusemajna, ,preskai:í. tuLe ' itale 1'e
daktita, leda p1'op:igandga,zeto: Precipe ' interesa la -po
lemiko -de du .anglaj ve1'kístoj pri la' problemo de la uni~ 
vpr3u'!n helpl ingvo. '., . . \ . 

. AUSTJ1IA ESPERANTISTO: Landa propagru;líl
gazeto. Estas ' menciinde,ke~i .pObUS sulice vastan lokón 
por re~em:oj. Imitinda ekzempl0 por similajgazeto], l~e 

. kiuj l~'í ' recenzado estás ouoriínťane priiorglta IJ Nu, kon~ 
.- . '" - .. ' . ~' 



?? . 

' ]iQ.~c ke li do]o~e spertos renegatecon de neat~nditél; flanko. 
En · ~ihroj ."lastatem~e aperi~.taj en JaP<l?ujo l~ P?V~s ja 
troVl ne- malr.nulta)n 'vorto)n (ekz. ' POJilO kaJ smula)) , 
kiuj starigos al li la harojn. 

, ' '~ 

L.udoviko Totsclte 

u T o 
. 'Korekto de grava o-fendo 

(Pri ]a traduko de Eiígenó Onegin) . 

8inJoro Leo Belmont, Konata kaj satata pola kaj 
esp-a poeto kllj tradukanto, kies pola traduko de la 

_ »One.gin « de Puskín estas nómata kongeniá. kun la autora, 
skrihis al ni s\lb la supra titolo " lete-ron prolestan 
kontraií la recenzo aperinta en 1. M. pri 1a traduko de, 
Nek.rasov (1931. No. 10.) 'Krome tradukon de sia poemo, 
verkita antaií ._multaj jaroj ~esp0nde al la poemo de la 
pola poeto Jankovski, kiu tiutempe, kiain la ,pola, kritiko, 
pro ' poli.tikaj kauzo], malfavore ak.ceptislian, puskin
tradúkon, honoris lian láboroo per entuziasma s<11uto. 
Kaj li . bon voli s sen di al ni ankaií poe.mon de Nekrasov, 
adr!lsitan alli responde je lia s-aluta kaj landa le~ero . 

. _ Bedaurinde, prlf nia malplij~inta amplekso, ni poyas 
puhlikigi nul' eltirajojn el lia letet"o kaj 1a poemon de 
Nekra-sov; ' pri ' la cetetaj ni devas rezigni, 

PostenkODd-uko, kiun ni resumis supre , 8injuro 
B-elmoot diras: 

" »Jén peDsas mi, ke -ánkaií la traduko de · sro Nek
rá~pv prez}ta estos nul' post jaroj, kiel granda ugo , ríc
iginta 1a .literatur on esperantan. Laií mia opinio la ,ternu 
~. graI)da kaj sar~a tasko de esperantigo de la Pllskina 
c~yetko - estas , solvita 'definitive, 'Ne1'liu post Nekrasov 

/ 1renos sur siajň sultrojn' 'tiun či matfacilan lab9ron, 
'al- )~i estus nebezona. Eble la farna, , kaj alte de mi pre
,ita Ka]ocsay ,traQl1kis la lj:lteron de Tatjana (bedau rinde 
Mi ne legis ~in) , sed alia afero estas ll'aduki peeeton 
kaj alia, doni la tutan poemon en versoj - en" ritmo , 
kaj- strofo PuAkina.« . 

