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celas;
Disvastigl la uZ<ldon de la internacia helplingv.o Esperanto.
Plifaciliql la ciuspecajn mOlulajll kaj materiajn rilatojll
inter' la homoj sen difcrcnco p'ri raso, nacif'co,
re1iaio aú lingvo.

Tú ei intt>rna{'iajn servojn uzeblajn de ciuj hornoj. kie,
intelt'ktaj aú materiaj intere~oj cela trans la limojn
de ilia gen ta au ling ·a teritollO.
l~reskiql inter ~iaj naem )roj fortikan ligil.on de tiolidareco
kaj di,\ohi~i ce ili I komprenon por frclIId,lj
popoloj.

La "- 'ocio e.;ta~ neiítrala rilate nI religio. naci('co
polit.iko
dOll

au

a

Al lfl l'rI-embloJ \it'mbrokarton kaj kvarl'enlokdt'kpagoI\
J. rliLrou kun Itl adresoj de la l>ťlťgitoj, Esperanti "taj grupoj ~azetoj, organizajoj 1 kun sciigoj pr
internaciaJ rilat.oj ktp.
'
Al la llembl0-4bollantoF Krom tio la gazel.on .. E ... per
anto • inlernaeia eeforgano de la Esperantist,oj, kun
artikoluj litťr.a.turaj, seiencaj, teknikaj kaj precizaj
informoj pri la lUovado.
tl la "'ubtenanto;: Krom ciuj dokull1ťntoj, kiujn ric('va
:\lembr( -A bOJ anlo, premion konsi -tantan .ol la f,'1per
anto-lIteraturo.

Ciu ali~int{} rajtas pre igi senpage kore P.ondan anOD e ,on
nnuloJť en la g zet( -Esperanlo,

kaj po tulas nur' node tan kotizol
de 5 fr por Mt>mbro, de
auto

k~j

Subtenanto

J

?j

Fr.

I? ,jo

Fr. por .I('mbru-Aboll

svisa valoro por .h-mb

Q.

trTopnsTO

. ~ W. B.Johnsbo _

,
'
. Ciu reforma . .

.ec

Pi;j lnildli, p~incipekoll
!es!'aB la sa.n~ ~i1to~itato,n de R~go-tr.&dicio . kaj sekve
mSldaskontr~u lia.tuta regado, preparante la vojon
por. R~go-racl~. VWlldO: tabako, alkoholo,. eapeloj,
~apltahsmo kaj ~ . la Dlo prapatra pOVilS kandidatigi
P?~ ek~ilo ce men.só, ~'u jam kondam.nis ekzemple la
vIHsekclon. Jen kial ClU reforma movado estas.vltrmo~do por tiaj »II!-aniWoj «, kiuj lormas lá spr~t~~pit
alon de la t?-tmondajSchwartz-oj. La g.Ísósta.rr e[orme)Ilulo me?~~ )[~~v.i~: la, diktQjJ:l de l<;l pasiJ.tteeo : kaj
ko,mencas ?lOn ·. r.eslá:ibl SUJ' noyaJ pagoJ . .Estas:,,:~sor~a
1udo . rekrel~n sla~apo la novan ordon. Ec la sKeptika
Ozpar Khayyám li:QOfeSlS sop~ron reirrUldi ., ni:ilí'
verson:

uni-

»Se tutan mondofuSon, karulin',
Ni poY;us cirkaiíkapti per Destin',
Ou ni ne volus gin fI18.kasi kaj J\efarigin lau nia kOrinklin'? «
(Lau ,angla ' trad'Ulro de E. Fitz,gerald.)

'

, Estante londonano, li elekti.s till:ln uroeg<m por ia
malf.crma sceno de Sla rom.ano, kiu vidigas
' ; ~&.in al ni
tra 1a olruloj de Senlabora masinisto, Jen tute laňoela
Irolll€Qco, car antaiíol proponi la upvan. oroon j' neoesas
kor:a.at;nn~ 13'~~~ovan; kaj oni ne povus ' pU , efik~, ol
atestIgl IÍla'~atan viktimon de kapitalisnía .metroj:x>lo:
(~i scivolas,~;U li 'ne rakontigis anka6 kapitaliston
bel atestantdll pOl' 1a defendo; sed tio estás ' nura
paréntezo. ) Ert la samaj capitroj Tagulo plektás drkonstanoojn, kiuj ebligos transporti la viktim.on . sur Marson, planedon sátatan de multaj utopio-verkinto}.
La ~ondo. e~tas terurita pro la alpafigo de fremda
planedo" bu mmacas Ia teTOu ciutage . pIi proksime. Cu
gi disfrakasos la oorglobon? Ou gipreterfltigos sen '
gravajdetruoj?; VerSajnas~ ke gia altir~ Íorto sangos
La ter~n ' a,k$on ~'kaf alproksimigos Marson. " . '. ;•..
Gillett, ' la maAinisto, kiu sc'nlabOre stiatum;a~,
p~lVas ohservilaalHugautonkaj girui eiikou ' sur ruvel'sD.Jn homspec<>jn. Liaj pripensoj k1áre speg-ulas 1a Socialisman kaj pacisman, tendenoojn de Ia autoro, kiu
mem dum la lnilito estis stata malliberulo pro sia
kontraiímilita agitadó. Gillettrimarkas interalie, ke la
prol~toj estas tiel lrutimigintaj al siaj laborkatelloj, ke
ce !a DŮnacanta' peroo ne povas interrompi ilian sklavan
rutIl)on, kaj úkaze , de tiu opservo, la aťítOró ~takas
kutimojJi per vort<!j, ' kiuj forte niemórigas .pri sirnila
penso en la ' fám~ Madách-dramo: »La tragedio d'e
ľ 11.omo,t<
:t'.

Tagulo:

~

,

i:

:

... »Kv.anka1;n e.kzistis bIonaj kutimoj, tamen ili
baldaueluzigis, kaj gradon post grado farigis
haroj sur Ia evolua vojo al la beleco. «

Madách:

, \;

