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jl ]v T .ll. V _I;.Ii. 
-RIll'MOND SCHWIlRTZ -

Se ni fida-s al la ~eoficiala ~timol~gio, ni povas 
aserti, keDio prezidis' la inaiíguron de Pariw jam en 
la pr-ntempoj, tuj post la malfermo, de I' mondo. 
Ti:uepok:e nia bona , urbo estis j,a la paradizo. 

. Sed Adamo estis spérta filolog'o. Oni rajtas míre 
sin demandi, kialli ne farigis la granda patrono de 
Dia Lingva Komitato. Cu ne estas li, kiu kr-eis la 
unuan lingvonkaj publikjgis la unuan ~pologian 
't~muil?aTon ?12fektive, 'la . GeI1ezo koufirm.as: »Kaj kiel 
la homo nómi~ ciau vivan estajon, t~el restis gia nomo.« 
(G.eflezo2, I 9) Ki!j ULAk.:Adam,io estis foudita. 

Ceflru~pulo 'fakte ja ne ekzi..stas, estas ver~jne, ke li 
akcept'Us senproteste ciujn malbenojn kaj daiírigos 
k<?rtusa harmonio de ľ granda I'ondo familia. 

'Nu, en Parizo oni P!eskauati:ngis tiun idealan 
staton. Pr.eskaií, ne jam tute, Car la fiktiva membro 
de ľ 1.. K. K. laudíre tamen ekzistas. Kelkaj personoj 
cm·tigas, ke ili jam vidis lin. Jen La daI!gero, car se 

,poste OlŮ provos kulpigi lin, povos okazi, ke li brue 
eliros el siu mallumo por m.anifesti sian vivkapablon. 
Sed felice ne temaa pri tiu eventualeco. La pariza 
Kongreso sen dube estos trinmf.o, ma~grau la stel'eotipc 
fama krizo, . kin lamigis multajn vojag,emulojn. 

Sukceson garantias la L. K. ~. mem, kiu estas 
majstre, guste, juste kaj science dozita, kiel evidentigaa 
1ft sekvanta statistiko. - Intel' giaj dek memb'lIOj kvin 
estas Jaupri:ncipaj nefl\lIIlantoj. Kvi:n portas okulvitroj:n; 
dumkvin estas normalaj vidantoj. Sed por definitive 
difini homojll, plej ' sl!ge estas obs!Jrvi láon ili trinkas. 
Do sciu"ke kvin trinkas alkoho1on sub' ciuj formoj (ni 
ne .nomos ilil1, por 'ne emb'arasi la aliajn!), dum 
kvi:n pl'deras ookoladon, lakton, kafon, teon kaj .. 
akvon. 

Elltute: ' perfekte komponíta L. K. K. 
EI la multegaj allogajoj de la paríza kongreso 

ni 'citu nur kelkajn: Jen - Scherer, la fama mond
vojaginto, kies c~Irulon tra nia planedo manageris J. 
C. K.,pl'omesis neeeesti. Kompense oni havos la teat
rajon »Knock«, kiun ludos euůnentaj aktoroj kaj, tuj 

, post la kurtenIevigo, ankatl automobilo. Estu certaj, 
ke malgrau Ci tiu komenca Knock-auto la teatrajo 
daiíros gis fino de ľ tria akto. Oni havos ankaiI 
vesperon de Literatura Mondo, dum kiu bOne konataj 
aiítoroj i:ntencas, !au sia kapablo, paroli (ln Esper..anto. 
Kaj eble, eb1e, ~blé, oni .guos nian oratoron, d-ron 

, Privat. Malgrrul diversaj onidiroj kaj senbazaj sus
,péktoj ,li ciam fervore okupigas pri nÍ4 movado, ankau 
post ' sia vojago tra Hindujo. Lia fiera deviw resta.~ 
sensangee la sama: »Unu ~lo - propa-Ghandi Esper
anton!« Nur ~u vo11o iomete modifis sian ortografion . 
..cu tio gravlÍs? ' ď 



Cll E.RH:tTO 
- Clil' DE HJl(fp)iSSJlNT -

Ni irls viziti kun kelkaj amikoj la maljunan ermilon 
lo~antan sur malnova tombmonteto, kovrita de grandaj 
arboj, meze de la vasta ebenajo inter Cannes kaj la 
Napoule. 

Hevenante ni parolis pri liuj strangaj laikaj saluloj, 
multnombraj iam, kies speco hodiau malaperas. Ni serCis 
rnoralajn kauzojn , ni penis difini la specojn de cagrenoj, 
kiuj ium instigis la homojn lo~i en dezertoj. 

Unu el niaj kunuloj diris subile: 
Mi konis du solulojn: vil'o kaj virino. La vmno 

~ajne unkorau vivas. Si lo~is anlau kvin jaroj en ruinajoj , 
supre de absolute dezertu monteto SUl' la Korsika mar
hordo, dekkvin au dudekkilometrojn for de ciu ajn doma. 
Si Ylvis tie kun servislino; mi iris vizili sin. Si cel'te 
cst.is iam dist.ingita, monduma virino. Si akceptis min 
kun ~entil eco, ee kuti afabla carmeco, sed mi seias nenion 
pri si; mi divenis nenion. 

Ko;cerne la viron , mi tuj rakontos lian teruran 
aven"luron. 

Tumu vin malantaiíen. Vi ekvidas tie tiun pintan 
kaj arbaran monteton, kiu videbli~as malantaú la Napoule, 
tutsola antaií la pintoj de l' Estere) ; en la regiono oni 
nomas ~in Monto de Serpentoj. Tie vivis la solu'lo, inter 
la muroj de antikva templeto, antau proksimume dekdu 
jaroj. 

Aiídinte pri li , mi decidis, konali~i kun li kaj mi 
forrajdis el Cannes iun matenon de marto. Lasinte mian 
cevuhm en la gastejo dli Napoule, mi ekgrimpis tiun stran·· 
gan konuson, cent kvindek au ducent metrojn aItan. 
KOYl'itan de aromaj kreskajoj , preeipe eistoj, kies odoro 
estas tiel akra kaj penetrema, ke ~i konfuzas kaj kauzus 
kvazaů sveneton. La grundo estas atona kaj oni vidas ofte 
longajn kolubrojn, kiuj glilas sur la Stonetoj. Kaj malap
eras en la herboj. Pro tio la monto havas la pravan 
Kromnomon de la Serpentoj. La rampuloj sajnas naskigi 
sub la piedoj, kiam oni surgrirnpas la deklivon, elmetitan 
al sunbrilo. IIi es tas tiel multnobraj, ke oni ne kUTa~as 
marSi, kaj ke oni sentas strangangenon, ne timon, sed 
specon da mistika teruro. Mi havis plurfoje la strangan 
i.mpreson, fSuprengrimpi la antikvan sankfan mouton , 
strangan parfumitan kaj misteran monteton, kovritan 
de eistoj kaj lo~atan de senpentoj kaj kronitan per 
templo. 

Tiu telllplo ankoraů ekzistas. Oni ja cerho-Is al ml 
kelio es lis . templo. Sed mi ne klopodis. · eks~ii pIi on , 
por ne difekti miajn revojn: . 

Do mi grimpis tien, iun matenon de ' marto; sub la" 
preteksto aclmiri la peiza~on. Atinginte la 1lupron mi fakte 
ekvidis . murojn kaj viron sidantan sur ~tono. 

Li ne estis multe pIi ol kvardekkvinjara, kvankam 
liaj haroj estis tule blankaj , sed lla barbo re3tis preskau 
nigra. Li karesis katon, ronde kuSantan sur liaj gimuoj, 
k~j Aajne ne aténtis pri mi. Mi rondiris tra 1a ruinoj, 
kles unu parto, tegmentita kaj fermita per brancoj,pajlo, 
herbo kaj Atonój, estis logata de li, kaj mi revenis .aJ. lia 
flanko. 

De tie la vídajo éstas admirinda. Dekstre estas ľ 
Esterel kun pintaj suprajoj, strange elttancitaj, poste la 
senmezuramaro, etendigante al la malproksimaj, it;rlaj 
bor.doj k.UIl giaj multaj . terpintoj "kaj kontraů . Cannes, . 
la .Ul~uloJ de Lerins, verdaj ' kaj plataj,. kinj ~ajn:as flosi, 
kaj kles lasla prezentas , al la plenmaro. altan kaj malnovan 
kastelon kun dentitaj turoj, konstruita eu la Qndojmem. 
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Poste stari~as la Alpoj! kies pintoj estas ankorau 
kapucitaj de nego. IIi superstaras la verdan bordon, sur 
kiu, de tlel malproksime, oni vidas, simile al senrnombraj 
omj, demetitaj laůlonge de la bordo, la longan rozarion 
el vilaoj kaj blan kaj urboj, konstruitaj meze de arboj. 

Mi murmuris: »Kristi « estas bele «. 
La viro levis 1a kap on kaj diris »Jes, ' ~ed se oni yidas 

tion la tutan tagon, es tas unulone «. . . 
Do li parolis, li babi lis, kaj li enuis, mia solulo! 

Mi do povis ion ekscii. _ 
Mi ne restis 10ngtemFe tiun tagon; kaj mi nur klop

odis ll'ovi la . specon de lia homeviterno. Li precipe sajnis 
;Jl mi estajo Iaea je lá aliuj kaj je cio, senhelpe seniluzi
igita , kaj tedita de si mem kiel de la cetero. 

Mi forlasis lin .post .dq.onhoro dainterparolaclo. Sed 
mi reyenis ok tagojn poste, kaj ankoraií unufoje la sek
vintan sernajnon, poste ciusemajne; la rezulto e3ti" ke lŮ 
farigis amikoj antau du monatoj. 

. Nu, iun vesperon fine de majo, mi opmlls ke la 
taiíga momento venis, kaj mi kunprenis mangajojI) por 
vespermangi kun li sur la Monto 'de Serpentoj. 

Estis unu el tiuj sudaj vesperoj , tiel odoraj .cn tiu 
1ando, kie oni kulturas florojn ,same kiel oni kulturas 
tritikon cn la Nordo, en tiu lando, kie oni fabúkas 
preskau ciujn eseneojn, kiuj parfumos la virinajn karn
ojn kaj robojn, - unu el tiuj vesperoj, dum kiu la 
spiroj de ' la sennombraj oran~arboj, plantitaj en la ~acd7 
enoj kaj ciuj valetaj sulkoj , malserenigas ~aj sopirigas je 
amorevoj ec maljunulojn. 

Mia solulo akceptis min kun videbla .~ojo; li .roliL'1te 
konsentis partopl'eni mian' vesperInan~on. 

Mi trinkigis al li iom da vino, kion li ne pIu kut
imisj li pIi vigli~is kaj ekparolis pri sia antaua vivo. Li 
ciam logis en Parizo kaj vivis kiel gaja fraiílo, sajnis 
al ml. 

M,i demandis lin neatendite: »Kian slrangan illeon 
Vl havis venante lo~i snr ci tiu pinto? «. 

Li respondis tuj: »Ha! car mi havis la plej akr'an 
emociegoll, kiun homo kapablas percepti. Sed kjal mi 
kasus al vi tiun malfelicon? Oi igos vin pri . plendi min; 
eblel Kaj . . . mi neniam tian dirisal iu .. . heniam ... 
kaj mi volus scii... unu Í9jon . .. ·kion .alia pensas pri 
tio ... kaj kiel li tion priju~as. 

Mi naskigis en Pariso, miestis edukata- en Parizo, 
mi grandj~is kaj vivis en tiu nrbo, Miaj gepatroj . postlasis 
ál mi renton de kelkaj miloj da frankoj, kaj mi rieevis 
per protekto modestan kaj trankvilan oncon, kiu, car 
mi estis fraUlo, igis min rica. 

Mi pasigis, ekde . mia virigo, fraiílon vivon. Vi seias, 
kio ~i estas. Liberakaj senfamilia, deeid.inte , ne havi 
le~an edzinon, mi pasigis de tempo al tempo tri monatojn . 
kun unu, ses monatojn. kWl .alia, 'poste UDU jarou sen 
k!U1ulino, elektante el la arnaso aa preneblaj au aceteblaj 
knabin.oj. . . 

. Tiu malbon.eta kaj banala vivo preskalí placis a1 mi ' 
kaj kontent.igis miajn denaskajn inklÍItojn aJ Aanto . bj 
seneelaj promenadoj. Mivivissul'·la húlvaidoj, en te~t~oj 
kaj 'kafej.oj, ciam ~ekstere, preS,kaií se~Qteje, kvankam. lpi 
havis decan hejmón.M;i · eSbS ' unu el . tiuj miloj da ' 
estajoj kiuj l'vl!-zaií korkof lasas sin flosigi, en la ' \'Ívo j 
porkiuj la ďJ>arizaj mťíroj estas , la' mni'oj de la · tub 
mondo, kaj kiúj :havas ~Lorgojn pri ' nenio, Car •. ~li~ havas 
pasion por ':lemo. Mi esU!!. ki~ oni nomas .bona. tipo,. 
senbonkvalitoj kaj,8CQ misKvalitoi- .Jen'! Kaj nli j~is min senerua: ' . . ,'. . ~ , 



bo, . de dudek ~~s kvardek JaroJ, mia v~vo flu~s 
malrapide kaj ~apide sen grava okazajo. Kiel ili rapidas, 
la unutonaj Parizaj j'al'oj, dum kiuj neniu epokfara re
memQro enir.as la spititon, tiuj longaj kaj rapidaj jaroj , 
banalaj kaj gajaj ; num kiuj oni trinkas, lÍ1angas kaj 
ridas, nesciállte pro kio, kun lipoj etenditaj al cio gust
umebla kaj al cio kisebla , sen deziro al io ajn! Mi estis 
j~~a, mi farig~s maljuna, ne farinte', kion la aliaj faras , 
sen ia ajn amligeeo, sen enradikigo, sen rilatoj , preskaii 
sen amikoj, sen pareneoj , sen edzino, sen infanoj. 

Do mi trankvile kaj rapide farigis kvardekjara, kaj 
por festi tiun datrevehon mi regalis min mem per bona 
vespermango en granda kafejo. Mi estis solulo en la 
mondo; qJ.i opiniis amuza, festi tutsole tiun daton. 

Post la mango mi hezitis pri la sekvo. Mi ekdeziris 
iri en teatron; poste mi havis la ideon, pilgrimi ,pIla 
»Latina Kvartalo {( , kie mi iam studis la jurseieneon. 
Mi do ,trairis Parizon kaj eniris sen antaiideeido cn unu 
el tiuj ~ biervendejoj, kie knabinoj alpottas la trinkajojn. 

T~u , kiu atentis pri mia tablo, estis tule Juna, beleta 
kaj . ri?ema. Mi proponis al si trinkajon; si tuj gin 
akceptis., Si sidis antaií mi kaj rigardis min per siaj 
ekzereitaj okuloj, por seii pri kia speeo de viro temas. 
Si estis blondulino aií, pIi bone, blondetulino, fresa , tute 
fresa ' IlstaJO, kiun oni divenis rozkelora kaj di ke ta sub 
Ia: svelita korsaja stafo. Mi diris al si la amindumajn 
kaj malspritajn aferojn, kiujn oni ciam diras al tiuj 
estajoj; kaj, car si estis vere caťma, mi subite havis la 
ideon, sin forpreni . .. tio ankaií, pOl' festi miun kvardek
jareeon. Ne daiíris long.e · rrek estis malfaeile. Quste si 
estis libera ... de dekhin tagoj, si diris ' al mi ... kaj si 
unue akeeptis veni nokimangi kun mi en la Haloj, kiam 
sia- servado estos finita. 

Car mi timis, ke si malplenumos la rendevuon, -
oni ne seias, kio povas , okazi, nek, kiu pov-as eniri en 
tiujn bierejojn, nek, kil} vento povas blovi en virina 
kapo - mi restis tíe la tutan ves peron por sin atendi. 

Ankaií mi estis libera de unu au du monaloj kaj 
mi demandis al mi, rigardante iri de tablo al tablo tiun 
infancartnan novulon de l' amo, cu ne bone estus, far i 
'arangón ' kun Si por kelka tempo. Mi rakontas al vi tÍnú 
el la oanalaj ciutagaj aventuroj de la vira vivo en Parazo. 

Pardonu ' al mi tiUjD maldelikatajn detalojn ; tiuj, 
kiuj lÍe amis poete, prenas kaj eléktas la virinojn, kiel 
oni elektas kotleton eÍl 1a bucejo, okupigante nur pri }a 
kvalito de ilia karno. 

Do Ínf konduru sin en Aian , cambron. Estis labor
isíiÍla >l~gejeto pina kaj maklca, snr la kvina etago; mi 
,pasigis tie ~11 eaTIIlajn horojn. Tiu junulino havis mal
oftajn allogon kaj Carmon. 

Forironte mi Jris alla kam eno , por tien meti la 
-kutiman donaeon, post kiam mi fiksís duan reokonton 
' kun la kull-bineto, kiu restis en 1a lito: tiam mi malpre
eízevidis horlo~on sob ' kl()so, du florvazojn, kaj du 
lot o~ i a, fa j o j n; - kies unu, tre malnova, estis sur
vitra )coplo,' nomÍta »dagerotípo«, Mi hazarde klinigis 

. al tiu , portreto kaj mi restis 'konfuzita, tro surprizita ,por 
• -kompreni. ( . ÉstiS mia, 1a unua 'eI 'miaj portretoj ... 

Kiun m} . far~gis .iam, kiam mi studente ~ivadis en la 
»Latina Kva:dáIo«. . ' . 

Mi subite · prems ~in p9r kin pli . atente ekzámeni. 
Mí ne' eraris '. .. kaí mi havis-~emon ridi, Car tiu trovo 
estis tíel neantal1vidita"'-kaj ' gajige stranga; 
, Mi demandiš': ;Kiw estás tiúsinjói:o«? 

si respondis: ' » ~tas- mia patro, kiún mi ne kt;)nis. 
Pabino laJiÍs nun portreton ' al ~i bj diris: ke tni ~in 
konservu: ke eble ~ ia:m util& aJ. mí ... e 

g:i~e~tis, ékrid~"iaj " 'tediris: »micelere ne scias, 

por ido g~ povus utlli al ml, ml pensas, ke mla patró 
ne ven os min lege filinigi . .. 

Mia koro batis rapidege, kiel la galopo de timfuri
oziginla cevalo. Mi remetis la bildon, kusigante gin sur 
1a kameno, metis sur gin, ee ne sciante kion mi faris , 
du banknotojD eentfrankajn, kiujn mi havis en la poso, 
kaj mi forkuris kriante: »Qis baldaií, gis la revido, karul
mo mia, gis la revido! « 

Mi aiídis, ke si respondis »Qis mardo! « Mi estis 
sur la malluma stuparo, kiun mi malsupreniris esplor-
palpante. . 

Kiam mi eliris, mi konstatis, ke phlVlS, kaj mi 
{oriris grandpase tra iu strato. 

Mi iris antaiíen, frenezeta, konsternegita , sereante 
rememorojnl Cu eble? - Jes - mi subite rememoris 
pri knabino, kiu skribis al mi eirkaiie unu monaton post 
nia disigo, ke si eslas graveda de mi. Mi dissiris all brul
igis la leteron kaj forgesis la aferon. Mi estus devinta 
rigardi lá fotografajon de 1a virino SUl' 1a kameno de la 

FraiiliM Lolita Mas. 
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Du poetno; 
./lmalla Nune: Dubus -

~ieiara voco 
Stelaroj maJprokSimaj, bel ser,enaj, 
brulantaj kid la ang'elokul', 
cl kiaj flo1'hcrbejoj lumoplenaj 
flugpendas hele via stranga tul'? 

Cu cn vi, senmezura fajrujal'O, 
ankorau la platen' estas va por' , 
au tegas vian mason nigra maro 
sen fisoj, sen koraloj , sen Iw!or'? 

Cu viajn ebenajojn primitiva 
Mist,ero superregas en si !enť , 

au vin trairas la hestar' ekviva: 
pl'aelefantoj, mcgatera genť? 

Ou estas oe vi homoj, miaj fl"atoj , 
regantaj super Viv'kaj super Am', 
au, kiel ni, 180 teraj mortpunatoj, 
ekkonis 1a dolOl)on ili jam? 

Per kiaj mitoj ili reprezentas 
la idealajn revojn de la em'? 
Cu pri idoloj ili fundamentas, 
au kredas esti dioj ili mem? 

Miljru:ojn teraj homoj ja ' sopiris 
je ľ Ver', sed penoj vane servis gin. 
Cu i1i, pIi maljunaj, gin akiris? 
PIi j'llnaj, ili cu konservis gin? 

junulino. Sed cu mi estus sin rekoninta? ~i est.is, sajnis 
al mi, fotografajo de maljunulino. 

Mi atingis la kajon . Mi vidis benkon kaj mi sidigis. 
Pluvis. Homoj pasis de tempo al tempo sub pluvombreloj. 
La vivo sajnis al mi abomenihda kaj indigriiga, plena de 
mizeroj , hontoj , volitaj' au senkonseiaj krimoj . Mia filino! 
Mi jus scksposedis cble mian filinonl Kaj Paris, tiq 
granda, malluma, malhrila, kola, nlalgoja, nigra Paris 
kun ciuj tiuj ~lositaj domoj, est~s plena de tiaj aťeroj , 
adultoj, sangadultoj, seksperfol'l.itaj infanoj. Mi remem
oris, kion oni oiris pri la pontoj vizitataj de aeaj 
malvirtuloj. 

Mi agis, ne seianle kaj nevole, pIi malbone ol tiuj 
malnoblegaj estajoj. Mi eruris la liton de mia filino! 

Mi preskau \'olis min jeti en la akvon. Mi es lis 
freneza. Mi vagadis gis la sunlevigo' kaj poste revenis 
hejmen por pripensi. 

Mi faris tiarn, kio sajnis al mi plej saga. Dirinte, 
ke mi eslas kom'isiita de arniko, mi petis notarion, voki 
tiun junulinon kaj demandi sin, enkiuj eirkonstanooj sia 
patrino donis al si 1a 'portreton de tiu, kiun si su,pozis . 
siťl patro. 

La notario plenumis miajn ordonojn. Kiarn ~.i mortis, 
tiu v'iríno estis nominta 1a patron de Sia filino ' antai1 
pastro, kies DomOIl oni diris al mi. . 

Poste, ankorau en la nomo de tiu nekonala arniko, 
mi trallsdonigis al uu infano 1a duonon de mia havajo: 
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Ho, kiu scias, steloj senmezuraj, 
cu la Mister' ne estas jam ce vi, 
kaj vi, tra 1" sp~ooj de ľ ciel' lazuraj 
sciigas niTI pel' via harmoni'! 

Ho jes! car tra Cieta stelvizio 
rakontas vi, per via vigla 01'\11', 
mist'erojn de la Cio kaj Nenjo, 
al mi, ma!gaja ciam l'evemul'. 

Sed ,estas vane : homa karno mUl 
kon~prenon baras ja de via vort'. 
Nun diru: cu mi do dum tago ia 
komprenos vin, lihem post la morť? 

Nokia bildo 
_ (Atltuna noktu) 

Sonasel la ruro du hor' kaj duouo. 
Mi r,evas sendorma post mia balkono: 
sed dormas la eta provinoa cefmb' 
Velkintaj~ b'raueetojn la vento frakasas. 
Per pasoj laiíritml!-j polioano pasas. 
La luno vojiras tra ci-ela kurb.' 
Drinlrulo lamanta zigzag,as la stratún. 
Vesl)erto sknigas la elektran draton 
Malproksime ridas nokta helulin' , 
Herolda de morto - lil. popo!o diras -#

Noktua ekkrio silenton traSiras. 
- Cu pro hirda amo? Cu pro homa fin ' ? 

eent-kvardek mil frankojn proksimume, kies renton nul' 
si povas rieevi, poste 'mi eksigis el mia ofieo kaj jen 
mi estas. 

Vagante lai'l tiu marbordo mi trovis ci tiun mont
elon kaj mi haltis... gis ,kiam . .. mi ne seiru;! 

»Kion vi pensas pri mi ... kaj pri tio, kion ml 
faris? « 

Mi respondis, etendante mian manon al li: 
;; Vi faris kion vi de vis fari. Multaj aliaj estus don

intaj maJpli da graveeo al tiu abomeninda fatalajo. « 
Li rediris: »Mi tion scias, sed mi, mi estis preskai1 

. frenezigonta pro tio. Sajnas, ke, mi havis senteman !m~ 
imon, kvankam mi nenian1 ' ti on eksentis. Kaj , mi nun 
timas Paúzoll, kiel la kredantoj ,devas timÍ la inferon. 
Mi ricevis baton SUl' la kapon, jen cio .. . baton similan 
al la falo de tegolo, kiam oni pasas sur strato. Mi 
estas pIi bona de kelka tempo. « 

Mi forlasis mian . solulon. Mi estis tre emociita de 
lia rakonto. " 

Mi revidis }in aDkorai'l du f~jojn, poste mi :ťoriris, 
car mi neniam restas en la .Sudo >postfino de majo. 

Kiam mi revenis 1a sekvan jaron, la . vil'O ne .. pIu. 
estis SUl' 1am~ntéto de la Serpentoj, kaj mi neniam 

, uMis paroli pTi li. 
Jen la historiQ de ' mia ermito. 

R. 



VÍZÍío al Síellan Enghol.n 
- J ean Forge -

St. E/1;gholm, S-i1/;o Engholm 'wj Jean Forge 

Dum mia trimonata vojago tra Svedujo urboj, urb
eloj, vilagoj aperis kaj malaperis kiel sur filma rubando, 
vizagoj , vizagoj rigardis min, en la oku10j ekbrilis samide
ana entuziasmo - en la haveno dc Gi:iteboro- mi aúdis . 
la sirenojn de oreanoj sipegoj, en Stockh01mo salutis 
min la blankaj mevoj, flugantaj super la bluaj akvoj, ell 
miajn orclojn penelris la krio de ľ grandurbo , tramoj 
kaj autoj , homoj svarmantaj - la bildoj rapide pasis 
kiel sur songa ekrano ... 

Kaj jen -- el tiu tumulta kaoso, SUl' tiu s~nga ekrano 
ap(~ras UTm rava bildo , unu mallonga sed neforgesebla 
bilclo: N)'berget! Jes, subite post kelkhora veturado fervoje 
kaj all lolllobile mi estas en Nyberget. Ne, verdire ie 
profunde en la arbaro, en densa sveda arbaro. Tie logas 
Slellan Engbolm. Malproksime de la homoj , for de la 
grandurba bruo staras lia domo.Post tiom cla hruo, da 
nervojn vipanta jazritmo de la nuna tempo, mi duoble 
senlegas la subitan kvieton de la naturo. Tie vivas la 
verkin1.o de la noyelo "AI Torenlo « ... 

Malofte direktas homo siajn pasojn en tiun solecan 
domon , cirkauitan de densa arbaro, kaj tamen - kiel 
interese ! _ .. venis al tiu kasita idilia lok o konataj Espcr
antisLoj: pastro Cseh , Tiberio Morariu, Henriko Seppik, 
la hindo Sinha kaj aliaj. . . .. 

)~ Sinha estis cc ni kelkajn semajnojn,« rakontas la 
eclzino de Engholm, perfekta esperantistino. »Li pilkludis 
kun sveclaj knaboj, fiskaptis kaj banis sin en la proksima 
Jago ! Kiel domage, ke Ii devis tiel frue reiri Hindujon. 
Li faris veran propagand on por Esperanto. « 

Dum la vespermango ni parolas pri la »verda polit
iko«, . pri novaj pIi modernaj propaganclmetodoj. Sinha 
montris unu el buj voj oj: praktike uzi la lingvon. Ni 
deVllS havi 100 tiajn prelegistojn el plej diversaj rasoj 
kaj popoJoj . IIi devus veturadi tra la landoj kaj prelegi 
cn Esperanto pri interesaj temoj. Mi rakontas pri mia 
»nigra inafno « la negřo Kola Ajayi, kiu volas farigi la 
nigra Sinha. . 

Stellan Engholm es1.as silentema, mode~ta 110m o , 
sajnas ke liaj - pemoj forvagas en malproksimajn regi
onojn. Kiam mi sciigas, ke »Literatura Mondo « senclas 
min .por fari intervjuon kUll li, li diras: »l\fi tute ne 
satas la reklamon! « Ankaii la ťotoaparaton li malsatas, 
k'iel mi poste konstatas. 

Engholm estas instruisto. En la jaro 1920 li ekler
nas . sola Esperanton, sed nur en la jaro 1927 li farigas 
pIi aktiva, . kiam li renkontas d-ron Privat kaj audas 
unuafoje esperantIingvan lian paroladon. Li estas verkisto 
j:imfruage, verkas poemojn kaj novelojn en sveda lingvo. 
Poste . kotnencas verki enEsperanto. 

"DKiel tio ·okazis? Por konfesi la veron, unue mi 
ekskribis malgrandan skizon porekzerci la Iingvon, sed 

poste tiu ci skizo farigis pIi kaj pIi longa kaj fine el gi 
rezultis mia unua originala novelo »AI Torento «.« 

Venas la tempo, kiam li tradukas la Andree-libron. 
Ciun liberan minuton li uzas, por fini tiun ofte malfac
ilan tradukon. Gis la unua, dua nokte li laboregas kun 
helpo de sia edzino. La lingvo, kiun li uzas, es las IIIajstra, 
la stilo bonega, la formo unuaranga. La lingvaj lerleco 
kaj perfekteco eslas la unua nepra eco de la origillala 
Esperanto-vcrkisto. Engholm posedas gin en aha gradu. 

"Kion vi opillias pri la originala verkado en Esper
anto? " ml demandas. 

"Mi nc konscntus pri lOl userLo de kclkaj espel'ant
istoj, ke Esperanto estas nma helplingvo lauga por 
lradukoj. Lau mia opinio gi es\.as vivanla lingvo, ert kiu 
ciu povas tibere vcrki. La evoluo de la lingvo Jali mia 
opinio esLas akcelala guste per lOl originalaj verkisLoj. 
Tamen mi ne salas ncologismojn. « 

"Do, !aú vi Esperanto es Las mcmslara liLeraLura 
lingvo ,« mi diras, "sed cu vi verkante ne sentas kelkfuje 
gl,JI1 artefarilecon, gian konstruitecon? Ekzemple la 
ll1ultaj prc- kaj sufiksoj lau mia sento malaltigas la liLer
alurnn forl:on de la lingvo. Vorloj kiel malami, varmeta, 
lIIalvarmega, malhcla ktp. ofte havas specialan esprimon 
aú tcrlTlinon en la naciaj lingvoj, ili por tiel diri es tas 
pii » palaj « en Esperanto ol en la nacia lingvo. Al mi 
oJle sajnas - mi faris kelkajn tiurilalajn eksperiment
qjn -- ke teksto bone tradukata el Esperanto en nacian 
Iingvoll en sia tradukita formo pIi impresas ol en sia 
antaua origina formo. « 

"Tion mi ne selltas)« kontraií.diras Engholm, »sed ni 
kOllsideru, ke ni staras ankorau en la komenco de la 
literatura lingvo Esperanto. Gi ankorau estas uzata tro 
malmulte en la praktiko kaj tial la vortoj ankorau ne 
penetris tro profunde en la sentojn de la esperantistoj 
-- kiel tio okazis ce la ciutage uzala nacia ľingvo, kaj 
eble ankaií la verkistoj. « 

. »Mi komprenas, « mi inlerrompas, »vi .estas prava: 
on! Hzas Esperanton tro malmulte en la prakbko I NI devas 
lerni rektan pensadon kaj sentadon en la lingvo, precipe 
la originala verkislo devas liberi~i tute de sia nacia lnigvo. 
Kaj la simpleco de Esperantp, cu gi ne genas dum la 
verkado? «. 

