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 Antaüparolo  

interlitera spaco, estas same presita en ti tiu libro. Laü sama 
maniero estas presitaj la parto) de la Zamenhofaj leteroj, kiuj 
estas substrekitaj de li. Kie Zamenhof ankoraü pli akcentis 
la gravccon de siaj vortoj, ekz, en la presajoj per dikaj literoj 
aü en la leteroj per duobla substreko, tic estas uzataj en mia 
kolekto ankaü substrckoj. (Tio ne valoras rílate la artikolojn 
el „La Esperantista", vidu II. A.) 

4. Nombrado de la unuopaj tekstoj. La celo de ti tiu 
libro estas — krom la en la antaüparolo aludita — ankaü. tiu, 
ebligi facilan superrigardon super ciuj originalajoj de Zamenhof. 
Mi esperas, ke esperantistof, kiuj bezonos la Zamenhofan mate- 
rialon por scienca laboro, utos mian kolekton. Al ilí mi i. a. 
volas Spari la tro longan kaj detalan citadon. 

Pro tio mi nombradis en tiu de la parto) l—VI, kiuj havas 
latinajn ciferojn, la tekstojn interne de tiu parto per arabaj 
ciferoj. Do, oni estontatempe povos citi tre facile laü mia 
kolekto; ekz. jenmaniere: 

I. 15    = Antaüparolo al la Plena Vortaro Rusa—Internada 
1910. 

II. 88    = Artikolo „Fina rezultato de la voidonado" en KLa 
Esperantisto"  1894, pag. 161—162. 

III. 12    = „Gentoj kaj Lingvo Internada.'' Memuaro verkita 
por la Kongreso de Rasoj 1911. 

IV. 13   = Parolado ce la Sotena Malfermo de la Prepara 
Konferenco de Ruslandaj Esperantistoj en Peter- 
burg 1910. 

V. 64    = Letero al VladimirMajnov de la 29.111.(10.IV.)1889. 
VI.    6a = Lasta, ¿is nun nur malmulte konata, strofo de la 

„Prego sub la verda standardo". 

Laü tia maniero oni povos enordigi en „Suplementon" ankaü 
la eble ankoraü trovotajn artikolojn kaj leterojn en unu el la 
partoj I—VI, komencante nombradi perla numero, kiu sekvas 
la lastan numeron de mia kolekto. 

Car mi donos la latinajn kaj arabajn citeiferojn, krom je 
la koncerna loko en la surskribo, ankaü super la pagoj de la 
libro, oni, seriante ion, ne bezonos traserii registrón, sed tuj 
trovos la seríitan tekston. 

N. B. Pri aliaj eksterajoj bonvolu kompari la enkondukajn 
vortojn al la unuopaj partoj de la libro. 
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I. ANTAÜPAROLO] 
La Antaüparoloj de Zamenhof jam pro tio prezentas spe- 

cialan parton, tar ili ne estas terpitaj el gazetoj, sed el bro- 
suroj kaj libroj. Cetere ili esence diferencigas de la gazet- 
artikoloj. Ili montras la principojn, la generalajn ideojn de 
Zamenhof pri la lingvo Esperanto, pri vortaroj kaj pri tradukoj. 
Ankaü la „Aldono al la dua libro" devas trocí sian lokon 
ti tie, tar gi estas aldono ne al la tuta nDua Libro", kiu 
neniam aperis kompleta (mankas 6 kajeroj), sed nur al la 
antaüparola parto kaj informas la legantojn definitive pri la 
tefaj celoj de Esperanto. 

N-ro 1. 1887 
Antaüparolo al la „Unua Libro"1 

Wütter: Un E 
La „Unua Libro" aperis en ¡a lingvoj rusa, pola, franca, germana 

en la eldonejo de Kelter, Varsovio. Zamenhof mem tradukis gin esper- 
anten laü la rusa eldono 1887 kaj aperigis ¿in kun la traduko de la 
capitroj I kaj II en la ^Fundamenta Krestomatio" sub la titolo nEl la 
unua libro de la lingvo Esperanto", ói trovigas en ciuj eldonoj de la 
Fundamenta Krestomatio, komp. ekz. V-a eldono, pag. 241—246. 

Kvankam la ci tie represigita parto en la Krestomatio ne havas la 
surskribon ^antaüparolo", gi fakte estas tia. 

