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lom da dimanca promeno en la urha parko - '
jen' la plej bTila okazo por ' rig,ardi 'gisfunde en ~
anim,on , de iu.
,
Paska Kokuskin kmnencis Bian ' dimáncan prom-:-'
enon vespere je la sesa ce la ' }) Puraj Lagoj',« ~tau
cio li :vizitis la malfer mitan pavi1onon de ľ »MoSel:
pl'Om « kaj trinkis botelon
biero: Ci 'tio jam sunce
ka.rakterizas Uan ' v~ran vivperoeptoíi kaj modereoon.~
Postel i , aeetis oe ' vendistino litron ~a ' bákitaj
llunflor6emoj kaj sen troa rapide1po li ~apasadi8 1<16éfpromen~jon . DUUlvoje lin alparolis ciganillo:
'
- Belega . sinjorid o, permesu, .ke mi 'di~u \1l;.n
estonton el via man"plato, 1a paran veron vi ekscios, mi
diros, j-e kiu vi sopi.ras , mi diros, ,lilo premas virui
koron, mi (li1'Os6011, mi nenipp kaSůs ' sub vualo kaj
por tiu ci ~jo vi donos llUl;[dek kopekojn alla mal;jUlIl:l ciganmo: Se mj, dims ,aLvi .la estonton, cioesto S
' l)ona, sed se mi ne di.vos, : vi pripentos ..
Paska, pripensis la aferon kaj dil'is: " ,. _
-:- La ~iígurado cstas .~sen6encajokaj. supersti60;
tamen, prenD, jen ~ , mono, pr-ofetu, se!l ne ,mensoguJ
La cigaDino metis la mOherQn '(~I\ sian Il1ultkoloran
kitelon ·kaj montris siajj1l nigrajn dentojn.
.
-. Agrabla l~nkúnto vin atendas, belega , sluJor- ~
Ido, per la l'en'lronto vían koron ,atingos cagreno, mal':'
junulo b'al1os vían vojon, sed. ne timu; belega smjorid o,
tim'u nur la trancilon, per lá tranCilo vin minacas
granda inalagrablajo. Ne ·timu Ia ám.:ik)ojn - 'la malami:k-ojn ,urnu,- la verda papago port~ feliooneI:l vÍar{"
vivon. Ekir,u ~tegaje vím vojon'!
"·.
La :ciganin'Ů !'ektigiS siari maldiketan kOi'Pon kál .
majeste f'Ůrpiedumis; gratant e ,la te-ron pel' la ' bfun.aj
pJandoj.
.
""".~. " ď
,~"
:'tj;d.,
. -. Amuze moosogas la inaoo', - dirls' )?aska lij
palpebmmis, poste 1aiítee kridis kaj daiírigis siau'yojon.
DUlllvoj,e li tra~uis laiívioeciU:jn ~Qjoj.ii, kiujn lá, ~ ,
vivo ~r li rezetv~: unu,e .li . mez~ris . sian pe.z~p. ~~ '",' >
danca-oolanca · pesilo - ~l monfri!! kvar pu40Jn 'kaJ ,'.
deK.kvin funtojn ; post iom da. tempo li élprovis., sian .;
Iortostreoo
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•

.

