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Leterbabiloj al la frato
Reto Rossetti
En la lasta emajno (dum forestas la edzioo) ekondis en mi la leterskrib~ hum~ro, ka~
recipe la humoro Esperanta. T10 doms al m1
p
. M'1 trov1s
. (rer1gar
.
dnn te
utilnjn konsideroJn.
en mia vivo), ke mi Ciam esperantis plej
verve kaj kore dum tempoj de grizeco, oleco
Inver e mi memora , ke en In
811 nefelico.
tempo, kiam mi senti min plej bonege, mi
vivís senpere, t. e. mi avcnturis, gajis, dibocis, kaj mi ekkompatis tiujn, kiuj deva viví
pere de Iibroj, romanoj: devas do vivi iluzie.
Laú mia memoro, mi en tiu periodo, pri kiu
mi pen~s. kribis preskaü nenion, nü, e jes,
ion nudan kaj necesan, certe nenion valoran .
Kaj mi tiam ekmemoris pri certaj verkistoj.
kiuj po t komenco de brila vel1ka kariero,
~ i verki je la ago de 29-.!JO kaj plu nenion produkti . tSheridan kaj alía moda
dromi lo - cu Farquhar? - estis du tiaj.)
. fi upozas, k e ili komencis vi i cnpere.
, 1i vida , do, ke la angora
ento de manko
c.ta.s grandega stimulilo de la krekapablo,
kaj la felico gia malamiko! Mi m:em faris
mían ceflaboreton (tradukon de vico da
poemoj) dum ternpo de krizn rnalfelico.
Zamenhof Yiví vivon tre mizeran kaj strcran, duro Ji verki verkojn de ardo kaj helero. Ce li lamen, la vivo e tis tro rigora kaj
konduki lin al trofrua morto. Estas tute
<erlt', ke la mizeregoj de lia vivo ~ la jaro
1905 multe elcerpis kaj maljunigis lin. Pri
tio trovi~a bonega artikolo en la Enciklopedio.
~li tre zorgís en la
upra argumentado
paroli nur el mía per ona \'Ídpnnkto kaj ne
d kreti ~enerale, car mi suspcktas , ke vi, el
,;a vivo, konstatas iom alíe. Kion vi opinia •l
~li

*

ne cia . kial Zamenhof decidís la
antaümeton de 1' adjektivo, sed li pravis.
Laü nuda logiko sajnus, ke la adjektivo venus pli ~ste post la substantivo, sed la sola
logiko ofte (kiel ci tie) montri~as tro magra
por sohi punkton de ling\'O . . almenaü mia
logiko, kiu nur diras : ,Substantivo estas pli
gr~va .vorto, do logike ~ venus unue; la
lldJektivo, signanta nur la atributon de la

afero, pova veni po te. Aü : ,unue ni rimarkas la objekton {ekzemple ,bovino") kaj nur
poste ni konstata (kiel a'kcesorajon) ~ian
kvnliton (ekzemple ,blanka"), sekve la vico
11bstantivo-adjektivo (,.hovino blan!ka") plej
bone konformas al la psikologio. Apoge al
tiu punkto oni notu, kt> en lernolibroj oni
ciam donas ubstantivojn unue kaj adjektivojn poste (efcktive i1i VE-nas triavice, post
la VE-rboj).''
Cu vi povas trovi la falsajon en tiu facila
logiko? Falsajo certe trovi~as, car kvankam
Z. decidís -a -o kiel normalan ordon, li
ankaü doni liberon al la vortordo, do se li
e tu ju inta erare, la uzado iom post iom
renver us la pozicion. Sed ial la antaüanta
ndjt"kti o impre a normale kaj la postmeto
dona ian naturan emfazon al la. kvalito,
ekzemple: .,La nudisma sekto celas la vivon
naturan" (disting<> de la vivo malnntura: ci.,;lizita).
*
Mi relegis kelkajn leterojn kaj ver ajojn,
kiujn mi verkis antaü pluraj jaroj, kaj la
viveco kaj riceco de la stilo iom konstcrnis
min. Mi kvazait vid' ilin la unuan fojon el
fremda vidpunkto. 'iatempe mi rigardis tion
nur kiel la naturan tilon, kiun ebligas la
lin~vo mem kaj la genio
de Zamenhof,
kreinto de tia multepova kaj fleksebla instrumento, kaj mi malpacience (kaj iom nekomprene) rilatis al tiuj, kiuj bonvolis rigtudi
mian tilon kiel ion rimarkindan. Sed nun
mi iom p rcepta . ke tio, kion mi ve.rk.is tiel
ervc kaj fncile, enhavas tamen ion atentindan. K \'ankrun mi ankoraü opinia , ke mi a
tilo ne posedas grandnn meritan en si mc>m,
sed nur la cctere malalta nivelo de lingvouzo
en E perru1to tro reliefigas gin. Zamenhof ja
kreis Stradivarius-violonon - kaj la mondo
estas plena de gurdistoj .
E tas trange, ke ofte tion, kiou ni faras
flue, ni taksas malpeza, kvanknm nia
flueco versajne ignifns, ke ~ste tie kusas
nia talento; kaj ni pli satas tion, kio kostis
al ni grandan penon, sed kiu versajne tiun
penon 'kostis nur tial, car ni laboris ne sur
la vojomezo de nia talento, sed ie ~e la
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rando. Winwood neade taksis facila sian
.. ~Iartireco de 1' Romo" kaj rigardis kiel , ian
cefverkon kelkajn romanojn, kiujn li kun
granda klopodo verki ; ed ¿¡ romanoj (verkitaj vete je Dicken kaj Trollope) e tas nun
forgesitaj, kaj la , Martireco de 1' Horno"
estas jaro klasikajo. La autoroj
tas ambi ciaj kaj enviemaj, kaj ofte estas jukantaj de

takta, kaj, kun tío tumulte petolema kaj
bouhumora, tion mi neniam supozi .
Tamen ne kompleta ankoraii e ta mia
analizo (kiun , cetere, mi aplika nur al mi
mero ). Kun la upraj kon tatoj mi opiniis.
ke mi esta tro int la elik.:iron, ed sperUs,
ke gi jen funkcia , jen ial ne efikas. Mi
reiris al korplaboro por retrovi la saiimantan
unu fojon
l' dezirego egali aliajn hornojn sur ilia energion kaj personecon kaj Si
ja
reveni
,
alian
fojon
ne.
Certe
la afero
kampo, anstataü konstati pri
ian uperecon en la propra, aparta kampo. Jam ne e tas aiitomata : enesta aliaj faktoroj iaj faktoroj de pirita harmonio, kiuj deva
Shakespeare parolis pri si direkti
la energion en taiigan fluejon. Sen
,,dezirante t:i tie potencon, lie kapablotio
la
!atenta
forto povas tute bridigi kaj
gamon".
alporti nur supernormalan deprimonl Ek·
Granda afero --- koni sin rnem.
zemple kiam mi reveni , post dujara ínter·
*
mito, al la instruado, mi esti jus laborinta
Cu artista, por produkti ian plejon, deva
3 semajnojn kiel pioeisto, tamen dum an·
resti fraülo? Balzac, kiu laboris superhome
tra la noktoj , helpe nur de kru(:oj da fortega koraií 3 semajnoj mi havis stagnan humoron.
nigra kafo, estis ja fraiJlo, kaj mi legis ie, sentís genon kaj nekontenton. Kaj tiam tute
k e lia kuracisto diris, k e li povis -tiel laboregi subite mi komencis vnvegi en mia laboro,
en kolapso nur dan k ' al sia severa éasteco. du semajnojn poste mi trafi Rarolan, kaj de
Kiam li fine edzigis, li mortis unu jaron tiam dum longe mi re ti vivega, iniciatema,
poste. Botticelli, Leonardo kaj Mihelan~elo preta por cio. La tatempa peno retrovi tiun
ne edzigis. Lastatempe mi legis en romano belegan taton tute fia ki (mi laboris 2 se·
jenan rimarkon : , Kiu sin donas al virino, ne rnajnojn ée arhohakado dum pa ko). Sed mi
povas sin doni al la arto. Sin dediCi oni ciam esperas retrovi, almenaii unu fojon
plu, In gustan recepton, kiu prodnktos tiun
povas nur unu fojon." Cu vere?
nlian Mil
Mi spertis du vivojn: vivon kvietan de intelektulo-instruisto, kaj "ivon de manlaboristo,
vivanta per la ciutaga strecado de sia fizika
, La vivo enuigas kiel rakonto ripetata,
forto. La dua krei en mi tian grandegan
Ohtuze tedanta la orelon de dormemulo.';
(provizoran) &angon de mia personeco, kc
Mi delonge sentas splenon kaj mordantan
gi prilumis por mi kelkajn nekonilajn flankojn de la karaktcr-fenomenoj. Mi trovis, ke enuon. Mi estas horno kun modcstaj kapa·
certaj karakterkvalitoj dependas multe pli bloj. kiu entas tiujn kapahlojn sufo'kitaj aü
de la bonfarto, ol mi supozadis : sajnis, ke simantaj, éar mi vidas nenian tiranlan celort
ekzemple la spiritpreteco kaj la takto depen· La talento de la horno estas io senfme eten·
da unuavice de gi. Au eble la ceno de debla : en lempo de granda stimulado nivelaj
kailzoj estas jena: la rohusta bonfarto kreas homoj farigas tal entuloj kaj talentuloj fari·
energion ka j la impulson clspeú gin ; ci tiu S"as g<'niuloj. Kaj la geniulo ce tia konjunk·
naskas kura~on kaj memfidon, kiuj siavice turo superas sin mero kaj fari~as ia Mikelan·
donas spiritpretecon kaj takton. Flankpro· gelo, Leonardo au Sekspir. Sed rti - ni
duktoj de éio éi esta bonhumoro, granda \ivas en lempo de putrado .
En ciu epoko troviga neelcerpebla provizo
societemo kaj ekstrovertisrno : simpatio kaj
da homa genio sed plejofte gi restas neekintuicio por aliaj.
spluatita.
Nur escepte - unu aií du-foje eo
Mi ciam estis konata kiel horno sentakta
kaj nedecidema. Mi akceptis tiun jugon kaj jarmilo - la epoko ricevas ekzaltignn fer·
tute ne konceptis. ke tio estas sangebla. Ke menton, kiu stimulas kaj treéas gis piejo la
mi, dum glora periodo (daú rinta kelkajn krekapablojn. Gis piejo? Veriajne ne: la
mona tojn ), povis farigi horno decidema, limoj de la homa krekapablo esta ankoraú

•
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ESPERANTO ANTAO LA TRIBUNALO
G. WARINGHIEN
ed ankaú car ce i1i rega ofte malgu taj ideoj pri
, e la unuan fojon nia lingvo prezenla
in
la alinj L. 1.-aj, precipe pri Ido knj Occidental.
nnta\1 juianloj: ni ~iuj memora pri íu DelegaLa idistoj knj occidenlali toj multe pli interesigas
da Komitalo, kiu ab olvis gin nur konsidere; al
pri
la teoría flanko de la problemo de L. 1., ol la
pj multaj konatuloj kaj ub la kondico, ke gi
Cetere ne e ta ec la plej malgranda
plibonigo
ian inlenon. Oni scin , kio okazi · <' p-i loj .
kauzo timi la veron. E p-o e la ncperfekta. tion
la malbonkonduta knnbo plu kre ki , dum In
Zamenbof mem konfe i ; ed ce iaj ñeperfeke\·ern1ora kaj allkoluma tribunalo for e igi en
tajoj gi po eda ankaü eminentaju kvnlitojn . .fi
la general indiferenteco.
opinin • ke mi demoustri , ke n niu el la
Ci-foje In tribunalo kon i ti
1 univer itnla
di kutilnj L. ( -aj e ta
up ra al E p-o,
vere kompetenta
3 eropago, kaj la raportanto e ti
ed.
ec
e
alíe
e
tu
,
mi
hava
ankoraü
¡¡ri la afero: ce la neprobabla pova okazi. Tiu
In konvinkon. ke la granda di vasti o de E p-o
kompctentn ju i lo, do, D-ro Mander . antaü ol
peza pli grave n la pe ilo, ol In bonaj kvalitoj
¡¡retendi jugopoYon uper nia lingvo, devigis in
de
giaj konkurnnloj • . Aliflnnkc, e In
uperflue
praktiki E pernnton duro jaroj, knj ni povn diri.
a erti, ke mi ntenda nenian bonon de antaulemIn• ti prm·is in mnjstro: al li efektive ni ·ulda
paj reformoj. Kun Znmenhof mi opinia , kc oni
11un belegnn tradukon de In diseado, kiun mi
ne po,·a pen i pri modifoj, i i
upera legdona
iam recenzi en ei tiu revuo, knj kiu re to plu
nnu ti la gramj ,·erkoj en nia literaluro. Lia nova in lanco decido pri la definitiva formo de la L. l."
Po t enkonduko en k\in partoj (1. La ruulteco
libro') k "llnkam de tre diver a karñklero, e la
de In ekzi tantaju lin .. ,·oj. 2. Ek patlSio de difinie m pli grava nek mnlpli intere a. Gi e. la unu
taj hngvoj. 3. ,.Lingua franca" knJ la kreolaj
ti tiuj \erkoj. kiuj honora In ciencon kaj In
lingvoj . 4. La ka' lingvoj . 5. ArUingvoj.) ekva du
u ton de la 'erkinto, kaj mi ne hez ita deklnri,
1 faro epokon en In hi torio de la L. J. ~npilroj pri .. Celo kaj inlenco de la artlin oj"
La al doro o e tn . ke tia verko aperis en la
kaj pri .. H· lorinj donitnjoj pri Volapük. Esp-o.
nederl nd ling,·o, re lanle liel ek ter la atingo
Ido, Occidental kaj ~ovial" .
d tr multaj europanoj. E peranta traduko, n\1
El tiuj 109 ununj pa~oj oni poYa . ec kiam oni
lmen
dapto, · ajna 'ere nece a . Provizore, jam legi In Historiojn de Couturat kaj de Dresen.
mt peno re umi gin ufiee detnle, por ke oni
nnkornil cerpi multnjn inlere ajn faktojn knj prib \'ti klar. n ideon pri la enhnvo knj ~ia valoro.
pensindajn ideojn: la aüloro e tn rimarkinde ini a erta celere, ke mio lraduko ne e lo eiam
formila, kaj lia dokumentado e ta plej freAa. Li
11 olute litera .
' <lifmn kun ftu ta precizo la celon, kiun fiksi al
En i anla\iparolo In nütoro deklarn .. Kvani la kreantoj de la kvin tuditaj lingvoj kaj la
am mi 'erko cela unualoke In lingvi tojn knj
kondicojn de ilia laboro . Tio estis la nece a bazo
nr j intelektulojn. kiuj, ne 1 rninte apartan por In écfa r•nrto de tia libro (In 3a ~pitro) :
L J- n, dezira orienti.gi en tiu nova tereno de
,.E ploro pri la valoro de Volapük, E p-o, Ido,
!in 'i lil..o. tomen mi
pera , k e gi prezento
Occ-nl kaj . ovial". Jen efektive, kion li diras.
llllkaü intere on por la nnoj de la diver nj L. 1.-nj en tie unua paragrnfo, pri ia metodo :
- nu p n
precipe pri In e pernnli loj, ne nur
.. Ciu el la pritraktitaj lingvoj cela fnrigi inter~ar i1i la . el la nombra vidpunklo, la plimulto.
uacin komprenilo, ed ciu el ili prezenta al i
diver maniere, kiel atingi tiun celon. Per mal1
l ViJ! Kumtalen ..• door Dr W . J . A. Manders: longaj formuloj, ni povn diri, ke Volnpük celas
P · 386 Prezo 7,50 nederl. florenoj . Eld .: J .
plej grandan perfektecon. E p-o plej grnndan
. uu ~ • P~nnerend (, 'ederlando}.
Kvin art·
implecon, ed kun In kouservo de ciuflankn
m 'OJ - Kompara e ploro pri la valoro de Yolaefikeco. Ido vota - almenaü en i
puk, E p ranto, Ido, 0<'<'identnl kaj ' ovial, de
D·ro ,q
inten<'o - - e ti nur plihonigiln knj pli

'=

tilann atingo de . fikelan~elo
e 1 nur tumpa parto dt> tio, k10n Ji proj kti kaj omenci .
ed kia malgaja kon
. k ec o unu
homo d miliono plenumas tion ldon Ji
apabla ! Ke la homaro e ta . tiel ricega je
lltcntaj povoj. ed nrce a ta Rene anco aü
Elizabeta epoko por irigi ilin : Kaj en aJiaj
nt'kon t tj · eé la

epok<'j tiuj grandioTaj kapabloj · tmn nekonataj, nü plenuma . eble la dekonon M tio,
kion ili povu 1
Je , la latent homa kreivo e tas nekonata
forto . Cu ne Dante Gabriel Ro etti in piris
ian kYietnn, palknrakterau edzinon gi tio,
ke i ekprodukti artnjojn kizojn, kiuj montri e· fajreron d
enio ?

nombre unu mal-vorton lnter 64 vortoj, en la
,. Habeno de Bnharal1" (pll posta je dek jaroj, almenau) unu inter 50, en la ,Teatra Korbo" de
Bnghy uniJ lnter 116, kaj en ,.Preter la Vivo" unu
lnter Hl6 - rezulto de pli rimnrkinda, ke Baghy
en 1933 publikc met 11in sur la flankon de la
jnpnnoj, klnm tiuj ekbntalis kontraü In neologlsmemuloj.
Ankaií prl la rclntive ofta uzado de ek- ée la
hungarllngvuloj trovi~as kurioznj clferoj : la pro·
porclo de ofteco de mal- knj- de ek· estas en la
,Rabeno de B." 328 :127, en la ,Teatra Korbo"
66 :43, en la ,lnfero" de Kalocsny 321:148, dum
en la .. Strnngn Dutiko" de In franco Schwnrtz ~
estas 67 :9.
Prl -nn- In nütoro notas, el In analizila korespondndo, la jnm konatan knj ne subpremeblan
t ndencon uzadr tlun sufikson por cluj popo!·
nomoj (bulgaranoj, anglanoj, italiano}, ru•anof,
francanoj, turkanoj, hispano} estis renkonlitaj

de 11) .
Prl

·UJ·

U konkludas: ,oni povas antnüvidi, ke

J·un In lempo ·uj. devoc¡ tasi la lokon al -io kaj
nl ·!ando, ed onl n povos onkoraú nntaüvidl,
kiu el tiuj du In taj formoj finfine triumfos"
Pri · ig- knj ·i&· lin tracsploro de lo korcsponda
matcrlnlo montrns, ke tre multaj esp-istoj eraras
prl lo uzo nii neuzo de tluj du sufiksoj, car lli
ne povas {tuste memori lo traru¡itivccon au ne·
transitivecon de lo vcrbnj rndikoj.
Konklude al In vortfnrado en Esp-o, D-ro Man·
dcr deklnrn , ke la vortmalrieo, príncipe intenclta de Znmenhof, restas, mnlgrni't la nombro de
lo neologismoj poste cnkondukitnj de Zamenhof
mcm, knj de liaj sekvantoj, potenca helpilo por la
lli!·CÜropaj popoloj, kiuj per tiu scnfina multformeco de la kunmetndo, povns malsar~i sin je
In lernndo de prza vortnro.
Pri ln ldo-vortRro, D-ro Mnndcrs detalc difinns
ln multnjn nflksojn kaj la famnjn regulojn prl
.. renversebleco", por konkludi kun Jespersen (kiu
mem en 1928 npo tatiAi de In Beaufronto sekto):
.,Klom oni skribas en Ido, oni cia·m trovi~as
nntaü ln demando: cu ln logiko ci tie permesas
ni mi cnpere derlvadi, nü cu mi devas uzl sufik·
son, knj klun? Sk ribo, skriburo, skribajo; vundo,
vunduro,· impedo, lmpedilo, impedivo; grupar,
orupifar, grupigar, grupozar ... '1 Kiun mi elektu?"