Se oni komparas la antaüparolojn en la rusa, pola, franca, germana 
eldonoj de la „Unua Libro", oni povas konstati, ke Zamenhof tradukis 
gin ne laüvorte. 

(Jam sur la 2-a pago de la „Unua Libro" en rusa lingvo trovigas 
la noto de Zamenhof: „.Lingvo Internada' kiel Siu nacía estas komuna 
proprajo; la aütoro forlasas por ciam íiujn personajn rajtojn al gi".,) 

La nun proponatan brosuron la leganto kredeble prenos en 
la manojn kun malkonfido, kun antaüe preta pensó, ke al li 
estos proponata ia neefektivigebla utopio; mi devas tial antaü 
6io peti la leganton, ke li formetu tiun ci antaüjugon kaj ke li 
pripensu serioze kaj kritike la proponatan aferon. 

Mi ne parólos tie Si vaste pri tio, kian grandegan signifon 
havus por la homaro la enkonduko de unu komune akceptita 

1 Zamenhof mem poste citas la titolon de tiu ci libro jenmaniere: 
„«L¡ngvo Internada».   Antaüparolo kaj plena lernolibro." 
2   Dlellcrlc, Zamenhof. \"J 



1. Antauparoloj 

lingvo internada, kiu prezentus egalrajtan proprajon de la tuta 
mondo, apartenante speriale al neniu el la ekzistantaj nacioj. 
Kiom da tempo kaj laboroj estas perdata por la ellernado de 
fremdaj Iingvoj, kaj malgraü cio, elveturante el la limoj de nia 
patrujo, ni ordinare ne havas la eblon komprenigadi kun similaj 
al ni homoj. Kiom da tempo, laboroj kaj materialaj rimedoj 
estas perdata por tio, ke la produktoj de unu literaturo estu 
aligitaj al ¿iuj aliaj literaturoj, kaj en la fino ¿iu el ni povas 
per tradukoj konatigi nur kun la plej sensignifa parto de fremdaj 
literaturoj; sed ce ekzistado de lingvo internacia ciuj tradukoj 
estus farataj nur en tiu ci lastan, kiel neütralan, al ciuj kom- 
preneblan, kaj la verkoj, kiuj havas karakteron internacian, 
estus eble skribataj rekte en gi. Falus la hinaj muroj inter 
la homaj literaturoj; la literaturaj produktoj de aliaj popoloj 
farigus por ni tiel same atingeblaj, kiel la verkoj de nia propra 
popólo; la legatafo farigus komuna por ¿iuj homoj, kaj kune 
kun gi ankaü la edukado, idealoj, konvinkoj, celado, — kaj la 
popoloj interproksimigus kiel unu familio. Devigataj dividí 
nian tempon inter diversaj Iingvoj, ni ne havas la eblon dece 
fordoni nin ec al unu el ili, kaj tial de unu flanko tre malofte 
iu el ni posedas perfekte ec sian patran lingvon, kaj de la 
dua flanko la Iingvoj mem ne povas dece ellaborigi, kaj, parol- 
ante en nia patra lingvo, ni ofte estas devigataj aü preni vortojn 
kaj esprimojn de fremdaj popoloj, aü esprimi nin neprecize kaj 
eS pensi lame dank' al la nesufiSeco de la lingvo. Alia afero 
estus, se ciu el ni havus nur du lingvojn, — tiam ni pli bone 
ilin posedus, kaj tiuj ci Iingvoj mem povus pli ellaborigadi kaj 
perfektigadi kaj starus multe pli alte, ol ¿iu el ili staras nun. 
Kaj la lingvo ja estas la cefa motoro de la civilizacio: dank' 
al la lingvo ni tiel altigis super la bestoj, kaj ju pli alte staras 
la lingvo, des pli rapide progresas la popólo. La diferenco de 
la Iingvoj prezentas la esencon de la diferenco kaj reciproka 
malamikeco de la nacioj, car tio ci antaü cio falas en la okulojn 
¿e renkonto de homoj: la homoj ne komprenas unu la alian 
kaj tial ili tenas sin fremde unu kontraü la alia. Renkontigante 
kun homoj, ni ne demandas, kiajn politikajn konvinkojn ili 
havas, sur kiu parto de la tera globo ili naskigis, kie logis 
iliaj prapatroj antaü kelke da miljaroj: sed tiuj ei homoj ek- 
parolas, kaj ¿iu sono de ilia parolo memorigas nin, ke ili estas 
fremdaj por ni. Kiu unu fojon provis logi en urbo, en kiu 
logas homoj de diversaj reciproke batalantaj nacioj, tiu eksentis 
sendube, kian grandegan utilon alportus al la homaro lingvo 
internacia, kiu, ne entrudigante en la doman vivon de la 
popoloj, povus, almenaü en landoj kun diverslingva logantaro, 