kolora, vosto sidis en la té:trí~tóhatita, p~inta Dlua '"
kampo káj tenis, ring-on en .'la b'eko, , inter' la fr,eéaji
tilibraneoj. P.i.léka esťis malgr.asa ka,j- malgaja. , Kaj iuh "
bielan dimanOqn lideno ve elvenis - kaj ' la budo estis '
maHermi';a. Ce.1a enirejo tumulti s· gapántó}. lnterne
brulis la lampo] kun Dlindiga brilo. Aiídigis sonod e
metala tinto káj rido.
'",
'
Pa~ka displ'ém isgultr'e la homam áson kaj gentile
pasis al la s~~do. Li;aj ', okoloj étaldure fulmis super
la fortaj vangostoj. Ludmil la guste 'prenad is la ringojn ,
Kiam Paska enpasis,6iru, sango kuris el la viz~o ,de },
knabino , si farigis presk~:ií , diafane pala, éiaj okuioj!
maHum igiskaj ·sia huSo ankoraií ' pIi similis oorizon.
La patro ordigis la okulvit rojn kaj iom pasis mal':'
antaiíen.
- p'erm~u, kamara doj, - diris Paska morOZf;l,
• Snltre li flankensovis jetanta n knabon kaj ce ,n e alrig-t
ardan~ la ín.aljunulon, li sigms , al ·. la 'k!nhl>ino. Si
preskau senvive transdo nis alli la ring-ojn. Paska: ~tusis
siajn- malyar majn fingroj n b,j J'etis trirubla n monerorr
sur latablo n:
' '
,
.
'
- Vi 'devos preni Sovvetúrilon, kamara do, Wr
ťkispedi la samovarůn, - oni mokri<ii,s post lia dorso.
Paska ne rigardis dorsen, prenis la ·uriuan ring,on .
kaj neglekte gin jetis: La tran~ilo ec ne ektreIl:ÚS; _
Aiídig.is maBonga eksonoro. La ringo sentuse: flug-k> ,
sur la b.'an~ilon : La malj'unulo impete · boris, .per la
fingro sian nazotru on ~aj suspekteme lokis .antaií . fui
sKutolon da S'Ukerpano. Paska flankeDsovis la skatolon kaj
Diur neglťkt-e j-etis la duatl ringon. Ol.!ste tiel facile :ka.j
oerte falis 'laring o ,sur la duan tranOiloD:. Kaj <é~. tempop
ne hans la maljun ulo porpie qi alla staHlo,. malanm u lia >c.
dorso Paaka jam Jetis tr,i -aliajn rin,gojn' h,orizoDtale, :
unu post la alia, ki:uj facil~, pr~kaií ~e:nsone falj$
snr tri aliajri trancilo jn . .La 'auiaso ' m:utigis. , "
'.
La m.alj'Un'ulo turnis sian srumpi~tan viz~n
Pa§Jda káj . :rapide palpeh'rumis. Malluma ' svitogJt'o
k'vazaií cimo rampÍfl suben sur lia frun1o:-Liaj pantalon.-: '.
tuboj iom sovi~iS malsup~n k:aj " cifj~is kv.azaií malplenaj můj : Paska 'Stal'is elegante, kun krLlcmentajpiedoj, . 'sin apogan te al la pupitro kaj tintagis per
.man,plato tta ringoj.
"
.
- Do hlel ,ni ~tos pri Ludmil njo, paejeto, ~..
li demptd is . mallaute ' kaj indif-erente- flankenrigardia.
- Mi sin .n e donas, - responrus' lapatr o, .lru.n
maldilm vo6o,
."
' \,,:
'
~
:7 Vi ne aonas, "", diri~ P.as}w. ,,dorlneme, ~
nu
bone. He, huoo:, kuru al la P.l'Okovs~pordeg9 por~r?,
vi rioevos !a samovaron. Starigu iam flanken, 'Pac-j~to.
"
f.Javit agó d:e "' PaSka farigis , fer-e aura. , StÍt
lia fl'Ul1t-o la vejnoi svel.is :b'ranc e:Facn e li levis ta:
stre~tan ,b'rakon . Fulm,oj ' zigzagis el inté:r liaj ~fingrúj
~
~~ tran~iloj m~.is; . s,!rpiirite,,~. la ' r~goj: faI~~j ~sur
ilin. La am!íSo krlegIS, h.'urlls, mundis. La' hom'?J el
ciuj,. direktoj kuregis al la 1,)'Qdo. Paska pre§kall ,e~"'J1e .
l'igardis al la oelo. Liaj okuloj. kvaz.aií sellpense tur'j:tit.:. .
arus. Estis t~e. E~ unu ringo ne falis ,<sor l~ , tqlon.
Li"firiis dum bŮl minuto j. Per la maníko ,li tra~isis
la fruntOl1. Li amaso ru~~i$ en du parlgjh . Antau ta '
budo ·staris earo. " ,. ' ,
;"
~ - SurDletu
Wiis Paaka. ~
~
~- Kion vL volag 'farí? ~:- ' ekpaml is" 4t .malj'l,lJlul o ,
kUll granda .. sufeM kaj' piooarus ti~inter ' .la
sta~lof
..'
'~ : ,
'. t -",;. - ;1<:,
, ~ Nenion, 6~n uii §etóS en lá. ~gOD. Káj fiDQ . .
. - les, 'Sed kieI, civ:itaÍlo ~ ,
·s · lamill~ulo
kvazau ' m~juna Yir.iIi-o . ...:.... R-W: ~ v:aro je. ~
kvardek 6ervonOOjl ,neká1kůlin~ la 'eÍl~pl'@DQn: ~.
~
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, Gril', 'gril', vi gajamuza gril',
kuncarma trii'; ,
' joo "Varma J)riľ .
de ,gaf . traJ.kviIa en okuJ.' . <
;' <. . '.
de no"ktvagítil'.
Tili', lili' kaj papili'
.
"
·''''Ta~ig;ls . de la idili'

..Mod·erna 'ipi Diog.eno, ~ .

mi ptopr~ 199as b:arelon,
,.vi, : 90JP.oj""}'lánkep ! ~eQ .gcuo ..:
eet<'sun' 'mi :Ya.~O}igu ' orelon.

>" .

F orP!lsl,I, Makedoniano,
ne ~áT~U ~sllDbriIojn 'orajn: '
§uperas' en tli la b'ano
triu.!llfojn viaj~n ' glora jn.

de bnl',

ae

trii'

de gril'.

Ai1iuniamburoj
PIu 'n e jodlas najtingal'
, en ci val',
flaY1\~ i luno...Kvazau gal';
.

.f

folifaľ :

','

K'ir1c, kule, ~lrle, -,kit-Ie ilin' vento tordas,
hude, hu~le" hude; ' hurle, ki:el hund' rabía mordas.
NUT kriacas nok-tvagul' strig-ulul'
kaj iracas kvazaií. IDul;

ebnul'.

StUl;Wle, stumble, stumble, stmnbJ.e, kun la,naz' cn kot',
gru~ble,g~u~le, g'xumble, grumble li ďis§miras gin
:I!

..~

.;

.
./

.

per

froť.

'."

Flugasvento kÝaz.aft "Vel'
~,'"
.:
i Jeň ' ventpel', '
j~lt, raketo' de Čieí' falas sool'.
G~oe, grinoe,grinoe~ grince pJ.lujnon suta.s 'fvosť,
pi~ee,pinCe, pinCe, pinoe premás gis ekkrakas osť.
Jilm

k~glasla medol;, .'.