Pri In O cldentala vortaro, la aütoro montros,
ki 1 von Wnhl intcncls kaj sukcesi .,enkorpigi lo
int rnacinjn vortojn n unu regulan sistemon d.e
d rivndo". Efekti e vortoj, kinj .. television, stobt·
llsatlon, nmabiliU\, colore, plantnge, cigarette, pro·
m nado, h rbnrium" esto r gule formataj Occ-nlnj
el rlvnjoj. - Sed montrita stas anknü la multegaj
nfiksoj (01, el kiuj mullnj estos sinouimnj) knj la
.sennutonoro co de la li1tgvo.
Al clo tío aldoni~n la mnlfaclla nkcentado: la
nkc nto falos sur In voknlo antaünntn la Instan
konsonnnton - knj tiu regulo estas mulle pll
mulfacll npllkebln, ol ln oin, enr ~ praktlke
aignlfaa, ke onl akcentns jeo la lastan (,.autor"),
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Poemoj de Sándor Petófi
El la hungara: K Kalocsay
La poetoj de la XIX. centjaro
La kvarbova veturilo
Oka.r:is - ne en Pe!t, W tie ne
Okazas io tiel romantika Okazis, ke sidigis sin sur ~r·
La gesinjoroj de grupet' amika.
Sur ea ro, jes, kaj ec sur earo bova :
La jungo e tis bovo·paroj du.
Sur la landvojo, kun la veturilo
Tiuj kvar bovoj pasis lante ptu.

Facilanime sin neniu
Dedicu al surkorda lud',
Tre gravan taskon sur sin prenas,
Kiu nun tusa.a al liut'
Se vi kapablas kanti sole
Pri l'propra ~ojo kaj dolor',
Ja vio la mondo ne bezonas,
La sanktn lignon metu for.

La nokto helis. La palvanga lun'

lradis tra sirajoj de nubaro,
Klel mal~oja damo, kiu pri
La tomb' de ('edzo ser~s en tombaro.
Negora vent', parfumon aeetante
De l'herboj, vagis sub la stela blu'.
ur la Iandvojo, kun la veturilo
Tiuj kvar bovoj pasis lante plu.

NI mignts en dezerto, k.iel
La judoj laií la voj-preskrib'
De l'flamkolono, kiun Dio
Alsendis por la migra trib'
Nuntempe kiel flamkolonojn
Poetojn donis Dia man',
Ke ili gvidu la popolon
El la dezert' al Kanaan'.

Ce 1 ocieto estis ankau mi,
Kaj u te al Elinjo mi najbari.&.
Ceteraj anoj de la kompani'
lnterparolis, kantis, sercojn faris,
M1 revis, kaj mi diris al Elinjo :
.. Cu ne elekti stelon por ni du?"
Sur la landvojo, kun la veturilo
Tiuj kvar bovoj pasis lante plu .

Poetoj, do tra fajro·akvo
Ek por popol', ek por la ver'l
Malben' al ciu forjetinta
Standardon de 1' popol-liber'.
Malben' al eiu postrestanta
Pro pigro a u pro malkur~·,
Ke, dum popolo luktas, svitas,
Li me m ripozu en ombraj'.

.,tu ne elekti stelon por ni du? "

Estas poetoj falsaj, kiuj
Malice trompas per malver',
Dirante: haltu, ear ni staras
Jam sur la promesita ter'.
Mensog', mensog', ilnpertinenta!
Jen milionoj por refut',
Kiuj malsate, malespere
Sin trenas sub la sarg' de brut'.

.li diris al Elinjo enrevi~e.
.. in al la dolco de ei tiu bor'
La stelo rekondukos memorriee,
Se iam nin disigos la destino."
Kaj stelon ni elektis por ni du.
Sur la landvojo, kun la veturilo
Tiuj kvar bovoj pa5i lante plu.

ien la antaulastan (,maschine"), jen la antaiíantal1la tan silabon (,linea"). Krome oni devas
•cii, unue ke la plurala finajo -s kaj la adverba
-~en ne inOuas la akcentlokon (,.famrlies", .,practít'almen") ; due ke la finajoj -bil, -ic, -im, -ul,
·um neniam ricevas la akcenton (.,stibula" citita
d~ D-ro Manders estas preseraro de ,Occidental
dte Weltsprache", anst. .,stimula"). Fine enestas
nere~laj kazoj, en kiuj la akcento esta.a principe
montr~ta per supersigno (buro, Arbor, sup~"). Por
montn la oftecon de tiuj lastaj kazoj, D-ro Mand~r .~olas, ke en hazarde elektitaj 5 pagoj li trovu gu 74 supersignojn. Vere estas, ke von WafÍl
de~larls, ke ili estas necesaj nur en la lemolibroj
kaJ \ortaroj: tío, respondas D-ro Manders, ne

estas plene ~usta, ear ekzistns homoj, kiuj lerna.a
lingvon nur per legado de tekstoj, kaj por L. l.
tio sajnas ee la plej bona maniero. Oni devas
konfesi, ke multaj el tiuj neregulaj akcentoj devas
esti nature prononcataj de la kulturitaj homoj,
ec sen supersigno, sed tio ne estas ciam la kazo
(ekz-e .,ecó, moné").
Ankaií ee la derivado, sub la unua"ida kompreDt>hleco, kasijas multaj malfaciloj: por atingi
regulecon ee la internaciaj vortoj, von Wahl elpensis tri regulojn (kiuj, same kiel la Tri Musketeroj, estas efektive kvar) :
antaií ol almeti al verba radiko la sufiksojn
-ion, -or, -ora, -iv kaj -ori, oni de vas :
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e pretú el abundo-korbo
Cíuj e e povo jam.
la rajto·ta.blo
ÍUJ
le trovos jam,
lumo de pirit' briligo
Ciun fenestron de k.aban',
Tiam ni povo diri : Haltu.
Jen e5ta jam la Kan.aan''

Kia hel' sur Ciel'
hel
Sur éiel'.
Kia verd
ur la berb .
Inter cielo blua. venia kampo.
Alaudo laúta kantas trile.
Ello · sunon per La kanto.
La un' rigarda
jubile.

& tiam? halton ní ne konu.
luktu per eneesa ag', 1' vivo eble pro l'laboro
• 'enion dono por pripag',
La morl okuJojn niajn fermo
Per milda kiso, dolea rav',
Sur ilk-ku eno, per florAnuro
ubla o nin al lomba kav'.

Kia hel '
Sur éiel'.
Kia \""erd'
nr la herb'!
Cielo binas, venia& ter·, printempa! ...
Kaj mi, kompleta idiolo,
Jen, rimojn tie éi Car¡>enta
En mia treta Ca.mbro·grolo.

La poezio

Tibisko

Ho ankta poezio, kiel trela5
Kaj humiligas vian gloran dignon
La malsprituloj guste lúam ili
Klopodas levi vin l Ci viaj pastroj,
Ja ne anktoleitaj, deklaradas
Per laúta voe.o, ke alon vi e tas,
alono brila, lu a, grand injora,
En kiun sole en ciritaj suoj,
Plej etikete oni rajtas pa5i.
Silentu jam, ho vi, profetoj falsaj,
Silentu, eé en unu vort' ne pravaj
La poezi' ne esta babilejo,
En kiun paraduloj, sarkindajoj
De l' ocieto ira klaéi vante.
Ci estas pli, je , konstruajo, kiu
Por eiu ajn malfermas iajn pordojn,
Por ciu, deziranta tie pregi,
Do : katedral', en kiun ebla pasi
Kampulsandale, knj ec nudpiede.

. fi, omere, en vesper' rugluma ,
Halt.is ~ Tibisko serpentuma,
Kie kuras Tur al gia sino :
lnfanet sur bruston de patrino.

La river' kun tia mildo flata
Fluís
la ablobordo glata,
Kvazaú tímis, ke per puntoj ondaj
Sunradioj estu e- tumblontaj

ee

Sur riverspegulo, ruge-brile.
La radioj dancis fe- imile.

Oni kvazaü aúdi! paso-sonojn
Kaj tintantajn ete-etajn spronojn.
Sub mi flave la tapiSo slima
Sin etendis gis herbej' prok ima.
Kie kusi largaj fojnostrioj,
Kiel en la libro la linioj.

a) ce la radikoj finignntaj per -a au .¡ aldoni .t
t.,nmn"
.,amat")
b ) ce la radikoj fini~antaj per . e sangi -ye
Pn -t (,atinye"
,atint' ').
e) ee la radikoj finigantaj per -de alí -re, sangi
tiujn literojn en -s (,.vidP" = .,vis" ,curre"
,.curs")
d)
la radikoj finigantnj per alía kon~onanto
pht ·e, imple forpreni tiun -e (,.invente" = .,invent").')

=

=

=

ce

1) La tat mpe, onl elpensi alían formon por la
,Wahlaj reguloj", forstrckante la radikojn finigantnjn pcr .yc {oni nun dira .,atinger", sed ,dis·
Untcr"
atingi, distingi', sed oni devis escepti
l..vin , neregulajn verbojn"

=

Tiakondice, li ri~vas , regule" formojn, kiaj
,amat-ori, extint-or, vis-ion, curs-iv, invent-ura"
ktp. Sed -ro Manders rimarkas guste: ,.Kvankam
oni ofte povas dedukti lau tiu metodo la infínitivon lekz .. , destruct-ion". do : ,.destruct-er"), oni
ofte ankaií riska erari, ear oni neniam pova
diveni, cu la forigo de la sufiksoj -ion ktp. 'lasa
post si primaran aií modifotan radikoo : ,.de·
finit-iv" respondas ne al ,definil-er", sed al
, defini-r". ,.adhe -ion" ne al ,.adhe -er", sed al
.ndher-er" ktp."
Jen cetere tia fina jugo pri Occ-al• ,.Oni devaa
konfesi. ke von Wahl plene atingis sian celo.~: 11
cclis difini derivregulojn, kiuj ebligos ricevi ctujn
inlernaciajn vortojn en la formo, kiun donls al
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Trans ~~ kusis, en majesf seruuma,
La arbar', interne jam malluma.
Sed ,·espero sur Rtn fajron sutis,
J\Yazaií bruli ~i liaj sange gutis.

Dirls mi: Tibisko kompatinda!
Kial do vi per kondamno blinda
Gin in ultas? Estas ci riYero
La rh'er' plej milda ur la Tero.

Estill sur la transa bord' rivera
Arbelar' genista kaj avela,
~lontris sin tra breéo de rhranereto
~lalproksima tur· de ,-ua~eto.

Post kelk t.agoj el la dorm-trankvilo
.Min alarmis danger-sonorilo.
,,La inundo, la inundo!" - brui .
;\fi rigardis : mar' m in cirkaufluis.

Kiel rememor' pri tempoj belaj,
Flosi supre nuboj roze-belaj,
Kaj tre fort>, reve, travuale
La Karpatoj min rigardis pale.

Frenezul' post rompo de kateno:
Jen, Tibisko kuris tra l' Ebeno,
Hurle rompis digon, mu~e boli ,
Tutan mondon gi engluti volis.

Bru'nenía. En silent' solena
Nur kelkfoje fajfis bird' serena.
~lalproksima muelil-murmuro
:o;e pli lautis ol la zuro' de kulo.

Kiam mi ekvidis vin, knabino ...
Kiam mi ekvidis vin, knabino,
Sammomente, tuj mi vin ekamis,
Ce 1' ehid' mi estis kiel arbo,
Kiu per la fulma frap' ekflamis.

Venís kontraü mi al bordo transa
Kampulin' kun argilkrueo ansa;
Si In krucon trempis, min ekvidis,
.\.lrigardis, poste forrapidis.

Arb' mi estis, seki~intn arbo,
Kies brancojn vento rompas, rulas.
1 ·un mi ~oja , ke mi estis tia,
Car plej bone sekn ar!>o brulns.

Tie ~tari mi, senmove, mute,
La piedoj radiki~is tute.
La anim' vertigis de 1' pleruro
Pri 1' eterna belo de 1' Naturo.

La kokino de patrino

Ho • ·aturo, inde ne glorebla!
Vio konkuri tango estas febla.
Kla grandol Ju pli vi silentas,
Ja vi des pli brile elokventas.

Panj'kokino, kio estas?
Cu vi en la cambro nestas?
Dio fakte vin favoras,
Via stato ege floras.

alfrunokte mi al farro' revenís,
.li fresfruktan vesperman~on prenis,
Kaj babili longe kun l' amikoj.
. fez e na gris fajro el salikoj.

Si kuradas, kaj si klukas,
Ec la keston si surflugas,
Oni eion éi toleras,
El la cambro sin ne pelas .

ili la romidaj lingvoj. La rezulto de tia laboro

las homogena kaj harmonía sistemo, kiu estas
~enpere komprcnebln de In intelektuloj, kaj kiu
ce nura upraja ekkonatigo ne malkasas sian artefaritecon. ed la vera demando estas, eu la celo
~e von Wahl estas gusta. Kia estas la profito, krei
hngvon tuj legeblan nur por la kulturitaj homoj ?
e. tiajn homojn oni votas ti gi, pli facile estas
uz1 tuj la francan lingvon. La tuta sistcmo de
Occ-al supozigas fundan konon de almenaií uuu
r~mida lingvo. Kiu votas esprimi sin en Occ-al,
hu ne povas uzi la prezentatajn afiskojn laü !>Ía
bon.troro, sed Ji devas uzi nur liujn, kiuj kondukas
al 1~1ernncie konatn vorto, alt al dcrivajo kun
romHia aspekto. Jesperscn diris : , Tie, kie unu

ufikso ufitas, Occ-al ha vas multajn : coquetterie,
alless, verila, liberta, longore, mnladie. Reguloj
ne estas liveritaj, knj ne povas esti liveritaj, krom
la jena: oni eklernu kelkajn naciajn lingvojn, kaj
eksciu el ili, kian sufikson oni devas uzi. Kaj
ee en tiu okazo la lernanto povas heziti, cnr In F.
, longueur" {de kie : ,longore") respondas al la L
,tunghezza", kun la sama ufikso, kiu estis
difinita por , alte s". (Internacia Lingvo, p~ 97 )".
Tiu jugo de Jesper en estas tro severa, car oni
povas lerni la uzadon de la afiksoj ankau per la
funda studado de Occ-al. Pli \'ere estas, ke pri
individua vortfarado oni apenaií povas paroli en
0cc-al Se oni deiras de la bipotezo, ke la L. l .
devas pli mnlpli frue sennecesigi por mullnj la
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Pell? Ho l Sin oni !ate,
Kiel turton, nutras flate.
Si el graj noj elektadas,
Re~o ne pli bone statas.

Jen Xarpat' vi estas, kaj mi, nubo,
Vian koron sturmas per la tondroj,
Jen rozuj' vi estas, kaj mi trilas
Najtingale sub 1 doleaj frondoj .

Panj'kokino, por ci ~io
Estu en vi devkonscio l
Jes, klopodu lau la povo :
Al patrio' ne manku ovol -

San~igadas mía am', sed ceson
Ne konante vivas kaj abundas.
Gi ne malforti~as mildigante :
E~ trankvile, la river' profundas.

Ribelís muge maro

Hundo Hirt'. orelu bone,
Mi paro las nun admone :
Longe servi.s vi ce-dome.
Ciam brave ciam borne.

Ribelis muge maro,
La maro de l'popol'!
Timigas ter', ~ielo
Pro la terura svelo
De gia saúma bol'

Ankaii de nun brave vivu,
Kokinsangon ne soifu,
Sin amiku en intimo,
Solan ricon de patrino

Cu ci muzik', ci danco
Vin frapas per konfuz'?
Jen, la gis nun senscia
Nun povas lerni, kia
Esta popol-amuz'.

En cent formojn mia am
sin vestas ...

La mar' kui~as, hurlas,
Kaj kun fendita rip',
Kaj kun sirita velo,
Senmaste, al infero
Subdronas Aip' post sip '

En cent formojn mia am' sin vestas,
En cent formoj vin ~¡ fantazias .
Jen insul ' vi estas, kaj ~i. fluo
Sovagega, ~irkaií vi pasias.
Alüoje vin, ho mia dolea,
Mi imagas katedralo svelta,
Kies murojn kovras mía amo
Alte, kiel la hedero verda .

Furiozu, ho diluvo,
Furiozu en líber'!
Montru profundajn subojn.
Kaj jetu ur la nubojn
La saiímon de koler'l

Jen vi estas riea vojaganto,
Kaj la am' atakas vio bandite,
Jen ~i, kiel pía almozulo,
Petas vin bumile kaj hezite.

Surskribu por eterna
Atesto kaj instru':
Supre la ~ip' situas,
Sube la akvo fluas,
Sed estras ja la flu'l

studon de la fremdaj lingvoj kaj tlo estas
ankau la opinio de von Wahl - tio signifas, ke
en la estonteco tiuj homoj devos eklerni la vortaron de Occ-al kune kun éiuj giaj kunmetajoj
kaj derivajoj preskaü en la sama maniera, kiel
oni nun ternas la derivajojn de la franca aií de
la hispana. Sendube Occ-al restas m~lte pli facila.
ol la nnciaj lingvoj, dank' al la relativa reguleco
de sia derivado kaj al sia facila gramatiko, sed
por tiu, kiu ne hava la apogon de la romidaj
lingvoj, gia istemo de vortfarado esta
uperita
de Esp-o kaj Ido pri la facileco, dum pri ia
oplikeblo gi estas superita ee de Volapük .
Oni ne forgesu ankaü, ke tiu imitado de la
romidaj lingvoj kaj la evitado de cio, kio povas

fari la impresou de arlefariteco, povas esti iatata
nur de liuj, kiuj fnmiliari~is kun la romidaj
Iingvoj. Se iam devas okazi, ke multaj bomoj kon·
lenti~os lernante nur Occ-al krom sia gepatra
Jingvo, tiuj homoj, se nur ili ne apartenas ni
romidlingvaj popoloj, tiros tre malmulte da pro·
filo el la fakto, ke la Occ-nla vortfarado senigis sin
jc ciu apriora elemento" (pg. 198-9) .
Komparante la meritojn de la diversaj L. l. pri
la vortfarado, d-ro Manders resumas sian studon
per tio, ke ,Zamenhof iris plej malprokslmen en
la uzado kaj algustigado de la afiksaro, ke la
idistoj eraris, rlgardant<! la internaciecon de la
vortaro pli kiel celon, ol kiel rimedon: kaj ke
von Wahl limigis in je la analizo de la ekzls~·
taj internaciaj kunmetajoj, preterla.sante la facdan
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kr don de novaj kunmetoj: tia aútonomeco en
la ~ortfarado ekzistas en Volapük, en E p·o kaj
Ido sed plene mankas en Occ-al kaj parte en
f!lorial•
Sume estas nejuste kritild vortaron,
~· ~ entenas vortojn aú derlvalojn, kiuj
:::ronne ne ha,·as par:ai.elojn en la okcide~t
tilJ'OP&j lingvoj. La decidJga demando e. las, cu
ti vortaro hava'i altan gradon de efikeco kunigita
racíla lernebleco. S't! unu kema . temo, de
~ típo de E p·o, alpo~as ~ome gra ~jn intelek·
tajn profitojn (kaj m1 opmias, ke tJa e tas la
okazo), liam eiuj aliaj konsideroj havas akcesoran
valoran" (pg 216).
IV Gramatiko. 1 iu éi ~pitro e tas kompreneble la plej runplck a, kaj la aútoro ekzamena
insekve eiujn punktojn: la artikolo, la sub tantivo
nombroj, genroj, kazoj), la adjektivo, la adverbo.
la pronomoj, L1 numeraloj, la verbo, la prepozi·
cioj, la konjunkcioj (= ubjuncioj) kaj la
ortordo.
Mi ne pova
ekvi lin en ciuj detaloj d Ha
csploro; mi resume diro
ke Ji evere kritika
la tutan gramatikon de E p·o, kiu ne obeas la
fundamentan principon de Zamenhof, t. e. la fac:íl.an lemeblecon. Sen granda malfacilo, Ji montanali2o de ia koresponda materialo
unplaj 6p·istoj tre ofte pekas ontraú la
tJ o, 1 akordo de la adje ·ti ·o, la distingo
r dj ti o aj abverbo. la gu la uzado de la
J participoj ktp. • ·ur - mirige - la la·
o d 1 korelativoj trovas favoron Ce Ji, pro la
penm to farila en 1937 en U ono. Car mulj
OJ euajne gin ne konas, ed havas ja
aúdi plendojn pri la arlefariteco de· tiu
, mi traduko la lokon : ,. ub la aü picioj
de !ALA o ni organi.zi jenan cksperimenton: 20
itataj tudentoj, havant.aj pecialan scion
d
nek de Ido, tudi la 45 tabelvorp-o k.aj 1 re pondajn vortojn (nereguturajn} en Ido, dum 9() minutoj en
La af ro ti arangita tiel, k 10 el
• p-ajon la 4. de jaouaro kaj la ida·
dum la 10 aliaj tudi ínver la idaJon
4 UJ
p-ajon la 5. d januaro. Po te, lá
6 d J
ro okaz' por la 20 tudentoj unu
kt
r zuJtoj esti. : por In traduko de la
ottoj l la L I. en la anglan ling\'On , la
llelnom.bro de la gustaj respondoj estis 44 pri
~ kAj 43 pri Ido; por la lnver a traduko el la
a,qla en la L. L-a.n. la meznombro de la gustaj
"'J''OIdoj t 32 pri Esp-o kaj 15,5 pri Ido. Kaj
_raporto konkluda : .,La E p-a istemo de koreOJ
ti kritikat
·iel art C rila, tro i tema
aj malfacila; ni propra ekz meno kaj per ooaj
. OJ In Jinígi nin al l:t • ma kriti o. d niaj
ph. bj ek p rimentoj in trui nin pridubi ian
al
n Langu g~ Learning, a Report to 1 LA ,
Colombia nher ity, , 'e · York. 1933) ."
jn 1 la gramalíkaj malfaciloj de E p-o
l.tp ·ri"i llaín•ola • kuzatívo ncakordo
.la .d~. tl~o), aliajn lí kontraúe 'pligravigi
tn lnfmthVf>J en -ar, -ir, . r; intezaj verhaj
f~rmoj en -ah·, P. '· ktp .. faJe Occ-al ksj ·ovial
~ lut mala~eri. i , j la plena aprobo d D-ro
E~ O\Jal - almenau en i. primith·a
~rmo - iri pli malprok imen ol Occ- 1, r gi
d'
~ur un~ ~rban formon kaj aldonas l gi
1
eraajn P rt1kloJn por formi la tcmpojn kaj

Dometoj svarmas en dana land ·
F.dv. SOdenbera
Dometoj varmas en dana land',
mU-mil, naJbar' ce najbar',
kun rugaj brikoj kaj roma fum'
de dona tagmang-prepar'.
~lil-mU Aardenoj divida ain
en bedojn kun flor' ée flor' pre~ejaj turoj malantaú montet'
kaj eJoj plej etaj
r fjord'.