Unua Libro 1887. — N-ro 1 
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esti lingvo regna kaj societa. Kian, fine, grandegan signifon 
lingvo internacia havus por la scienco, komerco — per unu 
vorto, sur ¿iu paso — pri tio mi ne bezonas vaste pároli. 
Kiu almenaü unu fojon serioze ekmeditis pri tiu ci demando, 
tin konsentos, ke nenia ofeio estus tro granda, se ni povus 
per gi akiri al ni lingvon komunehoman. Tial ¿iu ec la plej 
malforta provo en tiu ci direkto meritas atenton: Al la afero, 
kiun mi nun proponas al la leganta publiko mi oferis miajn 
plej bonajn jarojn: mi esperas, ke ankaü la leganto, pro la 
graveco de la afero, volonte oferos al gi iom da pacienco kaj 
atente tralegos la nun proponatan brosuron gis la fino.        ..— 

Mi ne analizos tie ci la diversajn provojn, faritajn kun la 
celo krei lingvon internacian. Mi turnos nur la atenton de la 
legantoj al tio, ke ciuj tiuj ci provoj aü prezentis per si sistemon 
da signoj por mallonga interkomunikigo en okazo de granda 
bezono, aü kontentigis je plej natura simpligo de la gramatiko 
kaj je anstataüigo de la vortoj ekzistantaj en la Iingvoj per 
vortoj aliaj, arbitre elpensitaj. La provoj de la unua kategorio 
estis tiel komplikitaj kaj tiel nepraktikaj, ke ciu el ili mortis 
tuj post la naskigo; la provoj de la dua kategorio jam prezentis 
per si lingvojn, sed da internacia ili havis en si nenion. 
La aütoroj ial nomis siajn lingvojn „tutmondaj", eble nur pro 
tio, ke en la tuta mondo estis neniu persono, kun kiu oni 
povus komprenigi per tiuj ci Iingvoj! Se por la tutmondeco 
de ia lingvo estas sufice, ke unu persono gin nomu tia, en 
tia okazo ¿iu el la ekzistantaj Iingvoj_ povas farigi tutmonda 
laú la deziro de ciu aparta persono. Car tiuj ci provoj estis 
fonditaj sur la naiva espero, ke la mondo renkontos ilin kun 
gojo kaj unuanime donos al ili sankcion, kaj tiu ci unuanima 
konsento guste estas la plej neebla parto de la afero, pro la 
natura indiferenteco de la mondo por kabinetaj provoj, kiuj 
ne alportas al gi senkondican utilon, sed kalkulas je gia pret- 
eco pionire oferi sian tempon, — tial estas kompreneble, kial 
tiuj ¿i provoj renkontis plenan fiaskon; car la plej granda parto 
de la mondo tute ne interesis sin je tiuj ¿i provoj, kaj tiuj, 
kiuj sin interesis, konsideris, ke ne estas inde perdí tempon 
por la lernado de lingvo, en kiu neniu nin komprenos krom 
la aütoro; „antaüe la mondo", ili diris, „aü kelkaj milionoj 
da homoj ellernu tiun ¿i lingvon, tiam mi ankaü gin lentos". 
Kaj la afero, kiu povus alporti utilon al ¿iu aparta adepto nur 
tiam, se antaüe jam ekzistus multego da aliaj adeptoj, trovis 
nenian akceptanton kaj montrigis malvive naskita. Kaj se unu 
el la lastaj provoj, «Volapuk", akiris, kiel oni dirás, certan 
nombron da adeptoj, tio ci estas nur tial, ke la ideo raem de 
v 19 



1. AntaQparoloj 

lingvo „tutmonda" estas tiel alta kaj alloga, ke homoj, kiuj 
havas la ¡nklinon entuziasmigi kaj dedici sin al pionireco, 
oferas sian tempon en la espero, ke eble la afero sukcesos. 
Sed la nombro de la entuziasmuloj atingos certan ciferon kaj 
haltos, kaj la malvarma indiferenta mondo ne volos oferi sian 
tempon por tío, ke gi povu komunikigadi kun tiuj ci nemultaj, 
— kaj tiu Si lingvo, simile al la antaüaj provoj, mortos, alport- 
inte absolute nenian utilon*. 