Eksplikante la malfacilecon de la Puskinflstrofo, 
la": multajn tradll'klópodojn, 'ofte faritajn k\ln 1a 5an~o 
de .. formo" čar la:konservo d~ formo pruvi~is preskau 
n,e~bl~, 1~ .daiírigas: , 

- » K~.i nun , ekzisias nur au pleQ-aj tradukoj de One
gin, kiuj, transdonas la tutan 9racion, tutan čarrnon, 
tll;tan lertecon ' de 1a strofó Onegma, kgnservante la me
Jodion .de la , originalo: mia tradukq pola; kaj la traduko 
esp-a". de Nekrasov. Preii sufice lau rnerito la laboron 
de ~ekrasov povas ' Otll:. sirnila tradukanto. KTitik'iStoj, ne 
konantaj -la lingvon .de la ot.iginalo, ne yensantaj fake 
pr-i la , karll;ktero - de - tiu laboro, n!) poyas ~si ci liun 
laboronJaiímerite, « -'. '. ' 

- .. - . »'N~eble . pruvi ci tÍe ta tidelecon de ta tradllko 
(tni ,devns ~Oni;studOll kUll muLtego 'da éi~toj),~ed 13 
legantojI>ouvglu kredi, le mi Koriscienée kOmpa6s gin 
kUB,la 'originaIó kaj ',.estis inirigita pri la sameCO de -alD
balí, sameco malfaci!e atingata en t:raďukoj versaj. S<lmeoo 
de 1l1elodio, fideleco de ephavo, kíop vi vola;, :pli? Kritik
jstoi. versajne ,nekop~te Ja /orwna1on, estis mir~gitaj, pri 
.Ja iealec,o; de la' poemoi supozante, ke ~i ne estas _poezj(), 
-sed\ PtÍslUn en ,multaj -p:riskriboj eStis ,intence realá: lia 
pďe(1o éStC;iS vetllCO .náttit!f; _ sed reáleoo 'kunmuziko v.ersa, 
kunelek~j wmaj ~pite~oj eStas special!,- PU8k~a po~z~" 
La ' tracfuIUmo tre dOnil> ph (0)1 PuSkm kaj ne esbs deVlgLta 
dónÍ pu -ol li, .. « ., , • 

, » •• "mi volus korektigi okazan maljustajon far-
itaB,,:31 sro Nekrl\$ov,"esperante, :ke mi samtempe montros 
vojoD álestonteco, kiu pl'ezos la- neforgeseblailmeriton 
d~ la -esp-a traqukinto d,e Qneg:in. ' '-. 

" . '. Leo Be}roon.t. « -, 



Vition .; kril>is 'antaií jaroj, 
J '8, ttidek jaroj pasis jam, 
~éd mi niÍn povas senerare 
Ripeti ,~ion lau 114 sam' , , , 
Mirinde! 'fute , samfatala ,n 

, Kun vla vereideala 
, , ,~, , " " ./._ • "" " ': .. ". J • řt' 

Ttaduko • pala . de ,» Eugen' « 

Fári~is ankau' mia pen' 
, Traduld 'tiO: ' aVEsperanto, 
Kun. nedirebla emoci' <-

Lete~on vian 1egis mi, , 
Enkiu.vi saQ ruz' , sen vanto, 
En tuté ~impla manie;r' 
Al mi 'sa1uti~ kun sincer', 

, , 

":Jes, oni' min r~ptocjs ankall,. :~r~c~p,e4 spitís min do~~~e "c,~< 
,. K~ por )o,,ne~LD « yane fIlur > .$.1, ~tl:lk, . v~nén~se~ ~?t~v ~ " .~ 

• Ml 'pll:t'das: Iastan tempOfllank0t:l: c' " . ' 1;kl,uj Sťroele' ,kaJ SZllaghy~' ~; 
, J I ol '" , I ' , l ' ' J-,o '''i1 ' 'Z 'I ,o I. ' ' " i o, 

l e~aU.bt , m~p,ezuJ,' o •• \~, "AÚI:j, : ,?} OJ: -Kun n~u' ; "/j' .. ;} 
Aristaba,ii f:iu . ~1 relikva."",· ~~. pensls Jl.11, ' keest\l,s ,-sk4rga 
Ma1nova klasika,j' ;mtikva f\ht,ik' ,cl ~j tendar' etburga" t. " 
PIi bone z,Qrgu mi lau , pov' ~e venis ja I qŮa , plum' . ' , 
Pri freAa _aktuala Dov'. 
La nova tempo jJl. postulas ' 
Ali.ajn temojnen batal', 
Ne oro soniÍ nun, sed stal'! 
Ja cie, Cle fajroj brulasl 
Favori .alklasika rim' ' 
N un estas' Ýere g~anda kriÍl1' ! 

