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Kara leganto 
Cu Vl rimarkis la forpason de la unua jaro de nia 

vivo? Certe, car en tin jaro estis la plej granda el la 
iam ajn ekzistantaj krizoj de la mondekonomio. Oi multe 
maHaciligis certe ankaií vian vivon kaj multfoje vi pens
adis pri la redukto de viaj elspezoj. Tamen vi restis fidela 
al via gazeto, al via entrepreno kaj helpis realigi niajn 
esperojn, niajn klopodojn por la bono de la Esperanta 
literaturo. Vi estas, kiu instigis nin, donis konsilojn, kies 
entuziasmaj kaj aprobaj leteroj intensigis nian volon, pli
grandigis niajn fortostrecojn, por plenumi cÍon, kion ni 
promesis. Kaj vi estas, kiu ebligas al ni ekstari mem
konscie antau vi kaj antau ciuj amikoj, kun la firma kre
do, ke ni laboris malbone en la jus pasinta jaro. 
Memoru niajn unuajn cirkulerojn kaj komparu niajn 
planojn kun la plenumoj. Ni fieras, ke ni sukcesis eldoni 
nian revuon konstante sur 2 ft pagoj malgrau la eksterordi
naraj cirkonstancoj, ni fieras, ke ni sukeesis eldoni la 
projektitajn librojn, sed nia plej granda fiero devas esti, 
ke ni rekonis la literaturemon de la esperantistaro, firme 
kredante, ke bonaj kaj belaj libroj tiam kaj cie trovos 
acetantojn. Sed ciun ci fieron, ciujn ci snkcesojn ni dank
as sole al vi. Kiomfoje ni legis viajn sagajn sugestojn kaj 
kiom ni gojis, vidante, ke vi partoprenas niajn zorgojn 
kaj klopodojn por perfektigi nian revuon! Kelkaj el vi 
opinias, ke jam venis la tempo eldoni en Esperanto 
grandan ne nur literatur-artan, sed kronikan revuon 
»magazenon«. Ni esperu, ke ankaií por tio ne estas jam 
malproksima la tempo sed provizore ankorau ni restu ce 
nia pure literatura, artlingva enhavo. Kaj jen kio estas nia 
programo. Ni volas resti ti aj , kiaj ni estis, sed ne ridigi
gintaj, kontraue, ciam evoluantaj. Tiu ci jaro certe ebligos 
al ni pIi vastan ilustradon, starigon de novaj rubrikoj pri 
foto kaj teatro, pIi da bonhumoro en la enhavo, oftajn 
intervjuojn kun 'famaj verkistoj esperantistaj kaj naciling
vaj, gvidartikolojn de famaj esperantistoj pri interesaj 
temoj, ,multajll naciajn, ee ekzotikajn numerojn kaj 
fine la delonge sopiratan 32-pagan amplekson. 

Ne pensu tamen, ke ni vivas tute senzorge. La gazeto 
alportis al ni dum la pasinta jaro deficiton de pIi ol 
1000.- sv. fr. kaj ni kalkulas, ke gi restos ankau cijarc. 
Sed la lihrofako fermis sian bilancon per konsiderinda 
profito kaj gia evoluo ebligos al ni plivariigi la gazeton 
mem. Ni vidas, ke bonajn kaj belajn librojn vi acetas 
ee se vi devas redukti viajn elspezojn kaj por la nuna 
jaro ni proponas al vi librojn, kies abundo kaj graveco 
certe surprizos vin. 

Por la plej satata fako de via librosranko, por la originala 
literatu,ro, ni donos al vi romanojn de Forge, Baghy kaj 
de verkisto, kiun la esperantistaro jam konas, sed ankoraií 
ne tute tiel, kiel li meritus kaj kies romano reei.montros, 
ke ni ne devas timi mankon de novaj talentoj. NI prezent
os al vi la novelarojn de Sturmer, Szildgyi,. tre interes
ajn studojn pri la esperantistaj verkistoj el la plumo de 
Totsche; por la lernemuloj ampleksan Poezian Slosilon 
de Kalocsay kaj Waringhien kun grasaj kaj spicitaj kons
iloj al la verkistoj, kun vere kompleta esperanta rimaro 
kaj kun la klarigo de gis nun aperintaj kaj vortare nereg
istritaj poeziaj vortoj. Sed ankau la bonhumoron ni ne 
preterlasos. Bone reprezentos ilin la dua volumo de la Kalo-

csay-a Rimport/'etoj kaj volumeto el la Verda Biblio de 
Lejzerowicz. 

K vankam ni jam listigis longan vieon da libroj, 
ni ne diris . al vi la sendube plej gravan eldonajon de 
193~L La Esperanto-Enciklopedio, redaktata kaj kunlabor
ata de la plej famaj esperantistoj en granda c. 600-paga 
volumo, pritraktos la historion de nia movado, la biogr~fi
on de gioj agantoj, la argumentojn de la esperantIsta 
propagandisto, ciujn interesajn faktojn el la vivo espera~~ 
tista, cion do, kion la esperantisto iam ajn bezonas sen 
pri la movado. Grafikonoj, bildoj, portretoj klarigos kaj 
ornamos abunde la tekstojn. La artikoloj pri la verkistoj 
prezentos tutan Esperantan literatur, historion. 

Se vi estas satanto de la tradukita literaturo, ni pre
zentos al vi frandajon ankau sur tiu ci kampo. La Hun
gara Antologio, kies poemojn tradukas Kalocsay kaj kie 
aperos la tradukoj de Bodó, Totsche, Szilágyi, Parvus 
Piscis, Baghy k. a. sub la redakto de Kalocsay, enhavos 
c. 500 pagojn en granda formato sur belega papero, kun 
la literatur- kaj arthistorio de Hungarujo kaj kun foto 
pri ciu verkisto. Ni riskas aserti, . ke gi estos la plej bela 
kaj plej impona antologio gis nun aperinta en Esperanto. 
En la postaj jaroj ni inteneas aperigi antologiojn de aliaj 
malgrandaj nacioj kaj Modernan Hungaran Antologion. 
Sed en tiu ci jaro aperos ankorau grava historia romano 
de Salom As kaj ni devas mencii, ke Kalocsay nun 
tradukas ell la originala versformo la lnjeron de 
Dante, kaj ne estas neeble, ke gia eldono kronos Dlan 
agadon de 1932. 

En tiu ci jaro ni ne forgesos ankau pri la komenc
antoj, por kiuj ni eldonos dulingvajn kajerojn. Ci tiuj 
kajeroj enhavos noveletojn de niaj famaj verkistoj kun 
tre detalaj piednotoj de Kalocsay kaj kun la nacilingvaj 
traduko kaj piednoto de la plej bonaj kaj konataj espe
rantistoj en la koncerna lando. Tiujn kajerojn povos hav
igi al si ciu esperantisto por tre malalta sumeto. Same 
ni klopodas doni malmultekostajn librojn por tiuj, al kiuj 
la nunaj ekonomiaj cirkonstancoj ne permesas elspezi 
multan monon por libroj. IIi estos la Biblioteko de Lite
ratura Mondo po 66-96 pagoj, bone presita, kun bela 
kovrilo dukolora, por ne pIi ol 1.- marko. Kaj fine ni 
zorgos ankau por helpi la grupvesperojn. Ni decidis 
eldoni tre malmultekostan kaj bonan Verdan J(abaredon, 
almenail. po kvar en ciu jaro: Ciu kajero enhavos la plenan 
programon de unu grupa programvespero, el 1a plumo 
de niaj plej famaj originalaj verkistoj. 

Jen ni venis al vi por diri nian programon. Kaj via 
progr.amo por 1932. ? Ni ne dubas, ke gi estas : »Malgraa 
la krzzo, malgraa la redukto de ciuj miaj elspezoj, mi ne 
jorgesos. pl~ subteni mian gazeton kaj gian jirme.« 

Kaj Dl .kre~las, ke post la fino de ci jaro vi povos 
kontente peSI vlan decidon kaj vidi, ke vi donis vian 
subtenon al inda kaj meritita celo. 

. Kun la. plej. bonaj deziroj por la nova jaro, salntas 
VID kun plej amlkaj kaj dankaj sentoj 
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4:ónas 81 Íaifngvo rlimon, »StifOD«, _similan . ai Ía, 
.. Esperanta: &9. subi'te jen v.orlo kiel ~píscopkiu inter: , 

rompas gm. La autoIlo de Occ. kr,edlS oportune sekvl 
la internacian akcenton : sed la popoloj: kiuj akoenlas 
en 'sia lingvo same phi16s.ophos kaj epískopos, t. e. ne 
nul' la Grekoj, sed ekz. la Hispanoj, devos lerui par
kere la »·esoepton «. Ec pn malfacile estos memori ke, 
lau sia RadiCCli'wm, Occ. adoptis hypérbol, sed parabol 
(t. e. paraMl) : tute kaprioe. Same kapricaj estas la 
akoentoj de c6lera »holeoo« kaj colem »kolero« : la 
Ital.oj' bezonos nur memori ke íli :estas kontraiíaj ol 
cn sia lingvlO, kaj, denove laiídos la perfektan »natur
eoon « de Occidental. 

Sed eble la lrulminon de la kaprica akoentado oni 
vidus en la serio de adv,erooj', prepozicioj kaj konjunk
cioj, ktujn Oce. adoptis de la latina lingv·o: támen, 
qwíncam (bone) , s.uper, forsan (t. C. s.upér, forsán: 
kial ao ?), kaj fin,e interim (t. e., laů la tria regulo, 
sed kontraií Ciu in terna cieoo, intérim). 

Ni jam vidis unu el la mallOportunajoj, kiuj rez;
ult1S de la dua regulo : t. e. ke oni. bezonas scii, por / 
guste akoenti vorton, cu gi estas pluralo au ne: la 
v.orto cortes povas esti pluralo de corte kun akcen:o , 
sur 0, aií adjektivo »g,entila« kun ak:oento sur e. La 
Hispanój' havis gis en la pasinta jarcento . similan 
regulon ; sed fin·e la Hispana AkadeniÍo akceptis la 
regul.on, ke -s ne influas sur la akoento, kaj distingis 
cortés de cortes. Ni kQnsilas al autoritatuloj de Occ. 
funde studi la revlOluon de la hispana órtogr,afio: ili. 
oble trov.os . ion por lerni. 

La tria regulo evidente celis eviti skribakoenton 
en la plej: komunaj vortlOj internacie akcť!ntitaj sur la 
antaiílasta siIabo. Ni ne diskutu pri la elekto : laň 
franca (kaj parte germalla) modelo .oni estus povin'ta, 
ekz., lasi akcenton al la vortoj en -ic, akoeptante ke 
oni pl'100011CU public~ fabric, ktp. kunakoento sur i. 
Tiel trancinte, oni devas tamen l'edoni la akcenool1 , 
kaj tial uzi akoentsi.gnon, por vortoj kiel amíc (amíco), 
f ormíc (fol'míca), verapugnofrapo por nia j okuloj. 
PugnlOfrapo por, ok(;identalaj (ne Occidentalistaj ) or
eloj: estas ' la prooonoo de radica appendice, matrice, 
felicí. Sed restas Ia grava dubio cu .oni <l,evas p~nonci, 
tiujn vortojn rádioa, appéndioe, málríce, féliei aU radíca, 
appendíoe ktp. Kvankam la konoepto, de . »sufikso« en ' 
Occ. estas nebula, afero, la fakto ke oni skribas formíc, 
formíca sajnas konformi la unuan prononcmanieron : 
-ie oerte ne povas esti . konsiderata ~ktllala , sufikso 
(car formica ne _ d-eriv~s de }9rmar I). y ,erdire on~ 
ankau troyas , fítice kun . skri~~oenf!o eIÍ ,la RadicariuT1t' 
de Wahl, kilO Sajnis konfirmi la duanin1erpretmani- . 
eron : tatnen :la v.ortaro -de Gar skribas simp.1e telice ... 
S-l'Ode . Wahl ofte ripl'locis d-ron :Zamenhof" ke n 
traneis Gordajn n.odqjn anstatau ilin solvi( k,ielli faris: 
sajnas ,tam'!'lDi ke survoje li forgesis :solvi ·ke1k:ajn . ... 

En intemacia lingvosento la sufikSci -ic estas par-,' 
alela kUn -iil : tial oni IDÍras trovante ke -id nf!' repuSas 
akcenton, :kaj, ;}ce .oni . d~\,,~s p[O,nonci kun akcento sur 
i acid j oolid, fr~gid, lucid, oelluloid. , Sauíe, letninte 

'ke lOni devas pron.onc! d«rabil, stabil, possibil kun 
akoento '-sm la antaiílastavokalo, onimiras trovante" 
simil, futiJ ~tp. kun akce~1:ó~ Slir la la'Sta·.': . 

~c>, pli' malagrabÍa" :estas la r.~guto" pri ~ -ím, ' 
> -eviden,teoeJas oefe , la 's?Jl<CrlativojD (álliš.5ím Ktp.){;" 

k<)nstatas ' la sarnan haoson ki-el Oe -ie'; , Radiearium 
skribas ánim kaj sublim, dum l~ verko' Oec., kredeblé r 

pIi gust-e,skr.ibas anim kaj suolím. , Ronvolu, post lio, 
legi estizna, regime; iuuJtQmima : gis nun ,mi ilin trovis 
sen skribakoento ' : gis sango ni legu doéstima" régime, 
kaj ee pant6mizna, " " , "', 

Lau Cosm. VIII, p. 165 anhií ' lafinajo > :-úrii 
estassenakoenta ; kaj tiodevigos skribe akcenti costtÍm 
parfúm. 

Ni sparos al niaj legantoj la priskribon' dela 
malfacilajoj, ,kiujn dona.,> la kunmetitaj vortoj (ekz. 
undeci, necu, legotaj únde,ci kaj neclÍ ), cef<e' car man~ 
kas reguloj kaj la ekiemploj :estas oÍte kontr~u.a) 
inter si (I). 

Se vi kredas, post tio, ke vi perfekte konas ,ln 
akcenton de Occ., vi ,er<tra.s. ,La tri r-e.gu1oj , kaj la 
esceptoskatol,o eloerpigis. ; sedkieloo, j<Qngnsto, PQva,; 
mirindajoj' e~ltas ,el aliaj tirkestoj de la gramatiko. 
Bonvolu legi la vorton ínoout. Cu vi kredas ke oni 
devas legi, lali la grafio, akoen1ante i? Ne. Ch, lau 
la internacieoo, a ? Ankau ne. Do restaS la plej· strmlga 
kaj maloportUiDa akcentadlO, tiu de u. Same, tvovante 
ínfam, ínpur vi devlOs akoenti ;ne la, un:uan silabon, sed 
la duan. EfICktive, laú Occ. , 1a prefikSo Vn-, ' kiam gi 
havas negativan valoron, devas púrti skr;:'OOkcenton, kiu 
ne havas valoron akoentan, sed simple úrt.ografian. 

Simile, kvankam la gramatiko silentas pri ti.o,Q~i 
kutíme skribas dí, dá,}á en 1a signiflO, »diras «, '»d.o:... 
nas«, daras «( ; IDÍ ' ne bo;n,e scias' ,tu ankaiípoi 18.lia} 
unusilahaj verboj kaj iliaj kunmetaJoj, car .la ekzem:;. 
ploj oscilas (il descri; c.osm., Vnl p. 88 ; il proscí, 
Cosm.; VIII, p. 10.0). 

Cu estas neoese konkludi? Ne, nur k9nstati -ke ' ~ 
ankaú s-ro cle Wahl, faris la samonkion jam ;spe)'~is 
la. ~taiíaj .1ingv,?kreantoj (kaj ki.ori,laií~rte, nU,!' ,n", 
eVlt~): »li dlOBlS al , vortklaso, regulon kiu ně estas 
konforma al ili, do árbítra metodo « (Cosm. , VII. 
p. 193). 
, Se ankaií Esperanto hezonis 'kúnvencion, gitam~n< 
aplikis r~guloo senkompárepli simplan,. pU . fa,cile 
memoreblan, pIi konforman ' al legoj~ kiujn kelkaj · 
grav.aj· naturaj lingvoj sekvis , en sia evoluad.o, clo ', ril 
leg-oj maturaj «. »Ju malpn lingvo sargas la memoron 
de lapal'olanh)j, des pn facila gi estas,« J Oce., p. 138). 

B~uno Miýlio,,;ini 



studento Grivenieks · 
- .J . Akurat.ers - .... ,., 

Johano Grivenieks, filo ' de bienposedanto, kvan
kam, . kiel moderna homo, li '< kredis nek je Dio, nek 
Je diablo, laií la malnovaj tradicioj estis k,onfirmita 
en malgrauda vilagapregejokW!e kun aliaj gejunuloj. 
,'Ii-o okazis en 1.a somero, kiam ' li finis mezlernejon en 
distrikta urbo i kaj preparis sin pol' studi en la univer
sitato de Riga, 

" ' , La familio al kiu li apartenis, ne estis granda, 
-sed rica je latyaj kampar~aj virtoj, labor.ema kaj 
.stifiee .rica . .. 
• ' ..... ~ IIi estis 11,11: kvar: 103. amhaií i5.emaljunuloj kaj 
frato kaj' fratiuo. Fratino de J.ohano, nti:njo, tri jarojn 
pli .~ga 01 li, estis gaja, boua kaj laborema knabillo. 
La bieno ·ne estis granda kaj' la tero ne tr61 fruktodon kl . 
,Estis nurcirkaiíokdek a~j en altes!aranta lok,o kun 
pm- 'kaj, .betularbaretoj SUl' lagobordo. Sed la amo de 

' la:' famili'o ul latem, la labortradicioj kaj di1igellteco 
donis nI ciuj sufice 1x-man ekziston. Travivinte la ter
uran temp on de' mondmilito, kiam la inf~U1oj' cstis 

· fnkora.u malgrandaj, bieno Grivenieks mÍnekricigis 
.• kaj' jal'On post la jaro dungis postiston kaj laboriston. 