La demando pri lingvo internacia okupadis min jam longe; 
sed sentante min nek pli talenta, nek pli energía, ol la aütoroj 
de 6iuj senfrukte pereintaj provoj, mi longan tempon limigadis 
min nur per revado kaj nevóla meditado super tiu Si afero. 
Sed kelke da feliSaj ideoj, kiuj aperis kiel frukto de tiu Si 
nevóla meditado, kuragigis min por plua laborado kaj igis min 
ekprovi, Su ne prósperos al mi sisteme venki ciujn barojn por 
la kreo kaj enkonduko en uzadon de racia lingvo internacia. 
Sajnas al mi, ke tiu ci afero iom prosperis al mi, kaj tiun Si 
frukton de longtempaj persistaj laboro) mi proponas nun al la 
prijugo de la leganta mondo. 

La plej Sefaj problemoj, kiujn estis necese solví, estis la 
sekvantaj: 

I. Ke la lingvo estu eksterordinare facila, tiel ke oni povu 
ellerni gin lúdante. 

II. Ke Siu, kiu ellernis tiun Si lingvon, povu tuj gin uzi 
por la komprenigado kun homoj de diversaj nacioj, tute egale 
Su tiu Si lingvo estos akceptita de la mondo kaj trovos multe 
da adeptoj aü ne, — t. e. ke la lingvo jam de la komenco mem 
kaj dank' al sia propra konstruo povu servi kiel efektiva rimedo 
por internaciaj komunikigoj. 

III. Trovi rimedojn por venki la indiferentecon de la mondo 
kaj igi gin kiel eble plej baldaü kaj amase komenci uzadi la 
proponatan lingvon kiel lingvon vivan, — ne kun slosilo en 
la manoj kaj en okazoj de ekstrema bezono. 

El Siuj projektoj, kiuj en diversaj tempoj estis proponitaj 
al la mondo, ofte sub la lauta, per nenio pravigita nomo de 
„lingvo tutmonda", neniu solvis pli ol unu el la diritaj pro- 
blemoj,  kaj  eS  tiun  Si  nur parte.    Krom la supre montritaj 

• Rimarkigo de Zamenhof mem en la ^Fundamenta Krestomatio": 
Tiuj £¡ vortoj estis skribitaj en la komenco de la jaro 1887, Mam 
Volapuk havls en la tuta mondo grandegan gloron kaj rapidcge pro- 
gresada! La tempo baldad montris, ke la antaüdiro de la aütoro de 
Esperanto ne estis erara. 
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trí Sefaj problemoj, mi devis, kompreneble, solvi ankoraü mul- 
tajn aliajn, sed pri ili, Sar ili estas ne esencaj, mi ne parólos 
tie Si. Antaü ol mi transiros al la klarigo de tio, kiel mi 
solvis la supre diritajn problemojn, mi devas peti la leganton 
mediti iom pri la signifo de tiuj ci problemoj kaj ne preni tro 
facile miajn rimedojn de solvo sole nur tial, car ili aperos al 
li eble kiel tro simplaj. Mi petas tion ci tial, car mi scias 
la inklinon de la plimulto da homoj rigardi aferon kun des pli 
da estímego, ju pli gi estas komplikita, ampleksa kaj malfacile- 
digestebla. Tiaj personoj, ekvidinte la malgrandegan lernolibron 
kun plej simplaj kaj por ciuj plej kompreneblaj reguloj, povás 
preni la aferon kun la malestima malsato, dum guste la atingo 
de tiu Si simpleco kaj mallongeco, la alkonduko de Siu objekto 
el la formoj komplikitaj, el kiuj ili naskigis, al la formoj plej 
facilaj  —  prezentis  la  plej   malfacilan  parton   de  la  laboro1. 

N-ro 2. 1888 
Antaüparolo al la „Dua Libro de 1' lingvo Internacia" 

Wüstet: Dua 
„Dua Libro de l' Ungió Internada." Eldono ¡888 de Kelter, Varsovio, 

pag.3—16.  Dua eldono, Varsovio, strato Navolipie n-ro 11, pa¿. 3—16. 