"La f aciJecu kaj simpleco de Esperanto tute ne 
ltIalfortigas la literaLuran kvaliton, kapablon de nia lingvo. 
Mi mem ekzemple ne htas la modernajn verkistojn de 
bodiau. ~ 

»!( ial ne? « 
»Car sajnas al mi, ke la modernaj nacilingvaj verk

isLoj faras tro multajn vortojn. IIi ofte uzas strangan 
H ortlingvon «, ili konstruas modernajn barikadojn cle 
frawj kaj vortoj, malantaií kiuj oni vane sercas valorajn 
pensojn. 

Kaj la taskoj de la orginala Esperanto-verkislo? 
mi demandas. 

»Antau cio ili verku serioze! La temoj povas esti 
diversaj. Ec romani pri la vivo de la esperantistoj mem, 
pri ilia laboro, felico kaj malgojo povus esti interesa 
valora literaturajo, se oni priskribus la eS'perantistojn 
kiel homojn kaj serioze klopodus trovi la veron ... « 

J es, tiel agas ja la verkisto kaj poeto E~holm. Li 
observas cion, kio lin cirkauas, la homojn de la svedaj 
arbaroj , la svedajn gejunulojn de hodiau, la problemojn, 
kiajn prezentas la nuno, kaj projekcias per plej delikala 
scntospegulo iom de tiu nUllO en la anímon de la leganto ! 

" Homoj sur la tero« estas la titolo de lia no va 
romano. EI la ' angla originalo li jus tradukis verkon de 
hinda profesora S. Radhakrishnan en Esperanton. Kaj 
jam atendas lin nova tasko: por granda Stockholma 
eldonejo »Tiden« traduki sveden mian romanon JMI'. Tot 
acetas mil okulojn « ... 

Kiu verkisto inťluas lian verkadon? Li ne povas diri. 
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Io~ da ,Parlzo 
- l',nut HalD..un -

Min eirkaiías bel o kaj forlo, preter mi pasas la bIind
iga kaj rapidege kuranta vivo. Tio estas nacio, kiupaaas 
kun brulantaj toreoj, - pro plej sensignifaj cirkons
tancoj venas en pIi altan animslaton, laneas raketojn kaj 
jetas eirkaií si fajrerojn. 

Cio tÍe ei miksi~is, - malvirto, maleasto kaj r tle 
bel o kaj forto. Inter fa harmonio de arkitekturo kaj artl) 
aiídi~as falsa kanto kaj naiva muziko. Kiaj gurdoj kaj 
kiaj slrataj kantistoj estas en Farizo. La homoj ofle faj
felas madon, irante tra la strato , sed mem ne iras latí 
taklo. Kiam tra la urbo marS,as la nacia gvardio, aú la 
versajla armeo, la militistoj tiel malbone atentas la takton , 
ke ih elvok3.s nur kompaton. Ee la Marsejlezon oni povas 
aiídi en pIi bona plen urno eksterlande ol en Parizo. 

Sed tiu popolo kantetas, muzikas kaj ludas plej dl
versajn instrumentojn kurt plezuro. La ~ojo kaj vivo , ~in 
ebriigas kaj levas de la tero. En la stratoj la hornoj inter
vokas sin, krias .lIla eevaloj, s,urdige klakas per la longaj 
vipoj. Kaj sanltempe, kun ]a konsciopri sia supereco 
kaj malsato al fremduloj, ni vidas en ili mfanan scivol
emon. Sufieas ke ili renkontu en la strato einon aú ee 
nur arabon por ke ili ha1tu, sin turnu kaj rigardll. En 
San Francisco neniu ee ekpensus halti antaií sova~ulo kun 
ringo en la nazo. 

* IIi marsas subsaltante durnire, kiel gajaj dancistoj , 
kiel plej juna kaj plej facil~ima popolo en la mondq. 
Kaj malofte, tre malofte vi vi~os, ke ili rompus la fiksit
ajn formojn. En ilia sango eslas malnova kulturo, ili 
penas eviti maldelikatecon kaj konservas la ekvilibron. Kiel 
eiuj aristokratoj, ili eslas konservativaj, gis nun ili gluas 
siajn leterojn per 9blatoj kaj uzas alumetojn, kies terura 
odoro povas konkuri nur kun la odoro de la alumetoj . 
amcrikaj. Ilia pasinteco estas grand ega kaj ili vivas per 
~i; generalo en uniformo fari~as ilia dio kaj ili sopiras 
je l' grandeco de monarkio. La sendatoj en la ministrejoj 
porlas ankoraií ~is nun triangtilajn eapojn. 

Monsieur-monsieur. I 

Foje vespere antaú holelo sidas kuireja knabo, 1a
vanle ion, kaj tien elvenis unu el la kuiristoj . IIi sidas kaj 
babilas inter si post tago labora. Sed jen la knabo levigas 
kaj diras: . 

. - Bonne nuit, monsieurI 
Kaj ]a kuiristo respondas: 
- Bonne nuit, monsieur I 
La formo ne estas .for~esita . .. 
Foje venas letero. <Xi esbs respondo je peto prf' ren

devuo. Juna sinjorino jus vidvini~is, si por tis funebrajon 
kaj respondis sur funebra leterpapero. Sed al rendevuo si 
konsentis veni. 

Mi scias, ke tio eslas vero. Mi mem vidis tiun let
eron, skribitan sur funebra papero. 

Iu rakontas: * 
Estas la hina matene. Mi jam estas leviginta, car 

Li satas la hispanan poeton Cervantes kaj lian verkon 
»Don Quixote«, li satas la rúsan verkiston Dostojewski 
plej multe. Li ee studas la rusan lingvon. Kaj li éatas 
kaj admiras la genian mortintan Berlinan pentriston 
Heinrich ZilIe. 

»Zille? Kia surprizo por mi! « mi elkrias, Cu Vl 

scias, ke ankaq mi estas admiranto de tiu -pentristo, · kiu 
majstre desegnis la proletojn kaj malrieulojn de Berlino 
kun wlÍka lronia trajto? Ke laií mia manuskripto ni 
turnis en tiu »milljoh« (medio) unu el la plej sukcesaj 
artnivelaj filmoj? « 

Tio estas nova ba.z.o por vigla diskuto. Estas malfrua 
nokto, kiam nifme enliti~as. 

Matene la suno brilegas en miajn fenestrojn. De la 
lcrneja korto sonas la~ojkrioj de svedajgeknaboj, Eng-
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la tutan nokton mi ne povis fermi okulon. Mi estas 101'
lasita kaj malfeliea; mi sentus min bónege se ne estus 1a 
]etero, kiun mi ricevis, kaj el kiq mi ekseiis ke mi estas 
forlasita. -

Mi elira.s el mia eambro en la stratoo kaj eniras en 
kocer-drinkejon. Mi mendas kafon kaj konjakon. Tje 
jam sidas kelkaj koeeroj kaj ~uas- sian unuan matenman
~eton, - ili estas entute kvin, ili laiíte interparolas kaj 
man~as. , 

Mi portas ma]grandan fotografajon en la mano, rig
ardas ~in kaj por la centa fojo tralegadas la du-tri vort
ojn, skribitajn sur la inverso. Si min petis hruligi la fo
tografajon, sed. mi n~ bru1igis ~in .tiu~ I?'0kton. ~-i ~in 
prezentas al kotero sldanta apud ml, li rlgardas ~m, rl
detas kaj diras, ke mi havas bonan guston. 

- Vi eraras - mi diras, - tio estas mia fiancióo. 
Tiam li laiídas min ankoraú pIi pn) mia bona gUsto. 

Li transdonas la fotografajon a1 slaj kamaradoj kaj k1ar- . 
igas al ili , ke tio estas mia fianemo. Ciuj estas ravitaj, 
gojas pro mi, laiíte parolas kaj ridetas. . 

- Verdire si ne estas pIu mil!- fianeino, - mi klar
igas. - Car ~uste hieraií ~espere mi ricevis de Ai la la'stan , 
leteron. Mi havas la leteron kun mi ci tie, kaj jen kion 
si skribis. 

Mi montras al ili ankau la leteron kaj turnas ilian 
atenlon a] tiu loko, kie estas , skribite, ke si forlasas 'J;Ilin. 
La koceroj ne scias ]egi en mia lingvo, sed kiam mi mon
tras al ili, kie tio estas skribita, ili kapskuas kaj fari~as 
seriozaj pro kunsento je mia ma1felico. 

Ni trinkas kune. 
Estas jam la sesa horo. 
En la drinkejeton ridege enfalas kelkaj viroj kaj vir

inoj. Ehle ili revenas de balo tiun p:Í.atenan horon; ili 
estas en balaj kostumoj, palaj post nedormiia nokto;' ·sed 
infekte gajegaj. Ankatí ili havis la ekpeiIsQn eniri en l iun 
CI drinkejeton; i1i mendas kafon kaj kqnjaxon. La k0Seroj 
monlra3 ankau al tiu fremda kompanio mian fotopraf;tjon 
kaj rakontas mian historion. ClUj ~igardas ímn ;kun-
sente kaj alta juna rraií]ino enpensl~as.~ .j 

Mi trinkas ankoraú kafon, precipe pro la ko~jilko, 
1a kočeroj trmkas ankaií. La fremda Jkompanio _ párto
prenas en nia societo, kapskuas al ni ~aj ti-inkas por ' nia 
sano. 

Subite 1a. alta j una knabin? aliras ~ mi, prenas. e\ sia 
zo',l0 ?u rozoln ~aJ p:ezentll;s ilm al ~'., Lil; c~teraJ ~lda~ 
kaJ . ngardas. Ml leVlsas kaj dankas k~Jsťara:sá.ntlJ.6. Sl 
konfuza kaj -konstermta. Si prenas miab'~,kápon ,im šiajn ' 
manojn, kj )as min sur la lipoj kaj írás al sia 'ló)l:o. ' : 

Audigas generala aprobo. ,.. ,i 
La roz oj cifigadis la tutan nokton kaj komencis Jam 

velki; sed ili estis grandaj kaj malhelr.u~aj. Mi , volas ilin 
alkroeial mia brusto kaj mi sereas- pinglon. Iu tuj pre
zentas al ml pinglon. Ciuj volas helpl min kaj vidigi ian 
'servon. Ciuj ci homoj estas allogita~ de minuta agordo; 
.unu fi~risto demandas mm, l4e ml ' lo~as kajprQponas 

holm jam kómencis la instruad~n :an' 1a leroojo . .. _ 
BedaiJrtnde la tempo ne pe'rmesas r~~tip1i Jonge en 

la agrabla gastama hejmo de gesinjoroj Engholm, babili 
kun la poeto pri niaj »verdlitératura) « ďerriandoj, prom
eni tra la soreasveda arbaro, sentl 1a hieton de la 
naturo. 

Stellan Enholm adia\ías dum 1a paUzo. Li esperas 
veni al 'Parizo. ' ».Mi neAatas la reklamonl« li ripetas. 
Certc - :ankoraií li staras e~ la kome~co - d~ sia Esper
anta verkado;Sed mi estas konvinkita, ke ,li donacos al 
ni ankoraú ,grandajn val9~ajn verkojn.}>ri ki~j l!0v?S fieri 
la Esp~ranta popalo, ke li estos un~ él la plonuoJ en la 
ba:talo por, 1a, ekzistrajto de nia origiii!lia: literaturo - li, 
1a delikaf:Se~ta, psil!;o,IQgo. la ~ lvietvotťa , poetQ , el 1a !lita 
noroo:Siěllan Engholml .. .,~. ·~;'f~. '. 
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veturigi min hejmen senpage. Sed kiam mi pagas la 

plenao kalkulon,ciuj fiakristoj protestasj svingas per la 

manoj kaj evidentigas -simptomojn de forta ekscitigo; ili 

akompanas min ~is la pordo kaj postkrias korajn vortojn, 

gis mi , malaperas, Bonjour, monsieur! Merci, monsieur! 

* 
Ce la angulo de bulvardo Saint-Michel kaj strato 

Vaugirard staras homo. Lamulo. Li vendas krajonojn. 

Tiu ci homo tedas neniun, ne parolas ec unu vorlon , 

kvanRall1 li treege dezirus vendi krajonon. Foje, matene, 

mi acetas de li krajonon kaj li ne parolas ec unu . vorton , 

krom la kutiman: Merci, monsieur! Kaj jen, mi komencis 

acetadi de li ciutage krajonon dum tri semajnoj. La homo 

tiel kutimigis al mi, ke tuj li I?ff!zentis al ml krajonon , 

kiam mi nur proksimi~is al li; Jes, kaj per ciuj fortoj li 

penis elekti por mi plej bonan krajonon, kiun li nur 

havis. Sed li parolis al mi nenion krom: Merci, monsieur! 

Fine li foje al mi diris: 
- Mi gojas, monsieur, ke Vl trovis krajonon kiu 

taiígas por vi. 
Sed tion li diris al ml post kiam mi acetis de li 

dudek krajonojn. 

* 
Foje vespere mi sidas en granda restoracio 'kaj tra-

rigardas ilustritajn jurnalojn. Subite la pordo malfermigas 

kaj eD la salonon eniras sinjorino. Si haltas momenton 

kaj rigardas cirkaiíen. Si .estas eksterordinare belega, 

sed harojn si havas, kiel kutime havas la sinjorinoj de l' 

duonmondo - heligitajn je flaveta koloro, kaj sia tuta 

figuro esprimas arogecon. 
Si turnas sin · al mi kaj diras: 
- Estu afabla, eliru kaj pagu mian fiakriston. 
Mi tute ne sidis pIi proksime al si ol aliaj, tamcn 

Sl turnis sin al mi: Mi ekmordis la lipojn, metis la manon 

en la poson, vokis kemeron kaj diris al li: 
-'- Iru kaj pagu al la fiakristo de tiu sinjorino. 

_ l\fi jetis .al li moneron dudekfrankan. La sinjorino 

komencis min observi kun scivolemo kaj kun miro. 
Sen plua parolo mi ree komencis studadi la ilus

tritajn gazetQjn kaj interne tojis, ke la sinjorino ricevis 

bonan instruon de ..mi. Si eksldis ce alia tablo. La kemero 

revenas, ,donas al si la monon, kiun li reste ricevis, ricevas 

frankon trinkmone, riverencas kaj foriras de la sinjorino. 

La restaj moneroj kuSas antaií si. 
Eniras sinjoro nun si konas kaj si kapsigne vokas 

lin al si. ni interparolas mallaiíte, si komunikas al li mian 

maldelikatecon, konsistantan en tio , ke mi sendis la kel

neron, montras la monon SUl' la tablo, skuas la kapon 

kaj levas la suHrojn. La sinjoro sendas al mi kemeron 

kun mia armonero, kaj mi akceptas ~in kun konvena al 

Liu kazo trankvileco,kaj lasas la moneron en la vestan 

poson. 
Sed nun la sinjorino ree aliras al mi. Mia nesancel

ebla trankvilo incitas sin, si volas, ke la lasta vorto apar

tenu al si. 
Cu vi ricevis vian monon? - si demandas. ' 

- Jes, mi dankas, - mi respondas kun miro. 

I - Car mi prunteprenis de liu . ci sinjoro dudek 

hankojn, - si diras al mia najharo. Kaj si denove klar

'isas kiel mi agis kaj kiel mi sendis la kemeron. Si turnas 

sm. ankoraií al unu . el la ceestantoj, kaj poste ankorau al 

unu, - estas klare, ke" si sentas sin forte ofendita kaj 

sercas kuusentou ce unu tablo post la ália tra la tuta 

salo11o. O~i kOlneócas cie paroli pri tio ci, mi aiídas la 

vorton ircmdulo, ciuj kousentas kun Ai. 
Meze de čio ci mi povis nur silenti. Se mi provus 

. se~kulpigi miu kun la dli' dekoj da fra,ncaj vortoj, kiuju 

nl~. ha~aS en pl'oyizo ,.~i fa:i~us nu: .ridinda kaj. eble oni 

?lll ee f<?rpelus. Kal hal sllente ml aiískultas, kio okazas 
Clrkal). ml. 

- For lín I - aiídi~řs el i~ en lasalono. 
. - Forlin I - oni respondis '6n alia loko; 

. Mi. ~okis la kelneron kaj pagis la kalkulon. Farinte 

ti~n, ~ll. :tr.anKJile Tefoje' sidi~is. Cirkaií mi okazadis mal-
k'Vl~l , mterparoloj. .. 

, ' Eu tiu mQIlieut{> ma1ferniítis la, pordo . kll;j enirls 

.JlVTUNIl KIlNTO 
- Cf). Baudelaire 

1. 

Ni halclaií dronos funde de la mallu1110j frostaj; 

acl iau, vi va klaro de ci somer' tro fu~a! 

Mi aúdas jam, ke faias, kun skuoj morle tristaj, 

\ SUl' kortpavim' la ligno, resonadante mu~a. 

En min la tuta vintro eniros tuj: kolero, 

malaJl1o, trem', hororo, penego truda, dura, 

kaj, \Jel s,un' en sia polusa frost-infero, 

jam mia koro estos nul' glaciblok' purpura. 

Trcmante mi auskultas la ~tipojn, kiuj falas; 

ne ehas ja pIi surde ec esaforď farata falas ; 

Mia spiriť similas al tur' , kiun sancelas 

la frapoj de arjeto senlace, peze bata. 

Kaj sa jl1as, dum min lulas ci tiu monotono, 

ke oni najlas cerkon pel' martelado hasta. 

Por kiu? .. Jus someris ; jen estas la aiítuno ! 

Ci hru' mistera sonas kiel foriro lasta. 

II. 

Mi amas verdan lumon de l' longa okulparo, 

vi, milda Bel', sed cion mi trovas nun amar'; 

neni ', nek via amo, fajruj', nek buduaro 

valoras por mi sunon, radian SUl' -la mar'. 

I 

Tamen, min amu, estu patrino, kol" tenera, 

palrin ee por maldanka, ec por malbona vir'; 

alllc au frale, estu la mildo efemera 

de la au tuno glora, au de la sunsubir'. 

Mallonga task'! A tendas , avidas ja la tombo 1 

Ho, lasu min, gus tumi, kun frunl' Ce via zon', 

bedaure pri la blanka kaj varm~ somerpompo, 

la hrilon fla\'an, mildan de la maUru-sezon '. 

El la franca: G. Waringhien 

5mJoro, kiun mi konis. Tio estis cI-ro Goldman, la ko

respondanto de »Frankfurter Nachrichten «. Li sidi~as Ce 

mia tableto kaj volas ekscii, kio okazis. Kiam mi en kclkaj 

vortoj klarigas al li la situacion, li -diras ke tiu sinjorino 

·eslas ]a fama mademoiselle G. Kaj li aliras al mademoisel

le (J. kaj diras al si kelkajn vorlojn, tenante la capelon 

cn 'la mano. 
Post lio či la uragano mallaiíti~as. Mi trinkas kun 

la doktoro vinon kaj la sidantoj ěirkaií ni komencas 

l'igardimin ec kun certa favoro. Sinjoro demandas la 

doktórou 
- De kiu nacio estas via amiko? 
Kaj la doktoro respondas: 
- .Ruso: 
- Ruso- ruso, - disporti~as murmuro tra la 

tuta salono. Mi eslas savita. Kiam mi forlasis la restora

cíon, mi ricevis bukedon . da violetoj de m-eIle G. 
Du semajnojn poste mi fami~is kiel ruso en pafejo. 

K.aj. m~gra~ ti.o, ke mi. p~fadÍ;9 tre. malb~ne, cirkaií mi 
audi~adls lautal aklamoJ clUfole, klam ml de tempo al · 

tempo sukcesis trafi en 1a ·celon. 
Tradu.lcis: E. Wielenfeld. 
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Prezentado de Parizo je la kvina vespere 
- JULES ROMAINS -

Antall. la pordego del Sankta-kom provincanoj, 
fr,emduloj, alvenintaj nw' hierau, ,rigardis Parizůn 
atingitan de la ondaj movoj del IQmb'ro, k indikigisal 
si la monumentojn. Aliaj , malproksime, forlasis 1a 
lanternon del Panteon o, la tUl'ojn de Notre-Dame, 
malfl'Uadis en la §tuparo del Eiffeltw'1(), tute frostigitaj I 
de v'ento lC vakuo. DeI balkono de Bia laoor,ejo, en Ca u
lainoourt~strato, pentristo vidis ondegi la nordajn an
tall.urbojn , kun siaj fabrikoj , siaj fumoj , kun 1a 
blankaj ne~eroj del lokomotivoj, gis la montetoj de 
Pien-.efitte ' .. En la centro la vastaj vesvermovadoj ', 
la longaj supreniradoj al Nordo k Easto, similaj al 
senfina spirado, apenall. komenci~is. La homfrekvento 
jam forlasis la internon de la Dor~o k del b~mkoj" 
malpliigis ce la eta~oj del komercejoj , sed pliigis k 
plidensigis en la stratoj. La butikoj eklumigis ekde 
la fundo " . llzintrumpoj fajfadis; la stacidomaj hor
lo~oj montris la kvinan . Kvar, sep, dekunu ekspr,esaj 
trajnoj rulis al Parizo. La kvar, kiuj malproksiffilE} 
rampadis, eliris apenall. el provinoo. IIi jus deiris de 
la lastaj mbegoj, kiujn Parizo lasa s kreski je kelka 
distanoo; ci tiuj signas, palisoj, cirklon, kiu estas' 
kvazau la desegno de gia ombro. De kiam 'Oni penet
ras kie! en gin, Parizo nesenteble jam komencigis. 

Tri aliaj, multe pii proksimaj, trairas , kampar
ojll ensorbitajn k konkeritajn, sed ankorall. helajn, 
en la oblikva fluo de orbruna sunsubiro. Ili alvenis al 
la dua cirklo, aJ. tiu, kiun difinas, cirkall. dekdu legvoj 
for de Notre-Dame, la ceflolwj del maljunaj landoj 
de IIe-de-France. 

La kvar ekspresoj kiuj alkuradis la unuaj, jam 
atingis la najbaran Cirkall.iIroon, sin e.n§ůvis cn gin, 
malrapidigante. La unua venis de Lyon, alia de Lille, 
alia de Bordeaux, aIia de AffilSterdam. 

, Parto de centro komencis malstrecigi ; vigla fluo 
de veturiloj progresis en direkto al uesto, k kontinua 
svarmado de piedirantoj stopadis ciujn V'OjOjll, kiuj 
iras de Conoorde al Bastille. Estis la horo, kiam en 
la stratoj la pmporciIQ de riculoj estas plej granda; 
kiam la magaz,enegoj, akf.e iluminitaj , plenigas de 
virinoj; kiam 1a virinoj sajuas estiCie pIi multaj k' 
pii felicaj ol la viroj ; kiam lall.tigas eu pregejoj deli
kata bruo de pregado, sub la sola lumIQ del kandeloj; 
k kiam la infanoj del popolaj kvartiroj kriante sin 
pelas SUl' la trotuaroj. 

En la stacioj del subtera fervojo, vojagantoj, 
ne eesante gvati la estontan tondron de trajno, ekzam
enis la planon, sercissb·aton. Aliaj, kiuj vidis ilil~ 
tiel agi, rimarkis la planon, ankall. rig,nrdis ehl-e por la 
unua fojo iIi klarigis al si la formon de la urbo, pri~ 
pensis ~in, ekmiris pro la orientado de h'ulvardr;>, 
pro la dimensio de arondismento. KOOeroj , §oforoj a!k:
oeptis kli'Cntojn, all.skultis nekutiman stratnomon; tiam 
Parizo malvolvigis en ilj,a k,npo, en ilia k,orpola, netus
ebla Parizo farita el vivantaj linioj, el sensitaj dis
tancoj , sorbigita de movadoj ki'CI spongo k misformita 
de la ~lCesa fluů del proskimigantaj k forigantaj 
afl{lI'1()j. Subite CD tíu Parizo, kiun ili identígis al si 
mem, la strato pikis ilin t-.e preciza punkto, k ili iris 
al gi kvazall. aJ. juko. 

En la ofioejoj del Prefek'tejo, cel ekswemů de 
ciam malpw'aj kQridoroj, hlQmoj kun lustrinaj mani
koj adiciis naski~jn, difterikazojn, akcidentojn per 
Oeval- · k motorveturiloj, kvadratmetmjn da · asfaltita 
~oseo, oentkilogramojn da 'Vivviando, biletoju de sub'-
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tervojo lall. stacioj k lini,oj, kostojn po vojaganto-kilo.
metro. KIinigintaj bel anatomoj super ia sensanga 
Parizo, ili detrancis de ' gi longajn rimenojn da cif
eroj. 

La homoj en la dekunu ek~presoj pensis al 
Parizo. Kiuj jam kúnis gin, tiuj r eprezentis <ll si 
precizajn str,ntangulojn, hejmojn, vizagojn; faris jam 
antaue siajn klopodojn, gestojn, l'espondojn en gustaj 
lokoj ; slernis sin jam antaúe en liton, en kiu la dormo 
atingos ilin lall. preciza mani'Cm. La novevenintoj metis 
al si demandojn, metis ilin al la kamparo trans la 
vitroj , al siaj pakajoj , al la rapide preterpasantaj stac
jdomoj, al la kODV€!rsa lantemo del kupeo, al la viz
ago de si1enta apudsidanto. IIi angore sercadis kaj ko- , 
J.ektis ciujn viziojn, kiujn ili imagis al si . pri PariZO!. 
IIi malvolvis fantaziajn dekoraciojn Cirkall. k,::mataj 
estajoj . IIi dotis per ia vúoo, rigardú, korpulenteoo la 
nomojn, kiujn oni skribis al ili SUl' paperpeoetoj'. 
Cirkau la periferio, teren~spekulaciistoj padelis en la 
koto de nefinitaj 8tratoj , levís la kapon por rekoni lall. 
la lumoj del sunsubiro la direktOn del 11<ordo, del 
sudo: okulesploris pasanÚm maljunulinon, stratlanter
non, la drinkejo,n ce la angulo, auskultis la rulb'ruon 
d{) aUtobuso, flaradis la venton, kvazau la estolltopa
rolus tuj al ili, mallall.te. Vendisto de laooj kaj kra
jonoj , forlasante la region011 cirkall. la pordego Saint
D.enis, malsupr,eniris tra la bulvardo ,Sebastopol al la 
Chatelet kaj Urbdomo, kvazau fiseca instinkto antau
sel1tigus al li, ke iaj akvoj lau la horoj estas pIi au. 
malpli favoraj. La posstelistoj, ankorall. pli impres
ehlaj de lanuancoj del homarnaso, fmdonis sin al ana
loga .1 migradoj . Kaj Ia publikulinoj, kiuj ne h.avas 
kaprjcojn, iris fidele r,eokupi sian postenon SUl' la gvat
vojo de ľ korpa amo. 

Tiam la lioeanoj, en la studcambroj, mordetante 
sian plumingon au tall.zimte al ' si la harojn, sekvis la 
lastajn tagroebTilojn pelitajn de la gaSlumo SUl' la 

L:o' Kokoso 
- To§on Simazaki -

De insuleto fora, nekonata, 
Tra l' maroj albordigis jen kokoso. 
La hejmon forlasinte, lall. supow 
Oi voenis post vagado multmonata. 

F orpelis min la sorto senkompata, 
Kaj ' sola kRj "malsekade la roso . 
Mi litas Oe l' marbordo por ripózo, 
For de la · hejmo, arde sopirata. 

Mi pTenas 18. kok'Ůson ekkarese. · 
Ho, oolas ,Dun denove la doloro 
Kaj varmaj larmoj fluas for seuOese. 

La sun' s~bÍl'as jam ~n orkoloro. 
Ho, kiam hejmenvenos mi sukoese, 
Vagulo? Ve, l'espondas sole plOTo! 

EI 1a japana: K. H. Sisido~ Kio.to. 

Rim, de l' traď: La originalo; poemo de nunte.mpa' 
p.oeto. japana, ne estas soneto; ,la jap~a v?r~o n~ havas 
rilllOJI1, do ankaii soneto n~ povas en gl ekzlsJl. Ml tamen 
arangis gin kiel soneton,car, lau mi,a sento, gia struk
turo, ~ia interna formo ." est<lll tute konforuia al soneto. 



g1acea kurh'o del grandaj geograttaJ karto;' Iii vídfs 

la tutan Francujon; Parizon, metitan klel dika glueca 

guto sur la 48-a paralelo, kaj fleksante gin sub' sia 

pero; ili vidisParizon strange krocitan . al sia rivem, 

haltigitan per ties buklo, kojnumitan kiel perlo sur 

tordita fadeno. Oni eksentis dezíron malto rdi la fade

non, glitigi Parizon almonte gis la ' kunfluejo del 

Marne, aií alvale kiel eble plej malproksime, al maro. 

Aliloke, -cn hotelcambro, en iu kemo del homa

maso, »cn kupeo de ekspreso, estis iu, dum minuto, kiu 

révispri la formo au la grando ~e panz?. lu serci.: 

citeron -cp sia memoro, kompans, ekmIflS. Kelka] 

konsultis dokumentojn, libmjn, gvidfoIiojn. Voj'ag

antoj, kiuj estis rigardintaj Parizon de la alto de tu.I'O, 

konjektis, malsuprenirante la ~dikstupar?~, la radIOn 

de tiu tutplene humal1a hOflzonto. Alia], de mal

proksime venintaj, sin demandis: «Cu estas ci tie pIi 

da homoj ol en la subway? Cu mi estas pIi puspelita 

ol sur la stonplatoj de Cheapside?« 

Prego sur la Eiffelturo 
- J. Glraudoux -

... Jen la Eiffelturo! Dio mia, kian fidon en la 

univ,ersa gravitado havis gia ingeniero! Sankta Virgino, 

se por sekundkvarono la hipotezo pri la pezolego estus 

miselpensita; kia grandioza rubo! Jen kion oni kon

struas per hipotewj! Jen realigita el fero la snura, 

kinn jetas al cielo la fakiro, k per kiu li invitas siajn 

amikojn grimpi .. . Mi konis Eiffeľon , mi .grimpas ... 

Dio mia, kiel gi estas bela, vidite de la dmrkago, kun 

sia larga surtrikajo, steb.ita ,gis la dua e~go: kie~.al im

pana, strumpeto! Sed gI ne estas konstru~]o, gI estas 

veturilo, navigilo. Oi estas maljuna k flikita kiel sipo, 

samaga kiel gi, kiel ankaií mi, car mi naskigis la mona

ton, dum kiu gi eliris al tero. Oi havas tiun agon, 

kiam oni plezure sen tas sin surgrimpata de infanoj: 

k amerikaninoj. Oi havas tiun agon, kiam la kor<:> 

satas provizí sin per SFT k konoe~j . je. s~ S~pI1cY: 

Cion, kion mi amas en la transatlantikaJ SIPOJ, be ml 

retrovas. Nekompr-cneblaj parfumoj, demetitaj en stala 

lozango de unu pasinto, k ti~l fiksaj en sia aHo, I?el 
cerko -cn maro, tenata de Sla kuglego; sed pr,eOlpe 

nomoj de sirianoj, de kolombianoj, de australianoj , 

gravuritaj ne. sur lapavezoj, sed sur ciuj vitroj, Car la 

materio plej impresebla k modleblade tiu turo es~s 

la vitro. Ne unu fremda vizitinto, kiu tien suprenins 

sen diamanto ' ... . 
Oni translokas nin ciuminute de lifto al Iifto, 

por erarigi mi ne scias . kian persekutoll, k kelka j vo

jagantoj, senembarasigitajdesiaj D?moj k antaiíll'?m~ 
oj ekde la dua etago, vagas sur la tna kun malpreClZ3] 

okuloj, . sércante pseiídonimon au idealan . PEl~onon. 