Oi'Uj faris la gtandujn, malfaci1ajn lahorojn kun g.ojo. 
.. , Malj'UnaGrivenieks edukigis J'oha.non en mezler

n'~Jo. Li revis studi terkulturadou, por fari la l1egran
dan ' .hienon floranta paradizo kaj' montri sciencajn 
,akiroj:ri al ciuj kampara.noj de lacirka.ňajo. ' 
': " Johano Grivenieks post la fino de la mezlernejo 
. ~nk()rauW!u j~OD pasigis hejme por perlabori rimed,

ojn por siaj studadoj en Riga, car pIi gra.ridan kapi-
. Jalon lOni ne povis kolek ti de la malgranda mastrum
ajo. Por li tio ne . estis malfacila, car eD li zumadis 
juneoo, k~el hluťl. maro kW! revokronoj, - bordoj Ci 
lie ne estis. · . 

'La es.tonta studenta ,estis heredanta de sÍaj lab'
Qrema} kamparaj antaiíwoj kaj ankaií. de sia patl10 
belan korpon,bonan sanou, sed kiom stranga tio ankaií 
estu . -- seutemaD., mildan knabinan a.nimou, im-

. Pll'eseblan kaj pleDan de fantazio. En lia vtrec.a vizago 
e~tis okuloj klaraj kiel tiuj de kl~abulo, ,pmfundaj 
' k,el ..nl poeto . . La .forte formita:j vlzagt,rajtoj remem
··o:rj.gis 'energian víron; nigl'Cgtizaj harůj kiel mouto 
kovris . la riigrajn hrovojn. EIl liaj mau.ojestis jam 

. Virforto kaj en lá tuta korpo multe da san.!!. arbara kaj 
.,ka;IJlpara malvarmeto . 

. ;: "sed kia~; Johano GriveIlieks preparigis forveturi 
~, al Riga, li eksentis malg.ojon~' lta.nte trakampoj au 

cn varmasomero faleante fOjJl.Óll en lagogolfoj, li 
ofte )igardadis malproksimen,kie cn angulo dě betul

~ arbareto, en dukilometra distanoo, kaSis sm najhara 
, b!~uo, Kaj tie logis lia ,amikino Viktoria... kaj ankai1 
;' W:r!fkino d~dia. :Jrali.no, - , kOmpren-eble. ma amo esti~ 
.. tiel interplektita kun la f,rna infanago, ke estis' malfacile 

. lliS-igi ilin 1U1lU d:e la alia: Nul' kelkfoje. kiam la jW!a 
K)labino, kiu estis uur du j:aro3Il pli juna .ol Johano. 
Griv~ieks~ ekridetis al li: eusoleco, ekmovigis eIl li 

"y.1;ll:rnega ~gonao, " ehriig~te' la anim,on • kva.záÍÍ per 
ťfm4fproksimaj<;1~'hěnáridaj i.nllinflajoj. Tíain l~ havis 
~ tian 1Se,U10n, Ke unÍYérso . kaj mondo kaj .viyo estas 

dividitaj en ou partojn : eu unu flanko stans -:Iá mondo, 
. en·la dua 'Viktoria kun siaj heláj harbuliloj, 'aitk,r~ka, 

. . figuro k~j- floranl;p. huso. Ankaií eií. si estis 
dé v!lag~ domo, bela, . pmf'tllldakaj:-, mirinda 
<natu:fQ ·Cle Lawi6:f' Lt j1h1a korpo ':'ůdoris je 

kamparaj: floroj, tero, sooo; kvanka.m Viktoria, vek
igante por la vivo kune kW! revolucio kaj' popolo, 
portis en. si jam la monddoloron. Ankau si preparis 
sin por nagi en la grandaj ahoj - t. e. studi eri 
Riga, .Car tie fIuis la vivo de la popola spirito, la tuta. 
nova m<ondlO. · . 

Dume ili vi vis, kiel floroj en varma laga akvo, 
ne sentante, kiel forkuras tagoj, car ili estis felieaj. 
IIi legis belliteratnron, debatis pri gi kaj sentis en si 
lon fermenJi... Tioe.stis la venonta vivo, kio kolektis 
la fortojn por si . 

Kiam la varma somersuno ekpaligis kaj venis 
septembra, Grivenieks devis forveruri. Viktoria, kom
preneble, havis okazontiutage viziti lian fratinon Elin
jon, kaj fine i1i estis soLij post la pomarboj ell' 
gardenangulo. Viktorio ridetis cifoje strange kaj rigar
dis ~n laokulojn de la juna studento. Nur kiam li 
per siaj ma.lmolaj manoj premis sian kapon al si 
por kisi, kvazaií adiaiíante, si rapide metis siaj" 
InanojJl cirkaií lía ·kolo, ektremis kaj forkuris, kvazaií 
si estus ion ektiminta. 

La patrino preparis multe da kamporieaJoj por 
nutrajoen Riga, blankajn lintukojn, wolorigitan litkov
rilon kaj' líttolajon. Johano ja devis vivi pli simp1e 
kaj iafoje veluri hejmen por preni nutrajon. La patr'o 
homole kaj kun fi<ťJ.1O donis la kolektitajn kvinoent 
latojn, kaj akompanita de ridetoj kaj spritajoj de 
nrnhau knabi.noj, li forveturis en malfrua vespero ... 

La sekVlln tUgOIl Johano Grivenieks estis jam en Riga. 
Siau havajon li donis vetnrigi per manveturileto al la 
autaiíurba strato, kie li jam antaiíe luis cambreton. 
Post 'w!u semajno sur lia kapo estis jam blanka stud
enta Qapo kun ora diabla Rruco. Li estis terkultura 



· stu.dento en ia univ.el'61tato. Lia koro es6s vigÍa ' kaj. 
hela, kaj: li oontis sin tiel liliere en ci tiu vivfluado" 
ke li ne rimarkis, kiam mallumig-is la siluetoj de 
bieno Grivas kaj la helaj sunoplenaj harondoj, de 
Viktorio. Li estis en alia mondo ... 

II. 
Tamen montrig-is, ke la ekzistado en la cefurbo 

ne estas tiJom simpla kaj malkara, klel oni hejme 
estis kalkulinta. Kiel ajn spareme li ja vivus, li be7.lOnis 
oentlatojn monate, se li ankoraií volis viziti teatron au 
operon aií iafoj'e studentajn vesperojn. Grivenieks 8ub
ite senti8, ke por li e8tas necesa nigra vesto, car en sia 
griza vila~a v,esto li. povis viziti nul' léciouojn. 

Sed ci t~oestis bagatelo. Li donos lecionojn, 
laboros ie kiel ofiósbo, se esto8 necese. Laboro tamen 
ne estis tiel akir,ebla, kiel sajnis, kaj tial Grivenielt" 
devis labori en in kontoro por malgranda salajro . . . 
Li ec ne havis tetnpon por viziti dum Kristnasko siajn 
g,epatrojn. Li pasigis miz,eran vivon, kian havas rnal
ricaj: vilagaj studentoj , ple.naj de forto, kurago, sed 
eterne forigitaj de pIi vasta soóetO. 

En la dua j.aro iu lia arniko varms lín por 
korporacio. Nun venis novaj elspezoj ~ sed la korporacio 
havis bonan pasinton - giaj filistroj estis gravaj 
statuloj: - kaj -tial li havis grandan esperon por 
estonto . . ' Kaj mm Grivenieks jam studis la trian 
sernestron, oni lin invitis, laií rekomendo de fU konata, 
kamarado, kiel edukiston kaj privatinstruiston al riea 
industriista familio. Lia devo 6Stis - prepari la 
13-jaran solfilon Gundabo en kel kaj scienooj kaj sekvi 
lian labOl'ůn en lernejo kaj dum libertempo. ' 

Kun ci tio la mate1'iaj cirkonstanooj de studentlo 
Grivenieks tuj san~igis. Li devis I,ogi en ci tiu 1'íea 

, familio 'eu aparta cambl'ů. Nutrajon li ricevis de la 
mastra tablo, logis en lia societo kaj' ricevis sufice 
grandan sumon monate kíel sala.j-von. Li eksentis kaj, 
avide enspuis la ebriigan aeron de Riga. Kune kun 
tio novaj' sentoj plenigis lian vivon kaj tute lin disig;is 
de tiu moudo, en kin li pasigis sian infanecon kaj: 

4 

Sud(Jll;(J no 

Io1'logis de tiuj homoj, kiuj gis nun en lia memo1'o 
'staris fume, kiel 'statuoj. Okazis tio malrapide, iom 
post iom. ': ' 

Kiam li lati invito de sinjoro Sala venis eu lian
logejon, enlasis lín hela cambristino kaj petis lín atendi 
gis kiam la sinjorino akoeptos lín. 

Griverueks siditis SUl' peza leda divanoen h. 
atendejokaj vole nevole ekrigardis la hele garnitab 
logejon, tapiSújn, pezaju segojn, pentrajojn. La unuan' 
fojon li vidis tian rioecon. Li sentis sin miloportune ·en 
sia simpla vesto; li mankaresis sian densan bararon, , 
kiu staris senorde SUl' ]a {runlo kaj turnis en la fingroj 
sian malnovan studéntan Capon . . -

Kaj tiam oni vokis lin: 
Enirante ll}mdcambron li ekvidis helan -sinjoril1on ' 

en lihera hejma vesto kaj kun perla- ornamajo cukati 
\.:'1. kolo. Al li sajnis, ke si , esŤ!ls ' an:ko1'aií juna, sed jam 
kun rondaj kaj forta:i ko1'poformoj. , Si eslis sinjorin() 
Sala, kiu deziris konfidi al]a studente la edukadonde 
sia solfilo. , 

»,Úu vi estas sinj'oro Grivenieks?« 
»Jes, .estimata sinjorino!« 
»Ki:an agon vi h~vas ?« 
»'Mi estas dudekjara. <c ' 
»De kia .regionó ? « 
Grivenieks diris la distrikton. 
Kaj CÍuj demandój éstis ~etalaj) 'ldeL ce,: jugisto. , 

Vidante lian vilaganan nekaSl}bJan g-enitemon, liJ. sin- - _. 
jorino ,ekridetis kaL,same . 1'ic;letante rigardádis la V1z- . 

' .agon, okulojn, manojn de lastudento! fkva~a;Utaksante . . 
Kaj- fine Sl deklal'is la céfkondi,eojri. '~." '" '. 

»Mia ,edzo invitis :yin · por :pripároli ,laedukadon '" 
kaj· instruadoD,de. ma fil9. c,~Vi ,esroš', en luia ~isP.9no; 

"Sinjoro Bala estas' tiel okuŘata~n sia '-ťlntrepreno, ~ ké 
li pTi hejmaj afeí-oj : :zorgine ' povas.' Yi cie kaj ciam , 
devos obei min. ~i ,pensas, ke ni k(;)mprenós~ula ' 
alian. Sed vi. d~vos . defeudi .ánkati mim ,opinj,on, se · tio ' 
ei>tos bezóna, Car :-ínia edZQ malmul~ kompre'nas 
ědukadon. ,Kion ,vi .t:>pinias n . 



Si .ekr~de.:tis, ~ed li ne -k;)mprenis kial. 
Grl~eDleks es~ dankerna al ~i pri la malka§emo. 
» ~ltut<f}konsentas" .estimata sinjori.no. Mi 

pen:os . .. « _ .. . 
.' . Li s~entis, ke ?fl. s~j<?ri.n? SaJ:t venas ia stranga 

o~don~ta f?rt~ ~aJ h tnms r~gardl en siajn okulojn. 
~l hav~.s kUragaJn, verdepalaJn okulojn; ili similis 
ngardoJn de Meduzo. »Bone,si.njoro Grivenieks! Ni, 
d?, ,. povas komenci jam morgaii. Vi logos Ce ni en 
Vlil eambDO. De Já. kvru:a g~s la sepa horo vi helpos 
~l ~uJ1d?bopl'epafl leclonoJn. La cetera tempo estas 
J,: Vla d~spono, .escepte l~ tagojn, kiam vi akompanos 
lm alghtvetureJo aií p1'OmenoS. « 

~i meti~ ?nu l?i'edon s~r la alian, prenis malgran
dan clgareduJon kaj p1'Opoms ankau al Grivenieks. Kiel 
strang.a tio estis· - li devis rifuzi, čar li ne fumis r 
Kiaj' antipodoj ili estis ! ~ 

»Ho, kiel moderna vi estas !« ridis si. Vi ne re
~'onas jajn ajn tentojn ? Sed iom post iom vi alkutim
Ig?S, ... Do ,-« si rapide l,evigis, »Cio 'estas en ordo! 
Ml" atendos vin " morgaií. N lÍn gis revido.« 
.. Si staris tute p1'OksirÍ:le al la studento kaj donis 

kIS~. la. ma~onfiel Iibere kaj volonte, ke liaj lipoj 
tUSlS *m ph forte ol ordinare. AnJwraií foje li vidis la 
okuloJn de Meduzo kaj post tio Ii r,estis 801a. 

, . J~a čambristino jam ate:ndis en la antaiíCamb1'O 
kun la ~antelo kaj bastano ... La junipe1'a basllono 
el la a1'l)a1'o de bieno Grivas! G1'ivenieks ekhontis 
ioinete, sed la kn:abino gaje ekridetis, eble divenante, 
ke la studento nun estos hejma homo. 

'Kiam studenta Grivenieks venis sekvanttage, la 
tubl familio de Sala estis kune oe la mangotabl0. La 
m~st1'O, i.nd~t1'ňst:o k~j komercisto Sala, havis pIi ol 
kvmdek JaroJn ; II eshs altkreska, kun blondaj haroj, 
sen~ara .nuko kaj malvarmaj, he1aj kvazaií akvozaj ok
uloJ- . Ll estis korekta, fiera pri siaj manieroj , sed ankaú 
siJ.enta kaj meditema. Li estis unu de tiuj, kiuj ne rap
i.das, sed cede atingas sian celon. Ne kalkulante la do
mon o en Riga, li havis pIi ol dek milionojn da latoj. 

" La solfil'o Gundabo estis malgrasa kaj- altkreska 
kl?a~) ~un O!lÍ edukis l.au germanaj burgmanieroj. 
LL SClpOVlS fan saluton, klel drosita hubo laií militista 

La trejnisw 

mankem kunfrapante kalkanojll, estis silenterna, sed 
dorlotita. Li sidis apud Grivenieks 00 la tabLo .. 

La sinjorino, apud sinjoro Sala, horuaií es tis bela: 
Síaj moderna vesto, perfekta frizajo, manoj ornamitaj 
l~el' ring:oj, karaj ornamájoj en onditaj haroj kaj pro
lun?a ngardo kvazau sternis ciujn. Si l'igardis al Gri
v.ellleks malvarmete kaj ordone, kaj li sentis, ke si 
11l1 su~estas. ~jnis! ke ia ~leto ridas en siaj lipan
guletO] , sed gl tUJ malapens. 

La pa1'oltemo unqe estis la studento. Li nUIl de
vis. rako~ti pri ~ia fa;nilio, pá kampalX>, pri 1aDOroj' 
ka~ celoJ. Post bo 0111 mallonge p1'idiskutis la okupon 
kaj ed-ukadon de Gundabo kaj post la taO'man~o sin
jo1'O Sala tujfo1'iris kaj ne 'l'evenis ec al v~spel'mangiO. 

. S~d :anstataú li estis tie juna sinjorino .-: fratino 
de smJQtmo. S.ala - f~a~~Q Dreimants. Si ,~stj,s pIi 
altheska, ph Juna ol sIilJormo Sala, vlgla kaj elasta 
kWI stranga splensento. Si estis de 1jiuj- tipoj , .kiujn la 
studento ,vidis en dan~onoj, nul' pIi eleganta kun 
g1'andstila silka vesto. Si havis Iipojn, ruge kolorigitajn 
kiel murr,IÍo" haroj~ trancit?jn »a la garconne, ({ kaj 
JnalgL'asaJll, IQngaJn manpJn .... , ~ 

Si 1'igardis la studenton per akra 1'igardo, sed 
sajnis esti :malvarma . 

. Nul' post la vespermango, kiam oni pripar,olis 
tagaJn okazintajojn. en socio, fraiílino Dreimanis ne
rima,rkite sidigis ď ce piano kaj ion eklud~čis, kiel le1'
nantmo, kaj post t~o ·transiris al konata valso, kiun si 
ludis ' diverm,ariacie. ' 

»Ho, . lgel tio plac.as al mi, « §i diris kaj· levis la 
kapon ekridetante al Grivenieks. . 
" »Cu vi dancas modernajn dancojn?« demandis 
Sl kvazaií ol'donante. ' 

»Mi lernf!.s, ~i l.emas,« mensogis li, Por ne esti 
t1'O malmoderna. , - : .. 

Evidentigis, ke la fraií.lino konás en la korporacio 
multajn j~uloj:{t ~aj <f}kin'iereŠig~ la studenton pri 
flivers,ai intimaj l?agate\ajoj. Sin genis nenio. 

»Olga .: .Cu ne estas · la tem]>9 -por ·vi flOriri? « 
demandiB .sinjorino Sala. " . 