'~'" . / ~. ": éi;".~l'\posť ooľ~
"fihigas Ia pétóF .:-

~
t

'~.

_.:

cl;

l' fivol':

iiuge, fugé, fúg.e; fug,e nÓkto kuras for,
ruge, rug,e, rugé, roge disflór.iias la aUror'.

Sur:gra nda, seÍÍhoma

antai1 mi 1a Nokto. Si

kajlibť~a spa.co :rivelis - 8i~

~tis

JwntJenta, ~plena rid.eto
briHss ur ~ia viza~o" senoese omán::r;mtesiá:n helb1uM .
. vualon per ar~entaj _ tulaj tuband oj, křujnéistemistie,
kaj ci tie. Kiam mi .ekrigardisAi:a,.jn · multaj nokulo jn,
Iduj gajlmabine palpeb,rUJ:nis.., okuluinisJ sikomp renis '
miiln rideton +k:á LturniS sin al mi:
..
,
- Karolo niia, cu vi fil,kte min ngardai:! petol-.
ulino, oelanta sole al lug.o? M:i' ne n.eas, ;ke mi ·foje·.
satas ekkaresi junall koron, v.éki t~e kordon . Kial J11~?
'Se mi, ehemp le renkonta~ paron ie sub, arbOI ,..eb .,
angulo, mi donacas al ili ridétón, k:u~plekťas iliri'.,'l~er ~
mia b).anka '§a:lo. Nu, jes, la~ okUl'oj - vi,tión ja mam
))otle kompre nas - aatas sin reSpeguli. Flametq en
ili montrig-as. Ne ' domagas, infa.'nelíoj, varmá sangoJ
tun ~in elkore. La Tago 'Vermre -satas admGni kon-'
tr~ií tio!lronsi~er?s. A-in , ~iel mi~ te:ťl,lran pe~on:, s,ed
Pf! l~ Tagú kaj haj belaJ aferoJ va]iorus parolia pMte.
Ai1d'1,l. Ofte mi, renkúntas- ' homojn ·sut solec.aj ' yoy,oj,
kiel vin ci tie. IIi vcnas kun tremeta ntaj ků,roj, kun '
soifaj ri:gařdoj kaj ekz.al~as per mia (})eleoo,aďmi-r,a:s:.
mian ridetůn, okulum on, earmůn ; . la diversa:jn." rub- '~ -<,
áDdůjn,perkiujmi ůriiamas min . . Tiám ;"mi luqas
_
iom kun ili, per mia .lllolvelura . spiro .flustr~s a1, ilL
raKůn'ton pn ~nšorCita landů, hle r~~idino kun párlum
ita :kotpůpremas sin sopire .: alsÍii. blanka silka litajů.
,
Siaj okulůj estas Jacaj de sópiradů,sW::i lipojse kigiš .~
de soif() ' al kisoj . Do ~i prenas harpOn' kaj elso!Ca~ el "
~i latonůjn de sia k:oro, kaj tiuj ton.ój ~ plerlaj
anio kaj ~píro 'vokas, vůkas Ci'Újn, ki-uj ' kap.al:ilas .
admiri. Tiam mi superje tas per miaj lumrad ioj . Ia '
vůjon loondukantan .al~i. Kaj far~as 'siIDkta ~ojů,~ il.i' ~·
kreas. laiídkantojn, glorasé iajn okulůjn , laoraju"b'Ůk':"
lojn, kaj sian eteman sopiradOOl al ~i.Kaj . -Cll: vi .p~n
sas, Ke per ~i tio fin~as m.i.1 laboro? Mi eštas patrmo:
J

,ae- ..