Oni perm-esas .kvari>Dhoran halton sur tíu Cl ~lat

ajo,. Sed 'pol' tiuj dekkvin. minutoj da izoleoo! Elffel 

< kolektís cíon, kio suficas por dekunu IDÓnatoJ nI la 

pasageroj .del sipo, kin rondiras 'la' teron, dek barellud-

. ojn, dek .automatajn orakolojn, mekanikajn birdojn 

laií dekduGj k 1a friziston.<:iu -ekspozicio lasis tie alte 

sian aluvion, iom da nniver.sala .aluvio. Tiu de · 1889, 

sterooSkopajn aparatojn; en ki~ .oni vidas la n~oTInoj1V 
de Ciu tribo en Kongofando .diserendi 'laokulojn k la . 

mai'I!ojn antaií mirťgiga C spektaklo, -kiu·· povas esti, 

tiel Biriiilai éstas ilmj surprizoj, nur la · aspekto de! fo- . 

tógrafistó/, Tiu de 1-960 rusajn ' vortojn. MoskVo, 

Kmnstadtasoendis ankaií por grnvuri. siajn nomojn .. 

Sed kiel la rouzoo Galliera. estas Dela de tie ci! Kaj 

ti~j :(Jjgpu~j,' per ;~ kluj malpacas suoo Notre-Dame k 

Sed la íiceanoJ turnis Ía okuloJn a1 la ei1ropd 

karto. Kaj tie oni vidi,s ankoraií Francujon, oni ek

~idis gin tuj, kiel ,ion arJ?gintan; pl'eskau p~a.n~intan 

Jel antaiío del kontmento, lon tamen kelke retingmtaI!, 

grandvaloran, sÍrmitan de pIi riskemaj elstara]oj. Azio 

k Europo turnas al si la dorson; Europo fluegas al 

llesto; Efu-o'po estas mar§ado al okciJento. Pariw, 

r,eduktita gis punkto, pikita tro alte por Ia oportuno de 

. Francujo, sajnis okupi la lok-on deziritan de Etlropo. 

~Malpli taiíge lokita por la provinooj ol por la nacioj:, 

kaj por la savo de unu el ili ol por la renkonto de ciuj, 

Parizo donís sian nomon alla probabla simo de metro

polo del popoloj. Ec gia malproksimo for del maro 

gojigis nun la vidon. Metropolo sur la bordo sajnos 

ciam tro ekstera kaj tro vundebla, tro forlasita ankaií 

al la ir- k reiroj del maro, kaj tutapertita antaií la 

trafiko. Porsirmi la koron del Okcidento, estis ja 

necesa tin dikajo da franca tero. 

El »JuIieta en la virlando«: G. War;,nghien 

la Sankta-Koro, la Panteonů k la Lyon-stacidomo, kiel 

oni vidas de tie ci, ke íli estas tromparangitajpor. 

iom amuzi homojn, k male, ke estas inter ciuj tiuj' 

konstruajoj nul' akordo k nur konsento! Elaksigitaji 

hodiaii per magneto, kin estas sendube la amikeoo, la 

Aleksandra ponto k la pouto del Konkordo praskau 

sin proksimigas k kunigas ... 

Do, mi havas subm4j okuloj la kvin mil hek

tarojn en la mondo, kie estis plej multe pensate, plej 

multe parolate, plej multe skribate. La vojkruoo en 

nia planedo, kiu estis plej libera, plej eleganta, malple j 

Jůpokrita . Tiu delikata a-cro, tiu malpleno sub mi 

estas la tavoligoj, kiom alrumulitaj Idei spirito, del 

r,ezonado, del gusto. Do, pri ciuj ·tiuj malpli~oj .k 
stumpigoj, kiujn suferis homoj, estas pIi probable ci 

tÍc ol ie ajn, inkluzive de Babilono k AteJlJo, ke ilin 

kaiízis la lukto kontraií la malbelo, tiraneoo k materio. 

Ciuj laborakcidentoj 6stas tie ci pensakcidentoj . PIi 

probable estas ol aliloke, ke la kurbigitaj oorsoj , la 

faltoj de tiuj burgoj k metiistoj estas ricevitaj' Pf() 

1a legado, la presado, la hindado de Descartes k Pascal; 

ke tiuj nazumoj igis necesaj pro Commines k Frois,. 

sard; ke tiu malforto ce la palpebroj estis ricevita dum 

kopiado del heraldika gvidlibro, au, en metiejo, pro 

tio ke homoj ne voliskompromisi pn ia kromflav'Ů/ 

au skarlato ; ke tiu stumpulo perdis, trancitajn, la 

fingron, poste la manon, poste la a1ian manon reten

anteapud la Tadiumo l~ barkon (se vi volas k ,ekko~~ 

prenis la aludon al hu Salamma hatalo) ae nlaJ 

doloroj . Jen la hektaro, en kiu la kontemplado al 

Watteau kaiízis plej multajn tempifaltetojn. Jen la 

hektaro, en kin la komisioj por enpo~tigi Corneille, 

Racine k Hugo estigis plej multajn varikojn. Jen 

la domo, en kiu logas la laboristo, kiu rompis al si 

la kruTon riparante la memorplaton de Danton. Jen, 

ce la, angulo del Volterkajo, ]a centiaro, en kiu on~ aki

ris plej da ren~~onetoj batalante kontraií la despotismo . 

Jen la kvadratcentimetro sur kiun, en la tago de lia 

m.orto, falis la sango de Moliere. Okazas, ke en tiu 

strika tago, kiam la roetioj sajnas nelabOri en Parizo, 

klam la laboristoj. kredante kontraiístari al sia natuI'.o, 

k obeante nur al la ava kutimo, reiris al kamparo, 

Parizo ·plenumas la puran metion de Parizo ; k' Notre

Dame, k la Louvre, k ciuj giaj monumentoj estas 

hodiau tiel kompaktaj k senmovaj, kiel la r~d{) del 

heIioo rurniganta po mil t-umoj ... 

El »La hOID?j -de bona intenoo« : G. Warínghien 
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~ltgellD.an. 
- H. D. Nornberg -

Daurigo 
Fligelman kaj la amo 

Pri amo Fligelman havis altan opinion. - Amo -
li kutime diras, - estas la oefa principo de I vivo. 
La vivo sen amo havas nenian senoon. Horno, kiu de
nature ne emas ami, pIi malmulte vaIOl'as, ol ho:no, kiu 
scias nek legi, nek skribi. Flig,elman estis tre inklina 
por amo, sed se oni kondutas en la vivo honeste kaj 
prudent'(l, oni devas apartigi de l' mondo. »Mi povas 
nek meJlsogi, nek komplimenti «, li sin konsolis, pro 
sia malkapablo interr.i.lati kun virinoj. 

Li esperis oiam trovi tian animon, kiu kunsentos 
la .lian, li kredis, ke neniu kruda animo povas lin 
aml. 

lam post translokigoen alian logejon, li rimarkis 
cn la kontr,aua fenestI'O palan figuron kun nigraj har-Oj, 
vestitan en hela bluzo kun negblanka maI.elasta kolumo. 
Okuloj grandaj , nigraj rigardis rekte al lia fenestro. 
Estis malfrue. Ekstere estis lume, hela lumo kusis SUl' 

la duona kontraua mul'o. La fenestroj estís malfermitaj, 
la knabino tenis la manon super la okuloj kaj rig.ardis, 
ankaú Fligelman rigardis. La knabino mallevis honte 
la okulojn, sia bruslo ekmovigis, sajnis, kvazau si 
ekg,emetus. Fligelman daure rig,ardis al si kun ravo, 
sed la knabino jen ree levis la okulojn jen ree mallevis 
ilin, honteme, denove la brusto ekmovis sin... Fligel
man frapetis per du fingroj SUl' la fenestro kaj diris 
al si : sufice ! ' 

Kaj li foriris de la fenestro, kontente, ke li sin 
mcm venkis ne rigardante piu, kvankam li tion vdis. 

»La plej granda venko estas, kiam oni sukoesas 
sin superforti « li poste pensis irante tra la strato al 
iu el siaj lernantoj. Sed sidante oe la leciono, li sentis, 
ke li eslas iom maltrankvila, io tusis la' koron: la 
nigraj haroj kaj la he1a bluzo kun la blanka kolumo 
tremis -en lia oerbo. Krome li estis iel bonhumiOTa" 
vigla, kiel iam en sia hejmo, nur dum la antaiípaska 
tago, antau multaj jaroj: 

»Hm : .. jcs« li pensis dum la tuta tago, frotis 
per la mauoj la lipharojn, eligante pr,eskau nenian 
superfluan vorton, kasante ' pri si ian sekret01l. Lia viz
ngo ridetis la tutan tagon. 

Nokte kusante en la lito, kiam nul' li fermis la 
okulojn, la lito iom forturnigis, kauzante, ke liaj 
okúloj estis en flan100 cle la fenestro. Li .senoese pensis 
pri la figuro, kaj en la malluma fono kuris multaj 
p'tmktetoj, kaj io blanka posttrenigis, kvazau malpeza 
nebulo. Sajnis, ke la punktetoj flugante faris rektan 
geometriau liniou de tru fenestro al lia. Subite li re
memoris, ke li kusas tumita kun lat kapo al la fenestro' 
kaj komencis orientigi. Kiam li atingpalpis la mllI'Pn, 
malfermante la okulojn, la litero l'ee forturnigis kaj lia 
rigardo nun fiksigis sur la blanka fomo. 

Li eksidis, returnis la kapon. Vid-al-vide ('stís 
mallume. Li rekusigis kaj post kel~j mlnutoj la litero 
deuove situis alimaniere. ' -

- Hm ... li ridetis por si kaj , reeekdormis 
song-ante. 

Morgaií matene la knabino denove sidis Ce la fe-: 
nestro. Si legis libron kaj Fligelman povis 'l"igardi 
klom longe li nUl' vidis, la . knabino subite levis)a , 
iokulojn kajrigardis l'ekte ,aIli, en la rigardo sinlm~is 
io., »La alúmo de la homo respeguligas_eJ)la rigardo 
kaj rido. « li ripetis por si ianfrazon, kiu:n li ',d&4 
longe jam estis J.eginta. »Rimarkind-eoona ' s.entenoo. « ' 
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Li pasis al sia malgranda speguleto, rigardis en 
gin, konstatante, ke lia rigardo estas tute simila altiu 
de si, sendube tial si placas: » ~l.Dimo animon sen tas. « 

Tio ripetigis dum du semajnoj. La knabino sldi,g 
ce la feneslro kaj Fligelman rigar.dis. Unufoje, dum 
ti rigardis sin, si subite levis la okulojn, kid kutíme, 
kaj si ne maUevis ilin kiel kutime, sed sikonstante 
ógardis fiere ' en la liajn, liel obstine, ke fine Fligel
man ne pIu gin eltenante, honteme mallevis la okulojn. 
Poste, kiam li kase jetis al si rigardeton, sur sia 
'vizago kusis rideto kaj sia hruslo lihere sin movis ... 
Fligelman sin sentis venkita de fraulino. 

- Forta popolo estas 1a virinoj - li diris b sa
man tagon s:dante kun Levantkovski . • 

- Oho - Levantkovski respondis kaj komencis 
ion rakon~i pri sia edzmo. 

- Atendu, Levantkovski. Vi min malguste kom
prenas. Mi ne eliras de tiu ci vidpunkto. Mi pal'Olas 
pri tio, ke batalante ili havas pIi da takto kaj certeoo 
ol viroj, Car ili estas certaj pr.i siaj forlo kaj beleco; 
verdire beleco entenas ja oion, la estetiko ja es tas la 
plej alta mondkoncepto. " 

Levantkovski - kiel kutime, kiarri lia amiko par
olis pri gravaj aferoj - silentis, trinkante nun OOon, 
pozante seriozan mienon simil.e al infano, kiam la 
avo gin benas. Foje li rigardis al Fligelman, €k~ 
gemis kaj reprenis la antaiían pozon. Fligelman parolis 
plue: 

- Por diri la veI'on, mi jam nenion scias. La psi
kologiaj elementoj estas -tiel komplikaj, ke estas tre 
facile farigi mistikulo. Ekzemple: vi renkontas iun 
sUTstrate, mi diru, ekz. fraUlinon, vi sin rigardas, si 
vin rigardas kaj la rigardoj kvazau disputis, inter
haltis. Unu venkis. . . Kiel tio okazis? .. Jen klom
encigas spiritualismo. Sed komprenu: la pura logik,o 
ordonas seroi ' por Cio klarig-respondon, ligi oion lalí. 
la lego de objektíyeoo kaj kion mi ne scias, pri ' tio 
starigidemandsignon, ne fidante al okulta:joj. Mi scias 
certe de proprapraktiko, ke se ne mia saga, mi 
delonge jam farigus mistikulo. J es! 

- Vi multe legis ... - Levantkovski ekgemis. 
- La oefa afero ne estas legi - diris Fligelm.an 

fariginte tre serioza - ko~prenu;la filozofio volas 
krei el teorio la vivon, sed la vivo estas mnlte - pll 
larga, lllulte .. .. oni devas pri la viv:o" pri 1a praktiko, 
serci la veron ... komprenu kaj prifJensu tion ... 

Nokte lumis ronda kaj pura llID:(). Gieliris el 
!Sub la kamenů ,de la kontraua tegment9. , SUl' , la 
cielo po,rtigis etaj 'nubojkaj la lunointer iHkUl'ls" 
kuris kaj staris: tamen ' en la. sama lokoJ en la , karto 
cion surversis lazura ooro" en , Ia lrontraiía fenestro , 
estis ankoraií lumé, nurla :' Tíilkilr~eno estis malsup
a-entírita. Flig:élman si~is , ce 1a fenestró,kaj lia·, rigardLl , 
fiksigis .jen ' SUl' la , cielo, jeI;I ,súr' la feneswo. , 

. La rnlkurteno '1evigiskaj montrigls 1a kQua;ta 
kapo. Montngis(l.u ;;lludaj- brakof de-juna fraUJino 
kun: distaň.zitaj 1Iaroj .. ; la . .oku}oj de Fligelman,rapide 
levigisal- la luno. , ' , '" , .',' , 

' }>1-'\:pzaRť>polo « liekpehsiš kaj nerV9ze ,e lldormis: " 
, Foje ' cJkaň. , 'y~pero ,Fligelman ,: sidiskafleg~ 

, 'libl'on. ,Ekstere , estis " pl'U,~,eg~o, dU1níis , kaj ' 1a ' 1;Pildrof 
',:estis • títll fortaj" "ke:. post ,Ciu: Ua Dníege . :Fli~lma,ll. 
. aIkurisla fel1estr0n , por JéOnVi~~jgi;uu é~o esláS enf;>J"oo. 

.", Kaj . jen }i-;.~i~ar~~~,~ ~e" yid~Ivi~e . si, ' ' 
Sajnis, ke ~llm De- :rlp1,atk';is"milas aDi!)l!'~l1it1e '~ 

". ,. >';';;4'" ?-:::~"3~· . .~ 



Galopé tra kelkaf franca' pen.ul o l 
- ·L . Bastlen. P arls -

En kelkaj linioj, kompreneble oni ne povas resumi 

la gravegall verkon de la francaj klasik aj pensuloj, kaj 

apenaií citi kelkajn karakterizajn vortojn el la plej famaj. 

DESOARTES (1596-1650) eslis malema~ikisto, sed 

p~ecipe ~ilozofo. En la Parolado pri la Melodo li pro vis 

atmgl SClIlDcan certecon per severa metodo, forlasante la 

argumentpn »Magister dixit « (La Majstro diris). Tiel li 

elservutigis la modernan penson . . 

( La kvar prineipoj de Za r:nelodo) 

La unua eslis aJwepli vera nul' tion, kion .mi konas 

evidente vera. 
La dua, dispecigi eiun elaaminotan maljacilaJon 

cn liom da parteloj, kiom mi povas, lcaj lciom poslulas gia 

plej jacila solvo. . 

La lria, vicigi miajn pensojn en guMa ordo, lwmcn

cante prr la objekloj plej simplaj kaj plej jacile lwneblaf· 

La lasla, eie ple numi nornbradojn liel senjo/'ljesajn 

kaj IroTltr%jn tiel kompletajn, ke mi estu eerta, lce nc

nion mi preterrigar'dis. 
El tio mi e/;;sciis, lťe mi estas substaneo, kies tuta 

eseneo au naluro /;;on~istas nul' en penso. .. ; sekve mi, 

lio estas la animo, dank' al kiu mi estas tio , kio mi estas, 

es tas tute aparta de la korpo kaj ee pii facile eklwnebla 

ol gi. 

LA ROCHEFOUCAULD (16 13- 1630) eslas fama 

pro siaj Maksjmoj, amara kri tiko de la homaj inklinoj, 

ofte troa, sed l:iarn energia. 

Memestimo estas la plej granda jlmulo. 

Profilemo paro/as Ciuspeeajn lingvojn Iwj Ciuspecajn 

rolojn,ee t-iun de neprofílemulo. 

Tio, klon ni opinias virloj, eslas ofte nul' miksaJo 

el diversaj agoj kaj el diversaj interesoj, láujn favora 

sorto au . nia lerleeo scias kunarangi. 

Virtoj dronas en projilemo, kiel riveroj en maro . 

Sineereeo. ~ Oi es /as malfermo de koro . Oni trovas 

gin ce tre malmult.aj homoj, lťaj tio, lťÍon plej ofte ni 

vidas, es tas nul' sublila lcasemo por allogi la konfidon de 

la aliaj. 
Modesteco. - Kiu rifuzas Laudon, deziras duoblan 

laiídon. 

la manoj la kapon, ta okuloj estis teruritaj: ili rigardi~ 

al la nigra nubo kaj en ili kusis funebro multe ph 

peza, ol la n'llboj supre... Fligelman senpacience iradis 

én sia camhro. 
La fuJmotondro finigis, la Cielo serenigis, m0!l

trigis jam sunlumo, cio esus nun lavita kaj fresa. 

Fligelman staris oe la fenestro kaj daťírigis la rigar~ 

dadol!. Kelkfoje ankaií ta knabino l~vis la okulojn kaj 

sia rigardo estis lruraga. Fligelman komence iom hont

eme, sed poste jam pIi kaj · pli kur.age rigardis al si 

sen6ese, lia vizago alprenis mienon ridetan. La knabino 

reť levis la okulojn kaj subite forir~s kelkfoje revenante 

kaj havis aspekton maltrankvilan. 
. » La gusta tempo« Fligehn.an ekpensis, penante 

kuragigi . . . ekb.alancis la kapon kaj dolea rideto super

versis lian vizagon ... 
La knabino rapide sin levis, montrigis granda 

mga lango kaj ta rulkurteno rapide malsuprenfalis . . . 

Kelkaj sek-undojpasis, gis. kiam Fligelman rekon

sciigis, kaj kiam li fine cirkaiírigardis, li rimarkis, 

ke la rulkurteno estas malsuprentirita. De tmu flanko 
vidigis la cielarko. · . 

, KUSante nokte en la lito li- }llOrdpremis la. lipujn, 

, I).e povantetrovi Ja gustan esprimon por la _ senro, 

kiUI1 Jinan portis cn la koro por la knabinó. Mal§afu 
'"<. ., 

Kurago. - Amo de gloro, timo de honto, aspiro al 

riceco, emo al vivo opor-tuna I.:aj agrabla, kaj deziro mal

altigi la alia jn , jen ojle la lcai1zoj de liu braveeo liel jama 

ce la homoj. 
Donaeemo. - Tio, lťÍon oni nomas malavareeo, 

estas plej ojte (tur donvanteeo, lciun ni satas pli ol hon 

ni donas. . 

PASCAL (1623- 1662) , genia malemalikislo kaj pen

sulo, kunigis sentemon kaj sciencan ekzaktemon. Unu 

cl liaj plej famaj verkoj estas 1a »Pensoj «. 

La homo esws nur- kano, la plej maljorta en la na

turo, sed li eslas kano pensanla. Ne neeesas" lce la tuta 

universo sin armu po/' lin jrakasi. Haladzo, guto 'de alťvo 

sujieas pOl' lin morligi. Sed, ec se la universo jralwws 

lin , la Iwmo tamen estus pii no bla ol lia mortiganlo, car 

li seias, Ice li morlas, kaj la ur'verso ne seias pri sia su

pereco super la homo. 

LA BllUYERE (16q 5- 1696) pentras la hornaron en 

siaj famaj »Kara kterqj «, pIi melank01ie ol pesimisme. 

Granda animo swras pii alte ol ojendo, maZjusto , 

doIOl'O, molco, kaj gi estus nevudebla, se !Ji ne sujerus pro 

lwmpato. 
Ni ne Iwleru konlrau la homoj, vidanle ilian mal

m.ildecon. sendankemon, nwljusleeon, jiereeon, Za memu

Illon lroj la jorgeson pri la aliaj - liel ili eslas jarilaj, 

tia es w s ilia nal U1'O; Iwazau ni ne loluus, ke Blono fa las 

au fajro levigas. 
Ni devas ridi anlaú ol esti jelieaj, por Ice ni ne mortu 

ne ridinte. 
Juj noblaj sen /oj, iuj noblaj kaj altaj agoj devenas 

malpli de la forlo de nia spirilo ol de la boneeo de /liu 

nalurinldino. . 

MONTESQU1EU ( 1689- 1755) skribis, krom divcr

saj pensoj, famajn verkojn , inter ili »1' Esprit des Lois «, 

en kiu li montras 1a kialon de 1a letaroj. 

Se mi konus ion, utilan por mi kaj malprotilan: por 

mia jamilio, mi forpelus gin el mia spirito. Se mi konus 

ion, utilan por mia familio kaj ne por mia palrujo, 

mi provus gin jorgesi. Se mi konus ion, ulilan po/' mia 

patrujo lťaj malprojilan por Europo lw j la homaro,. mi 

opinius gin krimo. 

au kolem? Denove fajreroj svebis kiel en tiu nokto, 

sed nun ili kuris senorde, disportigis ciuflanke, antaií 

la okuloj restis nigro, la liteto antaií ta endormigo, 

turnigis kaj ruligis en libera kaj malpl-ena spaco. 

Li vekigis kun la penso, ke li devas streci la 

pensoll, por batali kontraií la málfelioo, ke saga kaj 

pmdenta homo ne devas malkuragigi - parolante 

poste kun Levantkovski li diris : 
- Homo devas esti singardema. Oni ci.am devas 

rez'ervi al si fortojn ppr povi kontraiístari cian neaten

ditan malfelioon, kiu nin atendas cie. Mi povas kuragil 

diri, ke sen mia konstanta sinpreparo kontrau ciu 

eventuala akcideu-t0 _. komprenu Levantkovski - nun 

estus tre ma1bone, jes, tre malbon-e. 

Pri Ha intenco edzigi kaj kiel li frenezigis 
Pasis du jaroj, sed ta vivo de Fligelman apenaií 

sangigis. Kreski_s -en lía koro sopiro je edzino, ta sopiro 

lín ofte igis distrita, kaj posLe 00 ekscitis li.ajn nel'vojn, 

malhelpante lin en l.a legado. Okazis, k-e li subite forg

esis bone konatan vorton. Ofte svensignoj montrigis 

antau fuj olruloj, en la kapo cio kvazaií ma}densigis 

kaj renversigis. 
Tre ofte li r-ememoris pri sia infauago. Li Hone 

memoris la - pat~, etan kaj malgrasan homon , kiu 
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sencese tusis. tA memoris pri malvarma nokto: la 
pal/'o dil'is el la lito tosante, kaj li, Fligelman, &entis 
tiam malv<ll'mon, l'esmnte soJa en la lito. Li bone mem
orig la mOl'tou de la patr>o: kusante sui' la planko li 
asp,ektis tiel malgr<lnda, kvazall la kadavro estus kuntir
ig-iuta por domů. 

La sola, pii <lga, fratino de Fl~gdman plol'egis, 
visante per sia ,antautuko la nazon. Reveninte el tl 
tomboj'o, ili malpacis .pro duono d'e Ol'ango, restinta 
suJ' la tablo ... paste li mangis taJgo jJ1.* 

La fratino nun, plej versajne, instruas abocon al 
infanoj , malamante la edzon .pro lia malpieoo. 

V,erslljne si jam h.avas multajn infanojn pl'oprajn, 
ki'Uj , simile al tiuj de Levatkovski. ne hm'us konvenan 
\'es tajon kaj sin kovras per cifon,oj kaj malsat.1s. Kaj 
li, Fligdmau, estas ilia onkLo. Ki-el st ranga estas cio ci. 

Eu la nova pasporto, jus rioevita el lía nask
moeto, estas notita, ke li agas 36 jmojn. Turnanle ]a 
paspol' ton tien kaj reen, li iom enpensigis. Vn mal
trankvigilis la penso, ke lieble malfmos edzigi. 

Li komencis s'erei g'ekonantojn div,ersa.in, li far.is 
tion kun granda peno. 

Laste li konatigis kun fl'aulil1o, dentistino. Si ne 
ostis tre bela ; diketa si ,estis, h.avis plenan vizagon . 
laute ridegis, tid, ke estis malfacile ahdi siajn dírojJl, 
kutimis ofte kunplekti kaj malplekti siajn harojn . 
Fligelman komellcis ofte venadi al si kaj en Iia kom 
kreskis ia espero. , 

Li parolis kun §i cÍam nw' pá libl'Oj, verkistoj 
kaj filozofoj. Si sidis ciam silellťe, cion auskultante, 
sed tamen ofte interrompis: Cu vi volas teon? 

Pasis mQllato. Foj,e si eslis enirinta en 1a apudan 
cumbron por alporti teon, Fligelman restis sola dum 
momento, li cirkaurigardis Cion, li ne k'Ollsciigis mom
ente, kiQn li faras tie Ci. Li pl'enis speguleton de la 
tablo kaj tW'TIis gin kontrau siun vizagon. En la sama 
minuto si l'evenis kun la teo. 

- - Vi ankau spegulumas? Jen, vi, viroj , riproeas 
nin, ke ni estas koketaj! Je mia honol'O, estas ridinde! 

- .I,es! - Fligelman tiris lu vQrtojn - ankau 
mi VQlu's plaCl - pllecipe al vi! 

La lastajn vortojll li eldiris mallaute, kun mal
oorteco en la vOOo, la knabino demaudis ion , kvazaií 
mirante? cu? - kaj poste eksilentis. Ankau -F'lig'el
man ne parolis pIu, en la cambro esligis peza situacío-. 
La knabino malfermis lib'roll kaj li louge rigardis la 
fornQu. 

- KiQm, ekzemp1e, povas kosti tiu ci forno? 
Bela {omo ... - li diris mallaute kaj sentjs, ke li 
diras ion ege stolmn ; li ektiris 1a sultrQjn. 

Si sidis IOllgtempe, nenion dirallte, la libro ku§is 
malfermite antau si, subite . §i ekridegis: 

- Ridil1de, ridinde! - §i e!diris pene, montrante 
alla librQ, kion si mm iermis. Fligelman ne sciis, cu 
si ridis pri li, au pri rimarkinda legajo en la libro. 
E:n la eambro dai'.tre estis peze kaj malQportone. En
venis konato, si vigligis, sed Fligel.man tuj eliris por 
Ciam kaj ne pIu revenis al si. 

La tempo rapide pasis, tago post tago forkuris 
kaj Fligelman sensange vivis en soleco. . 

' Liaj nervoj dum tiu tempo ' plimalkvietigis, lia 
pasporto jam montris la agoll -de 38 jaroj .", 

Ekest.is malseka mltuno, osw' la strato estis tiarn 

* Al malrieaj jllnllloj fremd]oke studantaj cn religia 
lernejo, all al malricajorfoj, oni kutimas t10naci tllt
·tagan mangon, en cin aemajntago, .~~ alia~ifinita famUio. 
Tiononi nomas: mungi ' lagojn. ' '. ',. ' 
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Anton WJ1(1gans 
Protunda rlgardo 

Soleca povas esti vi sen fin ', 
Ec inter hQriloj ekkaptadas vin 
Subita hont::>sento kaj teruf\o. 
Kelkiam vi pelate de sopir' 
.Te iu, kiu konus vin , - kun mil" 
Nul' prap ran bildoll vidasen spegulo. 

Amikojn, familion havas vi, 
Sed via kol'O p!enas je glaci', 
Similas arbon, gi ,en frosta vento 
La goja arnikar' církauas vin, 
Dumnokte dormas vi kun la edzin', 
Al la ' infano ligas vin amsento. 

Kaj tamen estas ciu via vort' 
PlOl' ili sen enhavo kaj sen forť, 
Gin ja anim' ilia ne bewnas -
Por via gojo mankas la kompren', 
Kunsel1ton vane sercas la cagren', 
NUl' scivolemon ili al vi donas. 

Kaj fremda , ~gas vi ee al vi mem, 
Eklucla,s komedion vi ,s'en gen', 
vizagon kovras vi per masko deea -
Kaj nur keJdoje, timigite vi 
Demandas vin: )~ Cu tio, estas mi? « -

Jen kiel povas esli ·hom' soleea. 

EI lagermana: Hildl.!. Dresen 

• 'kote pro konstanta pluvado, tio ci too mise influis al 
Fligelman. A6etante galoSojn, li aeetis, forgesinte la 
gustan numeron, ga1oSojnpli grandajl1 j:e \Ulu. n 'lmel'O ~ 
kaj irante poste en la strata, li ec dum ' mmuto ne 
povis dpeli la misaeeton el Sla kapo. La · ga1oSoj ciam 
formovigis de la piredoj, kio lín ege suferigis. 

Lastatempeli ofte vagisen la .'straloj, sencele, 
kaj pl-eskau nenion li legis. . ' 

Sur la stratoj daure e,stis malsek-e kote, la fiak
roj, veturante tíen kaj reen, sprucigis kota]ojn ciuflan
ken; enterigproooSioj sin tiris cias~caj. Krulbinoj!, 
"kun libroj subbrake, trápasadis rapidante, en la manoj 
ili tenis lajakQjn kaj la blan kaj jupoj estis plen§pruc
igitaj de kQto. Vespere iustrata por~sto, zo.nita . p~r 
smwego, luradis, k:e eG uQu,' groscm II ne perlabofls ' 
dum latuta tago. , 

Fligelman šcntis srn tre Iaea, en la cerho cio 
maldel1~igis, 'antaií la okul? j IDontrjgis· svensign::>j , la 
dorsQ kvazaií rompigis. ... •• 

Li iris al kiu..acisto, la kuracisto, esplorante lin, 
demandis, Cu li jam estas oozjginta. F1igelman men-
80gis, respondante »jes ({ . Poste li cagoonigisp.ro la 
mensogo. . .' .'. c. ' " • ". . . , ,. 

. ~ Mi sentas - lidiris. poste al Levantk()vski -
ke" mi farigas pesimlsto.Gústadire ·· ja la pesimisrOO 
estas la lásta vorla ' de 'ta filozofio. , '. ' , 

Li ~me'nciiSiofi 'pri SOpenhaiíei~:šM letis"Prigardon 
al l ;ev.antlrovski, kin sidis trankvile kaj preparis al si 

. :cigaredojn, penante eIY>uSi kiel eble plej ,multé ~ ta- . 
b'a.ko. .' ;,:, '<.. • ,1" ; . ', , 

" , Tióu' Fligélm? ' 'De' ~Viš 't.ólen.~ ' 1,lo1ere · 1i . 



pri la indif~r~nte.co de Levantkovski, ke lin sajnis 
tute ne konoerni tio, k~ Flig.elman b.altis en la paroIo 
ne finant~. 

- Vi scias, Levantkovski, - vi estas stultulo. -
Levantkovsky tion kvazai1 ne rimarkis, trankvile tiris 
la "'f'Qmon de Ia cigaredo" plenigante la cambron per 
rumo. Flig.elman longe lin rigardis kaj" fine eldiris: -
Ef.ektive, kial vi devas havi tiel multajn infanojn, Le
vantkovski? Vi eS,tas facilanima. 

Levantkovski diris ridetante: 
-- Mi havas ws, vi - neniom, imagu ke ciu 

havas tri, cu do ne estas Done? díru mem. 
Levantkovsky estis kont~nta pro la deca res

pondó, laiite ~kridis, sed tio ec pIi denervis Fligel-
man 'on. . 