»Bone, ~d sinjoro Grivenieks. akiompanos min 
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gis Plía h~jmo. Estu tiel ,aťahla, « ~i tunlÍs sin 
studento. . . 

»Bedllurinde, sinjoroGrivenieks nooÍau ne havos 
la tempon, ( dids la sinjorino malvarme kaj signoplene 
rigardis la studenton, kiu staris kiel inter du fajroj, »ni 
dcvl',ls priparoli la oedukplanoj'll de Gllndabo. « 

» La ;edukplanoj'll ? « ironie diTis . fraulil~o Olga 
grade k~lj signoplcne kuntirante sian ruhandon sub h 
<reuuo. »Mi havlls l1Crriajl1 planojn, mi vivus de unu 

· okazaJo gls la a1ia. Sed tiuokaze - gis revido! « Si 
ckludis ian fokstrolme1odi'on, salutis per kapklino kaj 
ne adiaiíante foriris, sed la rigardo, kiun si dedieis al 
sin fratino, estis pleoa de ardo kaj ' stranga akreoo. 
Grivenieks ne komprenis kion signifas tia soeno. Ti,on 
li kompronis poste.. . ' 

SinjOl'ino Sala sidigis sur la bruna leda apogsego 
kaj montris pel' gestoj la segon konlrau si. La stud
ento eksidis. Denove li sentis la stran gan , nekompl'ie
neblan sorton, kin radiis el okuloj de la sinjorino. Sill 
spirado ostis nenormala. En la okuloj hrilis profunda . 
ardo. Ili ekparolis. En la domo ekestis pi'ofunďa sil- · 
enlo ; odoris parfumoj, .. 

III. 
Studenta Griveni·eks Jam trl semajnojl1 plenumis 

sill:jn devojn de privata instruisw en 1a familiJO de' Sala. 
GrruldaJ1 penon de li tio ne postulis. Gundabo lernis 
nek tI'O bone, nek ankau tro malbone. Nul' dum la 
vesperoj, kiam li estis libera de cio, li sereis slan 
liton 'Oll sia ca.mbro kaj unu pen~o earmis lian koron : 
sinjm-ino Sala. Stranga lleklara timo, stranga dolea 

· .se11to logis lin al si. Kelkfo}e §i petis lin legl al si 
i.an novelon el j'Ul'n.a1oj au ga~etokazůltajojll. Tio . 
okazis precipe dum ycsperoj, kiam Gundabo ostis 
eu Bia cambro kaj laboris kaj sinjOl'O Sala estis ien 
foririnta kun siajamikoj. · . 

La sinjorino susur.ante pel'sin silka v·esto sidigis 
en apogsego apud kameno kaj invitis Griv€llieks. 

Ciufoje sia strange sugesta rigardo,intima ridelo, 
soifoplenaj lipoj kaj tuta §ia konduto allogis la junan 
studeuwn per stranga forro . Sinjorino S!lla estis OO1a, 

· diable bela.,. Parfumoj ciam akompanis sin. Dum 
fest'CllOj, kiuj okazis ofte, §i estis ciam cirkaiíita de sin
joroj, parolis nekompreneblajn sofismoj11, sed subite 
tra ridoj sia rigardo restis fiksita al la korpo de Gri.: 
venieks kaj penetris en lian' vizagon per tia intenseco,. 
ke tute nevole Ii rigardadis la sinjorů)Jon .kiel ensorcita. 

i, sajne, komparis la fresa:n, junan korpon, 
rortopleTla~ll muskolojn kaj. jnneC<ill de la vilag.a stu
dento kun la elegantuloj de Riga. Sia rigardo perseku- . 
tis lin crumomente kaj. kvazau diris: cio eslas vana 
- vi ne forfllgos de mi !: . 

Ofte 'Cn ocieto post teatro au opero ili ' il'ls, por 
danci ieajn, .al fiodorantaj ; k./lfejoj, kéloj , ell akl'8 
violkolora aií fajroruga blindiga: brilo kaj kriaea cinika · 
zumado de muziko, kie ili pasigis horojn, trinkante, 
danCl:Ulte kaj montrante ~iom konataj . kaj úcaj , iIi 
e tas. :Fraiílino Drejmanis, kiu akompanis iIin kaj 

'sútis multe danei, PIlenis manon de 1a studen to kaj ' 
fQrtiris lin on negl'OdaQoon: " . '. 

»Kio okazis al vi j>« flustás §i. »Vi estas pala kaj · 
pen ema. Kiam ni veturos al Arbarparko?« ' 

Si blovi parru01:itan ciga:redfumon en lian viz
ag'Ůll kaj per duonf-ermitaj lipoj kyazau vokis liu, 
Si e tis ruga, bela kiel sorCis~o, kulÍ ,akra ebriigemá , 
rido de sotGistino. ,. . ~',':. " .•.. ' . 

Sedla . rig.ardo de sinjorino Sala tenis studenton ', 
Grivenieks en tiaj rnQmentoj kaj li eksilenti '.' . Si . 
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Ék~taris Ii por irifor,~d Dun 
subite 'kaptis si nmntel~lín 
'kaj .inurmuretis · kun ,1Glsita, rido 

'., ekTlgardan~e haste, stele lín: 
}),SUl' la ,:kolonostaras via nom' : 

,~, Se . . ven.as eIla kor', 

'"Wl!,,,t< •• Iiť\n Pl'enu do ella iIaro , . 
taj ~rla, ~ton' la: non:í.On }$ku for:« 

. Ei'turnis sin~ rigardis sin ' severe 
: ,Sed ' Sl atentis jam pri la faden' 

kaj per la man" preparis novan linOll 
,atente rigardante al' haven'. 
Subite li sin tumis for dQ Ai 
kaj-preriis martelegon je l'tenil' 
per tia forto~ ke la fingrartikoj 
bl.arikígis vakse. Fa1is la frapiI'. 
EI la kolon' faj-rerkaskado sprucis, 
kajj:>J\W de akraj splitoj kun ekh'ru' 
8\IT' la " stuparon falis. Sed 1a templo 

. denun ne portis lian nomon pIu. 
'KaJ kun 'kdeť sin }etis de l' spiniI 
Dunal piedoj liaj la edzin' 
kaj: sur 'Splitar' de lía fam' genuis, 
kaj diris, dum si cirkaiíhrakis)in: 
» Ne '.esprimebla estas Dun la~j' 
kun kiu iros mi al hej~ dom' : 
Oa~ miloblitis nun 'grandeoo VÚl: 
P.es'tuIna templo estas via nom': « 
Vespere sipo kun naksosa flag' 
fornágis jam, sen vent' en la velaro, 
kaj glitis for en ardon de la sun', 
kusaDta -sur spegúltrankvila maro. 

Xa) Pestnm igis verda erikej', 
<tum poste pasis jaroj mil kaj mil, 
kaj en la omboo de 1a wmp1orestOj 
pastista . Salmo SQDas en trailkviľ. 
N~niu scias nomon ' de la majstro, 
$ed rigardante al la templopint' 
vi reve vidas tuj la konstruiston, 
car gi vi:digas gojon de ľ kreint'. 
Li estas kiel kara bOnamik', 
kiu . ~ii,taDoe sajnas jam konat', 
lmLestas samgojan' kaj estas frat'. 

EI. la sveda: Stellan Enghalm. 

la: ínallgajojn, lasinjorino diris al Grivenieks ; 
. , »Bonvolu resti. Mi d-ev.aS paroli kun vi. « 

Grivenieks sidigis kaj ekrigardis ~in. Si estis 
bela. ·La nokto pasigita en maldormo kaj: kapdoloro, 
sajnls" nUl' pligrandigi:s siajn SQI'cajojn. Ree li est~ 
málfoda kaj' malkuraga. , 

" »Sinjoro Grivenieks ... Pasintnokte vi revenis t1'O 
inlalfme., .. Mi nevo1as preqi:ki al vi mora1on. Ví estas 
studeňto, kaj' l~ june0()8a~~oj()n. Sed ne forgesu, ke 

' ýiank~ií estáS · '!l<iůkisto de mia , filo. Kaj: por mi ne 
esta-s: ~gale, kion oni paoolas pri vi en la societo. Ní(} 
mi$k~inpl'enu n:tm, sinj()~ <Griv.enieks. · En kórporacio, 
klubó; dánoojo '--'-': . mine kontrai'ídirosee vorton. , . 
tic vi ,povás aln:uzigi:; kiom vi volas.Vi j:a ne pIu es tas 
~ÓahO"Séd 8ajnas hl mi, ke vi 'vizitas a:rikaúprivatdom
ojn,Kajtion nii ';ne pov~ ' permesi al , vi ... « 

. GrivelliekstI'e ', miregiS: Kiel ·· .do ,si tion scias? 
Cu;~ ý.ere; Olga JiOiijam 'qiris al sl? . 
·",· ~KoÚ1p:oonebl.e; 5"i lraýas libereooD',. Sed mi: navas 

niiaj~ p:rOpta;n .. ~gulojn kajprincipójn.< Vl devos, 
'SÍtlj01'O :,;s~dientiÓ OOsigi ;'la, interren,koritojn kun mm 
. fraf;in:o/;.fraU1iĎÓ< Olga, au 'wrlasi ,laedukadon de mia 
filó.";~. něniOn ·volas hl Vi áltrUdi,EIektu .1 Mih'avas 

' '' propraj!!,' kialojn kajpriJici'pojn ... Mine postulas 
~--. '",\- -'--- ~~. .... ::;~-: !ť.~,j. '>~;, .' ~ . 

7 



JfQj de; \1i '1\l >~PQn90~. Vi :poVas " fari, -~9~ 'viJto~~s pIi -" 
bona:, "Sed',primia:i-égúlaro: ,mi ne" volas' :r-ezigni . 
Kaj imm; mi ' peta§ :Vin! Iru al ·ua:horo kun Gundal>o. - .,. 
Gis r-evido! «, . ,', " . . ... .. 

. " ďSirigar.d~ lin pei sia .striLTI~ bri1antarigardo kaj 
fi<lre kaj' elegap:t<l 'fo~iri~. " '. ", " 

Grivenj,eks sidis$Ola kaj médlfis: En )i ribdis 
la tuta fier,o dekampataria ' mo '., F,eriri ! "Kaj- fuj! 
La monon li rioevos de siaj gepatroj ;kaj finos la 
studadojn kielseJldependa viro, sed ne ,kiel servisto de 
ci tiumiliouula faroma. 

Sed ·la argentgri~a barbo de la patro, la kurhig
iuta korpo de la patrino aperis en memoro. La detruit
aj tegmentoj de la patra domo dum mondmilito . .. 
la grandaj §uldoj .. • ,Cu vere li, sana, juna kaj forta 
homo, laborigos por si siajn _ karajn g-epatrojn? Plena 
de pensoj: Ii Iris al sia lernanto kaj roomencis la leci
onon . . . Neni;u dev.as seii pri tio, ne:olu. pume ekzistas 
la eterna mondordů, ne estas liheraj homoj , estas 
nur servistoj ... Bone. Poste, ku§ante en. sia cambro, 
li sentis sin kiel verdanta kverko, kiun cirkl;luas lupulo 
kaj' argentumitaj arane'ajoj. Neordin.ara, n~vidita, lletra
vivita! Kia diferenoo estas inter simpla eamb'raoo kaj 
oolegc garnita salono ; inter malriea tagm.ango kaj la 
nUDa vivo! Neniu povas eviti tion, kilO clllvas okazi. Li 
ekdormis en la mola lito, varma Calnbl1() kaj' pensis 
pri la kapit;ulaoo al vivo ... gis kiam li lnem ostos la 
roganto de la vivo. f 

En la sekvinta tago okazis malgranda festeno. 
Venis la pIi průksimaj amikoj kaj parcnooj , kelkuj 
studentoj. Mankis nul' Olga ... Kaj sin jOl'O Sala for
cstis jam kelkajQ tagojn. 

Sed sinjorino Sala estis tr,e atabla. Si . kondutis al 
Griw:nieks líel, kv,auu ciů -estus fOl'gesita. Si ee ridetis 
kaj koketis. Kaj lastudento denove ~entis la strangall 
tUnonkaj ion terure rnisteran, kiamsinjiQTjno Sab 
preterpasante karesis lin per sia rigardů. Li estis all
kŮfau kvauu infano, kiu apenau iůn sen tis, naive, sen
orde kaj nekomprenante. 

En malfrua noktů la kompaniů forveturis post 
dancadů, kantado kaj trinkadů. La domů subite ek
sil-entis. Nur la flOl'Oj ankorau oonodoris en vazoj kaj 
parfumo sv-ebis en eambroj. La f-lljl1oj estingigis. En
iranoo siau cambrůn Grivenieks f'enkůntis la sirljori
non on koridorů. Si sajnis esti ekscitita. La pezaj 
hal'okrispoj malorcle eirkamssian kapon. En la lipoj 
estis malluma rugeoo de sango. Li sontis dum unu 
momento ion fatalan. 

Bano ' 

»Bůnan noktou !« li salutis. 
Sed si metis al vi varmegan rigardon kaj f?ril'Ís. ,. 

Kiam Grivenieks sidis SUl' sia lito kaj preparis ,sin por 
důrmi kaj ankoraľípri , io revis, lapordo maIlaute 
malfermigis kaj -Ilntall li -staris sinjodno Sala,. Si- estis 
vestita en facila, nigi'ota 'nokta vesto kaj venis .', 
kiel laso1'to. Kůmence al Grivenieros ee ~ajnis) ~ ke 
"idas fantůmůn - ' tiel sunite siaperis. 

>, Cu mi n e genas vin? KieI mi vidaf, 
110 dormas. Mi ,ankau ne . . . » 

Li serCis ' kion r,espOrrdi. .' 
»yu vi kolerasal mi, SiDJ0l"O Gd~eÍlieks 1> (( . ~i : 

diJmandis pIi kajpli mal1aute: . ' , .... '. ~~, 
»Kial ? (( diris li rigarBante§iicljnnudajntnauojll;, 

kiuj ,aperis ·el sub la plejd.o: Sed en ' la sama momeritlÓ.. 
siaj mánoj fotte cirkauprenis iian k,()lon kaj .ióbonod- .' 
ora, neordinara, sufo~a pr-emigisal li. Oi estis la , ~():rpů 
de sinjorino Sala: Li senti.s ke s~aj fing-roj vagádi;ls 'eIÍ ', 
liaj haroj kaj karesas lianlrolon. .'. '_' . 

»Karulo, . kiom malsaga ,;j ' estas. Mi long_e , . 
mentis min; nun mi ne .plu ·povas suferi. ",Ni-,;Í,le 
konfliktu k-llj- Jledisigu . . . ( . . .. , ť' ~ 

·Grivenieks ne estis. bone informlta eITei . LI .... ·i1' .. '''', . 

en kiun lín fůrlogis 'la dorlotita, si:újorino. 
li konservisen 'sia juna -korpo . ~e nurpor 
diligenteco ka jekseitemaj . . ,- sed 
oatalo .por estonto. Kun" vil;,tgaJ 
nUl' en rnalůf;taj momentof de ' 
Viktorian li sentisensiaj 

Nůn li Sénti'S~ k~ li . 
devtls la: tIDuan ď tojOl:! . 
La ' flor,llnfa heleoo. kaj '. tro ·VU~ .H •. ~.um 

. Sala ťbriigis' lín, klel ~ fo);t~. 
si'n liberi,gi' kaj' atl~s,' .' 
ajn Jiturnissm, ;"~"';·" '-\1·<l .. L 'UI"~.1 ,~':"~.,p..,,,, 
sinjo.r~?Sala . . 
li, fotte .Cirl~aúpreIii~:~~~n;i''1~g:aLQti:~(')IlI·. /;'!~ 



'-",?-:& .. ~ "! " <'. .. .. 
Se la ;un~ iegisyi , caé(tr.on, , '" 
:f\:aj timie,n, ýola.s vi cirpigi citron, 
'Po venn, ., Btreeu viajn auskul!ilojn! ' 
Ke b(}I)e Yi : kómpr,enu la kQnsilojn. 

Unu~, s,e_ vi vQ}as skribi verson, 
. N~ k~dú, ké ta tú.hm Univers0ll 
, ",y~. deyas .~ngi nun perunu Jojo. 

, 'La , karaváno nialg1·.áií . hund,á bOj'0 -
Pluirás :,: cu, vi ' konas la 'proveroůn ? . 
Do, :šu~i: pov' né ' 'strecu viall cerbon. 
Gár se ,vi al gi ,tIX)un. sú~on taskas, . 
1':a 'm()11t~aku~ .-: sole' mU8011 naskas. 
Ne ser~u i kouvulsic TI/.){)(Jjn temojn. 
"Se vf 'ág!lr,das- La nlaJstropoomoJn : 
Apenaú ili. h~rvas" temoD .tian, 
Kiún~ .áli~j jam' a:ntaiíe ' iani .. 
A~u))de ne ' prj$kI:ibis - tamen, · ilj 
Bn nDvá luillo ' Sajnas ál ni brili. 
Ne diT8s mi, ke vi dum v,eJ'soheo . 
l'fifd~~l d~ ekpenso kaj ideo, " . 
S{í(l, .. ue ~oTg,esu, ke . ~le la scnt,enoo. 
Ec né la ,simpla kaj vulgam senc.o 

' . .Ja~tas, ki'U eu la vérsoj' gravas. , 
Sed, + .ke 1a penso fOl'rrwn nUJl ekhav.as. 
Mi ne parolas pri la forrn' ekstera, 
S,ed pri la form' -interna kaj misliel'a, 
~e,r kiespey' la fugaj: senť , kaj penso 

.. E,kkr.~kas, oentobligm; cn inteuso 
"Kaj', igaskorpo, kiel paus' de Dio 
l "arJgis Inoudo per la estu-krio. . 
J.es, poemnasko, en formfp.l!do pura, 
Ja :estas mondo: kré' n;ůniat'Ura, >, • 

La v~ispj, estu kiá a:jn la kerno, 
Alblovasnm per spiro de eterno. 
pum, ~e ~ la '- formo eslas lama, plumpa, ' 
"Ec plej potenca ' penso igo,s stumpa: 

' 'J)Q '-::- estu via ~strebo kaj fieI'O 
Ne, ».kÍon «, sed »en kia maniero «. 