malaperi.
J'radu\ds: L Lei~owicz.
~.
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la t-ruktojn:7de"la 'pioniroj. Pri salvo 'li lonfle ~cérbum"Wi.~,
gis ;f;ine. la $ l1ekig~nf;(t, natuto ~ allm ~ iu sop;rplena printempc. 1wkto' abp&/-tis 14 ideon, perkiu" esta:s ·sttvebla lcaj
fortikigeblf,1 1.á"" mpvaap de ~>nia J(ara ' lingvQ «:; B'onaj .
ektemploj r,rwnkas' kafmankas . la ha'rmonia'. kunlaboro .
Li 'decidis ~. e'illigi por -realigi Za teo,.ian'> pWnon. '
, , Si . krnjs la lingvon - pro kompáto. Konante Cian
mildan karDkteron .'m i ne dubas pri tio. lam 'Cia ' fra tino
eklernŽ3 La 'linqvon, sed kiel multa; ahkaií. Ci baZdau felis
la lib/:ojn en· Za angulQn de Za subtegmenfejo kaj forlasis
Zd sanktan , «feron pro ,tiklaj lip/wroj'i1e junulo. Nia
milďkora heroirlo· sentis kompc.ton al Za kruBZe , traktitaj
libroj,allrr" perfj.de ·rorlasita 'ideo :· káÍ'- por I'eba ni'IJi la
~kulpon' 'de ' sia }r:atino U u(3,cidis' lerní laZingvori. Esf.Jcttan
en~uzÍ!l:~mon,Ai m~ havis;· 'simple pro konipato' alla.lingvo
,kaj pro la f.ar:rtilia honoro Ai oferissin ,
"'v '.
\'
I
I. • ~ '.lun, W~of~n ,~il .'éspet~~tiáta~on'!l? Ai ai1disd~ frml1meto, ,Itii pro ,flX1n~!mgo, A~ aeoos ~es!g! la.korésponda(lon
.kUn elaterZOIidanoj. La fian~a preati~o postulas tion. Kíon
jari? Si ja' n~," po.vas oferi ČjQD por 'tiu \c ~i rriofJ(ldo ,
tam,en ~i be.daiíros ~ur 'lInU el siáj korespondantoj, Idu ...
'lVu., la mildkora heroino prokompato petis ' de ti (ion
'OQ.rl}S'On. , Pr-o /ionJJXlto čti Za .idealisÚJ koresptmdanto Tc!!j
' por ne ,1wviqi fa1$an' ideon pri Za nácia karaktero IIi 'sia
, pO'poTo en la (miml) 'de' eksterlandano., Tia11tf1n1ere 1'0 Borlo
, ,ff,f!1!kon '<lis:'8iŤJ<.taiJi kai 'Paste WO kq7!}-'pato ~i o/Jzini{Ji$
, ~un
1jvoJ~viro kaj line pro "ko7npc.,to aU~ -'malforta
,'mov'~,nask,is Jri fprti:tjn ,infano;n" en rapida si7t sekvo
~ por refJlif!i .la" Pli,!;íwn 'de Za edzo.
, . ' , ,l ~ "
~ .
Mi povas :á§irti, ke Lu'dovíko, Latwokaj Úl blond+. lUlra Klára jq.m , t1rJr.me kar!pptú nian lirqJvo,!kai B~ ne
, erarigis min ta simntomoj, baldaa Felmso Q1Jl " Lidia e7rzerco.s Za fi1UJlpřn 'de.la ,substanlivO ka; a4fektivo )o-a!
, o-ll,l i<, en Za veida ' kaj abúnde stelumita, ~vi,nilo kun Za
lm:Jdit4 ·surskfibo: »La estonto ' es tas nía«. La celkonscia
edzo lroj"Z,ta m1:1dkora ,edzineto fariS al tni sóleMn prome8011, ke pnst.e/~';rpířlo 'de' Za bavtonomóf 'de lá Zarnenhofa
fq.mílio sekQos Jq 'nomof de lxi ) literoJ,uristo i,' Pro ~l1wn, sc;io kai, pro !?om.1JI14i ""(}[ Za pTYlveco 'de ta lfCerqturo orig' j!J,ak 'J)é 'tip '
'kqÍJ;swnie kalkuWt pr;" Ta '''Aqncoddoma
\ POOOIf esti,'m:·
, ot.''i:Vt · ŮJ kronQlogia M4o? ,f;,
" ·Oni TJiulfe"\ďparol4S ' pri , la T'eorganizo. oni ;.éérbumadas
prf.ld pler,~,ust<z",solvo. · )li m emoris pri,"'rttiaj ~OOo/o-e
!sper.an'tfsUlj fleamíko,ř, kaj mí rekomendiiS sekJ:i ilian ~čkzemplon1 ' Jed ..;..., 'tí1Jl ",
)k

>' ,

,~J

_ .