-- Aiídu, Levantkovsky, vi estas stultul<>, stultulo, 
mi diras al vi, smItulo, aiídu hon~, kion mi diras al vi, 
stultulo ... 

Flig.elman sentis, ke li denervigas kaj cesis. 
Levan1kovski faris malkontentan míenol1, bo ci 

lín strange mirigis, li adiauis malkont~nt~ kaj foriris. 
Fligelman restis sola en la eambI1o, li komenchs 

~nsi pri pesimismo, sed la pensoj perdis la firmecon , 
li forg~sis fralOn sciitan parker-e. 

Li iradis en 1a cambro rip~tante por si : »li estas 
stultulo, pura stultulo, stultulo ... stultu},o . . . stul
tul() {( io , igis lin multfoj~ ri~ti ci tiun v,orton. 

KeI:kajn tagojn li sen tis sin tute distrita, nokle 
li faladis koun la liteto en abismojn, forte gemante dum 
la dormo. 

La sekva tago estis ma1serena, nuba. Fligelman 
d~cidis rosti hejme. En la domo, k'le li logis, iu mortis, 
tra la korto aiidigis p!oregoj kaj Iamentoj, gis venis 
la nigra veturilo, kiu forporti8 la mortinton. Posto 
silentigis la korto. 

Li komencis legi, sed traJeginte ion, li haltis, os
c~~~'. antau li aj okuloj. ree ~ontr~gis . vertig~~~noj , li 

,kUS*lS, apenaií ekdormmte h komenClS songl: 

Li portis _ longan rigidall kadavl'olJ envolvitan 
en nigra littuko. La tukon li tenis ambaiímane kaj IriS 
kliniginte. Li v~mis el malantall la urbo portante la ka
daVl'on pOl' enterigo. Estis mallume. Kun li Iris du 
samesoj ínterparo1antaj. -El la interparol,o li scugis, ke 
li portas sian fratinon mortan. Li igis tre Iaea, ce bu
tiksojlo li glitfalis, la kadavro eligis el liaj manoj kaj! 
falis SUl' la sojlon. EI la tuko ai1digis pl,oro simila ul 
pepo de infanQ. Unu sameso diris: »Portu, Fligelman , 
portu, si eslas malviva, tio ci estas nUl' reflekso. {( 

Li portis pIu. La vooo igis pri tr,emp},ora, li pIi 
Iaea, ee lacega, la samesoj lin pusis, frapis, je la ~ Llltroj 
instigante, k:e li im pIi rapide. Fligelman volis ploú,) 
sed timis, ke tio estos refl.ekso, ke li estas morta. 

Li fartis tre malbone kaj vekigis kun gemego. 
La kapo doloris, en la cambr,o estis mallume, 

nokte, ekstere nuhoplena cielo. Surkorte kalo miai1i's 
teruroge, jen cesante, jen r,ekomeneante. Tio sajJl'ÍEI 
tre kortu8:J., kaj ne estis eble kompreni, kian mankon 
gi sentas, pd kio gi plendas tíel maÍťruc en la maUumil 
nok to. Fligelman sin envolvis per la kovrotuko, Ja 
kato pIu lamentadis. Li ne dormis pIu, pasig~s sen
dorme preskaií la tutan nokton . 

. .Je ľ sekva tago, sidante ce leeiono, iu iernanto 
forte lih ekscitis per malgusta tl'aduko: ansWaií »la 
verdaj lampoj d~ viaj p.ajbal'oj « II tradu.kis »la lam poj, 
de viaj v,erdaj najbaroj « . Fligelman korektis lin , seď 
la lernanto Dun tl'adukis »la 1ampoj de niaj verdaj 
najbaroj «. Fligelman ekkolel'is, k.aptis la knaboll ce 
la sultroj, skuis lin, krian te ne kun sia voeo: »Verdaj 
najbaroj! Kiamaniere povas esti verdaj najoaroj! Kiel 
povas esti! ({ 

Subite li sangis la vOCon, kaj komencis paroli pIi 
delíkate: »Nu, díru mem! Cu estas eble? kiamaniere? ,( 
Sed tamen lia VODO kase tremis, la kol'O batis kaj li spi
ris tre pene. La knabo plorís. 

ehla ... 
KDmprenu! ' .. komprenu, tío ja ne estas 

Kw,tono 
por La 
r.urieno 
de la 
Viena 
Operdomo 
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R I M I T II JEN I G M O · J 
- IlCESSIlNDRO HIlZZOCINl -

Al 1a p1enkreskaj intanoj de Andreo Csef) 
I. OSCEDO. 
Jen, vokalo 
en vokalo 
naskas tedon 
kaj oscedon. 

5. BARBARA BARBIRO. 
Kun barbo tufa, 

sorcisto, kaj li tehas 
super la beston krian 
signon magian. 
Miraklo kaj enigrno! 
Per tiu ela signo 
sangigis la aspekto, 
estigis fluginsekto, 

duhufa 
sinjor' razejon iris, 
deziris 

2. NENIIGO. 
Forprenu linion 
el kap o de besto, 
la resto 

igi senbarba viro. 
Sed la barbiro 
anstatau garbo per zumaj flugilbatoj 

rifugis inter dratoj. de barbo, 
ampute 

prezentas nenion. fortrancis lian kapon tute, tute, 
do, li tre funde razis, 

7. ENSORCITA REGO. 
En kapornamo festa 3. EFIKO DE ABOMENO. 

Se el la literaro 
sed kio nun okazis? de reg' majesta 

Iiteroj du elSangas vi iun abomenas, 
devenas 
loganto de la maro. 

La eksbarbulo sangis sian veston, 
kaj en sovagan beston 
transformis sin subite. 

la lokojn, kaj arangas 
hazardo blinda, 
ke ľ rego kornpatinda 
pro sango de litero, 
ve, sajnas rinocero. 

Kaj la barbir' kaptite 
de la teruro, LI, UTILA ALIIGO. 

Mi: nomo sin , savis per forkuro. 
de horno, 8. MULTKOLORA AJO. ofte nul' tedbabila 
kaj senutila. 

, 6. MISTERA SA VO. Jen ajo, lau koloroj tre multflanka. 
Ci en Europo norde estas blanka, Sed se vi el mi siros 

. la koron, vi akiros 
tuj utilon: 
kuirilon. 

En la kaptiľ sekreta 
baraktis besto eta, 
korsire gi lamentis, 
neniu gin atentis, 
sed fine, jen, alvenas 

sed se kondukas vin la vojo migra 
al Oriento, vi gin trovos nigra . 
Gi en la granda kontinent' praava 
maldek~tre estas ruga, dekstre flava. ·O.IUUl 'S ~ OU.Io:l(-OUO.I:l( ·L ~ o~nUl-osnUl '9 ~ o.Ide-o.Ide:l( 'S ~ olOd-019od .~ ~o~-~J . ~ ~olnu-olnUI '1; ~o-n-ua '1 "!O(!70S 

La knabo l'evigis, eniris al la patrino kun ploreB'0' 
La patrmo venis. Fligelman sentis, ke li nun deva$ 

al si kompl'enigi, ke 1a »verdaj najbaroj « estas ne
eblajo, sed li ne sciis kiamaniere tion fari. Si demandis: 
kio úkazis inter ili. Flig,elman silentis dum momento, 
la patrino staris kaj atendis. Fligelman ekbalhntis: 

-- Nenio. Mi hodiau estas iom distrita, mia fra
tíno mortis. 

La patrino interesigis pri la fratino. Fligelman 
multe mensogis, diris" l{j,o nul' venis al li en la kapon, 
mem ne sciante de !cie. Elirante li muItfoje ripetis al 
si: »Mi estas malsana, mi estas malsana , .. {(o -

pro la l'ipeto estigis al 'li pIi facire. Al la oeteraj lecio
noj li jam ne iris. Antaií , vespero li venis hejmen, lin 
timigis la cambro, li kusigis sur la lito k~f endorm~gis . 

Li vekigis gemal1te, svite, en la eambro estis 
maUUlue, la blanka vistuko ektimigis lin, li rapide ek
kaptis la palton, eniris al uwantkovski. En 1a cambro 
de Levalltkovski oni vidis ' cirkaiíe nur litajojn, infan-
ajn vizag,etojn. . 

En unu lito gemis lia edzino, Fligelman sidigis 
SUl' segon kaj dormetis. Subite, dum la duondornio, li 
eksentis sur si ies manon, gi estis la mano de Levant~ 
kovski. Li malf.ermis la okulojn kaj vidis, ke Levant
kovski, duone malvestiginta, ridetas al li ; li diris, ke 
li estas ~bria... Fligelman estis denervita de tiu ri
d.et?, li volis diri ion akran, por ke Levantkovski cesu ndl. ' 

- Mi iras al la Vistulo " . - li diris pene, 
- Iru dormi, estas malvarme. 
Fligelma:n -ef.ektive eksentis, ke al li estas mal

varme, ell la Caqlhro estis vaporo, Levant~ovski ridetis 
kaj Fligelman fonris. ' 

, Li trairis multajn stratojn kaj rimarkis ,nur, ke 
li preterpasis jam multajn stratlanternojn, ktllia ombro 
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jen plimallongigas, jen elkreskas ... Eu ' iu strato por 
momento haltigis lin fraulino, si ridetis, turnigis, ba-
1a,ncis gaje , la kapon; ~j.am si foriris, aiídigis putral 

. tusego, kiu_ longtempe tremigis la aeron '.' kaj cioll 
ci ne estis eble kompreni. 

Li haltis sur la ponto de la Vistulo Kaj cirkaií
rigardis. Policano lin sekvis ,per rigardoj. -- Mi havas 
ja pasporton - pensis ' Fligelman, tenant-e la manon eo 
la óebrusto. . 

Sur Ia ponto li longe staris. De malpl'oKsime vid
igis du vicoj de lanternqj hrulaj) iliaj radioj' b'alancigis 
eu la akvo, SUl' Ia cielo movigis' diversspecaj nuboj 
kelkloke intermiksite kun la akvo; sur la ponto oni 
veluris kaj cio cirkaue tremis. . 

La mallumo en malprpksimo alproksirpigis, la 
nuboj mallevigis kaj antall liaj okuloj movigis kaj' mo- " 
vigis senoese . _,' , , 

Fligelman· ekseutis,ke lia tuta korpo bhlancigas; 
audigis radbruo de veturiloj SUl' la malmola pont<>. 
Iu parolis al li ruse, sed li ne komprenis. _ 

Li tradormisen 1a polioejo latutan nok'oJ, sentis~ 
Kvazau li kusus en akvo, tra la okuloj tirigis blua fluo, 
farigis al li pIi facile, sed ~ub' la kapodoloris kaj al 
li sajnis, ke li falis snr stonop.. 

La sekvan tagon matene, kiam 1a polipano per
forte volis linstat:igi sur la piedojn, li neniel povis 
.'ememori,kion li far-as ,Cl tie, li rigardis cirkaueu per 

. rigidaj olruloj. Nur kiam li vidis antaií si parou da 
epoletoj lam glavo kaj aiídis severan voCon, tiam ia 
penso veni~ en lilln Kapon, 'Li metis lamanou ~la 
óebruston kaj eligante ion el tie, li diris: 

_.:., Mihavas la :honoron subige"kaj humile peti .. , 
ent~rigu min, mi navas pasport on, jen! 

El la juda: S. Guterman. ' " 
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La diablo~bonfaranto 
- s. G . F rug -

I. 

. La .!Ieganton de la infero atingis teruraj famoj: 

diablo perfidis. 
10 neaiídim, senebempla en la kronikoj de la 

subtera regno. 
Perfidadis kaj faladis angeloj . Tio estis ffilmií 

la diluvo. Faladis dioj antikvaj. Fal.adis kaj faladas 

idoloj , tiuj malfelieaj idoloj, kiuj estas kreataj de 

homoj de multaj miljaooj - kaj gis nun tre mal

bone. Sed, k'e perfidu diablo - tio ci estas tute ne

ebla. 
Sed tio ciestas fakta: li perfidis - perfidis sian 

l'eganton, perfidis la inferon, perfidis tiun grandan 

elementon, de kiu li estis naskim por servi al gi sen-, 

. ripoze kaj e"erne. 
- Terme! - ekkriis Belzebubo. 
- Temre! - ripetis la sennomb'raj aroj de la 

subtera ' militistaro. 
- Terure! Terure! - ehe ondis sub 1a arkajoj 

de 1a senlima abismo. 
Kaj demonoj, diabloj, satanoj are kuris al la 

tr-ono de sia reganto por gui la vidajon de sev·era jug.o 

kaj prava puno pri ilia kunfra.to malhonoriginta iliu 

por jarcentoj. 
II. 

Sever e kaj maj'est-e sidis Belzebubo sur sia alta 

tr-on-o, k:wlmetita el la kranioj de ptej grand-aj pek

u10j de 1a mondo kaj ornamita per surskriboj el la 

traktatoj de plej antikvaj herezuloj kaj apostatoj'. 
Kaj anŤau 1a trono staris la diablo-perfidinto. 

Milionoj da flamanmj rigardoj falis sur lín kun 

in'digno kaj teruro kaj li, fiera kaj belega, lácI li 

estas fandita kaj hardita eD lermoDtova jambo, staris 

antaií la timiga poteDculo kaj unutone kaj 8()!1ore 

aiídigis lia voDo sub' Ia arkajoj de la regno de omh'r:>j. 

- J es, - li diris - mi perfidis. Mi l-ogis la 

homojn ne nw· al peko kaj malbono, sed direkti!'l 

kaj entuziasmigis ilin ankau por heroagoj de bono 

kaj favorkorecu ... Ho, mia timigesev-era poten ~ulo, 

kaj vi, fratoj , koI.egoj miaj! Audu kaj indignu ! 

III. 
Estis vintra nokto. 

. Nek stelo sur la Cielo, nek voj-eto sur la negaj 

ebenoj. Kaj la glacio krakis kaj rompigis sur la rig

idigintaj lagoj, kaj la nega turnovento g-emis kaj 

blekis kiel la animoj d-e jurrompuloj en la nigra tur

noblovo de la subtera elemento. Bona. estis tiu nokto, 

bona pro tiu sovaga, pereiga beleco, kiu teruras 1a 'U)

gelojn, mortigas la homojn, kaj .gojigas vian animon , 

glorplena potenculo mia. . 
En tiu nokto mi traflugis la Cirkaiíajojn de 

granda urbo. 
En :unu e1 la plej senhomaj stratetoj mi ekvidis 

. nigran figuron, maIrapide movigantan laií~onge de ligna 

barilo. Mi vidis, ke gi esms ma1junulo-almozulo, 

apen.aií kovrita per cifonaj-oj. La maljunu~o pene movis 

slajn malsanajn ' piedojn kaj ciuminute pii , kaj pIi 

forte nlňkis en lia brusto la astmo, pIi kaj pii minace 

:h.ruis lá. enradikiginta tuso " kaj pIi malrapidaj farigis 

~~j movoj.· Nun per lasultro li apogis sin al la glaci

~lJltaj lignoj"ekSanceligis kajfalis SUl' jusfarigintan 

neg:pnason. Lia kapo nudigis kaj la maldensaj haroj 

k~is k,un 1a blanko ' de ľ nego. La maljunulo ~o-

mencis !ll0rti de frosto. Malproksime lumetis la fajroj 

de la l'lca urbo, kien li Iris almozpeti. Nun estis liUl 

lasta nokto. Rigidiginta km'po, iam juna kaj rorta, 

videbligis tra la truoj de 1a forputrmm vestaio .. . La 

spirado farigis pii kaj pIi intermim kaj obtuza ... 
Kaj vi? . 

Kaj mi savis lin. 
- Malbenon 1 ' •• 
- - Jes, potenculo, mi savis tiun ci malrican ka-

dukulon: mi alvokis molklOl'ajn homojn helpi !in, -

oni lin transportis en komformn eambron, oni varmigis 

lín, nutris . .. Vi indignas, potenculo mia ! Sed oudu 

pIue: 
IV_ 

Estis varmega, somera tago. En granda ma1-

luma salono sidis jugistoj SUl' oportunaj moluj brak

segoj, kaj sur 1a malhonora oenko sidis akuzalo. Li 

estis ankoraií junulo, preskau infano, kun korpo mal

forta, velka kiel oe maljunulo, kaj kun senkolOl'aj 

okuloj , en kiuj esprimigis stulta , apatia lacigo. 

Antaiíe sidis la- defendanto. Lia frako estis tro 

malkomforta en la o:armega somera tago, kaj la blanka 

bl'ustt-olajo, kiu kurbigis 'lat1longe de la brusto, ma1-

t~ankviligis lin, devigante lin ciuminut<e sangi la situa

clon de la manoj kaj de la kapo. Krom tio, li tr.ovigm 

Citi.e lau la destino de 1a juganmro kaj, guste tiubempe 

sin prepaTante por brila defendo en rama proceso, li 

ne sukcesis <ec iel orientigi pri 1a nuna prooesaf:el'O, 

tiel <lnuiga kaj s<lllinteresa ... Laumemore - i01l 

diris la. akuzato, ke vagante de infan<eoo sen parencoj , 

sen heJmo kaj prizorgo, li trovadis azilon en mal

puregaj nestoj, en la societo de homoj kripligitaj de 

malvirtoj kaj malriceco ... le, de tempo al tempo, li 

laboradis ... malsatadis, frostadis .. . Kelkfoje li stelis, 

malgrandajojn nuf', kiujn li vendis por kelkaj kop

ekoj ... liuprintempe, pasigante la nokton en arbaru, 

li malv~nnumi.g? ~ri tagojn kusis, plej parte senkonscie .. 

komencls resan~l kaj - St<e1is . .. feltsuojn, saj ne en 

la kortistejo ... Ne, tio estis antaiíe, pTÍ la feltsuoj , kaj 

nun -- capelon sentaťígan, dissiritan veturigismn cap

el-on .. ' Kun la stelajo oni lin kaptis ... 

V. 

Sufoke, varmege kajenue estas en la sa10no. 

Eu la orelo j de la defendanto sonas la voOo de la 

kulpiganto, jam delonge kf'nam - unutona kaj tre 

enuiga voOo. 
Enuas la jugistoj, enuas la defendanto, enuas ec 

la .akuzato.. . Bone estas nun ~n la arbaro, sed en la 

malliberejo, kien oni lin oorte venigos de ci tie ... estas 

lludaj fu rqnigrigitaj muroj, stona plaDko polvoplena 

kaj kracim, odoro de svito kaj putrajo, kmpo kaj 

cifonajoj . . . 
Mi aliris alla defendant-o, klinigis kaj komenci!> 

Hustri al li en la orelon ... 
Vi scias, Belzebubo, kian perfektecon de elokvento 

kaj fortan de konvinkigo ni atingas, kiam esms necese. 

Kaj inspirigis la pastro de Themis. Torellw ek'

fluis, ekversigis lia parolo. La vangoj ekflamigis, ek

ardis la okuloj. .. Li parolis - kaj larmoj fluis SUl' 

lia viza.g-o, kaj larmoj videbligi8 snr; la okuloj de gravaj, 

majeste tra.nkvilaj jugistoj . Sur la fatala, malhonora 

benko antaií ili estis ne IllÍwra stelisto-vagulo, sed 

~alfeliea, ma.lriea. infano sen pano, sen rifugejo, sen 
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defendo kaj konsolo ' .. Kaj li estus punota? Ja, tio 
estus terura moko pri vero kaj favorkoreoo. 

- Ne, li ne estas kulpa, - diris la ju~istoj, kaj 
mi, kontenta kaj fiera , cliris cl la salono de la jú~ejo ... 
Haltu, haltu, Belzebubo, kvietigu la jus:an koleron, vin 
a~endas ankorau unu bOnfaro - atendas, ki<el homoj 

, ~m i11omas, sankta heroago pOl' la triumfo de .virgeco 
kaj virto. 

VI. 
Bona, sim,patia antikveoo, kun la piaj domoj , ce 

ki>eS muroj estas tiel timige kaj agrable al ni vagi -
kun turoj de maljunaj all1emiistoj kun nestoj de 
strigoj kaj vespertoj, f,eraj maskoj en la profnnd~j de 
la ~astelaj s~terajoj kaj dolOegaj idilioj Oe la kam,.. 
enoJ, apnd kies fajreto sin varmigis kaj sin dorlotis 
la Margaretaj kaj Julietaj, la Doraj kaj Mignon-oj .. ' 
Aminda, naiva antikveoo! 

_ . Ne, glora antauwo mia, bona gajulo Mefistof
elo! Mia Gretfl<en ne sidos antau radspinilo, ne kanLos 
pri la re~o de Thule kaj Iia multekosta pakalo ... n<e. 
.. Infa~o ~~, »llel'Va temp~« - si tro frue i~is VInno, kaj Dll guplene observls la gradan sed noovit
~lan al~roksimi~n de sia tnalmoraligo. - Sia Faustu, 
Sla »ammda Henriko« estis ankau tute alia, li cstis 
f!1'Ult~ pIi simpla, sed ankau multe pIi juna, almenau ha. J'Ulleco estis ne renovigita, sed efektiva propra. 
M~ konfesas, ke cn pek-aferoj mi es tas iom cstetik'llln, 
ml amas la pekon belan, kun varmega sango, kun 
forta blanka korpo . .. K.~.j celere ~i farigas maloftajo 
en I~ n~a tempo. Sed mi daurigas: tiu belulineto, 
graCla kaj nerva, kiel serp<enteto, havis patron, tre 
satindan sinjoron, kaj patrinou, tre indanvirinolJl. Nek 
tin, nek la alia, guante unufoje la posttagmangao rip
ozon. kompreneble, ec suspektis, kio tiutempe okazas 
ell la mahlOva lauro de la ma:ljun8, ne prizorO'ata 
gar<leno .. , Ho, kun kia .plezuro miobservis Ia o al
prok.simigon de la dezirata minuto.. . Oi estis ven
onta . : . Tiam mi forte vipis per branoo de ľ plej 
p110kslma a.rbo la verdan Hankon de la laiíbo kaj -
malhelpis okazi la pekon ... 

Poste ... 

vn. 
Sed dal1rigi la .rak-anton igis necble. Milionoj da 

su.rdig~j vó&>j kunigisen komunan .obtuzan h~ruQQ de 
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indigno kaj teruro ... kia honto, kia malhonoro por 
la infero! .. ' 

Sed jen Ii levis la manon, ridcte cirkal1rigardis' 
la sennombmjn arojn de l' indignantaj kunfratoj, rid
ete ekrigardis rekte cu la flamantajn okulojn .de la 
reganto kaj ell la estiginta silento ekaudigis tiu obtuza, 
rompsona diabla rido, de kiu kun teruro retirigas la 
plej malbenita pekulo... . 

_. Jes, li diris - mi savis la malj1unwon de 
morto, la junwon de malliberejo kaj la junulinon 
de malmoraligo. Sed guste per tio mi helpis al la 
afero de la peko pIi, ol se mi ne malhelpus al la 
maljunulo mor tfi10Stigi , al la junulo csti mallilieágita 
kaj al la junulino malm?raligi. _ 

La maljunulon oni rekonsciigis, varmigis, nutris, 
oni dOllis al li trinkajojn, permesis pasigi la noktou 
~n oportuneoo k~j varmo, kaj - la sekvintan ' tagon 
Jam denoye .elpeIis en la sama frostan malvarmon kaj 
m~~ton. Anstatau unufoje, Ii ' frostigos dek, oent 
fOJoJn. . 

La junwon oni liberigis de la puno, kaj - eljetis 
en la samall malsaton, sendefendan soleoon. .Ta dum 
tiuj monatoj, kiun li devus pasigi /ln la- :óJ.alliberejo, 
Ii almena"'1 (}Srus sat~ kaj ne St'elus .. . -

Kaj tiu ci junuIino. _. Mi savis ' sin de. malmor
~Iigo, de .morala falo - en 'll) cirk'auprenoj de . amatá 
Junulo, kiam la peko almenau valoris il()l1 kaj-" g-i ne 
ventumis tiun trivialan kaj vulgaran prikalkwon, ofere 
al kiu oni paste donos sian , puran korpon, slan junan 
sangon, siajn varmegajn junulinajn revojn, - dono& 
siaj g,epatroj. Mi .rifuiis almi .la plezuron rigardi Ja: 
m?~alan f~on de la jun~o, .klam aia koro-ardis. ,kaj 
sOIflS la kison de amataJ h:po), la dolC~ odoronde ľ 
unua dezirata Cirkaiípr-eno, kaj klll1 -plezh.ro rigardis 
poste tiUl~ ' ci jlll18fi koron, rompitan inter la premiloj 
de »profitdona« 000000, 'SeD amo; sen aspiro, • .seu 
deziro .. . 

-vnl. 
Kaj de ko~il.lenoo gis la fino, de. J: -unua 'gis 

naiía .r~ndq ~de , la ~tera xegno ekbruis" ekfl~&; 
eklaiítigls komuna hi? deadmiro kaj gojego!' , 

- - »Gloron al Vll , Gleronal 'la saga granda di:: 
áblo, aLla dif1.b~bontaran;tGI,! .-. 

. ~, l'raduki6 ",:J. ;$apir;. 



OAS·O · 
Kábnán Sándor -

Tagigis. Frumatena kr,epusko. Kvina horo. La urbo 

d~rmis. Dormis la arbof, donuis la dnmoj, dormis la 

st.ratoj 'kaj en la fundo de cam broj, kies fenestroj estis 

kurtenilaj , sub inolaj kovriloj , roDkaDte ,. svilante, inkube 

sQllgis la dormantoj. 

La verkistspeca homo staris en . nigra vesto, striita 

pantalono SUl' la fervoja ponlo en II supra parto de la 

urbo kaj rigardis la akvon. Tagigis. Vente to blovis, milde 

ondigis la !lkvon. La akvo eslis flaveta kaj" iom malklara, 

sed cetere pace gi fluis malsupren. SUl' 1a vizago de 1a 

viro vjdigis dua:taga barbo. 

- Nu, ci tio estos, bona - pensis kontente la \·iro 

kaj profunde enspiris la ' fumon de sia cigaredo . . - Guste 

ko'nvena - li balancis poste amare sian kapon - la 

romanon mi jalI1 certe. ne verkos. Romanon skribi eslas 

ege malsage, belan romaDon. Sukceso ... mono ... Cio . .. 

eh ~ li mansignis _ . kial denove komenci. SUl' la ponto 
I . 

vagonaro trabruis, sur la koridopo de la dormvagono 

piedpinte iradis . la konduktoro, ep la vagonoj ankorau 

brilis dormem'aj e!ektrolampoj. 

~ Mi . havas la honoron - piris rpoke Ia sinmort

iganto al Ia vagonaro - ci lie nun mortos verkisto -

kaj li senzorge eklevis sian capelon: - Chemins de Fers 

de l' Est - li legis laute sur unu vagono - la verkisto 

ne verkis romanon, ' li nun mortas. Li suprensovis slan 

jakon, poste sur ~iajn okulojn tiris sian capelon, kun 

decida m<i~o forjetis slan cigaredon, kiun la acetis 'por 

si aj Iastaj du fiIeroj kaj - li transpasis la parapedon. 

- Ne bone, tute malbone - li pensis kun kurbi

gin taj IipQj , farante transkapigon en 1a aero - malbone, 

ke mi estas lerta nagmlo, 10nge dauro~ . 

. Kaj tiam, guste dum la transkapigo, en la aero, li 

ekaudis la f~jfegadon de la sirenoj. 

* 
: 'La suna levigis. La sinmortiganto kun !auta plaťído 

atingis 1a akvon. La bato estis forta , preskau -li svenis de 

gi •. '; Sub 1a akvo li malfermis siajn okulojn. Malklara 

flaveta balancigo. Super lia kapo he1lgas. En liaj puhnoj 

gisk1'eve stI'CCigas laeluzita ae1'o, 1a ve3to falde glwgas al 

lia korpo: Tre rnalvarma estas laakvo. 

- Nu - diris teruriginte la sinmort.iganto - kio 

esbs":"- kaj Iii buso plenigis de akvo. Malespere li 

fra'padiscirkau si, Li volis kriegi, malpura akvo enigis 

en iian buson. 

-;- ' .Ho .. , upp . - li diris kaj forte piedsvingis. 

, Kelkajrl -regulajn movojnli faris, kaj li . es lis supre, sur 

la supro dé la akvo. - DiabloD - li pensis amare - cu 

tiel , ~acile . 'Cst~ mort.p 

. Tre ,malvarma est.as la akvo. La vesto . malseke glu-

. igas "ar liaJíorpe. Li mortos. Kialli ne ' razis sinantaue. 

Matb.enita ~ono. Liaj hrakoj estas la~j~01afrapadoj , 
1i~ hararo falis en la ~kulojn. Weissmiiller . dum...' 58 

sekundoj natas cent ~metrojn kaj li spiras snr 1a maldek-

stra flanko. La sinjoro verkisto mortes. En vesto estas 

pIi malfacile. Portas lin la akvo, li mortos. Li ne skribos 

la romanon. 

- He,homoj - Ji vo.lis kriegi kaj li ektimis de sia 

gemanta ahogluta voco. Malvarma eslas la akvo. Ci tie 

sinmortiganto baraktas. 'Skandalo, ' kie l'estas la savboato 

de la polico? Verkisto dronas ci tie en ta malvarma 

akvo kaj nun 'oni lásas lin morti. For la registaron! Cene

ralan sekrelan balotrajton 'ankaií por la mortiDtoj - li 

pensis amal'e kaj ekkusis SUl' sian dorson . Profunde li 

spiris. Tiel jam estas pIi bone. Tiel, jes - li d'iris, ci 

tion li legis kiel inlano en ia kamparanr?mano kaj nun 

subite li rememoris. Malrapide portas lin la akvo. Sed 

li restas supre. Cu ne egalas, kie li atingos la bordon? . . 

ce la bucejo ... au Ce la panfabrikoj .. . au ~uste en la 

mezD de la urbo. Jarcento pasis, de kiam li salti8 en la 

akvon. Malsagajo. Kiu nagi povas , tiu kusi~u sub vagon

al'on, ne saltu en la akvon. Droni eslas pii malfacile ol 

skribi romanon. Ne es tas bone. Se li elnagos, li kusigos 

antau vagonaron. 
• 

MaJ rapide lin por tis la akvo. - Chemins de Fers 

de ľ Est, la sinjoro verkislo nun mortas - li pensi s 

mah-igle kaj rigardis la cieloD. Triumfa vojo de sin mor

tigkandidaLo , malsupren , sur la rivero. Ambaťíflanke la 

urbo. Dormas la urbo. Neniu heÍpas lin. Li voja~os sub 

la pontoj , surdorse kuSaDte. SUl' la pontoj brilas ankorau 

la lampoj , oni forgesis estingi iIin. Kulpa urbo. 

Estas stranga la cielo. Sirenoj fajfega8. Grotesk

formajn, fIavetajn nubojn pelas la vento supre I'n ' la 

acro. Strangaj nuboj. le motoroj de aeroplanoj mugas. 

- Malponodoro estas, jam ec en la akvo est!1s mal

bonodoro _. pensis lace la bOIno, car li ankoraú ~e sciis. 

pri kio P!opre temas. Li grimacigis sian nazon. Gro

teskaj , flavetaj nuboj. Estus bone jam atingi ie la bordon. 

Poste ja denove komencigos cio. 

Kelkajn movojn li faris per la piedoj kaj li venis 

cn 1a bordan fluon . Plaudante portis lin l a akvo. Ankorau 

kel kaj metroj. - Nun - li pensis kaj lace ell'ampis 

SUl' stonstuparon. Li sidi~is SUl' stonstupo. Malseke, taiíz

ite. La aero estas prema kaj sufoka, strangaj odoroj kas

igascie. La urbo esLas Dekutíme silenta. 