.. ::n

Vojetoj pulsa en darui land'
renkonte al éefvoja gaj'.
Alaúdoj trila kun turdoj, dum
ukoloj kria en maj'.
Snsura
erdaj arbaroj en
la tumo klarega de 1' un' g¡ bril~ ur ilka ve tajo kaj
sur plej eluzita katun'.
Dometoj svarmas en dana land',
mil-mil, na.jbar' ée najbar',
kun rugaj brikoj .k.aj roma fum'
de dana tagmang-prepar'
Ho, karaj al mi Ci domoj kaj
~rdenoj ·un flor' kaj bra ik',
arbaroj verdaj ée fjorda blu',
kaj uno, de ~iuj amik'.
.fi amas mil-mil bometojn en
laboro ée dana la bord',
kabanojn po rajn ée la ojet'
aj füboatojn en rjord' mil laborulojn en daúra lukt'

nur ven a post perdoj kaj pen' Ho, ve al éiu cclanta in
remetí en klava katen'l
elodio: 0/uf Ring.

El la dana: Poul Thouen.

modojn C.,me ha amn, me '!al ama. me bli
ama"
ami • amo , esw amnta), dum
c-al
ankoraiJ di tingn
formojn kunm lit jn kun la
infinitivo (,,yo ·a m r" = mi amo
kaj aliajn
kun la participo (.. o hal tunat, o e amat" = mi
a mis e ta am ta). ed , 'ovial i flonke di tinga
ankoraü du pa!>h·ojn ( tata J..:aj iga ). kio ne ekzi.-

=

la

~n Occ-~tl.

\'. Konkludnj. ,.C:iuj éi tic pritraktitaj lingvoj
,•.,la U7.eblaj. Tiu jugo npoga. in n
ur la teorio,
,.d ur la praktiko. Volnpük, E p-o kaj Ido
t~
paro) taj de miloj da homoj, apnrtenantaj al éíaj
ociaj kla oj kaj al ei j nacioj. Occ·al nun akirn
ne malmultc da adeptoj (precipe intelektulajnJ
knj sajna e ti venkínta Idon . MaJe • 'ovial r tA
11nkouú ée ek perimenta
Uldio... Kvank.am
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Occ-al kaj Novial ne povi'l g1 nun pruvi, kc ili
estas uzeblaj por grnndaj amasoj da ne-intelek·
tuloj kaj por homoj. kie gepatra lingvo estas tre
diferencn de la romidaj, lamen ni povas supozi,
per analogio kun Esp-o kaj Ido, l{e tiuj du ling·
,·oj estas tai'1gaj ankau por generala uzado. Tio
lamen nesignifas, kc oni devas rignrdi eiun el In
prilrnktitaj lingvoj en In sama maniera ... "
La aütoro poste resumas la cefajn karak·
lcrizilojn de la kvin lingvoj. Lia ju~o pri Esp-o
kontraümetas la vortfaradon al la gramatiko. La
unun, kun la senlimn uz<>bleco de la afiksoj, estas
preskau perfekta. La c;ola craro de Zamenhof
estis ne elekti implajn vortojn por kelkaj tre ofte
uzataj kaj simplaj norioj. kiaj : mnljuna, malgranda, malfermi , mulpli, malsupru ktp . Celere
Znmen!lof mem ofte enkondukis neologismojn
auslataií kunmelik'lj vor toj : li do sentís mem, ke
troa limigo de lu vorttrezoro ne estas eiam gnjno.
Kinm temas pri tre ofle rekontataj vortoj, la
malavantago de kunmetita formo superas la avanta~on de radiksparo; tio estas senlebla precipe ce
la pluformado lmalgrandigi, malfermigo, patrineco ktp.).
fale ,la malforta punkto de E p-o e la gia
gramatiko. Zamenhof jn pretendí , ke liajn 16
regulojn oni povas lerni en duonhoro : sed kiom
gravas tiu eblo, se tiujn regulojn oni sukcesas
:..pliki senernre nur post langa prnktikado? La
deviga akuzativo, In ::~kordigo de la adjektivo, la
distingo inler adverbo kaj adjektivo, la refleksa
poseda pronomo, la kunmelitaj lempoj, eio tio
postulas tiom da pripenso, kiom da rutino. Aldonu al tio la subtilajojn de la akuzalivo de direkto, de la objeh.ta predikativo, de la adverba
formo de la predikativo en sensubjektaj frnzoj
klp. - jen kion oni ne povas lerni en duonhorol
Esta vere, ke oni ne povn fnri gramntikon, kiu
estus oportuna por ciuj popoloj kaj ciuj individuoj. Vere ankaü estas, ke ekzi tns limoj al la
serco de plej granda simpleco. La L. l. devas
posedi nltan gradon de uzcbleco - knj tiun nekontesteble atingis Esp-o. La erara estas pli~ te,
ke por tio oni ne uzis la plcj simplajn rimcdojn,
kuj tiu eraro estas gravn ce nrtefnrita lingvo, kiu
celas ~cneralan uzndon " (pg 345) .
Al Occ-al D -ro Manders riproea precipe la tro
limigitan celon , kiun difinis al ~¡ ¡gia kreinto.
Von Wahl de tini~ gin nur por tiuj, kiuj efektive jam okupa sin pri inlernaciaj rilatoj , t. e.
nur por tiuj, kiuj jnm faris nllajn studojn kaj
konas almenaü unu romidan lingvon. Tiu opinio
e tas funda ernro. Tiuj kulturilaj homoj estas
guste tiuj, kiuj mnlplrj hrzonns ilon por intcr·
uaciaj rilutoj car ili jam po edas por tío la
lcrnitajn naciajn lingvoju. La ckz mplo de Esp-o
monlrns, kl' artefarita lingvo disva ligas precipc
ínter homoj, kiuj havn preskn\1 ncnian scion pri
fremdaj lingvoj, knj kiuj gu te uzas Esp-on por
Ctrienti in sur la tereno de la internaciaj rilntoj .
Krome ne estas gu ·ta opinio, kc la L. I . disvns·
tigor, nur en la !ando.; angln lingva j kaj romidlingvnj, pri kiuj precip<' inlí're. igas la internncia lrn fiko: ec se ne paroli pri la grnndn disvn ti~o dí'
Esp-o en la iama Rusia, en la antauhitlera Germanio, oni scia , ke gi trovis la plej favoran

grundou en lu mulgrandaj nacioj de la centra aií
orienta Eiíropo, kaj, eksler Europo, en la malproksima Nipono. Oni cetere pavas rimarki, ke
se Esp-o pro sia strukluro mallogns la intelek·
tulojn , Ido, kiu ekzistas nun jam de 40 jaroj, estas
pli lai:ídata ol lernata de liuj samaj intelektuloj
kiuj fnvoris ginn naski~on, kaj ke Occ-al en siaj
25 jaroj da ekzislo estas almcnnií liverinta In pruvon, ke In intelektuloj ne sentas urgan bezonon
d e L. l. Dua malnvantago de tiu lingvo estas ~ia
vortfarado: von Wahl rigardis, kiel plej grandan
superccon d~ Occ-al, ke gi entenas neninn aprioran
elementon. Giaj afiskoj estas elektitaj malpli por
konstrui memst~•rajn kunmctnjojn, ol por rekonstrui In jnm ekzistantajn internaciajn vortojn
de romida deveno. Oni povns admiri, ke li reduk·
ti la vortfarndon ele la romidaj lingvoj en tiel
relative simplajn regulojn. Sed, kiel ajn ingenia
estas tia sistemo, gi havas malgrandan praktikan
valoran. Dum en E'lp·o al! Ido oni povns kom·
bini la lingvnjn elemcntojn libere, tio estas neebla
en Occ-ol. Ciu k nnmetajo, kiu ne respondas al
formo uznln en In romidaj lingvoj, estas tie mal·
permesaln. Se oni zorgas nur pri lo propro signifo
de la nfiksoj knj radikoj, oni neeviteble estas al·
kondukata al krendo de vortoj kiaj ,militariatu,
affabilerie, esperore, povrificar, cnpitolario, libe·
ríe, mortantic, commPnsntion" klp.; kiuj, kvnnkam
leorie korektnj, estas turnen eraraj, car la tradido de la romirlnj Iingvoj truclns la uzon de aliaj
samsignifaj afiksoj (, militarism, affabiliti\, espe·
rantie, apovrir, capitalis!, liberti\, mortalita, com·
mensament" ktp.) . Tiu, kiu ne konns romidan
lingvon, devas du lcrni eiujn liujn kunmctojn kiel
simplnjn vortojn. Vere e tns alifJnnke, ke tiu, kiu
konas romidan lingvon, povus unuavide legi
occ-alan tek ton - kion oni nc povu diri pri
E p-o aú Ido.
Ankaü In gramatiko de Occ-al e tas pruntita en
tutaJo de la okcid<>ntaj lingvoj. Von Wnhl ci tie
montris lre bonnn komprcnon de la problema .
. 'eniu el la alinj nrtefarilaj lingvoj povn · fieri pri
tic! impla kaj celtnugn gramntiko, kiel Occ.nl.
Same pri In ortografio Jwj prononco, Occ·al sek,·as In kutimojn de la okcidenlaj lingvoj.
Cio tío estas nprobindn, e oni difinn la L. I.
nur por tiuj, kiuj jmo po cdns vastan lingvosciencon. ed male, In L. l. devas antau cio koncerni
liujn, kiuj scins nur ian gepatran lingvon, kaj por
tiuj nek la climologiu ortografio, nek la romidn
deriv istemo hnvas valoran. ed ili trovas ja pli da
pofito en fonetika orlogrnfio knj en aútonoma
si temo ele vortfnrado." Pg 34
352.)
La Insta l-apitro e. tus dedicitn al la .. Lingvistiko
kaj In ~rtlingvoj", interalie ni la enlreprcn? d~
!ALA. Gi rnkontas pri la inteno de la cefaJ
lingvisloj rilale al la ideo d L. 1., knj mon~rn.s:
kiel, komence tre mnlsatantaj knj nekredem:tj, 1h
finfine ekvolis pnrlopreni mem en kreado de L. J.
El tiu cnpitre mi trndnkos nur unu tre intere an
pngon de Jespersen, kiu mcm patropreuis en ~~
konstruo de du projektoj de L. 1.: .. ·(· esta ~·
Lie In loko diskuti li diris eu la 2n lnternacul
•
• 1
Kongrcso de In Lingvistoj, pri la meritoj au ?
mahneritoj de la di ver ·nj proponitnj L. I -aJ:
E p-o Ido klp . La í'leklo ínter ili nr po,·as esh
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Li revenis hejmen
Rudolf Kresal
ki 1 ~nfo it
ri ·de ob r ·anta, li
taraS antaü la brulr tajoj de duoolign.
domo ur dekli ·o, uper la taga aklo. ame
ü tllTÍ5 ank ü ntaií multaj jaroj. kia.m la
dom e ti nkoraü endifekta.
me en tiu
la 0 ki m li ek ·oj;1!!i fremdlanden,
rci la
- on. Ti m li h ,; ankoraü dud ·tri j rojo.
Li fini la milit en on re enis bejmen, -ed
laboron li oe tro
Iu flustri
1 li en la
orelon:
tf li - . • derlando - B lgi
Frando. Tie oni tr a laboron. tie oni 5ata
Iovenojn. Ili t t· humilaj kaj dili entaj. Tii
labore~ ·iel nigra brutaro. \'ere. ed ili auu perlabora: . Cu ili ·i ·a ? Ho. k rulo. ili
Mu

tute bone vh·

T1et.

'

e.nmo ·e ri ardante 1 brulre tajojn
ult tiun pasintan rememoran Je .
umilaj kaj diligentaj lo enoj
ki 1 brutnro, vere' \e tfalio.
·o Francio!- l Fran
ktr ·
u m noj. Li e lis humila. diliaenta.
Kaj li perlahori ! Ho. je perrinc:
la denloj' La muir mdulo por kiu li e ti jnrojn kaj
. hrulici al li la hejmon. La
ululo. por kiu li e ti jarojn
ilínta. por ke li

roj.

m

Ur·

nun k ·ardekdu jarojn. Deknaü li
en fremdlando En francaj. belgaj.
n "ermnnaj ·aJ,.- toj 1i e ti . Lia

riz ·o. ie -oloro -ta griz o lora de ·arberoj. prima n rompebl n forton. Kaj lamen en tiu 'riza ·o ·u·
ia neeldirebl mild o
d la o ·uloj brila la flamo de amo. Li
ri~ardo flu a tran la brulr tajojn en malprok imon Lia frunto malko
pezan pen·on : i l e ti tiun no ·ton, ki m l
a·· taj
be toj
t. ki ti. n hejmon. bruligi. gin . . .
1\:iel Mvi tiam bruli 1 koro d 1 p rtizan
minista p trino
Jes ·ia ·¡ ti ? Li ;da in. kiel fru m
ten
1
elliti • da
nedormint
tr m nt. de fro to. En J. kuirej
ekk.nara 1. m ninlaro. La fratoj
J 1 ~ e • en la ' akto' .fih Jure · j Pa le.
Jli elliti~a . hlallaüt
ubit . La horlo o bat
kYin.
inj e. ti en niar p ntalono k j en nigra
Ja.ko . . . R. pid ili eltrink
la kaf n . ur l
ultrojn ili j ta 1 ja ·on kaj forirns .
elicon! Feli on!
En orienl ondi · la. matenru«o.
Franc ti. m adi üi. pro rnilit r ·o kaj an koraii nun li . cia . kiel ili, l, frntoj. forro r ·¡ en la ·akton. ciam an erord . kun lad. j
ujoj en la manoj. eniu paroli .• l allaüte
ili fik ri<>nrdi antaü in L
patrino t ri
ur la ojlo kaj n mo i
in antau ol ili malaperi malantait la anttulo.
La horlofto forbati J. ·e • n .. 1 la patrino
la viza!ttrajtoj mallongini . . 'un, mm ili jaro
e la
ube ! •¡ pripen i . K. j nun iti ·ing.
Ja. pi<>t·on. enpu .l . la ro ilon. ilin t kua.. la
l oriloj. ili defrna ni~ajn murojn. nfo a .
enbor. . di ·rompa . e' itada
fal ntajn rokojn. m·jetad , enborn
in ut. üen. p
po. l pa'o. kurbieitaj. rampante, ri!!id rigardnntaj tra poi ·
n neai\debla tumult d
kompr oroj, int rkrioj kaj bla f moj. La
inta · o.

en mi profunda ludo dt> la L. 1.-aj"
Aktoj de In Kongre o . . . Pari . 193:'. pg 101 ).
J n do, n iaj cef j tr jtoj. la t z dt- D-ro
. land r.. ·ompreneble, mult jn n cnjn rim r·
kojn mi deYi preterla i , ed mi peni · ki 1 bl
plej fidele re umi linn verkon, kie
enparti con
knj objektivecon oni povu ~ nek pridubi, ne tr
l'l\\di. K j mm mi p rme. o al mi e primi pri
·elkuj p unk toj miún per o na n opinion k j kura •
lmet i k lk jn kritikojn.
( F in o t>l.: vo .)
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KAREL

HVNEK

MACHA:

M A dO
Fragmento el la dua kaoto.
(Karcera !ceno .)
Ce stoua labio u rigidas,
per manoj la kapon apogas,
duongenuas , duonsidas
kaj "Bl si en pens' monologas .
La nuboj sub lundisko migras,
la nuboj en animo nigras
kaj penso penson forlogas ...
,.Profunda nokt', kiu nun regas,
vilagon mino nigre tegas,
kaj tiu pro mi trlsta . .
Cu tri!tas? Pro mi? Absolute
mi por gi ne ekzistas !
Post kinm nova tag' akute
tra la arbar' rapidos,
mi fíe mortos ekzekute - Kaj gí al hela Sun' salute
- kiel dum mía bapto ridos . .. "
Kaj lía voc' formortis tute .
En eelo, kiun volbo kronas,
ankorau tarda cb' resonas
gis ec ~a eh' ekdormas mute
konsterni~inte de hororo
en la malluma koridoro.
La nokto kaj silent' subita
pensigas pri pasintaj tagoj:
Kaj al la viro arestita
junec' vekigas en imagoj.
En pensoj pri la a~ · infana
junsong' revivas multeplana . . .
Elfluis larmoj en torentoj
kaj dronas kor' en sentimentoj Pri forn mond' sopiro vana!
Trans lago jen montara denso
ni okcidcnto kontínuas . .

Tie li - en vizia penso la lastan knaban ludon ~as .
Patro lin pelas en la mondon ;
li ee rabistoj kreskas a~a.
ja ec ilian gvidas rondon,
famant e kiel plej kuraga.
'Kaj ciu k o nas lin la u jeno :
, Terura Arbar-Suverenol"
Sed fine am' al velka roz'
lin kontrau delogint' instigis.
Li \·engis sin, sed sen supoz·
la propran patron li mortigis .
Tial li falis en katenon,
kaj ekzekuta rado rompos
Teruran Arbar-Suverenon
kiam sur montoj tag' ekpompos.
1

N un ce stontablo li rigidas,

per manoj la kapon apogas,
duongenuas, duonsidas
kaj al si en pens' monologas .
La nuboj sub lundisko migras,
la nuboj en animo nigras
kuj penso penson forlogas ...
,.Patro - - rival'! Lin murdis fil ',
pro ke si al li sin donisl
Duuble ven~s la murdil',
dum mi murdaton ne konis ...
Kial li min per la ekzil'
fnris arbar-teruro?
Pro kies kulp' post tag-ekbril'
mín punos boma juro?
Pro kíes kulpo sarkas mín
la peko sur animo?
Pro mia, ne ! Sed eu Destin'
min logis al viv-halucin'
por puni /in pro krimo ?
Do kial - neaginte mem
al lempo ec daura anatem'
nun falas mi viktimo?

duone nudaj, de Avito malsekaj korpoj fantome movigada . Malhelaj saktaj lampoj jetas
sur ilin sian malpuran flavan lumon. Po l
i1i gemadas, sonadas interpusi~adas la vetu·
riletoj. Kaj Ja, homoj tiras sin antaüen, rampas, dishakas la nigran rokon senl1alte.
La patrino staras sursojle kaj ne movas
sin. Senpense, kun perdita vido ·¡ fik rigardas antaií. sin. Preter sin movigadas junuloj
kaj viroj. Ciuj salutas: honan matenon, patrinol
Si per laca
felieonl

rideto

resalutadas: Felieonl

Tempa kaj dai\ra ? Daúra tem
la vorton rompí tira gem'
kaj de la mur' resonis .
Hee silento kaj malhel'
ekregis en la stona
En nova son~· li dronis :

eel'

, Raj si? Kaj si - mia idol' kial tro frue kulpis
min nekoninte antaií ol
sin mia patro uzurpis?
Mía malben'l" - La vorton
baris
granda ~greno. Li ekstari!.
Tra nokto ~en' tintegas.
Lí streeas Ira la apertur'
la vidon al la lag-murmur':
La I.unan diskon nubo tegas.
Sed ~irkau gíaj randoj ombraJ
aperas steloj multenomhraj.
Rígardns nun la arestit'
kiel sur onda lagnivelo
fajre splitígas stela helo kaj cngreni~as la spirit'.
, Oj, bela nokt', oj ,bela mond '!
Ombro kaj lum' alternas .
Sed mía vido por estont'
sin morgnu morta fermas !
Samkiel al ciel' zenita
sin tiu nubo grize sternas,
ti el . .. " La viro ares tita
okulojn fermas kolapsínte.
Nur la katenoj sonas tinte,
poste ekregas mut' subita.
Sternigas nub' de monl' al mont':
longa flugil' de bird' giganta.
Gis la ekstrema horizont'
malhelas nokto progresanta.