Per tía klara,senkomplika stilo 
En diafane kompl'enebla brilo 
Aperos ee simholo plej .vuala., _ 

Rifugu de , la bela fraz' banala; 
Kiel de pes~o! E~taE1 tiaj frazoj 
Por Ciuj eblaj bwj kaj okáwj . 
Eu .Ciu ling\'o. Kaj per pen' malgraT)da 
Ja eblas iEn plekti ell girlanda 
Sinsekvo, gis volumo! Hela distl'O! 
NiveLo: libro de ámleterisbo. 

. Parolu do nature kaj senpimpe, 
Sed tl'afé, forte. kerne, ee se simple. 
Ne uzn epilietojn superfluaju, . 
Banalaju, stopajn, plumpajJ1 ' kaj enua:jn , 
Sed,. se vi mas, ilj. nin surprizu, . 
Kaj ire~an sencon frapan mobiliz'U ! 
P'óste, ne komparadu senutile. 
Komparon oni troÝas j·a facile, 
Sed gi ne estu pimpa ornamaoo, 
Kiel mallerta§minko SUl' vizago. 
Komparo vera hrilas kvazaií toroo 
En nokto, kaj per elementa 801'00 

Lumigas al ni, kion vi, pi\ElÓ1JC, 

SUl' tuta pa~o klarigadus grize. 
Kaj se komparon tian vi -- enplektas, 
Do estas bone, ' se vi gin respektas, 
Kaj vi ~in ne fOfPU~ tuj rrtaMpare, 
Por ke ví nov~ kaptu jam ' 6ehare .. 
Komparo via brulu pIu en kaSo, 
Kiel suD cindrojbrulas la ardaJo, 
Gin per komparo DiOva ne Bufoku, 
Ec, poste gin por nova viv' .revoku. 
Magie gia rememor' aperaB, 
Se gi post longe 1'00 ekfajreras. 
Se al abisrno niara vi komparas , 
La runon, kaftujsekve tie star~; . 
Ke gi tra l' kóm pikis per ponardo, 
V,'i, kara, estas tre konfuza bardo. 
Ne skribu: »antaií oelo el Ia selo 
Mi falis, car sirigis mia velo. « 
Nek díru: »La potenca ferá dento 
De I' tempo, kin tiom da torooOO 
De 'lármoj jam sekigis, donos nepre 
Bal,ZámOD al Ci vund' brulanta febre. « 
Nek: »Li C iniciatis _la fajreron, 
Kiu de tiam lITeskis ' en nveron 
'ľiel grandegan, Ke slll.r",~ia -ombr<l ' 
Ec nun ripozas " granda ~homouoml)t~o. \< 

Car · se Komparój , .plllr~j inlierluktas, 
Ja ti~ sole bíldk01l:firzon l-ruktlls. ,-
:{(aj: .klare moutras na bildkon'fuzo 
Pri la málvera; niáJ.sinoera . Uzo,. . 
De la kóinparo: Oni ~ vid$» 
Ke.la ~ton nur)a r.imoj .gvidas, 
Ke ne ta Jorto de ']a fantazio, 
Per la- billlkrea povo de :v,.iiio. " . ' , 
SugeStis Ia ~mparón :al animO; '': 
Sed~i t:iu~ ,IamasEOSt troYÍta rirno, 
Trenante, la postajon sur la tero,' 
Malsanepro la manko de ·sincero. 
Jes. Se l' Jéo~' ne.>sll!J 8Oroo tenas 
Mem la poeton.KlUD tlkat~as ? ..' 

'. 
' 9 . 



- J~ LEJZER0'W'I-CZ, LÓ~Z : , 
o Antau kelkaj jal'oj mi publíkigis en 

HeróJdo kélkajn capítrojn e1 mia 
»Verda Biblio«. Hodiau mi deno\'c 
prezentas duaJiajn capitrojn cl la 
traktato pTi Fcstoj. Mia »Biblio« havas 
'liun niirindan eeon, ke efcktivc ciu 
povas legi ~in (krom bHnduloj): 
krcdan to kaj ' ateisto, piulo ·kaj bigot
ltlo k. t. p. 

Festoj 
• Ca,pltro I. 

J. Jen -estas la festoj, kiujn mi . staTÍgas por Vl. 2 . 
Et{lma interligo inter mi kaj vi estu tíuj festoj. 3. 
Tugoj de spiritlevigo i1i estas, v,el'SUS gojoll en la 
koron kaj, homananimon uoble inspiras. L~. Coju, . 
goju - mia v,erda popolo - .kun tirnpanoj J(aj 
tamburoj elíru en la stratojn. 5. Viaj vi!'gulinoJ 
(j'lInuj kaj maljunaj) hlankv,el'dajn robojn 8Ul'me. J. 

6. Kaj' cho portigu tra la stratoj, ' 
Sl?r la vojoj de Geuevo jubi10 aiígigu. 

7. Tia estas la volo de Kruoo, mia sinjOI'O en (;-en~vo. 
8. E:n la oka monatode la jaro, en la iffi1Ua semajno 

de tiu monato, festu la F-eston Universalan. 9. 
Dum sep tagoj altigadu viau spiritou kaj eu )a 
oka ' tago disiru. 10. EI ciuj anguloj cle mia 
mondo kunvenu kaj ripozu gojplene. 11. MehlOru, 
ke la sabató de l' jaro giestas por vi: ne faru 
ian laboron en tiuj tagoj ! , 

t 2. Kaj jen estas la faroj, kiujn vi ' darfasfari 61\ 
tiuj: tagoj ; por altigo de l' spirito kaj agrabljgo 
de l' tempo ili servu al vi: 13: _ Babili en viaj' 
sepdek naciaj lingvoj - gi e8tos por' vi memorajo 
pri la lando Babela, el ki:u mi elkondukis vin per 
fOFta mano kaj' etendita . brako. 14. Disdonadi 
subskriboj:n, fotograf i kaj ekskursi. 15. Kaj viziti 
vidindajojn, brui en la stratoj, marsi (ďek kilo
mehojn en Chl horo). 16. Kanti,danci kaj ami. 
l? Oio-(;i estas dOIŮta al i por via vivo kaj 
felico . . 18. S:ed la&orofi ne ~aru , ~n tiui lag,oj, 
Ca'J: gi ~gos ahomenirida por ' liii . . Íg. M~moru, ke 
fe ' to dene/li,ofarado gl' es tas '- lu ' sabálo- de I ' j:u1o. ' . '. . 

2 0. Se veil0~ al vi"vil'vj', 'kiujn mi' lie saňktoleis, koj 
per dQlcaj 'vortoj,nlpalIOIQs vin: 

}} Aiísk'ultu~ mia popolo ! . , 
.2 I, Svitallte ni pilgl;imls ci:;tieb, mang-o n al ,buSo avaris. 

22. Ne, estu d-ó permtaj tiuj tagoj de l' vivo kaj 
laboron heriitan ni faru ci-tie «: .0 •• 

2\3. Vi . f.ol'pelos ilill elln,i.a tendro, clÚ"falsaj . p~oIetoj . 
iIi ,tas: Mi . ne "s~tpleis llin. -24. La dolceoo 

de \ lia} paroloj ~stas kie~ lá laIl~ de sel-pelito. 25. , 
Malfidon iii 'volás semi en viajkoroj ~ maJespe.roo ' 
planti eu viaj an~moj -.:.:: ~tonumu: ilin. ";' .' ' .:' . -, ~ , ' .. - '-' .. ' . ~ 

A ' 

CapUro n. « 
, .~. ~ . .....~ ;.,.j:t . \ "". ...: • "-

" I. Okazis eti ' ~a nai1a ." j~'(j.Wst., 18.. úiali-elico de 
HelsiDKi. , f' Riam, Jolvmo I.liI- ~'Ko-M'ercanto " estis 
reg? en' &pefantuj-Q ·k~ .'dlka pez!l~ KtuQQ .-premis 
lian kol'On:f 3. :'Xaj veriis ' -Krakoron :-roia " verda 
popolo •. -el dekoj da lanaoj ili venis. '4. Kaj jubilo 
SQn,is -en la stl'atoj, juHilo .· gojiganta mi,an .koron. '".. 

,5. Kaj la triboj, kiuj ,Alpilgrimis,estis: 6. P.gl>oj, 
hritoj kaj. svedoj. 7. Kl!j ~gennanoj, jta:1oj , ka)'_ 
eehoj, ka3 Danziganoj multnombraj. 8. Ka-j franooj, 
bulgaroj kaj hispano. g. Htmg<!OOj, . rum<tItoj en , ' r 
naciaj vestoj. I!. Entllte sepeent dudek j.udoj '-cI. . 
tridek ok landoj. ~I 2, ' E:aj éslis'"grauda gojó"inter Ja 

muroj de Krakovo. 
13. , Kilj v-enis tÚ vjroJ de tri f1ank9j, de la menclo.~ 1.4. ' 

De oriento, de . n01'do kaj de okci<!ento.{ 1,5. Kaj . 
la nomo de la unua viro, kiu , venis de oriente, " 
csti.'> Junlo Pagi. 16.. Kaj la ooU1o ·de la ]lordulo 
estis Andreo. Apud, ' kajla tria, kin ~el)isd.e:,okcid: . 
anto, nomigis Kafů Mt. 

I? ,Tt;nio Pagi ~tis prof.éto. El ~rienta ·Blldapesl.o li 
vellís por avedi la popo]on. 18. Andreo Apud estis : . 
apostolo. EU ,1a norda SkandiUavujo li konvertadis , 
milojp cla idolanoj.I:g. Kaj kroni~isto estis Kafo ,' 
Alt, kiu venis de okcidento, el Kolonjo. 

20. Ka} la tri vinoj kuriÝo~is 1a poPolon, kaj 1a,' pppol0 
venis g'oje kaj jubite (car gi tre satis )~ triviroju), 
21. Kaj: kiam la . tri viroj aperis autaií .1a . popol?, 
la entuziasmo Iarigis ;Ů'ienéza kaj- sence!>a.;, 22. Sen.: . 
finaj estis ,ta aplaiídoj kaj vivukribj gis 1a profeto, 
etendinte sian manon,silentigis lápopo];on. , 

23. Kaj- J unici P,a,gí; ' la pIOfe~, tili kiu v~lDis~PJa 
oJ'i.enla Budape~to, ůll'is tet~ra.in okulojn 'kaj e.k-~' pl\l101is la uralwlon, . dirante : . , , 

2 q. Mal.fermu viájn o~e10jn, ~ popolo 'koinpatmda ~' ,.'. 
. Kaj- malstopu viajnoe,rboju' I . ,J'" ." 

2 5. OaJ: mi utilajnpa.rolojn volas flu!ltri en viajn prelojn 
Kaj oleon de sago ve~i -en ,viajn" lGI.IX.!jn. . ' 

26. Vidu ': abeloj scia.f; or4on kaj ,konaS si8p-; retipon, : 
Sed mian popoliOn ,moraas kaoso. ,- ". 

#,,,r 



~rad~Q ' de j iwugajpoeÍYwj. 

~.~ ~ 

Ra.lgaja nokto 
,. .::lIo. Strigo, venu krii Ce l' f'enestro ! 

. S~nOela estas mia vivo-vago, 
la s~mevi~ e~tas _mia estro. 

. . Rom pita Ja pafarko, kaj la ' snuro 
."suita kaj seópinta ~iam la sago 

. kaj Ciuj revoj estas en forkUl\o . . 
~ , - t , 

Ho, via noktá kri' melankolia· 
~'kon f~nnas nun nLlaca koro mia . 

,1"cvanta pri l' estinto kun s~p1r.o 
,':,kaj »sen ~ espe}" vívan ta endezil'O«. 

Gaja mateno 

" 

pereas efl 

atendas 

la Carmari,~oje trilan najtingalon, 
dum Suno, per la radiar' el 01'0 

disigas cirkaií mi la noktvualon . . 

Benaf.a ; estu, frua sunradio! , 
Naturon veki~aptan benuDio ! 

La Najtingalú kant3.s: En Espero, 
,en -Pác', en Amo estas nur 1a Vero. 

.Al1a Maro 

Mistera Mai'o, sorca mar' ,safira I 
Vi , cf,ntQbligas mian vivon vcre; 
vi log;as min per rava forť altira.' 

-Qu l' kor'do ľ · maHelica poetino 
SaHo vagadas tra l ' ondru" mislel'c? ,.ou 'SorMeinojn ka§as via sino ? 

Kial vr sanonal la saúgo donas" 
- kial mi en ekstazo 6e vi dronas? 

Kio altiras minal via pura 
profunď mistera, fea . Mar' lazura! 

.' 

48. Rigardu, rigardu, jen mi havas malplenajn man
ojn. Kio estas eo la mano? 

[lg. Kaj la' popol0 respondis ekstaze: en Vla mano 
estas nenio. 

5.0. Tlam Andreo Apud eksvingis la manon kaj subite 
en ' gi aperis ruga objekto. 
Kaj' li d-emandis : kion vi vidasnun en mia mano? 

51. Kaj la popoLo respondis ckstaze: En via mano 
,es tas la ruga kato 1 • 

52. Tiam Andreo Apud metis la rugan katon cn bluan 
. skatolon, kaj ciuj vidis, kiel la blua skatolo mal
kreskas gis gi igis tre cta kaj li metis gin cn la 

. buSon. 



!í3. Kaj Andr('{) Ap1Hl (I·emanuis : K io csLas ('ll 1111 a 
buao! 

5/1. Kaj' ln popolo (!D ~uziasmc rcspondis : ~n via 1.)lI ~O 
{'slas ln rug-a kato I 

55. Tiam Andmo Apud, Ia. aposlolo de I Bordo, tur,nis 
la ,ok"'1110jn al cieJo kaj ctcnd}nto 1~\ manoj n 1iris: ; 

56., Rigurdu> rigardu: cn min huso ne citus la ruga ) 
, kaLo, . ,<'~ , 

57~ lú,j dimuta tion, li komencis tiri cl ' sia huSo _, 
senfif;lc ; longaj.1:í . r~bul1~ojn bl'illll1tajn per mil ~bl_- ) 
o~j de. :lá, :cielarko . . " Kaj gr.allda flustrado Imj ,:
mu'udo ms tra ' la popolo. \, '" 

58, Kaj' '!:a pofíQlo" flustris ek~:oo: Senfine lOI1 O"a j 
.ruhandoj, scnfine longaj r\,lbaJldoj ! 1:> 

59. 'po~t tio Áll"dr'~ Apud, pl1enis alian, akvokolora~ < 

hrol:!)u, ekfl'11l'letis sUr gin per (ingro, kuj, subi tt:; ." 
, :cl Jl! ~kvokol'Ůfa" skatolo elsaltis verda obj'ekto, . -: 

60 . . ~aj.~ Andreo : Apud clemandis. dirante: .Fíclanla ,'. 
... popolo I K~o estas gi ? ) 
6 T, Kaj' )a papolo l'CSpondis ekstaze ; úi cstas la wrda 

aZ'8no ! - " , 

U:l. Tiam Andl'oo rermis la okulojn,· ei'endis la m3Jl1ojll 
<! l 1.'1. .popoló, kaj .ekvoki,s : Fidant[i pOPQIQ I mg,a:t:-_ 
du:, ngaJ.'du : DU'U venas trc gl'ava."'<lemanclo. 
Cu vi estas rug-aj 'katoj ? , . . 

63. Kaj' la popolo r-eSpondis ekstaz.e ;é'Nc.. Ni ne' c:;las' 
,l1lg-aj katoj, scd ni estas ··b ve;rq.~j azenoj. 

6 4. ~aj" beatig~s , la ~eno de · l'-.apo~lo kaj liliiris ' ~'. 
Flclanta popalo L Mi gratulas al .:vi. ' 

65.:Kaf la Popolo l'.esp(mrus' ekstaze : 'A,men. 
66. Post čio-ti ln apOstolo rajde 'sidigis ŠUl' longan 

ru~an krajonon, kaj 'Ilkomp:anátacle ,pigraj i'Qoj,ektoj" 
Iugaj' .katoj kaj : fla\taj hunooj li" eksve:bis ,en 11.' 
nebuloJn. :.. . ' .. , ', ď;.,.' ;li1,' t' .. : ~ 

67,' Tiuj-Ci iguoj kaj mii.aklo{ okazls antau 'la okulQj ' 
.d~ ra. ,~t~~polo .. Káj ~a.k~Íl{kisto ~ Kaf~ ' Ait 
fldele notlS t:lon, kion hVldis. tl8. Por ke n e 
forgesi~u la signoj de 'vero ell" Ia vercla ,poÍ)QIQ. 

