


• I 

Redakcio ka.j administra.cio: Budapest. IX., ltlester-utea 53, V. '2', Telefono 380-84. 

Responda redaktoro: Karlo Bodó 

Redaktoroj : Franclsko S:IJágyJ kal LudovJko Totscfje 

CEFKUNLABORANTOJ: J. D. Applebaum (Liverpool), A. Behrendt (Berlin), P. Bennemann 
(Leipzig), J. Berger (Koln), S. Bartha (Budapest), Helmi kaj Hilda Dresen (Tallin), Stellan Engholm 
(Nyberget), Jean Forge (Bydgoszcz), S. Grenkamp Kornfeld (Paris), Ladislao Halka (Budapest), 
R. Hromada (Praha), Teo Jung (KOln), I. Yurista (Czesztohowa), F. Karinthy (Budapest), E. Knutsson 
(Malm6), 1. Lejzerowicz (Lodz), W. Lippmann (Leipzig), Milos Lukás (Trnava), A. Mazzolini (Fano), 
T. Morariu (Cluj), L. N. Newell (Paris), P. Nylén (Stockholm), Jan van Schoor (Antwerpen), K. R. C. 
Sturmer (London), R. Schwartz (Paris), L. E. Thomson (Pymble, Aťístralio), G. Waringhien (Line), 
Leono Zamenhof, Feliks Zamenhof kaj Lidja Zamenhof, E. Wiesenfeld (en Warszawa) kaj aliaj. 

:l.Vf:\' .. to: l\Ianuskriptojn la redakcio ne redonas. La rajton, fari en ciu ensendita manuskripto 
3tilajn korektojn la redakcio rezervas por si, se la veI,kinto au tradukinto anticipe ne protestas. Por la pub
likitaj artikoloj , faritaj por la rubriko ObserYo, L. M. paga5 sen kliso 10.- pengojn, kun la pruJlta alsendo 
de necesaj klisoj I 5.~ pengojn. La kostojn de la klisosendo kovras LM. 

La redakcio akceptas nul' unuflanke masinskribitajn artikolojn kun sufice largaj margeno kaj liniaj 
interspacoj . Escepte tamen eslas akceptataj manuskóptoj kun desegnitaj au tre klare skribitaj literoi. 

KONKURSO KONKURSO 
Literatura Mondo anoncas konkurson 
p rit i t o I p a g o por ta jaro 1933. 
Tiuj kvar titolbildoj, kiujn ta Juganta 
Komitato trovos plej valoraj, estos 
premiitaj kaj publikitaj en ta revuo, 
kaj nia legantaro elektos et ili per voc-
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A 

KlEL FARIGI POETO? 
jen kion instruas proze kaj verse 

PARN·ASA GVIDLIBRO 

II 

de K. KALOCSAY-G. WARINGHIEN 
unua kompteta granda lernolibro de la Esperanta verstekniko. 
La kvar part oj de la libro arnpleksas cion bezonatan por versfarado kaj versguado. 

Skizo de Esperanta Metriko 
pritraktas akcenton, ritrnon, rirnon, versojn, strofojn, versforrnojn, sonharmonion licencojn 

en plej zorga prilaboro. ' 
/ Arto poetika 

donas en spritaj versoj vervajn admonojn kaj intimajn konsilojn a1 poetoj kaj versemuloj. 

Rimaro 
servas al rimsercantoj, en.havante. ec la plej fresajn vortburgonojn de la lingvo kaj pii ol 

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

Poezia fakvortaro 
klarigas ciujn neologajnA.vo~tojn renkonteblaj.n en nia literaturo kaj ne troveblajn en la 
Plena Vortar? de SAT. CI tlU vortkolekto, klel komoletigo de la Plena Vortaro, faras 

A. la IIbron nemalhavebla por ciu leganto de la moderna Esperanto. 
ClU uzanto konsentos, ke la ver~a antauparolo ne vante fanfaronas, dirante: 

"Nt DONAS ClON KROM GENIO." 
Formato 20X 15.5 cm. 176 pagoj. Prezo USA dol. bros. 0.70, bind. 1.- + 100/
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por sendkostoj 

Eldonis Literatura Mondo, Budapest 
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"",:.&..6_' "~ iláaD_'~irirpitrlitl":Ral::p~I: : ''l~~~,_x!rV~8fr '-:~" . 
- JuJto Ba<1hy :...- " _". " 

. :tJ)u~ Ii;asta'J'i~ak,cia ~u~~e~~ ~iaj ko~e~ój < 8ur~" iJrip'~ii~~:~1 ~l~~s~~~lo·- gi{\, al giaj lu~o kaj 'mizero,al 
/ ,, ~nz.lSf :q:lJn : pe: lanezlro, .~e; ~l Y~rku. ral?,~r:On ;p~'í la .6iu.<}oganlx1:' .KiaJ? Ebl~ pro .tiú; car eio, ci apaT~enas 
, ~l a~~~:,~~~~El,es~. i'~~1te n~ pro:eftt~; ~l dm,,: al ~h, ke alla u~~p.,-, k~e3 at.m()sfe~ .. ~pll'~ SI;11g0VY,,?U ' al , ll: .1a 

Ja. r!'p<?rt~~era v~I~do :·n:. esta~ _~lla: met.o; car _ ~e , ~~~vlvon de la hbereoo. ~me l'Ull ta~OJ~ li ekkonscj,'l~ 
;:jfj ml~ fa"Dt~.Zlq--yole ~~~"e h.béngj~, ml~ah:03 la faktoJ~ 'pn : ~lO,. ke la urb.o cstas l,:l.l' u~oo _ kaj . li hava:s ~okan 

t", ~a; ,.~e ,IDI pror'lllldJg?~ cu .Ia, rell.o.n,ml ne pOV03 ~:,eteTll pa;tr!obsmon, )a;ngas franoo cc sen selO dc ,la lmgvo 
•. " :nun : ~~ la . rer.nem~roJ' • KlU e~nl1gras sur, l.a VO)'(') de _ mem. Jen ,P,aiízo:' . : ~ri gi ne d~zirn rapor'~1l , ~e g-ia 
". :e)~.~?roJ,; ~u, kon~r~~v,?l-e t~lsasla ~o~doJn ~e sub- a~an~! Ace,u g~dhb.r.on fOI' h~"l alme.n<).u, tran blld~)ll, 

• Jek'h,)ta csentím-entaleco. Kr.usatas raportón, pakltan cn kian Vl pov.ag naVl pn la Ko1oro de la ',Bordeaux-a VlnO 
~r~o~?, _N.eniu. ~a ."legan~ es~ , scivo.4 pTi la okaz- 1'1gardanté gin tra la I~on~~'a fenest~·o de vendejo . 

. : ,_-:mta~&J kap~epl'lla sentoJ ; kaJ pensoJ de ~-roN . . ~: » Vi honas Za pariz-lJ1Wj'fi ({ .. . ' Nu, ne tre, mu' 
'. J,?da~t~ro. La .leganf? ~tas tqt~p~~va. Ml aIDaSlgliS iorúeLe. Mi konas pl\ecipe · mtajn· geamikojn ' kaj geler-

",:"ank~~~u kelkaJ~ .motlV<?Ju por li~l'lgl! sed :ta vo!o de nintojn, sed pot skribi pri ili .~ bewnns la pl-enal". 
":!l~ ~~~lt.~ . ~en~s, peI'.l~ ~gum~n1i<?J: »Vl JOgIS.' .cn aU}plekson &e. l~ gaz~ ~a~ Í1'e ve~sa~nc ec !iam mi ne 

. J:arl~o, ~l.konas la~l'1Zano}n, VI .VIdis la prepmm estds konte.ntiglta:. 1li l'estiJs t1'O vlvaJ en mlA . mem.oJfiCV 
labo~on kaJ par(oprems _aIlkau cn la kongrew mem «. por paroli pri ili sen emocÍJo;'·sen mencio de bagatelaj 

;i-' .M'i. ne,?--eas, ke tiujci argumeritoj estas konsider- okazintajoj. KU1Tdankpl~Da l'-espekto kaj sin oera . sim-
~ :iudaj, tame'n guSte eu ili kasigas la kaUzO, kiu malfac- patio miamas ilin. Kirun,anh~I'e mipovns skrihi pri 
- "i1iga:s pnan taskou. _Mi pf?vis klarigial miaj kolegoj tiuj, al kiuj ligas mill subjektivá sento? Mi vidas ilin 
" tion, "sed ili sajne ne kompnmis la motivad(}O , kaj tial antau mi. sidantaj ce ta Jonga - tablaro~~ Ra,ymollfl 
2_ mi esta:s. devi:gata turni min al vi, kar~ l~ganto .• Eble v~ S.ehwartzi la : ~ia~na _ bonhumoro kaj k!olega ~rniko, 

,.-estosph komprenema, almenaú ph I?d'U1sema kaJ, ':l'1detas a1 mi kaj -proponas glason da aperitivo. S-roj 
':ec, ahsolv'qí'l min. '.. '. ,»;~tieJl . "kaj Dubois diskutas kun mi pri p1'Ojektoj 

'.»'Vi logis en PU1:iz.o« ... Eraro. Mi ne nul- logis »J,;.eorganizaj .. Siujoro Marehandinteresigas pri la !:kZQ-

: cn PaDz'O; sedmi havis tie songovi~on. Mi forgesis, ke "notaj obj~ktoj dum la Oe-metodaj kursoj. CaTJnaj 
:ď::kx'arde'k k!a;t::'fi:éík'aj _j:aroj pezig.as SUl' min. Kun stlld- 'si;njori~'~f : káj fra!iliúoj ., babilas: pri la modo a~ :p~~ 

.,,;",: enLa juoec~ --iiiivagadístra la. bulvardoj, reveme sid- d.lmlrncaJ - ~kskursoJ- En la kadro de, lapordosublte Ilil 
._ áf1is en 'kafejoj' d,e 1-!,l. universitat;! junularo kaj· pcr la vldas ápeř~la blondan ~pon de s-ro Newell. Li -esta(; 
;~ , ;neO cl';' fa: pasint,éóo mi' te'ksis. tiajn 'danwziajn planojn, rlaca; sed bOnhuIllQr.a), ',Ctambonhumora. "Kaj ,- jen, :ankaň 

'" :kiajn ini faris iamen mía odekoka jaio.Mi rejunigis S-fO Wamier .alven?S. por p~oli. pá kiongresaj labor?j . 
. ,~ Il).jan aIÚIDOU~per laobservado de la saiímanta vivo kaj R:i~eto .pe.tolas cn liaJ Okn1oJ. Tle, en la allgulo, aIDlke 
" mia~ 1&)TQ est~-siple:riá': de ama j mélodioj. liin mi;" dl1!on- kaJ ' &erce , d~p'Uta~ ,.s:-r~j . ~l~mp kaj' Linder . pJ:i 
, ýo6e kantis .sidante Oe tableto cn Café de la SorOonne Pol-Pomera:ruo. Bábili pn Ili ml pOV'US, sed raportl.,. 

{;:~aj míre mi 'rexidis min jun.'}. -cn la f.unmngo de mia raporti ne, tu~n-e! . -
,~'Pjpo:;.~Nun · .. Patiw \,esfus . for,' la ' ilUZ1dona atmo~f;ero »)Vi partoprenis la_ kongre~lm, mem« .,. Mi devas 
. marikás, ' nUr"la ;.pip9 I)est~s, la pipo, ~íu konvene ' al cflti sin.cel~a. Mi ne partop~enis, 'nur oecstis. V-ágado el 

mia a,go ,.iom . pesimist'e- pendas eri1f.ter miaj lipoj... }mu cambro eo· la aliáD,é kuiádo d-e' únu amikb al la 
Nc"deziru -· :řaporton "de tíu, kiu én ' P.arizÓ "havis songo- alia ne signifasparfuprenon. Mi klopodiil' l'enkonti 

;-'-"ivon:! <-.. _ . miajn gea~ikojD ..:diver~landajn kaj janl. delong,e ne-
»Vi, k01J;4-sPorc,izon« . . '.Mi '1lekonas ':-gin: Mi:~estas ' vicl:i,tajn, por.l~gminuta 'kio1lVensac~ ~jpos~e ~i for-

:ia amanto; Neniu -amanio,:ko.n.as Sián ideaI'oo . ..{A amo ,MS pOl' adIaUl de la urbo; de. p.anzaJ g~koJ . Estus 
-f?r~s ni? blirtdaj. T~tani~ ~i C~kaUp:eD.as la ?cbon, - senkonscien~ r~p?rti pri i~, kion ~ ne~dis .. ~ Cetere 

infanokulOj , -admiras ,Ci1Ďl S:Oll'Qn kaj ,omn l?g.a~ton la k~?gr~so} slmIlas WiU ~ lá . alia. Naudekn~u. proc: 
gj' -kaj la .• ,necesa objektiveoo de la raporto dro))~ eD,toJ de ta pru:oprenanroJ deztr~ n~a.muzl BIll. lh . 

en la j,armoJde la rememor~o. Klon -mi povns l'akontl estas, tute pr-avaJ. PreberlaSl ]a pkJ taugan okazon estus 
aHi'u~ ~:kiu l!eniarn '\ ~dis , Pariwn, ' au ki,u pasigis ok sen~nc~. . '. . . . 

.tagoj:n""'inter ' giaj níruroj? T:re maltOn, séd 'vane, Ca: .' .. " 1,(~Q ok.azasdnm. kongr~soJ? ~a popoto. Ja n~ . 
"'laprůllttibo ogvidlibromaniere . ne, donas lagusfl?n, kaJ ' .sclas. kion .gl. vol.as .. PIi p!eeI:Ze,: gi. vo~. nem~m ka~ 

. ÉWIS~O e&iláJplejbela ptjskrilio Sajnas.ftnemia,vortcr- . p~cIpe Ile hon, Jclon o~ far:as ~n gl~J n'?Il10 • kaj 
j::tt:>t~mbo.- Parizio estas .klel lil í:Ubel14 vinoue BorCteaux. . lllt(}r,eso. La reprezentantů) de 1ad.iV'el'JSa] SOcletoj ne- . 

la-uvalore taksi gin. Sed k~l t~ l.a vo1ou . de- la popo!o vo]as tion, kion la cerr~-aj 
. Jia el0ln:entcQo, .kiu ".,povus , gVl<1anŤ.()J n-evol'7" _ ~oontr.o :meI? -nek;onante sum 

1;f: §;enlleo;l~ ,priskÍihila . guston::'_Sid~té en ta. '8.iítob~ l~ propran. Yo1on vó.la;s .o.~n.! .nur- pe tIon, .kiO'n .la J'e"pr~~ 
nur '1'igardas, 'SCd-; ne -Vl~ Papzou. Tm Cl :re~tan:to) volas, ~~ulto: íh kun~ ~aras tion, kion nemu 
fu~mZÍltr.aS; sin Dufal: tiu;'lk;iu post la ,,,,,o~: ~aper~ l~ miligas .laelmston ne . la kont;ak~o 

~~· •. :"' jiltspelda.d() dela pala'ooj ka.j histo~aj}QoristruajoJ· hal: ' g~l'Helsm~, ~~I ·9· ~. kaj .Je "U . . ~. :\., 'tatne~ b~-
dé '1a Berne- au ' suÍ' iu DulvMdo kaj meTe, ke Cl~ Cl ' daure povas ÍUnkcu gis 1.áReorganlZa 

. . >Cll. la pulsfuita vivo, kOI)atig~ 'ktlll ~, ~1>:roitáto. :~uq)~peri~ · ~:on, J4,O'n ~i" m~m . ·voLas •.. 
incliferenlwcó, masnnta.. profundall ){J()mprenon Ta!:llen ~ Ol1lpoV~A konstaJl, k-e ~m ~a panza ~ongr-eso 

'pos! oni' ,,~01J- .fans WlU paspn: Cu~~uenau malantauen? La 
es~teoo ,montros tlOJl .. -Ml J\das 1á unuooan volon . de 
t-4--elelrn:ti,. , '»sep'~oj «: -':1?.iuj t ~Mjne' ~ceiós 

-tro~i')a ~tan ' v~jOD, tlun 'VOjon, kiUJl:'. Ift -popol0 triem 
.~l~sr ~e li.. kaw.wlus .,~?i f~O'nru siae mJo, eraÍ':. 

. '" ~_ i;tI' • .•.. ,.' 



S-ro Citrom (li Aajnas Oran~) 
kaj srmo Helmi Dresen 

S-ro NiAimura amas la homaron S-ro [(r(',uz post iom da mango 

vaganta nun en oent dil'ektoj. Sincel'(l mi dezil'as plenarl 
sukoeson al tiuj , kiuj nun plenumas sian taskon res
pondecan je la intel'.e8o de la movado. . 

Tiom pri la !kOngreso. Kiu ne es tas konten tigita , 
pr.enu la oficialajn raportojn, kiuj entenas la stenograf
itan vortbatalon. 

Mi deziras paroli pri du programpunktoj de }a 
kongresů; pri la teatra prezentado kaj pri la literaturn. 
vespero de L. M. 