Elirante ankoraü unu fojon antaü la estimata publiko, mi 
sentas la devon antaü Sio danki la legantan publikon por la 
viva kunsento, kiun gi montris por mía afero. La multaj 
promesoj, kiujn mi ricevas, kaj el kiuj tre granda parto estas 
subskribita „senkondice", la leteroj kun kuragigoj aü konsiloj 
— ció tio ci montras al mi, ke mia profunda kredo je 1' homaro 
min ne trompis. La bona genio de 1' homaro vekigis: de ciuj 
flankoj al la laboro Siuhoma venas amasoj, kiuj ordinare estas 
tiel maldiligentaj por Sia nova afero; junaj kaj maljunaj, viroj 
kaj virinoj — rápidas porti sian5 stonon por la granda, grava 
kaj utilega konstruo. Vivu 1' homaro, vivu la frateco de 1' popoloj, 
vivu eterne! 

En mia unua verko mi diris, ke mían laboron mi prezentas 
je T tempo de unu jaro al la jugo de 1' tuta mondo; kiam'1 pasus 
la jaro, mi intencis eldoni libreton, en kiu estus analizitaj ciuj 
pensoj esprimitaj de 1' publiko, kaj uzinte tiujn, kiuj efektive 
estus  bonaj,  mi  donus al la lingvo la finan formón, kaj  post 

1 Sun Zamenhof donas ekzemplojn, kiuj klarigu la enhavon de la 
aflksoj ktp. kaj montras sub l, kiamaniere li solvis la unuan, kaj sub If, 
kiamaniere li solvis la duan problcmon. * teksto: ilian. * arkaika 
formo: kian. 
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III. TRAKTAJO 
La surskribo „Traktajoj" por la Ill-a parto valorasprecize 

ja nur por la du unuaj verkoj de la parto. Laü sia enhavo 
Hi ne estas esperantaj gazetartikoloj en la senco de la II-a 
parto (kvankam la dua pri Volapuk aperis en „La Esperant- 
ista"). Zamenhof skribis la duan por ¿enerale defendí la mond- 
helplingvan ideon kaj la unuan, por speciale kritiki Volapiik-on. 

La aliaj numeroj de la Ill-a parto ankaü ne estas gazet- 
artikoloj pri Esperanto. Hi kompreneble pro sia tuta tendenco 
aludas Esperanton, sed laü sia tefa enhavo Hi pritraktas la 
politikan kaj religian „kredonu de Zamenhof. Li mem Ciam 
deziris, ke oni laü ¿i ne taksu kaj propogandu Esperanton. 
Se li mem povus eldoni hodiaU sian originalan verkaron, li 
certe mem donus al Hi apartigitan lokon. Hi estas kvazaü 
flugfolioj kaj flugbroSuretoj. Mi supozas, ke ne ekzistas aliaj 
tiaj Zamenhofajoj. 

Pro tia situado mi envicigis Ci tiujn Zamenhofajojn en la 
parton III, kies preciza titolo devus esti „Traktajoj kaj 
kelkaj aliajoj". 

1889—1890 
N-ro 1. Esperanto kaj Volapuk 

Traktajo nefinita el „La Esperantisto" 1889/90.   (1889, pag. 2—6; 
pag. 9—12. — 1890, pag. 24—27; pag. 37—38.)    La  artikolo estas 
skribita en germana lingvo kaj en Esperanto. 

. 1889, pag. 2—6. —' En la profunda antikveco, rakontas la 
biblia legendo, la homoj volis konstrui turón altan gis la fiielo. 
Ekkolerinte pro tiu fii fiera entrepreno de la homoj, Dio miksis 
ilian lingvon, kaj la homoj fiesis kompreni unu la alian. Tio 
ci estis unu el la plej grandaj malfelifioj de la homaro. Multe 
la homoj devis kaj devas suferi pro tiu Si mikso de la lingvoj, 
kaj tre ofte en siaj songoj ili transportadis sin al tiu legenda, 
paradiza antafibabilona tempo, kiu perdigis por ili sajne je eterne. 
Prezentante la pentrojn de ¡a felifia tre malproksima tempo 
estonta, la profetoj kaj poetoj promesas al ni, ke estos iam 
unu popólo sur la tuta tero kaj fiiuj homoj parolados unu ling- 
von. Cu tiu dolfia ora tempo estas frukto de fantazio neniam 
efektivigebla?    Longan tempon neniu en la mondo respondis 
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 Esperanto ka) Volapuk.   1889—1890. — N-ro I  