" Plenluno llUmigisper sia eatÍDa brilo' la dehakitan
árMron, nes tero , estis kovrita de óiuspeca arbustaró"
multkoloraj ' floroj kaj""herboj. :Ni $idíscirkau fajro
apud krud-e konstruitatraW,{Qns~rualo kaj siltmt'e rigardis!fa flamojn. La varmaaugllsta noktQ strimge im:
presis 'min, homón nrbanan, kiú ne estis kutimiginta ;:.
aI t.i.a 1aiínahtra ' vivo, kian mi vivls 'de" unh maÍlato en .
la v.(lStaj, karpataj montarharoj, tra~oktante en la ar:- .
'baroj, post taga vagado, sen ' mola:j ' kusenoj kaj ktitima '
..' "
.I!
komforto.
:
'
' La trarikvilego de úu} arbaroj fortigis miajn
ne.x:vojn ,kaj . mi ,sentis min , tiom feliea, kiom neniam
anta:ue. Dum krepůsko mi ~atingis la trabkonstruajon,
f)e kiu kristaloe para akvofonto oferi~ al mi l'efresigon. f
,
Niéstis nnne kvaÍ': Tri genaarmojn ini;renkontis,
kaj niciuj ,rÍpozigis , kaj ., la gendarmoj preparis sin ",
tiel a1 tutnokta rotidira:do.
' .
, »Jam la dekanjJaron mi vivl.ls ÍI1;ter , tiuj ci,
montoj; kaj POpOID«, ekparolisunu el lli. gendármo j.
»Mi .ciam ja .grumblas kontrau. liru ci lando, poo mia č
, malfacila tasko cftie, sed, verdire, tamen malgraú
cio" dolore mi apiautis alla lcindo, } Laarooroj kaj
' fme anKau tiu popolo 'kreskis jam al miakoro. «
»Jes, la popolo «, : enpaooJis 'la du-a" lIlapopolo
vivas mizere., Oni ja ne povas díri, ke gi ne eStus
civifu;ita, se oni. komprenas per .tio Ju~adon "de ~io ""
scias" kia;i, foliaroj, trinkadon de btando kaj alia:jn .
~ bonajojn « . . Sed ta kultnro pell~ :~~netras ci tieájn
'villlgacojn. Mi povas rakonti nun insmuan historiekm
,pritio, cu ne? «
, ' ,
'.
»Cu vi ·aludas tillll' histQrion kun la smirajo?« "·
d-emandis !in 10: tria; beIkreska kaj juna ~ndarmo.
»Mi .n e konas ta histotion «, mi :demandis; »cu vi
povus gin rak~nťi ~al mi?«
.
"
»Do, tiu hi~torio . sajnasestas k<?puta el Jack
TI

r

!

~ane_ skr~~bita.n,Jarscill, ke~j~ ietnis skrihL~aJ leg~1

'lh;e,l

,VlSCla"l!. Pantaloo.n ne SmpoVlS bun a:rtou, .li lernls
lr'Ur subskr.i:bhián Domon 'per grandaj' zigzag.aj ' literoj.
,
»PantaleoD, por ke vi sciu, 'kio estas: suť la papel1O;
mi legos tion, kion vi subskribos, male vi poste diI'us;
ke ' vi nekonscie suhskrih.i:s: . .
Mi, Pantáleon Karbovari;ec propraVůle donacasáÍ
Marja Huleja , ~ian barakó.n:' pOl' ~ia tutviva uz.o kaj
logado. «
»Jcs, bone,mia Marja, t,:ion mi faros por vi, «
parous La enamig'inta Pantaleon, farante . sian subo

•

0-'

o

'"

"

'

o

,

•

•

J\:l'ibon,
Sed jam 1a unuan tag()n, kiam li prenis Marja'J.~
<Jl si,ilia feliQó ŮlaL,>ereni~is, : ěar Pantaleoó f.oriris en
lil' gastejon pof'la kutima gluto da brand'Ů: Kiam li
,

o

~aJfruc

r-evenis, Marja tre malkonlentis.
Post k-elka t-empo stratvendisto Mustanovic komencis yizjtadi Marja'Jl dum la foresto de Pantaloon.
, Okazís f.oje, ke PantaJ.eón rev-cnante hejinen el la
gastejo, vane klopodis malfermi
harakón.
.

sian

Li enrigardis tra la t.en-estro kaj' ekvidis sian
Marja'n, ku~antan kun Mustanovic. Pantalron faris
omegon kaj krus. »Malfermu mian barakoll, a1ie mi
vin ambaií mo:d igos, Kaj till. karl!~jlo ma1apeful «
»Foriru"maljunulaoo, « ekkriis Ma:rja, »!i.o estas
mia baráko, ne~enu min,mivolas dormi.K ,
; Kaj ili ne-enLasis la I(<>mpatidan Pantal-eon'on.
J:ine li devis fomi kaj dormi SQ.!' La herhaOO.
, Sed fruma~ne li )e~is kaj iris al Lavilagestro.
Vi, scias, ke ,en , vila~o oni f:r:umatene levigas, precipe
som,.'eJ;e; kaj "cla . vila~lestr@estis jam laboranta" kaj
vivinte cn urbo,' IDO' estas ' malofta,o en ci ti-eaj vilagoj.
o

•

" Estas konata 'fakto, 'ke 1:lnia ajn literaturo prozodis- '"
kaj maturi~as nul' l(mgtempe p,?st poezio; junaj
pop'oloj ,esprimas srn, ýerse, kaj otta knas ver.ajn ~efverk- Ar
ojn, ,dum Jlin prozo istas aukorau mallerta, implika kaj
preskau inťana. ,En la :tranca liLeraturo, oni devas ,atendi
~is Móntaigne kaj 'B.ábelais por ~úi proíajn admirindajn ,"
monumentojn, t. ' e. kvar jarcentojn post la apero de la
unll,a granda ' PQemo~. la ~oland]{anto. 'Krom LOther, -,
kies kazoklari~as per neliteřaturaj cirkonstanc,oj, la germana, Pl'OZO komenci8a~ nul' kun ' Goethe. Ne estas do "".,
mirinde, ke en HuugilI-ujo, , kie la poezio ekflOI:adisnur "
Cirkau la 19-a jarcento, la prozo jiveras", nul' en tre mo- ,_
dema tempo rimarkinClajn ftuktojn. :K:aj malgraii lÍl tre '
alta ni velo "de kel kaj romanoj au novelaroj oni devas rekoni, ke ~i~ nun Hungarujo donis alEUiopo neniun in- ternacian gen ion , kiel faris - intence mi ne ci tas" el la
cefliteratur.oj -:- NorÝeguJo~ull lbsen, Danujo kun:Andersen, Provencokun Mistral kaj juse Cekosloýakujo"kun
Hasek. Sed nun la necesaj kondicoj, pOr ke plontm sin "
tia genio, ekzistas ciuj: mu1taj ~intere~af verltiStoj aku~', mulis en la literaturon sufice da IDondobservoj, da <l;Dimanalizoj , cla morsludoj por ~bligi laaperon ' de grand: "
statuta romanisto; kaj en laAntologio, a1menaii du verkistoj pru,vasal ni, J!:e ili kapablas skribi tiun artanstilon,
sen .kiu ne ekzistas altvalorá prozajo. Mi aludas Mihály
Bubits (mihaj babic) kaj Dezso SzoIDory (deje . somori).
13abits, kies rOIDrul'an talenton ni Konás per' lia tiel impresa
verko. jam esperantetradukita, la »Cikoni-Kalifo « unu ,ella libroj ,' kiuj stamp~as en 1;1 anjIDop kaj ne pIu
fori~as el ~i , ' Bábits prezentas al ni tié ci iongan
novelon, kun titolo »l\{itologiq«. ,iNenionpli }argospiran, "pIi so"a~odoran, pIi eposan mi legjs ol tiu peco. Carte ~i
iom memorigas la,Centafuon« de Maurice, de Gnerin", :sed '
ti u lasta estas pIi fílozofi'etna, ' pIi re;plella, 01 ]a ň!ilega ';pero
de antikva bareliefo, kiun aIportas al ni Ba~its. ~a »<:;entauroť. de Guérin estas panteista himnoaľla natur@, \; Mitolůgió«
de Baoits estas la laudo de la humaneco, 'en s~apleJ tipa '
ekzemfilero l Heriíklo. Vi eb!~ rpemoras, ke j<un Ii hel~ ,
vohi~as
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'~ri tian' lltmosiel'on, ke' ~io AaJnasaPlDi kompr~nebla, eh