Tiel si stari ciumatene sur la sojlo, vintre
kaj somere, en uno, duro pluvo kaj neko.
France rigardas en la brulrestajojn, sub kiuj
lrovi~as la polvo de tiu ora koro. Kiam Ji
revenis de militservo, si ajnis al 1i pli maJalta
kaj pli maldika. Sia vizago estis displugita de
sulkoj kaj la okuloj perdi~s en profundaj
kavoj. Post iom da tempo 1i demandis sin.
kiel statas Jure kaj 1\fiha. La patrino rigardis
lin, klininte la kapon kaj mallaiíte flustrante:
En karcero li estas.
Tiell Kial?
Ho, ion ili diris. Eble, ke diablo prenu
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Jen aüdu: Trans la monta bar'
ksonas korn-ario.
~üskultas ombroj ~e 1' arbar'
·e 1' dolea melod1o.
e
• d
•
La nokton tenas songa orm •
tiel la ton' impre a
Li te In gamoj de la korn'
doloron reforgesas :
Kiel la on' en nokta hor'
~ildigas regiononl - Sed unu lago pa os for,
kaj por mi ceso la onor',
mi nc plu nüdo tonon . . "
La \'ir' refalas. Tra karcer'
tintegas ten' onore.
Rea silento. Kor ufer'
tormentas Jiu dolore.
La melodio el ekster'
rormortas milde, plore
,.Estonia temp', morgaün lag·
Cu pluo e las song-imag'.
aü mi en onAe dormos?
Cu esta ankaü so~o nur
la nnnn viv', kiun futur'
je nova ong' transformas?
~ . klon vane sercis mi
ur ·ast tero lie ~ .
mi morguii jam eksciu?
tu iu scia ? Ve, neniu! ''
Li rre paílli Kaj trankvil'
la teron reposedas.

La beta Lun', la stela brll'
al la mallumo cedas.
Kaj ~ion legas noktvual'
La tuta vaste vasta val'
kiel tomb-ka\'' o cedas.
Ekdormis vent' kaj onda bru'
Anka\1 la korn· ne sona plu
kaj en la pac' de 1' karcereelo
l'kregis mutÓ knj malbelo.
.. Ve, nigre
Sed mi pli
Ho penso,
la penson

nigru noktprofund ' ...
nigran celas for! " La sent-abund'
for repelas.

il oto. ur mnlseka ro '
de 1' muroj gutas, gutas Kaj la usur' de 1' akvo·bru '
obtuze sonas en ripoz':
~{ezura
noklon guto·flu Sonas - muta ; sonas kaj
mutas;
kaj
plu
knj
~onn
- mutas
plu.

.,Ve, tonga , tonga noktobskur'
Sed mi pli longan celas Ho penso, for!" Kaj la terur'
la pcn on for repela .
Obskura muto. ur la gutoj

mezuras kuron de minutoj.
.,Pli nokt.a nokt'l - Al ~i obskur'
jen Luna bril'. jen stela sajn'
penetra
Tien Lumo- pur'
neniam venas kia ajn,
lie nur nokto domas.
Tic nel.: tut' disigas sin,
minutoj manka , mankas fin',
ne ecsa nokt', ne venas tag'.
nek temp' forpason· kona .
. en cel-difin', en cel-difin',
enfina spac', senlima vak ' .•
Eterno min fanlomast
Cirkaua min malpleno nur,
uper la kapo, ttb la krur'
malplen' min ~irkaiídonas .
S nfil"...ts muto, mankas vok',
enlima nokto, tempo, lok' V , ngonia haluein'l
Tion ni NULO nomas
Kaj morgaü antaií tagofin'
tiu Nenio glutos mio - "
La vir' kaj voe• svcndronas.
Kaj ondoj ur la lag pegulo
sin karcslude intertusas
kaj flustras en dolckanta lulo
lulkÍmton al la kareerulo,
kiu en pezaj svenoj kusas.
El la

eba : T. Pumpr.

de B iTon. ed li ne cstis epígono. Li profunde
trasenti la filozofion de doloro ka i pereo.
kontra tígante al ili la bclon d
amo kaj
\lvo en In
éirkaubrako
de la
aturo.
Lia poerno Majo fari~is fundamenta stono
de la moderna ceba poczio. Li trovis novan,
onorantan lingvon, plenan de onharmonio kaj
versa muziko, kun nekutimaj bildoj kaj metaforoj.
La símpln romana konflik.to de la Majo pri
rabisto Vilemo, kiu murdnnte la dcloginton de sin

amatino, mortigis sian nekonatan patron kaj estis
pro tio ekzekutita per rado, dum lía amatino sin
dronigis, e tas nur preteksto, kc Mácha povu per
sin melodía lingvo eldiri la dolorojn de in animo,
kiun turmentis la pcnsoj pri vanteco de eio, la
cngreno de perfidita amo. la sopiro pri la forpasinta juneco kaj duboj pri la postmorta vivo.
Tiu
prem:1. atmosfero plenigas precipe la
tie
represitan karccrscenon de la dua kanto.
La unua kanto de e¡ tiu poemo jam aperis en
la revuo Esperantista (Praha), j. 194 7, Nr. 4.
La ver k o ekzistas jam en o k europaj lingvoj;
la esperan la traduko estas la naiía (T . Pumpr ).

la minejon kaj tian staton, kiu ne havas panon por ciu. La panonl - si post mallonga
pa!izo kvazaü akcentis. Si eksidis kaj kovds
al si ambaiimane la viza~on.
- Kaj Pavle?
- He, Pavle. Lin oni forpelis el la saldo.
Nun li la tutnn tagon vagadas knj kracadas
post la ~endarmoj. An u lin oni enkar·
cerigos.
- lli enkarcerigos, nevole li je i ,
fiksrigardante tra la fenestro, kaj kuntiri la
lipojn, demandante:
- Kiel statas pri la laboro en la minejo?

- Oni ~n cesigas.
- Tiel. Oni cesigas Sin. Tio signüas
multe. La minejo estas parte germana, parte
franca, hm, tio multe signifns.
- Mi ne scias. Mi scia.s nur, ke mi nenion
havas por meti en la poton. Cu vi malsntas?
e, dankon.
Li etendis la manon en la dor o akon kaj
sur la tablon melis soldatan pnnbulon kaj
iom da lardo. En la mallar~ eambro ekregis
surda silento. Patrino kaj filo nenion paroli .
France ekiris al la vila~foiro kap renkontis
tie inter la amaso da senlaboraj ministoj

• Knrel llynek Illácha (legu Hinek Malla) esti
JUna éehn poeto, tragike mortinta antaü 111 jaroj
(1810-11!36) Li cstis influita de la romanli mo

-

ci
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Pavlen, kiu jus kra~is post gendarmo kaj
iblis:
- Vid u, k e ankau mi esta. horno l Besto ne
scias tiel kraci sur fibe ton!
ilenle i1i etendis al i la manojn. Pavle
ekskui
iajn ' ultrojn kaj forvisi al i la
lipojn .
--Tiel mi ne povas plu . Mi honta pri la
horno!
- Je - enpensiginte respondis France. Ion ni deva entrepreni. La mondo e ta ja
granda .
Tagoj pasi . France vane premadi · la anojn. Cie oní jelis lín ur traten, la el ervitan soldaton, la fraton de rezistemuloj. Pli
kaj pli bruadis en lia kapo: Germanio - Nederlando - Bel rio - 1~ rancio! - Kien ?
Li vokis Pavlen. Ili iris sur la monton kaj
decidí . Po L unu ·emajno ciu prenis ian
kofron kaj ili adiai'ti · al la patrino.
i forira · - diris Pavle. Belgion,
Germanion, ebl Francion .
- len ni jam veno , - h !pis al li Francc
kaj li pa "etis, kvazau brulu · ub liaj piedoj.
Tiam li lastfoje vidi la patrinan vizagon.
Siaj lipoj tremetis. la okuloj , tiuj helaj, tiuj
bonaj okuloj nc> povi plu larmi.

*
En malprok imo brua la minejo. Gi brua
kiel onoranta voco de flueganta rivero. La
tago ve peri~a . Sur la brulre tajojn fala la
la taj unradinj, ur la lomhon de la patrino,
sur la tombon de Miha kaj Jure. Tiun nokton. kiam la flamoj ek vin igis el la domo.
ili kune kun la. kamaradoj, falis antaii la
domo. Neniu plu po lre tL.
Al France kui~a la korpo. El lia bru lo
eligas io simila al ftemo.
Ankai't Pa le ne vi a plu . En bel~a ·akto
engluti lin viva ablo.
Nenio plu e tas. Nur tiu nuda cindrejo. nur
tiuj tomboj ankorau re lis.
Tiam en la okuloj de France reziste ekfulmas. Liaj manoj konvul ·i premiga en pugnon. Sed nur por momento. La fingroj iom
po t iom disifra ·, la dekstra mano leviga ' al
la sulkigita frunto, la tuta manplato ko,Ta
gin. Kaj kiel e en rezista anko io moligas,
France kapje·a , denove kapjesa kaj flustras:
- Ankorai:í estas ciol

. Kaj. kiel konfirmo tiumomenta resonas de
te gaJa, petolema infana rido. Tiel iam ank •
r1 n'd'IS , li , F rance. Tiel ridis Miha, Jure kaau

Pavle. Tiel devi ridi ankai:í la patrino ka · 1~
patro, al kiu ce is batí la koro en la ·a~to.
.Je ' ankorau esta cio!

*

. La r~ino.! ~ la subakvi.gitaj, en iuj uragana
mcendto, IUJ estas ur utitaj. La malamiko
gi f~nde ?l~~umis. sian planon. Sed la minejo
re h . rutmglla, ktel esta ruinigita, bruligita
la hejmo de France. Sed tamcn estas ankoraü
cío tie cil Aokorau cio esta !
Tiel kanta en la bru to d France .\fal·
'>eka gi haúto, brulvundila je vizago kaj
manoj, kota, ke oni ne pova · lin rekoni. li
batalo kun akvo, kun fajro kaj e · kun la
nmgoj inter la trupoj de kan1aradoj. Kaj fine
ili elbatali ankau tiun batalon. La fajro
en la :aktoj esta estingita, la nkvo el ili elpumpita. la ur'utitaj saktoj - drnove li ·
heraj.
France enboris in teren. La Lorilo en liaJ
manoj kantas admirindan kanton, la kamara
doj gin auskulla . Tio e tas France, ili flu .
lra . Kaj al France 'ajnas, ke la borilo sen·
ce e ripetada : Ank.orau esta cío! - 1 aj la
niura ' tono rompiga , bruas, dispecigas. Kaj
la borilo de France e por momento ne ce as
brui, la oveliloj kaj pioeoj cirkau li eé por
momento ne eksilenta . Tío e tas la ·turmula
brigado de France. eniu pova ~tin uperi.
Estas ja ankorau cio! ripetadas Frauce. 1'u1
lfosi oni devas!
De lempo al lempo, kiam lin neoiu vida .
li kunpremas la lipojn, kvazaii li rezignus je
doloro. Tiam li pirite vidas la brulrestajojn.
vidas la gigantan batalon de la fratoj en tiu
nokto, kiam la flamoj ekkaptis la clomon knj
en ~i ekbruli la koro d la patrino.

*

lo lin plene ekokupi . ~eniun li la as apu·
tlen. El brulruinajo jam ne re tas multo ,,¡.
debla. Po l kelkaj tagoj malapera la lasta
po tsigno de incendio kaj ango. La Ioko kie
antaue elstaris la bruligitaj traboj. nun jam
·ta elglatigita.
France fo as dum longaj ve ·pero.i gi en
mallumaj noktoj. Kion li intencas?
- Ho, nenion. Nur fundamentan mi tnri
gas. - li responda .
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on ·e mi pro simi · per d -tri
pasoj al la ajrujo: mi aüd" pli orlan
A ·oraú carpen · on li deYas dun!!i. La
domo las tegmentita.
- France tari:ri nOYaD domon. éu o ?
Ho ne tu e sola. Tie li staras meze de trupo
de mal · • j
la oj. al -·uj li 10esperon po
v
ro, tranCis anon kaj al k.iuj li tranCas grandan panbulon - j Cion ank ú tíoespere. Kaj 1ti.am li distrancas grandan panbulon
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Li taricis ejmon. L bejmon.
samtempe la lombo de la patrino de la fratoj . Iiha · j are. aj - en vi havas panon.
Pri tío ja ne temL eu panon li ba
aj plu oni añdas la 2ajan · • don de infanoj.
-oraú
ankoraii
Cio.
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lnfanoj en la hospitalo
L. Tárkony

Kapetoj blondaj, brunaj, nigraj
elrigardndas per okuloj viglaj
kaj kun scivol' ekscita
<'1 la enuo lita,
e iu preterira en la koridoro.
JJi jam venkis pri mal ano kaj doloro,
ilia lud-io linkto jam vekigas,
kaj ili jaro felieas
pri ciu san~· rompauta tru la pala
monotoneco hospitala .

ploreg' vi ploris,
~is je la fino
trankvilon enlulnnte al vi donis
bonkora onjo flcgistino,
kaj en konfuzan febrosongon vi redronis.

ed ho, la kompatindnj, la fresaj malsanuloj .
kiuj in tordas en baraktaj ruloj
ur la ku eno,
aü kiuj nur kun granda peno
spirega sub la ungoj de la Terur' ufoka l
Ho, kiomfoje via veo helpo-voka
en noktoj mían koron boris,
kiam pri la miraklofara
kares' de panjo per amara

Uodiau, kiam ~mbron mi preterrapidis,
min alridi
kun earm' infunkoketa
knabinjo ete-eta.
Duro la rideton mi al si redonis,
en mia koro ekburgoni
lenero granda
al tiu ci baraktl' apertiganta
mondo futura,
kiel kontemplas karaj
gemaljunuloj argentharaj
kun .gojo enenvie pura,
ke ~iam nova "n burgonetojn vekas, jen, la vivo
fresa-fonta,
kiu jam el ilia velka florodora koro estas !ante
forironta .

plodon kaj senti akran doloron sur la
dekstra vango. e mi elmetis la alían vangon;
esti dua bolanta olea guto kiu elvagis sova~e
rl la pato. Aliaj gutoj sekvi kaj persekuti
miQ kaj Adalberton tra la tuta kuirejo, kiu
ne estis vasta.
- Kion vi faris 'l - mi demandis : - cu
vi enmetis oleon kaj nitroglicerinon?
- Eble mi lasis kelkajn gutojn de akvo
en la pato - diris Adalberto, pala , - kaj la
bolanta oleo ...
u, mi rimarkas la fakton kun la espero,
ke gi altiro la atenton de iu hemiisto. i
disponl nur pri pato ; sed se oni traktas la
aferon per sciencaj rimedoj, la formulo de
nova altpotenca eksplodajo esta ne malfacile eltrovebla. Car mi celas modeste kontribui al la estontaj ercadoj pri tio, mi pova
certigi, ke kiam la eksplodoj ··esi kaj mi kaj
Adalberto elrampis el sub In labio, oleo-gutoj
kusis ur ciuj muroj.
i rekura~~ kaj dalberlo en ver · i en la
paton la konservnjon. Li enla i ankaií ruanuman butonon kaj vane provi gin reakiri.
Poste, dum Adalb rto peni tute mik i la
oleon kaj la tomaton, ni ataki la demandon
pri la salo.

- Baldau la akvo ekbolo - mi diris. Kiom da salo oni enmetu?
Adalberlo ekskui~ .
- Mi n havas ec la plej malgrandan ideon
- li konfesi , - kaj tamen la salo havas
encan gravecon; se ni eraras pri la kvanto,
cío fia kos. Mi memoras, ke iam la kuiristino
ensutis dufoje la alon en la supon; felice, ni
esti sur la kamparo, kaj por la kaprinoj estis
goja tago. Nun vi scias, ke vi tute ne konas
la dozon; tial ni povo en metí la duoblon. kaj
ec la dekoblon de la normala kvanto.
Li e tis venkitn de nigra malespero kaj mi
devi elpensi ion.
- La plej grava afero esta , - mi diris
post Jonga meditado - ke oni ne enmetu tro
da ~· Por aldoni estas ciam tempo. Mi proponus: ni sutu pincprenon ciufoje, kaj ~iu
foje ni gu tumos la akvon; kiam ni gin opi·
nio ufice salita, ni enjeto la vermicelojn.
Li lrovi bona la ideon, ed Jasi al mi la
taskon gustumi. Al la plej hardigintaj kri·
muloj oni devus trinkigi iam kaj iam glason
da varma akvo· ili puni~u tro kruele. eble.
ed pliboniktJs. Mi gustumi du au tri kulerojn, sed ankoraií nun, kiam mi estas faronta
malbonajon, mi rememoras pri tio.
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Ho mi, sl!tlpova mahanulo!

hospital-fenestro
L. Tatrkony.

r.a

~ielo

pompas nun per italece bluaj farboj,
kvonkam vintro proksimiga jaro per pa!;o
plumbo-planda.
en la park' per febre ekaj lipoj lrinkas ciuj arboj
la oblikvan rugan brilon de In sun' adiaiíanta.

La tramoj kuras per rapida rulo
al la brilantaj flamoj
de la bulvardoj,
kiom da aktivec'! kiom da planoj!
ho, kiom da klopodoj, luktoj, ardojl
Atendu, homoj, nur minutan !
ne ludu sen mi tiun ludan!
Pn plan· mi r tu molekulo,
fajrer' mi estu en la lukto-brulo,
kaj se necc e, kamaradoj,
ke por libero kaj futur' ni skermu
(ho, min el ci futur ' ankoraii ne elfermu 1)
mi ankaü estu tic sur la barikadojl

Ho re tu, Suno,
kiu en ei velkanta autuno
n tien orci nun la lumon, varmon,
printempon, vivo-carmonl
Ho re tu, Sun' brakuma!
nc Jasu, ke min glutu la frostoj kaj tenebroj,

la moma, elektroluma
torturo de la fcbroj

Falo lo krepuskvualoj, !ante pli kaj pli obskuras,
kaj ekbrula~ la lanternoj, la gardeoaj kaj la
strataj,
I!IBipro · tme la vibranta lurno de la tramoj ku.ras ;
un plenas oun de bomoj sanaj, viglaj, agmalsataj.

Kiam mi rebonigis, la akvo estis bolanta
kaj mi enjeti la vennieelojn en la poton.
- Vi - diri Adalberto - ne movigu de
!te kaj havu la okulojn super ili. Kiam la
\rrmicelojn tran pa is la ktúrpunkton, ili tai1as jam nur en la lempo de balotoj, por la
.úi'i toj,
vt min lwmprena
d - mi diri , - kiel o ni in gvidu?
Mi ne cia , kie mi legis, - li diris, e e la bezonala sesa entumo. Eble mi ha \'3 Sin Zorrru pri la saiíco, mi staro
ce la
poto.
~Ji zorgi pri la saí1co, se tiel mi pova
difini la okupon turnadi en gi kuleron; dume
\dalberto slrecis la okulojn al la poto kun
mieno, kiu strange memorigis mio pri gravurajo prezentanta la alitemiiston Caglio tro.

ubite, li faris la definitivan ge ton . nome
li ferrni la gason, kaj kriegi
- Rapide. la kribriletonl
:\li Cirkai'trigardi , n ltrankvila, lremetanta. La kribrileton? Mi malklare konjektis,
kio gi e'la , ed mi gin nenie vidis. Mi kuris
líen kaj líen, renver i du-lri segojn, malfermi srankojn, vidis ciuspecajn lelerojn kaj
vazojn, ed nenian kribrileton.

-

En la parko, fajfadanle ira la ,·espera vento,
balaadas la foliojn navajo kuo indifereoto,
sed sur la novembra frosta firmamento tra
l'malheloJ
la mesago muta brulas de la silentemaj steloj.