-- He, kio povas esti ci tio? - diris la sinmortig

anto lllaltrankvile - cu haltis la tramoj kaj la aťítop -

Li rigardis la /;ie] on. La suna iri8 alte jam. Gia telero 

estis tamen pala, gia lurno senforta. - Suneklipso .. -

miris la bomo. Li starigis, ViSlS sian frunton, supren

rigardis en la aeron kaj tiam denove li rimarkis la flug

antajn, flavetajn nubojD. Super la etagaj domoj supren

igante flugadi8 jam la flavelaj nuhoj. Satigitaj, laborf;nin

taj, k.aSmurdaj" flavetaj gasnuboj. 

Sed ci tion ne 'povis scÍi 1a sinrnortiganto, i car la 

sinmortiganto ignoris 1a rnondpolitikon, li . estis verkisto, 
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kaj li estis la sola homo en la tuta urbo, kiu vive rifugis 

de la gasatako de l' Aliancaj Potencoj. 

Malrapide, enpensiginte li ekiris sur la kajo supren. 

Lia vesto sekigis iomet.e. Nenie li vidas homon. Tie, sur 
la rcloj, sLaras flava tramo. Tie ne estas haltejo, 
kial staras tiu tramo? Per hezitaj pasoj li aliris la tramon. 
Ce la fenestroj kun balancigantaj kapoj, sidas 1a voj ag

antoj. La kondukisto staradas strange klinigante sur la 
aerbremson. -- Nu, kial ni ne iras - demandis la sin

mortiganto kaj scivole li ascendis la tramon. La kon

dukanto spasme premis la tenilon de la aerbremso. - Cu 
estas ia akcidento, sinjoro kondukanto? - demandis 

gentile la sinmorLiganto. La kondukanto, dorsmontre al 
li , staris senmove kaj ne respondis. - Nu, - diris 

senpacience la ,sinmortiganto kaj ekskuis la sultron de la 
kondukanto. La kondukanto sanceligis kaj flankenfalis 
SUl' la teron, ]ia dekstra mano, per morta gesto , ektiris 
]a premilon de la kontakto kaj la tramo malrapide ekiris. 

Ho ... o -- diris ]a sinmortiganto - kio estas, 
kio okazis? J a mortis la gvidanto! - Li flankensovis ra

pide la fenestropordon kaj eniris la internon de la tramo. 
La konduktoro transverse kusis sur la p]anko, maljuna 
tiinjol'o sidis SUl' la benko, lis kapo anLaiienfalis, gazeLo 
en )ia mano. Kvazau gill li eslus leginta. - Mi petas vin 
komencis la sinmortiganto - ne moku, mi petas vin , la 
t1"<l1110 iras ... nu, ki o, esLas ... he]pon . .. 

La vizago de ]a maljunulo estis nigra , l a vizago de 
la konduktoro eslis nigra, l a vizago de la kondukanlo estis 

nigra, la trarno rnaJrapíde iradis, poste alpusigis al la 
staranla antaii gi tral110 kaj haltis. Kaj la sinrnortiganto 

kun klakanLaj denLoj malsuprensaltis de la st~po de l' 
tral110 kaj komencis' sian migradon en la mortinLa urbo. 
Mbrlintoj, cic mortintoj . 

Ce la unua kadavro gapa teruro trancis en la koron 
de la hOl11o. Ce la dua li kredis, ke li frenezigos. Ce la 
tria, ce la centa kadavro li j~n apatiigis. Li trairis la 

urbon. Li vizitis ankau la vendejojn. La spicisto kun 
nigra vizago kurbe apogis sin ce la pupitro, la suisto an
tauenklinigante sidis apud la sutenilo, en la kafejoj mor
tintaj hOlTloj legis la gvidartikolojn de la jurnaloj kontrau 
la panamoj. La tramoj halLis, ci tie rompite kusis au tomo

bilo. Tie, la trafikpolicisto jus suprenlevis sian brakon 
por signi liberan vojon al la autisto. La autisto mortinte 
sidis ce la direktrado, lia Fiedo estis sur la gaspedalo. La 
motoro brllis malplene, la mano de la mortinta autisLo 
estis guste SUl' la unua rapideco. La masino mugas, sed 

la ui:H:omobilo jam neriiam ekiros. En la tombejo, kadavro 

kusas en cerko, kvar aliaj kadavroj gin volas guste levi, 
por enlerigi. En banko monon kalkulas la kasist.o, en 
dikaj fuskoj gi kusas antau li SUl' la pupitro. La sinrnor

tigant.o alpasis la pupitronkaj karesis la ' dikajn3askojn. 

- Malbenita mono - li diris kaj poste kun malamo 
li kracis - mi nun foriros, mi nun kusigos sub la vagon-

aron. Kia te:ura epidemio estis en ci , tiu urbo! Li ekiris al 
la stacidomo. En la giganta vit.rohalo silenle staris la va

gonaroj. La nigraj literoj de la elpendigita h01'aro moke 

kaj mensoge rikanis al li. Ne ekiras vagonaro. 

- Hu - - diris la sinmo;tiganto malkontente ci 
lie do ee morti ne eb~as? - Diablon - li blasfemis 

oni trompis min, oni tre trompis min .. 

Li sen tis sin pritrompita kaj prirabita. Lar:rlOguto 

aperis en li aj okuloj, poste, kun klinita kapo, malgaje, de
nove li reiris al la urbo. SUl' unu el la sti-atoj, SUl' la as

falto, kusis alTlaso da Havaj afispaperoj. La sinmortiganto 
malsllprenklinigis kaj levis unu. - Gaso - e3tis skribite 

sur la afiseto. - La unua gasatako de l a aeroplana tac
mento de l' Aliancaj Potencoj . 'Okaze de neplenumo de 

I' kondicoj sekvos aliaj urboj. 

- Ehe - diris la sinmortiganto. - Gaso! - Li 
jam komencis kompreni la aferon. - Gaso, nature , 
gaso. - - Ja li ec audis .pri gi iOI\ en la lastaj semajnoj. 

Li, kompreneble , ne komprenas la eksterlandan politikon , 

oni parolis pri ia konflikto, sed li es Lis guste tiam oku

pit.a pri sia propra vivo kaj nul' ci tiun unu vorton li 
notis: Gaso! 

Sed nun, ja nun cio estas kl ara kaj komprenebla. 

Kial koncernas lin la konflikto? Tra la. ondoj de la rivero 
ne penetris la gaso. Li eslas verkisto, li volis morti. Ne lia 

kulpo, ke li ne sukcesis. La romano , jes, la romano. 
Li j a vere faris Cion ehlan. Li ekspiris profunde. Nun 
cio eslas simpla. Skribi li devas la rornanon. Mallaiíte li 

ekridis. 

- Gaso, hahaha, gasa, hihi , gaso, jen , jen ci tiu 

gaso - li levis idiote sian montrofingron dum oftaj ek
ridoj . Nun li montros ion! 

Li eniris en papervendejon kaj elektispor si kelkajn 

foliojn da delil.<.ata . papero, enposigis dikan fontoplumon, 

sidigis en kafejon apud la fenestro kaj kun febra ambicio 
li komencis skribi senprokraste la rOl11anon. 

La savtacmentoj nu~' post du semajnoj kuragis eniri 
la ekstermitan de gaso urbon. Kornikoj cirklis super la 
mort.intoj. Kadavrodoro kaj mortintoj cie. La .satigitaj 
kaj kasmllrdaj gasnllboj jam delonge forflugis dc super 
la urbo. Kaj ra _singarde proksinůgantaj savtacmentoj. 

trovis entute nul' unu mirindmaniere rifugintan homon 
en la urbo. La homó sidis en la fenestro de kafejo, 
cirkau li la tero es tis plena de tasoj de nigra kafo, ant.au 
li sur la tablo amase kuSis plenskribitaj paperoj. Lia barbo 
pendis SUl' lian kolumon kaj guste cerbumante pri ia 

epitelo li macis sian plumingon. Verkistspeca homo li 
estis, hj ian romanon li verkis, pri malgojo , birdoj kaj 

pri malfelica am.o. Oni devis lim perforte forporti de la 
tahlo. . 

SUl' la straioj_ svebis peza kadavrodoro. La ~erkist7 

specan homon oni portis ,en lá fre'Dezulejon. 

El la hungara: Parvus piscis. 



€a vidvino de Ete:o 
- Tltus Petronlus Ilrblter -

EI Ia fragmenta kultura romano de la 

roma . verkisto Petronius ni en anlaua numero 

prezentis la rakonton pri la festeno ce Trimul

hiono. Cisube ni prezentas alian eltirajon el 

la sama verko, la rakonteton pri la vidl'ino 

de Efezo, per kiu la rakontanto volas pruvi la 

sangemon kaj malfidelecon de la virinoj. 

Vivis f.ojeen EfelO edzino, kiu estis tiom fam

konata pro sia casteco kaj fideleco, ke ec la virinoj, 

de la najbaraj popolioj venis por sin vidi. 

Nun okazis, ke la edlO de tiu Ci virino mortis. 

kaj en sia kordoloro si ne nur laú la kutimo iris en 

la funebra pr.ooesio kun disliberigitaj hanoj kaj batis 

sian brusron P.or montri al la homoj sian doloron. 

sed ne kontenta je tio si sekvis la mortinton tlC 'en la 

torp.OOcambl'lOn subteran, kaj tie si nun grekmore pri

gardadis kaj priploradis sian mortintan edlOn tagojn 

kaj nokrojn sencese. Vidante sian grandan kordoloron 

kaj ke si, dezirante morti, nenion mangas, SLaj ge

pan'oj kaj parenooj provÍs sin f.orvenigi el la tombo, 

sed vane. Ec la reprezentantojn de la estraro si for

sen,dis malattllltitaj . Kaj ciuj homoj kompatis la ek

sterordinare fidelan virinon, kiu nun dum kvin tagoj 

estis ' sen mangajo. Ce si si havis sian fidelan sklav

inOl) , kiu o plorante partoprenis en la malgojo de sia 

malfeliea estrino kaj de tempo al tempo metis novan 

kandelon surla tomban monuIl!enton, kiam la antaua 

forbrulis. 

Tiel la fidelega vid vino igis la sola interpawla 

terno tln la tuta r,egiono, kaj ciuj homoj, nobluloj 

kiel simpluloj , interkonsentis, ke ili neniam vidis tian 

pruvon de fideleco kaj amo ' .. 

Nun okazis tamen, ke la estro de la provinoo 

krucumigis nombron da rabistoj najbare apud la tombo, 

en kiu priploradis la virino sian mortintan edzo]] , 

kaj soldato ricevis la ord.onon gardadi la kruoojn, 

por ·ke neniu forstelu iU:1el la kadavl'oj por enterigi 

gin. Kiam tÍn ci soldaro Cll la unua nokto vidis inter 

la tombaj monumentoj kandelonpli klare lumantan 

ol la' aliaj kaj audís funebran gemegadon, li kom

preneble (li estis ja nul' homo) ekscivolis, kiu estas 

la plflreganto kaj kion li faras, kaj pro tio li malsup

reniris en h tombocambron subteran. 

Vidan1e la belegan virinon en la tombo li kons

sternite haItis, kvazaú li vidus fantomon cl la regno 

de b mortilltoj. Sed kiam li post tio virus la kadavron 

kaj observis la larmojll kaj la ungovunditan vizagon 

de la virino, li kompl'enis, ke si estas vid vino, kiu ne o 

povas sin forsit:i de sia kara mortinla edzo. Tuj li 

alportis sian mangajon kaj komencis peti sin, ke si 

finu tiun senutilan funebradon kaj ne turmentu sin 

per tiu vana gern.egado: la sama ,sorto kaj Ia sama ejo 

atendás ja nin ciujn ' . . Unuvorte : li diris al si (;ion, 

kion ,oni ordinare diras al malesperanroj o por ilin 

konsoli. Sedlá konsolaj vorloj de oh fremdul~ nul' 

turm~tis sin, kaj si komencis ungovundi sian bruston 

eC pli ol anta'lle kaj forsiri siajn harojn super la k,orpo 

de la <mortinto. 

, ;La' S<?ldato taillen ne s.énkuragigis, sed ,provis 

persvadi la vitinon akcepti iom el la . mangajo. Fine 

la sklavino, versajntl venkita per la odor,o de la vino, 

etendis sian manon kaj akoeptis la mang,ajon, kiuB 

ofertis la bonkora soldato, kaj post kiam si fortigis sin 

per manga jo kaj trinkajo, si komencis ataki h obstin-

eoon dtl sia estrino. ' 

- Kian utitou vi havOói, si diris, se vi forvelkos 

per maIsato, se vi tlnteriga<; vin mem viva, se vi sen

ku1pu moroos antau la tempo, kiun fiksis la GO: to, 

»(;u vi opinias, ke la fantomo, la cindro gin 

sentas « ?* 

Ne, revivu. Forigu vian eraran opinion, kaj guu 

1a gojojn de la vioo, dum vi povas. Ec la moda korpo 

tie d l vas vin admoni, bone uzi la viy<::,.I1. ' .. 

Ciu homo aůskultas ne malvo:onte, kiam oni in

stigas lin mangi' au konservi sLan vivon. Kaj tial la vir

ino, senforta post la longa nemangado, ne pro,testis, 

kiam oni Heniigis sian obstineoon, kaj si mang~s n e 

mal pIi avide ol la sklavino antaúe. 

Sed same kiel la solda1o persvadis la vid~'inon 

dllůrigi sian vivon, liel li nun per flataj vortoj kJmen

cis ataki ankau SLan castecon. Kaj la sklavino kunhel

pis gajni sian favoron po:' la so~d::l'o dirante: 

- - » Cu vi ee la bonvenan am()n rifulOs, 

kaj cu vi ne pripensas, en kies lando vi vivus? « *' 
Sajnis anhů al la virino, ktl li estas sufite bela 

kaj elokventa junulo. Unuvorte: ankau en tiu ci rilalo 

la virino ne Imntraústaris La bravan atakoa de la 501-

dato. Kaj ili kunkusis ne nur tiun ci unuan nokton, 

en kiu ili solenis sian unuigon, sed ankau la sekvan 

kaj 1a trian - sed kompreneble nul' post ki[lnl jli 

f.errnis h pordon de la tombocambl'O, por ke, se iu 

konato au alia persono venosal la tombo, li kreďu, ke 

la fidelega edzino mortÍs sUF&. la korpo de sia edzo. 

La soldaton Le placis kaj la beleoo de h ~irino 
kaj la sekreto, kaj tiel ofte kiel li povu; li acetis cÍu

specajn frandaJojn kaj p'ůi:'tis ilin nokte al la tomoo. 

Kiam nun la gepatroj de unu el la krucumiloj 

observis, ke la gardado ne estas tiom zoorga kiom a11-

tatle, ili nokte dekrucigis la korpon de sia fílo kaj 

enterigis gin. La sekvan tagon la soldato, vidint '} unu 

el la krucoj senkadavra, tr,e ektimis, kaj ant1uvi'dante 

b punon li rakontis al la virino, kio okazis, kaj dek

laris, ke li volas antauveni h, jugon kaj per sia 'glavo 

mem puni sian malatenton. Si do arangu tombo:l por 

sia mor~onta amanto. 

Sed la virino, kiu es tis ti-om kompatema kiom 

e::.sta, diris: 
- Malpermesu la dioj, ke mi samtempe vidu 

mortintaj la du virojn, kiujn mi amas pIi · ol cion 

aEan! Ne - mi pIi volonte krucumas mortin :o:l ol 

mi morligas vivanton! 

Tion dirinttl si eligis la korpon de sia mortinta 

edzo el la eerko kaj krucumigis gin ce Id kruco, kiu 

ne havis kadavron. 
El 1a latina: Binar KlW.tsson 

" Vortoj el la Eneido de Vergilius, adresitaj al Dido, 

kiani si hezitas edzini~i kun Eneas post la mor:) de sía 

unua edzo. 
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Sk.izo de esperanta :rn.etrlko~ 
- G . Wa,r1nghlen -

Antaiíparolo 

Mi ne intcncas, en la sekvanta verko, instrui la 
poetojn pri ilia metio, sed simple loompili k klasifiki la 
rimarkojn de mi faritajn dum VRsta legado k kontrol
itajn per longa diskutado. Mi ne opinias mian provon 
tro frua: se oni konsideras, ke nur en la lastaj jaroj 
b'adukigis Faust de Goethe, age de Barthelmess, La 
Tragedio de Horno de Madach, age de I<oW csay , 
Eťtgeno Onegin de Puskin, age de Nekrasov, estas tra
!dukata La Dia I<omedio de Dante, age de I<aJ,ocsay, 
(mi ne volas paroli pri originalaj poemoj ), oni kon
sentos, ke venis la tempo skizi sisteman studon pri la 
Esp-a metriko. 

Sed antau ol entreprenigin, star.igas 1a demando 
- ne cu Esp-o estas poezia lingvo (la cititaj oef
verkoj es tas sufica respondo), sed lau kia mezur{) gi 
pruvis sian poezieoon. K se ni esploras la tem0n lau 
tiu vojo, ni konstatos, krom grandaj kvalitoj , kiel h 
stilfleksebleco k la rioo el kunmetitaj formoj, ankal1 
unu gravan mankou : nia lingvo ne estas sufice el
vokanta. Oni nomas elvokiveoo de iu vorto gian k,ap
ablon veki en la spirito de la leganto vidimpreson, 
imagbildon; la vorto »nego «, ekz-e, estas elvokanta. 
car audante gin, ni mense vidas la blankan k mal
varman teron glimbrili 'de pala suno. Nu, tiun kap
ablon havas tro malmulte da esp-aj vortoj: ciu povos 
konstati, ke pJ.ejofte nacilingva traduko de poemo estas 
pli elvokanta ol la, ec pIi perfekta, esp-a. Tiu manko 
havas tri kauzojn , el kiuj ne ciu estas same grava. 

La unua ostas la granda signifamplekso de pluraj 
esp-aj radikoj , t. e. ilia abstraktcoo. Estas fakto konata 
de Ciuj filologoj , ke vorto ostas des pIi elvokanta, 
ju malpli multajn objektojú gi signas, t. e. ju pii loon
krela gi estas. Plej elvokantaj ' el ciuj vortoj estas la 
propraj nomoj ( » Zamenhof« ), au loknomoj (» Parizo «) ; 
pos~e \'enas komunaj nomoj, kiuj signas tre rnalvastan k 
bone difinitan kategorion el ajoj, kiel »suno, eburo, 
nigro « : laií la mezuro, kiella signata aj-kategorlo estas · 
pIi ampleksa, la elvokiveco malgrandigos gis p~ena mal
apero: »Bela Joe « estas pli elvokanta ol »vertrago «, 
»vertrago « pii ol »hundo « , »hundo « pli ol »kvar
piedulo«, »kvarpiedulo « pIi ol »besro«, k »besto ·:: 
pli ol »estajo«, kies elrokiveoo es tas guste nula. Nu, 
al multaj radikoj Zamenhof donis tre largan k mal
precizan signifon, celante kiel eble plej maldikigi la 
vortaron. Suficas malfermi nacilingva-esp-an vortaron 
por konstati, kiel la naturaj lingvoj estas pIi precizaj . 
La sol a »pinto« signifas F. »pointe, .bout, sommet, 
cime, faite « -G. »Spitze, Stachel, Gipfel, Wipfeh -
A. »point, peak, summit, apex, pinnacle, top, tip, 
nib«. »Rando« estas F. »bord, lisiere, arete, oonroul':' 

*Ántauparolo kaj unu capitro. El la »Parnasa Gvid-
'1", 

libro « de Kalocsay kaj Waringhien. 
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rebord, tranche« -G. »Rand, Saum, "Grat, Krampe, 
Umritz « - A. «Edge, brink, brim, firn, rand, verge, 
ledge, sharp oorner, cant«. Kompreneble tiaj esp-aj 
vortoj estas multe pIi konfuze elvokantaj ol ciu cl la 
respondaj nacilingv.aj. 

Dua kauzo ostas la maloftega uzado ' de Esp:..o 
en la ordinara, familiara vivo; gi estas precipe skribita 
lingvo, kiun oni parolas nul' p03t longaj illtcrtcmpoj k 
nedai:íre. Nu, la Ciutaga uzado havas tiun efikon, ke gi 
nedisigeble ligas la obj-ekton au .gian imagbildon kun 
la vorto. Se mi neniam havis okazon indiki markrut- ' 
ajojn per ilia nomo, mi ja scios per mia vortaro, ke 
»klifo « signifas F. »falajses «; sed la franca, ne la esp-a 
vorto estoselvokanta. Same okazas pri la kunmetita.i 
\'orto j , kiuj respondasal simplaj nacilingvaj vortoj' 
(ekz-e: patrolando): se oni ne daure lrutimigis percepti 
rekte la simplan ideon tra la malsimpla formo, la spir
ito gin mallerte analizos en giajll elementojn, k tial 
ne rioevos la drastan imagbildon. kiu tiel gravas en 
la poezio. 

La tria kauzo, la plej grava, estas la tre ofta 
mzado de vortoj formitaj per mal, ne au sen por sig~ 
nifi la kontrauojn. Tio ci malutilas -la poezion, ne car 
ili estas ne sufice elvokantaj, sed Car ili estas kontraií
sence elvokantaj. Ef.ektiv-c, se ni rememoras la klasifi
kon de la vortoj lau iliaelVlOkiveoo, ni vidas, ke g~ 

ostas despli malforta, ju pIi abstraktaj ili es tas ; nu, 
plej abstraktaj \lorto.1 estas la grarnatikaj iloj , la 
»morfemoj «; kiel morfemo, la negacio estas tute sén~ 
je poezia valoro . . Ne rimarkinte tion, kelkaj poet~j 

faris verajn kontrausencojn ; por ke .la leganto sen tu 
la malon de konoerna impreso, ne - sufiCas kunmefi 
negacion kun la vorto.1, kiu.1 .gin esprimas; car oni 
ne forigas tiel la evitendan impresoll: ·oni eh'okas 'la 
imagbildon, dum onikredas gin forpeli. Dezir.ante 
priskribi grizan vintran tagon, Grabowsky skribis : , 

La tago , malvarma, malgaja, serisuna ... 

verso tai:íga por doni la impreson de "sunplena somoC,:
tágo; tiun bildon la u.zo de mal ne forigas de l~. 
spirito .de la leganto (mi nuu_ ne P!irolas pri la mru.,. 
gusta uzo de la vokalkoloro: yd. §.3g). Tiuj. mal
vortoj ostas vera plago por la poezio -k ne 'nur p'Or 
la poezio: pensu pri la sekvoj , kiujn ' havus miskiHrip- . 
reno _de porautomobilá surskribo »Turnu maldek- , 
stren! «. 

El tiuj tri kaiízoj oni povas eSPeri, ke ladu . 
unuaJ iom post . iom ma1áperos, laň ke' Esp-o estos" pIi 
diskonata. ,Efektive, ' giauZado por :pli' teknij<ajiI.zoj ?· ... 
dévigos gin' p;ecizigi la tfO koruuzajn térnllnojn. Jam . 
antau niaj okuloj ni vidisapud la fundameuia »fosilo « ~. 
stangi en la 4a Aldono .»pio.oo « .k » ~pato« . Apud ·la 
fundamen~fl : »murmuri« ' ~askigis ' éQ, :J.á: 3a AldQDO 
ldlilstri-«, -k .ZamenMf '# krórÍ.1e oňčiá)igindan ,;.tat 
• _ li . . ~~ ~ . 



' surk Apud la lundamenta »blekl « ta la Aidonó 

.metis »miaiíi«, la 2a »grumbIi «, la 4a »kluki« : plie 

Za:menhof uzis »grunti« k »kveri «, k oni' komencas 

renkonti »heni« k »ululi«. Certe, ke la evoluo ne oes::.ls. 

Same, kiam Esp-o estos lernanta jam de unuagradaj 

lernejoj, la infanoj lrutimig'os DOmi rekte la objektojn 

per ilia esp-.a nomo, ne piu pasante tra sia patra lingvo, 

k Esp-o . akiros tiam multe pii grandan elvokiveoon. 

Kontraiíe" ne estas ia ajn sanoo, ke oni iam tute 

forlasos la tiel genie elpensitan, tiel oportunan sistemon 

de la mal-vortoj: la ekonomio en la lingyo estas tro o 

grava por esperi modifon. Nur por kelkaj oefaj ideoj, 

oni iom post iom kreis ~pud la mal-formo alian 

simplan. J am de la komenoo de la lingvo oni diris 

»forgesi « k ne »malmemori« »gajni« k ne »mal

perdi «, »komenci« k ne »malfini «, »hieraií « k ne 

»malmorgaií «, kvankam ti:uj kunmetitajoj estus tíel 

logikaj kiel »malfermi« aií »malsupre« . Je ciu cvo

luetapo oni povas nati tiajn konkerojn: en la FundJ

mento »falsa « anstataiías la antaiían »malvera« ; en 

la la Aldono »fiksa « vanigas la gistiaman »senmova «, 

k »naiva « - »senartifika«;. en la 2a »stulta « (= mal

sprita), en la 3a »aflikti « (= malgojigi), »efemera « 

(= maldaiíra), en la 4a »kalva« (= senhara) esws 

atestoj pri la sama tendenoo ; kelkaj aliaj atendas an

koraií oficialigon ( «kompleksa « uzita de Zamenhof 

anst. »malsimpla« ), k oni povas ec supozi, ke, ce 

granda vastigo de la esp-a turismů, oni pro la supre 

aluditaj kaiízoj akceptos »sinistre« k »infre « apud 

»maldekstre « k >;malsupre«. Sed tia kreado restos ciam 

fragmenta en nia lingvo, k H:l.S3jne ne;:Jiam generaligos. 

La poetoj,kiuj bezonas tuj drasta~ vortaron, devos 

helpi al si mem. K tio estas ebla: preskaií en Ci'U 

lingvo Ja poezio, se gi ne kreis por si apartan lingvon ,. 

kiel faris la helena, almenaií rezervis al si uzon au 

kreon despecialaj vortoj: ni pensu nur pri la francaj: 

»courroux, IOnde, penser « apud la prozaj vortoj {( 

»colere, ,eau, pensOO«, la italaj »lumi, vanni, natali, 

augelli« apud la p:.;ozaj »occhi, aIi, nascenza, ucelli «, 

la anglaj »steed, brine, gale, mead, main, bosom, wrath, 

brow « 'apud »horse, sea, -wind, meadow, sea, heart, 

anger, .Io.r;ehead« ktp. Kial Esp-(), kiu imitas tiujn 

lingvojn sur aIiaj kampoj, ne imitus ilin sur tiu ci? 

Kial,' konlraií l a prozaj ~orboj »malgaja, maivanna, 

Imallonga, ma1rapida, malfermi«, ne starus poezia j 

te.rminoj, ~igriitaj , kiel tiaj, en la vortaroj »trista, frida. 

kurta; lanta, a~erti «? Mi dezrras, ke pri ci tio es~gn 

nenia miskompreno. Ni neniel intencas ~a'Ogi aií Jorigi 

.řan ajn radikon de la Eundamento, kiun ni severe 

,ga1"dask obse~vas ; ![Íi volas siruple sekvi la vojon mon

tritan al ni de .,Zamenhof mem, k de la kompetentaj 

..kompilintoj de la4 .0ficialaj Aldonoj, proponante apud 

Mordinara f,ormo, alianakcesoran k. specialan por la 

pOezio.Tio eslos nur daiírigo de 1a gisnuna evoluo, 

ne revolucio. 
ď . La kQnkludo de tiÍij kelkaj rimarkoj -estasdo 

,avora. Mime ' vol~s '~ri, ·ke de -nun Es~ poy.as rivali 

A FOfllSMOJ 
. . . ~ Kiam mi konsideris, kiom da diferencaj opinioj 

pr! un.u atero p'0vas e~zisti? el k iuj Ciu trovas dejlmd

an~on mter la sc!?nculo!, ~al ke .nu/" .unu sola el ili povas 

( st! vera, h~m m! ~onv!1lk,gLs: ClO , kw estas nur vedajna, 

(stas vedaJne malgusta ! Descartes 

" . - 'l~iam ni ~rojesoroj esta~ neoer taj kaj §anceligaj 

P',! m pl ocedo , nt komencas ntan tezon per »k!el oni 

sc!as «. (Fizikisto) W. Dove 

, - Ni, es tas ciuj sujice jortaj por elporti la mizeroll 

de I prokslmulo. La Roohefoucauld 

- [( iel nia irado es tas nul' jalado ciam retenalo , 

la vivado de nia lcorpo eslas nul' mortado konstunle r.~ 

le,na/a , mor/o cwm pro/~rastata. Tamen ni daurigas nian 

v!vadon kun ,!,lUlte. da lnte/'~so kaj zorgo kiel eble plej 

lOTbge, w'!I'e lael On! blov§vet!gas sapvezikon kiel eble plej 

Longe kaj grande, kvanlcam OTli cerle scias, ke qi estas 

krcvonta. Schopenflauer 

- Homo , kiu jw'as amdeklaron kun ma lvas taj 

pupiloj, hipo/ť/'itas .*) C. 1. Schleich 

- [( iam OTli trovas stilon natura-n oni estas tute 

mirigila kaj ravita , car oni supozis aut~ron kaj trovas 

~mM p~~ 

_ -- ~ n~w!~ !a p,tej hone.sta homo, precize esplorinte 

lau l.a legO] C!,!J!l sUlJn agoJn lťaj pensojn, trovos, 'le li 

en Sta VIVO mL/um ume de/ťjoje m eritis esti pendigata. 
Montaigne 

, - Ciu enestas ell. SŮl ~onscio kiel en sia hauto lcaj 

vwas senpere nul' en tm: tUli ne eslas eble tre helpi lin 

de ekstere. Sur scenejo unu ludas princoTl, alia !wnsilis

t~n, tria ~ervis~on , au soldaton, au generalon. Sed liuj ci 

d~jerencoJ ekZLs~as nur en La eksteraJo; en La interno, 

k~l kerno d~. tUl aperaJo eslas ce ciuj la sama : bedaLi. 

nnda k.omednsto, kun siaj sujero /wj mizero. Same es tas 

en La vwo. Schopenhauer 

(Walter' Uppmann) 

*) , Car fortaj emocioj vastigas la pupilojn. 

kun ia nacilingvo: 50 jara praktikado, ec en la epok() 

de ľ elektro, ne povas eg.alvalori milja ran prilabor

adon. Sed kiam oni, kiel mi faris, tralegis preskaií la 

tutan esp-an literaturon de la »Nega Rlovado « gis »En 

Okcidento nenio nova «, oni vidas tre klare, ke la post

militaj verkoj prezentas tre gravan antaňenpaSon k 

lingvoprogreson. *) La teknika jn problemojn 'de Vers

farado ni povas do sentime .alpa§i, konsciante, ke nia 

laboro ne estas vana batado de venta, sedebligos Dovan 

ekfloradoD de nia ' kara esp-a poezÍJO. 

Mi ne povas fini tiun antaiíparolon sen remem')r

igi la nomojn de miaj antaúaDtoj, Sroj Cart, Pariwt, 

. Vaillant - k precipe sen danki Sron Kalocsay, al kies 

valoraj konsiloj mi multe s!1I~. Restas nun al mi 

dezíri, lau la antikva formul~, ke tiuj, kiuj legos tiun 

skizon, sen tu tiom da plezuro; 100m mi ~is, skribante 

gin. 