:

. :\;\

,.'i!_

ď~~_
~:.
es~hoTIW; ůnu fa.j!l'ero~ ne
"
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komo ne
estfls fajro .
Ne ' demefJu lil \botdjn nevicumte ,la akuon.
N(! ''OmamJ!l 'vin''per ornamaJoj ../sl3a per scioj.
'i
La plej bona ri~o estas lá scio, Za meza es tas Za ]X1rencaro,
" la plej rrw}bona/~stas lfl bruwr{J.
,N(} airu ,-:,"larr/;ófito es"ws nepase bla, ' sed díru
nt
pas,o$., !«jj ,vi paso:s.
' Pr4.~e mmpll vian, ostón ol ,'vm no~n.
Ne ~{proéa, ke-li:i ,ven.eru1 .serpento estas TIUllgranda,
Rapid;u lerni; eo se vi mortos morgau <l7Últene.
La ' inJano,-Táu 'fitlls
ne pl'oras. . .
Mal!!akcesa ,princo haoosmralsagajn subulojn.
.florŤ[w.ngi á.ií ne ..:::,..za lupo, es~ iiamkulpa.
Pan-on peti de mortinta ruso.
LiJ. vivo e.stas ltmdelflam.o e~ venta . .
' Milm~júi vojo lroriwncig'os per
paso.
Ne 'mJQntnu liJ fumon el naztruoj, ee se fajrego bruas
cti .vVa 'lmUstl}. .
.
J,un-sebu
ifJTIÚ

mem,

timz

sellS

~robilÍda. Tiun so'rěadon aL1a leganlo mi opinias la
. plejaJ,la grado de la novelarto. Unu 'e1 la plej impresaj
peeoj, kiu oblikve, sed des pIi bone komprenigas al ni la
animsta,tond,e la rolulino, estas la nokta vojago de ' la
militvagonaru al ~a fronto: '» nigr~ . vagonoJ , ku.n l~
amara pezo, Yaporlganta haladzo kaJ knnpremlteco de 1
homa karno, ' senfinaj ':~v!lgom'i(íoj kup ·kvaza:lí . eHvelintaj
f11nestmj kiella melonaj kOl'boL kun homaj .vinberaroj
pendantaj , sUT lá Atupoj , ili ekskui~is ,pro launua radturnigo, ),:vazau ili ;voles vomieL,si čitínn knnpremegitan
liverajon. La ' planko de l' kupeoj gra:kis, la muroj krakis
kaj la tuta slfnfi.na vagonvico, kun ' ~ja aglomeri~anta
ferom(\sO, hurlegj~ kvazau 'metala tondrego , lwn la stertora mo~ego de l' čenoj , bufroj , risortoj, hremsoj kaj
fenestro"vitroj , kion superkriaěis ektimintajvirinaj voóoj,
kvazau sopranoj de terurita horo s'lper la ,sonolafo de
freneza orkestro. .. Kaj kiam ni haltis če čiu malgranda
stacio •. , la inferaj ferotondroj ripeti~is denove, la tuta
danco , la 'tuta, . kaoso , . akompanate cle novaj sonoj ' kaj
novaj murmuroj , kaj de gri.ncado de 1" gardlampoj preter
la rel-linioj, kaj de l' pretersiblanta kidego de la kontraiivenantajtrajnoj ; hj dě ľ flugadantaj ' demanďosignoj de
ľ foraj kaj próksimaj fajfoj, kaj de ľ spirego kaj bruliganta -vaporeksplodo de r tro hejtit.aj. lokomotivoj .. ; »Mi
ne ' - povas citi 'lá tutan: pa~onJsed vere, mi ne -konas
en mia propra literaturo sampotencan priskribon pri tiu
multfoje aluditasceno. .
Tfi~ no~on' mi ' signos ankaii al J.a aten1:o de 1a legoptoj, tiun de Zsigmond Móricz (pl'. jigmond morie) .
kvankarn ne pro la samaj kaiizoj. 1'ie či ni ne pIu havas
sfilrafiD<'in, vOl'tefekton, kaj lingvobrilon, kíel ' ČI! la ' antaue studitaj verkisloj. Simpla kaj vole neglektá, la lingvo
celas nur prezenti al ni la viv,o n tia,kia ~i estas,en sia
tuta · krudeCO, ,}stultcf-o kaf;rlD;iz!lro. Kie1!faupassant,
l\fórjezpen~ras vi1áganojo , reBpeJ,dante ilian potlmean , kvan-

Folís,usur' ,
, fontef-rnul'mur ~"
i~neielrando cn ; pu~íJUr'.
' Él' poSl kUl·teriet" flirtanla '
lumetadas nold-Twndel"
kaj ' La mondon :t/'Umigrante
gai'do-stárás d~řm'-ange l'.
.'
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IJ<'olis.u;su,r' ,
fontet-ri/'urmur' ,
jen cielrarído en purpur'.
En " brilante blanka robo
baldou ve no~ la 'maten',
sur.; kl . s~ltr·o kun ' sUf!globo;
' diš;wrrpigos nokl-kaÍe~'.
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Folisu:sur' ,
foniet-m;rmur' ,
jeTl etelrando en pú'rpur'.
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lá.< ,x,uaSwon., ki:u 'mi.n 'P0l'tis Ci nen ka,j ;mQ, 'lasis sola
S'lttdlll tr~sa: , ~rdo de l' riv.ero, Oi audigis la saman
muzikan . takton. Ankat1 ' kelkáj ,el la 'ceteraj' ma§inoj
movitis kaj ven:i.s tien. Hi min čil'kaiístar:i.s Kaj tirkat1
mi eksouis eIektivakoncerto, la m asinojmuzikis. Mi
iomektimis, 68.1'. mi nenie vid:i.s homon el karno kAj
saDg:O, samtempe ' ankat1 la 'naturo ,komencis postuli
siajn , rajtojn, misentis malsltton lCaj lacó'n. En la
espefO>' ke mi ' eble tallleri povos minkomprenigi, mi
ekpal'olis div<Cl'slingv<c, r<ckom'endinte min eD ilian indulgon kaj komprenon. Soo~eartiam r<cspondis nur
llluzikaj son~j, ' mi , refoje ekatent:i.s kaj distinginte
int.el' , la SODQj kélkajn pllltfoje :tipeti~intaJn. taktojn,
miimitistilljn IÍintauili. Tiam, kvazaií sul'prite,
facigis " silento, poste ili etendadis siajn metalhTafk!ojnunu al la ; alia, ili ~§ajnis fari kunsidon~
Time' eirkaurigal'dante lni rimarkis, ke Hi ne Čillj
estaS unufol'maj: estis Íntel' ili flugilaj kaj senflugilaj,
kv.ao/ataj " kaj l'ondfol'maj, <cl, diverskoloraj metaloj;
sed ' ili tute sinůlis laň. sinwno kaj ankat1 'Mu tio, ke
cřu ' estis korriplikita kaj senfine delikata .kaj preciza
mekanismo.
Dum mi m<cditis pri tio, metalbrako sin etendis
almí kaj levis min en la a<cron, mi ekvidis grandegan
vitrolenson., kinn io tenis ,s upei inia kapo; }(!aj ,post la
vitrol,enso, radiante , kaj a{;enté',kvazaií grandega oklulo
bril:i.s malsupr<Cll al rrii. La brako, kiu min levis; ' mal~
rapide movis kaj Sov:i.s miari kapon, mi havis la malagrablan senton, ke 'oni min obsel'vas, kiel la mse1Ctisto. ian strangan vel'mon suH ~ la lupeo. PQste roo oni
mm ~'ela,sjs kaj metis Snr la ' teron. Posle. Ja flug.il:a
má.SiIiói' kin Iillll hlportis, prenis mian manon ' kaj 100j