- Rapide - kriegis Adalberlo - aií la
vermiceloj acigos:
~ia oraasmo komunikigis al li. Li forlasi
la polon kaj aligi al mi por ercadi. En paro
da minutoj ni tute enigi la meblojn je ilia
enhavo,
cnorde ~n ama igante sur la
planko; ni mar· i ur tio, kio ju esti kolono
da teleroj , ni ~liti ur bulerpecoj, unuvorte,
ni faris cion. kio pova sugesti, en kuirejo.
rakonton de Wallace, ed ne sukcesis trovi la
k ribrileton.
'
- Kuru al la sauco, be tol - krii Adalberto - kaj koncerne la vermicelojn, e ili
ankoraii merita tiun nomon, ni rezignu pri
la kribrilelo.
Li kuris al la poto, gin prenis kaj direkti-

b.¡ al la stonlavujo.
- Kia stultulo mi estas! - li diris. Suficas, ke oni firme surtenu la fermoplaton
kaj renversu la poton: la akvo defluos kaj la
vermiceloj resto sekaj.
1io esti vero. Mi opinia ke fakiro facile
ukce u plenumi la faron. Anstataue, kiam
.\dalberto provi Leni la fermoplaton, kiu esti varmega, li diri : Ha kaj retiris la
fingrojn.
La vermiceloj ne sajni
urprizitaj, ke ili
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Mia samlandano jusupov
P. Pavlenko
Krom Turgunbaj Jwsupov ru ne havis
t11bekon e nia bataliono .
J usupov n
ii bonc la rusan lingvon ,
kaj k..iam la so ldatoj idis kune, kaj paroli
pri sin kolhoz , pri :;ia dzino. pri siaj infanoj, li sidi
•m·orle kaj al'1 !kulti · ilin.
Ciuj et Taj havi
inn komunan aferon.
Jusupov, la orf:l . e ti
sola. Tio e lis tuj
Yidebla. kaj mi povi kon tali, kc la ·tato de
Ju upov n e la. f'lcila.

Ni kwigi · en la den a, ed jarn velkanl:l
h rbo. kaj rigardi.s la batalon de kelkaj ov.
.Jl'laj kaj gennanaj casaeroplanoj uper nia
kapo. La tagm za uno kvazau halti enmova. Gi lule nc kJopodi pluiri 1an sran·
dan vojon ciclan. Esti abunda lempo por
interparolado.
Tri Uralaj balalantoj laiílvoce memora<lis
pri iaj 'komunaj lkonaloj. Gorh, la poltavano,
tute ne volis in kalkuli al la samlandanoJ
dE" la Orlova Virubov, . ed aru· ili lal;'loris du
jurojn unu apud la alia en la feruzinoj de
. lariupol, ili memori pri la fabriko, strato,
marbordaj gardenoj, kiel pri ia hejmo. Turgunbaj.la uzbeko. kelkajn paso jo malprok ime
dC' ili , metis-preni · ion ~irkaií la maldika
a k vo-fonlo. Li bari la a kvon per lonetoj.
~1i rampi
al Ju upov. kaj mi tu'i al Ji
la sultron.
- Turgunbaj,
nu dir· nun eslu

Ce la upra Don . ' '' iu ne-p rofunda val ka ajo de la lepo ni k u · i . Malprok ime
mugi · "randa balalo. La bataliono atendis la
v ' peron, por aliri la fajro-linion, la dralrelan zon n de la germanoj . La apei toj preparis la minQijn kaj la brul' nurelojn. La
lempo e ti cirkau tagmezo, la stepo ekardi .
Kelkfoje "ajnis, ke gi krak elas. kiel la seto
!1 la fre~a pan , e d tio e ti nur la monotona kaj eninterrompa eiPpo de la griloj.
tro igas en la lavujo anstalaü en la teleroj.
lli mole, lace tie ku ' igi kaj el la malmultaj ,
kiuj havis elektan elternalivon, ce ne unu
preferi la polon .

*
Mal. ato kaj amo cía m fleksas fieron ; pr ipe la malsato.
Adalberto diri , ne rigardante min rekte
en la vizago: - Restas nur repreni kaj lavi
ilin .
~i ilin lavi
kaj meti en La telerojn · ed
la heroe o havas limojn : ilia nura aspekto
detenis nin de cía prol{simigo. Neniam mi
forgeso tiujn vermicelojn. Ili esli palaj kaj
svelaj; ili memorigis pri sippereo kaj malaneco; ili ~ajni el\'eni ne el poto, sed el
anatorio. Ec la ai:íco - ni tion enti - ne
povu redoni al ili saneean mienon.
- Kion vi diru - mi proponi al Adalberto e ni utiligu almenaü la saucon?
Iom malden igante •!in, ni povu enlrempi
ion. Ni hava panon kaj oni devas elturnigi .
Adalberlo iri por preni la palon kaj rigardjs la enhavon.
- Mi opinia - Ji diris, post paüzo, - ke
la miksajo ...

E tis ja lran • . En la palo kusi. la oleo
kaj la kon. ervajo, se<l nenia miksigo okazi
La oleo gardis sian belan naturan koloron
kvazau n havante ec la plej etan kontakton
k un la tomaloj; kaj la konservajo fermigis
decide en i rnem, formis specon de insuleto.
kiun oni diveni malmola kaj kompaktn
kvazau kristaligita. kaj kiu boletis en lasta
fri tkraketado.
- Vi, - mi diris kun maldolca sarkasmo
al Adalberto. - vi nomas ci tiun fenomenon
ai'1co?

- Gi eslu aiíco, - li diris kolere, - se
vi ne metu la manon en gin. Cu mi scia ·
kion vi faris?
, i interbatigu , se rigardo al la kuirejo, en
kiu sajnis, ke la hataJo jam okazis, ne retenus
nin. Ni manl~i kilogramon da malfresa pano
kaj trinki · paron de litroj da akvo. La fil·
maj telulinoj, kiuj uzas tiom da rimedoj
por 'ajnigi angoron dum la dramecaj scenoj
devu ekprovi tielan mangon : dum tuta hor·
paro oni faras la plej spa majn singultojn
kun surpriza enartifiko.
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El la ítala: Stefano la Colla

booe esti en Fergan, cu ne? Sunbrilo, per ikoj. En la ari'koj muzikas la akvo . Se vi
tari~as brikon en la al"iko. preta la akvofalo.
e vi klina.s vin super la arikon, sub vi la
ak\'O kantas mallaiile, kvazar1 \;a panjo vin
clvrntigu .
_ H~:>j, kamarado! ·uspiris de telico
íurgunbaj: li
i Fergana knabo. - Konas
,; nian Fergan? Bela tero. Konas vi Jonge?
_ Fergan-on ciu kona . , - mi diris, ed li
malgaje c;'kui la lkapon. - Ni tiuj esth. tie
mi daurigis kaj preru lian manon. Lia
mano csli eka kaj glat:a kiel la polurita
Jigno. - Kiam ni kon truis la grandan Fergan-kanalon. Ciu esti. tic. .-\nime la luta
!ando esti tic.
Mi alvokis la armenan Armenjak Pa pazjan .
- Armenjak! Cu vi konas Fergan -on ?
'e, - li respondb, rigardante la cielon.
J..ie eu morla danco krozis dekduo da ,ovjetaj kaj germanaj casaeroplanoj.
- Kaj cu la Ferganan melodon vi kona.s ?
- La metodon mi kona · - Ji diris, dwn
li turnigis de dors-al -sube al ventr-al-sube kaj
• rnlm·li la okuloin per la mano . - Ln Fer~ ma melodo estas delikata afPro Ji diris
kon~i dPr me fntktodona metodo.
Kiel do fruklodona?
Li klnrif,'is tion.
Oi:~ulo cias, kio e ·tru. ti u Fergana meIr-do. Tiom mi jam legi pri gi, ed mi ne
komprenas, - diris iu.
Turgunhaj prenis specon de vergo kaj voli montri. kicl ili laboris pri la kanalo, sed
fark CigiPr, la afcrgvidanto. lin in~errompi :
Ce ni, en Kuban - li diri - oni perf<'kli •i la Fcrganan metodon, kiam ni kon truis la akvobasenon - ciko. Tial do estas
~¡ •u t , ~' anstataú Fergana ni parolas pri
Kul nna m• todo. J{aj ~iu kon i Las en tío ...
fu up
n(' la. i lin fini. K vazai'1 li jurus,
li le\'Í sian manon. kaürigante rlum e sur la
picdpintojn:

Kamara do, ne konvenas' Ji diris,
kaj liaj okuloj fajreris de nigraj Jumoj. ed
~anki., al li sufh~e da vortoj, kaj li timi,, ke
h ne pova eldiri, kion Ii pen as.
- .Jen mia sam.landano - li diri monlrante al mi. - Parolu Ji. Mi pela , ne genu,

~ti komencis paroli pri la Fergana metodo,
l•n la Iaborherooj de la unua kanalo , !Jri la
noktaj pasti tfajroj de la granda popola

-

a k vo\ ojo. eniu ankorau levi la entuziar,mon
de la popoloj je tia grandioza ondado, kiel
b urbeka popolo. Cio ci ankorau e las tretre OOYa, kaj S'tl le tia{ sajna diskutebla.
ed 1a metocio na kigis tic en la popolo, kaj
firmigi en la potenca nmasmovado. Gi esti.
mirinda fpslo. mirinda fabelo, kiun fabP]is
la popolo mem per iaj ccntmil fo iloj kaj
piotoj.
Poste la rnetodon, la fabelon transprcni
A1 menio, poste .-\.l!'rbajg:mo, lran preni Kuhano. Sed gia na,kpatrino e<,li-; la uzheka
Fergan.
La afcrg idnnlo lark Cigler komprcnebJe
tw k onte ·ti.... ka la uzbekoj
las la unuaj.
ili e las tiaj terlaborístoj, ke vane oni sercus
egalajn al ili , ed aliflanke esta nerefuteble,
kc Kubano mulle pPrfekligi
la Ferrtunan
meto don.
- Mi
ti-. ja en Fergan. mi cirkaurigardi.. kicl He progre!>a lu labor .
Ji diris.
Fergan kaj Mergalan estas urhoj vere
tmín ntaj. Ankau la gardcnoj el>ta Lreege
Lelaj, kaj la vinberoj - nu , tiaj vinberoj ne
lro\'iga., lC t'n Kubano . La vinbl'roj e f.n-.;
LW un rangaj.
Turgunbaj kaj Fergan venki..
\1i demandis .Jusupovon:
Kie esta Du matov? Ki
ta. Ojarim alkov? Kendinbabajev kaj MirzamashuclO\. la scrcma .;~tro'l Kie c ta la Jaborh rooj
'le la Fcrgana kanalo?
.Tu upo sultroliris.
- Mi .ne . ría -- ti diris. - De la unua
lago de la m!ilifto mi est.a en la fronto.
Kioma hodiaií '1
La ..,epa de aiígu lo.

'es tagojn pli frue en tiu jaro komen
cigis pri la kanalo la Granda Laboro. Tiel
kiel hierau . en tiu jaro Kendinbahaje doni
ok nonnojn en ia cefa ekcio. Po t du lagoj
Ji donis nau. po t tri tagoj dek, po l !>C:,dek
kubmclrojn en unu tago!
kaj Ju upov
ekridi<; fcliC.e.
- Cu vi memoras pri tio, kiam Balima
Masirova, la kantistino de la uzbeka popolo,
veni al la kanalo'? Cu vi memoras, kiel ·¡
kanti · foje ce noktmezo; po te, kiam ~¡ Cini ,
iiu kriadi. :
e C.esu, nc e u, n foriru'
Kaj ili bati ¡wr la mano la bru ton . kio
sib'llifa , ke ili
ta pretaj e!Siri sian koron
kaj gin jcti antaü ·iajn piedojn.
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Turgunhaj
kapbalancis,
kaj komencis
kanti pri la revoluciulo Hamza tiun kanton ,
kiun Halima kanti te la Kujganjara kluzo ;
kaj ni, kvazaii ununura giganta koro,
ekpulsegis je la aiído de la Hamza-kanto.
Armenjak Papazjan rimarkis, ke per radio
ni't en la MOISkva granda lerkultura ekspozi-

- Preparigu 1 - iris la komando de bu so
al buso.
Jusupov ellevis la brikon el la fonto, kaj
la a'kvo cesis kanti.

cio Ji jam audi tiun kanlon, kaj tion li diri
per tia voeo, ke ubite ni ciuj nin sentis iel
pli parencaj reciproke.

La preni du faskojn da ek plodbo~oj,
unu brulsnureton kaj pecon da maldika
dratkondukilo.

La uno dum nagi malrapidc al okcidento. Baldau v perigis. Inter la nuboj, la
bataloj ripozigi ; ankaií la kanona bruo
daliri nur kvazau pene, por retirigi defini·
ti ve d, antaü la ekbojo j de minoj kaj artfajrajo de rakeloj.
Ce la v no de la v pero ilentigts an.kaü
la tero. Kun la ilcnto veni la freso de la
espero.
Proksimigis la nigra Lempo de la sapeistoj.
Mi kusis apud Jusupov. Li rigardis la altan
stelan eielon, kaj antaií Iiaj okuloj lante preterpasis la songhildo de lia na kotero . Ankai't
mi revis pri Fergan .

- Domage malspari vane la aerminojn!
- li diri . - Estas tero facila kaj estas tero
malfa ila . Ci Liu e la facila. Atentu, kion
mi fara .

i vidi la omhrajn gardenojn d Fergan,
t,iajn brilantajn rizkampojn, kiuJ memorígis
al ni blluan ·egmenton de cielo. 1 i vid' la
granatarbojn ki · pomoj brilas kiel ru!aj
krislallampoj inler la vcrdaj brancoj. Ni
attdi , kiel b longa-kruraj cikonioj flugas
sur ian ne ton. Kaj Fergana polvo, pli seka
kaj ubt.ila ol la fumo, tikl' niajn okulojn.
Halimal Cu vi ankorau kanta.s , kiel tiam
vi kantis? Kantu, ke tion aüdu la uzbekoj Ci
tie, sur la bordo de la supra Don . . . Aiídu
ankau la ru oj, kiuj konas la plt"zuron de via
kanto. Kantu, ke ~iam vi povu cee ti en la
koro de Ju upov.
Cu vi vola , ke Halima kan'tu, Jusupov?

1

nokto, ko.j la vesperaj lu.moj rifu~a kiel
terurilaj mu oj de antau jpaj velurmolaj
pasoj.

Tiuj ne konas Haliman - li diri , turnante ·sian rigardon al la kamaradoj. --. Ili
vidis nur sian portreton. Ankai't de la Fergana melado i1i vidis nur la portreton. Kanti
mi ne cia , ed la Ferganan metodon . .
mi ~in montro an:koraií hodiaú nokte. Raj li elpusi el sia pulmo p~enan bruston
da aero. La Fergana metodo estas tiel
Lona, ki l la vivo, tiel bona, ke ne e la<; domage por ~ morti.
Kiel giganta 1l.i<gra kato ursaltis nin la
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1\.aj Ji monlris, kiel li kunplek.tas per drato
la du faskojn da eksplodboteloj, kiel li al·
ligas la bru.rnureton, laií la islemo de la
lempogu tigita mino.
- Mi konas leron, car mi estas terla·
boristo. Sapeisto-terlahoristo. Malmultekosta
kaj gaja metodo gi estas.
Ni adiaiüs unu la alían.
Po t unu boro tuta
erio da terura.i
eksplodoj ekbruligis la noklton antaú la ger·
manaj linioj. La masinpafiloj tamburis en
la ovaW!n koncerton. Kaj la raketoj fajrerante temi en la nokton.
La germanoj 1wmenci
linio.

fajron en la tuta

La majoro, en kies sinnejo mi pasigis la
nokton , telefonis al la sapeista bataliono.
Kial, je Ja diablo, "i malspn.ras la
minojn? .. . Kio? ... Kia Fergana metodo?. · ·
Ho, agaca aferol . . . Sprib.. Inda je dekoro
- tuj faru la propanon 1 Mi ama
can bravajon. Sendube tre prita.

la saga·

Mi diri al .la majoro:
- Do Turgunbaj Jusupov, mia samlan·
dano, montri , kion li scias?
Cu vi e tas u~beko?
Ne, ed mi vivi tie, inler ili.
Sagaca popolo, - diris la majoro, kaj
mi entis en la mallumo, ke li ridetas. Fergana melodol Vidu kaj mirul TrPege
prital Tri vojojn ili tranci en la dral·
ob takJo, k:aj krome ili oc zorgjs pri embus·
kejo. Cion ci sen unu sola mino. Ordenon
al tiu uzbeka knabol
El la rusa: K. SttlOI'

La nova test

nto

Abraham Relsen
Krom la hebrea religio, Aaron Lejb sciis,
ke ekzistas ankorail du religioj : tiu de la
nacianoj kaj la tatara. Li scüs tion, ~ar en
¡8 urbe1o Ioai nacianoj lkaj tataroj. Pri la
naciana religio li sciis, ke anstatai1 sabaton
iJi tenas dimancon kaj manSl1s porkan viandon ; kaj pri la tatara religio li sciis, lk.e ilia
sabato estas vendrede. Aaron Lejb ne havi
altan opinion pri ambai1 religioj. Sed la tatnra religio, 1i pensis, iamaniere aspektas pli
saSa . . Unue, éar i1i cirkumcicla!s la infanojn, kaj due, car ili ne ma~as porkojn. Sole
tio sufieas, ke, liaopinie, la tatara religio
staru pli alte, ol tliu de la nacianoj. Kaj en
vero Aaron Lejb respekti la tatarojn pli ol
la nactanojn, malgrail tio, ke ambaü popoloj
r ti. nekonataj al li.
Aaron Lejb estis judo irutruitulo. Kut¡me judaj virinoj venadis al li, por ke li decidu pri iaj etaj religiaj demandOJ : li sajnigadi , k li ne .z-ajtas respondí, sed tamen
li decidadis, car li scüs ne malpli multe, ol
In rabeno mem . . . Sed 'konceme la aliajn
relígiojn li ciis nenion. Pri la Nazaretano
io ja est m nciita en la Talmudo, nur tiom
malmulte, ke li scüs pri li ne pli, ol lia edzino,
kiu konti n.l la infanoj, ke oni prijelis
Je uon per lirasikotrunkoj.
Aaron Lejb nur sciis, ke la nacianoj
esta la plej grandaj malam.ilkoj de la judoj,
kaj ke la judoj bedaurinde vivas dispelitaj
ínter la nacianoj, kaj ke kiam venas la Mesio,
ciu naciano fari~os judo.
lnter la nacianaj najbaroj ,Aaron Lejb
havi unu konatulon, Anufri, kiu ciis legi
iHajn nnktajn lihrojn . Anufri de tempo al
lempo p ni havi disknton 'k.un Aaron Lejb
pri la religioj, tio esta pri la juda kaj ilia.
Sed Aaron Lejb kutimi eviti tiajn konversaciojn. Unue, li n~ ma tris ilian lingvon
k .
.
,
UJ due, t'Slru Ja dangere, kiel li povu rakonti pri Jesuo tiujn malbelajn rnk.ontojn !
Anufri vere las bona nadano ed nnciano
ciam restas naciano. Se Aar~n Lejh el balbutos malbonan vorton, la naciano cert

denuncos lin kaj, Dio gardu, li an.korail kadu'kigo en malliberejo.
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Vivis Aaron Lejb tiamaniere ~s siaj kvardekaj jaroj, sciante nenion pri la naciana
religio.
Scivolema li tamen restis, kia ~ta.s tiu
religio. Oni ja ne povas d.'iri, ke la tuta
mondo esta frene.za - 1i foje ekpensis. Kaj
malgraü tío, kc ltiu opinio jaro havis orloron
de herezo, de lk.iu Aaron Lejb estis tre malprdksima, li, kvazaü maUce, penh enprofund·
igi en ~¡ pli kaj pli profunde . . . Precipe
en la antaiítagoj de iliaj fest.oj, kiam la sonorilegoj de la urbeta monahejo sonoris malgaje
kaj velk.is trangajn demandojn en la kapo
de Aaron Lejb .
lun fojon venas Aaron L~b en la sinagogon frumatene, laií sia kutimo - agnombro
por dis.ervo ankoraií ne kolektigi - kaj ekaiídas, kiel 'keJkaj· judoj kun la pedelo en la
centro staras apud la altaro kaj disputas pri
io. Li alproksimi~s po1· ailskulti atente.
Jen on.i pripa.rolas gravegan novajon:
Venis iu horno hie'r'ai1 vespere en la urbeton
kaj alporti kun i plenan kestegon da Malnovaj Te tam.entoj, nigre binditaj, kaj d.is·
donas ilin senpage . . .
Ekaildinte pri Maln.ovaj Testamentoj senpnge, Aaron Lejb ekmemoras, ke ti eft!ktive
bezonas Malnovan Testamenton . Li deziras
al<cepti tian ekzempleron. Kaj Aaron Lejb
pridemandas
- Kie trovigas liu judo ? ...
La pedelo ekridas :
- Tia judo li e las, kia nacianO' mi . ..
- Kio do li estas ? demandas Aaron
Lcjb. tre interesita.
- Apostato ... vera apostato, tu lia nomo
¡•lradi'k.Íg}ta l
- Kinl do li disdona
Malnovajn Testamentojn ? . . demandas Aaron Lejb tre
·urprizila , kaj liaj haroj kaj ungoj ekstari ~a .