, La ciP.la infanaro petofadas, piUUudas kun ll!- n.,mkns-
.. enoj kaj molaj 1ariugoj falas SUl' 11.1. :teron. ·.sub " ~a pa"SQ:j ,de ' 
la homoj gajeridas 11.1. fresa ne~o, La Ciela iblall~o ' inspir
as pacan senton kaj en ciu domo pGrfes!~: vestaš sin;'qnu 
cambrG pOl'~ forgesi pri ' 11.1. kruda iealajo j , ke . ei 1a ~sen- ·.i 
makula ciela lanugo íam fari~os koto griia . s'u.r 11.1. ~ttiro . ,-' 
1<'orgesj.~i kaj luli la laC',dIl,...anirnon -per efemera :iluzici, per .. .. 

· plej aha sopíro de miljaroj kaj nut~i lil 'formode brilet- .. 
antan fajreron de' espero 'pri harmonio!! · Qptimismo , 
svebas en la: aero, -pio, vib.ras en· la animoj, psalmo.flugás 
fur el inter ta lipoj kaj 11.1. liomoj montras 'sin gefratoj' -
.por momentoj . Subite en 11.1. mez o de , 1 a.. V.ivdezepto,ilreř,aS 
maJgrandaj oazoj: ornar,nitaj . abie~uj. ~La hOfficrj cirkaií
staras, kun ~ojlarmaj pensoj rigardas la p~lpchillmantajn 
kandeIlumojn kaj dividas sian egoismon; veki~as ·donac": 
emo en ili. , . Mi elezirus esti nun- mil:ionulo, . aJm"enaií 
por tíu ci tago, por ke mi povu elisipi k,ij lcoi1t~ntigi 
mian donacen:íon .. , c . 1"0'1' -de lHia ianulio, fol' , aé"la hejm~ 
lando, en fremda urbo de norda lando mi staras SUl' Jil 
strato . kaj mi atenclas lil: aiitobuson. Mi estas il)vitita' po): ' 
la vespera soleno ál familio .. : Mi ekiias pOl' varrnigi .min 
ce fl'emda fajrujo. Miaj pensoj vagadas ie maJproksime, 
kie eble' en tín ci moníento rememoras pti mi miaj geh

-matoj ; mia 1armokula 'edzino kaj roia filelo, atendanla " 
.la donawjn de la ,Tes lleto. - Ci lic JH' abielon 'poftas ta ' 

, ».Kristnaska .,MaJjunulo«. Nur .. 1a kutimoj diferencas; la 
tcnclcnco, efiko estas-samaj . . . Jes, lu ' samaj pOl~ tiu , ' kiu. , 
c?, pl'opra hejn~o .festenas,. se.d ne {lOl' _~iu, kies okulojun).' . ," ", ( 

· vldas, .seel ne ngardas, Ml vldas la abwton' antaií lm, sed , 
mia rigardo sercas la kandellumojn de fora abieto.; Mi ',',,: 
audas la- ga.i an gojon de , inťanoj ; sep mia -!wro 'uuskultas 
neaudeblan gojkriojn de mia. fileLo. Abieto, oazo en · la 

· y'ivdezQ:rlo, ll_un via konsolo-sajnas esti' '!lorna kar:esjldo 
por mi. Bildoj e1 pasinteco . desegni~as , antau Dli kaj lni 
fOl'gesas pá cio cirkaií mi ... El la: sinfórge3igo rek9ns
ciigas min, bonk~ra alparolo : »Cu viestas lata, sinjoro:i> L 
l{ideton mi trudas 1.1.1 .la lipoj bj h0ntas pJ;Í 'D1iamalat~n~ 
to, p~r kiu senvole mi sovis .m!l~ankolian .. humoroll-en ·'hi 
generaJan Sel·enon. Mi aiískult,a's l~ viglan .interparoladon; 
faritan en lingvo nekonata de mi, mi. ridas kun' lá: r.idalltoj 
pri tute nekomprenitaj sercoj kaj mi sent-as, ~e rnia rido 
r.ikanigas kaj-, roia mieno farigas rigida masko, de kiu mi ď 
ne povas liberigi min. ,. - . Hontll, dolore ;honte" sed ,tíel 
dece ! . La vagabondo de l ' mond.o ne ' PQvas .resli sol a .por. 
libere p)ori. · . . La vagabondo estas ofte sJ.lavo de la homa 
boneco, dOriacitaal li "$ub kristnaska' abie'to kaj r tiuri plej 
v1I1oran donacoJ;l rekompenCi per pesimistaj pens!lj estus ,. 
abomeninda maldanko . ,. Vagabondo,;ridu tra 1a larmoj , . 
por ke nen~u rimarku;~ ~e via animo fwstotremas ce 1<1. 
kandellulllOj ke pro soifp. suferás vi ce, la alHa 0:&.,0 I 

! ~~ . 



Reda:ktas: 

Je8n farae -fetllke 

LA FILMMANVS'KRIPTO ,' 
La , p~ej grava fundamen

to de, la filmo estas la 
, ' 

manuskríplo, la scenario. 
En 1a ·naskig.a pll.ricd()de la 
unuaj fih1) oj la regisorój 
ha.vis la · manuskripton ell 
la kapo, poste ili notis la 
agadon SUl" siajn manuill

ojn, kaj kiam tiuj ci ' ne suficis, en malgraIidan notlibron 
- kaj tid jom post iom kreigis la filmmanuskripto, kiu 
sangigadas kaj pliperfektigas konstante, samgrade kun la 
evol uo de la filmtekniko. Kiam oni ' hodiauenpasas en h 
filmla~orejojn, oni ' rimarkas sur speciala tablo dikan kelk
centpagan manuskripton, en kiun krom la masinskribitaj 
scenoj estas margene skribitaj mllltaj notajoj de la reg
isoro. La manuskripto en sia nuna. formo e31as produkbljO 
de multaj kapoj, kiuj en multsemajna komuna laboro 
clcerbumis kaj fotmis gian enhavon. La nuna sonanla fil
mo postulas la p.recizan fiksadon de la sceno (optika 
agado) , de lit dialoga parto, de la muzika kaj akustika 
agado _. krome la teknikajn rimarkojnkoncernc la 

, aparatomovojn ' ktp. 
Mllltaj homoj pcnsas, ke ili estas naskitaj filmpoeloj. 

La dramaturgoj en la graňdaj film firmaoj, kiuj esploras 
k~j kontrolas la amase proponatajn filmmanuskriptojn , 
povus rakontÍ groteskajn fabelojn pri la diletanbij labor
ajoj, kiaj elkreskas el la cerboj de filmavidaj junuloj , 
kinofrenezaj knabinoj - ec kuiristinoj kaj k~menpurig
istoj '! La gJ;'andaj jurnaloj, kiuj de tempo al tempo aran
gas publikajn konkursojn pri bonaj filmideoj, ciam de
nove disnistigas la opinion en la publiko, ke ciu homo 
povas esti filmverkisto. Tiu Ci opinio estas erara. 

, Tamen -povus okazi, ke iu homovizitanta kaj 
stu~anta tré ofte filmojn en la kinote;ttroj ' h-avas taugan 
ideon, la.fun!'l~entan elirpunklon por láp~sta filmlibro . 
La ptocédo 4~ la naskigado de la finforma 'filmlibro havas 
multajnetapojn. 'kaj gi komencigas- preskau ciam per l a 
t. n. »exposé«, sinoptika skizo de la filmo: 'I'io ci skizo 

, aropleksas cirkau 6-8 maSinskribitajnpagojn kaj donas 
la cefan Jinion, 1;1 muzikajn kaj akustikajn eblec-

, .... , 

ujn dela filmq: La : ~ exposé « est1).s laba~~ ' pOl' <liH kio 
schos "poste:, ES,tus ,poJ: lq.)m-encanto , ~~e , !\,ensimce 'ycrki 
dikan njanúsk·~iptQn. kunoetaleellabqdt<t , sC"':l~ro " neniall1 
li sukcesus ' erriigi dramaturgon tralegi, tian dikan libron. 
La sinopJika.. skizo rapide informas lit fil'ltlaOD pl'i.1a ideo, 
terno, agad(;; cefaj ' r~lantoj , rnuzikaj ·e~lecoj. ~aj - kio 
es tas plejg-!.'~ v!ľ -.:... gi permesas ,al l ~ fit :nao proksiJ'Duman 
kálkuladón ' d~ 1a kostoj de la filmo, La' lllOnQ J-udas en la 
produktadů gravan' rolon , kelkaj temoj estas_ prudukteblaj 
per malplígraĎdamon~umo" aliaj temoj postuIas ' pii alt
ajn, oftéfantaziajn kostojn. Lau tlu éi r'iJ'á.fQ o~i.tute ne 
povas komp'ari: Já filrrÍmanus.kripton kun ,' rol~aDo . La 
prezoj por presado de ~omano restas ' ciám la samar sed 
la kostoj pOl' filmigo de scenario estas tre~ge maltigiilaj ! 
Ne estas do mirige, ke la filmigo de m.muskripío ~c I'lstas 
facila afero kaj oftc" la 'pleJ bona ideo. ~e : t~o.~as ' irťtcrcson 
ce la filmistoj. ' 

La sonanta kaj p<Lrolanla formo de la bodialla filmo 
plirnaHaciligi.'! la siluacion pOl' la filmvcrkislo. Dum la 
llIuta pf\ l'iodo de la filmo eslis la. UDua po;;1 Lilo: optik.t 
rll ovigo de la bjjdo! Hodiall la dialogo kaj la sinkl'ona 
lIIuziko ludas gl'avan rolon cn la kreaci o dc la lJI anuskrip-
lo, en la elekto de la tomo clltute ! (duú~'iyot(/) 



K. Ki);loc~ay :Strecila ,·-k:o,i(J.o, · 
- LudGvlko Totsehe, Budapest - ' 

Grandaj eventQj o.fte okazHs en silento. Kiam 
lastan somerfinon kune aperis tri Kalocsfi)7-verkiOj , 
laúekslera sensaáo tiu ci volumQ Iudis la plej modes
tau ra/oll. Ja k'ompr,encble, la lumporlreto j "okis lu 
natul'an scivQ],enlou de lIia publiko, kiu · same uvid,l!; 
pri intimajoj de siaj Ye~'kistoj, kiel ciu publiko sU.!' I,} 
mondo; la volumo Lingvo Stilo Formo konteutigis 
(iujn, kiuju illteresas Iingvaj l<aj poctika:j teofi.oj ; ke 
iH tlstús IDlIltaj kaj ke la libro eslas boneg<l en sia 
speoo, ti on pro.vas la bála sukoesn. Sekv,e ne estas mír-. 
inde, ke 'Unu el la r·eoenzistoj pritraktis la Strecitan 
Kordon nUf prelere, menciante, ke dum v·orkado de 
pIi grava verk,o (Lingvo Stilo Formo) Kalocsay eldon
igis ankau poem1ibron 1 Grandaj even1nj okazas Joje 
ee kontl'au prisilento ! 

Sed tie kaj tj,e ci, e.n proksimaj vilagoj .. fu, mal
proksimaj cefurboj, kelkaj homoj , ankoraií impreseb
laj per ln vooo de l ' Belo, subite ekatentis : okazis io 
ankoraú ne 'ekzistanta en nia lingvo kaj· literaturo, ·oka
zis io nova: poemJjbro, ki'U meritas, ·ke oni lemu Es
peran~on HUl' poví gjn l~gi, poemlibro, . kiu JH'idon
acis riin per kristale evo1uint l!- poezia lingvo ; poem libro, 
kies apero apertas Hovau horiz.onton por nia literatur,o: 
Ia epoko de l ' diletantismo definitive drQllis Oll Itl pas-
fu~. ' 

La apem de 'StreCita Kordo estos unu cl 1a plej 
gravaj-datoj do nia estonta literaturhistorio. Sod nUIl ? 

» Vm'&ojn oni ne acetas ... . « 

Malmultaj .estas Itl ve .. sleg.an~oj kaj Ulult!lj es las la esp
istoj-, kiuj - ee se ili satas versojn naci1ingvajn ~
ne oferas la lle tro grundan penon, kiu cstas beZ'Ollat.a 
pOl' legi cn 11Ín lingvo pIi aItllivelall Iiteraturon. 1)0 IlO 

estos mal-utile, se mi - iom pti detale konig,os ti lilI t:i 
libron. Mi ne volas 'fari sekan analizadoll - cu - oni 
povas ana)izi poemon sen gin murdi? - mi volas liur 
sUl'montri ltl belecojn untau tiuj, kiuj ankoraií estaf, 
tr,o timema;j por legi Esperantan poemlibrou. Pri tio 
mi senlas min iom raj·tigita; car mi havis la feliean' 
okazon osli iuter la unuaj, kiuj ekkouis tiUjl1 ci poom
ojn, int13l' la unuaj , kiuj aťídi", ilin, laiítlegatajn per 
tiu 'individua, veluru vooo, kiu impresas, kvazail gí ve- , 
!lUS ne el la gorgo, sed cl la koro. (Kalocsay est<.UI 
,.,endube la' plej' kompetenta il1terpr,etanto de siaj poem
lŮj , ) Se nul' unu oj la legautoj de tiuj ci 1iníoj igoo , 
'elIla pl\eni ell manon tiun Ci ceJverkon de llia poezj,o, 
mia Jaboro ne maltl'afos sian 0010n: kaj· se aJ llJ)1l, 

01 tiuj·, kun kiuj fratigas mm la ' adQro de 1 neL!), 
miaj linioj malkasos bolooon senrimarke preterpasitan : 
mi sentos min feliCa. 

La verkon k~menéH~ Ia sontitola 

PROLOGO. 

Gr!índioza· uverturQ! Kun la jam ' traukvillgillta. 
rezigno de l' matura Vil'O ln Poeto rigardas sian verkQJl 
iom fremde kaj indifel'ento. La rilalo iuter Ja poetoj 
kaj sia] v1'll'kojsimilas al tÍu iuter patro kaj filo: la 
patro goneras iliu ol Ia plejeseuoo de sia memo). kon- < 

struas ilio ella karno kaj sango de sía animo kaj kiain 
pret.o forsirj~as de li la verso, samtempe be,Sas ilia kUl1-

eoo: la v.erS9 komencas vivi, sian propra:J;l vIvon. Kaj .:' 
okazas, ke ili'P0st jaroj foje renkontigas -kaj jen, lá,,( 
patro h'Oyas sian idon tiom plenkreskfuta, tiom fort:'" 

. ikiginta, ke li preskau ne f'6k;oua líll t ' . 
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Ou imtoju tíel povís mi okzili, 
.Ke min ne tusas jam ilia trem' ? 
Ou tiel povas mi min malsimili, ' 
Ke sen kompreu' mi mrras.:",p.:a:i .poem', 
Kiun mi kantis iam larme; . saIige ? 
Ho; jas ja, tiel estas,ec se strange. {{ 

Kun la duba supereco de l' filozof.emo, kiuu la 
ago kunportis, la p,oeto dissendas 1a trilaotaj1'1, "tintoju 
cle ]' kordo h\ostr·ecitu ,de l' saiímanta ~I;IllO : kaj" ei'k , 
li:u mnmento lin pleuigas ia Iiberiga ,sento : Jorj'etante ~ 
'siau pasintoD; sian estintan memon ,kiel b<tlaston, ' li 
heskigas al si flugílojn . por levigi al 6iam pIi alt,aj 
regionoj . 

La líbI'O dividig.as en sep ciklojp.. La unua ti~ol
igas: 

EBO DE L' FORT A VOKO 

Tíu oi ciklo eohavas la espel'.ahtismajn poem
ojn de Kalocsay. En ili li .1l1Ontrigas disCipl0 de Za- . 
menbof, kaj en la kQ10r,0 de la 'poeta voCo, kaj· ,en 1a 
fiksado de si<.lj idealoj. ,Kaj vere, neniu povas esti 
poeto en Esperanto, kiu .l1e f.ermís la zamenhofun for,t
an vokon pl\ofunden en 1a koron. Kio la F UJldam~nto 
por la Iingvo, ti,o estas la poemoj de Zamenhof porIa 
,osp.-a poezio. Kaj kieI fr,ese irnpresas la legan~0'.111a Ci 
leJl1aj versoj de K,uh;>csay ppst la senanima. mue}aft,() 
de .genvivaj , diletantaj zamenhofíadQj de fuspoetoj ! Ec 
kie li ankorau ne majstr.as la materioj) (Jel; la ' pIi posta 
supereo~ (Jam kreskas la semo I), kia ev'Oluo, kia 
plíperfekteco de ľ formo kontraiíe aI ln gistMma »ver
da poezio~ ! Entiuj Ci poemoj la espriuliloj d~ y, 
poeto est.as flllkOl:aú modestaj', ·sedjam ankaů ci ďtie " 
mC!ll ~rigas la , fOl'taj Ilankoj de ľ pliposta Kalóesay. 
Ekzemple .an Ia supre rnencíita poemo li jam brilas 
per sukcesa ekfino de ľ verso, ' kapaolo oe tre ofta ce 
poctoj kaj tre karakteri~a pri . Kalocsay : 



OInp~rieble ;1:' esp-lL vivo ",konsištas ne nul' , eI 
,gi ,ha'Y.;as ;an~áll'Si~jn ·.amal1ajn h?rojn. Al tiuj 

'dán){asunu eL~ la plej -fortaj kaj; sincertonaj 
:nta literatlIDo . . La .poetu sopiras je eho, 
kol'Ó ': , kaj ofte li trovas lmr .1a kolektall 
ko'respQudem.úloj, 1a hadendadon de gis-
1a plej dolo~arl: 1a indif,erentaJU.l1ekomprc
sen .poeo1o ! -Sed Ia ' amara horo flugas for 

»La FortaVok', en ciujregionoj, 
R;(lSj}l1oS en la k,or'de junaj legionoj. <i 

" . ' ,ci tin ciklo enhav~sánkat1 poemojn cizitajn kun 
brda teknik9. Kaj, car ili farigis La p!éj konataj kaj 
~popldarai'c versoj d:e.l' poeto, 'ne estasmirinde, ke 

'. Íll'ultaj" prezentas aI si KakJcsaJll, kiel nuran lingvo
;. ' jongliston. Nen'io estaspli falsa, ol UU ci opinio ! Se, la 

legantone lasas sin narkotigi per la timige perfel-taj 
.armiloj de l' l.Jl:()derna verstekniko, li ciam trovas guon 

, ankat1por ta intelekto, ne nurpor 1á orelo. Sufieas, se 
mi . ruudas -la potencan, prafort8.n Kongresall Runon 

' a~Ja parencteman »La renkonto de kantoj'«. Estas 
. ·~n la ciklo du poe~,oj, . kiu3 videble ambicias la ludon 
~ f'ri la~ormo : 1a &morjlludo kaj la Versoj "leonilwJ. 
'.Sed cu sen ili ne estus muIte pli ·malrica nia' poezio PSe 
; mi 'volas noosperantistonlrouvinki, ke la třel nomata 

)} art"~fárita« lingvo 'kapablas por .poezio, 'mi ' lat1tlegas 
unu el. tiuj Ci versoj . Kaj la nekPederpa Tomaw ciam 
konv,er;tigas ! " . 