'-

La oemapdo,'<'cu~ ékzistas ,
filmste10j ,pai'olantaj ' E.spel'anton , interesasmn' Esper. ' antistojn specialk fTia( , ni
' volas pIi dfte" aFeri~ mtervj uojn .kun konataj filT)1,steloj , kiujn' ni '.démanqo "
___ 'l..".;:"===-~-;:::y.;:::: ,kion ili pensas ,pri ' 'Esper:, anto, Cu la famo , . k~ Apn)' .
,
"
,Ondraestas Esperantistino, estas vera, pri tiQ ni ' rapoi't08
en venonta numero.
r
';
..
Ant"':l kelka timwo
renkontis filmstelori .Betty
AmaIlll-, 'Tiu ci ..aHorino . havis tre interesan tr(lvivaj<nJ ' ~j
morbs trifoje ! EmApri.1o de tiu ci jaro rapOl·t;as'J:3erlinaj
gazetoj pii ]aIIlo~t9 de la filmak.torino~ett.y ~:m~nn ,
la tutá ' eksterlll-nda' . gaz~taro tran~Ptenas ' ~i,~n _.:informon,
Aperas ',gran,d aj ne~.rolo~oj kun. portretoj . de',' la satata
aktorino., Oni 'memoras bonege, §iajw gtandajn ' Ufa-filmojn ~AsfaltQn" · kaj lrLa: ' blankun diablori «, (k\ln Mosj-uu- _
kin) ; on, ,kiuj §i luqis cefajn rolojn,
" .,: č, ~.; ,
Mi rerikontassin m)kte, apud la . éÍ'řko IfUSéh;' en la
brilego d la granda] ' teflektoroj. Multaj , j'ul'llalistoj
cirkausvarmas , silÍ. si havas n'un iom d.a tempo, car nun '
estas kelkaj scenoj" en , kiuj s-ro (,jeorge , ' (konati el la
filmo » Be.rlin~Alexan~eTplatz«) ludas sola.
"
lriterpll-rolante ni 'devas ' afenti, car jen st-llras la mikrofono,' malantaiíeJa granda "veturilQ l<un la' son,ayaraťoj.
KiiÍIll venas signálo dufoja'" , oni , dey;fs eksilenti 'Sole la ' '"
vocoj d~ la akt?toj estas ' ~i1d~blaj en .la.,c ~okto, ~,N~r rost'
refo)a slg'nalo de automobll~ . sueno ODl sClas, .ke ODtra}tus'
denove. paroh.
,..
,,'
»Kioh vi~ pímsas, ÍáajD sentojn oni Ilavas" kiam' :8ni
sidas vivserene eri' Loudono kaj trinkas sian ' mate:q.ar:
kafon kaj subite ekvidas en 'la matenaj jutnaloj sian,
portreton k~ nékrolo$o? <?ni mortis ~ubité kaj ;~a~en
poyas ~onst~tl kun~óJó , kiel fru:na, kaj sa:ta-ta iliormo
onl eShs I « rakontas 'Betty Amann ndante. ,""
.
»8eo kielestaseble ,' ke oni enp:resis: nekrológojP.?,<h
l~li demandas. . ,.' 'i
" . ", ď~.
'v ~
." . »Mi níem, ne \.scias.. precize , Jcie~ . la famQ . pri ' D1ia
mortp, r.askikiš, « ; §j ltCSpondl!S; » v'oja~ante .l"UDilIiftla<o fil -,
eksped,icio. mi efe.ktive mals~i~is , grave jeihálari<? ell
TdpoUs, Iu 1urnal}sto fran?a. a". g\lrma?-a, k~q ne} Cipovis
bone la ang1an Hngvon , mlskomprenls mum malsanon ·
kaj raptirtis , ke " mi '~ortis, - «
.
, ' , # ' , '.
,
, . »Do lingva miskompreno, kiel interesél « rn} 'diras, "
»Kaj dun'Íe nii ':filmis tre multe' lm Angrujo, ce l,a
Brltish Iriternat~onal. .La anglan lingfon 111i paroJas perfekte, . kaj estas terure,. vi eble rimarkis tion~ ' mi ňt'R ,
hava$ i011),.im aIlglan ".lI;ksenton en;. mia germana, liMvo, «;
. .lI Do >vi Itulu-, pe estis ' en 'Bé.rlino? ~
~ Mi alvenis d~ Lonáono antaú ,kelka] 'tago.]'
on či tiea\, filn;t<Cl1,Sc41eppzuu '111'7:« . (Ti-énsip
'.I7) ~ ,
Kaj tre iotel'ese;"J:a Berlinaj gazetoj <tubas 'Rrj- ,-J,a'.!denteco' .
de ' mia personO-: U~u jurnalo aser tas , ke rpi.~ta~).:alS:a:
Betty Amann, kn~mo dé lIamburgo, tre sllnila " at la ,
lnortinta akto.rinQ, kaj.1udas ;'Q10n de dll,ulino - «
»Do vi ' ~~orlis ;Qaduan fojon, «. mi konst-atas. "
Betiy Amann melas. Ja fil1gron sur li, bu&o!?-. , Jas
la -sir.eno eksonis,·la lampoj brilegas 'bundegQ '~jas "-- eo
la . lu~oIiuso , naráktás, dll. vii-oj - nokta gardi~J<?, kun
krimulo - ' iIi ltnas raúke.
,
'
,! ' ,
»Mi. mortigos",:.Vln, 'hundaM ... .Il;li 'IQO ,' . "
bundaČol « krias la .;qnu., dun( laalia"nur
'
.,alud,a,S ~sp~ranto~ ,
, En la. pa,ií~

mi

. ' ,,' ,

,

;

:l.uj
ml

>. ",'
. .~.
".03n ank~u ú.e
" ankáu simpl
afero 'hut, k<tl

t..
f '.~
ahtika sanáto:tl~;
eble ' VlY} ,
agan vivon; Str.ange estás en la tuta
kau -. tia ~.teatrajo, konsistantjl _'e l 'Í1Uraj
~ subtilaj, , fiicilaj", m·~j.toj kaj altnjvelaj - diskutoj; povis
rikolti grandan,. sukceson' en la teatroj d~ íUneiiko kaj
Britujo . . Lil-kaUzo estas v.ersajne · ne nul" tio, " ke Rice
brile konas 1a s,!enejon kaj scias ."esti am\!Zaec kiaIJl li
diI'as' la plej á.l~ivelajn aferojn. ba ,general,a _okcident"
europa sukceso de tiu Ci kaj de l~ simil1\j.·p~Jl.Sigaj . intelektaj
'tea"trajoj pov.as esti' klarigebla .per tio, ke, la publilé.on jam
tl(das , la l.nall<.líra )ci~o, 'ai( .ahne~au gi ne,gefcas , gin en
, la"teátró. p,.oJ-eA:ridré.Gide skrjbiš, ke l;tkíno ~i!:literaturon
~, li?er,~glJ:f ' M,Jllc l'!~?rd.e 1'. f?i:;l. lit~~a'turo.~,· K~f efekth.ť'
~lU satas.la .tro ~~kve {hlUltaJnlj.m~Jn ' p~euuoproblemoJn
'kaj Ja slmt~entidll.jIl aupikantajn okazajojn., ' tiu trova8
ilin en lakirio,·· 'kie .oni estas multe pii ' ko:mp~enta . pri
tiaj aťeroj, ol.sur I_a ,scenejo, La scenejo ,nunjl!ffi ,pov-us
rezervi la' lokon "'por la '. ",ere homaj aferoj, la _gravegaj
vivpróblemoj 'k.a';jpor- l!l ne márcandenw arto, Sajnas ke
la . teatro jam Komencas rekoni mu1t1.oke _ci" líun novan
",,"./lj

'taskon~

I

,

•

_

,

:;;',

's ui- ta monto l la sÍlerita,]cápeléto: '
ce la' 10nto / ~oje :. kaiit~,' ~aAtisteto

.::.