- Hi. hi, hi - rida s In pedelo
, vi.
injoro Aaron Lejb, tfion ne scias 1 Ili ja estas
misiistaj Malnovaj Testamentoj
Cu vi
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1 omprenas ?

Cio en ili e tn. ti c!, kiel en la
veraj Malnovaj Testaroentoj, nur unu verso
iom diferenca kaj en ti u ver o k u · a la tuta
ruzajo ...
Kaj la pedelo elpren
el la lilirosranko
j:tm di Airitan Malnovan T lantenton., foli uma kaj foliuma kaj trovas la verson :
-:- Jen virgulino gravedigo . .
Cu vi vid a , jen per tiu ver o ili r ra la tutan tromp ajon . .
u vi komprena '> Nu, i pova
::~kcepti tum Malnovan T e ·tamenton ? ...
Aarou Lejb n e pavas 1-ompr ni, kian
lrompajon slo e ble f,\ ri n tiu ci ver o, au
vere de gi, ke · tu Li a dangero, ed n dezirnnte montri sian ne cion liurilat , li ilenta
kuj finfine •kmurmunla
- Tia faritajo, ti a f, rit.ajo
- Kial demandi - diras la pedelo, kon-

c. tis falsita . . . Cu vi k omprenas ? En la
libro d Jesajn ili fati mizeraJOJn, precipe
e<' .,virgulino gra edigos" ... kaj ankail en
la P almoj , ili penas tie montri. ke , Li"
dt·venas de la re~o
·d . .
- Ec de la re~o David ' . . ~ mirru.
.\ uro n Lcjb.
Dume alvcnru. la rabeno.
La ce . tantoj r pektema tarigas en du
Yicoj . La rabeno, alta mala1·nsa judo, kie:.
hek eso pl' nd· sur li kiel nigra sako, traira s
ínter la vico j d la slarantaj homoj, sib'lante
la ver on , Ho. kiel b laj estas viaj taber
na kloj " kaj turnas in reen al la ce tantoj
u ver , k oni veni · por nin aposta!·
igi ? .
- Ji dira ridelante.

tcnta pri in cío profunda rilate tion cion - ,
ankatl ili po da kapojn . . . ed nur por agi
kontraii ...
- Li do
tas apostato ? demanda.
• uron Lejb, kaj liaj manoj kaj piedoj tremas
de
'volemo ..
- Cu io alía ? - r p nda la ped lo - .
t:ll
judo di donas Malnovajn T lam ntojn
s npage ?
Kaj nnr MoJnovajn Testamentojo ? Oni dira<; , ke li ankoraií di ona ion
alian
npaae . .
-\aron Lejb farign .
Kion ankoraii ?
t•(· pli interesita .

la

- Ho. Dio gardu nin ! Tiu libreto esta
¡! randega dan ero
Gi
ta . 1a om T t. mento . . . Cio pri Je uo.
u , nu. nu - ·urprizi a · Aaron Lejb
diru, mi peta . u tio cio ver e.!>ta
n
Ll ankla lingvo ? ...
r pond~ la pedel - ,
- Oni dira
l. e lau la nomo. gt e la en la ankla Jingvo ...
La inago o dwne pl ni · as per nove al·
, •nintaj pregontoj. La konver acio plivasti" as kaj pliprofundiga .
' nu juoa viro, kiu
okupa po tenon in trui Lan pn granda urbo ,
venas klarigi la problcmon e nlute : tío
l' ta'> tr
facila afero. Ekzi ta tia organizajo,
kiu l peza oron por aposlaligi la judojn,
iujn judojn i unu ... Ili havo milionojn
O ni dira , lke ec la r •gi Lru·o donac
monon
por tiu celo . . . 1 u. unue ili vola vin allogi
per la Malno a T lam nto . . Si ja e ta
juda afero . . .
ed la :\lalnova T tamento

- Hi, hi , h i 1 - rida la pedelo
por apo tatigi . ..
iuj ce tantoj rida pro la
r ·o d
ra hen o

j~.

e diru tion eriozi
la rabeno -,
d:mg •ro lí o tam n e ta
En niaj tagoj ,
la religio malforti~as
la herezemo pli·
gr a ndiga
Mi inlenca
ldoni
olenan
malperm on . k e oni ne akceptu la ~fal
no,·ajn T lam ntojn , kiujn li di dona sen
pa ge
- Gi
ta. tre nec a - r pondas Aaron
Lcjb - . om JR ne pova. cii kio okazo ...
1\aj po. t la diservo ti eld nita la solena
malperm

*

A.aron Lejb v nis hejmen tute konfuzita
La mi ii to lin tr intere i . 1 iu pava ctiri,
h.i o n Ji e tu cltrovinta per de li. e ne e tus

olenu m alpcrm o
La m rgaiían lagon Ji veni en la .Jna ·
go aon ec pli frue , ol iam ajn antaiie. Li volh
ck. cii pri La mi ii lo kaj eefe pri la ova feslamento .. Kio pova. e ti kribita en gi kc
tío malboni~ lm , Aaron Lejb ? . .
En angula t·e la orienta muro idis Hanan,
la memaparti~inlo, judo en la mezngnj jaroj,
k un C\' raj , sagaJ kuloj, kaj enparole enrigardi traktaton de la Talmudo.
'\aron Lejb prok imigi. al Ji
- Kion vi dirru.. . injoro Hanan. pri Li
JIIÍ'>Ü to ?
dt>mandi · Aaron Lejb kun koro
hategantn .
Kio e ta · por diri ? - lu mcmupartig!tu
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omp ,
tnfamia IDiD JDUit-t rur'
Ca al
lllllda or' onveaus
- . bomnltulo kaj rudul'?
j burlad' batala
o6o IODU kun obstin':

Sed tra bruo
-

La maltojon abpr m
sed la r oj e do en
Ebl tion dlfi
al mi
mi

Tia ftis ñ duoble
ra,
tiaD mi rnobs viD.
El la ru : Hilda Du t'n.

en.

la po o ti b
reton ...

D

toa
jb mir-

ron

ke mi apostatpiron:
e vi pravas . . .

J ,
scii eion,

• tremant<> en la tuta

tpollaf:iti ..

Li jam inl e
d la m noj n
ntingis ian doman.

orpo,

Cu vi ne povu prunted ·
n al mi
riprdi la
ovan T • tamenton, komPftnebl
. Devas tl'Sli tr interesa alero.
• povas gin pruntedoni al
bav tin h jme. Venu al mi
. ne tamburu pri tio al
jn.
iel hrutoj. I1i pensa , k oni

<>lriga
t'll la den an

vi . . • • i
v pere ...
I1i ja ta
tuj kura

Po.a la vesperpregoj .\aron Lejb iri de la
doao de Hanan, la memapartiginto, kaj en

io ...
Ciam li ektimiga de hundoj !
~i
!ílljnige koleri~ , ki 1 patrino pri infano
kion rara hundo ... mal ajttl to... Hundo
boja kaj (.. 'u. iru kaj rakontu al i, ke tio ne ti
hundo ... "
aron Lejb, iom trankvili8fnte,
pen is : .. Kion pova virino
i pri ti j
aferoj ?" ...
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B bllado kun 1 Obllkva Turo
Ferenc Móra
Je Dio, la afero ne esta tiel stranga, kiel
gi §ajnas. Mi kreda , k e la Oblik va Tu ro estas preta paroli kun ciu, kiu faras, kiel mi
fa ris. Unue, oni ne ira tagmanw en la boteIon ,Nettuno", ed a eta en unu vendejo
pecon da froma~o, en alía p con da pano, en
la tri~ du oran~ojn, kaj kun ciuj Ci oni irns
al la katedrala placo, sidigas ur lar marmor Atupoj de la Ballistcro kaj tag~an~as
nudmane vidalvid de la Duomo, post kiu la
Oblikva Turo embuskas, t. e. se ni jam mangas, ni diru, k g¡ rigarda en nian buson .
El la vegetara man go la Turo tuj pova vidi,
k <'i tien ¡1i rigarda vere pía pilgrimanto,
ne ia infaneca gapanto, kie evnngelion Baedeker redaktis. Post kiam oni nlvenas al
amen, l. e. oni vr
iajn fingrojn per la froma~-kovra pap ro , oni forla a la mnt·mor' hlparon kaj kusiga en la herbo, kiun surpasi lie ne estas malpermesate, ee, male, e tas rekomendinde. un, unue, agrnhlan enton oni hava , kon iante, ke oni ripozas
ekster la muroj de la Cnmpo anlo en 1 b lo
verdn herbo, kaj ne inler la muroj de la
Campo Santo en la bela nigra tero, kiun antaü sepcent jaroj la signor-oj knj ignorin-oj
nlportigi por i el J erusalemo. Due, nenie
en la mondo la herbo havas tiel belan meraldan koloron, kaj e liu koloro eni~as en ies
pantalonon, ki restas lie eterne. Pli konvenan
donncon por la hejme-re linloj oni ec ne po\ ' US imagi. Gi estas nepra
urprizo, ne tre
multekosta, kaj la limoficistoj gin transla a
sen rimarko kaj limdepago, Poste, hejme oni
povas gin pendigi en la sranko, kaj se oni
ne lasas ~n esti mangata de la tineoj, ee post
jarcentoj povos miri la pragen poj : Rigardu ,

en tiu ci pantalo
babiladis nia pranvo kun
la Oblikva Turo de Pisa. Finfine, oni ja vere
ne pava postuli de niaj po teuloj, ke ili
montru la kirason, en kiu mi kiel kruckavaliro dejetis ultanon Salad.in de lía eevalo.
Cetere, 1 iel mi konas min , plie Saladin de.
jetus min d mia cevalo, éar ankaru en mis
interparolado kun la Oblikva Turo mi ludí
prefere nur pa ivan rolon. La interparolon
komencis ne mi, ed ti. Mi nur rigardis el la
verda herbo la bluan eielon kaj ai1skultis la
an erojn kriadantajn Airkaü mi. Kun cigno¡
konkuras la ilalaj anseroj, kiuj . in pa.Stas, en
distan o de kelkaj pa Aoj, ankaií sur la muroj
de la lombeja halo. Sur la kor~ojiga fresko
d B nozzo, kie la maljuna Noah en plumita
b reto kaj n óisgenue uprenfald.ita panta.
lona piedpremns la vinberojn n la kuvo, kaj
irkaiíc linj famaj filoj, em, Ham kaj Jafet
dancas la forlana-dancori kun la junulinoj de
To cana, havantaj tiel lar~ajn kok ojn, ke oni
tuj emas kr di, ke ili popolumis tl'i mondpar·
lojn per siaj idoj . Sed kio oh edis tiujn maj ·
trojn de Lreccnto, kiuj pentri sur la uda
muro tiujn terurajojn pri la lasta ju~o, pri
la infero kaj la triurnfo de la morto, tiel ke
oni enta ion tian, kian en frua infana~o
ontante pri fer-forkega satano? lo certe lrr
1 ruri
kaj ege kolerigis tiujn malfeüeajn
penlri lojn . Eble paAi al ili ur la piedon
vagantnj norduloj, kiam ili kusis en la herbo
ong-ante pri arkangeloj, kaj, malfernúnte la
okulojn , ili vidis okulvitrajn kalkumilstan·
gojn. Mi ne povas labori per peniko do roi
alimaniere elverAis la venenon de mía kolero·
mi acetis de invalido ilustritan postkarton
pri la Oblikva Turo, kaj adre is ~n al roia

Po 1 kelkaj horoj. J<iam iu en la domo
jam dormí . Aaron Lcjb kun tremnntaj
manoj lpteni la ni ran libr ton
la poAo,
pligrnndigi ]a flamelon en 1:1 lampu, idi~ .
t·f' lu t, blo lknj kontencis lef,ri ..
Li l gi
m-ton post vorlo. ereant tie ian
pro fundan . misteron kuj ne povis kompr ni.
~aj super cio li ln mor nü n lagon demandí al i :

e tio ei e ta la naciann rcligio, por
kio oni hezona monahejojn kaj por kio ciujn
tiujn mal atajojn. kaj kinl malama In nnci:moj la judojn ? .
Li volu demandi Anufrion, lían najbaron
la na ·anon, ed li timi ·
Anufri certe povos denunci lin, knj 1i nnkornu kndukigo en malliberejo ...
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El la juda : .4. KrolenbauDl

ark.itekto·IUllÍko ~n setas, ke etu honesta arkitekto ~ojas, se alía arkitekto faras ion
malbone. Kaj por ke lia gojo estu ankorail
pli granda, mi skribis ankaü komentarion
sub la bildo:
La Oblikvan Turon multaj ja vizitas,
Anglo, rus', germano, franco kaj vandalo.
Tie ci, amiko, mi pri vi meditas,
Car nenie - tia arkitekt-skandalol
La lastan linion mi surpaperigis jam kun
fermigantaj palpebroj. Mi jen faligis, jen
5uprenlevis la kapon, kiel la kapro, kiu inleneas kornpusi. Foje mi eklevi mian kapon
tiel subite, ke mi preskail frapis gin kontrau
la muron. Ne mi strebis en la alton, sed la
turo klinigis al mi. Kaj ~ mio alparolis. Mi
komprenis gin tute klare, kvankam la voto
venis de la oka eta~o : , Kion vi opinias pri
mi, afabla fremdulo?" - Mi ne pova.s diri,
ke mi tre miris : en la ankta Skribo ja enesIJis: axa loquuntur f' tonegoj parolas). Kaj
la azeno de Balam ~iutage povis paroli,
foJe tmk ií tiu marmormirindajo povas tion
pro,; Pli multe embara is min en la unua
momento, kiel mi nomu la turon. Nu, ed
hun¡¡ara horno ja rapide orientigas koncerne
honorlitolojn · kvindek kvar metrojn al tan
uron oni pova alparoli per nenia alia titolo
1 per ,Vía Alta Mosto".
Mi goja , kc la ano de Via Alta Mosto e. enmanka. Mi vidas, ke vi ankoraü havas
·ajn cent okdek kolonojn , kaj ke oni tute
n po a rimarki tiujn viajn sepcent kvindek
rojn. - ,Jes, ed miaj nei"Vojl" ekgemis la
turo ,Kompreneble l la multaj vizitantoj, cu
n ? La jurnalistoj teruri la mondon, ke Via
Ita , lo to nuntempe iom uferas de kap·
tumo.' Al la turo okulvideble platis, ke la
urnaloj pri ~i okupigas. Kaj mi do daürigis
la komplimentadon: .,Estus malagrable, se la
moderna arkitekla scienco elrekligu Vian
ltan .lo'ton. Tiam la mondfama Oblikva
furo de Pisa perdus sian tutan sorcan altir·
forton. Gi farigus tia campanile, kiel la cetelaj." Mi vidis, kiel nun mi vidas, ke la Turo
ekbalancas ian plej supran galerion. Ciuj
~aj onoriloj eksonis laü , mi preskaü ne
povis kompreni la vortojn.
,,Vidu, fremdulo, jen kio min fara nervoza
r;i morte" - li murmuris triste - kial oni
min nomas Oblikva Turol Kiel mi elmeritis
liun kalumnian cikanon?" Hol" - mi

"

La pola reiido
M. A. Golclaehmldt (1819-1887)
Re~o kaj regino en Polio havis filon, ege
amaron kaj ili decidis lin sendi al fremdaj
landoj, ke li plivasligu ~iajn sciojn kaj spertojn kaj fari~u ee pli taüga regi iam sian
popolon. La vojago prome is despli da utilo,
car la princo malgraü sia juneco estis seriozulo kaj lia ola manko, aü kuriozeco cstis, ke
neniam li voli man~ fison , car - oni ne
cia , kial - jan1 de la infana~o ti sentis
antipation kontraü eiuj skvambestoj. Tio
cagrenis la bonan reS'on kaj lian reginon, ~ar
ili mem e ti ege ravataj de fisoj, kaj car la
regno havi superfluon de la plej bongustaj
fiSoj, ame en la maro, kiel en la riveroj kaj
Jagoj.
Por gvidi la princon dum lía voja~o ili
clekti junan viron, konatan pro IaJ sago,
prito kaj brava karaktero. Ce la foi"Voja~o la

ekmiri . - ,Cu do Via Alta Mo' to ne scias,
ke siatempe messer Bonannus kaj messer
Guglielmo malbone konstruis la fundamenlon, kaj tial Via Alta .Mosto fari~s la mondfama Oblikva Turo?" - ,Kalumniol" - Indigno tremigis la konveksan bruston de la
Turo. - , Miaj malamikoj elpen i tiun malnoblan kalumnion. De sepcent jaroj daüra
tiu kaJumnia ubminado, kaj de sepcent jaroj
neniu rimarka , ke mi estas rektega, kiel
kandelo cizita el marmoro.
Deci~e mi povas aserti, ke la Turo en tiu
momento esti pli oblikva ol iam. Sed tion
oni ja ne povas eldiri malka8e. Mi nur balbute rimarkis, ke ci tie deva.s trovi~ ia eraro.
- .,La plej freneza eraro" kapbalancis la
Turo. ,La afero stalas tiel, ke la tuta urbo
Pisa estas oblikva, nur mi sola estas rekta."
Tiel proksimen 1i klini~s al mi, ke min
alspiris la malvarmo de la marmoro. Kaj kion oni faru, kiam kvindek kvar metrojn
alta turo lin minacas, se li ne kredas, ke ~
estas la sola rekta, kaj la tuta cetera mondo
· anceligadas? Prefere mi kredis tion, kaj ec
prorne i al la Turo. ke mi orientas la mondon pri la vero.
Eble lerno el tio la ceteraj oblikvaj turoj.
El la hnngara: Dr. Leo Loránd.
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L 1 N G V. O
nkoraü prl radlka tran ltln~o.

Volonte mi idn ee In piedoj
dt> Gamaliel por lerni In plenun
purnn vr.ron. Tomen en !iiilenlnj
momento¡ povn lurmcnti min
duboj . Dogmo t•stn cinm mul ·
mola - .,dura" dira rimrnmloj
kontraü pura.
lu amideano demandi~ la
Majstron pri la verboj komenri
kaj finil cu ili e!ltn . tran itlvnj
aii netran itivaj, knj Ji respon ·
di , kc t1i e ta5 nck nnu. nek
nlla .. same kiel en naclnj lin~ ·
voj" . Kia herczulol U do nr
cll bone la llng,·on ; Ji jn tw
legl la Plenun Gramntikon.
fl diri . ke radiko rn E pt· ·
rento hava multe du ignifo.
Komparu, kiel ilu trncion, ekz.
la nrtikolon kapo, 130-cm-nn
en In F.nciklopedin Vorturo dr
Wü ter. Kiam mi parola pri
multe da lignifo, mia kritlkanto
d·ro Kai'>C! ny nngn tion jr
multaj
ignifoj, ee ciuj. Knj
po t lo~ika artomortalo 11 ar·
!JUmenta , ke la radikoj la\\ mi
deva tute nenion ignifi. lem
li nepre vota dckreti, ke la e.·
perantaj verboj e tu jam radike
aii tran. ith·aj a\\ nctrnn itlvaj.

Zamenhof e tis llberala reguli ·
cd Ji e!'ita .iam mnlmo ·
dernn, lihereco ne deca rn niu
t •mpo. Tomen la lingvo E pcranto venkc vivís knj evolui
mirinde en kaj per tiu libereco
dum 60 jnroj' S-ro K. dona
kclknjn l'kz:emplojn de verboj :
flugi kun nliaj esta
netran·
itiva; tia verbo ,.pova
ha vi
nek akuzaUvan objekton nek
pasivon".
onl do ne havos
plu In rajton diri ekz. ,Ji flugi.
rnpicle In di tancon" a\i ,la di .
tunco de li flugita"? Se tiuj ci
esprimoj ankorai'l e tos korektaj,
linm la reguloj de -ro Kalocsay
nr e. tas la luto knj purn vero.
Certe tinj
tudoj pri nia
lingvo, kin ,La grumatika ka·
raktcro de la Esperantnj radi ·
koj" de d-ro Kaloc ay, estas
interesaj dokumentoj kicl ko·
mentarioj, t'c se ili montra 1 ke
oftc la teorio estas morta lltero
kompnre al la prnktiko vivanta.
~nnto,

eu

Paul NyUn .