KNOCK aií La -Trinmfo de Medicino. Jen Id 
titolo de la komedio de Julel; Romai:ns, la fama francá 
verkisto, kiu per sia persona oeesto honoris la pre
zentadon. La originalo havis tre grandan sukceson né 
sole en Francujo, sed ankaií sur la scenejo de diversaj 
landoj. La esper.antista pu1iliko nur modere guis lá 
majlstraJon. Kial? Pro div1Crsaj kaií~oj. La I te..'ltra. 
salono de la kOngresejo havis tian akustikon, kin 
maUaciligis la komprenon de la teksto kaj la stilecan 
ludon de la geaktoroj, kiuj konstante luktis kontraií lil 
akustikaj malfacilajoj... La traduko estas korekta, ee 
tro korekta. nu ci korekteoo kelkloke malhelpasla 
tujan komprenon kaj ofte kauzas apartan malfacilajon 
por la geaktoroj. En tiu ci korekteoo dronis la plej 

' b'onaj spritajoj de la franca originalo. La surscenej:a 
lingvo de modernaj komeruoj deva~ re~spegqli la ť:iu,-r . 
.J:agan esprimmanie1'On. Gi devas esti mallonga, enhav
anta la kutiman esprimmanieron de la parolata lingvo. 
iD-ro Pierre Oorl'et plej kOnscience plen'limis sian 
truskon kaj oni ne povas riproei lin pro la sursoeneja 
tekniko. La Hagatelajn ~gojn estus devinta fari la 
kraj ono de la regisoro je la intereso de ľ prez,entada. 
Mi estas tute konvinkita, ke s-1'o Gustave Cauwenherg 
la regisoro, volonte estus farinta tion, se li konus nia~ 
lingvon tiel kiel slan propran... La plimulto de la 
publik'o malofte audas esperantlingvajn pr~rentadojn, 
precipe tiajn, enkiuj havas gravan rolon nur La reksw. 
Jen la kauzo, kial la trialogo kvardekminuta an la 
l\lll'Ua ,akta kaj la longaj dialogoj de la tria akto ne 
t1'Ovis la merititan atenton. La dua 3Jcto, en kiu 
diVtCrsaj tipoj' aperas k'.aj ma1aperas, vigle parolás kaj 
montras iaspecan ok'.azajon, plene trafis la plaoon de 
la puhliko. Do, Oe la elektado de la koogresa ,teatrajo 
oni devas k<ms'ideri ankaií la gus'ton <ie liI)"Ub1ilw. 
Oerte in komedÍ!1Q de Moliere au iu moderna fra.nca 
b'udeskajo estus aki..rinta pli b'ruan srikooson ln.aIgraií 
la malliona akiustiko, Car oni estus vidintaj okazajojn, 
situacían komilron Sul' la soonejo. Půr peroepti nur- ' 
tekstajn spritajojn, 1a oreloj de nia ' púhliko ne e5ms 
ank<>rau sufiOe kulturitaj. , 

Pri la arta labo~ de la geaktoroj mi povas paroli 
nur laude. La plimulto de 1a rolintoj -estas la menibl'oj 
da la Flandra ' B.~a Teatro eí1 Antwerpen: Willy ďGau
wenberg (Knock) prezeirtis bOnege la figurou de fa 
Pefrolo kias karak~ ~iam pli kaj pli , re1.iefitis '00 
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lia ludmaniero. Louis Bdloy (D-I~ Parpalaid) bon,e 
efi'kis per sia nawra 'parolmaniero,kiu faris Ji.an 
kreajon perfekta. Aleksandro.5tarke (La urba tambur- ' 
isto) alportis la unuan ridekslopon per sia komikoríca 
ludo, S-ino De Vreker (La sinjorino nigre vestita) 
lI:nerítis plene la tondran aplaiídon pri siabrila rolado. 
S-ino Loosvddt (La sinjlOl'ino viole vestita) per sia 
diskreta ludmaniero karakterize prezentis la avaran 
aristokratinon. Marcel Gauwenberg, Willem Condes. 
De Lieu; s-inoj Starke kaj KOCh Darna:ult Godet en 
la epizodaj 1'Oloj partoprenis talente en la artplena 
prezentado de la teatrajo, regisorita bonege kaj entuzi
asme de s-ro Gustave , Cauwenberg. 

La literatura vespero de la · LiteTV$lra Monoo. Per 
la afabla helpo de la 1. K. K. nia reVlUo arangÍs ci 
tiun vesperon en la teatra salono de la Kongre&ejo. 
Kun agrabla surprizoni konstatis" ke la granda salono 
estis plenplena; ci tiu prezentado, kiel ankau la antaií- " 
jara (ln Krakovo, renkontis ce la kongresa:noj generalan 
interesigon kaj: simpation. Mi rememoras, ke antaií 
j 'aroj, en Nňrnoorg, en la ,Ull'ua periOdo de Dia revuo, 

, malplenaj segoj oscedis antaií la scenejo qe niapret
entado - kia gojiga ~ango de tiam! Jes, gojiga, Car 
fcD gi mi vidas ,1a signon de tio, ke nia publíko rekonis 

~ 1a'-' g,rmnmrí siglíifon,kiun la literaturo havas en nia 
mQvado. Nia publiloo volas alproprigi tiun pIi kaj 2li 
grandan, pIi kaj pli balan konstruajon, kiun la senlaca 
Jaboro de niaj verkistoj kreas sur la malnova Funda
mento . .J\:ajen ci tiu paca siego ilin Ďe pIu malhelpa:s 
la alto de la etagoj kaj la grandanombro ({-da slupoj. 

Literatura Mondo ja havas du ~jn. Unue, 
malkovri, instigi, laborigi, grupigi talentulojn por ,liter
atura kreado, ,due, krei legantaron kun tia lingva pre,t- ' 
eco, ke gi povu kompreni, taksi kaj gui la kreaj.ojn 
de ci tiuj talentuloj. Car tiu nova lingvotrew1'O, kiwi 
iliaj klopodoj , prod'Uktas por fari Esperanton ne sok 
,vivanta, sed ankaií triumfantapri ciuj literaturaj pret
endoj, havas valoron nur, se gi f~rigas komuna trezoru. 
,Sienfanfarone nipovas ' aserti, ke ni pasas cirilate SIll" 
l~ vojo de la progreso. ' . '~ ~' ,~ 

. Kompreneble, la plenumQ de ci tiu tasko estas ' 
pIi facila, se nia publiko půvas konatitikun siaj 
verkistoj ne nur litere, sed ankau persone. Jen kiál 'ni 
arangis ci, uun Ves.peron de Verkistoj, kaj jen kial ni 
gojas, ke nia pub~o aprobis ci tiun arru,.ton p~ 
3masa vizito. ' 

Paoolante pri ° niaprogr~mo, miant8.iíe ~OO8tatas, 
ke gi placis; > ciuj, kun' kiuj mi ,parolis pri ti, laiídis 
gin, ofte 'tre entuziasme. Poste) mi kiQDfesas, k~ ni mem 
ne estis pn gi k()Í1t.eot~j. Nu, @ ja ce~ enhavi~ mn1ton. 
váloran, mi nekontestás, ~l mi k.ur~us ja kontraií
dirial tiel ~l1áj , aplatídántoj. Sea g-i es~ mu~ 
pii vigla, kun keJkiľjSoenoj kaj bntoj, preoipe. >lanfój 
soenigitaj." kiuj ,estus donintaj ~ 1&.. ~rim;aj part&j 



S-ro Kalocsay antaii oi 
perditJi e!l Za Louvre 

... 
S-rD Warnier ( la maslro 

ob~el'vas sian gregon) 

. multkolora1) kaj varian kadron. Nu, ci tiu konfeso estas 
samlempe promeso por K!O!onjo. 

Ce la komenoo de la Vespero, K. Kolocsay salmtis 
la ceestantojn per kelkminuta pa:r.olado kaj li tuj 
su'kcesis krei tiun intiman, varman atmosferon, kiu 
estas l1epi'e necesa por tiaspec.aj arangoj. La intima 
humorů kQJlStante altigis dank' al la tikla seriozo de 
Raymond Schwartz, kiu sprite kaj tre JjasvOOe anQIlcis 
ciun verkiston, dum 1a verkisto mem míre kaj kapskue 
alís'lrultis ma1antaú la kurteno, kiel oni lin »karak
(lp,riza8 «. Teo Jung, la cefredaktoro de la Herolao 
parolis pri Kolonjo, kongresurbo de la XXV. a, kaj la 
sercoj, per kiuj li spicis sian parolon, rulis tra ID 
a.iískultantaro vastajn ondojn de rido. Jean Forge 
parolis pri la »heroaj « t-empoj de nia literaturo, varm
tone li pentris antaťí ni 1a penan kaj pezan l,aboI'O[l 
de la Majstro. Kaj je la fino de sia parolad!o li prez
entis la grandan surprizon: mallumigis ].a eambro, 
cMonis la himno malantaťí la soonejo kaj SUl' mall'ol
viginta ekrano staris antau ni la Majsu'O mem, deklam
anta »La Esperon «. La karaj, konataj trajtoj tievibris 

. vive antaťí ni, kaj Ia impr.eso, křu.rr ci tiu apem de 
karmemora Mortřnto faris, .estis tíel granda, ke per 
UDU fojo starigis Ia tuta audantaro kaj kune kantis la 
himnon kortusite. Bone, ke sekvis pauw, neniu estus 
kuraginta prezenti ion post ci . tiu grandimpresa soono. 

En Ía pauzo ni intencis ammzi la publikon per 
gramofondiskoj de Mika·el,o Sárossy, sed tíu punkto ne 
rikoltís atenton, eble nením gin rimarkis. 

Post la pau:bo lev.igis la antaukurteno, kaj en la 
scenejo, SUl' purpura fonkurteno, paradis per grandegaj 
argentaj literoj »Litera1rura Mondo « kaj Ia konata 
'em'blemo de 'Ilia reruo. Bele gi aspektis, rioovis longan 
aplaťídon. Nun N. Hovorka deklamis sian originalan 
poemou, tre klare, tre varme, kun granda vervo. S. 
Gunkamp-Kornfe!d, respondinte per sprita skermobato 
aU'a karakterizo de R. Schwartz, legis sian novelefon 
kaj fragmenton el Ia » Vortoj de Prof. Cart«. Sekvis 

S-ro Merchant ne, pensas pri Jean Forge apud la m istera 
organizo blanka fantomo 

K. Kalo(say;en lia prewnw nnue la Venta de Verhaeren 
trasiblis, g,emis, trumpetis kaj hurlis super la kapo de 
la publiko, poste lia propra Ez.opa Fabelo vekis ridon 
per sia neatendita fino. L. Lejzeroviez kaj L. N. Newell 
es tis interpretataj de J. Baghy. Fine Dro OLSvanger 
laiítJ.egis parton el sia poemo, kies verooj revelaciis 
,pI'ofundan filowfion. _ 

La sin:sekv~j aplaťídoj, la dmmpauza varma humoro 
de la publiko, la postvesperaj gratuloj (ne sen auto
g rampeto), montras, ke ankaťí tiu ci eta prezentado 
11avis surprize grandan sukccson, ke nia pub1iko avidal!
Ja literaturou, en 'kiu gi sentas vere vivi nian lingvon. 
Kaj gi montris, ke por krei kaj pligrandigi ci tiun 
avidon, grandsignífa estas .tia sen pera interrilato de 
J.egantoj kaj v.erkistoj. Ni dankas pro la hanoro kaj 
peziras, ke en Kolonjo nia renkonto okazu same amike 
kaj intime kiel nUl! en Pariw. Booan antausignon ni 
jam havas. La Ferma Kunsido okazis en la sama 
~alono, kie nia pr.ewntado, la kongresa estraro sidis 
sur la sccnejo, kaj super gi, grandlitere, kvazau egido, 
arge'ntis la. grandlitera surskrihQ : Literatura Mondo. 
Kaj, se ni anstatauas Ia literon M per R, mi lúedas, 
ke tio estas gusta. La literaturo havas tid grandan 
signifon por nia movado, kie].a r,eva Familia Rondo 
devas esti allkau Literatura Rondo. 

Noto de Z' Redakcio: La babilado de nia Baghy fjn
igas jene: »Por esti fidela raporLanLo mi mencias, ke la 
.verkinto de ci Liu artikolo rolis kvin minuLojn sidante 
en la teatra prezentado »Knock« kaj dek minutojn 
starante en la Literatura Vespero. « Tiu či la raporto estas 
.tro vor tav ara. Baghy prezentis tre varme kaj intime la 
,belan poemon de NeJMU pri Parizo, kaj rikoltis ca.mbro-
.kuan ridon per la Verda Biblio de Lejzerowicz. PosLe, 
li kortusis per originala poemo kaj fine, kiel armeesLro, 
li ekirigis en piedbrua marAo čiujn ceestantojn por venki 
ciujn niajn malamikojn. Ci tiu estis la lasta punkto de 
la prezentado, kaj post gi la forirantoj certe sentis sub 
lia sugestia forlo ankoraií longe ci tiun venkopretan 
marAemon en la kruroj. 

VoJaniaj :pensoj 
! 

I. Ebriigo estas swto de superlucido: oni per
cep tas, ec la . rerorurnon. 

* 
". Jl. Perkorapto, oni kdi:migas 'nin dé Za intan-

p1r~j, ; kiám La panjo ilonis aJ ni monerQn, por '. ke m 

· trinkú amaran rnedikarnenton. ~ -' 

'" speco de parenco. kvaakam · nedi~ 

Yinita, tre genanta kaj dangera: La 'boamiJro.. 

* 
IV. lmperio malpli 'bez<mns cezaron, ol cezaro 

,imperion. , . 
'" 

V. EkOlWmian krÍZ0n karokterizO$ TYUN'Cand-(100l'o: 

JJl pti ricevi· - des m.alpli dani. 
M. Beraru 



Kvapil 
NaduZillio sur Za sablu 

LA MIRAKLO 
- KAN KIK1JC I -

Personoj: 
Sukan, knabo kun razita kapo. 
Oben. knabino. 
Koo, Ocu, Hei, Tei, junaj bonzoj. 
Tempo - Nefiksita. 
Loko - Monteta antaúurbo de granda metropolo. I 

(Scenejo: La interno de Za Halo de Emma en l..! 
horlo de granda templa. Nohlo . La paW lunlwnQi 
konruras la grandan figur,on de Emma, Sin jaro de, 
[ntero . De malproksime venas /;a sono de. tkzto miksite 
/cun kontuzaj bruo j de la granda urbo. . i 

Sukan, bela junuLo en formo de oonzo, aspekl-: 
cmla, kvazaií li estus altiginta gis lia nuna pozicio el , 
tíu de pagio, stele envenas tra Za deJ.:'s lra pordo kaj 
dirkai1rigflrdos.) 

Silkan. Bedaurel Oben ne estas ci tie ankorali, 
Cu ue? Prefere mi do legu Sanktan Skrihajon pIi 
atente. Nenio heIpas. Estos bone pa8igi tempon lrun, 
sřnjOl'O Emma, mi pensas. (Eksidas sur La altan , 
plankon apud Emnw kaj rn.oilaiíie tamburas per siaj 
~calkanoj SUl' kl piedestala platO/jo. Post momenlo, li 
surpl'izigas de La sono de vodoj proksimigantaj alla 
H:n/;Q. kaj stari,gas sur la piedtingroj por vidi. Vertas 
tri jWUlj bonzoj, Ootz, Heikaj Tei, kaj Suka/l rapideJ 
ok.ulsercas La lo/wn por sin kasí 1wj fine kaSigas mal 

. an/aií la S'tabuon de Emma, dum ili envenas tra Za 
rnaldekstra pordo.) 

000. Ou vi pensas, ke la afero iros hone? ' 
l'ei. Senduhe, éar Rjookan faras tion. 
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Hei. Se li malsukoesos, ni devos enlitigi kviete 
hodiau nokte. 

Ocu. Estos Done; se malofte. 
Hei. Sed mi promesis iri hodiau nokte. 
Tei. Tiel same ankaiími. 
Hei. Someja atendas min. 
Tei . Ankau min a~endas iu. 
000. Ankaú min a~endas iu. 
Hei. Ni do ciuj devas iri. 
Ocu. Mi timas, ke tin Rjookan fuSm la aferon. 
l'ei. Ne timu. Jam de longe li . forjetis la konsci-

• encon. Li estas knabo, kin rigardas la konscienoon kieJ
g.enajon. POl' li§telo estas nenio. Li diras, ke la mondo, 
perselrutanta la §teliston, estas malbona. 

. Hei. Jam haldau li devas reveni . 
000. La oofbonzo, la junaj bIonzoj kaj la pagioj 

- ciuj ankorau sidas, tiaIli nun p.ble devas havi 'maI-
lacilan tempon. . 

Koo (la kvara juna 'bonzo, envenastra La dekslra 
pordo kasan'le iQn en Za nwniko de sÍtl rolJo). Ja estis 
terurtl malfacila laboťo. , (mpterWs orumiton ' buda
sialuon el sia rooo kaj montras ~ Za alillj tri,.) '. ' 

Deu. Jen vi sukceSis, ~u ne? 
Hei. Ou' sinjoro 6efbonzO, ne rimarkis? ' 
Xei. Cu la pagioj kaj subhonzojne rimaikis vin? 
Koo. Ec ~ ni fandos gin; ,nipovos havi gajan<'; 

tempon 'du trl fojojn dank' a1 gi. . 
Oeu . Neniel oni devaa gin: !Certe 

nitridek rjoojn en tiu forinO. 