"
» go~({ (komer:ce . de 'l~ , dua-- kaj de la
k-vara versQ)-" lau ' W. »havas malcefan akcenton, kiu povas
malfortigl au {úle malaperi «.· Sed la melodio metas Ja
cefajil , ak~ímtojri -guste sur tiujn du -siJabojn. (~et_ere tiuj
• strofój de. 'Zamennof, kiel ankaualiaj, 'ne esta~ ka.nteblaj
lail láJDéloo10, carili bavás troajn silab.ójn),
.
' Posttii.ř;;'launa~lrt'e iom ,seka ' tr~~taJf>''í\ekvas la sprita
»Arto ", . ·kg. ({ de Kalocsay, veÍ'sfotma;~ eleglínta, okaze
i:áfu ~ trafa "kaj klarvid-a. K. ':en" amuia formo
sark:ls '
ripelas' , . ::t a ~nli:avon de 1a: antau.a': artikdlo kaj aldónas
la plej ' gťav-ujn . principojn prielékt9 "de 1á poeziaj
objektoj, 1ll'Í - sti~o; epitetoj, komparo,apost~ofado, hiato,
liC(encoj ktp: Li · u.zas por tiu poezia prel~go la: fluan,
por Esperanto speciale konven1lll. kvinjamban verson kun
ina finigo; B'ed~urjnde inankas - en 1a eséo ' de W. tule,
ce K.preskau ' tute - ' pritrakto de \inueI la fundamentaj maHáciJajoj eIl' la Esperanta 'poezio: ,l a'problemocte
ľ viraj ' veFsfinajoj. IIi estas necesaj ' tielporvivigi la
originalájn' poemojn kiel por guste ,tl'ad.;t~i -multajn na:ciujn , ritiuQjn. $ed, Bor. viTe ' finive:rson, . ftl ~póvas pro la
konstl'tIě ~ a( 'Espé.ra,nto meti ' :6nloken nur,unu el la mal-~
multaj' Ún~usii;thap vortoj(kiuj króme RO.ttas peniam- la
cefan. senéon dE! la frazp) aU . apostrófitán sunstantivon.
Jen unu.. eTia 'faktoj, kialEsperanto ne -estas pr.edestinita verslingVo. .
,
. '
_Studante pli detale la rimedojn, kiuj faras la versojn
de K. tiel fluaj kaj glataj, oní rimarkas kun ' miro, ke
]-a hf;llaj fórmoj, lIJ.a vortoj vigle plaudantaj kaj donantaj
simpJan komprenop -: ke ili iam kaj iam kasas difektetojn ,de la:lingva gusleco! Tio okazas ankaňen naciaj
1it.eratUToj; sed es~as ,. certaj liálOj; . kajen , E~peranto -,~iel~ ;u;tefal'~ta , kaj J?un ankorau i\efe $kribata' kaj .legata
liilgvo ' - - 'Hp q.e,vas esti kiel eble- 'Plej malvastáj: pni legn
eki.~ j'ébaj ,' 'ilaJojil '(kelkaj ankau el1a teŘsto de <W): ,
tio~ : d.á:;io
, t traponti l,a a~trojn, kuri J>?st fantomon; .,
tíl~lp , ~a:rgon~l)n .cerb.o, ~ruh~n .kaso, .du.~pu, mank.at
(t~ . málperfcKtaJJ ' nmo.J . om trOV-ás.:~ ~?strofa , (an.' statau apostro.fftaLnr~kol0, n~a~centa ' .(~JtaJ;aii n'e~cent.
ita av. senakcenta) f1mo, kVlnJamb'o , (anstalau Jam~o
kvirio) , fluido ( anstataií flu}dajo) . La iJÍteteša kaj 1.1hla
difen,nco - intér krom kaj escepte de estas neatentata
(krom esla - unusilaba!) ; 1a tr~s,itiva~orto ».h~ki « ~s~as
intransitive -uzata ktp. Jam antaue K. JU~as bUJ,n k;lhkulojn; kiU;j vola~ gardi »!a princiI?oj~ « : ~ D~ m~ llngl'~
fo.r ta V
. on«. (?ome .-<te la -]Ogl~O); 190 . VlVas 'kaJ
<