"

animlÚl

reríoem ankoraií sian
ekvi1W~Ii, li &en~',
~u li. r,ey7euus deentoxnbigo, tíom ~1'lnaj ,estis 1a
tra:vivitaj . 'momentoj,
.
,.:.'
. - Vidu '. UUl', patri:no c:-",>- li daiírigis ·~ gi estis .
.
, tia sipospeca:; .kin , povas veli en ia aero ~ ,
.: . - Tia sipo, kin, pova,sveli en la .aero - ripetis
Já maljunulino m al!aiíte, sen .akcento, dum siaj: blindaj
,·pk'Ulo;j avidevolis esplorilit :nrulproksÍnro)l' Unu so1an .
fojou dum si.a tuta vivo sivid~ sipon klm .altuj mastoj,
bJauk.aj vdoj. ' lom poste si aiídis pri sipoj; kiuju movas
masinoj entempesto, ventego. Sed sipon, , kiu poVaB
-veli eu 1a aefo? Anime si vidis la dumastulon kun
. streeitaj yeloj" , Kaj tiu flugas tra 1a valo, guste super
ma'j kapoj?" Ka:jkio kliiízaS': ti'UIl teruranbruon? Tion
ja čiu devas rigardi nUl' :intenca trompa. mensogo,
čin, kies spú;itostato restis Rli-mrupli en ordo!
Si pa8eti~<; CD sian kamerou, palpiris al sia lito,
demetis la vestočifonojn, Jés. Nun si ekku$os. Kaj ~i
ekk"USos nun ~~cide. Sirekon4,s, ke si Ílénion pIu havas
'. por serci en . tiuči mondo. :o'
.
.
Tradukis: E. W. B.

Soneto
PJáteD ' ~

-

Mi vokzs en Za morto , kiella lirikl kZaro
De l' stel<Jj, S'ubilege kaj sen lwnsoi' ekpali,
Mi volus sup Za frapo de l' morto toje fali,
.Kiel Mti/dXij, mitoj rťfkQntps pri Pindaro.

~ }jo, ~í ja ne dezir~s en kont?, vivo, faro ,
Tiunneriva!eb'lan · Grandó.lon ekriva1i,
Mi vokzs, ho ,amiJw, lin ·nur en mort' -ega1í - '
Sed aUdu pti ľ raJwnto belega een komporo:
• Li si.dis en te>atro kaj k{inton li ddmiris, .
Kaj slan ,Zacan kapon li m;etis kun beato
RipQze sur. Za 'lklcm. gé~uon de ľ amato .

f' .

.I(aj kiam o/a. kantadQ de ľ flOr' jam laste spiris,
, Lín voUs milde veki ldkara l«tJ'1'iard.do,'
' Sed úr poot'fr1m glore~t:Dior hejm.eniris.
.
.
El ]a germana: .L Totsche
,

I

'H o mortemnl',. mi l:ielas .:k;el nurrmorvizio,
K-aj mia sino, křes mortigas trida tlamo,
Esti~is porínspiri Za poetťJjifl al amo
Eter1U1 kaj siJentakiel la 11fáterio.
~- ll .t,
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Kiel enigma .'sfinkso eflt Iq. lazur' mitro1/;(Js,
',.' Kunigas k(jr:;on neg<m kun Za búrnJrec' de cigno,
. . Linio-rortqJfJJ1 movon ma'!l1mes mia digno ,
• N,elc ,larTTJiO.. '~ mj gu.U1J~ ,.,nek r,ido<f,e . rrtj ·sonas.
PQétoj, ontaií mla TTUlje$ťit 'poz' 'RvietQ:,'
Pmntikl de Za · pleje tief4.j mx>nu1TlQl.toj, .

KonfflJ.mas .siajn tagojn en longa

stuď ' a.~keta "

Hora~n Ser:6er mi ne. ~idis jam d:um ml1ltaj ~
mlunatoj. Li nialaperis ki~l ~tonůen la ákvo.Mi ostis
jam g:rave maltrankvib pr<>ll. Nemil'Q; Sercet; kielvi
sclas, cstas ja impulsiva karaktero, kaj Diů scias, kiau ,
l:t\<ICnturon li je havis kaj' kilO kun Ji farigis?! Sed fine .',
antaú '"kel kaj ťágoj ,m.it«>VÍ8 lin. Li sims, kielkutimc.,
en parko,dronante en siaL průfundajpensoj.
- Ki:e vi estis, "kara Hůra,óo, dum tiel lůnga <
tempo?
.
"',
-.::.. Preferc ne demandu. Mi ne l'esponc1ůs >ál vi.
...::.. KŮll?
,
,
~ Mj estia en eksterlando: Kaj ' eksterlando.
h.av.as ci:am iůn komunau ku,n politikQ. 'Kaj pri politiko i
hone~t~j espe:ra:ntistoj, ne parQlas. Oni min lwpdamnQs "
ke Dll f.ai;as »tťlrul'prúpagandoB « .
, -:- Kaj ' lcionvi . faris cu eksterlando?
,
- Mi t~e studas la metodQu "klel fari revo- c
luáon. ' Vi scms ja, ke· mi prepatas renverson en nia,
mQvado. ' ,
','
,,'.; i' ,
- Sel'cer, vi §ercas?
'~
- Ne, mi nul' , serMs. Mi Sťlrcas la vújon , }cieL
fine sanigi nian můvadon. Gangrenú gi~, konsumas.
La internaj malpaooj dis§'iras gin... .
.
,
Kaj .eucl'gie , e~saltint!l de sia' loklO, li etcndis sian
, dckstl'im mauqn kaj PQze, 'emfaze e~kriis:
- - Mi savosn'mn můvadon! Mi sáni~Qs gin 1 Mi
fams ordon! Qisoiplino ,estas neoesa,
vi kqmpr~nas? ~
Dikw:tómn ni bezúnas en nia movado! For la enuigan tedan malutilán ic,lealísmon! ,L a' n~nal tem:pb poS-.,
tulas fůrtan pugnQn! ~i a~vas 'fari l'~.vúJucion I , . '
Mi time Ta1igis
tiuj vortoj ' kaj ai'ig-ore ekrigardis <CI? laokulQj~ ,' de SerCer. IIi flam,e , fascillis .
kaj ~pru.cis. ~úleraj~ fajrerojn, ,»Trankvili~u , kara Hor': ,
aóo «, ml dins a:l lI.
'
'
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Ni deva$ 'frakasi Jíun

hut~rmolan , afeton!