Estimnta slnjoro . "ylénl Vere,
e ta dolore ni mi, ke ni ne
kon en . Kredu. ke mi respondo ni vi ne pro kontraü·
pnrolemo, ed pro incero deziro
dt> interkon ento.
l nue, mi devo in i ti, kl' mi

reto kaj ankail la regino in i te peti lin, ke li
bone gardu la princon. e eble. igu lin man~i
Wojn, ed peciale, ke li retenu lin de la
1nna amo,
epk>, se lo objekto de tia amo
e tu egalranga al ti, t. e. el princa nngo.
La prinoo do forvoja~ kun tiu ~¡ akompananto kun la benoj de la bona rego, reAino.
kortego kaj lula popolo, kaj kiam po t dutaga
marvojago i1i albordi~s en fremda lnndo, In
unua, kiun la princo rimackL, ti tre beta.
juna virino. Car ' i e lis filino nur de simpln
nobelulo, In gvidanto ne olontc kon c-.nti , ke
la princo vizitu in; ed nr Ji e ti nga kaj
ciis, ke la nmo e tn pa io, kiu pligrandiga.
renkontante ob taklon, li decidi ne kontrailtari kaj ankail li mem ekvi In princon al
1 vizito ce la nobelulo.
Po t ma.llonga tempo la eduki to vidi , ke
la amo de la princo kreska , k ankam li ne
malbelpis tln, kaj tial li decidi nenügi la

-58

ne ,dekretis''. Dekreto estu
nútoritato ordonol do ¡0 tute
alía, ol la longega argumentado
kiun mi fnri . EC, oni povu~
df 1 ke mi lroargumentla tia
nekompreneblo. Nun mi klopo.
dos e ti pli koncizn .
Mi voli
enkulpigi la kar·
memorun Alex Kay pri tia
miscitol ke an tatau via ,.multe"
Ji skribis ,neniu". MI dlrti, por
lla enkulpigo, ke ~-okue tluj
clu vortoj e las aam l¡nifaj
ajne mi ne ukceals pruvl tioa
Perme u, ke mi faru novan pro.
von de pruvo.
La vortoj ,,blankulo", ..na .
haütulo", .,nepo", ,rulbaiitulo"
dona preclzan difinon pr1 po
unu homra oj. La vorto ,bomo
ence amplek as elujn ~¡ k
homrasojn, ed ti diflnu Jito
niun el ili speclale. Ci do
prima praktikt neniun el lU, fir
per ln vorto .,horno" oni ne
va 1'! primi, prl kiu el la
~
tema11 en certa okazo. Jea do, el
tie: éluj kvar
nenlu.
Ekzi ta kvar ¡ramalibj a
tegorioj: ub tantivo, adjektlto.
erbo, adverbo. Se ml cllru
radiko, ke ti entenu elujD
kategoriojn, tio slplfu
tike, ke ti e ta nediflnllá
kategorieco. tiel
aame

=

1unon per . ago. lun vesperon, kiam elUJ
ti kun ~e la nGbelo, Ji komencis paroi prj
lo kon iderindaj mikr
opaj inventoj de
novnj tempoj, kaj havante kun i unu el
tiutempe inventitaj pligrandigaj lensoj,
li direktis tiel la afcron, ke 1i rir.evi
on m.eti la pligrandigilon ankaü ur la
hlankan manon de la juna nobeluUno.
ion, ee pli molan vangon aj kiam la
trnrigardi la len n laü la dezirG de la
isto, li devis vidi, ke la de1i ata mano
amatino, ame kiel tiu de iu mc)rt~emUICI-,.~
ta skvama.
La aman
peron b r
El la dana:
l'

Kio la gloro?
Klo la sloro? tlelarko brOa,
unlumo refraktita inter lanaoj.
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OBSERVO
Pro domo.
Kelkaj abonintoj de L. M. r ifuzis r eaboni nia n revuon pro
ti e .,linio".
nu eL ili skribis,
ke Literatura tondo estas plie
Literatura Orienteuropo, k nj l'e
ni lauda In .,ru~an fasi mon ",
amtempe kondamnante In grandan, demokrntan, liberalan U onon. Ci tiu opinio Anjna koncize re umi la riproeojn de ciuj
ceteraj ne-renbonintoj, kaj tia )
ni grupigas nian respondon la(¡
tiuj tri punktoj.
1. Cu vere ni estas
ti el neelteneble Oriente\iropaj ?
Ni vidu improvizitan tati tikon
pri ti o, kiel dividigi en 194 7.
niaj publikigajoj Jau la lnndoj.
) Prozo tradukila : armenn :
1 (51/! pa~oj ). ceba : 2 (5'/2 pa goj ). franca : 2 (6 ), n derlandn :

Prl la Babcla -ojo kaj -lo.
Longa, tro longa konflikto
ínter la ujo-anoj kaj io-anoj ne
ukce i
olvi la demnndon pri
lnndnomoj.
Miaopinie.
e tn
tulle cikani pri tiuj du ufik oj ,
kiuj logike ne pova tnügi por
lnndnomoj, ear iJj hnva alían
sencon ol ti u de .,loko".
jo
montras vazon aií ke ton aií ion
similan, kiu enhavn objektojn:
-io e tn aplikatn je ciencaj
vortoj, kiaj a tronom-io, filolog-io, monark-io, k . t. p ., do,
estas konfuze uzl unun aü la
alian en la knzo de In lnndoj .
Estu pli logike imple elekti
-ej, kiu efektive montra lokon
kaj
kribi : Francejo, Anglejo.
Hungarejo, Itnlejo, k. t. p. ; lau"orte : ejo kie e tns frnncoj. ejo
kie esta angloj _..
li sciu, l..e -ej estn renver ita
formo de la internada finajo
por landnomoj -ie, au -ia, knj
ke gi estas uzata en loka kazo
en la lnvnj lingvoj (w Europ-il':
en E\1ropo; w kopaln-ie: en
minejoj) . En la germana lingvo :
T checho 10\·ak-ei.
Cei1o lovakejo.
Oni ne ofendu la Fundnmenton tiel farante, kaj tiel venus
,·nna konflikto al kontentiga
Daniel Carian
fino .

1 (4), rusa : S (15), serba : 1 (21/1 ), demokratiaj tradlcloj. Kaj baze
usona : 3 (10), hungara : 3 (111/t ).
de Uuj tradicioj batalas anko·
Fakte, el .,Okcidento" 6 pecoj
rau viroj en Usono kontraii ta
(20 pg.), el , Oriento" 1O pecoj
militincitantoj.
(39 p~.). Sed :
1) Oni dcvas elekti la popol·
h ) Poezio tradul<ita : angla : 8 fratecon kaj lauplanan laboron
(520 versoj), eeha : 1 (24), fran- nnstata\1 la atakmililo; oni n~
lasu sin embnrasi per militpa('a: 5 (276), itala: '"J. (176) , hun·
garu : 4 (6 ) , kroata : 2 (22) , niko.
g) La martirajn heroojn de la
provenca : 1 (14). sveda : 2 (34),
franca rezisto ne gvidl! maula
ukrojna : 1 (14). Ci tie 17 ,Ok·
cidentaj" poemoj (1014 v.) sta- ficrego, malplena spito, sterila
uperemo. Kiu prezentu ilin
ra kontraú 8 , Orientaj" 128 v.).
tiel,
tiu ne konscias pri la
e) Observo: angla : 1 (1 ko·
lono ), franca : 6 (241/ 1 ), ger· simpla fakto, ke la homo estu
ocia eslnjo, kaj povas in oferl
mana : 1 (1). hungara : 1 (11/ 1 ),
por
la socio.
ítala : 1 (3). poln : 2 (5), rusa :
h)
Rifuzi la samrajtecon al la
3 ( ). veda : 1 (3). visa : 1 (10),
negroj estas rasi mo. (Paren·
u ona: 4 (11 ). Do. ,.Okcidento'':
11 artikoloj (53 k .); ,Oriento" : teze: ei-rilate oni vere povus
paroli pri ,blnnka fasismo'.)
6 artikoloj (141/1 k.).
i) Ven en a filozofio esta , e
Jen, montri~as, ke ce In noiu rigarda. In socion neinda por
veloj hazarde vere uperpeza la
tio, ke oni gin ervu, kaj ~ida
.. Oriento" ( e ni bone treki lu
In
kulminacion de la spirita e\'O·
limon). ed ce la poemoj kaj
luo
en nehome indiferenta oboh erv-artikoloj multe pli uervado.
perpeza la , Okcidento", preEsplorante ci tiujn punktojn
cipe Jau la amplek o. Kion diri
.,peknjn".
ciu objektivulo de\'U
do? Sajno . ke In prote tantoj
rekoni, ke en ili temas aü prl
indigna ne pro la
uperpezo,
ed pro tio, ke entute ni aperi- nerefuteblaj fakloj, ai'i pri moralaj evidcntajoj. La a erto, ke
ga ion et el tiuj malbenitnj reilin
konfe i esta komunismo.
gionoj. kiujn ili kovras per la
kalumnio kontraü la
ferknrteno de ia ignoro kaj e. ta. nekomunistoj.
Kaj precipe ka·
malestimo.
lumnio
kontrau
la pleja parto
2. Kio pri lu ., ru~n
de la esperantistoj, ~r veramo.
Casi mo"' , ' u, ni viciga ci tie
homamo, bomfrateco, pacemo.
ciujn a ertojn. kiujn oni pova
ra
egalero, ociemo, respekto de
rigardi pli malpli politikaj.
homdigno
konsistigas tion, klon
a)
oyjetunio batali
beroe
oni
noma
.. interna ideo''.
por avi in kaj la mondon
i atakas In .,gran·
3.
kontraií la bruna fasi mo (tia,
dan,
demokratian,
liheralan Usono me, ekzisti ) , kaj ei ti u lukto
u tio e las \'era? Per·
ko ti al ~ nedireble multe da non" ,
mesu, kc nian sintenon ni
ofero kaj sufero.
ilu
lnt per du aferoj.
b) La ekzisli mo baziga sur
al En la libro de G. Seldes
la endignigo de la horno ; rigardi In homnn ekzi ton en- .,Unu mil amerikanoj" (One
lhousnnd Americans, 'ew York,
senca kaj ab urdR e la mal ana
1947) oni povas legi la jenon:
filozofio .
La regí tAro de Usono siatempe
e) La atombombo estas malhoma armilo, ear gi ervas por projektis ekspluati la ~kf<>
ekstermo de tutaj urboj; uzi lian energion de la t-I.orenz·n"e~o
Per la konstruo de tiu eneJ11<>nrmilon e las milita krimo.
fonlo, granda nombro da sell·
d) Oni devn ne intermik i In
laboruloj e tus trovinta labOroD.
revoluciemon kun la aventu·
In popolo estu havinta maimol·
r('tnO kaj adi mo.
tekoslan elektro-kurenton. 20
e) U ono ne ).on i la nur el
ti u ,mal arma, hu mida infero", milionoj da amerikanoj estil
d · elek·
pri kiu , lau Prie tl y, raportas al interc atnj. Sed la gran. &J al·
ni la Holl wood-aj filmoj, ed tro-trustoj, por malbelpl la m .
nnkai\ el la medio de grnndaj pUigon de In kurento·prttOJ.
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.are

konlrailstaris, kaj üi ..h~,.¡
safile da rimedoj por nenug¡_ ~a
piiDOD. Liberala sena toro. diris
tillO en la Kongreso: .,Mil bomoj kapablis malhe_l~i ~on·
strUOD. utilan por milion_oJ da
erikanoj". - • ·u, por m Uso~
.
·¡
d
000 reprezenlas ne hu m1 o, e
tioj milionoj.
b) Oni faris en Hollp ·ood la
fdJDon ,.Ferkurteno". Iu rotulo,
Kulin, dir:~s en la fílmo : ,.1'i tlefeodis Stalingradon. La negon
111180 farbis ruga .li demandis
kio entreprenos dangeran tnstoo. , 'eniu es lis ema. Tiam mi
mortpafis k\indek unu bubojn.
Tuj anoncis sin aliaj krindek..
De tiiUtl mi ne bavis plu tiajn
JDilfacilajojn : eiam anonci sin
Tolontuloj pli ol nece e. Ha, ha,
ba!" • ·¡ scü~as pri tio, ke tre
diverS-specaj usonanoj, filmarlisloj
er · loj, universitataj
prof oroj protestas kontrai't la
rezen de la ,.Ferkurteno". u, p r ni la granda, demokrntíl
rain ( ono estas ne la
e tiu filmo kun siaj
ed tiuj protestantoj.
L . M.
La I"JpO
ia YlrpUDo Ragnbeldur.
hlaada amlngedlo.

1914 mortis la islanda
Donteinn
Erlingsson.
k- s jarojn a~a . Ankorau
Jonge, kiam li mortis,
ne
fi~ longe, é-ar kiel
alia famkonata island:l
poeto aj teatrajverkisto : La
lproks' o bluigas la montojn
laj
diga la homojn. Kaj
klon ne kompreni nü satis }:¡
Slllltempuloj. tion eble komprrnos kaj 5ato la venontaj
tllfracioj, ear pre kaú ~iuj
lmioj
t
antaO sia tempo.
Tllllftl oni ne povas diri. ke
Dorsteinn Erling on estis nekomprenata aú mn&tata, la
kontraüa 8 erto estus ec pli
proksima al la vero, sed ~u ne
estas multe pli bona okazo rirdi ektemple batalon inter du
~eoj el malproksimo, ol kiam
ODl estas iJlter la batalant
Ciuj detaloj mankas, oni '-idas
nur la plej apudajn personojn.
etr oni slara! ur la sama nielo - la tutan aspekton oni
De sc:la1, Car mankas super-

rlgardo. De pli alta nivelo, el
malproksimo, oni bn,·as la plej
bonan idon. Tiel ankd prl
poetoj kaj verki toj : nur kiam
oni havas iliajn tutajojn antau
i, oni unue kapablas klare \idi
kaj juAi. En In konfuzo kaj
varmo de la batalo oni fncile
forgesa la plej gravan. 1\aj la
runa anknu pri ciu fero: ju
pli ~1 malproksimiga , de pli
da lempo oni havas por pace
diskuti pri detaloj kaj eefnjoj.
Kaj al Dorsteinn Erlings on
mankis nek bntnlo, nek amikoj,
nú kontrnuuloj . Post mallonga
laboro kiel gazeteldonisto knj
rednktoro 1i publikigis
iajn
ununjn poemojn ; fresaj knj
nomj. kiaj ili estis, ili pms
novan delikatan spiron kaj vivon, knj ri~igis la islandan lite·
rnluron per unu nu:~nro, la ubtiln kaj freAa nuanco de liberf'CO en pensoj, kompato al kompatindaj kaj kunsento kun ciuj
malnltuloj, ~u homoj cu b toj.
Sed unue lnmen lin libereco P.o
pen oj kaj ortoj. Li kurn~is
skribi pri lio, kion prisilentis
eiuj aliaj, knj lia avantaAo estis
tío ke li vidis la homajn afer·
ojo, la amon kaj la pa iojn. en
pll ana lumo. Li kvnz!lü diris :
Tio e ta natura knj ana kaj
en neniu rilnto mnlpurn .
ed
ti o ci e lis tute nova en la i . .
landa literatura, kaj eiu novajo
ja vekn kontraü larojn, eu ne ?
Li malnmi cian malhone tecon
kaj malsincerecon : kio
tn.s
celata, tion oni anka ú deva
diri. - ne nur \'Uale mencii kaj
tiam subite silenti.
Li ne verki multou, kaj li:tj
po taj verkoj plenign nur du
&ü tri volumojn. lamen eble cio
ne esta presita nú koleklita.
Kontraue vivas tio, kion li
verkis, kaj en unu speco de
poezio neniu superas Jin, nome
en la rima -metriko, kie ti ating
la plej altan pinton de la poeliarto kaj lingvobeleco. Liaj noveloj pri bestoj esta multe leg·
ntnj, kaj trezoro éie dezirnta tia
poemkolekto : ,.Domoj"
(1 .
lande : ,.D -rnar") .
Sed kion kona kaj deliras
posedi eiu poeziSatanto, estas lia
poemo : , La juro" (1 lande :
, Eidurinn"), kie
unua parto
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plenlga unu libron. La nlll\
porto ue ekzisla . Gi jam e,tia
preta, ed tiam la poeto havis
on~on. li bruligis la duan partun t.. j \'Olis komenci novan
cd :mtaue Yok.is la morto, koj
jam kelkajn tagojn po t la
bruligo de la manuskrlpto li
ne plu viri.s, e~ ne sukce ant
fini la amkanton, kiun 11 voli
meti antaü la poemon kaj tia ·
maniere dedici la libron al ia
edzino, al kiu e tis 1 amkanto.
Lin edzino tamen po t lla morto
eldoni la unu n parton kaj la
nefinitnn amkanton (islande :
mnnsóngur), kaj tiu neniam tute
prela libreto farigis 11uu el b
plej belaj poemoj en la moderna
islanda literaturo.
Kv nkam la poeto ne ukce i
fini ian poemon, oni bone kon
a la enha,·on de la mankant
parto. ear In poemo e tas prl
unu el la plej karaj temoj de la
i landaj poetoj. En 1 la ta
jarcento
pa rto de la dek p
,·ivi
la episkopo Brynjólfur
veinuon en 1
episkopejo
. kálllolt en udo 1 lando. Li
f.' lis
el pirita k j m teriala
vidpunkto unu el 1 plej gronJaj homoj tinlW\j kaj la plej
potenca reganto de la lnndo.
Ua olfilino e tis Rngnbeidur,
virgulino Rngnheidur. pri kiu
tema ,.La juro" "¡ estis ege
bela kaj virta knabino, kaj la
plej admirinda, adorinda knj
ha\inda virino ur la tuta h ·
lando
f'd i ankaü e tis virino
juna kun amsopiro en Ciu sangguto, kaj interrilato komenci
inter i bj jun pa tro-a pironto, Dadi, kiu tudi tie en
kálhot ee la episkopo, kaj kiun
JUnan homon la episkopo tre
· tis kaj fidi . Ekflu tri nun
la homoj en kAlholt, ke certe
Ragnheidur ne e ta plu irgnJino, auze de Dadi, kiu e ti~
•¡ instruislo. La Oustrado Oug·
i super la tuta lando, kaj 1
honoro kaj irto de Rngnheidur
kaj de ·¡a patro este en Jan~cro. Tiam li, la epbkopo, por
a vi la honoron de ia oUllino
kaj ' in purigi de ~iu kandnlo,
arnngi juradon en kfl.lholt, kl ~
lia filino. virguUno Rangheidur,
en
unesto de multaj homoj,
juri! ,.ke t i esta
endifekta d

viraj malpurigoj" - ke ' i ~ ta
vir~ulino. Oni povas al i imagi
la honton en tiu afero por
Ranghcidur, La plej bela kaj
bona e tonta edzino sur la tiama
Jslando. ed fiera e tis episkopo
Bryojólfur, kaj ant:aú eio honesta, iom malmilda eble. ~un
si juris k.aj laú lia kredo cio
estis bona.
Sed post certa lempo Ragnhei dur naskis infanon. kaj nun ~ia
patro kaj la tuta nacio ciis, ke
"i false juri . La fatala tago
la dekunua de majo, kiam la
episkopo trudi al sia filino juri,
ekvon .
do havis kontraúan
anslalaü purigi lían filinon de
ciu makulo, la juro nun duoble
malpurigis
m.
La tragedia
komendRis. Dadi e ti forsend ita, Rangheidur mortis post eirkaü unu jaro, ankaü la infano
knabo mortis, kaj la
episkopo esta memorata kiel
unu el la plej malfelí~j episkopoj sur I !ando. Kaj tiu amo
ínter Dadi kaj Ragnheidur estas
eble la plej tragedia amafero
ur I !ando.
Pri tiu multe diskutita temo,
la verkistino Torfhildur Hófm,

vivanta en la deknaua jarcento.
verkis historian romanon kun la
tito lo ,Episkopo Brynjólfur".
Tiu libro estis multe Iegata, ~r
gi rakontis pri kara temo, kaj
laú tiu libro la plej multaj havis sian opinion pri la afero. En
tiu libro Dadi estas presknu
diablo, kaj bedaúrinda fakto
estas ankau, kaj ne parolanta
favore al Dadi, ke preskaü samtempe kun la naski~o de la filo
de Ragnheidur, ankaú du servistinoj naskas infanojn. kies
patro lau ilia atesto, estas Dadi.
Kaj 1i ne nea . Kaj senhezile
diras tiu verkistino, Torfhildur
Hólm, ke Ragnheidur juris false .
Sed nun veki~as la demando,
eu virgulino Ragnheidur vere
false juris. La dua verko pri
tlu temo estas la unua parto de
,.La juro" de Dorsteinn Erlingsson. Tiu parto fini~as per la
juro de Ragnheidur kaj la fiero
kaj gojo de In episkopo, ke la
honoro de lia filino nun estas
savita. Tomen la leganto scias,
ke si juris fnlse, ear en belega
poemo ,Noklo", Dorsteinn Er-

ling on aolaúe informa nin
pri la korpa rilato de la gemantoj. Sed unu grandan pasan
li lamen faras , nome, Ji kreas
el tiuj du cefpersonoj viran kaj
virinon kun homa korpo, kun
ango en la vejnoj kaj kun homaj pa ioj Ili forte amas kaj ilia
amo e ta.s enkulpa, pura kaj
natura. - i estas La plej be la kaj
admirinda knabino sur la tula
I landa, li la eleganta horno, lúu
Ain instruas, la bela juna viro,
pri kiu eiuj junulinoj revas. En
la manoj de Erlingsson , Dadi
nc plu estas diablo kiel ee Torfhildur Hólm, li tiamaniere puriga sin , ~ar nun oni bone kolll prenas, ke si enami~ al li, dum
oni tion tute ne komprenas l:lí1
la priskriboj de la verkistino.