ď

~

~

'estas wata;"'tío ěBtas tu~ta. ' Bone," tío estu opmío ťute
'klare ' esprimita. );00 ml esperas, ke la p,l)muho , deciaos",
kiů estas mal~ustE:" uzata, tío neni~r fajt~ t«jsti vIÝ.ánta"";
kaj , fari~i kutlmo. Cu oni povas nomi tion »subti1k~a, '
,ambicio «jl ,.,Cu Zamenhof, l5.íu ne qzistiujn .,licencojn ť;. f
Jl povis paró1i nur J;a1hute «? Mi bone scias, ke 'unu el _lil ·' ,
plej be!aj ,carrnoj de la poe'zio estas ia necerta sveho de .~
, ľ lle,11to, elvokata ·de sama šrehó eli la esprinígj; kaj al ,:"
perfektuloj en la ' lingvo ne rnalutilas, se tiu heb& ec:' •
kondjikas iOlO trans Ia Jimojn intef gusto kaj malgust<;>. ~
Sed K.' estas lega ta de 'Já. tuta esper.antísta mondo, aii~'tii ';,
de nepérfektuloj; kion li sktihas, ~ion ' ili ' rigardos gusta
kaj m,Odela; kajtiumanl.el'e tiaj 'dubindaj for~oj pOvas ,
estlgl',butgoj en Ia' ordinara .lingvo .káj difekti glan 1015- "
íkan strulct,titon ; ,sed tiun mi rigarctas , principo nefre ,'
neaancelendll!
'
,
;,'
ď~? ,<,,~ {
, , Bl cio ci levig~s 1.a malnova dem1ll'1do,: Cú Esper.'~
anto ,estas, ,verslingvo au ne? Mi opini-as, , kelakl~šJ.ka
Esperanto estas ma1facile uzebla por ver'šo)., Ankau Kalo""
csay kaj liaj poeto-imnuloj scias tíon; Kaj car ili Bav~ ,__
la principQn: .t:speranto deva'S ' esli vElrslingvoJ tíaI li sercas '
rimeaojn,
Li · generaligas

'-

'~~~
Petu sen p a g a n specimenon de

"Cu la Okcidento pereos?"

-A
.
"CU la savovenos ellaOrlento?"

-

INTERNDCII MEDICINI REVOO

"CU flava dangero,
au blanka dangero?"
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estas la sola pure sc ienca
gazeto en Esperanto.

en sJa nova pilgrandigita serio
respondos tiujn ci d.e mandojn
Petu senpag·a n specimenon al

[>
Redakcio kaj administracio:
O-ro P. KEMPENEERS, 255, avenue
~ Longchamp,Uccle-Bruxelles, Be~gujo

" O O MOT O" Kameoka
(Kioto-hu) Japanujo

l>
Jarabono:

.-----------_r:=.:

1 usoná dolarů a'u ekvivalenta sumo
Postcekkonto: 28.14.51 -

(Bruselo) .

/

Valora, interesa

Mirindaj aventuroj
A

LA SOVAGA KAMCATKO
la lando kun la plej granda vulkankeglo en la
mondo, kun la vaste·gaj tundroj, kie . la timata
purgo en kel kaj horoj povas entombigi la veturantojn, la lando kie la salmoj staras dense
en la riveroj kiel sardinoj en skatoloj kaj la
zibelfeloj estas monunuo, estas vigle priskribita
de la sveda sciencisto Sten Bergman en la libro

Tra sovaga Kamcatko
Dum du vintroj la au toro kun sia juna edzino
v.eturis per hundoj kaj sledo inter la sovagaj
indigenoj en tiu nekonata lando de nego, gtormo
kaj frosto - kamcatkanoj, lamutoj kaj korjakój logis en iliaj jurtoj kaj mangis kUll ili en ilia
primitiva maniero. Preskau superhomaj p~nadoj
elcerpis i1iajn fortojn kaj multfoje ili riskis siajn
vivojn, sed nenio povis malhelpi ilin malkovri
la sekretojn de la lando.
"

.

/I

"TRA SOVAGA KAMCATKO"
estas eldonita en dekdu lingvoj
-=

==

Mondkona'taj jurnaloj kaj revuoj laudis gin ne
nur pro la scienca fidindeco, sed ankau pro la
kurago kaj sentimeco de la verkinto kaj lia edzino
276 pagoj
Eleganta eksterajo
Prezo: broA. svede kro 4·50, tole bind. svede kro 6·(aií egalvaloro Por sendkostoj aldonu 100/0 )

Eld. SOC. Esperanto
Fako 698, STOCKHOLM 1, Svedlando

mm."m~M;~~~~~,;iI~~~i,;f1~,~;J~;~~~,~~,~,rulll""""'"IIIIIII~IIIII

A

CU

VERE?

.-

EN OKCIDENTO NENIO NOVA?

SE -

vi volas esti plej bone informata pri ·Ia
progreso de la Esperanto-movado en
Ameriko,
SE - vi vol.as farigi sperta pri la plej modernaj
reklam- kaj propagand-metodoj aplikataj
en Ameriko, por prosperigi via:n lokan
. movadon,
SE - vi volas pensflugi trans la obstinaj n .
barojn por koni la verajn morojn kaj
vi von de la homecaj Amerikanoj per
Amerika Esperanto-Literaturo,
SE - vi volas ekzerci vian scion de la angla
Iingvo per paralel aj Esperanto-angtaj
legajoj,

A BON U
ta plej vigtan nacian Esperanto-gazeton

AMERIKA ESPERANTISTO
Jar a bon o 1.- usonaj dolaroj, ce

ESPERANTO - ASOCIO DE NORO-AMERIKO
Fort Lee, N. J.
U.
S.
A.
. Petu senpagan specimenan ekzempleron