li abrl'ľpte "interrompis~ nid.evil.s fari l'(lVolucion'J

, - .&n<oJ, Bone! ~ mi · kom<Cllcis kvietigi 4in
ni faros la reV()'ucion, -sed trankvirgú antaU'e. Tia irifi~o
, povas ja tra lll,alutili 'vin.' Smi/tu kaj klarigu hl mi"'detale, lci,on .vi pensas kaj celas?
,
"
" Li sidigis, forte p'ro:fUnd~ ekspiris, kaj
momenta si1ento li ekparolis .
...:.. Rasa pureoo! ,Rasa casteoot Tio estas la plej
alta idealo, tiQ estas
ple5 fidinda garantio pri SíťkL
C~80. ElSiri la malutihtjn urtikoiri, Kl\i. hethaeojn . . venenant:ijn nian lllovadůri ILo verdeoo de nia raí!O devaB J
esti f1.egata , tn~pJelJe. ~ Sénko~patťl c f?rigi .ciujn. kiuj ~
enportas fremdaJn e1ementúlnen man movadon. lu
eTlkond'llk:as novanvorfOu? :Enkarceri~ilinT Ici" uzas la .,
»iú«-sufikson? E1leti linel la movado! Iu Datalas'l'
'por núvá, ' aem~kritia: pailam~nta '. ůrf\'aniiĎ? 'Mortigi
lin; a1 , diablq. 'klel .'hundon mo;rti!li , lin! I?~Qklateoon
~ ili volas, parlamenteoon ili 'dezira, tiuj knáDaeoj!?
Disciplinon ili , ~n'U, senbůntaj : aroganroj ! ,
..
i;,j

la

C

-:- Ki'Ou vi paro~ Sereer?, -

~

mi

interromIlis, ~

..;:: Ně ~help'u! ; Vi a:n.kaií ne estas purrasa verdulo! 'Vi infekt8.s aliajn, ni izo19s vin , ~ni ,enk~ncerigos !\\
vi:tJ,! Mi scias: ,vi eiam yenis detrue ~nui en nia múv- .,
adů, vi Ciám eksci& tronttM ordci . kaj di'sciplirio1"S&l .
ni ~ . trovos , rimqdonkQ:l)traií vi. AiískW.tu ki@. pj.;,og...
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Ano de J,aEsperantp-movado
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msa esepiántisto. -»'PUtrasa« si~ifas: ke li deklaras\
OOCiplinibm úbeon 'hl Ja ~faj lnstanooi de ·lB: movad'o:

,
, Qv':~~.

Se ' ~e ekago , niá a:f~ro ' ~l'eos.'Ordo deva~
regi, "disciplino e:stas necesega. Ni elSiros Jaherhaeojn.,
kiut venenas nian movadon, kun 1a radikoj-. Ni enkaroerig'(?s 1a opoziciulojn, ni orullgos la libnojú. Vidu,
tio: estas lapIej sukoesa metodo én la mina tempo. La
pugnon oni tim~s. Kialni ne apliku ~ill?
'~Ankorau iajn vortojn li balbutis, ~d, ilin mi ne
koml?Ténis jam. Tute elfuJrpita de la emocio, klull ciam
donas al li 1a pwpraj paroloj kaj ideoj, Horaco Sercer
forte ' ekdormis.
.Kaj dejorante fuJ li -snr. la henko" ,.mi perisÍs:
HoráCo SerČer volas fari revolucion; gardu vin esperantistoj! Kaj 'eble li pravas iom: eble utilus ne unu
verdulon enkarcerigi, kaj ne unu libronbruligi por
purigi ni,an movadon kaj .literaturon de malbonaj
herDaeoj...
'

Ni timis ke" oerte miÍll100s
, italml. mavadon Za .morto
,de kiain -,- vel - TOSCH! sin kaSas,
',t> Za tie;'a~: reganJA f risorto.

La veT-dun riJrolton ni drasas; , '
, '-yin da~re florigi$ la sorto;
" Sed kv,rl>e, sopire, sen vorto,
hezire, áube1'rll€ ni paSa:s ..•
Ho, kie hJwi TOSCHI sin lťasas?

':CINGVO '

MONTEZEMOLO, Za Gvidctnto,

Za ,Jorta, saga , Generalo,
komcrndas al 6ia ltalO,
'lalioranta por Ešperanto.
Vetaš kun Tempo ·-konsunutnto,
kverko 'hardita kžel stalo,
' MONTEZEMOLO, Za ' GÍJidantó, .
Za fida, bona Generalo.
.
,
Fiera; ·lirava . kQmandarito
, de ]mnontrupoj fClum lxttalo,
por nia lingva iiiealo
'mm
estas Flago 'kaj R~g.anto
",
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1HONTĚZEMOL()~" la Gviiwntó.

h,

PRI LA PREFIKSO MAL.
SrJ) . Sen tis en siaj , lingvaj ediktoj kondammLS la
vort()j~1 TMlcerta kajrnalgusta; _car lau li ce'rta kaj gusta
ne ha"l1s kontraiíojn , oni do devus , diri necerta, negusf4.
Li kondamnas- ,ankai'i la 'vorton malhavi" car lali li oni
povas jon haví ' au ne havi> sed malhavi oni nepovas.La
sa rn~ opinion · havas . ankau sro Tlí. B. ( Labóri~ta Esper
antisto 1933. P~94.); laií li la vortů ma/hqvi estas .sensenca, ec kontraiía al b spÍ:rito de, Esperanto.
Okaze de ciuj ci opinioj , mi deziras lom pritrakti
Ja funkcion de la- prefikso, mal.
',Jf.at ' signas kontraiíecon. Certe. Sed ci 'tiu kontraucco estas duspeca, se oni gin esploras lau ~ia rilato nl la
nea ' ~ormo. Ce v?rboj,' ~i plej. of~e ne .estas samsign~fa al
la .. nea formo , " car ČI Tasta sl$D1fas sImp1an nf;gatwecon
(né-agon), dum 'la maMormo .signifas po.zitivan kontrau~c.on: (malan a~oIl ) . Ne' utili ' signifas faú nenion (nek '
utilon nek matutilon), dum malutili signifas far i ion
(rri",lutilon) . Same ce ne laadi kaj maUaadi, ne /wvri
boj ITWll~OVl;i, ' ne Hosikaj mazgzo~i ktp.
.
Ce adjektivoj, kontraue, amb-au formor havas plej
oftesignifon tre parerÍcan. Ne fotta kaj ma'forta, ne
bda kaj mQlbew, ne glata kaj m'lllfllata, ne agrabla kaj
malagrabla diferencM nul' per tio, ke la mal-formo estas
pli'/emfaza ol,.,la ,formQ Qea; 1ft esenca . sigbifo estas
preskaii lil. sama : ambitu formoj signas (pH au malpH
.'
emfazan) negativecon.
Ce ' kelkaj adjektivoj 1a di:ferenoo estas . pIi f5tanda,
sed .esbs i.ntei'ese, ke ci ókaze ladi:ferencon Oni deva.s
kJarig'i per verboj. Tiel " estas pri neutikr.. malutila ; tiel
estas 'ankaií pn nebona-malboTUl, se' oui parolas pri homo
(nebona homo: ne ema helpi, unIi; ' malbona homo: ema
rnalhe1Ei,maluti}i). Sed se oni par'&.~s pri ~feroj . la d ife~
l'enco Jam f6rvI~igas ne " bona esp.l'lmo ,kaJ malbo na, es..
prUnodir.as preskaú ,li .samon.
,. El ci tio sek.vas, ke ne valoras la penon multe cerbumí ·ce adjektiva, cu gi havas lwntrauon aií ne : se oni
I'olas'~ pli emfazi la negatíveGOn, .0 nipovas trankvUe preni
la mal-'formon:' Tute bonaj vortoj e tas do ankau la
(zamenhofaj) ';talgusta kaj m alcfrta . .
Nun Dl ngardu la yorlou' rTwlhavl. Cn ]zavo verene
!Jav-a'§; kontraňon ? J.es jal (';ia KQntl:t:\ůo . e;;t~ la manko, .
lí.jun ,.~oo.i sentas,la malpleno, klu : kvazaú oscedas .en la
loko de la nehavata ajo ," do : ne uur negativa nehavo, sed
poúf;ha bezono de lil. nehavatá objekto. Mal1uwi do signÍÍaS: ha"i (k~nscie) la .manko;n déio, seuti ' la mankon
de jQ. 1)0 ~i hii.,yas signifQu, por ]cin oniné' nur ne 'havas,
sed mrkau malha1XlS espTÍmon CD""Esperábto. ' ()ni oč čks..
pocimentis (jam an.taií lamilito) per mafJJi:u~i, sed -ci
. til! yorto (ver~j~~ efO sia. ne~are~) ne poVis . .enran.ikit.L
Mal~/i.rnalhmJr, ~ Jam plfitfoJc : uz~ta, plurfo]e reg'lStnta
en ~·ortaroj,. tí.B. enhavas ankaňlatoiiaro 'deWtister. "
ft