poeton de Islando, Hallgrimur
Péturuon, kaj Kamban kompatt
rakontas pri lía ufero kaj d~
loro en la momento de lía ek~alsano. Krom la tri eefperson
OJ, mullegaJ homoJ apera en
libro, el kiuj plej simpatía esta
H e!ga en Brardratunga, parencino de Ragnheidur, kiu 'in helpas akceptante sin en sian domon.
Kaj · ¡ ruze aran~as. ke neofu
per la staturo de Ragnheidor
povu vidi, ke si sub ia hTU!Ilo
porta infanon. Tion Si faru
per ordono al Nuj nrinoj tn
ia farmejo, ke ili porlu vastajo
robojn, similajn al pastroroboj
kaj tiel si bone gardas la k·
reton de sia nevino, Ca.r nun
Ragnbeídur ne estas la sola virino, kiu porta tian veston. Kaj
tiel bone si ukcesas, ke neniu
en la farmejo scias pri la s!Jlto
de Ragnheidur ~ po l la naU·
igo de la infano.

ed en la plej lastaj jaroj
aperis nova verko traktanta tiun
teman. Juna islandano, Gudmundur Kamban , skribis kvin
volumujn kun la titolo ,Skál. 'u, sed la novajo, la originAl
hot " (la nomo de la episkopeco en la verko de Kamban
ejo). La verko estas en romankoncerne la traktadon de tiu ti
formo kaj komenciga per la
temo eefe konsisla el lía de·
amo ínter Ragnheidur kaj Dadi,
fendo de Ragnheidur Defendi
kaj finigas, kiam mortas la epiin volis eiuj antaüaj aiítoroj
kopo, sola kaj malfelica, malkaj la tuta popolo, sed kw·
juna horno. La unua kaj la dua
maniere oni devas tion fari. ooi
volumoj estas pri la amo knj
ne komprenis. La defendo dt
morto de Ragnheidur (,.Jómfra
Torfhildur Hólm konsistas en
Ragnheidur" kaj .,Mala domt!- sia aserto, ke Dadi estis presbú
diablo kaj li delogi Ragnheidur
stica "), dum la tria, k vara kaj
kvina volumoj pritraktas la mal- - In defendo de Dorsteinn Er·
ling on ke iii ambaü estis bom·
longan vivan de la filo de Ragnoj naturaj kaj junaj. Pri lía
heidur, la sor{on de Dadi, knj
posta defendo oni ne scias, i:ar
la malfeliean kaj eiam pli pezan
angoron de episkopo Brynjólfur. detruita estas la dua parto de
(La nomoj de la tri Jastaj vo- lía verko. Sed Kamban fara.t
tute novan pason, li ne nur klar·
lumoj laúvice : ,Hans Herraigas ni ni ilian fortan, pasiaa
dómur", ,Quod felix" kaj ,Brinjólfur bi kup".) Tiu verko l!st- amon, sed Ji aukau purigas ~~
de la peko, ke si false jura.
a unu el la plej grandaj verkoj
Kamban diras : Si ne juris fa/lt
aperintaj en tiu ei jarcento sur
Kiam Iia patro devigis sin ¡uri.
lslando, kaj multan honoran
' ¡ estis tute pura de vira tu.So.
meritas la aütoro, Kamban, pro
ia diligenta studado de la mal- si vere estis virgulino. Sed b
honto al i fnrita kaj la obslÍll0
novaj arkivoj kaj pro sin nabla
vekita
en sia brusto, la kolero
kaj mola mano, per kiu li tusas
en
si
saiímanta,
kune kUD jja
tiun delikatan temon. La verko
e las kvaznú historia fonto pri pnsia amo, igas sin, kvazaú pro
mullaj nferoj . La tuta jarcento ''engo iri al Dadi tiun sam!lll
'
• 1'1 res ti' dUlll la
\'esperon
kaj ce
kaj la tiama spirita Islando renokto. Por ne kontraúi la IJI·
!opeguligas en la lamen ne tro
turajn le~ojn, ilia korpa ~~o
ampleksa verko, oni ekkonas la
devas okazi tiel frue. Ra¡ :;:
orcul-bruladojn kaj la frenezee estas )a lasta limO,
econ koncerne ilin, ni vidas la
Knmban tiel iras ~~ la eutremO
elutempe plej grandan religillii
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..spirito de la llngvo" - pre kau nenio.
Tío ne signifas, ke oni ne tro\ ' US en la libro valorajn k j traG. J, Degenkamp: Esperanto
Skizo pri la evoluo de fnjn lwu. tatojn. Prave la autoro
honoro niajn pioniraju verki la Jingvo literatura. 194 7. Elpene kolektitaj
donis. Libro en•o F. L . E. Am. - tojo, el kie
pertoj profila la nunaj aiHoterdam, .7\ederlando. 60 pagoj .
roj; prave li mencias, ke multnj
Formato: 15X24.
,.modernajoj" gerrne jaro ekzi La autoro intencis, laü la titas en la zamenhofa lingvo-uzo;
tolo, trarigardi la 60 jarojn _d
pra e ti emfaza la grandan
la lingvo el la vidpunkto de tJe
literatura evoluo. Cu li ukcesis signifon de In tradukado rilate
pri tío? Nu, mi opinius, ke li ne nl la lingvo-evoluo ; prave ti RreCektivigis sian intencon: li pa- gumcntas, ke kiel ajn granda
e las la signifo de la Zamenhofn
rolas multe pri aferoj ne apartenantaj ol !in temo, kaj pri tiu liugvajo, la evoluo ne cesis per
temo mem li parolas tre mal- lia morto. kaj la .,giso ta" za menhofeco ' tonigu la ling on ;
multe. La verko traktas precipe
pri liternturhistorio kaj pri gra- prnvc ti konstntns, ke la nove
matikajoj; pri la stilo trovlgas proponatnj formoj knj vortoj ne
la lingvon, ~ar
en ~ nur kelkaj nsertoj, plej- endangeriga
parl ne dokumentituj. Pri la ,.kio ne estas praktika, nek logika, tio mortas nnturan morton". Ankai-. en In prijugo de la
por purigi sin de pli granda
diver aj verkoj knj verkistoj
peko ol tiu honto, ke si sekvas
trovigas multaj trnfaj knj kernnj
dezirojn de ia pasio kaj
karakterizoj .
ob tino- nome de la peko false
.Malforta flnnko de la verko
n Koj pro tio \'Írgulino
esta la manko de kronologio.
Ragnhetdur ntau niaj okuloj
tarn kiel enkulpa, virinecn Laií la antai:íparolo, la autoro
gm ignori tial, ke la lingvo Ce
k11.3bino, duro
nntniie portis
en la tornbou la pekon de falsn ' unuj verkistoj evoluis pli •n te,
pli modern ol ce la nliaj. Sed,
)uro ur siaj sultroj.
lau mia opinio, In evoluon oni
Runarkinda fakto estas la jam
devas
montri tie, kie gi ekzistn ,
menciita on~o de Dorsteinn
ne
atentante
tiujn , kiuj staras,
Erlinsson, priparolita en la
postrestinte, sur pli malalta evoenkonduko de lia edzino ,.La
luo-stupo. Pro la manko de krofuro'
La aütoro jnm ha vi~
pretaj ambau partojn de ,.La nologio la verko iel disfluas, ne
havas firman spinon.
juro", kiam li on~is, ke venís
Kelkfoje la autoro kurioze
1 li Ragnheidur Brynjólfur kaj
ruistrafas per sin valorjugo. Li
esprimi sian estimon rilale al
ekz-e pridubas la influon de la
la unua parto, ed ne al la dun
principoj ,neceso kaj sufi~o",
parlo. Tia! la aütoro detruis la
tiel klare videblun en ln mo·
tan parton kaj volis ~in nliigi
ka) reskribi. La lasta poemo
derna Esperanto. Aliparte, Ji juen la unua parto estas pri la gos ege studindaj la prilingvajn
juro mero. Nu, mi ne estas
brosurojn de Rolle! de l'Isle,
okultisto, ed eu Ragnheidur
kiuj esta pure leorinj, knj eé ne
vere bone konis la limojn ínter povus havi i11n inflnon pro sin
la du parloj, éu si ne anknií
mnlfacilo kaj cndctermineco.
lntencis monlri ol la autoro, ke
Tre mulle okupi@a la ai:ítoro
Ruste la juro estas . ur erara
pri gramatikaj demandoj, kaj
loko Sed pro la nevolaj, necar li eldirns tute aíitorilate rekonsclnj kontraiístaroj de la gulojn neakceptehlajn, mi devn
autoro, si tion ne povis. T'
prilra.kti iom detaie Uajn opi·
estas supozo nur, kompreneble.
niojn .
.Jen ln vera legendo pri virgl . Li prena de Í(' la regulon ,
ul~no Ragnheidur knj Dadi, ke ln predikntivo devas esti ndptl tragedia amo sur blando.
verba, kiam ~i rilata al la
Jón Dan eliziita objekto Nu, tia regulo
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ne ekzistas: adverban predikati·on oni devas uzi nur, kiam en
la frazo manka la ubstantiva
au pronoma subjekto . .,Scbleyer
ne trovi necesa fari .•. " do esIn perfekta frazo, car en i ja
t'kzista
ub tnntiva
ubjekto
(Schleyer);
.,necese"
estu
simpla ernro. Same: ,.mi opinias
bona, ke ." estas senerara, ear
enestas pronoma suhjekto (mi),
kaj mnnkas nur la demonstrati a ohjekto (tiou). Zamen.hof
kaj Ka.be ciis tion, la autoro,
!Jedaürinde, ne .scias.
2. Li diras, ke ínter ,estas
-ita' ' kaj ,e tas -ata ', la lasta
estas la logike gusta formo. Mi
ne scin , kinL ed mi scia , kinl
ne. Mi ee provo tion komprenigi.
j r¡
vidu la jenan frnzon :
,. Petro memoras la melodion,
Paulo gin forgesis". Jen, la frazo
e primas, en In aktualn lempo,
la memoran pcr -as, kaj la forgeson per -is.
un, ni uzu pa ivon. Ci-okazc
,.esl!l " signn la aktualan tempon. Kiel do oni povas
pnm1
la .,-a " de la memoro, knj la
.. -is" de la forgeso? E idente
nur per In participnj tempoj . La
frazo do teksto :
,La melodio esta
memorutu
de Petro : gi esta forge ita de
Pauto."
run ni metu la frnzon en estintan tempon. Kio sangi~as
tia m? ur la aktuala lempo. Do,
anstatmí .,esta " oni devas meti
.. csti " . La frnzo tekstos :
.,La melodio esti
memornta
de Petro ; gi e lis forge ita de
Paiílo.''
Same : , Kio esta perditn kaj
ne-retrovitn, tio e las nehavnta".
La participaj tempoj nnknu tic
éi ne snngi~as, e nn tntaü .,estas" ni metos ,estis"
Kio e ta la knüzo de ei ti o?
u, tío, ke In memoro ail havo
duiíras dum tiu tempo, pri kiu
oni paroias; mnle, In momento
de la forge o ni• perdo esta antaáa ol tiu nktualn lempo. Kiam
oni konscins pri forge o au
perdo, linm tiu forge o nü
pcrdo jarn okazi . Do : memorATA = neforgesiTA, forgesiTA
nememorATA ; hnvATA _
neperdiTA, perdiTA = nehavATA

=

La lempon de la participo do
difiruu la karaktero de
la uzat verbo. Kaj - kontrau
ei tlu pruuo star· la aútorilala
deklaro de la nütoro.
3. Li t~jne rigardo , po" kiel
advcrbon. Sed kiel li klarigll!l
gi.an adverbecon en la e primo :
,. du vinbareloj po cenl litroj'"l
4. Li ajne pleda por ,.duro
kiam", mon trajo de kelkaj
crnum j
upergramalikistoj.
u, jen evoluo, d kiu oni deva
11r~
regrc i al la bona maljuna
zamcnhofu ,.dum". l<inl 'l
nue ,
~r ,dum kiam " e ta
uper·
flua . Due ear gi e ta ab urda :
tempopunklo (Jóam) n e poval>
duúri (dum) . .,Duro kiam " e ta
ame
logika
kunmeto , kiel
.. laulonge de punklo" .
6. Ankaú lía kondamno pri la
kondicionalo po!>l ,kvazaü" ne
esta pli motivitn. cd pri tío
mi ebl parolo alían fojon.
un mi vola iom paroli pro
dumo . Mi kr da , kaj ble ne
cnbnze,
w dikaj jarkolcktoj
de L . M. kaj la 80 llhroj de In
L . M.-eldonejo e la grava pli·
ri~igo de nia literuro. Ankau la
uutoro nnma L. M. ,grava fnk·
toro en la h ' torio de E pe·
ranlo"
ed el lía pritrakto tute
n vidlgn gia gravo. Dum por
la tibroj kontrolitaj de EL li
trova nur vortojn de laudo, pri
L. M. In 26%-n da pli malpli
favor j vortoj Íi paka en 75°/n
du
riproeo
kaj
malaprobo.
trangn motiv do
tus, kc Ji n
povas dt>cliN apartan konsid ron
ni la diver aj L. M.-libroj ,eur
i1i e tn tro multuj" . Li paro la
pri ,lingve kaj
tile modelaj
verkoj".
d li ne trova nece a
mencii ílln, kicl Ji mencia ek7.-P
la cnintere un detektivromnnon
de Argn
au la
en . ignlfnn
Hein -volumeton de Pillath, cut la ELA-libroj, al kluj ili
npartcnns, e tu mnlpli multaj .
Ni rigardu la tri grundajn
riprocojn , kiujn li fnrus al L. f
1. Lnu li, ,.la kom rcu knruk·
tero sup rombris la literuturnn
vnloron". Cu ti o e La vera '1 1i
atentigu nur pri tio, ke ncniu
cldonejo uperigis tiom da poem llbroj, kiom L. M., kvankam tio
evidente ne esta bona negoco.
2. La kunlabornntoj de L M.
~vident

.,preni
ur in autorit tan pozicion" pri lingvaj demandoj .
3 . lli lamen ,.aplikas iasence
tro liberalan larpunkton koncerne la llngvan kvaliton de iaj
eldonoj".
Oni ne deva e ti tre malica
po• diri, k e L . • f. ve re o e peto
de la nutoro konsilon pri sin·
teno, ear tiam gi devus frenezigi.
Kia do gi estu, cu aútoritata au
libera la '1 Aü, pll erioze : kie esta la limo ínter la dezidnda
k•tj nedezirinda llberaleco au
a ittoritatcco. Mi timas, ke tion
determina<; la per onaj prilingvaj preferoj de la aútoro.
La aútoro parola pli multe
pri la ,.Strato de fi~anta kato",
ol .pri la celeraj 79 eldonajoj.
. fi m emora , ke tiu libro estis
tr urge eldonita kaj tial re tí.
en gi multaj pre eraroj kaj an kau eraroj lingvaj (si a pckoj,
manko de pronoma
ubjeklo
po t .,ke" kaj , ear" kondiciomtlo po~t udverhu ,.kva1.aü" kaj
\Ímilaj ). Sed gu~te tiuj formoj
,. e. cncc nnciaj " , kiujn la aútoro
kondamnuc;, op nnü ekzi ta en
gi, nlmenau ne
ta pli mullaj
ol en 1n libroj aperintaj ub la
egido de FLE
e, lo flueco de
In lrarluko e ta altc super la
nivelo fle multuj verkoj laüdataj
d l'aütoro. Alía afero la VanLoon-trurluko de Saville e las
tumpila kiel ,,fin ko pro mulbona traduko" . ear la tradukinto
.,ha vn. nenian komprenon" pri
la geograflaj nomoj, kiuj, kiel
lo aútoro tuj po le konfc a ,
montrns ., unu el nlaj malfortaj
flunkoj" ,
e. tant
,.ne olvita
problemo".
Pri la Plena Grumntiko, la
uütoro ripetas la ukuzon, ke
Wuringhicn kuj mi pretenda
por fti ,nutoritaton, kiun gi ne
po a havi " ·u mi opinias, kc
tia libro lamen havo autoriln·
ton jnm per tio, ke ~i ekzi ta ,
per la granda laboro, kiu estas
en gi amusigita. Krome, pri la
opinioj troveblaj en la libro oni
nc povas dirí, ke ili
las dckrl!toj; ili ja eiam estas apogitaj
per longaj - eble ce lro longuj
- rczonadoj. Guste la nútoro
fnra
neurgumcntitnjn asertojn
pri grumatikajoj (vd la uprajn
5 punktojn). MI kredas, ke li ne
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faras bonun ervon al nía lingva
unueco, kiam lí diru pri 1a
P. G., ke gi e tas .,1 ~aro nepre
malukceptinda", se ne paroli pri
tío, ke tia kondamno koutraú
la /uta verko esta vere morutra
malju tajo, Ca.r éiu gin Io.ompreno tiel, kc en tiu gramaliko nt
l' kzi ta e~ unu aprobebla aserto
La aútoro diras, ke kelkloke
mi truda'J mian per onan opl·
nion .,kondamnante aliie preferojn" Sed,
tiuj .,alliuf'
prole tu kontraú tio ne lía!.
rar ill volu trudi síajn pre·
ferojn proprajn'l
J\elkaj demandoj ankorail Cu
oni povas komtati mulle plí
multe o1 necesa ? Cu .,plej genia
olvo de duba afero" ne esw
~umsígnifa
kun definitiva de·
cido, kiu for trekas e.iujn aliajo
provojn de solvo? Kion signifa.s
tio, ke ,.ekzí tas trc granda di·
ferenco ínter lía propra intenct
elcentra {?) lingvouzado kaj liaj
jugoj recenze donitaj pri verkoj.
en kiuj varma ernroj . "? Cu
tion, ke mi ne ohea tiujn pos·
tulojn, kiujn mi meta por
aliaj? Tio eslu grava akuzo
kiun oni devu dokumenti.
La aútoro eble rigardo miaD
recenzon vengo, kiu lían avaroo
j< rekono kaj lían mai.Sparon dt
ma1aproboj rebutas en la sama
maniero. Sed H pripensu, kc lí
verkante bistorion, faris akrao
atokon, dum mi, vcrkanle k.riU·
kon. devi furi justan defendon

cu
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Prcseraroj en la aolaúa

nDDltrt.

En la poemo ,.Kompato", PS·
8, dua kolono, tria trofo: an
tataú ,.trnnsportu" legu ,.trans·
pontu".
..
En la poemo ,La MesfaraDto .
pg. 21. dun kolono, 4-a veno
nnstatau .,maljunuJ"' Jegu ,QIII·
juno"; snmloke, 6-a ven o·· ea·
· " 1egu "mal·
unstAtuu ma lfermts
fcrma ... "La nomo de la tra du ·
kinto e tas: Rector VermriY 1';
1
Sur pg. 27. tria kolon\ r
linio, anstataí• ,kvin piUJ :.
homoj" legu ,,kvin plu' un~io.
moJ'" · sumloke, en la 21i.
j"
'
anstatau
,kvin plw un.u b~O
legu ,.plus uou bomoJ'
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l• ormato 19X13 cm. 256 pagoj.
Pr zo 1.40 bro ·. 1.90 bind. Aldonn
10% sendkostojn.

Kalocsay
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'prita kaj facila rakonto pri gaja
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1887- 1937.
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V. Bleier -
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Ln. libro esta malgrandn Enciklopcdio. Kun mnltaj fotoj ni havas
tmrigardon de cinj flankoj de la K
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