: ' 'Se mi legas t~ujn ci v-crsojn,ciam venas e'll miall 
,kápon ideo prLjúna Jrnabo,kiun surprizas la l)OVeOO 
, d~ l' .impresoj pri sia ptopr'\l " korpo : , liaj ine,mbl'oj 
blalkasa,s por li miraklajn, :r.evelaciojn, li provadas ilin , 
,ce ~n la plej fantastaj · gestoj. Est3.s nla lingvo, ,ki:u 
s,iD ,provás ,eri tiuj'ci v~rsoj, tialgi gojas tiom pri sia 
karpo,' la formo. Sed tiu ci k9rpO j.am fermas ensor

. cite la magiím trezoron :' ln: animon de l' poeto! 

~ ,»Farí: k!lBtelon e1 Ol~ ' d~ ]·evoj, sopiroj de l' koro 
z"';'. Enl~" a€r~ ' lazur'~stas h'el~g~ plezur:! 
'",,:t~ril~s{:~; SUD'Q 1:a ' muroj', gis , nuhaj atingas l.a 

'" ." • ,,' ,'<c' ,~" • • • .', ,turoJ, 
, '.ECaIT!br~jn~l }rd.čsa ,oruam- iras EstrinQ, ' la am'. « 

j:' , ~' - ,\ _. , , - ~ " 

~LlL cikl~n fifias é~neto!: ? Th'- Cart 1~~;tÍtS. Pá 
j~; :.N~' Newel( di,ris ensra A-ecenzo : »poemo 

' né[J'!3Lsona. \< Mi ně .p<>vaskonsenti · tiún 
d~,;ř",ijl<.pIJIl-" -j· .:,siIJ.1plaj; ~dk:o~éiieefikanta.i vort-

R~ ;;~~e~~g~s ',; !iuj .~i 1",4 Ji.n~;oJ, ~9n la »Grruída. 
~l ' nta. móva~?, <K ,Ill'.la tutan tratek

'fúrie-lIJ'] ~o' d,e r JOÍÍ\pata' ~greIlo: .La finaj' 
'tie:ľ-U:erIéK1:e :>! e1sonas «, .ki-e1. ~e lIer~dia-spnetoj: 

~.- .~' - ~ 

Juneco kaj mondcagreno' ! kiom one. ili janľ renkont
IglS én la poezio! Sed la ' voDo de l' l> enfalinta mino « 
diferencas iom de tiu de la antat1aj generi:tcioj: gia 
pesimismpestas pIi ohj-ektive motivita. La leganto aií:s
kultas (lIla voDo de generacio, kiu vidis kaj mem par
toprenis la mondmiliton. Kaj krom la, v-crsoj, M .kiuj 
la poeto per petolaj rimoj ludas pri la ne troseriozlt 
indiv,i;duaeagreno, tronga~ poemoj , el1~iuj ekvibra:; 
pIi f€lrta kaj dolo1'a tono: tie la lingvo kaj esp.rimo 
farigaspli simpla, memvole rezignante pri la iloj 
de I' ekstera efiko, ambiciante impresi nul' per la 
masiveco de l' ideo ,mem, 

La cik Ion enkondukas !ras abitwi.enť ... , eta 
cef~~rko de fórma ' perf:ektei)o, vivfresa rememoro kaj 
flirt~nia fantazio, Kiu iam, forlaS!lnte la sen~orgajn 
kaj' seqkonscie felieajn jarojn de l' stq..denta vivo, ek
stárl:; sur la sojlo de ľ Vivo ,tiom multpromesa k~~ 
IXH;. moinento rerigardis kaj ilUbite Se.n tis , ke la no~
ko)ora, memfido de I' junaj muskoloj igis jom rnal
c(,\rtáprf.) la dubo,~ cu ve~e ul monto konduka.'! Iru 
plull. ·yojo at1al deklivo : tijJ fermas til:lll ci poeT).10n, 
kie1 tl'ez.oron en la koron I· 

. Jmiájn virojn ofte obsed{) · ut*asla deziro : vagi 
~ jnalpJ;okgimen, sola, , dejetante ciun katenantan ligibn. 

Kutime tio esta.s natuia kaj male-spera lasta prOVQ por 
evitiÓi!6s kOlnunansorton :' lafilistreoo~. Se la okuloj 
jam ,., in,alf.ermigis .kaj ln ideálismajn revadojn de I' 
j!Ul1u1<r ' la .. rea10 jarhvl~ndi8 morta, ektriumfas 1a 
sp!~no: ' 

placa.s, . 
kl.el pa,no, , 
mus' f-otmaeas? . . ~ 

. (Ríbeleto) 
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La 'juna temperamento facile glitas en kontraií
ajnekstremojn. La melankó1ian seniluzugon sekvas 
spito, la spito rezultigas ian amaran, perfortan gojon , 
kinn -elinternc protektas la natura inklino de l ' j Ull U 

korpo al la optimismo. El tiuj' miksitaj radikoj el
b'urgonis la Kanto de vagabondo, unik-e fre~afloro de 
nia liriků. Kalocsay mem muzikigis gin kaj, jen nova 
surprizo! Lia prolhee diversflOrma genio malkasas al 
ni novau nankon: li ostas talenta komponisto. La 
Konto cle vagabondo meritas 1a plej vastan disvastig,on 
ce nia publiko ne t1'e kutimigita ul bonkvalitaj orig
inalaj Esperanto-muzikajlOj. 

qu lOni restas hejme, cu lOni travagas duonan 
lnondon, la fina klOnkludo cstos la sama: oni devas 
veni al la nerifuzebla r,ek0no, ke-ciu ne,evitebIe kaj: def
initivc sola ,devas fari la vojon de la lulilo gis la cerko: 

»Cu -cn cambreto, dum vesp-crsilento, 
Aií ec en la tumulto de l ' po pol', 
Supite ne atakis vin la sen to, 
Keestas vi en sol', en surda sol' ,? « 

La ciklon fermas du impeLe forttollaj poemoj . 
Libera;;' v.ersoj: nenia kat-eno, nul' flOje-f'Ůje aperas 
modesl.e kllBigemaj' rimoj. La Homo: potellca himno 
al la sinjoro de l' Tello, al la táumfa subjuganto de 
], metalo, akvo, venlo, faj-ro, al la timinda ol'donanlo 
de J' masinůj , al la dolcvoca kautisto de sonoraj me\
odioj, al 1a venkinto de ľ Viv'Ů kaj ... kr,cvantaj 8011-
oáloj , cifolligintaj v'Ůrtoj al la 111urdisto, al la falinla 
ange)o kaj Iaea rifugo al )a senkulpeoo de I' natlll'O, 
al la 

» .. , lragika muteoo de l ' Stouoj, « 

J1GLO KAJ KOLOMBO. 

Pasiaj arnka:n~oj pl(;lIHlj de jUllu ardo. La tuta 
m1tuziasmo, la sindonaadoro de l' unuaj amoj pulsas 
cn tiuj Ci vel'soj, Laií )a forma ellaboro ' ili ne eslas 
liom perfekta:i , kiom la pIi postaj ampJemoj. Plur
foje la forto de ľ pasi'Ů estas tro impeta kaj sub'
pl'emas la artistou. PlurflOje la poemoj estas tro· per
sonaj, la artisto ne levas ilin al la nivelo de k'Ůnnme 
h~rna in:e1'essferD. Sed ankaií ci tie ravas nin )a eleg
auta ddikateco de ľ esprimo, la iacila kaj fIua rulig'Ů; 
de l' rittlloj, la intensa, sed deca erotiko. Ankaií Ci 
tie ni tt'oy&S brilajn peoojn, mi mencin nUl" la lastan, 
la kanton pri ln sorca, sonorila rido de I' amatino : 

), La goj' en mi jam estas vekigallta. 
Jnfan' ankoraií, sed infan' giganta: 
Destinis lin la Sorto por miraklo ! 
Jam, se atakos la dolol" inside, 
Per éta man' li gin sufokos ride, 
K iel serpenton cn luliI' Heraklo! « 

(Ridu, kara) 

KORPRINTEMPO. 
Majaidilio! Fcsta posttagmez'Ů de Ul·bano. Sal~ 

tante jubila vivg<ojo pl'O la lihera fresa ae1'o, la he1'ba 
vCI'do, Ja ciela bluo kaj... pro ln prilltempa , amo~ 
Tl"iumfa panegiro de ]' troplena Juno. La naturoll 
Kalocsay rigardas per, la , avide malsataj okuloj de l' 
urha inteJ.ektlllo, kiu la ne tre oftájn okazojn de I' 
ek~kurso al la verdo guas kiel ferion : ferion inteI' la 
griza m'Ůnoloneco de. r vivo en la stonarharo. Dum 
ferio ni ciuj iom reillfáJlig.as, des pli,se 1a majn amo 
dolCigas gin. Kaj kio okazas, se du infanoj kunferias? 
Ludů! Car la homo nur dum ludo povas esti felica 
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Sar .. vJandba:arO .. , 
, ;- JoljoDDes SeJjUt: ' .. :: ' . 

Premite tabló apud .tablo , staras, 
aiídigas ' ina insultaď kaj rid ';, 

Ile ľ wktegmentoj neg' surkapen falas, 
hrj)eta:ssun ' matena kun rigiď. 

.len trapafitajn k'Ů~ojn tetroj ',havas, 
jen pendas urogalo de stangeť, 

rigardo vitra de lepor' vin trafas, 
paf-difektita estas la pieď, 

Pel'driko j tie kusas kunligite, 
sub tuků sirma jen am:.er-amas' 

tra la okuloj c~o apeti~e 
eniras buson jam dum preterpas'.' 

La tablojn sargo tro abunda premas, 
gi elmetigis kvazaií por paraď : 
vendlokoj je peňdantaj hestoj plenas, 
SUl' h),okoj -'-- fresaj porkoj por hakaď. 

Telldenay pero:; jen aparte ku~as, 
kaj' jen vil'saf', senhelpa laií aspekť, 

rostaj-trancajoj sur la tabloj ruga~, 
eu kesť .- h'ovinokapoj por elekť. 

Jen kvazaů r081roj - grasaj safovosto;j, 
jen lard-amasoj, pretaj por: distranc', 

lllarcanda8 ie malricul' pro ostoj , 
el křuj fari supon por tagrnang'. 

Intest-restaj'Ůjn petas ahnozulo, 
grasajon la drinkejo-po:edanť -

ke nokte gin elvomu aib'oeulo, 
post kiam mall:kis li mi troa kvant'. 

• 

EI la ~tona: Hí(da Dresen 

kaj la infauoj pIi bone kOllas la voj on al 1a felico .. , 
Knabagaj rememoroj , vekigas cn .. la -poeto. : fófgesitaj ' 
ritmoj , delollge ncaiíditaj kantoj. La ritmo kapcioc 
sangigas, lil rimo j petoleínterplektigas: ludas ankaú 
.ta . verso. Esperanto ankoraií neniamsonoris . kUn ti,a 
plena formar~o ;' tamen samtempe Kun tia facileoo 
kaj fleksemo, kun tia preteoo , ka:j samtempekuD tia. 
senaTtifikeoo. Unua kaj unika trezoro ostp.s la .li:ngv.o de,' 
l' Maja idiho, unue ekparolas en Dia lingvo la naivce 
simpla kaj infanll Carmo. 

' ,Duopa ps:a[·m;o: . sent-empa sen velka ' pl~~O de 
gcamantoj. Plena' de moderna maltrankyilo pro ebla ~ 
ell'evigo en la estontů kajkla~ike . grék~ '·harm()óio kaj 
pureco de. ľ formlO. Ciam '- ren'Ůviganta, Gi~ nova ' 
provo por ' eternigo de I' Sonto" por haltigů de ťMinuto. 

La uDuaj ,kvRr ciklojenhavas la" pIi ' fx:uajn ; 
poernojn de Ka10csay. (Eseeptek:elkajn[lli' mallruajn.) ď 
ni l'e"S[lCooulas ln junan poeton. · NUD la vojo ., 'gvidas 
al Ciam pIi profWldaj telllojJc~j ,ál$iam , pli~m.j. ď 
suproj. 



'G A E T AN DE (iENNARO ' 

Ca bUdol de la Duna Dumero 
estas d e G. GeDDaro. 

Gaetan . de Genna1'o (pl': genaro) estas juna itala 
pentristo vivanta 'en Parizo, kies since1'a kaj lojala talento 
renkontas pIi kaj pIi 1a .meritan · sukceson. Lia specialajo 
estas 1a portreto, kiun li traktas kun sprita sed tamen 

kOllscienc't ' vervo. Lia maniero estas novklasika; li ne 
kredas necesa , ke liaj modeloj estu nerekoneblaj. Simple, 
kun bela ekvilibro li montras al ni 1'ealon iom idealigitan, 
au, plibone, stiligitan. Liaj verkoj estas karakterizataj per 
strangeta, nepreciza, fora r igardo, kiun li donas al preskau 
ciuj siaj model oj : oni nomis lín la pent1'isto )lde la 
interna 1'iga1'do« . Jen kial liaj po1't1'etoj kauzas al ni im

preson .pri ekmiro, surprizo, neatenditeco. 

Trarigardante la fotojn enhavatajn en tiu ci numero, 
oni rimarkos facile la preferon de la artisto por Ja 

negroj. Al S-fO Bresle, kiu demándis lin pri tiu punkto, 
li respondis, en privata letero: »mi opinias, ke la muskol
aro reliefigasplí bone sub la nigra karno, kaj la haiito 
mem, elas1a kaj lubrikita, faciligas la flekseblon de la 

Jpenikado . . . Ekzistas negroj bronzkoloraj, olivverdaj , 

kupraj, sienflavaj (I) kun violaj rebriloj, kaj ceteraj ... 
Mi multe satas la studon de la nigra raso. Tion kauzas 
pure plastikeca altiro. Mi amas ~kau la praavan es-

. prim on de tiui homoj . Al mi placas traserci la fundon 
de 'ilia Úlistero, sed, kiam mi estas antau modelo, cu nigr<l , 

,' cu blanka, mi evitas la morbide~n (2).« 
Gennaro laql?rás rapide, lau la unua inspiro. Kelkaj 

horoj suficas ~l li por ordigl kaj centrigi la pentrotajon , 

' skizi~ meti 1a kolorójn: Li faras nul' unu skizon por cíll 

.' to13j~. 
. . ,Eú 'tin pen tristo , kiu kiLrioze mi~sas modernecon 

'k<ti klasikecoll, lá sencopleiláaltiro ál la riigmloj denun
ťa~ ' en li .tiull ' saton por la ekz,otikajoj, ~iun malsanetan 

. amonpor la strangajoj, kiu kusas en la fundo .de 

p'r~,skaft~iuj arťosenúímaj animoj. 