,

K. Kalocsay.

,Oni , diras : .ki~m la azeno'
díme! ,:Sur glaeio. .
\"
,
,
•
·7
"-"['
.' "
-.
•
KeJklU homo sentas Jukadon sur la , dorso, klam II'
looge ,ne ,:Ďa~!s jam éagrenon, kaj jras serci aveÍl;turojn.
Nun ID aiídu,
<
Foje iu diris por trovi lá veran veron. Por kiel eble
plej profuuda ,esploJ:o li sin turnis unu~ al ·la plej ; prok~
sima objekto:" al sia, ep-zino . . Bone." Li rieevis de si vieon
da verajůj. kon'cernantaj lin, seci ec ne unú vereLon, 'kiu
kimee:rnis ~in.
- .
Ne, tiamániere li ne atingos la fiksitan celon. Li iris
al siaj amikoj. ne la aferookazis iliverse: ili ' rákontis'
multajn verlljojn pz:i .aliaj konatoj, sedec ne uliu veretqn
pri li,
'
. Kien ny.n? ...:.:.. Ji meditadis. Fine lidecidis viziti la
kuraoiston, car tiaspecaj, -kutime filantrop aj homoj
'.
certe ne fikeiaš , tlom malpli b1ufas.
, »~ia kara -;- liaňdis - ~ se mi dil'US verOn, mi tuj
pel'dus )a ' tu lan fidon de roiaj paeientoj. Kaj Car la'
fi:do deiniaj ' pacientoj je' mi eslas -tp~a plej ' potenca,
helpo, pIi potenca ol mia fida. je mi mem, mi vere n~
risko-s ~jn-perdi« , . '. " '
:
,
'
,Ce la adyokato; Ja rezulto ~ estis tute nr~lagl'~la!
~

i.

, )Maria{(

airis Za patrin',

»Jen,vere, ,iJO ' beta!
Vi Uzsis,- ke ,'-ViTt" kisu vir'
Ko.j ef:, diLmtqgo
hela/,
,
~

~

Se- lJrťtlJatesti vokts vi;
Ne deeas tio, t-erel

Ne!p"u olMzu tia honť,
Mi diras plej saJere-/«

. »Ej, panjo, « airis" la
»)RipMcojn. k;al lari? , '
Mi vóliUs scii, kW -mi

Ja pov~s '~01l.traiístari! «ď

1

•
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-- nul' en<pli iU.ta ťazo de evoIuo ili aperls