tiun fii demandon alie ol: „Jes, lingvo tutmonda estas dolía 
utopio, kiu neniam povas efektivigi!" Kaj en nia tempo ankorafi 
la plej granda parto de tiel nomataj „prudentaj" homoj, kiuj 
ne amas pripensi ian novan demandon kaj por kiuj cía nova 
celado estas absurda, — kun jupitera graveco respondas al 
vi: „L¡ngvo tutmonda estas sensencajo, kaj tiuj, kiuj sin okupas 
je gi, estas idiotoj!" Kaj se tiuj fii „prudentaj" homoj havas 
ankoraü ian infiuon sur la amasoj, tiam tiuj ¿i amasoj blinde 
ripetadas iliajn vortojn kaj e£ ne preñas sur sin la laboron 
rigardi, kio estas „l¡ngvo tutmonda", ne donas al si e£ por 
unu minutó la demandon: kial oni nomas tiujn homojn utopi- 
istoj? eble tiuj utopiistoj estas pravaj? ^~ 

Sed la ideo de lingvo tutmonda estis tro altiranta, por ke 
la homoj tute rifuzigus je gi. Trovis sin homoj, kiuj laboris 
super tiu ¿i afero, oferis al gi multajn jarojn, faris diversajn 
provojn de praktika efektivigado de tiu fii ideo, aü prilaboradis 
la demandon teorie. Danke la senlacan kaj sentiman laboron 
de tiuj ci personoj, la demando pri la lingvo tutmonda iom 
post iom komencis ricevadi tute alian vidon. Iom post iom 
oni venis al la konvinko, ke lingvo tutmonda tute ne estas 
absolute ne ebla. La homoj komencis kredi, ke la efektivigo ne 
estas jam tre malproksima. (Ni parolas, kompreneble, nur pri 
tiuj personoj, kiuj kun intereso observadis la disvolvon de la ideo; 
fiar por tiu grandega plimulto de la homoj, kiuj estas surdaj kaj 
blindaj por fiia nova movo — por ili nia demando staras nun 
ankoraü sur tiu sama stupo, sur kiu gi staris antaü mil jaroj. 
Per malsaga kaj nepripensita ridegado ili penas malhelpi la 
progresadon de la afero. Sed kiam la afero tute atingos la celon, 
— tiam tiuj ¿i sinjoroj skribados pri gi instruitajn traktatojn.) 

Ce tia staro de la demando al la publiko antaü 10 jaroj 
estis proponita arta lingvo sub la nomo ..Volapuk". La mondo 
estis jam sufifie preparita por lingvo tutmonda kaj atendis sen- 
pacience, ke post ciuj teoriaj projektoj kaj provoj oni prezentu 
al gi fine ion pretan; kaj kiam sinjoro Schleyer diris: „jen vi 
havas pretan lingvon tutmondan, venu kaj laboru!" — tiam 
amasoj da idealistoj sin jetis al tiu fii voko blinde kaj tute ne 
demandante sin, kion oni donis al ili sub la nomo de lingvo 
tutmonda, fiu gi estas efektive lingvo faciliganta la interkomunik- 
igon1 internacian kaj cu gi povas efektive iam farigi lingvo tut- 
monda, aü gi estas nur uzurpatoro, kiu tute sen rajto kaj fondo 
alprenis nomon ne apartenantan al gi. Ripetigis tio, kio ofte 
ripetigas en la historio kaj en la vivo: kiam ni longe kaj sen- 

-\ 

1 teksto: ¡nterkomunigo; komp. la notojn 1 at pag. 144 kaj 161. 
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Die Redaktion. 

Esperanto und Volapuk. 
Von Dr. L. Samenhof. 

Die Bibel erziihlt uns, dass einst die Mensclien einen 
Turni bauon wollten, dor his in don Ilimmcl reiche. líber 

dieses frevelhafte Unternehmen ergriniint, verwirrte Oott ihre 

Spracbe, so dass sie einander niclit mehr verstelien konnten. 