'" Opi tamen ne miros, se mi citos kiel eble plej 

oíte versojn de Zamenhoi: konscienca studo de li aj 

verkoj est~ tíel necesll por fjrme ťondi metrikon, kiel 

P?r kompili vortaron aií ellabori gramatikon. 
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~ot1harmonio 

La skandQ de la ritmo kl la aran~o de la rimQj, 
kiujn mi ~is nun studis, ne devas esti la sůla zor~O; 
de ľ poeto: li devas atenti ankau la harmonion, t. e. 
la agordon de la kionsonantoj k voka!oj interne de la 
versů. Antau ol entrepreni trun studon, estas bona me
můrigi, ke pro la akcenta struktuI10 de Esp-ú, ni 0~{U
pi~os nur pri la kQll.&Ouantoj k voka1oj de la akce:Jtaj 
silaboj : tiuj de la senakcentaj ne estas per si mem 
suficerimarkeblaj por fari elektou, ili povas nur pii
fortigi la harmonion de la akcentaj . 

iRipeton de sama au simila kQnsonanlQ oni nomas 
alitenlcio. Ki,el mi diris supre, gi estis esenca elemento 
de pl'agel'manaj versoj. K. Kalocsay imitis tiun sis
temQn en sia »KQngre!>" Runo « : 

VQkas voe' de Viiinemoinen, 
Vibras vok' en vaga vento 
Kaj gin Inugas malprQksimaj 
MQntoj, maroj murmurantaj ... 

Tiu aliteracio, kiel lOni vidas, anstatauas la rimon. 
Sed en la rimaj versůj, la aliteracio, malpli ůfta, ludas 
akcesoran 1'ůlon. Oi servas precipe půr pentri la natur
ujn bl'UQjn, la movojn k la sentQjn. Cetere lOni devas 
Ciam memori, ke la sonoj ·estas esprimivaj nur ůkaze, 
k sugestas ion nur se la en ili cntenita ideo akordas 
kun tia sugestQ: la ripeto de TJ estas elvokiva en »sus
uro «, sed ne en »uzuro «; tiu de K estas sugesta en 

. »klaki « k »kraki « sed ne en »kaki« au »makako «. 
Aliflanke, la 1'espondo inter sonQj k . sentoj estas certa, 
sed ne logike difinebla: lOni do ne devas serei en til~ 

kampo matematikan precizon. 
La dentalQj (dt) k guturaloj (gk) esprimas ge

nerale la obstinQn, persiston: 

Ec gufo malgranda, konstante frapante, 
l'raboras la monfon granitan... (Z) 

La verd-an stand.ardon tre alte ni tenos .. . (Z) 
k ankau simple 103 emocion: 

. .. Nun mi plene sentas 
La tutan terurecon d.e ľ dangero. (lf) 

La guturalůj, miksitaj kun R, pentras la krudajn, 
sovagajn bruojn: 

Rai'Ikaj korvoj eirkaugrakas ... (T. Jung) 

Stona mur' kun tondra krak' . 
Krevu sub la peza h,ak'! (B. Rifling) 

La rkvidoj (Ir)k nazaloj (mn) donas impre:ůn pri 
mildo, káresemQ: · 

Af.. brustů la mia, ha, gi mm doloras, 
Almetu maneton, amo3ta k'1abinQ... (FK) 

Nun, kun flu ' pIi mQla lOL river' trankvila . .. (K) 

Ha, legi. longe el oku!a he~(), 
T vielan ravon ..... K . (K .' 

La lipaj fákativoj (fv) esprimas fizike mi'dan k 
sonoran blovon au fluQn: 
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Snr fiugiloj de laciIa veniQ .. . 

Kiel vento la blovanta, 
Ili flugis for ... (FK) 

Fresa parfum' elirisel la asfQdeltufoj, 
La blovoj de la noktů ekflirtis sur Galgala .. 

Sed ili půvas esprimi ankau multajn sentojn, 
I I gůjeksciton: 

Printempo volas veki vin per vibre fobra kiso .. (K) 

Kaj vian familion vi. omam-os 
Per nQvaj, fresaj floI1oj de la vivo... (lf) 

la forton: 
La viro kun la fera "ol', la filo .. . (lf) 

la funebron: 

Floro falis ankJOfau! Sekigis herhero kaj mortis, 
Velkis pro vintra la frusto ~ia verdanta to~iů .. (FK) 

La ripeton de sama au simila voka'o oni nomo3s 
asonaÍ1oo. Lau sia esprimiveoo, la vokaloj grupi~as 

en tri grupůj: ta klaraj (I, E) , la 1"YlJIlI;klaraj (O, U) 
k h mela (A). Kvankam ilia esprimiveoo estas malpli 
facile difinebla lOl tiu de konsonantoj, oni povas du·i, 
ke la klaraj , precipe I, servas pŮl' esprimi la malgajon, 
plendon, melankolion: 

... Pleje nun min via Carm' alti1'as, 
Ravita mi priskribas vin, Car mi je visopiras.. (Z) 

Mia mizero, ,mia mizero, 
Cu mi vin finQS iam smeri? 

Sed griza jam igis ee mio3j tempioj 

(FK) . 

La nigra harar' . . . (K) 

La malkLaraJ esprimas surdajn sůnojn (kid en 
la vorooj: tondro, ronki, murmUI1O, zumi ktp) ,au 
timigajn imptesojn: 

Nůktuo jen ululis sur Forumo.. (M. Lukas) I 

Morgaií uragano kun hurlanta mugo.. . (K) 

Cia tomb' malfermis .buson kun murmuro . . (K) 

A miksita de E k ° servas kontraiíe por signi 
sonorajn, ~jajn sentojn: 

! 

HlO, ardu la koro en flamo, 

Gin hardu la fajr!> de _aIDO 

Por granda kaj sankta fervor ', 

kaj sonu la voko třa l' mondo, 

.Ta vane, sen .kora respondo, 

Jam oorte ne sanos gi for! (K) 

Antau lOl forlasi la studon pá lavokaloj, ni 
devas rimarkigi la harmoni>efektojn, naskitaj de la si
metriaarango :de la samklas.aj · vokaloj (EI - OU) en 
laakcentaj sjlaboj. Tiu ci versmuzilro; kontraste kun , 
la sonimito, he est,as esprimiva k ne dependas de la- .. 
esprÍnťÍta idoo. Cétere, po;' ke la harmio de: la 
vokalgrupoj estu pe~ceptebla, gidevas respolldi a1 la

v 

a·rtm~o de la piedoj Ciuflanke de l~ cezuro . . Jen · kelkaj 
. mallongaj indikoj pri tru ·tre riCa :rnáteriJ: 



Trtoble trl minuto] 
Intervjuo prl AELA 

»Nun post UEA, JeK, KR, LKK - ankorau unu 
mistera organizajo! « mi kriis kun indigno, kiam mi 
legis prospekton de AELA. »Fulmotondro! Kion ili 
volas? Monon? Kompreneble. Kion ili donas? Librojn. 
Ah - librojn! Jen alia afero. Ni rigardu. AELA ~olas 
doni al siaj membroj librojn, librojn kaj ankoraUfoje 
1ibrojn. Bone: La prezo? La kostoj? En tiu ci momento 
mi ekprenas mian kapon, miaj okuloj vastigas kiel ai:it.o
rad oj , mi elkrias: »Bleier , vi bankrotos! Vi frenezigis! 
Vi ruinigos vin mem, la eldonejon kaj nin kompatindajn 
verkistojn! !« 

. Rigardu! Program o de AELA por 1932: 6 libroj, 
preskau. sume 2000 pagoj, inler ili originalaj kaj iraduk
i laj romanoj , riee ilustrita libro pri pentrarlo, Hungara 
Anlologio kaj - Encíklopedio de Esperanto, ciuj libroj 
kun~ en la va1oro de sv. fr. 55.- riceveblaj por (nur!) 
13 sv. fr. 50 l;entimoj. 

Blufo? Aprila sercb? Simpla preseraro? .. Mi kur
egas al la telefona aparato. Mi devas averti, protesti cn 
1a nomo de la malsatantaj verkisloj ... 

»Hallo! Interurban cenlron! « Procedo enuiga. "J e3, 
~80-84! « Ekscitite mi alendas ce la aparato. Fine S0110 1"
igo. 

»HalIo! Kiu ťie? .. {( 
Malproksima voco respondas: 
»Hallo! Bleier! « 
»Bonan! Ci tíe, ne míru , Forge! Auskultu, mi estas 

tute ekscitita. Mi jus legis pri via AELA. Prezoj neeblaj .« 
Min interrompas voco tule natura, neniom surpriz

ila, kvazau okazus tuteciutaga afero: 
»Tranhiligul Cio estas en . ordo. La afero estas 

simpla. Gis nun la Esperantaj lib roj estis multekosLaj. 
Tial ili vendigis en pIi kaj pIi malmuItaj ekzempleroj. 
Sekve, ili devis farigi ankorau pIi multekostaj. Sekve ili 
vendigis en ankorau pIi malmultaj ekzempleroj. Jen la 

La a.Koontv{)kaloj povas interrespondi duope: 

Ni gin atingos per la potenoo i i-e e 

Kaj nin ne timigas la noktaj fantomoj 1 1- 0 (. 

Ni paso post paSo, post longa laboro a a-o 'O 

Autuno nebula! Arbar' nudiganta! u u-aa 

IIi povasalterni: 

Tiam atendas nin rekompenoo i e-i e 

Al vi iris jam úf~ooj a I-a e 

Nur reHe k~rage kaj ne flankigante e a-e a 

La Fúrto mistera de l' mondD nin benús oe-oe 

au ringe sm ' respondi: 

Se donas Di' al vi favúoon 

FDrte nistaro, brave .la.boru 

o i-i 'O 

'O a-a 'O 

~ Vi ni · ne venas kun kredú nacia i e-e i 

La verdan standardon tre alte ni tenos e a-a e 
FIQradas ankQrau la flO1'Oj en valQ a '0-0 a 

(Ciuj Z, krúm la 4a FK k lasta: K) 

,Eh lá c versoj de malp.l,i. simetria ,ritmo prezent
igas la Samah~QniQ, sed lau formoj pii mrusimplaj; 
ceter.e ''Oro, '<kvas atenu Dur la ·eťek'tive prúnoncatajn 

vera »peka cirklo«, en kiu komencis jam tule sufoi.i~i 
la Esperanta literaturo. Nun, kion ni volas fari? Turni 
la direkton en la cirklo. Doni malmultekostajn librojn, 
sehe vendi pIi multajn ekzemplerojn, sekve ankorau pIi 
malaltigi la prezojn , sekve vendi ankorau pIi multajn 
ckzernplerojn. El la » peka cirklo « ni volas 'fari ""irtan 
cirklon «.« 

»Bonegaj ideoj I « mi konsentas, »Sed cu vi ne timas, 
ke la libristoj unuanime-unumane vin slonunlos? « 

»Ne, car ili nepre re\onos pIi au malpli frue, ke la 
malkara libro neniam m :dutilis :lIla libristoj. (}i ja !r.u/,
imigas La homojn legi. « 

"Vi pravas ! Estas fakto ke ekzistas miloj da Esper
antistoj kiuj avidas uceli librojn, sed pro la krizo ne 
povas elspczi tiorn da mono. Sed gusle tiuj krizaj tempoj 
- cu \, j ne tirnas ilin? « 

"Krizaj tempoj ? IIi guste favoras nian AETA. Car 
kion la Esperantistoj faros sen AELA? .. « 

)dlallo! Tr i minutoj pasisl .. interrompns mislm'DI 
voeo. 

»Ankorall tri minutojn! « mi krias. »Vi csLas terura 
optimisto 1« 

"Mi dankas la kompl imenlon! La pIano de nia EA LA 
volas venki la krizon . Neniu havas monon , almenall ne 
multan, Konlrau liu malagrabla fakto oni povas balaJi nUl" 

per malaltaj prezoj. La gisnunaj prezoj, inler la nunaj cir
konstancoj, kondukus neeviteb!e al la cesigo de cia cldon
agado, car la libroj nehelpeble simigus en la magazeno. 
Sed la kvaronigo, ee kvinonigo de ci tiuj prezoj po vos 
savi la situacion. Precipe, car oni ja povos pagi ankai:i 6n 

partoj, Pripensu ke la mernbrojn de la AELA ~.argas 
monate malpli ol 1.5 sv. fr. do tage mal pIi ol 5 cent
imoj, Kaj . por tiu sumo ili havos jare ses ampleksajn 
librojn, kaj krome 'ankau recenzgazeton, kiu raportos 
vigl.e pri nia tufa literatura vivo. ({ 

»Kion vi diras! « mi demandas surprizite. »Ankorar. 
recenzgazeton? Ne, tio es las tro , tio ne volas eniri mian 
kapon! « 

ak'oontojn (vd § 10): 

Kvinjamboj : 

Púr ml nen/am t/on mi dezTris 

An/mD lla bEla k libEra 

Ne mAnkas Al mi bEnú de ľ ciElo 

LibEre splri nE signlfas vlvi 

Si dOnu vE'nkún, glOron kaj ricEoon (If) 
Jen mlIda Ombr' allOgas vln ripOzi 

Al brUsť klinlgu kaj mi vln ventUmQs 

CollOnga vlv' admOnas n/n rap/di (K) 

Aieksandroj : 

La DOmQ, mi memOras, sonOre, dOlce sOnas . .. 

Lillojn de ľ an/mo kaj rOzojn de la kOro 

Kaj ~la fantazl'O kiel la vE'loj SvElas 
P,upIl{)j viaj tAmen albrllis, divenAtaj 

La vIbraj violOnoj post mOntoj múldekl/vaj (K) 

. Sufieos tiuj kelkaj analizoj por múntri la sek
yotan . YQjOll: ili poovos ank.au, mi esperas, ke llÍ.a 

esp-a poezio penva.1Oras ne nur supi.aj;m k: neglektan 
tralegadon, sed ja la studon I( kritikan esploron, 

135 



»éu ne ~nde anítí? éu oni ne půvas esperÍ, ke tÍel 
oni tra~a~os la kriwn? Nia sipo certe estas bone ekipita , 
havas elektitajn §ipanojn, prenis bonan direkton . .. « 

»Bone, bone -« mi diras nervoze, »Sed se oru ne 
havas ec kvin 'centimojn tage? « 

»Hallo! la dua triminuto pásis! « malagrablas ree la 
mistera voco. 

»Allkoraií tri! « mi insistas kiel ebriulo , kiu mendas 
la trian botelon. 

».les, ankoraú tri 1« ehas alia drinkemulo ce la 
trallsa fino de la drato. »Kion vi diris? Se oni ne bavas« 

»- se oni ne havas tiujn 5 centimojn! « 
»K,iujn centimojn? « 
»Nu tiujn diablajn 5 centimojn tage por e3ti membro 

de AELA?! ... « mi krias ekscitite , car mi volas elprofiti 
la lastajn tri mjnutojn. 

»Nu, povas ja kuni~i du personoj pá 2.5 centim oj 
tage, aú. tri personoj po 1.66 centim oj , ili povas kuno 
legi kaj, poste inter si dividi ai:"! lotumi la librojn. « 

»l\1i komprenas. « 
»Tlal ankau la program o es tas tiel varia! Ci u trovo~ 

konvonan verkon por si! Jam la 6~0 paga interesega 
Enciklopodio de Esperanto valoras pIi, ol la tula . sumo, 
kiun o~i pagas por ciuj libroj 1« 

» ~one, bone, bonegel « 
»Kion bezonas Esperanto? Librojn I PIi ol iam ajn I 

Por la ' lil1gvo, por la movado, por la verkistoj! Librojn, 
por kiuj estas inde lerni la lingvon! « ekscíti~as la I'OCO 

ce la trans a fino de la drato. »Ni povus diri sen fanfar
on~do: entrepreno tíel grava kaj utila por nia. lingvo kaj 
movado, ke Ciu ~sperantisto devas ~in subteni I Sed ni 
tute ne volas voki al ia »esperantista oferemo «, kiun ni 
tre alte taksas, sed je kiu ni jam delonge cesis kalkuli. 

HlA ./lNGlJC,O 
JlIL:IO BAGRl' -

En Varsovio 
Varsovio . .. Dense neyas. La senfortidin/a vintro 

faras ligon kufl. la marta vento por jeti sian. koleroTl al 
/líaj oongoj. La moderna pilgriman.to rifuyas ť(1la elektran. 
velurilcm koj tid proksimiyas ul la /ombejo, en kiu ripo
zas postlasita korpo de koro , vivanta ce nun inter ni. La 
ba/e tado de tiu ci nevidehla kol'O estus la sola, kio muzi
kas pri espero en la hodiaúa renversita mondo. La pro
funde sincera kredo de tiu ci koro lulas mian animon 
en pieeon ... La unuan fojon antaú 22 jaroj mi eknúdis 
yian vo~an vocon. Tiom da konvinka fido estis en yia 
voco, ke mia revpelanta juneco memvole farigis 4ia 
sklavo.' La sorean melodion de tiu ci kol'O mi aúskultis 
Imn la entuziasmo de la dudekjaruloj . . . gia voco resonis 
en mia <mimo dum la mortvoma' tondrado de la lcanoTloj, 
gia kredo ku.ragigis min dum la animmuelaj jaroj 'de 
Longa milřtkaptiteco kaj la melodioj de tiu 'Ci kol'O karesas 
nun miqn homan vivon, li.riÚln kaj cifonitan, dum mi 
rigard.as rigide senlarme en la haoso/l. en kiu baraktas mia 
tuta famil.io: la homaro. 

Varsovio. ; . La pordego de la judu tombejo oscedas 
al ni. 'En mw animo tremet.as emocio. Mi preferus esti 
sola. ~! i dezirus piori, ploregi. Mi volus envgrtigi La re
vojn kaj se'niluziiyojn de dudekdu jaroj kaj ' malfermi 
mian tatan" an.ím.on antaú la tombo, en kiu kulas polvig
anta, malvarmq korpo . .. Majstro, mia amata Majstro .. 
pardonu al mi la mutecon de miaj lipoj. Cio kaj ciu 
Oenas mm <(!irfwií via tombo ... El in tel' la -tomboltonoj 
1a impostprenantoj de la pio kaj pietato, '.la pagataj 1caj 
dunge~tai, pre.gantoi liksas sian m.alsatan r~9.a~do.n al'!""i. 
Ho, klel .dolorel' Cu fremda bulo povas alri hon, klOn , 
mi -sen.tOl,' · /je via tóm'bo? Cu ekzis.tas ťia elokventa p,.e-

Prefere n~ povus did, ke ni ne voias rtcevi donacon, ni 
volas do.ni donacon. Sed ankau tion ni ne diras. « 

»Momentoll , haltu, ankorau unudemandon!l« ml 
krias. 

»C;i tie ne temaS pri donaco, .sed -pri ambauflanka 
reciproka gajno, SUl' la bazo de prudenta kaj reala kalkul
aclo. « 

»Unu gra"an demandon: kiel vi imagas al vi la 
aferon kun la verkista ... « . . 

»Nikonstruas aerkastelon el stono kaj stalo kaj invi :as 
logi la esperantistojn por la ,plej malalta luprew! . . . « 

»Haltu, poe'to! Nul' unu demando: la verkista hon- ' 
OI.·ariol? 1« 

»Tri minutoj pasis 1« krias la Fata Voco. 
» Ůis revido en Parizo! « la alia. 
)) He, he, haIlo , cu la bonorario same estos kvin

onigata?? ... « 
llesponde la telefon o sonoris en miajn orelojn kaj 

ehe ripetigas la hela frazc;J )) Ni konstruas aerkastelon el 
stono kaj stalo kaj invitas lo~i la Esperanti,stojn por la 
plej malalta luprezo ... « . 

.. " Post unu horo alvenis telegramo. Mi sire 
malfermis gin. Miaj manoj tremis, kíám ml legis la 
tekston: 

1000 membroj por AELA jam a:'ighis stop malgrau 
prozredukto ni decidís duobligi verkistan honorarion 

L. M. 

Post tiu ci telegram o mi estis kortusita. En tiu ci 
momento mi konfesis, ke tiu ci J\ELA estas la plej 
mistera orgaruzajo de Esp~ratltujo, ke ~i estas la plej 
~randioza entrepreno de la dud,eka jarcento . .. ! 

Jean Forge. 

yanto, kiu. povus doni flugilojn al r:r:tiaj pensoj?Tia ne 
ek zisicts, mia vivantkora Majstro. 

Pardonu al mi, ke mi venis kunmalplenaj manoj, 
ke minj lipoj ne murmuras preyon, ke 'miaj okuloj sen- 
larme fiksigas al via tomboltona, ke starante en la densa._ 
rwgado mi pensas pri tio, ke ictmen estus ' bone kaj dece 
dungi unu el la spionanÚlj preY($tfJj .•. ho, 'ne pro la 
prego mem, sed' pro tiu peceto d<l pana; kiun ,li povos 
ace(i per la grosoj. La mizerplufiita vifayo de la :Vivo 
lSubprenws la · pian emocion kaj ekVfla~ 'Cll mi la ,H.omo, 
tiu homo, kiun anictú 22 jaroj veki&, cel, flormo la esper-
muzika melodio de via koro. · . 

Majstro, mi hOlllas pri , mia muteco' 6e via tombo. 
Ho, kiel mi dezirus pregi al ta Mistera fo.rto. Jes, p!,e{ji, 
sed ne kredperdinte, ne kun morti'nta .~pero en mia 
animo. Mi dezirus preyi tiel, kiel , aTUau lOTig<Jj jaroj, 
kiam por mi .. la Homo estis promeso kaj ne ruiniyinta 
prudento. Mi ne povas preyi, Majstl'o. Lainjana kredo 
mortis .en mi koj la scio donis nenion. ' 

?rl i ne pregas. La danko de mia a~ima .senvort!l, 
senLarme, sed. ku'}: ?~for§irebla a'!t? ~,~rk;a4I!renas vi?n 
tom bon. En tm CI, clrkaiíprerlO enes~. VlVas v(ll'ma cae 
liu fajro, kiun. ta dolea melodiode bW kpra' pri .,ta . homa ' 
Hamo fJagrigis ~en mi. El . Íá. iaf7l1J ' flag~ant~ ffJjřo restís " 
nul' fajrero, sed gin mi . potias dánki sole(il vi. Ce tžu 
ci palpebí·um.anta fajrero mi varmigas 11l;ian frosto.tl'p,m·~ 
antan aTliinon, la . vivolI de tiuci fajreto ' mi nutras kaj el 
ties varmo ' mi donas al tiuj, kiujmcdoofmas, t,.ein.a.~ 
pro f'wlo dum ta vintro de ta Vi1!o.~ Kaj - mi ne esWs 
sola. H,odiaií..iam centmiloj da flagruntaj)wrmdoj brulas 
kaj lumas- kaj ciu ricevis siun lumon;' sian _ varnion ,de via 
koro. Majstro mia, mi 'dankas ul 'vi.; ci tiun ·lumon je ta 
/lomo "Úe ,tiuj, kiuj veTios post ni ' kajHuj vidos ťioT,l, 
k{o-n sole vi vidis en via profe.ta:- .fnspirit.eco ... Ripozu 
pace post labol'o. La s.emaJÓ jam:'ékf ~igiskaj , p'roTfl-e8,.as 
abundan .. 1dkol~ori. 



Varsovio . .. La filinoj de la Majstro honoris min 
Iooj ili malfermis la pordon de la m emorajoj antaii mi. 
Mia r-igardo reve migras sur iliaj trajtoj. Ce kies vizago 
res peguligas lia milda mieno? Mi alentas pri la voéo de 
la orfinoj. En la voéo vibras la ri'mo d '! animo. Al kiu 
el ili la sorto do/wcis pIi el la patraj riéajoj ? Neelde 
seii. IIi ambaii es las ·egale k omplezem aj kaj egale mod
es taj. Nul' en la temperamentoj es tas difereneo. Sajnas 
ol mi, ke la pii Juna, f-ino Lidja Zamenho f, hovas pii 
reveman na/uron kaj en si v iglas pii Za balalemo por, belaj 
ideoj, ol en sia fratino Sofia, bu impresas kiel la elrvi
librita boneco kaj mas/ri1w zorgemo. Senceremonie, sen
po:e ili montras al mi sian hejmon lťaj iiia parolo ne 
havas eé nuancon de ia ofieiala patoso, láam ili kI01·igas, 
informas pT'i la postlasitaj objel;;loj de ilia palro. J( vawii 
ili ne estus liaj filiiwj . Jen, jen ! Cusle tiu ci spon tane
eeo pruvas, líe en iLi ambaii vivas piu la palra animo. 
I<araj, vonnlwraj samideaninoj, kiuj eiaminu,te reme
morigas pri la modes teeo de la Majslro: »Mi ne eslos 
majstro, sed ega/ranga batalanto de la ideo. « 
, Sed mi., . mi farigas sklavo de la irn preso, lcian /a 
viq.v de la m emorajoj velws en mi. Mia rigardo {onge 
ripozas SUl' la sla-ibotablo , SUl' kiu preligis j e vivo nia 
lingvo kaj mi kal'esas Za klavaron de la malnova s!ťrib
masino, SUp f l' kiu laborante lclinis la foririnto. Por longa 
momento haltigas min la kolorperdin/a l-wnapo, SUl' lúu 
lia la,ca kol'o fordormis. Medaloj , insigno j , m emorobjeh
toj , diplomoj kaj riCa bibliolelco de la Majstro donas 
ian muzean atmosferon al la logejo. 

Mi dezirus vidi lian mansJcribon lw j . .. kaj dank ' 
ol la komplezemo cle la du fratinoj mi vidis tiajn manus
kriptojn de Zam enhof . pri lúes ela islo tre malmaltaj 
scias. Mi pe las permeson pOT' Jcopii I,elkajn linioj!l cl 
ili. Volon te ili plenumas mian cleziron kaj iom en l.Ocii l~! 
mi foliumadas. . 

Jen kajero. Mi legas: Lingvo universala :fo c. gra
matiko e verhio laul trema ridakco del anno 188 1, 
Varsovo (Kajpassa i Augusto del anno 1881.) 

Jen plelw gramatiko ',un vertaro kaj ekzercoj, IW Il 
lcelkaj tradulwj, Ne multaj scias pri tiu ci lingvoprojekto. 
Ni scias nul' pri L ingwe Uniwersale, lúes nask igon festís 
la junaj gimnazianoj en 1878 l>:aj pri la nuna Lingvo 
lnternacia. Dum la unua reforma periodo Za:menhof 
f aris novan projekton, kiu f elice malaperis posl la publi
trigo dp. la specim ena tel,sto. Tre vedajne, gi ec ne est i, 
plene prilaborita. Sed nun antalL mi lwgas lwmplela gra
matiko. pri kies ekzislo mi ne sciis. 

Mí foliumad-as. K ellwj linioj de raJconto, bone kon
ala en nia lingvo, proponas sin por k opio : La umbo 
( Esp . La ombro) 
, »ll kal aj guroj la semmo rajis1Í alia prekalo el di no. 
La bomoj faktidzé tute huraj , e il plej kalaj guroj po ee 
(jenaj vortoj trastrekitaj: de prek hruliga) slel bruligado 
del semmo faktidzé negroj . . . 

Mi foliumadas plu. Jen tre konala poemo de Heine. 
Mi h:opias la tuton laii la originala ortografio. 

BALLADDO 
( He Heine) 

redzidaii (Tiu éi vorlo traslrekite) 
Mo bella princino il sO/Jlo vidá 
Ko z uoj malseSaj e pa/aj 
Sul dillo , sul verda no koe sídq 
II arm oj amizaj e kalaj. 

»La kron' de ta padl'O fio pu mo esté, 
La ora, 101 redza ra sel/ol 
La skepro diantiza, - rol mo ne volé, 

, -Tol mem koj volé mo, ma bella« 

»Fo e.t ne eslebla, so pallu. a mo 
.1(or et i Ia tombokuSé mo 
E koj i .la nokto vioné mo a to, 
1(or tol fe prekale amé mo!« 

Hemza 

Jen tílolo de alía dilw lwjero: 188 I. Verbozo Russa 
universala. Mia rigardo avide lw ras SUl' la linioj de 

post/asita , sed neniam lwmuniláta letero . Cia titolo: Pri . 
la l)fiO\'aj vortoj « Nefermita letero al unu arniko. La 
propramana malpel'lneso de Za/'ncnhof enpogigas mia1/. 
fo n (an plumon. Pel'krajolle li slu·ibi .. Sll! ' la U / WCNI puáoll: 
Ne puhlikigota. 

Pro la ncforgesl' ble bela ho/'o mi esprimas dankoll 
ol la du fra/ ilZ o] Itaj adialíin /e mi (,I"ú'l1s al la hejmo dt~ 
:;-ro Felil.s Zwnenhof. al la frato de la Ma jstro. L1rI 
yuslamo donis afable al mi ripoze jtm pOl' La du tagoj, 
lúu jn mi intel/cis pr:sigi en la urbo. 

Var:;ovio ... So fa mi vagadus tra la strato j cle la nHll
nova kvarla lo , Podo de la historia pasinleco rCl' ivigels 
('ll mia f an/olio . . , l ' iglc, goje tinllJc/r.s la sonoriloj dr. h 
I' Zad raj ve/uriloj., . .Jen bela vas/a fJ arlw, La br ua lT'a
filw dl' la lib l' riginla pola cefurbo rlislms mill" La pensoj 
sílenLas en mi, .. I a esperan tlingve salu/us min haj pelas 
informofn. Estas /ravojaganta gl'/·mallo. Li inlt:resigu" 
{Jri la lolco de la tombejo, kie Zamenhof ripozu'S. La 
sWTlun lGuon li vojagos pro I .. oml'/,crr j a/:'/'o j al l1iga. 

Li l uriras lcaj en mia lra po vcnas pellso: lciom cen loj 
da elťsll' /'/andaj gesamidcaTl.oj vizili" j nm. ci liulI urbon , 
lciom malmulte .da ili havis la olwzon vidi la reli/wojn 
de la lwmenco, la re/iúvojn, leiujn nul' la filina amo gar
das hodiatí por la esppmnlista m ondo. Tiuj ci reli/cvoJ • 
Itavas jrl inspiraJ! for/on. Estus pii d"ce, se ili csllls 1)i
debLaj por Ciu. I::stus bone havi, sar il/. placo de Varsovio, 
Zamen ho/-1Jomon, modl'ston muzeu/I. Tio eslus la plej 
bda Zam enhof-monúm enlo. La vojagall /o k un res pelclo. 
la l'i/grimanto kun profunda emocío povus pas ad i ell la 
laborearnbro, instali/a laií h is toria lidelcca. Li povus a(/,
lIliJ'i la riealL biblio /e!wn, la cen lojn da m emorobjelclo j , 
lil elmodiginlalL sh:r ibrnasinon, lúu donis flugilojn alliom 
du idea/aj pensaj, la nw lnovajn mall.us/rriptojn, per Idll 
la plej idealista pra:klilculo semis pC/camon, lcompJ'eno ll 
en la homajn k oroj n cie en la mondo. 

Zantťnhof-domo en Varsovio, La I' f e"liviyo rl,! la 
ideo ne eslus tiel malfacil(jj lúel oni pri/lsas. L a urbo mem 
povas est i nur fiera pri la 'lOmo, lciu lw n san/eta elll azi
osmo !caj spilante al la tuta armeo ae slw /li i/wloj kaj mo
kl'mu loj komcncis f ari sian pion iran laboron lcal lci u sulc
eesis ne so le monlri , sed finfari Ilovan vojon por la /cul
lurso piraj homoj. La urbo Varsovio pOVIJS ne so le pro
teleti, sed ce iniciali la p/anon, kiu ve/ws genl'l'alall s i/H
palioll Cll eiu lando de la tero. Per 101 hon origo de Zo 
nwnhof la urbo Varsovio hOllorlJs anlcaii sin man, Ci 
starigus muzeovaLoran m onumenton por tiu filo de La 
pola lando, kies ideo kaj laboro donacis tiun fru"lon al 
la homaro, hu velcis la admiron kaj respeklon en eiu 
Tlacio . Esperanto es /as tiu admirata produlctis floro , Ici IJ/L 
la humo, saturita de larmoj Iwj songo, de la iama mal
libera Polujo . La UT'bo Vl1'rSOVW lnem povas "felctirirli 
gin per donaca gesto kaj la monumentslariga amo de la 
la tutmonda esperantistaro zorgus pri [a inda eksterajo, 
sed , .. Ho, lciom do »sed « !crozas en la haoso de la ho 
diaiio ! En gi Cio havas sian eblecon, nur ne Za danlcu 
pielato, kiu deziras honori la Homon en la homo . . . T a
men iam alvenos la tempo, lciam pri la relil,voj leaj pri 
la homo - pri lá llj lwn dislingita respdclo pensa,g Cf!nl
miloj SUl' la tero - anl;;ali Jiaj propraj sampatrujanoj 
estos fieraj . .. Ni atendu Ia tagigon de la homa kom
prenemo. 