." . Lají V.itentin Bresle (3) resumls 

G. Waringhien. 

al 

generacioj eble nemam estis tiel aíua kieÍ nun 
kaj pro tio ne estas hazardo, ke el la libroprodukto de 1a 
lasb duonjaro venas antau nin per unu fojo tri lib roj 
kun tiu ci problemo, tri seriozaj kaj literature valoraj lib-
roj. l 

La unua es tas la romano de Vardis Fisher: »Dar/c 
Bridwell«. I~ter la plej nova ~ngla lihroproduktb es tas 
grava okazajo la apero de tiu ci romano. Novan paradizon 
volaskrei Charles Bridwell lau si aj sopiroj kaj imagoj, 

-kiam li ektestas en la praarbaro de I daho kaj komencas 
tie sian vivon, penan kaj rican je brutalajoj. Libera' vivo. 
Li murdas, se necese, li8telas, se necese por la primitivaj 
vivbezonoj kaj li tenas en sia potenco la edzinon kaj filon, 
sen tas 'sin feliea kaj vidas realigintaj siajn strangajn fan
I.aziajojn. Kontraií lia perforto estas vana la sopiro de la 
edzino al alia mondo kaj alía vivo. Subpremite kaj tur
meotite si devas rezigni. Sed la filo heredas ne nur de la 
patro, sed ankaií de 111 patrino; Li heredas la brulale 
sov:1gan forton de la patro, seel ankau la sopirojn k~j, im
agojn de la patrino, pri pii bela, pIi pura, pIi bona vivo. 
La plenkreskinta juneco kontraiíiras la maljunan forton. 
Kaj Zed, la f ilo, fine detruas ci tiun artefarite kreitan " 
paradizan pravivon kaj ekstermas la patron. La angla 
verkisto prezentas en koloraj kaj ricaj bildoj ti'un ci 
strangan famili an vivon, kun giaj jen belaj, jen sangaj 
eventoj. • 

Same la an.tagonismo de patro kaj rilo donas la prob
lemon al la nov.a romano de la plej serioza angla verkis
tino: Virginia Wolf. La titolo de la nova romano es tas : 
II Ekskurso al l:t lumturo«. Pátra perforto kontrau alidir
ektaj sopiroj de l' familio . La ekskurso mem al la lum
turo foje ja vere projektigis, gin decidis patra vola , sed 
inte~tempe ven,is malbona vetero kaj la ekskurso prokras
tigis. Pasis jnroj, La patrino mortis; siaj beleco kaj 
varma koro jam ne mildigas la severan puritanecon de 
l' patra rego, mortas ankau la du fratoj kaj la lplej juna 
filo plenkreskas. Tiam fine realigas la ekskurso al la ~um
turo. K vazau simbole : eo la antagonismo inter patro kaj 
filo : la venk,) de ľ volo kaj sopiroj kaj vivforto: de ľ Ii-
10: kiam laboato vere ekiras al la lumturo. La romano 
mem propre rakontas la historion nur de du tagoj, 'Tinn 
elé ľ prokrasto kaj tiun de l' realigo. Sed sur 1a horizonto 
de tiúj ci dn tagoj sentigas cio okazinta dum tilij longaj 
tempój, ne 11tH en eksteráj okazajoj, sed en la konfliktoj 
de maljímuloj kaj junuloj, 

-Kun la problemo de juneco kaj maljuneco aligas 
kiel tria al la supraj la verko de Martha Ostenso: Akvoj 
sub la tero. Tíu ~i norvegdevena nordamerika verkistino 
en tehniko kaj voco ' estas proksime parenca al la antaua 
vel'kistino. Kaj parenca ankau en la emo de simbolismo. 
Suh la tero, subgia dura kaj rigida krusto, senčese.fluas 
la ahoj kaj, kiu fosas iom pIi profunden, tiu riskas, ke 
sovaga . kaj eksplodanta gejzíro alfrapas. Evidente 1a plej 
junafilmo el la sep estas, kiu, hazau gejzíro, trarompas 
la rigideéon de ľ patra volo, La romanokonsistas el 
okpartoj, Intel' iIi 1a .unua kaj la lasta capitroj havás la 
nomon de la heroin o de ľ romano: Char1otta, kaj 1a 
interaj . ses la nomon de lil ses fratinoj. Charlotta, kiel 
plé.f jtinafratino, Ýidas unu post la alia, kiel alven.as e~ 
sia plenlcresko ~íaj fratinoj al la ekflagro de siajvirinaj 
kaj homá.j dezíroj, kiel Ui ekflugas, sed renkon,tante la 
,puritanajn ' legojn de la -seyera kaj pia patro, ili refalas 
pen, de,láeili ekil'is. La instruo de la sorto de ses fra
tinoj jjJd'as la impeton 'kaj forton de lase-pa, kiu fin,ě 

, sciassin teni kontraií Ciu. Si estas la sola, , destinita pór 
liber o,:; ~i do .. ati,n:gas -. !in. . ' 

Karlo Bod6 
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I s K u o 

CU OElIGJNALA Al) THAD(JKITA LlTERATlJRO ? 

'En mo fl. de I~iterlltura Mondo e3tis publikita arlik-
010 de Lejzerowi~z sub la supra lilolo. La autoro subtile , 
I;arnoh .insistc penas pensigi al la legantoj , ke nunternpe 
por l:spel"anto val.oras Dur tradukita literaturo. Koncerne 
.Ia origmalan litcraturon li rekomendas dumc atcndi por 
nedifinita tempo. »Se efektive Esperanto iom pIi poste 
kond,ukos 1a bomaron al Dova ~uIturo, tiam verSajne 
Imkau por ~ia originala literaturo malfermigos nova horiz
O?~o. « diras 1a aútoro. Estu granda eraro kontesti 1a sig
,~don de Ja lradukita literaturo, sed diri, ke por originala 
literaturo ankoraií no venis la tempo, ostas ne mal pIi 
O1'are. 

. .Koncerne]a tradukojn genenile plejmulto de ling
vlsl,oJ havas cer lan opininn. Mi cilu ' unu el jli . .Jen kion 
pnrolas proJ. Mla(lenov en sia verko »Enkonduko lin ]a 
generalan lingvoscieneon « : Kiu volas efektive kunesli 
spi rite kun ln grandaj genioj de la Parolo, tiu devas legi 
la poemojn de Homero, la »Divina Comedia« de Dantp . 
ta dramojn de Shakespeare la Fallsl-on de Goethe ktp. 
I'n originnlo. Ciuj ci verkoj estas netradukeblaj ! Aserti la 
rnalon signifas ne koni la funrlamenlan antinomion , de 1a 
lingva. agado .. : « (j:Ierol~lo dll Esperanto J93~. mo :37 ,) 

Sendube tl estlls trOlgo , sed celte estas vern, ke plej 

bona traduko neniam povas transdoni al la l~ganto cion , 
kion donas Jil Ol:iginalo. Kaj esp-istaj tradukoj (malgrall , 
ke Esperanto estas plej flekscbJa kaj perfekta el la ekzis
t<lnlnj lingvoj) ankau ne estas esecptoj cl liu reglllo. Ti,,1 

' solvante la problemon, kiQn preferi: originalan au tra
dukitan literatnron , oni neniuokaze povas neglekti ' tiun 
cil'konstancon. Krome oni ne devas forgesi , ke tiuj gran
diozaj kreajoj, pri kiuj parolas s-ro Lejzerowicz en la 
fino de sia artikolo, tuj post sia agnosko estas tradukitaj 
en naciajn lingvojn, en kiuj ciuj esp-istoj (se li nur ne 
eSl.as , negro, indiano au papuo) ciam povas legi gin. 

La esperantistaro ne estas naeio, sed oni gin , povas 
konsided kiel popblon, kiel ián ampleksan unuon. Estus 
i~lterese scii , kin do popolo, kiu nacio fieras pri trad ukita 
hl.eratnro ? En kin §tato ' uzas la plej bonaj literatufistoj 
propran, sed nur por transdohi produktojn de , frcmda 
pl'opran, sed nul" por tr.1Dsdoni produktojn de ';:tlies 
kn~o? , ' , 

S-l'O Lejzerowiez tute pravas diránte, ke ekzemple 
hu~garoj , ~e~ma~oj , . polo~ k~j ~eboj .vivas . cu malsamaj 
soelCkonomlaJ kaj nvmanleraJ cll'konstancPJ , haVlls mal
s~man kuumon kaj parolas malsamajn ljngvojn. , Sed 
bo tut.e ne neeesigas, ke ciu naeiano verk,opte ian artver-' 
kon: nepl'c d?vas sin tu.rni al la hutazio -aii pr9diki anta
S:0~lJSmon kaj mabmon kontraií fremdaj popdlqj. Cu b 
hteraturo sin okupas sole pri tio, ke gi primokas»Juank
?jn « . de' la lo~~ntoj post la limoj de ta koncerna stato, 
l~eahgas la patrujon au svebas en superteraj sfuoj? Ne-
010 malhclpas alciu verkema naeiano, posedanta 'Espc-
1'anton, cerpi la . temojn el 1a reala .vivo (ne forsendante 
siajn heroojn al ta landoj de ľ Fantazio al1 en la epokon 
de Nerono) kaj tamen krei verkojn ne ofendajn aI ali- ' 
naelanoj. PeJ' kiodo tia literaturo diferencos oe la litera
turo .tradukita ellremdaj lingvoj? Evident~ nUl' peJ' 
J1~alph gr:u?d~ talenteco. Esta~ sendube, .t-,e vlW~oi, s.imil
aj al, la clhta] d~ prof. Mladenov, perloj d~ nati:aj lite.rH
turo) mankas kaj eble ,an'kl)r3.U longo martkos ,: én 13 cspe
~~ta, or.iginal~ , lite1'a~uro. S~? tio. ja,' e3tás· tute , pa\Uta. Na- ' 
Cla) lIteraturo] e,~'oluIS dum .JarmlloJ. Sed jetu la rizatdon·, 

lB 

a1 1a historlo de ' ain,a popolo k'lj vi ,'ido3 muít~gon 'da .. , 
senutiLaj , batastajverkoj , kiuj ne havis valoronec por sia 
epoko. Kiom cla laboro cstis elspezita antauol ekaperis 
pli-malpli valOl'aj verkoj , antaií ' ol ellaboiigi~ stiloj. Kion 
do oni postulu de la juna espéranta 1.iteratll1;0, "kiu an-
kOl'aií ec ' 5q jarojIi ne ekzistas? '. - . ' 

. Tial, sajl1:ás al mi, ne ~ajt<\;s HóLeJzerowicz 's .~ai.ígi 
Jenan clemandon: »Cu niajplej bonaf, 'pl~j , kapablaj 
p.lumoj devos Sj~l tutan energion strecipor krei en la 
plej bona okazo ion tre mezkvalitan - dum grandiozaj 
kreajoj cle mondkonataj majstroj simple petegas, ke , ooi 
traclllku ilin en Dian belan, gracian lingvon ? ~ . 

Mi opinias, ke ne nul' valoras, sed -ec neeesas streci 
1a fortojn por unuatťlllpe dani ion , ee tre mezkvalitan. 
La vojo nI perfekteeo estas komplika kaj ,rnalfaeila. Se el 
sub ln plumoj de niaj oáginalaj verkistojnun aperas 
Dlrl' verkoj mezkvalitaj, nl ne devas tlel peosi~ ke ankau 
('stontc ni ncha"os majstrajn verkojn. Origiriala e3perant.á 
lileraLt/l'o bal'as bonan e·stonteeon. G, povi)s :, kaj dova;; 
utiligi atingajojn de la literaturoj naeiaj.Oidevas· ensorbi 
cion plej bonan, kaj eviti tiujn erarojn, kiujn ťaiis la 
naciaj literaturoj dum la longa procezo (Je evoluo. Ni , de
vas atingi tion, ke la literaturo esperanta havu siajn maj
strovl'rkojn, kiuj estu indaj tradukigi en uaciajn' !ingvojn. 
L" originala esperanta literaturo devas farÍ'gi egalrajta 
kompare al la literaturoj naciaj. Per tiu vojo pia lingvo 
plej rapide pruvos sian vivkapablon , sian rajton por la 
ekzisto. Esperanta mov.ado estas lukto, 'lukto konLrau 
skeptikismo, diletantismo, konservativismo. Estas malbone, 
resti pasiva enajna lukto; Lio - hom tre rnaloftaj .os
eeptoj - - kondllkas al malvenko. 

Kion do proponas faá s-ro Lejzerowiez ? 

»Ce la maro ripozi, en la revoj nur krozi 
Kaj ate-ndi pii bonan veLeron« 

Atcndi gis Esperanto estos l)oficialé« agnoskita. N~ 
tiam -- liaopmie - malfermigos pIi vastaj horizontoj 
por la originma esperanta literaturo. 

Nu, tía atenda politiko 'ci-okaze ne' taií.gos.' Nimem 
del'as malfermi kaj vastigi tiujn hor,i,zontojn.! Ni devas 
krei proprau literaluron, !ciu lau lakvalitoj ne ésttl ma!pli 
alta. ol la literaturoj , n~eiaj. Ni devas aspiri; ke el Espe-
ranto Qn! traduku , en lingvojn naeiajn ., ,', ", 

Kaj tíó ne estas utopio, gi estas realajo ' de ne tro 
!J1alproksima estonteco. »Ahismoj « de J. Forge esLas 
tradukita 11.1 lingvoj finna kaj cina., Cu· 'tio ne ~5tas briia 
,sukceso? (~n ' tio ne estas p!ej bona propagando por nia 
jjngvo? 

DO: 
K reo de 'propr~ -originala literaturo, propraj lIiaj~

troverkoj, havanťaj internacian valoron, jen est.as - sajnas 
111 mi :"'~:, la 11lisio de Esperanto. , _. , 

, ' : R 

Rie} nmj legantoj vi~as, 
la titolp~go 'nro . III. J.en la: 

voedcnado :. ' 



Oiujn librofn, ricevitajn en du ekzempleroj, JH rec
enzas. ,Urwope ricevitajn librojn ni nur meneias. - La 
recenzoj esprimas· nul' la opinion de la recenzinto kaj ne 
tiun .. de la redakcio. Pro tio la redakcio ' tre volonte 
publilras interesajn kontraiJopinio jn , 'wncerne kiun ujil 
apcriutan J"{'ccnzoll. -"--, La libroj , ci lie mellcia/aj '.aj 
rcceri:rataj, es fas haveblaj ce La librofoko de nia eldoHc;o. 

;JOOST VAN DEN VONDEL: GYSBHEGHT VAN 
AEMSTEL. Tra,gedio. EI 1a neoerla,nda tradukis: Ir . .I. 
H,. G. lsb, 'uch(,,.. 8:.l pa,goj.Elclonejo :ZlItphen-'W .. l. 
Th;i('lllC & Cic,' 19.;)2. Prezo sv. fr. [1.40 

, Joost .van den Vondel, la »Prineo de la 'nederlandaj 
poetoj .<i , (158']-1679) estas Ia plej clslara verki3to de ln 
nedcrJanJa literaturo en la XVII-a jnrccnto. Li ver kis 
nmltajn dramojn sUQ la influo de la klasika lalina litera
luro kaj de la ' fran ca dramo. Pleje sukeesis lia: » Lucifer,Ji( , 
grandioza koncepto kiu in pire efikis je M'ilton. K Ull 

Gysb/'I'ght oni inauguris la no van teatron en Amsterdam 
!In la jaro 1638. Tiu ci tragedio íe01as pri sanga, plie 
legenda, ol historia epizodo de l' nederlanda mezepoko. 
Kiel modelo servis al li la rakonlo de Vergilíus pri la 
si ego kaj okůpo d,e Trojo. Kaj estas inlere3~: dum lego 
oni rieev:ls 1a imprcson , ke ' Vondel lwvis pii forl<in 1,:11 -

enton 'por trankvila epika rakontado, ol p\)r ~cenjg()de 
. dl'amaj situacioj, kvankam oni devas rekoni , ke keJkfoj e 

- precipe cn la kvai:a akto - tusas la lcganton.Ua vento 
de 1 tragikaj eventoj. Komprenehle la konslmo de r dra
mo estas ankorau primitiva, akcesorajoj , kiel: enkonduka 
monologo, horo, angelo Rafael kiel »deus ex machin a« 
ne mankas. 

Cu Gysbrcght estas tia verko, kies traclukon nia. li
teraturo Bepre bezonis? Mi ne kur~Bus respondi per 
nepra jeso. Mi pensas, ke »Lucifero« (se temas pri kla
sikaj verkoj)' 'pro sia interna.cia temo povus pIi intensan 
interesigon veki ce niá. publiko. Kaj peJ; tio mi ne volas 
kontesti lá ,kvaliton kaj valoron de Gysbreght, kiu cert.c 
havas sian 'nemalgrandan signifon cn 1a litemtur])Ísl.orio 
kaj lingvoevoluo. 4e Nederlando. Sed estas certa f"klo, 
.ke ekzisías duspecaj literaturaj valoroj : internaciaj kaj 
nl!re naciaj. Kiel ekzemplon "mi mencias nurla nomon 
de Schiller, kiu havas tule alian pezon en la inteT11l1cÍa 
literaturhi torio, ·ol eo la germana. Ai"L kontraňe : ,Byron 
kaj Shelleyestas eksterlande pIi konataj, pIi aprezataj; ol 
en Anglio . . Kaj ,tío ja estas natura. Gysbreght por la ne
derlanda leganto certe donas tiajn rememorojn ,pti 1a na
cia .pasinto,gia arkaika lingvo 'tian carnron, tiajn asocia
ciojn, tiajn impór.dergbilía, kies estetika validig0 perdigas 
{lOl' la' eksterlar.da leganto; Laií mia opinio nia publiko 
preferus konaťigi kun moderna verko, kiu pli ' proks.ime 
stal'a'slil"' gia pcns,osfero,. La legantoj de 'klasikaj tr-ag-edioj 
redulétigas . je ci:íinpli kaj pIi malnrultnombra .grupo. 

, La tradUKo de Gysbl'eght estis neordinare kuraga 
a,go, CM la tasko estis ekstreme maHacila kaj r-ekompence 
la tradukinto . POV!S kalkuli nur " j e malmultr:ombra publi
ků. Eu la anl1l.uparolo S-TO lsbriicker prezen.tas siajn 
principojn sekvatajn: dum la tradukado. Intel' , aliaj li di-
ras: »Mi ke klasika "nacia verko decas e.sti tra-
duk~ta . « Tíun éi . principonmi 
trova'!!o povas nul' gui Já lingvon d .. 

vere klasika Esperanto, cer 
. zMQcnhofáj ď :fontoj de nia 
'Vllrstelciiikaj p,I;Jncipoj de ľ 

.estaS . -iO!? úgide >kQns,ei:va~vaj . . Lau 
versteknikol tut.e ne lTIalutq.u$. 'lil 1a . 