MortJn ·to 
- řrlgyes Karlntfjy -

. . El la hungara: K. Kaloc,,'YJy. 

Vivanton per frukto rega1as wmero, 
Per vino regalas la vintro . 
sed scias mi, kiel mortinto sin nutras: 
Per larmoj sin nutras mortinto. 

Jes. Ku§as mortinto snr fundo de tombo, 
Kie estas nek frosto, nek varm', 
Vizag' lia flavas, okul' lia kavas, 
Li ku§as, · atendas je larm'. 

Kaj ]ru§as, atendas: cu in jam plendas, 
Kaj ku§as, atendas slib humo. 
Nťle dankon li konas, nek petas, nek donas, 
Lín logas nek sun', nek lunlumo, 

Nele memor' nék esper' nek fora pejzago, 
Nur la griza larmsuko, grandkvante. 
Kiam krakas la b'ranooj kaj zumas la arboj , 
Kaj spasmas la gorgo pulsante. 

Kiam §macas la tero, vekigas silento, 
Sekigas la osto en ka§o, 
La osto, la: kruda, atendas je l' nuda 
Barakta, vivAnta molalo. 

Oar sáu: se kurbas la b'u§o je ploro, 
Li plezuras kun goja ridac', 
Dum plol" ;ne for~su sub molaj vizagoj 
Pri l' rid' malica de ľ ostovizag'. 

Koo. Denove al Simasoo hodiaií nokte, cu ne? 
T~ ni povas fari gajQn tute laií nia maniero. 

.. : Hei . Sed ni revenu iom pIi frue hodiaií nokte. Ni 
ne devas lasi, ke la eefbonzo suspektu kiel la lastan 
Mjon. Li ankorl;lií scias, kiel peli sian konsciencon 
raate al alies kQnduto. . 

;~ 'l'ei. Sensencajo! Kion li povus fari al ni? Por 
vi~ino li fordonis ,Haramita-Kjoo'n pr.opramane tJkrib
ita~l de Sankta Kooboo Da:iBi. Se ni malkasus tion, li 
niťÍ,rn ne povus resti en la templQ. 

.. ' iOeu. Mi ne sciis, ke li faris ec tiim aferon. 
,,·;t. ITei. Tio estasnenio; la virinoj, kiuj venas kaj 
diras, ke ili estas liaj nevinoj en mondeca rilato, se ni 
pripensas, estas ja suspektindaj. 

Hei. Ni do ciuj kaj eC la cefbonzo putras. 
, ,Tei. Ne nur ni homoj. La Budaoj. La eefbonzo 

Plem rompas la malpermeson kontraií virino. La oonzoj 
kaj subhonzoj pensas pri nenio, krom proprigi al si 
la ofermonon. N~ nia-parte vizitadas al Mijagaiíaooo 
ku-j Hanajimacoo. La ekspagio Sukan rendevuas kun 
Oben sekrete. . Sed la majestaeefb'udao povas fari 
nmou. Li ne povas puni ec unu aferon. Suk:an Mov
estingas la san'ktajn lampojn por la jus kismla huSa. 

r J/ei. Ni legas Sanktan Skribajon transsaltante de 
fmoalfino. -

Tei. HOnloj malbonigas, Car Budaoj rnalI:>énigas 
unue. 
, Koo. Ne, ne estas 001. Car homoj malbonigas, 
Budaoj malbonigas postili: En la pasintaj tagoj, klam 
la homoj . estis jústaj? tiuj Budaojestis ~iuj vivaj. 

" .. , Tei. Ciu<ikaze rigardu tiun ci S~ E,mma. 
J{vapk.aIn ni Atelis staruon.kaj nun forvendos ~in,tamen 

. , li povas' fari nenion. " 
. Hei. Sed . li hav~ wfiQe wrw.;an. vizatOl},.cu ne? 

Ho, kiom mi ploris! --J am tedel Per larmoj 
·Mordigis la koro en brusť, 
Kiel la suprajo oe olda kupraJo 
Per pigta verdajo de mst' . 

Mi ploris, kic neniu min vidis, 
En aCaj, malpuraj anguloj, 
Oar nauzas ja min kaj abomenigas 
Poltrona p1oraC' de l' ókuloj. 

Sed se vi pii volas, .nur signu, mOl'lillto, 
Ne 6esis festeJlo, pIu daiíras regal' , 
Se sekos okule 1a akvo, mi donos 
Ja sangon Kaj salon, aceton kun gal' . 

Disfluos mi larme, sorh:igos en teron, 
Se tion vi volas, mOrtintO, 
EI tel" mi vin lavos, el tel" vin elfQsos, 
Elvolvos mi vin el tol-vmdo, 

K~j kun vi ekiros la larmo-rivero, 
Ek§velOll malpure la flu' , 
Tra l' mur' kaj tombar' la rivero sovaga 
Inuudos, gaIopos gi pIu. 

Denove diluvo englutu la teron, 
Ne restu insulo sen mergo, 
KlIj supl'e de l' akvoj, SUl' §aumo de l' akvoj 
Arke' de Noah': via oerkQI 

Mortinť, ho mortint , vi, patrin' amatin', 
Edzino, in fano , homfrato! ' 
Elpa~u el barko kaj sendu mesagon, 
Kiam oordos vi SUl' Ararato. 

Tei. Estis tempo, kiam, nul' pro la vizago terura, 
la homoj timis lin. Estis tempo, kiam la homoj kredis 
lin HW' pro la oraj radioj . Sed hodiaií la homoj estas 
aliaj; ili iom post iom kutimigisal lia terura vizago. 
lij tule oesis senti ion ajn pw la eksterajo sola. 

Ocu. Estas vere. Kiuj timas lin, estas nul' la 
il1fanoj sur la dorso de maljunulinoj. De kiam oni 
eksciis, ke tiu granda korpo estas simpla timigilo 
por teruri homojn, gi farigis tute sentai:íga. 

Hei. Jam devas esti Cirkau la sepa; cu ni nun 
ekiru? Eble ili estus laca.i de atendado. 

Ocu rmoTf-eme, Táam li iras prolf-S'imen animl 
SCtnkro Em.ma). Ni estas homoj kulpaj pri gtelo, 
dibot'O kaj mensogo. Sankta Emma, kiam ni iros en 
Inferoll, eslu al ni indulgema pro nia intimeoo, mi 
pe:tegas. (Ridas. La alil1fj ridnt; !cun li f !roj tiam li 
Jjarolas iam dramece .) Se fui faras peton tiamaniere, 
ni povM fari ian ajn malbonajon lau nia volo. Nu, ni 
ekiru. Ou ni drmku en iu drinkejo, he? 

Koo. Bone. 
Tei. Do ni nuu ~kiru. 
Hei ( okaze rigariJan,te retu.rne al Ta vizago de 

Emma, kiam li ekiras post ili). Ho, gustenun laokuloj 
de Sankta Emma Aajnis ekbrili. 

. Koo, Oeu kaj Tei (iJJm surprizíte, sed rapide 
redonan.te al si trankviJon). Kiam sensencajon vi dira8?! 

( Hež fikse rigardas al Emma senvorte.) 
Oeu. PrefeJ:e ol en drinkejo, ni drinku sekrelecc 

Umegen ekSter la malantaiía pordo. Tie ni povas pagi 
posle. 

Koo. 'Estas bona ideo. 
Hei. Do ni iru al Umegen. 
Tei. Konsentite . 
Oeu. Venu do. 

149 



.. ' 

GEFR.IlTOJ KlJNIGlJ CA. MA.NOJNt 
- Nlkolao Hovorka -

Tambaroj tamburas, trumpetoj proklamas: 
»Miliw, milito, milito ekflamas .« 

Pri tempoj heroaj útmbruroj tamburas; 
Elroiídas Za !mobo j, ~iíS'kulti aUť<uras' . , 

r1iís-/(altas volante virinoj kaj víroj 
Halwrvtojn pri venko kaj g1.oraj aspiroj. 

Jam madas Za knaboj, trumpetoj trum/Jelas , 
Knabinoj al ili r,ozf1.orojn disJetas. 

J'amburoj tamburas: »apel'is espero «; 
Trumpeloj trumpetas: »finigos mizero. «. 

Allogas prom.esoj, allogas la pompo 
Muziko, marsado, minacoj kaj trompo: 

»Se mankas al vi deposl z.onge wboro, 
Rafalu, militu, kompensos vin g1.orol 

M aZsatas edzino, malsatas infano? 
Militu kaj venku, abundos la panof 

Vi volas felřcon, vivgojon !roj guon? 
Bafa'u kuroge, ne tímu detruonl 

Vin vengu kaj viajn sopirojn! Fralrosu 
Kun gojo kaj gu'! Ma!amil«Jjn m orloo'Suf 

Demandu neniam, cu homo cu kato, 
Demandu nul' ciam, cu trajis la 'batol 

Kaj se vi Za estron fidele O'beis, 
Jen, !~iam ľ arnas' malamiha pereis , 

Per vi realigos en sanga ebrio 
De ľ superhomaro la grandimperio. « 

'I;amburoj tam bu ras La ' rrwrfAWentu/',on, 
Barba/'oj mmacas la mondon !mltul'on, 

AmiJ~oj vekígu el SOI'I1Joj kaj ,darmo 
Ho CeS'U vortludi pri normo. kaj formf.?1 

Ho CesiU apogi vin SUl' iluzinj, 
Disíyi doktrine en pompaj partwjf 

Car dum vi pri gus,taj kompreno j dis/w tas , 
Satano jam vian proprajon englutas. 

Aiiskultu kaj aiídu: tam bu roj tambú.ras, . 
TT'Umpel?j trumpetas, bp.rbaroj alkuras. 

Cu vi jam forgesis pri cia 'o ter~/'o . 
De ľ laS'ta . trutmonda militaventruro?! 

'Jl , , 
, j' 

-l::;.. 

Cu vi jam forgesis 10, wmbojlJ1; militajn, 
La sangon versitan, la larmoj'n p1.oritajn, 

Vidvúwin kaj orfojn, blindulojn, kriplulqjn , 
Malsa/on, malsanojn, delwon kaj b'rulojn, : 

Dibocon, moljrus'ton, senhoman perforton, ; 
Mortigajn maSinojn, lJlasfemojn lroj morton? 

Jen: cio ci es;tis nul' ludaventuro 
K ompare kun Mva milito teruro. 

Popoloj pereos kaj ne plu nul' homoj, 
Ka; landoj pereos, ne urboj kaj domoj. 

La iero estigos homar-kalvario: 
Nul' estos kadauroj" jen unu partio. 

Se restos vivanta somerpapilw, 
Oi povos prip!ori la teronCe Dio. 

Amikoj , velcigu el Slongoj kaj darmo! 
Ho Cesru vortludi pri no1'1rw ltaj formo, 

Doktrine diskuti infani'uzioin, 
Partigi, disigi 10, sav-ener:giojn! 

Amikoj, gefraioj kunigu la manojn, 
Forigu fantom()jn, forpe~u tiranojnf 

»Ec gulo malgranda traboT"C'S la monton.« 
K:unigu, komune ni S,(IVOS La mondon. 

Kon,scia kaj k!ara kmj tre difinito, 
Oi estas la _ bazo kOTY/lUnelelctita: . 

Ega'a jll1s'eco,spi6ta 1iOOro, 
Laboro kaj paM por civj snr tero~ 

Libel'eduláta la homkonscienco, 
Spil'ita batalo; spirita pOtenoo. 

La bazon vi savu Por fi~ma . konstruo 
Denova mondorď el milita détmo·. 

AiísJíultu kaj a~'ídu, t,arriburoj tambúrolS ; 
T1umpetoj trumpetas, barbaroj olkums . . 

Iúmigu Za manojn, ' fort-enu fantom-'Jjn, 
Ni sovu la lrwndan" ni Savu la hom,Djn, 

L espero, ľ obsliM' kaj Za paci.en~o " 
Jen estas la sJgnoj, per: kies po~nco 

Ni pqso post paS', en laborosenÚfCo' .' ' 
/1tin90s la l~mon. 'en g1.or,o karpaco. 

L. poeto, meÍDbro de 1. R.orr_aia. KomitoU), rikoltio per li. o.pr.poemo deklamita eble I. plej graodán _akce_oli d~ ni. Liter'-ta~a . Vé.p.~o ea Parizo. 

i 
Hei. V-enu, do. ' 
Koo (w,bite , fimarkante kl staU.lOn 'en b mano JJ 

So ni u'as al Umegoo, tío ci estos gena. ": 
Oou. Ni do povas poste Nlveui po,r gi. ·Kasu gil! 

ie proksime. ,: 
Koo. CUOl1i ne trovos gin? 
Tei. Mi kasos gin en boDli' lok,o. Citij I'iga,rdu l 

(P renas la Stlatuon de K<KJ kaj en]J~Sas gin en La uuson 
de Emma.) Tió ci ,éstas famas~ulptajo kllll , kávo,ti~ 
estas 11enio cn la v-entro. Se ni melas gilr (ji tie, 00 
Sallkta Gautamo ne séios pri tio. . ~ 

Hěi. La aktoro ~Kó.g-en3i JlQsiw.ua iam ,}egis ti' li, 
liuion. · _. . ~ .: '. ~ . . . .'. . 

Koo. Nr do' iru. .' 
Tei. Ni -e1dru. , . . .' \ _ A ". )i 

Hei. Ni :etciru. (KMm lir ii"(fS rIu dLí tri, paSojn: 
Kiam mi iom rig~U'das l'16tUme ' tiamani-eNl li 'hayas 
Icruran viza~n malgmu cio, cu ne? 
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Tci· Kiom ajn terui·a: €slas Ha vizago, se '11i lndas 
per li tiamanieie, li estas senvalora. (Ridas .) 

( Tli foriras J,,~. La juna Bukmr elmet.ás sian 
kapon: el siUb la brak-o :d,e Emma.) .. -' 

Bu/ron. Jeneslas friPollOj. SedIi'Ů meni ne estas 
oonulo miaflailke. Mi kasos " min ci tie gis, Qoon venos. 

'(Por ~ment'!': cio, ~s.0_s ,silenta. , [Já :4Mbino" 
Oben., ~la kaj' oorfna .ec, eTh(lz mallurrw; envenas sleZe 
tra 'la mnldelcstra i~oráf!. '· "An.l~u'í 'třu . 9i kn:ctbi~ rtgardas 
tra.nkvile cirkal'í si, kvazml Si neniom ~ timus Emma'n.. 
Fine si ~~lfemui$ ..... la' dekstran '. pordpr!-. : io."ri~le !o[}j 

'> l;f!-rigardp$ :al .kl 1Cefh#0') ". ~ ' <i~':"~, . l;;';' . ď" 
: Súkll(i.. :Ohenj91' ( La . I.."IU1bin.o sJirpri;itJ;I! r pi"ovas ,' 

forkari) Eslas mi. Estas '.:Suk~. fSa~tKfišur),apftmkon.) , 
' li ::, -Obé,i " (wm,· vQLUpteň:t.e} . Ho.,. : vi~:'su'q)riz~ min. 

. Malica Vl ' estas; mi pensis," Ke' min vó!cis 'San.kta, EmIp.a. 
. . SÚkan. Se vi prenas min por S3Jlkta Emma, cio 



estas finita. Sed ,ce mi mem konsideras min kiel pIi 

bonan ol Sankta Emma. 
Obel!. Kvrnkam via vi~~o estas !Jela, cu vi ne 

estas pIi malbona ol Sankta Emma en. Ia rolo, kapt

ante kaj forman~ante la homojn kvaz.aií mortintajn 

de amo? I 

Sukan. Car .mi hod~ií nokte vidis vin post Ionga 

tempo, ni cesu jeti malicajn vortojn inter nin kaj 

parolu pri nia amasi~inta amo. Vi venis absurde maI

frue, cu ne? 
Oben. Patrin<> iris al la teatro cn Kimiiíak:amaci 

kaj rcvenis terur9, malfrue. 
Sulron.. Ciuqkaz'C, mi ~jas, ke vi estas ci tic. 

Oben. Ou m' povus ne veni? Vi vidis la letemu, 

en kiun mi enfermis Ia ofermonon kaj lasis hireau, 

cu ne? 
Su,kan.. De nun vi devas cesigi tia.ln riská.lll 

ruzaj<>jn. 
Oben. Ne ri$kaj tamen. La 6efbonro satas vin kaj 

vi traktas la rutaq ofermonon. Ec se cio estus maIkov

rita kaj vi esrus f<>rpeIita de la templo, mi nur povas 

preni vin al mia ~omo kaj karesi vin. 
Sukan. Sed hll ne konsentos forlasi la tempIon. 

Vi iam vidos, ke I ci ' tiu granda templo Citokuin estos 

mia. , 
Oben. Naiv<1l vi estas 'naiva. Kiu povus aiískulti 

serioze tion, kion 'la cefhonzo diris por amuzi vin, kiam 

-vi eslis malgranda pa~io? ' , 
Sukan.; AtenHu Oben. Ne taksu min tro facile. 