), 't
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la 8Cene]0
en konvencia, nigrll vesto kaj finfine, en _Ja , Qloderna
marionetlúdo ili -forjetis la lastan restajon de smgardemo
kaj aperas -en oroinara, ceremonia kimono.
S.enuúl:e estas akcenti la _gravecon de tluj direktantoj. 1)e ilia 't~ehtó, de ilia preciza kunágado dependas lasÍlkceso d~ la, rcprezentado, Per longa,ká:j pacienca
laboro Ui vereJ atingl\8 lJlirindan lertecon i pH. la -manipulado de .l' marionetoj. . o ' " ""';'" .'
•
, ' Sedeblě la J;llejgrava ~ersono en La . rep~ezentadó
eslas la oardo. LI ' kantas kaj parolas la te15stoJn 'de la
prezentado, imitas la vocojn de la Personoj simbole reprezentataj per Ia pupoj, akompanas sian kanton per
muziko de »§amisen «, kiu estas japana gitaro.. OfLe
kantistaro kaj muzikistaro ankau kunlaboras . . Car la 1'eprezentado estas tre longa - tri kaj k"arfoje ,pIi longa
olen Europo - oni kelHoje san~as la bardon. Li s.idils
SUl' rotaci a platformo, la aIl$tataiianto aperas do sen
geno kaj ln reprezentado poyas 'dáUri sen -laplej malgrancla' interrompo. La bardo sidas »sur la~a1kanumoj « ,
bil japana cerePlOi:lÍ& maniero, eQ festa·· kimOl1okajestas "
tre impies~, lau la normoj dé japap,a propra':atmosfero.
La leganto 'povas nun plastike inagi la ' scenejon de
klasika marionet1údo:.}a pupoj en fiksa pozo, ' subtenataj
de pl'O tri dírektantoj, la bardů genusidanta ce la flanko,
apud li akompanista muzikisto -kun trikorda »samisen «.
La rigardantoj fikse k~j strege atentantaj, en multaj
okuloj aperas larmoj. La t\lta giganta teat;ro, pos.edata de
unu potenca spiríto, tiu de la heroa japana me1.epoko ...
Tiuj senzor~e xiSlemaj- knabinoj, kiujn mi vidis, dum la
!?~(jzo m~gl ' ú:( susi «. (honorin.~a rízaJo kun fis~!) ,aIl!<aú
ih surmetls maskon de tragedla esp:ntno, kva.zau la tuta.
monddoloro de generacioj aperus SUl' 'i liajtatízitaj trajtoj.
Ma;rio?!'ltQjl' : _ .
_ .
.,. _
. ~edJa ., v~rto » ma~lO~eto « ne taugas por Japan~
mmgjo «. Ol ,tióm mafsHlulas de la mallerta, peza kaJ
nedecidemapulCinelo · de la. Okoidento. Dum ' mil bj
unit ieaj reprezentadoj, la japana mingjo « ,akiris ' tian
pl'ecil.econ de la gesto, tian esprimpovon - jes, ja spite
al la neevitebla · rigideco de la trajtoj ke la plej
gl'aIldaj aktoroj vivantaj povus envii ilin. En Europo
ankoraii oni generále kredas, ke marionetludo estas por
la ipfanoj. Ciu degeneriginta arto farigas amuzajo pOr
infanoj _ . s<UI)kiel degenel'igintaj vortoj farigas kalumnioj .. . NUl' en. Lyon ekzistas pupteatro ,- ettrope ;1:ama
- lál! , sú,bten~: la .,1rádiciojn ,de marionetludó en la
gll$ta séuep. Sed. ~n Japanujó ek~istás nur unU pupteatro.,
tiu ai-ta skol'O,kiu ,. evoluis dum, cenijaroj al~lteco kOmparebJa Dui-ál ]!ugijama. Oni ankai:t J;le devas imagi, ke
» ningjo ~ . estas simila al la eUropa pulcínelo. ť:řj estas
pre,skaú uel granda, krel la persono, kiungi repJ:~zentas.
La unua bálado por marionetludo;' kitin oni konas,
estas nomata Sinjorino Joruri. Josicune, h-eroo de multaj
legendoj japanaj, 'yenas al la domo de Joruri .kaj resladas
en gj klel gast:o de la mastro, patro di Joruri. La gejunuloj enll?li~ds.Car la kav.aliro devas foriri ál milito,
Jía amatjno' seQtas sin tiqm foxlasita, ke 8:i ID.:0rtigas sin
en rivero, Dum rpluiaj jarcentoj 1a popolo ' karitis ' pri tiu
Ci ma'~oja ' tra:g&ii?, ' Ici"an1 ' fine~ia, muzikoestisadaptita
SUl'
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DUOBLA iUBILEO ,
. Rodiau,. 7kiam Za kva;dekjarqlo' súitas sin' maljun ulo
Troj la dl.i.dekjara generacio nomas sin : eelperdí/lto, mm.
lciamla poli~jko plenpez e .,subpremas lil, .k ulturon kaj gi
mem erarvagád{ls . cn sia pr.Dpl·efari1-a .labil'ínta ; láam-ko nferencoJ firu;kás kaj ' fiaskoj kreas novan ' siluacion lcqj
nun, lcíam. Id pesimis m oportun a pdncipo »nagi lau la
j't.UO« '. fam farigis preikau morala devo kaj fa játalismo
enr<,dikif}as' kiel maM :religio, t{ťlre estas malfacile .
resti CJptimisto . lcaj esperi . eliron . el la hao~o. Úl nebulo de Ja .díversaj interesoj kaSq.s ·la horizon ton
haj la perspek títw nuilvastigas, au kelkfoj e ec perdigas.
Oriente abundc Ilu,ds la hom'a sango, okciden te. la mizero
banas sill en ÚJimoj kaj Úl tuta, mondo.. vel1,das, barahlas,
siras sín mem lroj ni ... ni; esperan tistoj, f anatiku loj de
. pli bela es/onteco, jubileas, haltas por spirmom ento ce
lil, atingita. mejloU ono !caj rerigardas al la irilf! vojo.
.
VEk f estas ja 25-an datrev;en on de sia t~Jndigo lcaj
okazos ' la 25-a UniversaÚi. Kongre so de Esperanto. Daobla
jubi/,eg . e~l . la mezo de la haoso . .Tio ci -povas §ajni
tl'agihomedi« . por m.!lltaj lacigint oj kaj pOl' tíuj, lciuj
sm~b alale dez irus , átingi venkl)n. Mi "ne riproéas
ilin.
l'ms11!eritaj horoj inst!:uis min por l<ompren i la uni1.aj'n
kaj batalvundoj igas nIin in,da,lgi la ,lastajn. Gu~te tiu
ciduob la jubilea ha/·dás mi@ fídon en la mezD de Za
hOQso. lli, estas dlt moaesta j ' meélum oj ' en la nolcto kaj
éirlwu ili ma!dorm qs vigle la gardantoj de noblaj prom-e.~oj. Tiuj du mecljÍm oj brilétas por miloj du sennom
f!j
bata/an toj ka~ m,inen iam est!st.ie l torte. konvinl áta kiel
nun en la kru:a momen,to, ke nw afero, marBa.s antaúen
por utilo de la taJa homaro. Ttqn ci 'lor:lan 'cre,don ne
[lovos malplii fJila mOderaj sukcesoj de la jubt/eój, fest-

superuÍóJ, sed ankauk un bio -mem. Jen ii~ op~nio pri
la seieneo, kion li elektís por Sl profesio: > ~a kemo
estas kelkaj ~tondQ.r~j, maljuni~intaj ,qogmoj , ~in ~irkauas
movi~erna, mola pasto kiun la modem a esploro
ofte
saDt{Il$. « Kriston li ne neis; sed enLil a plej mirigan
ekfloron kaj plenumi~on de homo li admiris kaj arÍlis.
- Pastro Bro havas infaDa~an amikon, Hastig, ankau
pastron, kiu havas ~uste malan naturon. Forta, konscia,
kredulo son duboj, konsekvenca preskau ~js dezerteco kaj
persistema sur la landvojo pavimit a per la akra gruzo
ao ľ devoj. De juna~o ili batalas unu kun la alia, pro
tio ili es las tíel sindonaj unu al la alia. En la kaptitarmeo ili rec renkontigas, ili duope aran~as la pastran
laboron. Amara laboro 1 La kaptitoj ma~ §atas la pastrojn
kaj fie-rego refutas ~ian animan konsolon . Ha;;tig ,
la fortulo, rompigas en tiu ci abomen a seTVO, Inte~ la tag-po~t-tago ripetigantaj terurajo j de l'
Geheno
trudl~as 1a pIe) peza problemo eh la aDJmO de
la du
pastroj , kiu jam ma'esperigis kaj preskau frenezigis tiom
ud filozofoj , teolog oj kaj poetoj.
Á.Íal ne inokulis Dio cn
CiUD bomon la saman oJlmioD pri justo kaj maljusto?
La arbaron trakuras maldika sůlko: landolimo, AmbauHanko la sainaja bioj, la vento senbare blovas super gi,
la sovagbestoj senzorgc trairas giri; tamen, kio estas ci
tie bona, transflanke tio estas malbona. Cu ostas oble, ke
ankau la Malbono devenas de Dio, fonto de ciu boneco?
Hastig perdas sian kredon , kaj en terura ple-ndo li elversas siau senrevigon: »En la nomo de ciu indulgo mi vin
akuzas, Dio, el la llrofundo de tiu ti tera infero! Kiel
vi toleras cion ci tlOn, senfina Boneco? Vi sendis nin
en la valon de l' lamento j, sed antici.I?e vi ankaud amnis
riin. Vi pesis nian bonvolon, sed vi sclis, ke giestas malforla por lukti kontraií la Malico. Respondu por tio,
kion vi agis, se 'vi sciasl « Li, la kredulo, 'unue farigis
dubanto , poste neanto; Kaj Bro iras~uste la malan voj on.
Li neis, dubis kaj n!ID kredas. Nul' tiu ci kredo faras lin
kapabla por Já memvola martireeo, Hastig fine fugas.
~.aj. Bro s!n ~1Íksas inter la kap~itojn, parto{lrenas
e!l
l~laJ suferoJ kal mortas anstatau hu kapbto, kiu
murdlS
han fraton. Car 1a sufero estas téruran ur 'por tiu, kiu
f!nrigardas gin. Kiuest as en gi, por tiu ~i Jam ne ostas
tiom , neeltenebla.
Jad Hemmer estas majstro de la rakonto kaj , same
do la parolig o.Preta dramverkisto, cu ' mi rigardu la
intel:n~jn. konf~iktojn de .liaj. ~erooj.' C,Ula ravm vigleoon
de haj dlalogoJ. Sed plej mlfmqa II estas en Já priskribo,
Kiel.li ra~ontas la rifugon de l' fiAkaptistoj sur la naganta) glaclOpecoj de la fjordo: tiel nul' la plejgranduloj',
seias pentri. Kiu komeneas legi la romano n , tin ne liber-o
i~as . d,e gin sorco. Fine ni eble sentas inkuban premon
:'
Dl vldlS tra multe da homa malnobleco kaj malico. Seď
kio restas memore el niaj impresoj tio estas tamen la
sento de levigo kaj PUrlgo. Kaj danko, ke
povis ckkoni novan eminentulon de la homa kreanta .spirito,