Ídasikecode i~ verko,ec gi iom ma1.grandigus la eÚstancon 
inter la verko kaj la leganto. S-ro Isbri.icker severe evitis 
la rimoidojn kaj lio rezultigis, 'ke liaj rimoj estas brill:. 
puraj, sed ili ofte ripetigas kaj monotone efikas. La 
personaj ptonomoj' ludas tro grandan rolon en la rimaro 
de l' verkQ kaj kelkfoje tTOvigas ec nuraj adasismoj. La 
sukcesa tekniko ·de ,}' traduko nekontesleble pruvas, ke la 
tradukinto facile estus povinta eviti ilin , se li ne estus 
perfortinta siajn rigoraJn principojn. 

La nomon »Mario« mi uzus en la formo »Maria «, 
líel en ln Biblio-traduko. »Mario « impresas kiel itala 
virnomo. 

.Nia li~raturo r~ci~ís per grava verko. Estas tasko 
de ma pubhko rekom tlOn. 

LudoviTw Totsc1w 

.f()]IANNES BAJtBAHUS: Iion:zontoj. EJ la cs
tona: F1ilcla Dresen. Eldonis: Esp. Asocio de Estonio 
pn Taninn , IgOr. 7~ p. Prezo: 6 respondkuponoj :tll 
egahaJoTo 

Johalllies Bnrbarus eSl"s inl\l r('sa poelo: muzikanto 
dt! novaj tempoj: "For liron , la mucidan! La fnnfaroj, 
-' trumpctoj est.as nia muzikil ' - for la dormantojn , 
m:ltlJrj~is bakanaloj, - eksvelas koro arda jan1 pro mal
lranh.il !,( })oeto de fanfaroj , arda maltrankvilo. gr;md
nrba sajna,sistema anarkio , zigzagoj kaj geometr io, har
monio kaj revolueÍo ; lia naturo estas tipe moderna -
('splorcma kaj esplorinda fenomeno! Poeto; kiu 'sovage 
sopiras forsiri sin de virina subtileeo. Originnla , ne 
<':iulaga muziko: mclodiocifonoj el la neforvisebla infan
ag-o, miksitaj 'lIla rilrnigita bruo de la grandurbo. 

»Al ln tero ligita mi · - ja per radikoj sen tas min , 
-, .. sed per brancojstrecitaj mi - alten elendas min ." 
La . aha b.óii zonto , ni kiu la brancoj sin etendas, es Las 

lllalpli limita ol la tero, kien niaj radikoj ligas nin , lamen 
ni ne povas liberigi Din en la aeron, en 1a móodon 
de muziko kaj geometriaj puraj formoj. Se oni tion 
komprenus, Barbarus plej volonte dirus cion, diritan cn 
la libro, per muziko,. au geometrio,car iIi ja esLas 
sendependaj de la tera ligiteco. · Li estas revoluciulo, seo 
kun multa optimismo kaj sereneco. Eble unu el la plej 
talentaj kaj konsciaj revoluci aj poetoj, kiu ne volas bjnigi 
sin plikruela, ol li esLas. Mi opinias, ke li es tas pIi 
proksima al la GiT'onde (se nepre necesas, estu sango) , 
oL nf Ia. pattio de I" jakobinaj CllpOj. Kvazaii li sereas la 
vojon dc la revollJcia evoluo. 

Li n e povas nei, ke, malgrau cio, la vivo estas bela 
(ehle car novaj ebloj en -gi kasigas) : »De malsupre 
nlllziko sonadas - poliíona , ravopleoa ario, - trama 
kaj ':Jota Avemario. -- Ho, surduloj, mi vin kompatas! « 
Hl'ógné li konstatas, ke la mondo oslas fermjta, tamen , 
li ne 'volas trabori la cielon: »Realo - nur iluzi ', - sed 
gi farigu realo jam! « Bonege li konas sin kaj la hOIDon 
k?j 1iaj konstatoj estas ekzaktaj, tamenpoeziaj. 

Hilda Dresen estas unu el niaj plej hon aj poem
tradukantoj . - ti'on si ree pruvis per 6' tiu libro. Sia 
formp~etecopreskau cian1 triumfas pri la mal facilaj oj , 
kitm la "kapricaj rimoj kaj ritmoj de la originMo prezentis 
a1 si. Ebre .ia. rigideco de espúmo estus riprocetebla, kiu 
t'n Ci ijnj .tradukoj pli sentigas, ol en .la Under-traclukoj .. 
Sed plejparte si trl' bone prezentis en Esperanto Ci tiojn 
virtuozajn polifoniajojn. 

F. Szilágyi. 

NOVSPECAN PROPAGANDILON édonis EId. Soci
cto Esperanto, Stockholm , Svedujo. Oi konsisťas cl mal
granda mondatlaso, »La tuta: mondo SUl' r{í Jandkartfo
Jioj . , u~ata de- diversaj firmej kiel reklamilo. La eldon
iato aldonispropa,gandaa 1ekston pri Esperanto kaj vendag 
~,jn jepre~ó:,.i<!e ' sv.. kr.o.35. ('xi estas vcnda~a ki. '~l mon
datlaso,,ne kiel propaganda .bro~,uro espeťanla. Ol tamen 
servas ki~ ." propaganda broAur? _ 
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REDAKCIA. .P08TO 
NepublikQtaj manuskriptoj 

Noveloj, obse/'voj, lealmjoj k . s. : 

Kial la kaAtanujo havas la signon de la hufo de ceva-
10; La virinoj el Stavoro; La pregado ce la indianoj ; 
La unua de majo (traduko) ; Princo Jozefo Poniatows
ki ; La: mortanta kamparano ; La kuracisto kaj la mOl·to.; 
ha blua papilio: El taglibro ~e. frenez.ulo ; Fabelo ; Nac?a 
propagando ; ln fragmento Amta el les koro; OmbroJ; 
Kiel Mark Twain plibonigis cetablajn moretojd de la 
Usonanoj ; Ciu al sia propra odoro; Transplantilaj Serc
oj ; Genezo de Ideo ; La du princinoj; La eliksiro de la 
·felico ; Rakonlo el la malpro~sima oriento ; Sinj larmej ; 
Dudek tagoj da NapoJeona vivado. 
Dudek tagoj da Napoleono vivado. 

Poem.oj : 
Penso en tago nebulema; Subíta pemo / La elerna 

refreno; La korvo de E. A. Poe / Febra nokto; Autu
mario ; Mia kredo / La gojo eslis nur momenta ; Formor
lis riď; Amaro horo; Ce lago; Sunlevigo; Per sufero 
kaj laboro I Venu kun mi I Floreto / Por kio? ; Cu 
oslas ebla ? / Serajlkanzono ; Donacante bukedon / Pat
riotismo Internacia / Kaliopa / Vulzio; Interkompreno; 
Rivero / :Fanfaroj / Malsaga ago; Sorto / * * *; Kanto 
de T.;nguzo ; Ventego de Puskin / Sin miedo; Reviga 
vcspero ; Angoro; O, olesy / Amo; Ne demandu / Ost
rava ; Kiu anstatauos min / For la negativismo / 

Korekto 
En uro 10. sur la pag02 27, dua kolono, de supre la 
kvara linio enhavas gravan, miskompreneblan preseraron. 
Bonvolu legi tiun linion jene: 

voli:alo, ldun sel(vas volťalo au nul" linu konsonanto 

Abonantoj en la unua periodo. S-ro De Boes, Ronse 
proponas, ke ni eventuale pretigu taugan biudajon ankau 
por la unua periodo, por tiuj, kiuj havas ciujn numerojn, 
sed gis nun ne bindigis ilin. Ni volonte far us' tion , se ni 
scius, ke ekzistas sufipa nombro cla abooantoj , kiuj dez
iras havi gin. Ni do ' petas ciujn intere8i~antojo, skribi al 
oi. Ni povas liveri tiajo por c. 0.30 dolaroj po bindajo. 

S-/'o Saaltink, Arnhem.. Se vi ne ricevas iun nume
l'on, .bonvolu ' reklamacii .plej .malfrue du semajnojn post 
tiu dato, kiam devis aperi la koncerna numero. Postajn 
reklamaciojn ni ne pIu akceptos. 

S-/'o Fejér, Debreczen, 8-1"0 Homar, Brod. Viaj 
abonoj es las ricevitaj. 

S-ro Surnikowski. La 10-an numeron vi certe ricevis 
intertempe. Pluaj numeroj en tiu ~i jaro ne estas. Legu . 

. pri tio, nian redJc.cían sciigon en 
Praha) 

, 8-1'0 Degen, Serrtbach. Ni Elenum~s . vtan .pet(}~ .. 
8-1'0 Nari:ta, Nagoja. Intě!tempe mekspedls ~ vI la 

l-an kaj 2-an numerojn, do Viá nun , send~ta " abonsumo 
validas nur ' gis oktobro 1932. inkl~zjve. 

8-ro Brian Price-Heywdod. Vla abono fini~as 
la nro 2. 1932 .' 

S-roj Ba/ill kaj Jansson. El via rento post 
de abono 1932. + bindajo restas ankorau po 
Kion ni sendu al vi? 

Nla nova· aboftP·rezo . . 

estas fiksata cn dolaroj nur pro gia stabila vaIOl:o . . KO~~1' 
preneble ni kaj niaj reprezentantoj.· akceIftas egalvále'i-on: 
en la mono de la koncerna lando, lau la kurzotabelo de." 
la tago de ekspedo Hanke de la abooanto. 

Bonvoln do 'uoti : Tutjara ábo;lO dol. 1.80, duoQj:a.ra , 
dol. 1.-- , kvaronjara dol. 0.60. Opa numero dol. . 0:20. 

--------~------~------.;,' < • 

Junulo deziras korespondi kun k1era junulo .a(l 
junulino el Sovetio. Sendu viajn leterojn al Ludovikn 
Speth, Munchen, .8t. Martinsplatz 9. III. b/ Gietl; Gel'
mannjo, por jlIDulo. 

Tlel lDaUer.nu la rubon I 

Responda redaktoro,: Karlo Bod6 

Redaktoroj: Franclsko S:dldgyl kal L:udOvlko TotsCl)e 

J. D: Applebaum (Liverpool), A. Beh;'~ndl (Berlin), 



De ftlYMUNo SCHWIRTl aperis -
Verdkata Testamento, afrank. 

Prozo Ridetanta, afrank. . . 

Anni kaj Montmartre, afrank. . 

Mendeblaj ce 

. P 3'20 

P 4'50 

LITERATURA MONDO, Budapest 

S-ro KOOGECU NISIMURA 
(jAPANA SAMIDEANO) 

DIREKTORO DE LA 

UNIVERSILI HOMIMI ISOCIO 
(U. H. A.) 

A 

ELDONAS EN PARIZO RICENHAVAN KAJ IN-
A 

TERESAN JURNALON TUTMONDE FAMAN 

OOMOTO INTERNACIA .......................... --.... 
ciam varia, belstlla kaj 
vere Esperanta jarabono 
por ciuj landoj 3 sv. fr. 
au 15 fr. fr. U.-H -A. 
Membro- karto scnpage. 

5 BELA] OOMOTO-ILUSTR. POSTKARTOJ PREMIE 
Peto aellpagan apecimenon I I I 
Abonu kaj abonigu ce 
S-ro Koogecu Nisimura 

1. t rue félix-faure, Paris 15e. 
Postkonfo: Paris 448.77 

A A 

ClUJ ESPERANTANOJ INTERESIGAS PRI LA 

DOMO DE HOMAMO, 
kies konstruon entreprenas 

OOMOTO INTERNACIA 
PETU INFORMOJN ! 

Valorplena kiel 
A • 

clam 
la nova numero de 

INTERNACIA PEDAGOGIA REVUO 
kun giaj artikoloj ekz. 

Franca laika lernejo -Norvega instruist-Iernejo. 

jarabono de I. P. R. t nur I dolaron au samvaloron . 
Specimenan nU'11eron petu kontrau respond~ 

kupone de la administranto : 

K U R T H O F MAN N, 
Felgenhauerstr. 63, RIESA (Germ.) 

ATENTU LA MONAj'l AVANTAGOjN POR VARBEMAj 
ABONANTOJ t t t 

POR LA AUTU NA SEZONO 

APEROS 

UNIKA VERKO INSTRUA STUDO 

DE 
Cll 

.~ ~ 

.~ KAZIMIERZ SMOGORZEWSKI g. 
c --------------- .. 
~ ~ 
~ o 
~ ~ 

~ POLLANDO Formato:l1~~2~a!~; 
~--------- c;: .~ KAJ g 
~ i o.. 
: ~~e:~.:250 GERMA~IO :. 
~ ~ .. ; 
S n 
~ kun pluraj (du multkoloraj) landkartoj. EI la franca oE: 
Cll 

~ tradukis S.j Grenkamp-Kornfeld 2: 
~ 

Eldonejo 
A 

ESPERANTISTA VOCO 
JASLO (POLLANOO) 

Konatigu kun japana literaturo 
per esperanta traduko de 

J. SIMOMURA 

§ 

ORA MASKO 
Tre interesa 
moderna rakonto 
13Xl9 110 p. dol. 050 

UNU BILETO 
Detektiva rakonto 
11 .5X 16 47 P dol. 0.15 

INFANMURDO 
Tendenca teatrajo 
11.5X 16 41 p. do1.0.15 

A I d o n u 10% al 
kiel sendokoston 

Eldonejo: 

JAPA A ESPERA TO - ASOCIO 
83 SanbanCoo, Koojimaci, Tokio, Japanujo 
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Aoero~ baldaií I ApE'ros baldaií! 

" 

TRA NS -LA fABELQCEANO 
-

Novelaro de 

francisko Szi lágyi 

128 paga, ilustrita, sur bel ega papero. 

Brosurita Usa dolaroj 0.60 
Bindita Usa dolaroj .1.-

Al d o n u 10% por sen d k o s t oj 

Eldonas: Literatura Mondo, Budapest, IX, 
Mester-u. 53. V. 7. - Ricevebla ankaií če niaj re
prezentantoj kaj ce la seriozaj Iibrovendistoj. 

c 

-

t SCI ENCA GAZEtO 
ESPERAN TA 

Nova popularscienca gazeto kun la supra 
nomo estas eldonata tute en Esperanto 
kun la sekvantaj cel oj: 

I. Utiligi Esperanton por 
disvastigi popul.aran sciencon 
'fll la tuta mondo. 

. 2. Krei kampon kaj' run
edon por utiligi Esperanton 
por praktikaj celoj, tiel indi
rekte pvopagandante Esper
anton. 

3. Kunligi óiujn esperantist
ojn 'kiuj interesigas pri SCl

encaj temoj. 

La unua numero aper.QS cirkaií 1a I -a de febr. 
1932, kaj' ni fa,vos gin en 1a komenoo dumonata 
kun la promeso ciumonatigi gin kiel eble plej 
baldau s(n plialtigo de 1a abonprezo. 

Jara abono unu dolaro. 
Provnumero du respondkuponoj. 

Popularsciencaj arlikoloj e!-tas bonvenantaj. 
Sendu abonpagojn, artikolojn kaj komunikajojn al 

A.MERlKA ESPERANTO INSTITUTO 
Madi..,oll, Wis., U"ono. 

EI Eiíropo al LITERATURA MONDO,: Hungaruio 

f 

A _ 

GU -VERE? 
EN OKCIDENTO NENI0 NOVA? 

, SE - vi vol:ls esti plej bone informata pri la 
progreso d~ la Esperanto-movado en 
Ameriko, 

SE - 'vi volas farigi sperta pri la plej modernaj 
reklam- k,aj propagand- metodoj aplikataj 
en Ameriko, por prosperigi vian lokan 
movadon, 

SE - vi volas pensflugi trans la obstinajn 
barojn por koni la verajn morojn kaj 
vivon de la homecaj Amerikanoj per 
Am eri ka Esperanto-Literaturo, 

SE - vi volas ekzerci vian scion de la angla 
Iingvo per paralelaj Esperanto-anglaj 
legajoj. 

ABONU la plej viglan nacian ESf)eranto-gazeton 

-AMERIKA ESPERANTISTO 
Jarabono 1.- dolaroj 

,-.- ee 
ESPERANTO-ASOCIO DE NORO·AMERIKO 

Fort Lee, N. J., U. S. A. 

Petu specimenan ekzempleron 

Skribu tuj -
al la oUcejo, por ke- vi ricevu 

senpage 
la specimenon de la Esp. gazeto 

OOMOTO 
Aperas č l umonate, en 30-48 
pagoj de 23 X 16 formato, sur 
bela papero presita kun multaj 

belaj bildoj 

Oi estas la plej perfekta konig
ilo pri nova spiri ta movado 
Oomoto, kiu celas la reformon 
d e I' mondo per Dia gvido 

por venigi veran pacon 

K :l j gi pIu havas japanan Ko
[on oTl , en kiu pii Ol 10 pr goj 
da a rtiko loj kune kun belaj 
ilustraloj Či umonate prezentas 

Japanuj on de Čiuj flankoj 

ABONPREZO por jaro: 240 
Jeno, 4.80 Sv . Fr. au egalvaloro 

Vi povas Rendi Ja abonko tizon 
pere de lokaj reprezentantoj 
au rekle a1 la oficejo per poAt-

mandato 

Oomo f o Propaganda Oficejo 
.Kameoka, -Kioto-Hu, :· (j a'p' a ři utol 

Pestvldéki Nyomda "ácon. Feleloll uerk e8ztO: Bodci Károly. Feleloa kladčí: Zoldy latvan. 
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