Estas vere, ke mi estas oonzo k!un razita kapo, sed la 

oofbonz<> estas g~ste kiel pupo en mia mano. Ol:)servu 

min, car mi baldaií montros al vi, klel mi regas la 

tutan Oitokuin ce maIsupre ~is la polvo sul:) la vestihlo. 

~ ,oben. NaiV1Ulo! Se tia homo Inel vi fari~ laeefo, 

Citolruip. estos en honega stato. 
S*kan. Sensencajo! Oi ne pov;lS fari~i pIi mal

hon a oF ~i nun estas. Vi vidis kolorpresajon, kiun mi 

clonis al vi antaií nelonge, cu ne? La eefoonw sin 

amuz.as' rigardante tiajn blldojn. . 

Oben. Dio! 
Sukan. Oi placis ankaií al vi, eu ne? 
Oben. Kompreneble .les. Mi portas ~in cebruste. 

(Elprenas ta bildon el sÍLJ brusto.) 10 sur tiu ci .lunuIino 

rememorigas vin. 10 sur la flanko de sia naz.o kaj 

huso rememorigas vin. 
Sukan. Tiu ci, knabino, esta.s Tamanosuke Mine

sima de ľ Jamamura Teatro en Nara, la plej granda 

dando en la tri provinooj. 
Oben. Sed mi satas vin pIi multe. 
Su/w:n . Tio estas komprenebla' Min, kiam mi estis 

dekunujara, petis la templo kaj Hisigane-no-Kongoo. 

La templo propollis dek rjoojn pIi multe por mi, tial 

fine mi fari~is razkapulo tiarnaniere. Se mi surmetus 

la cape!9n de katamito, mi ne estus venkita de l' triďek

unu favoratoj de tin ci urbego. 
Oben. Vi parOlaS brave, cu ne? 
Sukan. Dum mi ankoraií portis la harligon antaiíe, 

mi estis prikantata ee en kanteto kiel Hidenojoo de 

Citokui.p. Ec nun estas tr,e doma~e, ke mi estas loki'la 

por Drt~Iigi inoenson. 
Open. Vi do neniam pensis sinoere pri la aferoj 

de Budaoj, cu ne? 



SuJcm~. Komprenebl,e ne. Al tiuj, kiuj pregas a! 
Budaoj' nur de tempo hl tempo, ili povus §ajni oonfar
antaj, sed se iůprizorgas ilin matene kaj vespere kiel 
mi, tiu* fine tedigas kaj volas p1',efere l'ompi ilin eu 
peoojil. 'Cal" ili ,estas tuj apude ciutage, li suficesciigaš, 
'Iw ili estas faritaj el ligno, kaj kiel ajIl pene li pwva~ 
pensi alie, li n e povas tl'Ovi ilin bonfaralltaj. Bonzoj 
estasLa plej malpiaj homoj en la mondo, mok:ante 
la Budaojn. La eefbonzo, ec ne lavante la huS-on post 
mangado de k:avial'lO Mm l'izbrando, rekte sin turnus al 
la' l'ecitádo de Sa:nkta Skribajo. -Lu junaj bonz,oj iras 
al Han~jimamaci cn ciu llokto. Versajne estas nul' mi 
sola, kiu faras i1'enion. 

Oben. Kaj vi ci tie faras 'am1'endev'Uon kun nú 
tiamanj,er-e, cu ne? 

Sukan. SensencaJo! Mia peko estas kiel nenio, 
Krom la konkubulino, la oefoonzo havas kelkajn vir
inoj]) , kiujn li nomas siaj nevinoj. Kiam li pill'igas 
la oefstatuoll, li traktas gin kiel peoon da ligr.o. Li ciam 
pl'endas, ke ne venas enterigpetoj. Li diras kutime, ke 
li dezi1'as morron al la maljunulo de Naraj<l. no estas, 
car la maljunulo p1'omesis h"Ů'ntribuo:n de mil rjooj ~ 
pOl' havi ],a mezon por si eLeme. Se ni turnas nin al ,~' 
Ia junaj bOTlzoj, ili eslas duobJ,e pIi malb!ollaj. Hodlaií '. 
ili soolis la sallktan tpezorstatuon de Seisi Bosacu k lij " 
ilr~encas vendi gÍIl por kovri la elspez'CJJl en Hanajim.l- , 
~naci. Kaj ou vi povas hedi , se mi diros, ke ili kasis . 
gin ,en la ventrOTl ,de Sankta Emmu? pr<) la afel'Oj , 
.iruntaj tia~nanieI'C, la mondo per,eos en malbO'naj tagoj , 
ca l' la rig,ardego de la Rego de lnfem havas nenlom 
cla ef,ekto. ( lras al Emma lmj Twre~'c~s lian oongon. ) 
Vi v'ere devas doni ul vi pIi da sb'eDo, cu ne, sinjm'o 
Emma? " ' 

Oben, Mi ne §atas, k:e vi iras al li tiel proksimen, 
Oni diras, ke li amas junulojn. 

Sukan. Mi ll1-er~:lOras, ke mi iam legis tian l'<lk
'ollOOn en i'U le~olib1'o. Sed kiel li povus amindunú 
per tia vizago? Ni du ' par,e montru al li nian amoll. 
Cu ne, sinjoro Emma? (Denove lroreros la vizGJgon de 
Emma moke.) , 

Oben. Sed cu vi neniom sen fa s timon de Sankfu _~' 
Emma? 

Sakan.. Kial? 
Oben , Mi ne timas lin lk"Utime, sed ki.am mi 

pTof'llndigas <lil amOTl kun vi kaj úkaze ekrigardas lia:n 
vizagon, mi ofte sen tas fro ton SUl' la dorw. ' 

Sulwn. Tio neniam okazas al mi. Ni estas tl'e 
illtimaj , jam de kiam mi estis dek"Ullu aií dekdl!. Cu 
ne sinjo1'o Emma? (Denove donas kOl'es,~, fmpe!ol'/, ·al 
la vizfl§o de Emnw.) !'fi stelis of,erkuwojnkuj ciam 
alportls či třen kaj mangis ilin. 

Oben. Mi duhas, cu Sanl-ta Emma kaj la Budaoj 
eI:('lctiÝe ne havas potenooD por fari ion, Oar ili devas ,~ 
fari ion 'ul tiuj , kiuj stelas 8tatuon. 

tSul/m'/,. Kaj samtempe Hi devas fari la samon " 
atlkaií al 1a fripollO, kiu pekas kun virino anŤati iliaj 
dk:uloj. ( Denove. frapei'OJS la viza.gon d(} Emm·],.) , 

Oben ( iom serioze). He, vi devas ne tid molů 
Sunkt4I;.I1' Emtr1a'. Oú vi lle aga,s t1'o senblride? , 

,~kan. Kiu: agassenbride? Kiam mi estis mal
granda, auk'aií mi pellsis 1a Budaojn hj Sanktan 
Emma tre grandaj, sed obSe1'vallte cion ciam, mi sciigis, 
ke ili , <oslas !Ute senpotencaj. , Kian ajn malhollajlo~ 
farus ~aCefhónz.o kaj la jun aj bonzoj, iIi pOvns ,.fa" 
neniol), C3.1\ ~~pensis. k:e li esl-as ~l'ompaflto, mi iam 
kracis' ?prov.e ~Ul: la yiz~n de .. San1.-t<u: Emma; BOO 
nenia p 'lU10 falis ' SUl' min. De tiam mi pensas pri li, 
!kiel pri peoo cla ligno. Tio estas . vero, cu ne Emma? 

, 
Du sonetoj · 

- W. B. Jofjnson -

1. 

Matlwne griza tago pkwm:naca 
Vesperon fruvi1 falsis dum tagmezo. 
{{aj ee la febran urbon gia Tlezo 
Sajlúg:s somnambu[o morte W:ca. 

Surstrale la trafiko pruvis 'brue 
lVormalan vivon de La urb:gigonto; 
Sed kvalaii go jperdinw funebranto, 
Rutinon sian sekvis .gi enue. ' ' 

Subite al la urbo venis lumo: 
Penetris , Sluno sian. , nubembáskon, 
Venkante per heliga palp~btumo 
La grizajn apation kaj krepuskon. 

Ho, Suna mia, faru re.aFeron 
Kaj pelu for .tro frUM viv-uesperon! 

II. 

Plewre mi a'endis vin hodiaLl, 
Vagante ' SUl' l:ewno stacidoma; 
Cal' lie regis .<:ento tvlrrnehoma ... 
»Bonven!On! ( , oni kl'lis, lťaj : »r1diaií1« 

Ok'l'lo jil. delika!e nebuligis 
Dis:gú ' de' wna!á , jOrironto, ' 
Kaj amikaro, goja pro renk,onlo, 
Ke/kope siajn . braJoojn interligis, 

M omenle mi ekdub.:'s pri ľ sin.'cero, 
Trov:n'e gin ce homoj I'tehztima. ' 
Tro of/e sub Za carmo de ľ ekstero 
MasJrigas nur perfiď mmgranitaniTna. 

Sed guste tiam venis vi, arniko, -
F'orflugis dub', kaj mortis fa ciniko! 

Vi estas nenio ali,U ol peco da ligno, cu. ne? Kion vi 
di:ros? ·Se tio ofelldas vin, faru kion ajn pro tio. Hc, 
Emma! Emcjo! Ecjo! ( Doru;!S resonantan s<urÍX1nyon 
ol Emm'!. ) , " 

Oberi.. Ho, mia kara! N€ agu tiel malpi-e. 
Svkan. Sensenca}o! Al tia ajo jen tiamanierel 

( l.evas fa piedon !."(Ij p:edf"{fJx.~s lián venlron.) 
Oben ( periom panika voeo). Guste nun la okuloj 

de Sankta Emma s3.jnis ekbrili :, 
Sukan. Malsagajo! Culi es1as kapabla je tiu 

ISpl'Íta -urtifiko? ( [)OTUlS a~ li alkm piedlrnpon.) "." 
Oben. Ho, kar,a. 'Jam vi devas Cesi. lalriů llun 

. scntas min nervoza. Supozu, k~ e~zistas Infern. 
Sulran. .Kiuj luoo1'as kiel DoMOj, tiujneniom 

havas hedon, ke ekzistas Infel'lO. La Halo de Emma 
ce Citokúill suldas šiau kontsruig;on at la envie~o de ,. 
la t-efbOllWkiu vidis ', la rimarkindall pl'losperecón de 
la Emma ce la najhára templo D.:lijuuji en servistaj 
liliertagoj. Ep ln fina anaHzo, li estasillstrumento por 
el,pl'emi la · půslnoD<Olla.e komire~j. Ciine vere, Emcjo! . 
( Donos a~li oliM forion. piellfrapon.) . " 

Oben. ·Jam Oesu. lal mi sentas froston . kaj mi . 
tremetas. Ha, rigaro.u! Cu vi. . ne vidaS, lťe la qkuloj 
de SanktaEmma tiel brilas?, ," '" .' ~, .~ 

Su'kan. (line amuziie de ln timo de .Qbe.n). ' Sen.- . 



sencajo! Tio estas :de via nervozeco. Estas pli bOl1e timi 
la vilan hundon en la strate~o, ol tími tian ajon. Oi 
povas okaze mordi vin. 

Obel! . Sed, karu, li aspektas pIi terure ol kutimo. 
,Sukan. Povas esti do, ke li havas kapdoloron pro 

mia piedfrapo tro ripetita. Ne, estas pIi versajne, ke li 
havas velltroao~oron, Car li devis ma'ngi la sta!uon d ~ 
Seisi Bosacu. CUrul elpr,enu gin? (lras sur la altan 
pla.:nkon de Emma ka:j enmetante la manou pr,ofund'J 
cu la buson de Emma, sertas la statuon .) De nu,l] 
estu pIi atenta kaj ne lasu vin uú kiel kasejon de 
stelajoj. Kun tiel granda trunko, vi estas tute malkur
ag-a, cu ne? .Ne€stas sufice por vi simple elpremi h 
posmonon de komizetoj. Hola! Oi cstas cn lia O"Jrgo 
kaj ne dl'enas faciIe. Hola, Emcjo! MaHennu la b'uson 
:pli large . . 

Oben.Kara, la okuloj de Sankta Emml sajnis 
ekbriJi kaj movigi. Jam es~u sufite. J en, cu vi ne vidas. 
kiel liaj okuloj :brilas? 

S,ukan (ol Emmfl rers:sle). Sajne vi unkoraií pOvaS 
timigi nUl' virinojn, cu ne? 

Oben (kun Za plej panih'Vl emocio ). Ho, liaj oku~oj 
moýigas ' refoje. 

Su/wn (ankoraií }JersisrfR). MalsagaJo ! Ho! Oi tute 
1I ~ elvenas. Emcjo! MaUermu la buson pIi large, mi 
dlras. (Fine elpr,enas La s latu on d e Seisi Bosacu. ) IIi 
faris temran afemn, cu ne? Aiískultu , karulino tio (:i 
estas la srulkta statno de S :Jisi B05acu cl pu;a 01'0, 
tr'ezoro ne~ega U1 Citokuin . . 

Ob,en. Vi tiel mokis Sanldan Emma, ke mi tirn a~, 
,ke li n'lC\lhenos vin iamanier:e. 
· S.UJWII. Cu vi supozas, ke li esws ti'el sen'tema? 
Sed alend'll! Ki.elajn mi. pellsas, estas damninde, ke 
:tiu ci Seisi Bosacu sangigu en la kapitalon de junul-l 
tleoj pOl' ir i ul Hana,limamaCi. Estus muHe, multe pli 
Ihoue pOl' Su'kan .kaSÍ gin ie sekrete, ol lasi al tiu 'j 
fripOlloj fmvendi gin matkare. (Parownte enmeta'lY la 
statuo~ en s:a"! ~r'11:ston . Ous:te tiam aUdixjas W ,~tlnaj 
bonza] revenanla] en ebrieto 7rontartle b'1/adon. Suknn 
(lconfllzi le. ) Ho, ili revenis: v'enu, Oben ! Ni devas nin 
kasi. 

( /li rapide sin lf'!1s0S mal-lntm'í Emma. · La junaj 
bonzo,;, [(00, Ocu, Hei lcaj Tei envenas .) 

. . K(fo. Ha, mi senŤas min agl'a1:ile. 
Oca. Se ni irQ8 nUD, ni estos tíe gustatempe. 
IHei. Estos tre i:nterese iri Nai1ate-straton dum 

kanlado. 
J( 00. Kl'Ome.. ni havas mOllOIl ahunde. (Al Tei.) 

Nu, -elpI'enll la statUOll. ' . 
Té . Je.s, Dol'te. ( lras ~! Emm'l lcaj enmetas w 

manon en lia. b'uson . 1 He! 
Koo. Kio <eStas? ' 
Tci. Estas strange. Mi ne p'ovas trovi gin facile. 

" Koo. R.etim vin. Kid · tia ah$urdajo povas esti? 
(Pr.enas la lakon de Tei kaj s.e-rc,[lI$ pr.ofunde ) Estas 
strange. Oi .v~re ne esta.s Ci ti:e. . , 

. Onu. Sajnasri:éeble, ke iue.stis ci ne, cu ne? 
Hei (Sa jne iom frapťte ďe paniko). Strange. Gi 

ne povas malaperi en malpli ol unu horo, cu ne? 
Koo (anlwraií s,erfunte en Za IJentro de Emma). 

Oi ne . povas nial~peri ell tíu ci malgranda stomalm, 
sed . ~- (Al T ei. ) Ů!I vi certe eIlmetis gin? 

T ei. Cert-e! Cu vi _ ciuj ne vidis min? 
Hei (nun sajne en pii qr{}fl1da paniko). Gi estas 

Ouk:emmo Emma de Citokuin;- · formanginta infanojn 
en la pasinta tempo. . 

. Koo. Kiel senseuoe viparolas? (Parolante rerir
igas :,de 'Emma tim.eme.) 

Hei. Jen, Cu mi ne diris al vi? Mi dil'is al vi 
jam 60 la komenoo. Mi diris, ke IIi nelůel devas esti 
tiel Dlalpiaj, ke ni tu§u al Seisi Bosacu. Kiel la pro
tektallta dio de la oofepiskopo Rjoonen, gi e3tas mil'
illde sankta statuo, tial mi pensis de la komenoo, ke 
kid ajn degenerin~a la mondo estas Hun, ni devas dece 
nin deleni d e gi. 

Tei. Rigardu ! Higurdu la vizagon de Sankta Em
ma! Li aspektas temre. Mi ial sen tas nekomfol'te . 

/(00. Kiel sell.senoo vi pal10las! 
Nei. Mi ial senŤa,s frostotremon. Ho, ee sekundon 

mi ne volas r<eSti eJl ti<1. loko . (Retircginle gis LG pordo , 
subit,e ek/wras en .gl'and.a rapideco .) 

Tei . Ankaií mi senŤas froston en la kOl·PO. P,er
mesu min antaiíiri, 

Oou. Malkuraguloj , vere! Sed aJI1kaií mi re
memoris aferol} , kilU ne permesas min resti tíe ci tia
mani,ere. ( Nelilas, sed subite forlrul'as .) 