Daraua ging eincs der gróssten Übel dor Menschhoit hervor, 
unter welehem sie viel zu leiden hatte und heute noch zu 

leiden hat. In ihren Traumcn versetzte sie sich oft in jone 

gcschichtlich paradiesische vorbabylonische Zeit, welche 

fiir sie auf ewig verloren schien. Vergegenwiirtigcn wir 
uns die von Propheten und Dichtern besungone zukiinftige 

Zeit, in welcher alie Mensclien auf der Erde neben ihrer' 
nationalen Sprache ein gemeinsames geistiges Bindemittel,' 

eine gemeinsame Sprache besitzen werden, so fragt ' es 
Bich, ob dieser Gedanke wirklich nur ein Phantasiege- 
bilde, oder ob er realisierbar sci. In früheren Zeiten würde 
niemand diese Frage andera beantwortet haben als mit der 
Bchauptung: „Ja, die Weltsprache ist ein Phantasiegebilde, 

welches niemals verwirklicht werden kann!" Auch npch 
heutzutage finden sich unter den sogenannten „Selbstklugen", 

welche jede neu auftauchende Idee ohne weitcres verwerfen 
und fiir absurd erkliiren, viele, die uns mit gebieterischcm 

Ernst antworten: „Eine Weltsprache ist unausiuhrbar, und 

diejenigen, die sich mit ihr beschiiftigen, sind Dummkopfe." 

Sind zudem solche Selbstkluge einflussreich auf das Publikum, 
so sagt dieses das Gehiirte blindlings nach und unterzieht 
sich nicht einmal der Miihe, niiher zu untersuchen, was eine 

Weltsprache eigentlich ist, geschweige denn, dass sich jemand 

die Frage vorlegt, warum man denn diese Mensclien Dumm- 

kopfe nennt  —  Bware es nicht moglich,  dass  diese Dumm- 

Esperanto kaj Volapuk. 
De álBi L. Zamenbof. 

En la profunda antikveco, rakontas la biblia legendo, 

la bomoj volis konstrui turón altan gis la cielo. Ekkolerinte 

pro tiu ci fiera entrepreno de la homoj, Dio miksis ili an ling- 

jvon, kaj la homoj cesis kompreni unu la alian. Tío ci estis 

unu el la plej grandaj malfelicoj de la homaro. Multe la 

l'homoj devis kaj devas suferi pro tiu ci mikso de la lingvoj, 

í kaj tre ofte en siaj songoj ili transportadla sin al tiu legenda, 

paradiza antaübabilona tempo, kiu perdigis por ili éajne 

je eterne. Prezcntante la pentrojn de ia felica tre malprok- 

sima tempo estonia, la profetoj kaj poetoj promesas al ni, ke 

estos iam unu popólo sur la tufa tero kaj ciuj homoj paro- 

lados unu lingvon. Cu tiu ci dolca ora tempo estas frukto 

de fantazio neniam efektivigebla? Longan tempon neniu 

en la mondo respondus tiun ci demandon alie ol: «Jes, lingvo 

tutmonda estas dolca utopio, kiu neniam povas efektivigi"! 

Kaj en nia tempo ankoraü la plej granda parto de tiel no 

mataj ^prudentaj11 homoj, kiuj ne amas pripensi ian novan 

demandon kaj por kiuj cia nova celado estas absurdo, — 

kun jupitera graveco respondos al vi: „L¡ngvo tutmonda' 

estas sensencajo, kaj tiuj, kiuj sin okupaa je gi, estas idi- 

otoj"! Kaj se tiuj ci ,prudentaj" homoj havas ankoraü ian 

influon sur la amasoj, tiam tiuj éi amasoj blinde ripetadas 

iliajn vortojn kaj ec ne preñas sur sin la laboron rigardi, 

kio estas „lingvo tutmonda", ae donas al si ec por unu mi- 

nuto la demandon: kial oni nomas tiujn homojn utopiistoj? 

eblc tiuj utopiistoj estas pravaj ? 



V.  A. Jam presitaj leteroj 

de tiu donaco — clevis dedici tempon kaj laboron al la subula 
tasko enskribi, unu post alia, la noihojn de tiuj, kiuj dejnis 
¡esploreti lian malgrandan verkajon', kaj decidís registri sin 
inter liaj subtenantoj". 