D I s K u T o 
Korekto de korekto 

La lasta numero de Literatura Mo~do gOpglJl min 
per agrabJ'l plezuro kaj pligrandigis la modestan trezor
uron de mia scio; mi eksciis, ke lerta ailtoro povas trovi 
rimoD eé por mia mal facile elpurolebla Domo, kin cetere 
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ne estas tro inda por la I'umgo. Do , unue mi sendas 
amikan dankon al s-ano Nekrasov, kiu bonvolis dedici al 
mia modesta persono plurajn versojn ' en sia vere ne 
ordbare bela, majstra poemo, aperinta en la lasta numero 
de L. M. kun la titolo: Letero al Leo Belmont. Nun 
llli petas lin, bomole akceptu mian amikan kaj afablan 
m~npremon pro la bela poemo, kies kelkaj partoj nur 
el person aj vidpunktoj ne gajnis mian placon. 

Samtempe mi devas respondi al s-ano Leo Bellllonl, 
kiu prolestas kontrau mia recenzo, aperinta en la Liter
atura Mondo. (193 I. N -ro 10.) . 

Por ke mi pruvu, ke mia recen~o ne subtaksis tiun 
heroan laboron kaj la rezulton kiun la verko de s-ano 
Nekrasov signifas, mi citas nur mallongajn frazojn el 
la recenzo: 

» Lia rimtrova preteco estas granda, lia teknika apar
at~ estas preskau perfekta. Kaj admirindaj estas liaj kur
a~o kaj persisto... Malgraií ciuj miaj riprocoj mi rig.- , 
ardas la tradukinlon eminenta lertulo de la Esperanta 
verso ktp. ktp. 

Mi tute malfacile povas kompreni ,kiamaniere oni 
p(}vas paroli pri »grava ofendo «· koncerne recenzon, 

.kiu enhavas tiajn frazojn. Aliflanke estas fakt oj , nome : 
mi rimarkis, ke la traduko tamen ne kontcntigas ciam 
Hlian poezian senton kaj se mi estus erarinta, nun mi 
konfesus volonte mian kulpon , car nenio estas pIi mal
pl'oksima de mia naturo , ol sen motive kalizi doloron 
al tia.j person oj , kiuj multfoje pruvis sian eminentan 
talenton , ec se ili . lo~as cn stato, kies bazo ne cstas 
kapitalismo. (Pri tiu ci temo poste.) Mia kritiko neniam 
intencas bruligi, sekigi, dezertigi la humon , mia celo 
estas ciam fekundigi ~in. S-ano Belmont konstatas , ke 
ekzistas nur du plenaj trad ukoj de Oncgin, »kiuj trans
donas la tutan gracion, tutan carmon, tutan lertecon de 
]a strofo Onegina, konservanta la melodion de la origin
alo: »lia traduko pola kaj la esperanta de Nekrasov. 
Plezure mi sciigas al s-ro Belmont, ke ekzistas ankorali 
traduko , kun la samaj eminentaj kvalitoj, en la hungara 
ling\'o, kiun mi povas plenrajte aserti lau la opinioj de 
autoritatoj komprenantaj ankai'l la rusan, ankau la hung
aran lingvon kaj plenrajte mi povas aserti ~in pro tio, 
car ne temas pri mia propra traduko. (Bed"aurinde!) 

Sed nun mi devas paroli pri la diferenco, ekzistanta 
inter la hungara traduko kaj la esperanta interpreto. La 
hungara Anjegin estas cie same legebla kaj ~uebla, ec 
finlegebIa {lum unu sido, - la E~peranto - ne. La 
facila , rea/a, tute natura lingvo de la hungara traduko 
estas ~enerale pIi memkomprenebla legajo, ol la Esper~ 
anta , kiun oni povas kelkloke kompreni nur malfacile 
kaj ne sanunomente; la lingvo de la Esperanta traduko 
montras la sercadon de grandtalenta homo, kies ,"ojo 
gvidas supren kaj se mi atentigis lin pri la mankoj , kiuj 
lau mi ekzistas, ne pensu s-ano Nekrasov; ke ruin -direktas 
ia nigra sento, ec... Nun estus facile al mi, citadi 
partojn de la traduko por konvinki la publikon, ke Ia 
traduko ne estas bona, sed tiam mi estus blinda, au 
malhonesta , car vere s-ano Nekrasov, la s upreniranta , tal
enta verkisto, ne tion meritas kaj ne tion riccvis de mi. 
Mi devas konstati , ke mi mem spertis jam en mia vivo, 
ke kritiko puAis, au puAelis mian sentcmon, au almenau 
lion mi konstatis dolore, ke oni indiferente pl'eterpasis 
miajn plej elinternajn bilďojn. (intel' miaj lastaj noveloj. 
estis kelkaj, pri .kiuj mi pensis, 'ke oni prikomprenos 
iIin; tamen, malgrau la ~enerale bel aj recenzoj, nlfniu 
rimarkis iHn.) Tamen mi ne povas 'ribeli kontrau la . 
kritiko, car mi scias, ke mi , oevM atendi la matl1ii~on 
de mia propra kritiko. Kial mi parolas pri mi mem? 

Ankau tio havas motivon. S-ano Nekrasov vidas· en ml 
rigidokulan boaon, kiu volonte man~us cil1tage rusajn 
statanojl1. La pensasociacio venigis al mi miajn novelojn ': -
kaj fabelojn, kiuj , ~enerale estas larmoj pro kaj por tíuj 
homoj , kies mizeroestas la plej granda doloro de mia 
vivo. S-ano Nekrasov akuzas min en sia poemo pri etbur
geco (certe li ne intencis flati mni), pri politika mal
objektiveco kaj resume pri stulteco. Mi ne povas koleri , 
car mi estas pIi komprenema homo, ol li kaj mi seridas 
amikan manprenon kaj koran gratulon al li, car li asertis 
per lia belega poemo, ke la esperoj, pri kiuj mi parolis 
en mia atakita recenzo, jam reali~as kaj kun tiuj strofoj , 
kiuj koncernas la difektojn de mia modesta persono, 
- malgrau ciu homa vanteco, - mi ciam 5atos tiun ci 
fenomenon de la sincera sento. Mi pelas s-!lnon Nekrasov, 
kredu al mi, ke en mia mano, neniam" dům mia vivo 
estis venenita pohardo. Kaj tial mi bonvt?le avertas lin, 
ke per tio, ke li nomis min Zoilo, li dorris al" qli ege 
tentan okazon, diri , ke li ne estas Homero. Tio tameu 
ne signifas, ke li ne estas talenta tradukisto. .. 

Francisko Szilágyi. 

Opinio de JULES ' ROMAINS pri Esperanto: 

Miaj multaj voja~oj' eu divel'saj landoj min konvinkis. 
pri la neceso de internacia artefarita lingvo, speciale 
kreita por tiu celo. 

Ml kredas, ke Esperanto havas ciujn kvalitojn kiujn 
bezonas tia lingvo: 

Mi kredas, ke la registaroj hel pus al jnterkompreni~o 
de popoloj kaj al la tulmonda paco, se ili enkondukas 
devige Esperantonen ciujn lernejojn, kondice ke la ne
cesaj horoj estu prenataj ne .el la studo de vivantaj au kla
sikaj lingvoj, sed EL TIU DE LA NACIA HISTORIO. 

P. YSERN-ALlÉ 
Klasifiki artiston, jen facila afero. Oni malfermas · 

la keston de la eliketoj, eltiras unu el ili kaj fiksas' ~in 
apud lia nomo. Sed lio es tas dan~era, se oni v~las esli 
justa. Tiel dan~era kiel, en tiu ci okazo, diri »Ysern estas 
hispana«. Car tia klasifiko én unu rason elvokas imagon ~ 
pri la klasikaj pentristoj de lia ' lando kaj situigas lin 
SUl' la pas'vojo de ilia skolo-, vero relativa nur tra la 
italaj kaj francaj skoloj eh kiuj Ysern peFfektigis siajn 
studojn. . , 

La vera klasifiko de artisto e~tas, .kiu situigas lin, en , 
lian DomOll, en lian propran personeconJ Vere ~i estas la . 
sola, kiu povas interesi .mn kaj meri\i lapenon ď~in 
atingi. 

Ysern estas Ysérn; liaj verkoj estas »ysernaj «. Cu li 
pentras francajn dancistinojn, cu pejza~ojn de šla: lando, 
li ne bezonas subskribi. Lía sllbskribo trovigas cn . ciu 
tuso de l a- penikoj. • '~ . 

' En liaj verkoj ; la terno, kiun objekti\'e tamen 'li: 
respektas, estas la malpli grava afero. La vel'a grava aJero 
por li ' estas blumo, la koloro. Yse-rn vivaspor ' k:d pro 
la koloro: Li estas kol()risto~ , ' 

- Multaj j;l'ojjam fluis, ve í~ Ni " esU; tre junaj. Ok.az~ 
- ni":tro~isen la for hj .alfluo, deondoj depopola ,brua, 

demonstl'aéio: Noktis, 'pluvis, la)um~aj ~on~~j brila<Us 



sur 1~ malseka tero kaj sur la profiloj de la malsekaj 
trakriantoj. La polico atakis. Mi memoras ke mi ege kuris 
kun aliaj amikoj, kiuj ne for1asis mtin en tiu glora, 
kvazaií Olimpll provo. Kiam ni atingis lokon, ki u. sajnis 
al ni spfice malproksima de la batoj, ni haltis. Sed Y sern 
ne estis kun ni. Kiam ree ni lin renkontis kaj intencis 
gratuli lin pro lia kurago, li diris, ,ankoraií iom pala: 

- »Ne, ne gratulu min; mi sufice timis, sed la 
koloro de la spektaklo estis tiel bel a ke mi tute ne povis 
forkuri. « 

En la katalunaj pejzagoj , la majstro atingas nekom
pareblan perfektecon. En la katalunaj pejzagoj, kaj en 
tiuj de la insulo Majorko, kiu pro lingvo, gento kaj 
koloro estas peco de Katalunujo , rica Stono alSirita el 
Pirineo kaj fiksita en la blua juvelo de Nia Maro. 

En la hispana pentrista movado, Ysern es tas figuro 
pedekte limigita kaj aparta. 
. Ysern, laií propra naturo tre malparolema, konas 
perfekt~ kvar lingvojn lernitajn dum siaj vojagoj de 
studo tra la mondo; li estas entuziasma part,iano de lingvo 
internacia kaj akiris ekkonojn de Esperanto Ce unu el 
miaj kursoj. Plurfoje li ceestis kunvenojn de 1a pariza 
Grupo. . 

Se muziko estas arto por blinduloj, pentrado esta~ 
arto de mutuloj. Rubens ee estis diElomato, car diplom
atio eslas la arto nenion diri. Tio klarigas, kial diplomatoj 
iradas seugene tra la diverseco de 1ingvoj kaj ne premas 
ilin 1a bezono de 1ingvo internacia. Nenio estas pIi inter-
nacia dl diri nenion! . 

Car Ysern estas malmulte parolema kaj plie li estas 
pentristo, liá entuziasmo por Esperanto farigas ec pIi 
laiídinda. 

Se li estus verkisto kaj manipu1us lá lingvon inter
nacían kiel 1a kolorojIi, kiajn belajn kaj originalajn "erk
ojn li povus al ni doni! Fred Pujula. 

EKSPOZICIO en 1a Salon dr Tuilleries estas farna 
en)a tuta mondo. Estas revo de ciu eksterlanda pentristo 
eniri ~in. Po vi enpenetri kaj - pendigi tie sian bildon. 
Siatempe vere nur majstroverko povis sukcesi ricevi 1a 
nec~saI?- permeson post .serioza ~tudo. La l.as~ajn jarojn 
enfl1tps ,ankaií mezbonaJ talentoJ; Sed cu Slml1e ne oka
zas en 1.a plej aristokrataj proletaj sa10noj? Ankaií tie 
oni ofte vidas vizagojn, kiuj ne devus tie 1rovigi. 

Ci-jare 600 nomoj kun 2000 bildoj prezllntigis 
antaií la publiko. La skulptaro estas bone reprez~ntita. 

. Jen Marmoro de Paut Manaut; el bildoj ni notu: bona 
nudullno de Eisen..~chitz, nudulino sur sablo de kvapil; 
muIte da nudaio. ci-jare, certe sub influo de la kri,zo ... 
Jen simpatiaj s1Qzoj kaj provincaj pejzagoj de Darel. Ro
land Oudot -reprenas la eternan temon de »afrodito ,, ; 
li iJumiuis la sc~non per preciza kaj ~anta~i1l; }~ajo? 
kvazaií revon de mterplaneda balo. La dlmancaJ C!l(}lstoJ 

,de Labat estas valora bildo kaj bone subrigardis la diman
cao k utimon , kiu cetere cie estas sirnila, ec tie, kie oni 
ne »ciklas«, nur - piediras man' en mano .. . 1;akrl
n,o/:i O-gniss montras al ni kun gusto kaj kun simpatio 
malnovajn dumacojn, kiuj en lia prezento farigas intere-

, ~aj dometoi. S. G. K. 
- JAMES JOYCE KAJ' UA »DUBLINERS. « 
~ksterQrdinare grandaj vcrkistoj kunportas sian ap

artan lingv.on. Vortoj, kiuj perdis ciun viglecon de vivo, 
vortoj, paligintaj, verkintaJ subite ricevas novan aromon, 
nOVaI) kolorigon cn iliaj libroj, ilia malnova senco Ficevas 
aJian perspéktivon - profundigitan de l' nova , nuanco. La 
historio de J.a lingvoj konsistas elseneesaj rigidigoj,8ton-

' igoj . kaj . sencesaj renaskigoj : Ciu Jiter",tirra genio es tas 
_ saníiempe lingva genio'. , ' 
" La horizoP'l9, de la " angl~ lingvo a~is " mondam

. pleban ~pektivon: ~i luaas gvidaílFolon de lil narda 
~,~l~. tis ~P 110m, 00. Cínj mondpartoj. Ti?". Cí spir
; ltan ", nnperlOn tute ne influas eventuala~ kruol de la 

politika inperio: kiel la latina fingvo restis interkrociga 
komprenilo ankaií post la disfalo de l' romano imperio, 
tíel post eventuala atomízi~o de Granda Brillando ankaií 
la angla lingvo vivus sur tiu ci giganta teritorio ankoraií 
longtempe, gis fine 1a dialektigo mortigus gin. Kaj estas 
interes a fenomeno, ke dum plena florado de tia mond
língvo fremduloj transprenas la kulton de la lingvo. -Tiel 
okazis ce la latina kaj ankau ce la angla, ' kies modcrnaj 
plej grandaj majstroj estas la skota Walter Scott kaj 
Shaw, la hebrea Disraeli , la kelta Wells, la pola Joseph 
Conrad, la armena Michael Arlen, la malpursangaj ameri
kalioj kaj la irlanda James Joyce. Tiuj ci fremddevenaj 
verkistoj donis al la angla lingvo sían nekredeblan fleks
eblecon, espriman forton , universecon. Kaj de Shakes
peare la angla Iingvo ne havis tian produktivan revolu
ciulon, kia la dublina James Joyce. 

Joyce kreis tute novan anglan lingvon, nun ankorau 
fremdecan, nUll ankoraií mokatan. Nun oni eldonas Yort
radon, ciun inteleklan profundon de tiuj ci lingvoj li 
parolas kaj skribas dekok lingvojn: ciun sentimentan vib
radon, ciun intelektan profundon de tiuj ci lingvoj li 
akumulis en siaj libroj , por ke li direktu la internan 
okulon de la leganto en profundojn ~is nun neimageblajn 
de pensoj, intuicioj kaj konjektoj. 

Joyce estas . revoluciulo ne nul' en la lingvo, sed 
ankaií en sia originala verkista vidmaniero, Kion novan 
li portis ci rilate? Oni povus respondi proksimume jene: 
J oyce porlis la atomizon. la dispol vigon de eventoj, frazoj, 
pen soj , senloj , vortoj kaj per lio li kreis tute novan 
humoron literaturan valoron. Sed kompreneble till ci 
frazo, diras same nenioTl 'pri li, kiel opi vane volas karak
terizi lian stilon al iu , klU ne legis liajn librojn . Prefere 
ni vidu la tem oj II de lia unua proza verko, de la »Dub
liners«, kíu ankoraii nur germe rnontras la pIi poslan 
reformaforon , la Joyce-komencanto nepre gin devas unue 
legi, por ke li povu aliri hajn Ulysses kaj Work in 
progress. 

Tiu ci volumo estas kolekto de dekkvin noveloj . 
Miniaturportretoj: la freneza pastro int.er siaj fratinoj; la 
nekonata flagewnta viro inter la studentoj; 1a senpspera 
unua amo de la studento a1 rajdistino; eIl mallwna cirko, 
P9st la fermhoro; la odino cenita al sia trista hejmo, 
kiu en la lasta momento ne kura~as riski la fugon, la 
kartludo de kvar diversrasaj junuToj; l a jurnalisto, kiu 
kovas poetajn songojn, kaj kiun ciam rekaptas la prolO 
de l' "i \'0; la senkora oficestro, ki u en sia hejmo elSprucas 
sían fflroron; la bonmorala homo, kiu pro nura moralo 
rifuzas la amon de edziniginta virino, post kio la ';irino 
kutimigas al drinkado; la histodo de kristnaska vespero, 
dum kiu Iá okazajoj' ere forfalas antaií niaj okuloj kiel 
la petaloj de ľ rozo, gis fine aperas la nostalgia memoro 
de la unua, kasita amo de ľ edzino, kiun ~i ankorau ne 
konfesis al sia edzo, nun si konfesas, sed la konfeso fi n
igas per sinmortigo... k. t. p. 

La unua eldono de la »Dublinen« kauzis grandan 
sensaťÍon: nekonatulo aCetis ciujn ekzemplerojn de la 
libro kaj ' bruligis ilin , nur unu Ii sendis al la aiítoro! 
Nu, la indigno de la dublinanoj estis iom komprenebla: 
Dublin estas malgranda urbo, kie ciu povis nomi tiun 
au alian figurou, kiun 1a verkisto pripentris en sia libro. 
Car Joyce faris jenon : li priskribis, kion li vidis, per la 
plej kruela homka:rakterizado de la naturalista skolo, 
kvankrun jam en tiu ci libro sin anoncas Ja transsub
stanciga kapablo de la pIi posta Joyce, per kiu li projek
ciasen la senfinon kaj distilas je eternaj homaj nekval
ifikeblajoj laetajn malpurajojn de la ciutaga vivo. 

Post la apero de 1a libro Joyce ne povis pIu resti 
eo Dublin. Li devis elmigri, komence li 10gis en Pola, 
Trieste, poste en Parizo. Nun li estas 50 jara, preskaií 
blinda. Louis Brun. 

GEORGKAISER: ES 1ST GENUG ! (SUFICE!) La 
artisto ' de mal"astaj vortoj, duvortaj frazoj kaj rapide 
ekbrilantaj dialogoj, kiu montris al ni, kiel estas eble sur 
duono ' da lokoesp:cimi duoblon, tiu ci artisto nun v~rkis 
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regu1an l'omanon. l\.omanon, kies amplekso eslas t ricent 
kvardek hin pa~oj, dense plenpresitaj. 

La tuta romano eslas monologo. l sa, la amala edzino, 
subite mortas. llestas l a ed7.0 kaj l a kvinj ara filineto, 
D01'is . La ed7.0 f uroras kaj sin konsumas. Sed subi te li 
ckatcnlas: en la voto de sia filineto li opinias rekoni la 
vncon de ľ edzino. Li ekbavas fanlazian penson: la edzino 
ne morlis, si viv as piu en la fi lino. Li do amos I sa' n CIl 

Itl filino. Ci tio eslas li a rajlo, ec devo. Sed kiel? P05t 
J ck du jaroj Doris f arigos fraiílino. Tjam i!i devos denovc 
rcnkontigi. Sed jam ne kiel patro kaj filino. Sed kiel 
viro kaj virino. 

Cis tiam.li devo~ malaperi . Li JUllos <lkciden ton ; 
lllUltaj pen sas mcmmortigon. En alia parto de l' mondo . 
on la domo de rnalnova arniko li ekhejmas. Kaj malrap
ide pasas la dckdu jaroj. A lvenas la tago de )' hejmeniro. 
J1 i rcnkontigas. DOJ'i~ jam es las plenkreskinta knabino. 
Si lu le s.irnil as sian patrinon. Forla, 8ajne nckontra(lslar
ebla arno ek:flagras inlcr ili. Post mallonga tempo ili 
j aul fiksas la tagon de l' geedzi go. 

Sed ... en Doris vivas subkonscia timo al la \ iro 
veninta el nekonata lando. Ko:i tiu ci timo foje eks
plodas cl si. 10 flustras :tl si, ke la viro j am havas edzinon . 
Kaj si tim as ke iun tagon aperos tiu ci alia virino, kaj 
liu alia virino ne merilas, ke li estu maHidela .. . 

Li r if ugas, ree al la lando de placioj . Kaj li sentas 
kaj sc i<1 ~, ke li transfalis grandan knzon de sia vivo dum 
tiuj ci lagoj . Sed li venkis. Li n e devas honti antali la 
h01110j , anlali Ia memoro de sia edzino - kaj antall si 
Jl1 errl. 

J en Ia enhavo de ]a unuaj kvindek kaj las taj kvindek 
p<1goj. ln ter il i la historio de la dek d u jaroj , pasigitaj 
fl'emdlande, es las propre alia romano, multe pIi scninter
esa, ol la unua. Car Kaiser ne scias - mi preskal1 hav<ls 
la senton ke li ec volas - porti Ja rolan,lojn de tiu ci 
dua hislorio pIi proksimen al la leganto. Tiuj ci bomoj 
ne interesas nin. lu germana kritikisto slnibis pri tiu ci 
rOJlwno, ke licas legi nur la komencon kaj finon . Nepre 
lroigo kaj malpravo. Car ankau ep la inlera par to plur
loke la slilo de Kaiser levi~as en neversajnajn subtilajojn . 
Pri Ia mondo de l' glaelOj mi ne vidis gis nun pIi 
carman fotografa jon. 

Ne es las grava la lego , kiam la vivo parolas,. kiam ta 
vivo poslulas siajn rajtojn: la heroo komencas kun tin 
ci penso sian dekdl.l jaran mern volan kaptitecon. Kaj 
ki am fine li rekonas, ke tamen esLis vana cio: kvazali 
la vivo kapituJaclls antau la ordonoj, skulptitaj en 8;tonon, 
de la lego. Sed tiu ci kapitulaco es tas nul' sajna. Car 
ce Kaiser ne estas venkinto kaj ne esLas venkito. Kiam 
sub la d iko de l a sinanon cantaj duboj de Doris la re
konsciiginla viro decidigas sin, ke li donas denove gravan 
turnon al sia vivo: pl'Opre oni ne povas paroli pri venko 
a!"l fiasko. La lego konsideras la ne deskribitajn reglllojn 
de ]' vivo, kaj la vivo rekonas, ke ce en ln sajne kaprica 
senril ateco de A'iaj epizodoj tenas Ol'don ia sistorneco 
sende~enda de CLO kaj de ciu. 

beorg Kaiser jam atingis multe cla lalitaj 1alidoj 
kaj preskai'l sanle tiom da bruaj kontraiídiroj ; dum sia 
drarnverkista kariero. Ankau tiu ci lia unua romano 
defiligos nun ln duoblan armeon de liaj 'adep toj kaj 
koulrai11oj. Tamen liom eertas: ln Es ist genllg! estas 
kreajo de verkisto. Kaj ec de tia verkisto, kiu formas per 
certa mano ankaň la !Uulte pIi f leksigeman kaj flekseblan 
materion de l' romano. K. B. 

PRI LA TENDENCOJ DE MODERNA LITERAT
URO EN JAPANUJO. En la kadro de mallonga artikolo 
ostas neoble pritrakti la tutan kampon de literatura 
produktado en J apanujo. Sed car l a beletristiko bone es
primas la manifestigon de la n aeia karaktero, ni flank
enlasos filozo:fian kaj sciencan ~brancojn ci tie. Ni ankaií 
devas flankenlasi 1a humoran literaturon pro la sirnpJa 
kauzo, ke gi preskaií ne ekzistas en Japanujo - en la 
eu~opa ~eneo. ~i ~e. devas kredi: k~ Japanoj estás 
senozegaJ homoJ, klUJ ne Aatas ,n,dadl. Kontraiíe, en 
nenia lando mi vidis tiom da gaja rideto kiel guste en 
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Japanujo. Sed la fakto mem de ilia gajeeo montras, 
ke ili bezonas malpli da arta gajigilo kaj turnas sÍn 
tule nalure al 1a tragedio. 

Post la limigo de nia esploro, ni konsideros unuc Ia 
vulgaran lileraturon. Oi aperas SUl' 1a pá~oj de ilustritaj 
gazetoj popularaj kaj SUl' ekranoj de provincaj kinemejoj. 
Detek tivoj, a"enturistoj, vojagistoj infektas la japana!l 
popolan imagon tute sanle ki e1 en aIiaj »civilizotaj ~( (jes , . 
»0 «) landoj per mikroboj de stulteco. Ni · ne be1.Onas 
paroli pri liu kategorio de skribajoj, oni jam bone konas 
gin éie. Sed ap ud til,l ci literaluro por kuiristinoj ekzÍstas 
cn Japanujo la kategorio nomata »kengeki «. Oi konsislas 
cl historiaj avenluraj rakonloj pri bataloj inler »sarnurai « 
(nobelaj soldatoj) kaj rabistoj. Sur milionoj da pagoj da 
malrnultekosla pa pero kaj sur miloj da ekranoj de kine
mejoj aperas anta !"1 la okuloj de entuziasmaj sekvantoj 
senfina serio de skermadoj. La heroo generale batalas 
sola , per nura ventumilo, kontraií amaso de banditoj 
armilaj de sabroj. Esta:- notinde, ke laií la t radicioj de 
j apana kavalireco, kontraú fiuloj nobelulo ne devas tiri 
la gla"on. Li l1zas cn tia okazo f eran ventumilon . Kvan.
kam cn 1a rakontoj la heroo eliras tiajn batalojn ciam 
sel1\' undita kaj venkinta, oni ne devas hedi, ke ili estas 
pore imagita heroajo. Laií atesto de japana amiko ee 
hodiaCi ekzi sLas person oj , -kiuj tre ler4! batalas per fera 
ventu milo kontraú glavoj. La popolo japana adoras glavojn 
ka:i kiel oni sciá.S la industrio de glavfarado estas la plej 
nobla cn la lando. Tio klarigas la entuziasmon de »ken
geki « legantoj ... kaj rigardantoj. 

En kinemejoj japanaj mi renkontis pOl' la unua 
foj o »klarigantoJl« , kiu sidanta apud la ekrano klarigas 
la okazajojn SUl' la fil,mo. Titol-tekstoj ankau estas projek
ciitaj , tute same kiel en Europo, tamen klarigo est.as 
sarntempc donata. Tiu ci kutimo venas de la pasinteco, 
kiam al ciu persono sur la filmo korespondis parolanto 
ap ud la ehano. Krom tio diversaj klarigistoj r esumis la 
cnha"on kaj inslruon de la filmo antaií, meze kaj post la 
reprezentado. La nuna klarigisto eslas restajo de tiuj 
personoj. Oni vidas do, ke en J apanujo 1a parolanta filmo 
ekús!.as de 1a komenco. 

Mi devas pardonpeti pro mia flankenreligo, sed mi 
kredas, ke kinematografo ' estas alia formo de literaturo 
kaj meritas specialan atenton. Nun ni venas al pIi arta 
skolo de naeio-historiaj verkistoj, el kiu rimarkindaj e3ta,s 
Misou Naoki kaj Shin Hasegawa. La unua verkis tre 
valorenhavan teatrajon »Nankoku Taiheiki «, kiu temas pri 
]a paca periodo de 1a Suda Provinco kaj priskribas tiun 
historian epokon kun rimarkinda fideleco. 

La serioza literaturo resflegulas la psikologioh de. l a 
nacio, hankam la spegul-bildo estas malpli fidela ol 1a 
optika. Personeco de 1a aiítoroj, limigiteco de la legantoj 
kaj temoj kaj multaj aliaj faktoroj deformas la bildoll 
ricevilan. Tamen, Ia sola rimedo por eksterulo ekkoni Ia 
nae-ian karakteron de iu lando 'estas studadi gian litera tu
ron. 1'io validas ankaií por Japanujo. La cefaj temoj de 
la modernaj romanoj estas la Iuktado inter moderna kaj 
tradicia mondkomprenoj kaj lil mil problemoj de la seksa 
"ivo. PIi ol en in alia lando la unua terno eslas grava en 
Japanujo. Onr bone scias , ke antau centjarů 1a lando 
estis herrnetike fermita al la ekstera mondo, La enkon
duko de okcidenta civilizo okazis laií dekreto de la fama 
Imperiestro Meijikaj estis energie kaj rapide plenumata. · 
Car la l\fezepoko estas nur cent jarojp malantaue, 1a 
konflihoj esti~antaj inter la juna] generacioj kaj lá. mal- ' 
junaj eslas mrute pIi akraj ol en E~ropo.Ri.late al la 
tem oj de seksaj kompleksoj ni deÝas rimarki, ke la propra 
atmosfero de Japanujo estas .multepli kvieta ol tiu 'de 
El1l'opo cn tia rilato, ~ vankam ' sub la 'infloo de en'port~ 
ataj ideoj 1a atmosfero f arigas nuntempe pIi · kaj pIi 
»freuda«, Ke)'serIiI1g, la famagermana filozofů deklaris 
(Voja,glibro de Filo.zofo) . ke inter japanaj. prostitu~~~ 
regas 'ta sama trankVlla ' kaj bona atmosfero kleJ, en burgaJ 
fam ili oj de Europo, Kaj Ii aldopas, ,ke ~'3. etoSo de ' déca 
baloen E1liopo estas neimageble maleasta laú japanaj 
normoj .. : »La KeJnerino« ' ,de 'Kaz'uo Hirotsu estas ek_ ·o' 
zemplo de la enkonduko de. ,seksaj temoj en JapanuJon. 
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él temas pri la vivo de kelnerino, profesio kiu en japanuJo 
estas ofte ligata a1 prostitu'O. Ne nur pro la seksa intereso 
sed anUií pro la fakto, ke por la unua fojo la vivo de 
ekstere laboranta virino estas traktata, la publiko avicte 
legis tiun ci verkon. 

Ne nur en Japanujo sed cie oni konstatas, ke la plej
parto de literaturaj verkoj traktas la problemojn de mez
agaj" personoj kaj gejunuloj. Oni sajne ignoras la ar on de 
gemaljunuloj kaj ankaií la infanojn. Tio estas car la verk
istoj generale remernoras siajn proprajn problemojn de 
seksa sperto kaj ili ankaií borie scias, ke tiaj aferoj inter
esas la gralldan nombron de la legantoj . Kia dornago 
lamen, ke la vivo de la pIi agaj personoj restas nekonata 
kaj ankaií tiu de la infanoj restas neesplorata. Estas ja 
yere ke infana psikologio estas ma1facila. Sed, cu ma1fac
ilajoj kaj komercaj konsideroj devas por ciam malhelpi 
la plivastigon de konoj? Bedaiírinde ankaií eIl Japanujo 
oni konstafas la supre cititajn mankojn. La malerialo jam 
ckzistas, SUl' la pagoj de la ciutagaj jurnaloj ni legas mil 
tragediojn inler infanoj , ~ed la artisto, kiu ilin resumus en 
arta. formo, ne ankoraú alvenis. Samkiel nia J ulio Bagby 
ll'aklis la problemojn de geadoleskuloj en »Printempo en 
AiítuDO « la unua japana literaluristo, kiu utiligos la prob
lemal'on de geinfanoj, akiros certe grandan famon ... 