K 00. Jli ciuj es~as malkuragulo j, v,e ~e! Sed neniom 
'mi utilas restante tj.e ci sola. (Sekvas to] aliajn for1wr
anie.) 

(Oben elrampas ,el mal41niaií Emrrw /roj esws 
fo r/ u}'onta. Sukan kuratingante sin ). 

Sukon . Pro kio vi timas? I1i estas facile kaj 
tute supelTuzitaj de mi. 

Oben. Lasu min iri! Mi trema , kaj IIC povas 
clporti. Kaj ial mi sentas tcruI'on restallt~ apud vl. 
( Pol'olanle fodiras sin de lít m;(JJ'tf) j de Sukan !roj 
for/;;uras. ) 

. Sukan .r reslas sole ). Kia kolekto da malsaguloj! 
( Rldegas. Tlam lwazall subi'te s.entarnte pcmilron, ven
in~a. a1 li k un VL mY.1lp!eno eňo de lia ridego .) An,kui1 
ml lal sentas froston. (O"aze r igarrfÚrJlte ta vizagoll de 
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Grava 
- .e.. e.. CaraflJale -

Venis lun dimancon Diabcjo al Dio kaj diris : 
-- Dio! Kial vi strecas vian cerbon pro la homoj? . 

(~u nc vidas via sankta mosto, kiaj sentauguloj ili estas? :. 
Donu ilin fine al mi kaj liberj~u de ili I Doma~e pri la 
zorgo de via sankta mosto: ili eslas malbonammaj kaj 
stuHuj! 

Sed Dio _. li ne tro havis parolemon, tiun ia!!'on 
diris malafable: v 

- Malaperu de ci tíe, nigrulo kaj ribelulo, car mi 
ne volas audl hodiau, dimance, ' tiajn akuzajn vortojn ... 

Dio ... 
-- Kiel ilj povas es ti stulJaj, se mi faris ilin guste 

lau lnia figuro kaj aspekto? I Ha? 
- Vi faris ilin laií la figuro, sed vi eraris pri ili 

ce la kapo, ne koleru via sankta moAto. 
- Silentu kaj malaperu, pesimisto! - diris Dio tre 

lIIall1lilde, _. ke mi ne kolerul ... Kial vi uzas mensllg
ojn kaj kalumniojn kaj imal5ajojn viaspecajn? .. Kiu! 
ili es tas slultaj? .. mi ne Vldas ilin stultaj! 

-- Hel sankta mosto, - diris Diabcjo, - vi ne 
vidas ilin, car vi ne tro iras de kelka tempo al ili , de 
kiam okazis al vi - sed min pardonu via sankta mosto 
ke mi kura~as - tiu dero, hm .. . kiam ili malrcspektis 
vin, estu respektata via sankta mosto ... 

- Kiu afero - demandis Dio sulkigante la frunton 
kaj sajnigante ke li ne memoras, - aii, cu mi sc;jas? 
cble li vere jam forgesis, car, al Dio, kio ne eslas ebla? 

- He, kiu afero? .. kun ]a du rabistoj ... en l'll 
IIlezo ... sur Golgoto, nu . .. 

-- Bone, bone, - diris Dio provante sangl la 
lemon . . . - Vi ... cu vi eslis lastalempe tie, ce IIi ? 

- Sed kie mi .pasigadas mian tempon, maslro? Ce 
ili kaj kun ili ; tage kaj nokle, sennianke; ec dum la 
dormo mi ne lasas ilin ... Kiu edůka5 ilin ? Kiu zorgas 
pn ili? Kiu instigas iiin al bonfaro? Sed se iIi esta;; 
slultaj! ... De kiam mi jam instruas ilin!? vane: ili C.itas 
stultaj. 

_. Bonc, bone, - diris Sankta Petro, vidante ke 
Dio cagreni~is, - ni scias kiel kleraca vi estas; sed Dio 
volas pruyoJn, ne vortojn.. . Nu, ne pIu konfuzu nin ! 
fori l'U aú mi piilongigos viajn orelojn ankoraií iomete! 

Kion faru la kompatinda DiabCjo? Li foriris, car li 
sciis, ke Sankta Petro ne sercas. Sed kion li diris al si 
lIIem cnpense, la demono? • 

-- Pruvojn vi deziras? Mi donos al vi ankall 
pl'U\'o~n . .. tiel ke vi sati~os. 

Kaj li ekiris. .. kaj iri8, gis li alingis genmman 
ul'bon, inler du grand aj kaj belaj riveroj , gusle okcidente. 
Kiam li volis eniri tra la pordego, jen li ekal'tdis la 
vespel'an sonol'aclon. 

Ektl'em~gjs Diabcjo kaj haltis. Li tiel slaris kUIF 

Emrna.) Oi estas t.erura vizago malgrau cio. Kiam mi 
l'cstas sola ci tie, mi komtmcas tremeti. Mi ial sentas 
rnalkomforle. Do, ankau mi forkuru. (Estas to.rrapid
ónla, sed subite rernemol'ante laskmron de Seisi 
Bosacu en sia bru~'to.) Ha, kun lia aféro mi sentas 
nůn I)li rnalbone. (Elp;enas la sť.al!Uon. meŮ1S' gin zorg- , 
eme SUl' la genuo.jn de Ernma kaj sin f«palas. Twm/ 
Ko.o., Oeu, Hei kaj Xei ,·even.as .) t~· 

. Koo. Jen, fu lnii né diris a1 vi? Car Oben elkllrls~ . 
post ni, oerte Si esU,!> kUn tiu Sukan en 1a ·Halo de\ 
Eunna dénove. Se ni kaptos lin, ,ni povos ekscii, kie " 
1l'W1 estas Sei~i Bosacu" ' 

. . 0.00. Vi ~tils prollva. Ni tlJte ne l>ezooas 
Saltkta.n EIllIm!: ' -' ~ 

( /li vas -proksimen lil Emn1ll. kajvidas ~ rrwje: '." 
kaj rodianŮlll. , orm štatw,m de Seisi B~soou sidan.ta 
trankuile SUl' $iaj gennoj. ) 
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rondumitavoslo kaj kun la ung~goj profundigitaj en la 
poso, gis tule, tute estingigis la lasta postsono de ' la 
sonoriloj. 

Tiam li emns mallal'tte-mallaiítete en la urbon kaj 
tllj rcnkontis gcrmai10n kun barbo longa gis la talio. 

- Guten Abend! _. Guten Abend! - Wie gehťs ? 
Wit: slehťs, Herr von Gutenberg? (Jen , Diabcjo konis 
la lingvon kaj la nomon de la homo) . . 

Kaj .. , ili interamikigis kaj, tion-alion, alion-lion , 
ili iris en bierejon. , . 

Kion ili interparolis tie, kion ili interkonsiligis, 
kion li flustris al la germano - Diabcjo scias; suficas 
diTi ke la germano ne po vis dormi la tutan noklon pro 
pensoj; .. Poste alia~ ~okton kaj. aliajn multa~n same; 
ne pOVIS 1a hop1o ferml l a okuloJ'n. LI cerbumls kun la 
ideoj kaj kun la planoj, li tordigis, li baraktis, li turrn
entigis gís li ekkomprenis kaj... kaj li fmfine eltrovis 
la pl'esarton. 

- Poste... atentu, papero, ke vi ne . sirigu! Preso 
kaj pl'esado... . 

Komence gi fun~ciis, kiom bone gi funkciis; mal
rapide. Posle, kio pasas tra la cerbo de Diabcjo? li metas 
radon al 1a masmo kaj kiam li vidas ke la rado rondiras 
malrapidete, jen li aljtÍtigas, li alkrocas la voston al rad
radio kaj gi komenca$ rondiregon, ke gi knaras kaj ne 
pl u estas videblaj la radradioj, kaj li sukcesas presi ho
diall 500.000 foliojn lati nUl;nero 12 pohore; li presas ilin, 
li numerumas ilm, li kunfaldas iiin, li algluas la adresojn 
kaj 1a postmarkojn kaj, - rekte ál la -postejo kaj poste 
ul 1a fervojo, kaj tie ci DiabCjo denove kun la vosto SUl' 

l'adradio, kaj velura, .pohore sesdek ki~ometrojn kaj ec pIi, 
pro rapidemo disdoni siajn bonajojn. 

Kaj kion ekaudis foj e Sankta Petro? Bruegon .kaj 
,;kan?alon de ce la pordeg? d.e la }?aradizo, .ke . oni pov~s 
pensi ke venus la barbaroJ, ~e alie: - hJfoJ, ral'tkoJ, 
sonol'Oj, kaj kia fumo . .. KlO estas? Klo estas? 

Estas Diapcjo kun varvagonaro, sargita per ciuspecaj 
Biblioj, Ll'garoj, Gazeloj, Revuoj malnovaj, Revuoj novaj, 
kaj aliaj _ . ciujn li malsar~is kaj rekte al Dio kun ili. 
Diras Dio: 

- Vi rel) venis, maIbonulo? 
- Ree, Dio. 
- Kio nova? 
- Jen, ' Dio, mi venis kun tiuj ci paperoj; pruvoJn 

Yl postulis, pruyojn mi alportis. Ri~ardu nur! mi petas, 
Sankla Petro,(prenu viajn okulvitroJn . kaj rigardu ... 

Kaj kOIúencis Diabcjo rnontri al Pio k~j al Sankla 
Petro la aj-ojn. Dio rigardas, la sankla/ apostolo rigal'das , 
kaj komencls ambaií grati sin ce la iJarboj k<\j intel'- . 
l'ígardi sin prqfunde per iliaj sagecaj ó'kuloj . 

Cu eslas vere, Di?? - ' demandis Diabcjo. 

Ko.o (mJprizite). Ha! J& gi estas ci' tie. 
Oeu. Ho! ' 
Hei. J.ed gi estas. 
Tei. Gi estas. , 
Hej (kvazaií tropíte de ÍLI. inspiro.). Estas miriude. 

Ci sidas tie Ci preta pm' kulto; Kia san.k:ta figuro! 
. (Koo, Oca kaj Tei staJ:as konsternite kaj siJ.entas.) 

Hei. Oi faris tiUll1 ci ·níirindajon: por Dm a<lmoni 
pro lůa renegateoo: Mi deIUůtive uůn . reformoS. '(Slíl'- ,< 
genuigas kaj ado.l'klin.igas. ) 

Tei. ~tas uů:rinde! . Estas uůrin5le ! 
intenC8.& fo~·p.si misa~jn . {[ul'9enui~(I;S) 

(Ko.o' kaj Oeu. duone kr.ednnte · kaj duone 
unie, sekoos i!ian ekzemplo.n kaj sul'genai!Jas.) 

(Kurteno)_ 

Ella jollpana: ,losiai 



Sed Dio ne respondis. 
- Cu estas vere, Sankta Petro? 

Sankta Petro .. . muta. 

Nu? Kion vi nun volas? demandis Dio. 

-- Ke vi donu ilin al mi, kiel estis Ia konsento. 

-- Do, prenu ilin fine 'kaj lasu min en paco! 

di:ras Dio enue .. . 
DiabCjo volas foriri. 

lfaltu! kien vi iras, malpurulo! 
- Mi iras preni ilin. 

MIJl JlNGU.cO 
JULIO BJlGHl' -

K .arikafuroj 
.ca propagandisto 

Li .eslas konslantc ebria pro siaj ideoj. Li l'ifuzas 

mangi viandoTl, lUl/lze turnas sin for 'de la fumantof , 

lw ndamni1S eé la biertrinlcantojn je frua morto aL! je 

m ensa bankrotigo . Pr:o naturamikeco li havas nur sand

alojn kaj obstinc lasas hejme sian éapelon. Pro s;a 

prolela mondpel'cepto li l'ifuzas Za lukson de hol um- k aj 

kl'avatpol'tado , sed pOl' dem.onstracii pri sia neil tralisma 

interna il:leo li ne tole1'Os Za verdan stelon kU~l fuga kadro 

en la butonlruo de sia jako . La ruga 1cadro es(as politiko. 

Li estas m embro de U. E. A. kaj de S. A. T . Li havas 

m embrokart.ojn de f . K. U. E. kaj de U. H. A. L i cstas 

samtempa aprobanto de pastro A ndreo Ce kaj s-ro Robert 

[{r('uz. Li havas provizon da eZastaj argumentoj cn la 

kopo kaj faskegon da diversaj presaJoj en sia aktujo. 

Al sovinistoj li parolas pri ľ uzo de Esperanto dum 

{a mondrnililo lm la germana propagando kaj avertas, k e 

la burga ideologio, baldail falos se la ami/wj de I' nuna 

mondordo cedas Espe1'Onton kiel monopolon al la prolet

aro. Al pacifisloj li aserla.s, ke la germanoj estas venk

ilaj pro ľ misuzo de Esperanto kaj Pan-Eiíro[o ail U. S. E. 

ne eslas atingebla sen tiu ci lingvo. Al 1daskonsciaj 

labori.stoj li proponos la lingvon el vidpun/cto de internaci

ismo kaj promesas per gi baldailan faligon de l' 1.apital

ismo. Al kapitalistoj li ailguras nepran kaj centprocentan 

profiton pá la en/wndu1w de Za lingvo. A l katolikoj li 

p;'edikas pri »Unu safisto kaj unu Safejo «, en ]ciu Za 

safaro nul' Esperanton blekanle povos kompreni unll Za 

alian~ kaj li ne fo rgesas mencii, k e malgraií tio, ke »tiu « 

Zamenhof .e$tis judo , tam en li havis krucifi/íson en sia 

. 7aboroombro lau. aserto de E. Privat. Al proleslantoj li 

monlras la Biblion., kaj ée judojli prisilentas Za kruci

fiksoll kaj per, m emfarita genealogio li klopodas . pravi, 

líC La Majslro devenis rekú~ de rego Davido kaj pro tio 

éiu judo plenumos gentan devon lernante Za lingvon. 

La unuan fojon mi renkonlis lin en kafejo. Por 

pii komforte observi lin, mi kagis mian verdan slelon. 

Li staris kaj parolis al siaj II diséiploj«. 

~ Jes,karaj geamilwroj, mi estas la homo de la 

pmkti1w,' Neniam mi lernis E$peranto el libron. Min ne 

inleresigas la gramatikon, éar gi níaZfaciligas la uzado 'de 

la lingvon. 
. - Trij oni povas lconstati tion - rimarkis iu el 

la ro.ndo 'de I' »geamikaroj ( . 

~ [úal? Cu pri tiuf!. malbenitan akuzativon? li 

. těm peram.ente . sin defendis. - La a1Guzativo n e gravas. 

La plej éefa 'estas Za praklikkk.o kaj lainterna Meo sen 

ait kun akuzativon . :. Mi valos raportigi pri miaj sukcess

~ ,soj . . :...... Li prenis notlibreton el ·sia poso kaj lautlegis.

. Sabaie: algluo 'ile du mil sigelmarkoj en éiu vagono de· 

lasubteraj fetvojoj. Ok horojn mi laboris sub w ,tero. 

~ Kiel? .. , Kaj tinjn ci paperaco]n al kin vi lasas? 

FOl'pr~nn iliu 'kaj ne piu aperu kun tiaj stultajoj, car mi 

ordonos al Petro detranci al vi Ia voslon! Cu vi bone 

'ai1dis? 
Kiam aiídis Diabcjo tion, - li prenis rapi!;Ieme Ja 

ajaron kaj cust! per la sama vojo, revenis kun la vosto 

inter Ja piedoj. 
Kaj tiel, li inslrnis al Ja hom.oj far i bibliotekojn kaj 

Naciajn Ak~demiojn, por ke la tempo ne povu delrui 

iliajn sagecojn! 
EI la rumana: Peire Firu. 

Elspezo nul' 70 centimojn, leiuj vi redonos ol mi cl la 

propaganda kassso. Dimanéé: m.i pa'rloprenis en ('k,,1(Ur

son. Vestita en mia propaganda koslummm.o kun la 

brodilaj verdaj steloj kaj kun la surskrib :; »Lernu Esper

an lo! «, »Vivu Esperanlon !« mi trab/:ci1dis Za urbo kaj 

la a/'baro. Nepriskribrbla suhcessso. Gis raiílcigo mi pal'olis 

1caj 'disdonis tri mil diversajn foUoj IC[rj v:'rtliis eé du 

gramalik1ťkoj. Oni promesssis rigardi nin. Elspezo ne eslis. 

Lunde: mi faris planon por mardo . Elsprzo tLnU folio 

da skribpapero dr/e cenlimojn. Mardc mi konlro lis ' la 

lunde farita pl.ano kaj vesper(~ mi viútis la kunven (~jolt 

de la Vada koko, kie mi ~ndis dekkvin insignoj. La: 

vendigo donos profito 20 frankoj al ln propaganda 

1wssso. Merkrede m.i legi.~ la leleroj , kiuj alvenis dum la 

las/ajn w90jn. Terurrra laborrro. Mullaj s1midQanoj uzas 

tia.j vortoj, kiuj mi ne renkontiga$ en mian p/'akti.lť"'wn . 

ZlO.m enhof diris, ke La stilo eslu simpla haj 1.:omp/,p/1./'bltl. 