. . ," _ .;~i,' ,:., . 

' Miscias::- 'iii cette p;a.vis, 
Sed la e~rha harmoni' 
DeP~kin mintiome ravis, 
Ke eÍl Aielitaj horoj mi . 
Sidadis·'a.ntau ·1a I romano 
Lau ebriUlo kun rikano 

" 
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kiu esUs bone konata 

$::;::==== sub la pseudonom~ ======== La romano, -gajrifnta· ... umianimau' 
.. ptaeon .eé ·, ľa '-j'ugmtárG :k&j: .ta 
,premion' de ,Ia r'ómankonkurso 
de Litératura Morldo , aperos 
post kelkaj tágoj': 

I • 

,,~ 

IVAN MALFELIÓULO 
aperigis novan novelon subtitolo 

En la novelo la autoro 

A 

SIRJAEV 
kontraustarigas la sorton de 
militrifuzinto kaj batalinto, glor .. 
igas la unuan kaj prezentas per 
koloraj penikstrekoj la teruron, 
= ·kiu atingis la duan === 

1 • 

~ 

-H-OMOJ ' 
S"U R L fA ~ E R O 

\ ~Romano de' 

STELLAN ENGHOLM 
indigis sin por tio per sia granda 
karakterizkapablo, altira rak- ) 
ontpoyo, facile stilo, kiuj ecoj ,l 

lokigas la svedan. autoron en 
la unuan vicon de niaj originalaj 
verkistoj. 

Legu la raporton en la ci jara 
maja numero. 

Prezo : 0'20 Usonaj dolaroj afrankite au egalvaloro 
En formato de20X13'5 cm. 200 
pa~a. En kutime plaea aspekto. 
Prez.o bro~. USA dol 0·10. bind. 

Mendu ee la eefdeponejo: 

Literatura Mondo 

1'- + 10'/. por sendkostoj. . 
Eldonas LIT E R AT U RAM O N D.!Q~,:,Budape8t : ;: . 

Budapest, au ee la seriozaj esperantistaj librovendistoj 
"avebla ei eiuj seriozaj '~" 'Č 
esperantistaj ',libristoj': ~ ,~ ~t ) 

IV 

Kiel farigi poeto? 
jen kion instruas proze kaj verse 

ASA GVIDLIBRO 
de K. KALOtSAY-G. WARINGHIEN 
unua kompleta granda lernolibro de la Esperanta verstekniko. 
La kvar partoj de la libro ampleksas eion bezonatan por versfarado kaj ver~uado. 

Skizo de Esperanta Metriko 
pritraktas akcenton, ritmon, rimon, versojn, strofojn, versformojn, sonharmonion, Ucencojn . 

en plej zorga prilaboro. 

Arto poetika 
dooas en spritaj versoj vervajn admonojn kaj intimajn konsilojn al poetoj kaj ver •• muloj. 

Rimaro 
servas al rimsereantoj, enhavante ee la plej freaajn vortbur~onojn de la lingvo kaj pIi ol 

500 proprajn nomojn, kun la markado de Ja oficialaj vortoj. 

Poezia. fakvortaro 
klarigas eiujn neologajn vortojn renkontebJajn en nia literaturo kaj ne troveblajn eo la 

Plena Vortaro de SAT. Ci tiu vortkolekto, klel komDletigo de la Plena Vortaro, fara. 

la libron nemalhavebla por ciu leganto de la moderna Esperanto. 
Ciu uzanto kon ento • ke la ver~a antauparolo ne vante fanfaronas, dirante: 

"NI DONAS ClON KROM GENIO." 
Eldonas Literatura Mondo, Budapest 

Pestviděki Nyomda V' con. F eleloa uerken.to : Bodó K'roly. FelelSa kiadó : Z oldy latvb 