III

Premlo
por ťrupago

Se ne suficas ~l vi tempo tralegi ia
tutan verkaron de D-ro Zamenhof,
a I m e n a u k a p tu gian esen con per

Akita: Danco de Skeletoj

(Teatrajo) ' 0'30

N acu m e: Tura de Londono

ZAMENHOFA LEGOLIBRO

"

Plej modela ]egolibro
kursoj, enhavantaj cl·Utl
hofaj tradukajoj
pri Z-aj verkoj
BroA. 13X19 cm,
p. Dolaroj 0.34

jamamoto: En la Nebulo

I.

kat o

. Ari§ima:
Senbedaure Amo Rabas

Majstra verko de ľ autoro de ,.Deklara'cio", kiu sinmortigis kun ]a amatinG pro ama af~ro
Bind. 0.68, bros. 0.51

I§ihara: Verda Karto
Premma romano ce konkuro temanta
post-50-j;uan vivon
Br08. 0.51

I. U.:

V e r d a Par n a s o

(Nove]eto) 0'15

(Radiodramo) 0'15

Ossaka: Fabloj de Ezopo
.

040

Cujuki: .
Stala Biblio de Samurajismo

0'15

Tokieda:
Pri Origino de japana Popolo

1

0>07

Granda Lernado
kaj Doktrino de Mezeco ·
Unua libro de Konfuciismo

j a p a n a Slos
Originalaj ' poemoj kaj tradukoj el japanaj poezioj
BroA. 0.57
Prezoj en usonaj dolaroj afrankite
Eld. de japana Esperanto~lnstituto, Tokio

0'43

10
0'03

Mendeblaj ce LITERATURA MONDO
P or komplezi al niaj malnovaj abonantoj, ni donas al
ciuj, kiuj pagas sian tutjaran abonon por 1933. gis 1.
decembro 1932. por o. 15 usonaj dolaroj de sendkosto j
BINDAJON POH LA JARKOLEKTO 1932.

Por aliaj , n epagintaj gi s tiu dato , ni fiksis prezon
por la bindajo en dolaroj 0.50 afrankite.
La bind-

ajo estas bela duonleda, fortika, kun ora surpreso lali la
suba bildo. La bindajon ni ekspedos kune kun la enhavtabelo samtempe kun la januara numero .
. U ciuj novaj abonantoj, kiuj sendas sian tutjaran .
kotizon por la dua- jaro gis I.J2. 1932. kaj aldonas 0.10
dolarojn , ni sendas senpage tri cliversajn numerojn cle
Literatura Mondo el 1932.

v.

A.
·H.
Vniversala HO:ID.a:ID.a Asoclo
eldonas depo st sep jaroj en Parizo sian grandformatan monatan órganon

.

OO:ID.oto Iniernacia
,

vertikale 50.5 cm. horizon tale 36.5 cm. - la plej grandformata jurnalo en ESPERANTU]O, kun rica enhavo,
modele redaktata, kun kompreneb]a stilo - vere internacia, bela prezento, artikoloj "plej parte originalaj, traktantaj plej diversajn fa kojn de la universala kulturo. Ciujare pii ol 50 person oj - el ili multaj eminentaj
esperantistoj - subskribas giajn artikolojn. - "Oomoto Internacia" estas tutmonda tribuno de la homamo.
jarabono por ciuj landoj 3 svisaj frankoj au 15 francaj frankoj kun stnpaga UHA~membrokarto kar premieto.
A bon o es t a s c i a m a k cep t a t a e n k i u aj n na c i a m ono.

Abonu ce S-ro K. NISIMURA, 1, rue Fé1ix-Faure, Paris 15e
PoAtcekkonto: Paris 448.77
UNIVERSALA HOMAMA

Petu senpagan specimenon!

ASOCIO entreprenis depcst 3 jaroj la konstruon en la centro de Europo de la

DOMO DE HOMAMO
Mendu de la redaktejo de "Oomoto lnternacia" la klarigan brosuron pri
la O o m ode Ho mam o - 0.30 sv. fr. au 1 internacia resf>ondkupono.
Mendu ankaií ]a plej lastajn eldonajojn de Universa]a Homama Asocio:

Funda.:rnento

de

Kvardekok-paga

Anl:rno
0.75 svisaj frakoj

KonfllktoJ en Mancurlo kaj SanhaJo
Kvin dek-paga. Prezo: O.fO svisaj frankoj (2 internaciaj respondkuponoj)

S

I n

j

o roL

a. ·u

dat a

dua ]uksa eldono, kun I~.da kovrilo, j~pana. pa~~ro, ora titolo: Kun 80 d~di.cajoj de gesamideanoj el la tuta
mondo al S-ro O. Degucl, okaze de ha relJbeTlgo {'n ]927 kaj oka2e de ha €O-jara datreveno. Bela literatura
perlo, konservinda memorajo. - Teksto: E~ pťr;:lnle ·\lai japane. - 200-paga, moderega prezo: 2 svisaj frankoj.

= U.

H.

A.

s a 1u t a s

v i n

p] e j

k o rek a j

i n v i t a s v i n 'e k k o n i

Peatvidéki Nyomda Vácon. Feleloll azerke8%to: Bodo Károly. Feleloa kiado : Zoldy latváA
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