Elspezo 5 frankoj por vortaron. Jaude: mi renko1'1.tís 

kun unu vil'O SUl' unu. strato. Li demandis pri lu vada 

stelo en mia jaJco. Poste mi ehsciis. /w lio 1J:/'o anta·a 

taggoj libcrigis el La ma.lliberejo . Li e,'lis vi/ctimo de sia 

ámikklco, Teiu devigis lin éi,.kaabori bj prirab i h mOIl

srankon de banko. Tuj venis al mi ideo : mi f(Jrl).~ li 

esperantiston. 

- Tio estas troigo! Finfine Túo okazus, 5/' ciu 

fripo/1.o, éa,.Zatano kaj Atelisto [emus Esperanlolt ? - /u 

indignite demandis. 

--.:.... Mi faris an/roil Za sama demando al mi lwj mi 

trovis, ke ' éiu malulilo portas utiloj . Se La friponoj 

organizigos sin kaj lemos Esperanto, fine la polico d('vos 

aTwepli nian karan lingvon /wn la interna . ideo. l es, 10 

interna ideo/ Guste Za friponoj bezonnnas gin . Kion diras 

lu interna ideo? Amu unu La aha ! Nu, nu, la fripo/loj 

amos u.nu la alia lmj amos éiun verdstelulo kaj Esper-

Ta~{)ri Ogniss MaInooaj ~ donwj 



anlo faridos plej' b'ona áseTcu/'o lcontrau. žli lmj ni ' savos . 
La mondo pel' Esperanto . Vžvu Esperanton! i 

Vivut Vivu! Vivu! - tondris Úl »geamikaroj <: , ,
- Sen a/cuzativo - rilTlarlcis obstinulo. 
- Efektive esl~s pii oporlune sen akuzativon, sed 

liti estas diso,~ la fuiHlamenlisto haj min 'žnteresigas ne la 
Lingvo, nul' /a praklikkh:o ... Sed /lun , li;araj geamiTwroj, 
IIi /wnlu nwn grupafl himnon! LaiJ.le! Forte , Tcura9gc! 
Blegaflle, pal' Tce ( ne porlce!) la homoj seiu SUT' la s/mlo , 
" e ni praktiklrlws nia ka/'(( lingvon. Dum, unu ... du . .. 
tri ... Uf ! 

Ve-erda Ste-elo, ni-oo ce-elo, 
Esta-as vi niiiia sort', 
Esta-as vi niiiia sport'. 
Tra/a la/ala! Trala lalala ! 
So-o-onu la ka-a-anto ! 
Vivu do, vivu do, vivu do 
E-e-e-espera-a-anto 
haj la »intern' ide' «! 

Mi devas konfesi k e la (? fiko ne f0/, ('s lis. Ce la ponlo 
baldau. granda amaS9 guis ridelanle Za himnoblekadon d '! 
La »geamilcal'oj «. 14' duan strofon mi jam ne aiJ.sTCIlltis. 
Mi rifugis e l la kaff jo . Neniam piu mi miros pri fiasTw 
de zorge preparitaj ' planoj. La »praktikk/w « mortltonlas 
ilin. La »prahliltkorťf( ne inlel'esas la gramuli/mj . I·('gulo j, 
IU.'!.: la riéigo de la v..ortaro, neh la literatura evo luo . La 
» praktilddťo « bezo/las nu/' la »i/ltern' ide' «-on haj la 
bl'odilajn verdajn stc/ojf/., laiJ.cble ee SUl' la " '1lsol1o . Se 
Espe/'anto wm ven/cos, lio oTcazos spile al siaj »fervoraj 
fJ/'opagall.dis/oj <" lciuj nu/' prah;ti/r.{dcas kaj pralcti"'clws . 

Ho, bO/lvolaj Iwivu/oj, kredu al malnova p/'overbo: 
»Per tambursol'lo oni ne kapt03 paseroll «, 

D ,I s K u T o 
PIU NEUTRA GRAM A TlKA SEKSO. 

» Gl'ande~an malfacileeon prezentas pOfl. 
Ja lernanto III. memorado de la sekso de 
ciu substantivo eh la naturaj ' lingvoj « '-

Zamenhof· 

Ci suprajn vortojn mi tl'ovas en la »Plena Vorta~'o 
de Esp. \~ , kiu ' ankalí samloke donas al ni ian eltiraJon, 
nome: 

. Ekzistas tl'i gl'amatikaj seksoj, la vira, la ina, 
kaj III. neiítra, kiu apartenas al la senseksaj aferoj <'. 

La tria ,sekso, neutra, en la angla lingvo dividigas . 
cn » komuna ~ kaj »neútra«. sed efekLive la »komllna« 
sekso c.sta5 ahsurdajo, kaj nul' ,ekz~stas ce hermafroditoj. 
Ec en pure gramatika signifo la »komuna« sekso eslas 
neebla.jo, krom ce pluralaj vortoj ·· kiel »gepatroj'«, »ge
bá,'oj « k. t. p. ne uzeblaj en singulal'o. 

Sed, krom la » ge ~ -aj vortoj ekzislas , en la esp-a' 
ljterat.uro tendeneo uzi kun inseksa signifo vortojn, al 
kioj oni ordinare alrihuas gl'amatikan vorl-sekson lalí , Já 
kl:mLekstQ. Efektive, ci , tiu tendeneo kontrauas la purQ 
sciencan' kaj logikan konstruon de nia lingvo. 

Interesa ebla sekvo de III. supre menciita tendQnco 
estos, ke la situacio de }a virinsekso gl'amatike farigas~ 
pIi supera en ESJI-O, ol en iu alia lingvo. Ni trovas, ke; 
la malforla sekso rajtos lizi por si liel la f1)rmon film 

kutime uzilan por ,'irsekso .kiel ankaii sian propran inan. 
Antap n~ lon~e. si~jol'o E. rlcevis leleron de amik(in)Q, 
en klU Sl skl'lbIS: j ';. 

' »Mi .estas ,anglo«. , 
»Jen«, dil'is Sinjoro E. al 'mi, »Jen la s.ekvo de tio;' 

ke Asquith, Lloyd Geol'ge kaj 'Bonar Law donis 111. voc- ' 
rajton al_la v~rinoj». 

156 

»TuLe n(;l «, mi respondis, »Oni devas kulpigi Paul 
)Jcllnemann «. 

»Kiel?? « 
Mi montris al Sro. E. libron »Tra la Mondo« 1., 

tiun klasike kompilitan legolibron de Paul Bennernann, 
kaj SUl' pa~o 69 mi indikis la sekvon: 

»Ciu el la kaproj _ havis sian apartanmalgrandan 
Illangujon, el kiu gi tiris fojnon au trifolion, dum ni 
melkis gin «. 

Sro. E. strabe rigardis min. 
»Klarigul «, li demandis. 
»Eble la anlflino, kiu estas ankau anglo «, mi respondis, 

»au la anglo, kiu estas ankaií an~lino - car versajne ---:( 
»Daiírigu«, mallorige ordoms E. maharine. 
»Nu, eble la ailglino legis pri ci tíuj kaproj kiuj 

estas ankaií kaprinoj, kaj diris al si - ,Se Bennemann povas 
melki kapron, mi estas anglo' «. 

»Vi estas kapro,.« mal~entile diris sro E. kaj ma 
interparolo finigis. 

• 
En unu el la malsukeesintaj kaj mortintai. artefar

itaj língvoj la inventisto uzis finajon ,o' por vira, ,a' por 
ina, kaj ,e' por neiítra substantivoj . Tia metodo eslus 
~~najo. EI?- .tia lin~vo lNovi?1 .de Je~p~rsen) oni d~vus 
CIam elekh mtel' tn substantIvaJ formol, - (I) amIko, 
(2) amika, kaj (3) amike, el kiuj ( r) difinas virarnikon , 
(2) amikinon, !-aj (3) ai:'t bestamikon (kiel hundo) , aú 
birdamikon (kiel kanario) aú arbamikon (kiel herko) au 
viramikon aú amikinon au hermafroditon . Efektive No
vial farigus hermafrodita lingvo, kaj tre eerle la deviga 
elekto inter tri formoj ne estus gajno. Zarnenhof, tamen, 
donis al ni multe preferindan sistemon, kiu je ' la unua 
ckrigardeto sajnas ne tule logika, sed kiu , post ekzamcn
ado, saLigas ciun postulon de la l'ezono. 

Kiam oni dubas pri iu punkto e.n Esp-a gramatiko, 
oni ciam sin turnu al la ununura regulo de vortkonslru
ado, t. e. »Neeeso kaj Sufico «. Ni uzu la minimumon, 
kiu estas sufica difini nian signifon. Sed, por uzi ci tiun 
regulon, oni devas funde seii la radi~on uzotan , kaj 
same estas pri la farado de sekshavaj ·vortuj . Nu, por 
funde seii rad~kon, estas devige elstudi esp-esp-an vortaron: 
de kiu gis nun ni havas »Kabe« kaj lastatempe, »Plena 
Vórtaro. de Esp-o «( de ·S . . A. T. Nek unu nek alia de 
ci tiuj vortamj donas, ekzemple, difinon de ľ radiRo 
- ,angl-', kaj tial mi deva3 min turni al esp-angla
vortaro de Millidge kaj mi trovas, ke li unue difinas 
»angla« kaj sekve mi konkludas, ke la radiko estas menl 
adjektiva, kiel ekzemple, ,bela', ,bona' et~., kaj tial »an3la z< 
en si ne havas sekson, sed nul' difinas · la eeon de il! 
raso. Litero ,o' 'nur estas ,fleksio de la substantivo k. 
t. p.' (Kabe) kaj ne havas sekson. Tial ,ánglo' (kunmeL
ajo de »angL kaj ,o'), ne havas gramati.kah sekson. La 
logiko do tute pravigis la anglinon, ke si 'skribu sin 
anglo. 1 , . 

Tamen, Millidge difinas ,anglo' · kiel " Englishman' 
t. e. virangJo . . Sajne Millidge estas prava; sed ne kom
pleta, car vers,ajne la vor to . ,anglo' difinas - »homo el 
raso angla ". Nu, homo*) estas difinita de ZaÍllenhó:f 
en Genezo - »Dio kreis la hamon, en f9rmo de vjro 
kaj virino kreis ilin «. Tial la vorto homo estas neútra, 
kaj, lai:'t kunt~ksto, aú vira aií ina. Sekve · ankaii logike 
la varto .anglo, laú kunteksto, difinas au viranglon au 
anglinon. Ankaií la vorto angloj difinas pIi ol nul' g(> 
angloj. Oeangloj difinas anglojn de ambau seksoj. Angloj 

• mem ne ,difinas la sekson kaj povas esti - virangloj, 
~l1g1inoi, aú geangloj, laií kunteksto..' -

Kutim-e ]a kunteksto .roontras suficé klare -la sekson 
kaj, laií la lego de neceso kaj. sufico, la Jislo de pure 
virseksaj .. rjl{likoj' prave povas esu tre mallonga. . , 

Yiró, pa'lro, knabo, onklo, frato, ,- filo , avo, ' edzo,' 
vid vo. . " "., 

Ec ,fianco' kaj ,amiko' laii la difino de Esp. 

*) »Plena Vortaro« pri »virinOi! aifinas . jene: 
in?, . . kontraste ď kun vir,homo «. Ankal1 -ll Kabe « -
»vU'IDo « kiel ,»homo« ktp. 



1J1vraportó 
- F. S:Jldgyl -

Jen antaií mi nun La Danubo, 
Kaj blondas la matena onď, 
Ne migras ee plej eta nubo 
Sur várme blua horiwnť. 
Mi ekmeditas sur ferdeko 
PTi ľ propra sorto, monda peka, 
Vortfluon nagas plumo-§ip', 
Sed - gaja birdo pepas: cip . 
La §ip' min por tas al Vieoo, 
Medii" min portu s al pasiot', 
Sed - tie ridas verda pint' 
Kaj flugas for la trista terno. 
Cu' tamen, malgraií multa plor', 
Ankoraií Tidas suna or'? 

Intencis kanti mi alie, 
Sed kaptis m~n )a vivple~ur'. 
RiproCe kaj melankolie 
Ne eblas kanti sub lazur'. 
Pejza~oj mildaj preterflankas, 
AThSer-makuloj barde blan kas. 
Min portas §ip' kun mola lul'. 
Trankvile. For la vundo-hruJ' . . . 
Sed halť! Kun spita virdecido 
Mi min devigas al promes': 
Konfesi pri la viv'. Nu, jes: 
Ne kiel grandbienulido, 
Sed nur en tre modesta dom' 
Nas~is nU, sen festa nom'. 

aroj de Kabe kaj S. A. T. estas gramatike neutraseksaj. 
Pri inaj radlkoj, krom »in « mi trovis nur kelkajn: 

,Bajadero ' (hinda dancistimo) , hetajro, matrono, nim,Eo, 
kaj eble pluaj specialajoj. -

Sufiksoj -- ,u!', ,an ', ,isť, ,iď , ankau ,anto' , at~' 
k. t. _ p. ciuj estas radike e~ neutra sekso. »Telefonisto « 
gramatike estas au .lna all "ira, sed kutime ,gja' voco 
estas telefonistina._ 

Sed krom la logiko ekzistas la rezono, kiu estas 
influita de uzado kaj konveneco. En la nuna epoko 
kreigas esp.-a literaturo. Post unu centja-to 1a Voronof
l.lloj inter ni jugos, cu nia lingvo farigis radike senseksa, 
en kiu okazo niaj virposteu10j eble devos s!uibi ,virpatro', 
,vironklo' k. t. p. por aserti sian sekson, guste kie1 nun 
1a virinoj devas uzi 1a formon ,in' por sin 3.3erti. Dwu
tempe mi pIi preferus ,anglino' kaj ,kaprino' ol ,anglo' 
kaj ,kapro', .ec se la aldonita ,in' peketas kontrau la 
lego de suficeco, ka~ ee se la .kunteksto montras, ke 1a 
ina sekso est3.3 jam dl-finita. 

Pan Loti. 

~. S . . , ,Post longa pensado mia' Sinjoro E. reskrihis al 
Bla amIk(m)o: < • 

»Se vi volas estienskribita inter Ia nevirinaj virinoj, 
kaj nur rilatigi je neviraj viroj, vi pIu skribos, ,Mi estas 

. anglo'.Sed ,!\e inter ni, kiuj estas viraj viroj , vi volas 
resti kiel virina virino, skribu: ,Mi eslas anglino'« , 

Viramike "ia: E. E. 

PPS. ,." Mi sebete iddonis subskribon al lfl ]eter~, jene: 
~ . »Sl"O'. E . . ft' estas' junulo kin similas al Bernard Shaw 

eu tio, ke li tute ~'ne komllrenas la viril)ojn. « 

Junage ml Ja panon havis, 
Ee truajn §uojn sur pioo', 
Ludiloj fremdaj min tre ravis, 
Mi so~is pri velociped', 
Sed mia aru' - platona restis, 
Kaj ankaií poste, dum mi estis 
Lernanto de la gimnazi', 
Mi ~uis Dur en fantazi'. 
Nun sekvis zorgoj: kie preou 
Gepatroj mOJlon por la fil'. 
Sopiris eiuj ni kun mil 
Esperoj, ke la Tago veou. 
.Gi venis: mi al patra dom' 
Fiere iris kun diplom'. 

Nun skize: Mondmiliť kaj fine, 
La Paco. Mi: J:>ankoficisť. 

La bankoj »§paras«. Mi: viktime 
Paradas sur la »épara lisť « , 

Por vagi en la mondo kriza. 
Kaj - ~a strek' en vivo griza 
Nun sekvis sango el la pulm'. 
Edzino. Par' sub sorta fulm', 
Ne certe ee pri seka . pano, 
Laboron ne 8efeante pIu, 
Car ja doma~ pri ]a au', 
Sen mono, sen esper', sen sano, 
Sen ia Sanc de Ijona nov': 
Etb'ur~o -. diras Nekrasov'. 

OBSfBUO 
KAN KIKUCI. 

Kan Kikuei, la autoro de la samnumere publikila 
».La Miraklo «, naskigis en Takamacu, lPalgranda kastel
urbo sur la insulo de Sikoku, en la dridek-dua jaro de 
Meiji (1 889)' Li estis studento de la Kiota Imperia 
Univ.ersitato, studante anglan literaturon. Post la akiro de 
la diplomo li laboris dum kelka tempo kiel jurnalraport
isto kaj fine konstruis sian vi von klel literaturisto. Liaj 
publikitaj verkoj ampleksas kelkajn l ongajn novelojn, 
multajn kolektojn de mallongaj rakontoi -kaj skizoj kaj tri 
volumojn de kolektitaj teatrajoj. Li nun' logas en Tokio. 