ni

. (\,) B. TRAVEN: LA MORTOSIPO. Cent milojn
atmgas lackzem pleroj de la Traven- libroj. La sarkasme
vjyogust.aj , krudfor taj várkoj de tiu ci nova Jack London
disvastigis cn la luta mondo. Lia URua libro, la »Morto~
siP.() «, par~las pri. siP!sto,. kiu pe.r~is siajn ' legit~rp,aciojn
kaJprv tlO neme II povas akin laboron. ClU stato
hansdonas lin al alia; sencese. Tiel li barakt astrada tuta '
Eul'opo, kvazaii ekzililo. -tiÍ! ci part'? de Ia libro, kvankam
pl'('.zer.tas la okazajojú motte 'Serloze, efi'kas 'tan1en la
kar~katuro ?-e I' bnrokra cio, resp~tive , gi inontrasi
kiel
kal'1katurecaJ e tas ' Ia paradoksoJ de l' ~tata direkcio.
Fine la sipisto sukcesas veni, sUr. kontrabandsipon, kiun Iá
r,?se~?Dto voJas pereígi" por e~posiS'i Ia asekur~ pagon.
I! u Cl es las , la »mortoslpo«, SUl' km )abox:as nla, he:roQ
ki~t kal:b~oveligto , k.aj tta\'-ivasl,a pl~j mizel'ajn s~ferojn
.
Sa)nas nellll agebla cm ehlo de 1 saV1go, sed,tďin;e li ,tamen
s~\igas --:'p.o~: veni SUl' , a~an ~ortos.íJ:>on, kiu , pereas, kaj
li kun aha ' Slplsto n~as . juel 8Jpromfnto, sur la" lioera
Dl~ro,. La alia sipisto :f;rtmezl~as kaj srn jetas en la ,akton,
kaj II l.'estas 'solil., atendanta lil. mOl'ton. Verko klitl konsteTna forto.k iu, malgrali la amara koloro, dis.radi~
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(X) EVADNÉ, PRlCE: ,EVA 1933. Prefer,e " oni .
povus doni al tiu Cl' amuza libro la titolon: " »Demono
1933 ť., car sub Eva ní ,pensas trovi la teneriUan .kriabin~ ,
tipon, dum Damaris , prikies aventuroj raportas la autoro,
estas tato aparta tipo. La 1'ughara ,angla knabi,no estas '
tiaspeca »Miss Sex~ppeal «, kiu rentumigaS sian belon,
la solau kapitalon" kieJ, eble ' uzUI'e. Kunan tauepr ipen' sita intenco si faras Siajn atencojn kontraú ricaj, kaj stul- ,
taj viroj , kies -monon si elprenadas kun <senkulJ;>a údeto. '
, Sia ambicio estas, ke si arikau edzinigu sin alm el buj
ci monosakoj. sed - tíom stulta est~s neniu el ili . .. Je
la fino de' siaáve ntur,a, multkolora Ylvovojo la belá
Dam.aris tamen esLo, J;;t edzino dé tiu ,malrica, .lamen ne
tute honesta viro, kiu havils seks"apelo,n similaI1 al ' ,ii"
kaj kiuu si adoras de jaroj , sed ci tiun sian amon Sl zorgo
haas, car gikruca s siajn , ambicia jnkalku lojn.
>

Pri rieevi taj .... anusk dptoj
Matjl!na Susa';'o(} : , Btl1a, ycre' japanspil"ita rakonto,.
bona traduko. Nur pro gia re13tiva U:Qlongo ni deva~
ankorau heziti , au a1rri'Cnau gisálendi okazon por ' gia
publikigo,
,
,
" "
Piligrim o (pilgrimo). Interesa ideo,_sed gi e3tas mez'entita ti el longe, ke ' gi. tuteperrugas en la vortinundó.
Nepublikigebla.
,
'
La ombro cle Hejdenslam, Pu\;>likigot\l.
La etulo de Maupassant, Publik'igota vedajne , sed
datou neeble doni.
j
Gekolega lemo, Sincp.ra , mi estis, Senla wso, A.ntau
1wpa vnjo , 'La' poem oj estas ncpublikigeblaj. _,
Du amikoj :de Maupassant. Estas strange, ke vi, japano , tradukas ' prozon ella franea lingvo. Nu, 13. traduko
estas bona , sed pro eertaj kaúzoj ne , publikiginda. Sed "ia
st,i h estas , tíel bona, ke ni certeat endas ~ de vi ankaií
eljapanajll- tradukojil. Au, ' eble observojn?
, ' L.t perfidanta .koro., Kurioza laboro: novelo traduki ta
Cll 1'er50j. Por esti tute sincera, mi devasd
iri, ,ke' ~i '
nenioDl :gajnis ,per tío: Sed aliflanke vi montras : surprizáJÍl
vérs~arajn , k~pah]ojn. Cu vi ne pro~us ílin per malpIi
stranga ' task o:"
'
,
, La sentebla .profito . Baldau publikigota.
' '
s/wloleto (t;i"o ~uzmalru~a d~tek~iva~o), La ba,bilulo (10m tro' eluzlta Ideo), La kar.navalo ' en .4merzko
(malaktuala) estas nepuhliklgtlblaj, , '
, Por ini la ' bela silenta suna kaj A.l tiu
Icrucumifa neestos 'publikígitáj.
'
,
Altigll la monton _tri 'tutojit ,pii ol lil malami ka,.
Knt;kanl I_a rakonto estas :ipteresa en, ~ia e~o{íka na,ivew"
ni ne_ povas permesi publikigon. ,E hle, iam; sea xtepre n,e
baldau.
" " "
,', "
La voj o rk [a cie,L ajste1o j. Maro. Mi havas ama-, ",
tinon. En ' mimtas upro. Nepubllkigotaj. Eviden teviest as '
l))uUe pIi felica e-n ,originalajoj. Cu ' vi ne havas 'ion belan?
.
1!ei-/'o-Paii/o ce, IQ Qordo qe la SejlW , Nepubli k19ota.
"
, Vivo kaj, laboro de literaturisto pola. Ni piiblikigos
la artik{)lo.n ver~ajne haldau, cn du partoj, eble entri. ,
, - 'JI izio.' Publika .konfeso de Ffar.hold. La pattok kaj
ankau, .via traduko, ilstas 'be1aj, sed fiaj romanfragmentoj
tamen estas 'evitindaj ladeble, oni' ~enera1e ne, btas ilin
legi.
'
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