Nun ni yenas al moderna poezio. Antaií cio ni devas 
mencii Ia pl'oduktadon de mallongaj poěmoj, karakterizaj 
por Japanujo. Tiujn 31 silabajn poemetojn oni nOlllas 
waka kaj pii moderne lank.a kaj ili reprezenlas la mak
simumon de enhayo en minimuma amplekso. La plej 
lel'taj modernaj ' kulturantoj de tiu ci skolo estas S-roj 
Onisabro Deguci kaj Jaso Saijo. 

l\vankam ekzistas granda arp de bonaj libroj yerk
ilaj de »proletaj « aiítoroj, ni povas flankenlasi iIin en tiu 
Ci artikolo, car ili estas en la servo de specialaj, nome 
»kIasbatalaj « ideoj. ni ne zorgas pri analizo de karak
lero, pri konflikloj de sentimentoj kaj pl'i delikataj pri
skriboj. Forjetante la konvenciojn de literaturo por klas
batalaj motivoj, la plejparte intelektulaj gvidantoj de 
proleta literaturo metas sin ekster la teritorio de generala 
literatura kritiko. 

Nurkelkajn vortojn Dun pri la evoluo de la japana 
literatura lingvo. Oni -hone scias, ke ekzistas grand ega 
diferenco inter la parolata kaj inter la skribata lingyoj en 
Japanujo. Preskaií temas tíe ci pri du apartaj lingvoj , en 
la senco de la itala kaj franca ekzemple. Generale oni 'kon 
statas simpligon de la stilo enpopularaj jurnaloj kaj 
libroj. Ne nur ili uzas malpli da Cínaj ideografoj ol anlalíe 
sed ankaií klarigas la signifon de multaj el ili per apud
metltaj notoj en » hira~ana« (alfabeta sistemo). Tamen, 
en la altklasaj verkoj kaj jurnaloj , tiaj klarigaj signoj 
mankas. Bedaiírinde la »H.omaji« moyado ne faras konl
entigajn progresojn kaj apud la kelkaj miloj de Cinaj 
genera1e uzat,aj oni ankaií utiligas du sistemojn de alfa
beta skribado: »katakana« kaj »hiragana «. 

Jozet o Major, Kameoka. 

Ne ologi smoj 

en tíu Ci numero, ne troveblaj en la Plena Vor taro de 
.S. A. 1'.: 

i1rondÍ<imento: Paríza kvartalo 
asce~di: supreniri 

easto: oriento kiel geograf-ia direkto 
gvaťi: kasobservi, ste10bservi 
padě1i: inarsi malfacile, smacante en koto 

. Pranci : sIf'igi l~ la postaj piedoj 
senso : sen~oTga:no 

okcidento kiel geografia direkto . 
ma1~oja . . 

RECEHZO 
LUDOVIKO TOTSCHE: De pago al Pl/go. Lilera

I.uraj profíloj. Eldonis Lileralura Mondo. 
Al korsaro, 

Korsaron alakanle , ne prosperas aj faro, 
diris malnova franca poelo; same, sendube, al krítikislo 
kritikiston ~ritikante . K tamen eslus nejmte prisil enli tian 
verkon, kiel la libro de L. Totsche, "De .rago al pago ." 
kiu prc7.entas al ni, por lOl unua fojo cn nia lingvo, kle
ran k prudcntan skizon de esp-a kritiko. Mi diras: cn 
ni a lingvo, car aperis j am en la angla, hayinda libro de 
SI urmcr »Esp-o Litleralure «, kiu cnlenas sagacajn kon- ' 
~ .id l·roj n pri Jllullaj yerkisloj de! poslmilil.a epoko; sed la 
koncizpeo, kiun trudas al siaj recenzi sloj la br.ita gazeto. 
I~n kiu ilperis tiuj ar tikoloj, ne eb ligis al Slurmer proÍlm
digon cle liaj j ugoj. Male L. Tolsche tute libere lI1alvol.
vis sinn pen~on, k Jjveras al ni ellaboritan matcrion. Li 
sll.ldas cn ci tiu volumo, kiun , mi esperas, sek vos aliaj . 
c!1""unu aúlorojn, nau. sinteze, Bocló, Drcsen, Engholm, 
]<'()l'ge, Hohlov, Hobinson, Scbwart.z. Slurmer k Szilagyi, 
k dll detale, Baghy k Kalocsay. Tiu nombrado suficas 
por monlri, ke temas reale pri panoramo de nia aktuala 
originala literaturo (solan escepton li faris favore al la Ci
konikalifo de Bodó). (ji vere ne estas kornpleta, Car 
nenia homa verko es tas tia, - sed la csencon ~i prc
zentas al ni k laií trc lerta manicro. Tolsche efeklivc 
sentis la dangeron proponi al la esp-a legantaro, kiu tutc 
ne kulimigis <ll tiaj solidaj nulrajoj, tro seriozan, tekni
kan sciencajon, k li ruze inlermiksis siajn jugojn per 
loge elektitaj citajoj ; li donis al kelk~j el siaj studoj lOl 
formon de dialogo, al a1iaj tiun cle konversacio kun la 
legant.o, - IIDuvorte la teksto eslas nenie abstrakteca aú 
fiJozofaca, sed oni guas senpene la fluantan, elegantan 
stilon, en kiu ne rnankas deJikataj aií subtilaj esprimoj 
(»mondo, leksila el songoj k revadoj « - »akre konlur
ilaj pen soj « - »kristale evoluinta lingvo« - »vivjesanta 
filozofio « ktp). (I) (NOTO. Car mi volas tute pedante 
rudi rnian rolon, mi notos tamen du erarelojn: pg 66 
Proth('a devas esti Protea; pll; 73, en la frazo »lúu ajn 
nacia literaturo pOl'lIS enyii E'sp-on », la relativa pronorno 
esl.as malguste uzala anstataií la nedifina, ma1korekto, kiu 
k I'ankam plurfoje trovebla ce Zamenhof, est.as lamen 
nepre evitincla.) Sed plej bela slilo ne multe yalor3s, se 
gi vestas mistrafajn pensojn. Nu, la kritiko de Totschc 
estas cjan~ tre bongusta, kio e3~a~ desl?li ~iriga, ke l~ e~tas 
ankorau. Juna. Kun .tre lerta fmgro li dlssekcas l a vlktl :n
ojn, preskaií sendolore, indikante al ni la belajojn, scd 
ankaií tute sincere la mankojn. ~ niaj gazetrecemoj 
estal liel putraj de komplezeme~o k blinda enluzi asmo, 
ke tiu simpla, bonesta ju~ado saJnas a1 ni mirige saniga, 
kyazaií fresa aerondo. 

Neniam ekz-e mi vidis pIi gustan, pIi justan taksa
don de la veTkoj de 13aghy: la kvalitoj - lingya harmo
nio, liriká impeto, bumura satiremo - same kiel la mal
kvalitoj - malpreciza . bombasto, romantikaca· sentimenta
leco, nebula filozofiado - estas akurale notitaj k difi
nitaj. Same pri la esenca Tolo de »Strecita Kordo « en la 
yel'karo de K alocsay , k, en tiu libro, pri la senpara va
loro del grandaj versliheraj poemoj del Ebl'w E/<vatoro. 
Pri Ciuj tiuj punktoj liaj sentencoj pruvas akrevidan, 
largidean spirilon, kies influo en ma literaturo estos cerle 
grava • 

Ne cie tamen mi konsentas kun li. Pá la »Por re
cenzo « de · Sturmer, mi havas pli bonan opinion ol li, 
trovante en tíu skizo modelon de modernstila rak on to. 
Totscbe riprocas, ke »la romano abrupte finigas sen vera 
fin?, kvaz~ trancÍte per !ondilo«. Sed. oni ne povas pos
tuh 'ankau de Proust au Joyce klaslkan komponadon: 

141 



t~ei abrupta k e6 pii ma110gika éaJnus al 1i ia gra~dvaiora 
romano de A. Gide, »La monfalsistoj «. Celere, mi trovas 
en »Por recenzo« sukplenajn rimarkojn, detalricajn 
pentrajojn de )3, moderna Londona vivo, kiuj faras el tiu 
verko unu el la plej rimarkindaj en nia literaturo, la 
sola kritiko, kiun mi havas por fari, estas la sufice granda 
nombro de anglismoj en la stilo. 

Same, mi ne trovas en »Annik Monlmarlre « la profun
dan -»filozofion de sa~a kompreno k trankYiliginta re
zigno«, kiun tie malkovras L. Totsche. Eble, car li 
ne konas la samtemajn francajn romanojn de Francis 
Carco (Mia Ulo), La Fouchardiere (La Hundino) ktp. 
La vera originaleco del verko ne kubs tie, sed, lau mia 
opinio, en la provo al kreado de familiara lingvo k en 
la hildokrea, drast.imaga stilo. La unua punkto estas vere 
tre. grava por ni~ lite~aturo: oni .sentas tiOI~ ' .. precipe, se 
001 legas tradukoJn, klel »En okcldento nemo nova«, en 
kiuj la serifamiliareco de la lingvo estas sufere sentebla. 
La dua es las la vera forlo de Schwarlz. Pagoj, kiel la 
priskribo de la nokta Monlmartre (» Sur la Place Blanche 
la eterna vico de taksioj _ . obstinaj formikoj - paci
ence horas sian vojon tra moviganta kaoso. Radon ce 
rudo ili tremas, sekvas, puěas, bruas k malbonodoras .. «) au tiu de la grandaj bulvardoj (»Anni rigardis la ciam 
renovigantan cenon de veturiloj - autobusoj, kiqj sur 
giaj ses radoj aspektis. kiel avidaJ drakegoj, taksioj, privat
aj aí'Jtomobilo) pii au malpli luksaj, caroj ciuformaj, fi
akr.oj. anlaunulitaj, kiuj pret~~pasis ~un gr~ve.co ~e. hi~tonaj dokumentoJ, unuvorte clUspecaJ vetun!oj, kluJ .gIJ tis k glitis inter la knedantaj pu~noj del urbego, kiel per
loj de rozario inter tremetantaj fingroj de eterne pre
ganta bigotulino... «) estas suficaj pruvoj pri tiu rara 
talento elvoki tutan scenon p~r vivaj k solidaj vorteltrovoj. 
Tiu skribmaniero estis ebJe influita de modernaj verkistoj, 
kiel P. Morand aú J. Romains, sed tute ne, kiel supozas Totsche, de A. France: estas inler li k Schwartz neniu 
komuna punkto, nek lau la proza stilo, nek lau 1a poezia 
vervo, kiu rememorigas prefere )a kanzonistojn M. Don
nay au R. Ponchob. 

Alia erara komparo estas tiu, kiun faras Totsche 
inter Baghy k Hugo (pg 19): sendube, ce Hugo. ofte 
renkontigas sonora k! malplena retorikajo, sed ne pii ol en 
la aliaj romantikuloj; male, per la akreco de sia vidkap
ablo, per la precizegeco de Sla vor taro, per la elvokiveco 
de sia ciam perfekta slilo, li neniel estas komparebla kun Baghy. Se oni volus finfine trovi al li analogion en la franea literaturo, nur ce Lamartine au Laprade oni 
trovus gin. Sed, krorn la okazo, en kiu oni klare vidas 
patencecon inter du verkistoj, ekz-e inter Poe k Baúde
laire, Hugo ~ Carducci, mi opinias evitenda la sercon 
al tiaj komparoj, ciam lamaj k nejustaj . 

Tamen mi ne volus doni la impreson, ke en la libro 
de Totsche multas tiaj eraroj: nur la malo estas vera, k 
la atento; kun kiu mi diskubs liajn ju~ojn, pruvas la al
tnn valoron, kiun mi rekonas en tiu kritiklibro: . ~i estos 
tre ulila por vastigi tra la esp-a publiko. ~ustajn ideojn pri nia moderna literatura movado, kiu estas tro ofte afl 
nekonala·, au ignorata. Ne apartenas al mi kritiki naciajn 
esp-ajn sacie.tojn, s~, e!l kei~aj .cl ili, 0!li havas. tro ofte la Im"PteSoll, ke tle, kle taugus kalkuhsto, oru prefere . elektas kiel diris Figaro danciston .-:. au flugiston. Ci tiu 
verko rememorigu al Hi, ke ekzistas áliai ValOTOj krom 
monaí, k aliaj paperoj krom obligaciaj. EÍl 1a tempo del reformismu krizo, nur 1a tiama liter.aturo~ kvankitm mal
rica k humila, savis Esp-on de disfalo; mi fir~e hedas, 
ke nur la pIi k . pIi . vasta .malvolvigo de la nUhabaldaú 
estigos triumfů» denia lingvo. .G. WARINGHIEN. 

BOLESLAV P~US: La vizio. La veěto. El la pola: . 
Lidj<J Z(lmenhof. Esperanta Novelbi:blioteko. Eldonejo: N. 
Szapil'o, Waiszawá. 38 ' pa~oj. . 

.Du bov:eloj ,interese r~ontiťaj, precipe la dua im
presas kOl'tu~e per la larmc . earma I'UZO, ~r ' kiu du kompatindaj estaJoj volas Apari la doloron ' klel "eblé plej 
longe unu al la aIill,. 'Ec se tem~ kaj templekto sajpas ~I 
mi iom m'!llnovtempaj ; la novelój certe IbalkaAas grandw 
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v erkiston, kvankain lia taiétltO, íwmp.rooebíé; ne 
disvolvi~i cn ci tiuj mallongaj pecoj tiom,kiom 
grandioza »La Faraono. « 

Latraduko estas bona: fh.la, · facila, ' fleksí~ema 
Esperanto. Lu'doviko Tot8che. 

P ANTELEJMON ROMANOV: La mis~ero. UJlU horo. 
EI la ru~a: [saj Dratwer. Esperanta Npvelbiblioteko . .:Eld
onejo: N. Szapiro. Warszawa. 32 pagoj. 

Ambau noveloj temas pri ama epizodo en la vivo de 
virino, ili montras akravidan psikologon kaj májstran montiston. . , 

Sur la kovrilo . la eldonejo anoncas, ' ke la serio 
volas diskonigi »imitindanstilon e3perantan «. Nu, la stilo 
de ci tiu traduko certe ne estas malbona. Sed se jam 
temas pri imitindeco, mi ne povas prisilenti , ke en ~ la libro 111 i trovis tiajn . frazojn: »Ia senton detiu ~i ial 
kortusinta sin ftata renkontigo«, »kiel moviga:s rapide ' 
malax!tauim plej. b~il~j post maJ!umo de ľ kampoj el~ktraj wmo] de fabnkeJoJ « ktp. Ml rekonas, ke kelkfóle la slava vortordo povas interese variigi la Esperantan stilon, mi rekonas, ke pro la gramatika strukturo de la lingvo 
(la substantivo akbrdi~as nombre kaj kaze kun sia adjek
tivo) tiu 'ci dlSjelilclo Je frazerojne naskas mbkomprCl'lon., . tamen, mi devas konfesi, ke legi tutan libron ver.kitan en _ 
tru ci dia~~ékto estigas al mi kapdoloron. L. Totsche 

GVmLIBRETO TRA KORTRIJK-BELGLANDO. (EJd. Esperanto~Grupo, Kortrijk ;20 p.) 
Atentinda, placa eldonů. Szilágyi 
»SAT «-JARLIBRO, ,1932 . (13.8 p. 

. ~ultaj: da.toj, zor~einaj klarigoj pri la g~i~a~taro, sekclOJ, SocíetoJ, adresoJ, statutaro ktp. Sz!lágyi 
l\HNNEsKIUFT MED ANLEDNING AV ESPERAN-TORORELSENS 1 GEFLE 25 AR:S JUBILEUM. (Eld. 

Esp. Foreningen i G.efle; :JO p.) 
Jubilea, bele eldonita kajero de la brava Gefle-a 

societo. . '" . Szílágy( 
Diversajoj: " 
La Un,iversitata . Ligo Kontraú la l':!J!ana lnvado fondit.a ce . la Kuo Min Ul'!iversitato en .Cantůn disšendis 

akran, .tre :interesan proteston kontrau la jap~oj. La 'folio 
estas neev~!a senpage ce la supre 'IlOmlta Ug0. . ' 

La Centra Presejo ,Esperantista Paris V-e 33 rue 
Laeepede, eldonis tre belan kaj intétesan fltigfoljon okaze 
de sia 25-ja~a. ju?ileo: ~n la .flu~f~lio~ ~i vi?i~as graD:d~ lIron da verklstO] kaj verko], kmln J(onahgls ·dum bu 
longa tempo ~la konata presejo. . 

La 5-a Jugoslava Kongrew eldonis tre helan d~koi..: 
oran afison porkorrgresan. 

. La gai:e.~o de ta fla.ndra turista societo, amplelsanta ph ol 11.0,00.0 membroJn, daiíre .presas kurson. Ni gra
tulas al 1a "'Flandra Ligo Esperantista pro la bo .. nega . rezuJto. 

Pl'osp(-,k~jn eldonis . lastatem,pe: , _ ,* 
. fil inisle~b pOl' Komť-~co kaj TrafikO- de Aústrio . . La 
I.re belan. pros : ekton kun d~ a1iai. sendas por linu re.:pondkupono fa lrit. Esperantó 'Muzeo, WlEN 1. Neue Búrg. 

La 5In.Hi no.cia. ~/.lbor~: Orvaliizalo! GENÉVE; ,~e 
de la dt1kJ~,~ datr~v~no .?-e ~la fo~dleO. La 't~e?~~a. prospekt& e~w.vas cH~n sCJ,mdaJon prJ bu"- grava mstJ.tuclO 
káj esías. hayc.I~la senpage- de ti., . . .,,'..' 

La SV6~ Gimnai;tika lnstituto pri siaj so~rajgiJD~ nastikaj kursbj eo Lund. . _ .' , , . 
Ciuj tri prospektój ~tas boneg~j ptopagandí1Ójpor ' 

Esper~t.o tust~ per. tia, ke ili celu ~t esp-o J!:ónatigi gravaJn mshluCloJn.: : .. , 



R ~ ·vtJ o ·D E 
LA NOVA EPOKO. En 1a dua numero ni rnencias 

unt~~loke la. b'onegan, tradu,kon de Weinhengst: T Hood: 
L.a kanto -pn la ~enuzo. VIktoro Ekstrorn verkis novelon, . 
kIes energIa te.ndencerno pari~as kun impre3a rakontpovo. 
E1 ~a. tradllkoJ ' alte ~lstaras .»La betono « represi ta el 1a 
»pasoJ de la. ~arkvmo « , k~u kUfl nere~istehla impeto 
preze~tas ~l .Dl la malhelpoJn kaj heroaJn laborluktojn 
de.La »soclalIsrna kop.struado «. ~a n';1meron ~ompletig,as 
»Sur 1a ekrano«, »Pago de FllozoÍlo«, »Sclenco "- En 
la rubriko )) Li~gvo~cienco « W aringhien komencas artiko
Ion pn neologlSJl1oJ, traktante la temon tre klarvide kaj 
frese, parte el tute novaj kaj interes aj vidpunktoj . La 
Recen.zoj ~stas dllt~l~j kaj, precipe el lingva vidpunkto, 
k?nS~IencaJ. La revlvlgo de la revuo certe estas gajno por 
ma lmgvo. 

LA NOV A ETAPO. La unua numero havas sur la 
titqlpago la portreton de Ludwig Renn, kiu mondfami O'is 
si!l ' per sia romano: Der Krieg (La milito). Ke tia vgr-
klstd aligis al Esperanto kaj ec verkis mem Esperante en 
!á ' revuo, ticin c~rte goje salutas ciu esperantisto. Menci
mda eslas la studo de Nekrasov pri Hulthuis, tre interesa 
kaj ,bo~e skribita .artikolo, kiu, t~en, konsideras preskali 
eksk)uzlve la sOClalan observmameron de Bulthuis. Nu, 
klm' la sama observmaniero oni ja povas esti tule sen
v.alqra verkistaco, sed ankau Ja pleej granda verkislo de la 
riliWdo. La poemo de Mihalski estas tre verva, ci tiu ta
leňtulo sencese evoluas. Wiistel' klarigas la diferencojn 
iI~ter sufiksoj kaj radikoj. Nu, lau mia opinio, ci tiuj 
dIferencoj ja ekzistas, (same kiel liuj ' ma1kovritaj de 
Mino.r~, sed. same ne tiel ese~caj kaj. gravaj, ke pni povus 
sur lh bazl fundamentan dIferenClgon. C. Ocl.. 

AL LA NOVA ETAFO. Sub tíu ci titolo jus aperis 
verketo ce eldonejo Ekrelo tiom interesa kaj 'grava ke mi 
\'olus citi la túton. Sed mi diru koncize ke gi prezentas 
la vidpunkton de la sovetiaj adeptoj de Esperanto al la 
lingv,o internacia nuna kaj estonta, vidpunkton ege saga
can kaj atentilldan. ' 

, En la rezolucio de la lingva komisiono de SEU de 
28.6.31 oni légas: llla Lingva Komisiono estas kontraua 
a;l ciuj nekonse'kvencaj,. preciFe grandskalaj kaj mase kon
centrítaj eksp'erimenloj ' kun Espe:ranto, ' kiuj , sen la ne
cesa ~autempa aproba verdikto de la amasoj, Povus kon
duki al tre · dangera splitigo kaj ~isdialektigo de la lingvo«. 
En )lOsta ,al'llkolo E. Drezen skribas : »Ni ne e3tas refor
~emaj. r~ate al 1a ,lin9vo. Ni .t~t~ ne . i~te?cas ~refel'~ 
ldon, oCCldental au lloVlal, pro 111aJ l~úsaJnaJ, laiífornH\J 
perfektajoj ... de tiu vidpunkto ,pravas idistoj, nomanle 
nin .» lingvaj ortodoksuloj '« ~ 

, »Niankaú ne estas konservativuloj, fundamentis-
tcij rilate nI 1.'1 ' liÍlgvo. Ni tute ne intencas limigi nian 
liÍlgvouzadon nul' per formoj tl'ovigantaj en' la Oficiala 
fimdáÍnenta vo~taro kaj en giaj aldonoj. Konforme al 

'. niaj bezon(jj kaj ~l 1a eventualaj ebloj ni tute libere iras 
>. ~ eli.ster la límoj · de 1a Fundamento. Ni tute konscie pretas 

esti pliperfektigistQj de la 1ingvo, ni ,pretas senhezite ~n 
ali.ori\odi al ciuj sentataj hezonoj kaj necesoj. De tlU 
vidpuilkto .pracvas 18 vere-ortodoksaj fundamentistoj, kies 
~!dinaraj ,bezonoj estas k(;mten~igeb1~j 'Per la enhav.o de la 
r 'undarnenlo, no~ante "nm»hngva] reformernulo]" ... la 
san~ojn trud;S la vivo kaj la sociaj bezonoj.Elimini sin 
hj lit 1ingvOD de tiujheZonoj povas nul' 'homoj, liuj 
k~tu}'as i~ apart;m sekton kaj m~nson, izolitan de la 
alia l'tlondo. « Bonege II 1 

~aj _el lit 'jC!Jl.l allldi~ "rezolucio: . »1a , Lingva Komi.-
"sióno" firme ' opinias esperanton nur ttansu-a, evoluonta 
8~UpO a1 Ia estonta . monda helpa lingvo kaj ties pIi posta 
evnluo a.l la 'sola, kom'una lingvo de la senklása, senoacia 
kaj seDŠtata SQcio'« . , f -

. Pri la .'LÍiigVa KoÍIIitato: Jestas spe.ttó ne sole 'de la 
~.v:a:.Komisiooo~ de : SEU, ke la 1!:o~plika, .rnalviglá. 
plennmapáratŮ' de la ~traj esperantaj ~Q,- insťitllcioj, 

. .dállk' al. sia strukturo., beZQban?- interqajn ,kaj 'ekster~jn 
ref0fl!l0:lll', ne :kap~las iri ' ~'paAekun..la tempo, precipe 

o ~ ~ ~ 

eo konsidero kun ia prógreso] 'káJ evotue de 1a proieta 
klaso.~ 

Unu ~tikolo, de l' iama poeziemulo N. Hohlov, lerte 
tUBas la fakton, ke en Esperanto malmultaj person oj 
kapablas norni sian metion, sian masinon, la labormetod
ojn de ľciutaga laboro. Mi mem ofte jam aludis al la 
fakto ke Esperanto estas lingvo trokultunta kaj ne sufice 
praktika, kaj pri tio mi forte pensis kiam antau kelka 
teI?po. m~ elektis }?relegi en LOr,tdon~ Esperanto-Klubo 
pn mla clUtaga meho, anstatau pn 1a lIteraturo au la vo
jagado. Kun amara rideto mi konscii~is,ke mi, kiu 
multe laboris por la kulturo de nia lingvo, ne povas nomi 
en gi la plej simplajn aferojn de mia ciutaga metio okup
inta min dum -dek-kvin jaroj. Kaj simile, povus konstati 
multaj okcidenteuropaj esperantistoj prilaborinte la kul
turan flankon de Esperanto. K. R. C. S. 

Invito 
'al la 

Literatura Vespero de Verkistoj 
arantata de "Literatura Mondo" 

okaze de la Pariza Kongreso 
la 2-an de aiígusto, vespere je la 8 horoj ll. 

en la granda teatro de la Kongresejo 

$ 

PHOGRAMO 
L Esperallto-himno. 
2 . Salutparolado de Kolomano Kalocsay. 
3. Teo 'Jung prelegas novelon. 
'tl. Ludovi/co Lazaro Zamenhof SUl' filmo. 
5. Kolomano Kalocsay deklamas el Eterna Bulcedo kaj 

Strecila Kordo. 
6. Esperanto, 1a lingvo de literaturistoj: parolado de 

Jean Forge. 

Pauzo 

7. Kolomano KalocSay prelegas alvenintajn salutleterojn 
de verkistoj kaj prezentas ilin al la publíko. 

8. Nikolao Hovorka deklamas sian poemon. ' 
9. Mihaelo Sárossy kantas hungarajn kaj originalajo 

Esperantajn kantojn. . 
10. S. Grenkamp-Kornfeld prezentas novelon. 
J J. .Julio Baghy interp!etas I~ Lejzerowicz kaj L. N. 

Newell. 
Dum la tuta prezentado konferas Ra)'mond Schwartz. 

• 
najtas eniri ciu · interesi~anto,kiu acetis la specialan 

francan numerO::1 de Literatura Mondo por 9 frankoj, au 
alian numeron de Literatura Mondo por 7 frankoj. 

Abonantoj . de Literatura Mondo rice-vas la enirrajt
igilon post aeelo de iu ajn libro en la "aloro de 5 frankoj 
eL la eldonajojde Literatura Mondo. 

Novaj abopantoj ricev.as la enirrajtigilon sen la 
kroma pago. 

La, ne'cesaj enirrajtigiloj estas riceveblaj. ce 1a speciala 
'kOIigresa ·slando de Literatura Mondo au antau la prezent-
ado. . 

. - .~ , 
Literatura Mondo mferma-s čiujn interes~antojn, ke 

c~ la kongresa stando deJero~'s-~o V: Bleier, administrande, 
de. Literatura M(mdo, rajtigita por čin] aferoj. 



,·(lRliVAIN'P RiM o · r ·~ . 
.. PONAC,o:.' AL MA.LRIC~J ESPERANTISi()J . 
..':EnlaMaja nilm~rode LAPRAKTiko'~i publik:..·. 

, ig'is Já ' demandon': »Kiti havas 'boúa:n konán, pórpagi 
la abóniOn 'atlstataúkelkuj malti6aj semideaúoj? « ' ( La 
abono porwm jal10 Rostas' I ,do1aron,) , .' 
" Je tiu · demnndo lli rioevis ' ~urpl'izan I"eSpOndofl 
de unugtandallima samideanino, kiubedaiírinde mal~ 
pérmesis , publikigi ,sian nOlDon.Siskriba's : 

' »Né ' pOl'montri boJian 'Iwrónt sed por pruvi 
. mian grandan ~aton al via granru'O'la inslrua 
'kaj amuzagazeto La Praktiko, ni sendas al 
vi 200 dolarojn. P,er tiusiU:Í1o~i pagas 
pOl' LIOO malrjc~j' sami.ae.á:noj 1adu~mon 
de ,unu jarabono, tieJ, ke la a1iaIiduofj,on < 

pagu laabonantoj mem. La Praktikodevas 
esti ,en la ir~anoj de ciu Esperantisto, kin , 
vola s lerro kaj ridi.« 

ltsprin:ia.utoe kotan dankon al la ' l;oblil 8,onac
intmo, la eldo:nejo de LA ' PJ\AKTlKO de ,sia flán'ko 
decidas sirn:it.é pagi laduonon de la jara áb:ono :pol' 

.~:. 100 malrica:j samideanoj . ,Sekvede tio eninte .500 

personoj povus gui la favoran abonon. ...., 
. Ni alvokas nun tiujn g.esamid,ea'nojn, kiuj suferás 
,p11O la ·:ekonomia kriw kaj pro lafalo de ' Ia .laciá.j 
va1utoj, ke ili rapidu par-topl'.eni en ; Ci tiu malofta. 
favoro. ' . -. . , 

Efi inLel<kon;ento ~ ladonacintj,uo ni aÍ'angis 
la disdonon de ln dOlI1aOO .en la Jena plej fa~ila .kaj ' 
plej opor run a manrel1O: . . . ,. 
~ Cin persono, ·kiti deziras la lnvoraD aJ:)onon~ ;selidu 
al ni mi simpla lelieTo .10 (dek) ti.ajnpos~marl\Ojn dé 
sia p11Opra1ando;per kia li áfrankás ln ekst,erlandan 
}.etel'on{~zempl.e , en NederlaIido tia ~stmarko k-Qslas; 
'121/2 . oendojn"e)l i!ritujó 21/z penéojrt, . en Fl"aIicuj.g ·,i 
1 . 50 fr .. en ' Gel'mallujo .25' pfenigiojn;en"SVOOt;jo 25, 

oerojn,~ en Italujo 1.25 lii., ,ep. ,P:olujo. P? "grosojn" 
en Aií.strio , 40 ;g"l'QSojH, en ,I-Iu.n,ga:ruj:o . 40 fil;", ep . 
Cehos10'vakujo 2;50c. kl'., enNory.egujo 30 'oerojn, 
enlhllnanrijo 10 loojw en J.ugosV3 d~., . on .B ulga-
llUjO 6 levojn;kaj tj,~l pln), ' Lá v:alo.b6 .a~., TD .t~j 
postmarkúj . 'kulte plit1ualpli ' 'egaJ$ á! .dÚQtia .,da]ar{l! 
d-o al diionj,ara 'at>Ono, -La. alian ' dll,pn.'9nd.e la .. l1159n-
pr.ezo ni l)agos el lB. donacita SUllW. . , .~ ..... ,. 
- Kontraií 1a tid pagita apo110 ; n~ liyeros >"LA 
PRAK1~JKON dum la ~i:lta.:;ja.I)() ' l 93~2 (d>!?,' n i-- sendůs 
ankaů lagis lnÍIl a-perintajn ' ngQl,eroj.h ;.de \ 
Mendoj ne ,. konforinll-jal 1.<! sfipi-~ '.m<!J· IJ,', e1)o" rn 
plenumataj. ' . , 

Ph.ll'aj~' p,ersofiol ' ,". a II>OIIO,n 

\Inri leter-o; por épari afl'«rl\ro.)'l .. 
liaj , ~aréson ' tr.e ' klK'U'e; 

, imitant.e . I.,t.,'"",m 