. Studento de angla literaturo, Kikuci estas influita, 
oni diras, plejparte de Shaw kaj Galsworthy. Li .akiris 
reputaci on per siaj historiaj noveloj, en kiuj sin trovas lia 
propra humaneco. Elprovante sian plumon en Cio ajn 
kronl poe~io, k~el .materi~on li uzas rakontojn ~ame. el 
la Pasintal tagoJ klel el Sla propra sperto. Nek lde.allsto 
uek "moralisio li estas ekzakte, li estas homo kun edukita 
konscienco kaj sana vivpercepto. -

ft c Li rigardas sian profesion tre alta . kaj pretendas 
d:ignan respekton e_n lando, kie la verkisto suferas pro 
historiaj antaujugoj. Salutate eD iu kunýeno devirinoj 
antáu k~lkaj jaroj, K.ikuci pled~ por la v.al?ro . ~aj ~llI
túra kal eduka mento de la hteraturo kaJUZlS lom 
fortajn vortojn pri la lando, kin ne re~~?as siajri verk. , 
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{stoju. ti demandis, kle en ia tula japanujo Ú, umi straf:o ' 
~ortas la nomonde Cikamacu, granda dramverkisto de l u J'okugalia epoko. Tio estas interesu demando, kvankam 
~i ne nepre pruvas la mankoll de takskapablo pri tiu~ 
literlltura geruulo flanke de liaj samlandanoJ. Sed rakon't-' 
cto, kiun li aldonis, monlraS en ia senco, kiel la oficinl~ 
uloj pensas pri la nuntempaj japanaj llovelistoj. KiarA't antau kelkaj jaroj eksterlanda kortega vizitanto estis eh 
Tokio, la rnagistrato aran~is grandan akcepton por -Jia 
honoro kaj invitis al ~i efektive ciujn famulojn de la 
urbo, inter kiuj , Lamen, sin ne trovis ec unu novelisto. 
Tiam, demandis Kikuci mokeme, se la honora gasto tUI:
nus sin al komitatano kaj petu!; montri la plej grandart 
j apanan novcliston, kion oni farus? Cu oni klarigus, ke ('n Tokio neniu novelislo meritas la honoron mli inl'i t-1 
ata ? En neniu granda urbo de la mondo, Kikuci kon
klndis, lio povus okazi. ) 

»La Miraklo ť. estas farso, faranta tamen tre efikan 
seenou. La templo kun la kruel<lspekta Dio de Inft'ro" 
.lamo, kiun la japanoj nomas Emma, malamc rigal'd-( :mla la ludeman junulon Su/can kaj la aliajn kaprazilajn , 
junulojn (la aiíLol'o nomas ilin A, B, C kaj D, lllalal
logaj litel'oj, kiujn mi konservis cn ilia japan:1 fornw, 
kvazaú ili estus realaj nomoj) kaj la pompe veslilan 
viTinon Obe/l., prezentas frapantajn konstrastojn. La kom
rnto de Kikub mem pri ci tiu teatrajo estas, ke gi esl.i;: 
foje malfavol'e kritikala de Soosl'/á Nawme. moderú;~ 
nm'elis10, kiu, mortinta en 1916, ankorau estas rigardata. de la plimullo de ]' japanoj kiel plej granda verkisto posl 
la. Rcstarigo, sed, ke li trovas en gi ion neforj eteblan 
kaj tinl li publikigis gin en volurno kun la tl'i teatrajoj: 

'» Amo de Toojuuroo «, »La surl.egrnenta frenezulo ·" kaj »Pli bont> ol vengi «. 
J. Siinomur:1.' 

J. 1.. CARAGIALE (1852 - 1912) estas unu el la 
vf'rkistoj, kiuo rajte oni devas kalkuli inter l a arlistoj: -universalvalol'aj. Gloro _ do _ la rum;ma literaturo, li trans
pasis la }imojn de sia verklingvo per tradukoj kal et
filmado. 

La variecon de lia verkaro kaj arlaj priokupoj egaJas 
nur la varieco de lia v'ivo. lame okaza teatrislo, li atingis 
direktorecon de la Nacia Teatl'o. Debu:inte per bonhumol'a kaj satiraja gazeto, nul' poste, en maturago, kiam aiH.o
didakto akiras plenan kulturon , lia genio evidentigis ci \1-, rilate. 

Strange §ajnis al liaj samtempuloj - la emfazaj 
katedruloj - ke, dum li estris restoracion, li estis kom
pelenta artkritikisto kaj gvidis l'evuon. Malkonvenis ul 
politikuloj, ke bieristo verkis komediojn kaj skizojn ilin pentrantajn kun ciuj ridindaj flan koj,pri kiuj gise e,e 
Hi naem ne konsciadis. 

Dolita per sama humoro, li amis la vivon kaj n;!" 
tmon, sed ne priskribis tion. Inter liaj gajhumoraj 
kaj mokcelaj skizoj kaj teatrajoj, oalas kelkaj dramverkoj 
kiuj montras plian flankon de lia talento kajpel18o. 
Ankaii ·la homojn li ne pr!skribis, sed per lia tute aparta. 
prrcť,ptpovo, li fundobservis la urbanojn ciumediajn ~ 
de la jaluzrabia kartludisto gis la dignoplena partiestro - kaj prezentis ilin al ni kun iliaj moroj, pal'olstilo, 
gestoj ktp. 

Precipe li emis ridi kaj ridigi pri la homa sLulteco; 
Kritikistoj {oje komparis lin aI MoIiere, sed ne prave, car !ia satiro ne lauas la klasikmanieran, la aiítoro, 

kun sarkasmo au sa~ula m01'310, sed neniel indulgante 
la heroon, konkludas, kiel la publiko, eo rido, tiel ver
igante la val'ieblan sen.lenCQIl de Boileau: Se vi- volas 
min amuzi, UJtue sukcesu tion pri vi Úlem. 

Speciula trajto de liaj. komedioj eslas la barakto inter 
la tradici aj moroj orientaj kaj la írancrevoluciaj ideoj . 
Tial lia teatra ~fverko - »Letero perdita « -' restaS' · 
pro lokajuj ka-j'~ kronikeco, proprajo . de la lando ve 1" autoro. 

Koncerne liajn provstudojn pl'i la arto - kiujn li 1..itolas mod.este »Kelkaj opinioj « - ili monlras klu
v'idan kaj objektivan ju~on pri belo, havanle propran 
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hitedon pri propordo ' cn tíuj rilatoj; ' kion- mf' nomllS 
»·gustsenco «. Fugaj rigardoj en_ la dl'amojn de Shakes
peare, Schiller, Hugo k. a., montras, kiom funde li konis 
la teatroteknikon kaj la sekreton : kio sencas au troas. 

Siajn kontraliulojn Caragiale malofte refutis kaj 
bomole inslruis aií ignoris. Ce sia vivfino li estis rigardata 
kicl »majstro de le rumana literaturo «, guis la estimon" 
de la juna verkistaro kaj de la publiko, kom pense pro l a 
antaiía nekonsidero flanke de la titolumitaj intelektuIoj. 

M. Beraru . . 

LA KONFLlKTOJ EN MANCURIO KAJSANHA'JO. (Pn la agado de Universala Homama Asocio en Cinujo. 
Eld . Univ. Homama Asocio 1932. Komeoka Kioto-Hu, 
,Japanujo. -- 5_0 p. Prezo: 0.50 sv. fr.) 

Politika disputverko, kies stilo, formo e3tas generale laiídindaj kaj la dlla parto, kiu parolas pri - la bonfaJ'a 
agaclo de UHA en Cinujo, estas tre simpatia. La tono 
de la libro efllas objektiva, nur foje trarompas gin kruda 
frnzo: »Cinoj estas majstroj en la arango ' de grandskala 
Il'0mpo, ne nur hejme, sed ankau en Ůenevo. « 

Tit' t:i la a(lIoro sajne forgcs is pri ja nleza litero 
dtl UIlA. 

F. Szilágyi. 

'1'00 THliE TO BE GOOD cmo VEBA POR ESTI BONA ) 
de George Bernard Shaw. 

Ll granda sensacio en la dramarta horizonto nun
momente en Anglujo estas la unua publi :,a pre: ento de la 
supre li 'olita teatrajo ce la ciujara dramfesto en Malvern. 
Pl'eskaií ciuj kritikistoj malfavore skribas pri la nova 
Ilumitlo de Shaw, sed la aiítoro tule ne estas genata pro lio kaj diras: »mj, supozas, ke, kiel kutime, l a plimulto 
de la kritikantoj Jle povis a!ingi la supron de la okazů. Mi jn _ n-e povas helpi, se mi estas cirkau kvindek jarojn 
pli antalle ol ili«. -

Oni diras, ke B. S. kritikas detrue kaj konstrue. 
Li ne nul' kondamnas la ekzistan staton de aferoj, iied 
sugestas rimedojn ; li tamen ne faras tionciamen la 
sama elspiro. La nova teatpjo rilatas al _ postmilitaj sen
iluzii~oj. En ~i li sole kondamnas, kaj !iajn konstruajn proponojn oni devas serci aliloke- inter liaj vel'kůj. Rez
uhas de tio, ke la verků suferas de dramarta vidpunkto,
kvankam gi estas bona propagando. B. S. diras ' al ni 
nun, ke ni senigis nin de sennombraj supersticoj kaj 
intelektaj f:tlsajoj, ke ni akiris la arton, reciproke eksponi 
niajn animojn, sed ni ankorau ·ne inventis fiJozofion por. 
riveli 'la mensan sun banadon , kaj tiaI nia malfelico. -

Objektive "7- li diras - ni estas en plibona stato ol 
antaiie, scdsllbjektive ni estas slmespere malkontentaj . . 
Tion li ilustras pere de -rica juna virino, kiu forkuras 
de snperflua prizorgado flanke de sia patrino kaj kuracisto; pere de pastro, kiu, perceptinte post si aj miLt~
spertoj la vakecon de siaj antaiíaj krecloj, farigas rab-·
isto ; ankau pere ' de ties ateista patro, kiu vidas sian" 
determinismon .falanta kiel la IIÍuroj de Jerih.o antaii Einstein (" Neniu el ili tam-en trovis ion, kiu anstataiios 
tion, kion li ai\ 'si forigis. · • - La teatl'ajo komenci~as en la cambro de la malsana dorlolÍla junulino. Sia ekscitigema patrino, la ricaj nutra
joj, kaj Ja kUl'acisto, kiu nepre devas fnri ion por justigi 
siajn honorariojh,- Kondukas sin ul konstanta mals.ano. 
Ni havas Bacilon, kiu priplendas ' la nauzah ego
ismon de la homaro, kiu konstante infektas sin per ,gja;j!. '" rnemkalLzitaj nialsanoj . Ni havas friponan flegistinon cn 
1igo kun domrabisto, -iama pastro. Tiuj du planas r~b
atakon podleji la perlojn' de la rnalsaáulino, ki\l tameri tute nealendite montrigas l!ufice forta por rezisti la atakOll. 
La .rabis~o, tro\'m.le . sin en n~.al~r~la situac}o, J)rop~nas ~ la Junulmo, ke Sl mem stelu slaj-Jl propl'aJn _ perloJn, IIi dividu 1a rabajon intel' si kaj si )ffiern fáťi~u unu el . j:li 
por "ivi -en saneco kaj ,libereco. Oni planas ankaií sajJlan kapton de l a junulino per banditoj, por havigiank<ll1 
la riean elacetan monSUffiOD. Tíamaniere la ludo translok
igas ul in -orienta mondparto, kaj tie.,en la 'Búta Armeo, 
la pastro-rabisto renkontas sian pa!X0n. ~n la dezerto _ 
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e uzas per a, . raz O) . onacltaJe autoro. 
La . komika flegistino, sendia pagano kaj la avara 

junulino, kiu akirjs libei-econ kaj 1amen trmas la vivon 
enua, estas la simboloj de la postmilita degenero. 

"' »Miestas predikanto per Dia donáco « - proklamas 
'laT pastro, aviadisto, bandito, rabis to kaj filozofo en la' 
teatrajo - 1> mi povas klhigiion ajn al iu ajn « - kaj 

' tiu rimarko resumas en malmultaj vortoj lIJ ra'ison ď titre 
. de Ianova verko. / 

J.D. Applebaum. 

ANDERSEN: FABELOJ. Plena kolekto. Tria parlo. 
Tradukis: D-ro L. L. Zamennof. J 53 " pagoj. Eldonis: 

. Esperantista Centra Liberejo. Paris, Prezo 9.- frIr + 
30 0/0 porsendkostoj. , ' 

La Andersen-fabeloj estas satataj legajoj kaj de la 
irifanoj, kaj de la plenheskuloj. La infimo trovas en ili 
neelcerpeblan ·sorCfonton p<.>r kontentigi ' sian fantazion: 
Andersen gvidas ilin jen al . ekzotíkaj pejzagoj de ľ Ori
ento, jenal ruinaj domoj de la konata 1parbordo de sia 
pl'opra . patrujo, jen al la inistika lando de ľ songo, de 
ľ eHoj, jen, alla silenta regoo de ľ morto. Tiuj' ci Iah
cloj . havas apartan mondoIÍ, gi estas spegulbildo de Ia 
realo, sed la spegulo de Andersen · montráS pIi ol simplan 
reflekton de ľ eksterajo: per nepriskri'iebla carmo li 
jetas la akcenton sur la Bonon, per miígia lanterno li 
projekcias animon en la krcidon de l' realo. Per sia sorc
bas~on.o li. vivigas la sajn~ . senvivajn . o~jé~tojn'l!leblojn! 
ludiloJIl, II portas el la melo 1a bnlaJn . angeloJn, klUJ 
vizitas la bonajn infanojn. . . _ 
," Sed ankaií aI la grand aj, infanoj, al la plenkreskuloj 

. hl libroj de Andersen donas' tre multorí~ Lia preciza 
' homkono, liá akra., sed ne maIica satiro / prezentas al la 
legmto eksterordinarajn valoí-ojn : ADders~p apartenas al 
la plej klarvjdaj kaj plej klarmensaj verkistoj de I' hom
aro. Sed la s.atiro, la ,preciza analizado ,e de l' homaj 

, m'!,llkoj, kiuj sin kasas snb lá sorca 'Illantelo de ľ fabelo, 
. Tllontras nur unu flankon, l~ negativan, de Ia verkisto , 

je la alia flanko rriutigas ' la ironio kaj ni trovas sinceran 
'· poe:tioll, pian adOlzon a1 la Bono, ríi aiísk'últas la voeoo 
de': unu . el la· plej mildkoraj P?etoj de ľ q1ondliteratUl'o .. 

La traduko de Zamenhof,klel ,ciam el ; la sama fonto, 
., estas ITÍlrinde klara. Krom la guo de ci tiu :diafalla slilo, 

...,J'iuďtiel senpere interpieťas al ni la belajojq de la origin
>",, 'lilo, ni povasen 6i~kaugoji ~pri formQj , }ciuj estas 

<, kv,azau de<;idQj pn diskulataj áfe~oj. Ekzemple ni trovas 
pralctikeaprobata Já formon, . kiqn ,de cerla) flankójoni 
'Oll ,'aiakas: la uzon deal"tikolita adjéktivo 'anstatau sub

, vo, ~kiemple: lá plej ~rrna, kion. oni povasvidi. 
ni . ,povas gojipr.i mano enm:ano~ brakoen brako, 

.<LU",.' .... u la,.pli"peza manon en mano. Oni:trovas laiíehlan 
V " " '~-' ~:U je kaj ~i~ ~stataiíigo.i:l per 'pIi pre:cizaj prepoz-

, dej ,trmki '· . dlstranclen). M.ale:morti 
. ,'q'~·;lna.tsáto. t~emi de . . . montras, ke la ·. malprecizan, 

".lÍIiillllťz;in 'de!~pfeieris al la 'precizá, sed 
, .', .li1!l'i ' anstataií limi(Ji. 

Ja:·.ri)ánllm ' de kunmetitij verboformoj, 
n, Zalln,enJtló:E;i1ael ke cc anstata:ií: mi rienillm 

ilferoj, ., 
mi slmple .. . gin en afel'oj kontraúaj 
Tamen »faru la kontrolon! '( Dum la 

menciitaj formoj estas eviderite pIi facilaj, pIi 
eJ€igll-l1t1Il. aií donas sol von apenaúanstataúigeblan, - la 
fOlrstlrek.o · de la multaj ad kaj unu neniom forprenus 
cl li klareco kaj farus la stilon pIi konciza au evitigus 
oítan ripeton de sama elemElnto, kiu ja evidente de,·as 
efiki monotone . 

En la libro ne mankás preseraroj. Plej gena es las 
»No!ka c.apo.«, car ne nm·. gi tr?vigas ~p.. titolo, sed (>.c 
ůbslme rlpehgas sur pluraJ kapoJ de pago)-

L. Totschp, 

PIlOF. Dr. GOHL: Ausfiihrliche Sprachlebre de,; 
Esperanto. Eldonita de Dr. med. C. Reriken kaj Fried, 
rich Ellersiek. Berlin, 1932. Friedrich ElIersiek G. m. h. 
H. Es)?eranto-Verlag .. 296 pagoj. •. . 

Estas vere traglke, ke la autoro de CI hu ampleksa 
kaj mirinde rica, preskalI plene elCerpa :gramatiko, prela 
jam antall dek jaroj, ne POVi5 ~isvivi gian aperon Cll 

libroíormo, Tion certe kunsenlos buj e3p-i510j, kies manll
skriptů liel trornaturigas en la tablokesto, ke fine gi igas 
sima. 

Sed ci tio ne rilatas al ci tiu bo~ega verko, kinu 
ce,tere la aútoro konstante, gis sia beda·utata morto; tra 
kaj tralaboris. Oi estas tute fresa kaj tre supera al la 
gramatiko de Velten. Alilandanoj certe ·· povas eovii la 
germanlingvajn esp-istojn pro ci tiu lerta gvidilo tra ciuj 
\'ojoj . kaj v~jkrucigoj d~ J?ia lingvo .. Imp'one. abundan 
matenalon tl enhavas; ncaJ ekzemploJ phklarlgas klare 
e,sprimitajn regulojn ; plurmaniere tradukendaj germanaj 
verboj (magen, diirfen Hp.) estas esplórataj lau ciuj 
ebloj ; prepQzicioj kaj konjunkcioj estas traktataj vaste 
kaf detaIe - sed ml ja ne volas listigi la tutan rican 
enhavon de la libro, la gerrriane scianta leganto plezure 
lego!! gin gisfine, kaj ulile profitos el gi ciam, konsultanl.e 
gin en okazů de dubů. 

, " Mi volas noti nur kelkajn detalelojn, pri kiuj mi 
ne konsentas. Rilate al la vortfarado mi !llsistas, ke boit
uJo 'same ne estas bona aJo, kiel boneco' ne estas bona 
eco. Krame, mi opinias, ke en la okazoj , kiam la lingvo
uzo jam akceptis facilan, koncizan , elegantan formon , 
ci tiu certe venkos ciun pIi . pezan, ec se pIi logikao 
formon, nove proponitan; Tre kaj tro antaií verboj neniam 
estůs forpusataj de Irce kaj trpe. Pti certe triumfe tenos 
sian pozicion kontraú pli multe. Anstataií la simpIa kon
junkcia dum neniam generaligos la pIi pézaj dum kiam 
kaj· dum ke . Kaj se guste uzeblas en m:i'lpropra senco, 
kia1 ne uzeblus tiel ankaú propre, kies tian uzon, cetere 
hite iniernacian, tiel maHaCile estas anstatáiíigi. La samoo 
rúi ~iras ankaií pri sufice en la senco: gis certa grado; 
el tiaj surogatojbona bjnas al mi la propono dé KarI 
MíJior: ne kun mal- ( ne malbona anstataií ' sufice bona), 
sed 'gi ne ciam estas uzebla; kontraúe, treete estas tlel 
artefarita, ke la plumo haltus en mia mano, se mi volus 
gin skribi. Poste, la lendenco ' de la lingVoevoluo est.as 
kont~aua al la. mal-vortoj. kaj tial maljam e~tus mOt·te
nasklta; ec segl ne estus hel kaprompe konstrmta. Mankas 
en- Ia libro la zamenhofa uzo prefiksa de pri. tiel bon
venapor tumi la direkton de la ago (vedi akvon, pri
vedi floron; rabi monon, prirábi homon; pentri bildon, 
priperrtri ~jzagon) . . . :.'; . . , 

·Ml eshs · fraplta legante, ke en la slb:..kunmetoJ sm 
rilat35 ankau ál Ia J. kaj 2. person oj (nÍi~ estas sindona 
a1 vi), jen vero, kiun mi neniam rimark-i~;' konscie. Gian 
k~Uz,ón mitrovas en tio, ke la siD:t~oj kentraiías 
1a · Í'égulojn de lá esp-a vortkunmetado, laiíkiuj akuz
ativon, oni ne pons fandi kun verbosubstantivo (vd. 1a 
zatnenhof an .. ciopovo,óiopova: p9VO de čio: povo de 
CÍapa) ;.nu., car . oni instinkte sentis la malhonecon de či 
'~\1jď f!'1lmoj, en. ili sin perdis Bian originan akuzativan 
~!l~ÍI kaj alpreois ~ Ia: signifon . pasiva níerit.:,kiu j a: povas . 
resll, ~lIensanta ankauen 'fal. kaJ 2. persoIlO~. .. 
i,:"'·; . eStas tre zOl'ge, vére .ame eldomta · kaj vestita 
. :kaí· fortaverda tolbindo. 
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GaJmnt~) de .la Liter?'t?ra .. Kon:kurso ; de Literatt1i:a i 
Mondo Cll 193L~ldOl:ns:' LIteratura: ;Mondo,Blldapesl. ' 
202 , pa:~oj. 2,oXI8.5 cm: Yrezo bro.~. o fi.' o, b. jnd &,,1.-:- f 

dolaro .+ 10'0/0. . , "'''< , {' :' ~ ~.~ ~ 
La romano gajnis ln konkurson kaj la esp-a literal- ! 

uro tre valoran ' verkon. Sendube liu ci libro e3las la~ 
• plej slgnifaevento. de ~ia originala. roman.litel'aluro cKde. f. ' 

Jil, apero de »AnnI kllJ Monlmatre« de ll. Schw:.ttl1.. f 
Jam la unua libro , de " Engholm, »AI Torcnl(J«, ' havis ', -
gl'afl?aj~ kva!itojn, kvankam e~ tiu libro la . éminentpj 1, 
verkiStll) . eco) de Engho1m apem ' ankoraů " en ' germo- f 
slalo. . ' ;~ 

La Dova volumo atestas pri granda . prCwre~o: la ide: : 
ologiaj pritraktudoj kaj mediloj, kiuj tiom °oftis en »Al ~ ; .. 
Torento", ci tie jum forestas. Ci tíe jam e3tas klara Ip , 
klopo?o de ľ verki~to: li vous prezenti vivajnfiguroji1.! 
homaJll kurnon kUJ koron per la plej ,simplaj iloj, sen ", 
oralorado kaj fulša patoso. !t 

Kaj .un u el la . cef~j ,virtoj de Engholm estas ' ha '1 
sobr~l ~eal~~mo, per. klU h ' ~entras siajn beroojn kaj iliajn ~ 
med!oJn .. Ire ~om\Jn. okuloJIf havas Engbolm: oni sentas, ,; 
ke haJ figuro) ne es tas naskitoj de lia fanla~io, sed ke " 
li. v.estis i in per ecoj. kaj .gestoj, kiu]n liaj precizaj okulój : 
I~Ul'mdtl trafe observ~s kal. enmagazenigis. Sed ~l1steapud i, 
ha gri.lllda forlo trongas ha gFanda mal'forto: ha: realisn'ťo f 
f'slas lom tro sobra, jom ,hipertrofia, 'gi ne donas lokou J 

pŮl' la fal~~a~i? Tio rezultig?s, ke liaj fi~q.rojigas iom i- . 
n!OllůLon~J'. III. ha~a~ . ek.sterajon M.elobservltan. vere el ' ~ľ~., 
VIVO, en SIU] ve)no) 111 hal'as la plej pUTan, Ja plej noblmd 
sang.on, .~iun romanherooj nur pOV~IS h.avi, sed la kv~n~) .t .. 
de t1u Cl s~go. est.as ma1multa. Enghohn' ·c3hlS 1a . P~oel:o f 
de la ~Ia?ka)-mgra] lúmefektoj., · por h r~caj nu~ncoj .qe t 
koloro] II ne es las tro sentema. · .\ , ' 

.Tiq ci bill'ileco de l' fantaziO, kaůzas' la cefan mankon'f 
de l'. libro: la m-alricon je eventoj, kaj tiun prezent- '''', 
mame;l'on, k~ la a~tOl:o .~akont~s . pri Ja 'agoj de";sl~ 
herooJ, sed II ne 19as lhu agl , anta'u ni. La, verki*ó 
sentas . ~ian ~ankon kaj li volas kontraiíbalancÍ gin per 
la .p~eJ ~onsctenca, kaj preciza priskriho .~e siaj figuroj ci 
kal ,lha] proprajo), el. tio sekvas kelkfoJe malavanta:go ~ 
t~te kontraůa ~l la pIi 's?pre riprO,cita aďeuůo: kelkfojé ~ 
li .est.as t~oprec1Za, tr?10gl~a. Ekzemple ki\lm Kús.totoro"" 
~l.lkSI~aS mter ur~an?]n kaj sek ve. a?ctas urbajn vestajqjn, f ' 
~l skn~as: ».Ankau bu s~ngo :koSb3 10111 da mono. Bedaúr- L 
mde II ham la sentůn, ke ' ha sango newulte utilas. qaja~" 
vespero valoras la mo~\On, sed l~ efil~o d~ la drinka.1ů 
eslas tu~e sama, se . OnI estas vesbta per clfono' au stofo .' " 
de regůl' Sed kutimo postulis ja,cetere 'li ne malsatis i 

. la .belajn vesto~n . « La t~opresi~eCQ dé l' lasta Irazo jain . 
. Jamgas .. K~lkfoJ? en .la 1l1lagon de l' Jeganto venas akre : 
kOl~h~fl1a toto, ,ce klU gustela akl'e:o malhelpas la plen.éI:? ! 
.vahdlton de 1 efektů. 10I? da artll malprecizeco 'ne'" 
o:wlutdasl . -"< 

, 'Sed ' oni ne deváspensi, ke lá fió-uroj Je ':Enghdl~l ~' 
.pa.l~ . e~ik~s ~l l~ leganto . . :~te , n,e I .l:<l~ du : kamflaraj vir- ~ 
100), KaJsa .kaJ SeJma, Sa]nas radikigm'ta] prQfunde, eIl >', 
lit t~l'ůn. , ~n) per kia delikata psikO,logio est~ pentriia la 
malJuna Kl'lstoforoJ ,~. .', .~ 
, PsiKologio I jC!l l~ dtm. reganta vorto en la ~egno de ~ '" 
Engbohn~. la ~ m~gl~ , Ilo,. klU " an;stataií .la ep~ka fantazió ~ 
'helpas la r~ahstaJIl okuloJn de ľ verkisto. Ni půvus citi 
selln(l!f1~raJn ~kze~lp~O,jn, ,~, vjdu kie( li , ~:a:rakteúzas per 1. 
kolka] slmpla] frazo) ladÍ\'&san ' labormanieron ·de la du ,',' 
Kristoforo] 'ka~ per tio kiel li eK~alpas iIi.an pl~j keinan ~ 
teml?erm;nei1!~ilifel:e.nc~n: •. »La lI;laljun:a ,Kn$.toforo cirkaů-l 
flugls ~l~l )un~ b!r~O"Clam, ~lg!a_,kaj. kUll }'i'~lna ~rilo ~ 
e~ la okU:o) . . La fil,?, . kontl'aue, p~SIS, s!an vOJon ma1:\!:Wc., ' . 
. k,iel ~ .m~Jun~ ,novo, k~ kurba , aorso ~) , ~~l} stlltr<',j ! i-, .• :'~ . etooo: ,tmosrero 'd~ loko, . z 

.' lill',gaJ klid kanano. ,. Kott~encan~e lab~~G.n~ hne~aJ;I1 , hf!-vl~ ~' 1;, ",:,' . dur.q.: niáliriofa · ","" ~J 
ur~on, s~ kO~fPl~te li. ohs1me ; dau:lgls. «. Klel de1ikale~ r fu ·da. '.1' .. -

. e.st~$ a~~ataJ; lá ~ ~.lill:t~ ~nt~ la. '~n.a!J~?a. Krjstofůr~~aj ~ .,.. .Cl '.; .!!-l'arv~i~ ,. . • .. . 
. :líaJ fan::ilh~ól;. k'~l~till.. -mter II ka} llaJ . kůnatoj. Kleli' ~ ,Jl!Jsk~ senp-aCIence ~apl~ 

., pre~e li SGla~, seris~k:!. ll( ,etoso1) , de 1.' ~alp.l:eI).o· en tlhl-' ~ . <. ~'l\ ;po7:b':fIla·. ~all~~~a 
í s~rap~~fanll1io. KaJ la duůblan rualplenon ki\J ~ senGel-' , ... -8~d.'o: gliw-ětlUilo . 

econ "post la. mort~ dej' ~junulol LaiomJ.l08tio~ , t/ldá! maJ.juni.: 
,,', , . ~ 'V~ ~ '.;'''' ~.:S' \, - v.<. ""'" 



La romano, gajninta unuaniman 
plačon Ce la jugistaro kaj la 
premion de la romankonkurso 
de Litel'atura Mondo aperis: 

HOMOJ 

SUR LA TERO 
Romano de 

STELLAN EN'GHOLM 
indigis sin por tio per sia granda 
karakterizkapablo, altira rak
ontpovo, faeila stilo, kiuj ecoj 
lokigas la svedan autoron en 
la unuan vicon de niaj originalaj 
verkistoj. 

Legu la raporton en la ci jara 
maja numero. 

En formato de 20X 13'5 cm. 200 
paga. En kutime placa aspekto. 
Prezo broB. USA dol 0'70. bind. 
1·- + 10°/. por sendkostoj. 
Eldonas LIT E R A TUR A M O N O O , Budapest 

Havebla ce ciuj seriozaj 
esperantistaj Iibristoj. 

.lE~ APERIS 

NOVA VERKO 
DE J. SIMOMURA! 

Nova Kůrso 
de Espera~taj Leteroj 

Pagoj:368. Formato: 12.5X 18 cm. 
Kun ilustrajoj, multaj tekstoj 
en Esperanto kaj klarigoj en 
la japana lingvo. - Prezo: 
Usonaj dolaroj 0.60. - Aldonu 
10 procentojn por sendkostoj. 

ELDONEJO: 

JAP ANA ESPERANTO-INSTITUTO 

HAVEBLA CE 

I - 24 MOTO-MACI, HONGOO, 
TOKIO, JAPANUJO. 

LITERATURA MONDO, BUDAPEST 

I 

Eldonajoj 
de "Literatura Mondo" 

Verkoj de JULIO BAGHY: 

I 
DancuMarionetoj, noveloj tolb. 1.05, duont. 0.80, broS 0.70 
Migranta Plumo, noveloj " 0,90, " 0.55 
Viktimoj, romano " 1.50, " 1.10,,, 1. -
Hura! romano " 2. -, " 1.65,,, 1.50 
Preter la vivo, poemaro ,,0.60, " 0.40 
Pilgrimo. poemaro " 0.60, Ir 0.35 

Verkoj de KOLOMANO KALOCSAY: 
Llngvo Stilo Formo " 0.95, 
Strecita Kordo " 1.15, 
Rimportretoj " 0.90, 
Eterna Bukedo. Intcrnacia poemantologio el 

22 lingvoj. Tradukoj el la plej famaj poetoj. 
352 paga, duonlede bindita 

Madách: Tragedio' de l' Horno 

060 
0 .8u 

" 0.60 

" 2.20 

luksa bind. 1,50,luksa 1.10, broB. 0.80 
Petof1: Johano la Brava " 0.60, ,, ' 0.30 
Goethe: Romaj elegioj; La Taglibro silkebind 1.

Dlnd. 0.60, bro~ 0.40 

Allaj eldonajoj: 
Jean Forge: Mister Tot acetas mil okulojn, 

romano bind. 1.20, " 0'8( 
Franclsko Szllágyl: Poemaro el Hnngarlando 

bind. 0.50, 
T. Schwartz: Modernaj Robinzonoj 
Kenelrn Robinson: Homarisma Laboro 
Gramolondisko Sárossv- Baghv afrankita 
Szilágyi: La Slmpla Esperanto 
La Pentroarto en Ja malnova Hungarujo 96 ilust. 

OJO 
0.')0 
0.12 
1.70 
0.21 

duonlede hind. ' 3 
Totsche: De pago al Pago bindita 080, brOB 0.50 
Szilágyi : Trans la Fabeloceano bindita 1.-, broB 0.60 
St. Engholm: Hornoj snr la Tero bind. 1'-, bro~ 0'70 

Prezoj en nsollaj dolaroj! 
Aldonu 10% por sendkostoj . 

La verkisto, kiu estis bone konata antau la milito 
====== sub la pseudonomo ====== 

IVAN MALFELIéuLO 
aperigis novan novelon subtitolo 

PEKO DE KAIN . 
En la novelo la autoro 

fo 

I. SIRJAEV 
kontraustarigas la sorton de 
militrifuzinto kaj batalinto, glor
igas 1a unuan kaj prezentas per 
koloraj penikstrekoj 1a teruron, 
=== kiu atingis la duan === 

Prezo: 0'20 Usonaj dolaroj afrankite au egalvaloro 

Mendu ce la cefdeponejo : 

Literatura Mondo 
Budapest, au ce la seriozaj esperantistaj librovendistoj 

III 



.-

' ple~sio trafo.s v,in 

I 

pro gojo, se tro rapide vi foliumos la prospekfon aldonitan al Iét 
nuna numero pri Asocio de Espe'rantistaj Libro- Amikoj. rial gin 

,legu átente, malrapide 
pogon post Dago kaj plenigu afenfe vian aligilon al Itl mirinda ' 
organizajo. Sendu kun la aligilo la ' adres.ojn de ' vioj amikoj,. 
kiuj meritas ricevi de vi valoran donacon. IIi estos dankoj ol vi II 

PAGI VI NE DEVAS 
fuj. Sed paginfe, vi rajtas fuj ricevi la jam operinfajn librojn_ . 

Adresu bone al 

Literatura Mondo por AEL'A 
Budapest, Hungarujo, IX I Mester ucca 53, V. 7. 

Pestvidéki Nyomda V ácon. F delOa azerlr.eszto: Bodá Károly. F elelo. kiadéi: Zoldy Iatván 

IV 