Por montri la Upan Ciutagan korcspondadon pri ncgocaj 
aferoj minimume kun unu persono, mi apcrigis ciujn Ictcrojn 
ktp. al prelato Dombrovski, cetere ankaü ciujn al prof. Th. Cart 
kaj s-ino Marie Hankel. Laü la deziro de nia altsatata prezid- 
anto de la Akademio (al kiu, kiel al unu el la plej fidelaj 
amikoj, Zamenhof skribis óiam tre malkase), mi tamen ne 
presigis tiujn leterojn el lia kolckto, kiuj akre kritikas personojn 
ankoraü  nun  vivantajn, aü mi donis ilin nur en fragmentoj. 

A. JAM PRESITAJ LETEROJ 
Bedaürinde ne tie estis eble, precize datumi la leterojn de 

Éi tiu parto, ear la redaktantoj de la gazetoj kelkfoje ne pres- 
igis la daton de la leteroj ricevitaj de Zamenhof. Sed estas 
ne malfacile, konstati minimume la jaron, kelkfoje ankaü la 
monaton, aü laü la enhavo mem aü laü la tempo, en kiu 
aperis la koncerna gazctnumero. 

La surskriboj de la leteroj kompreneble ne estas de Zamenhof 
mem, sed de la redaktantoj. Do, mi donas ilin en kursivaj 
literoj kaj en krampoj. Por spari la spacon, mi ankaü donas 
la subskribojn de Zamenhof nur, se Hi ne estas la de li poste 
kutime uzataj. 

N-ro 1. 18881 

Al Leopold Einstein, Niirnberg 
Leopold Einstein, „La lingvo internada ais beste Liisung des Inter- 

nationalen Weltsprache-Problems".   Niirnberg 1888, pag. 4—5. 
Via demando tusante mian personon min mirigas; car en tia afero 

la persono de 1' iniciatoro estas tute sen signifo, kaj mi volus resti 
eterne sub pseudónimo; sed antaü vi mi ne volas esti kasita: mi estas 
kuracisto kaj mi ricevis mian edukon en la universitato de Varsovio. 
Mia ago estás 30 (tridek) jaroj, kaj, se Dio volas, mi energie laboros 
por mia amata afero gis mia morto. 

Mi permesas al mi, esprimi la esperón, ke parton de via energio 
nun (vi*) volos donaci ankaü al la „Lingvo internada". 

Ricevu la plej respektan' saluton de via humila servanto 
  Esperanto. 

1 dato ne konata. * la vorto „vi" mankas en la teksto. * teksto: 
resektan. 
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el la jaroj  18R8, 1890, 189?. — N-roj 1—3 

N-ro 2. 14. IX. 1890 
Al s-ro D. Jurevitz1, Odeso 

Presita en la libro de D. Gurcvic KKSorco? reto m-s". Odeso 1909, 
paü. SO. 

Estímala sinjoro D. Gurevic!— Mi ricevis vían vortareton „hcbrea- 
internacian" kaj mi sendas al vi mian karan' dankon. — Cu* vi ne 
volas sangi kun mi kelkajn' ekzemplerojn de via verketo por aliaj 
verkoj? — Se vi konsentas, tiam mi petas vin, sendi al mi 10 ekzem- 
plerojn' de via verketo kaj skribi al mi kiajn verkojn' de la egala 
kosto vi volos de mi ricevi por ¡li, kaj mi ilin tuj sendos al vi. 

Kun estimo D"> Esperanto. 

N-ro 3. 189?» 
Eltiro  el  privata letero al s-ro B. (N. Borovko) 

presita kun permeso de ambaü korespondantoj (tradukis el lingvo 
rusa V. G.) 

„Lingvo Internada" I. 1896, pag. 115—119. Represita* tre ofte, 
i. a. en „Lingvaj Respondo)" (Plena Kolekto), pag. 83—90. 

... Vi demandas min, kiel aperis ce mi la ideo krei lingvon inter- 
nacian kaj kia estis la historio de la lingvo Esperanto de la momento 
de gia naskigo gis tiu e¡ tago? La tuta publika historio de la lingvo, 
t. e. komencante de la tago, kiam mi malkase eliris kun gi, estas al 
vi pli-malpli konata; cetere tiun fii periodon de la lingvo estas nun, 
pro multaj kauzoj, ankoraü neoportune tusadi; mi rakontos al vi tial 
en komunaj trajtoj sole la historion de la naskigo de  la lingvo. 

Estos por mi malfacile rakonti al vi cion tion ci detale, dar multon 
mi mem jam forgesis: la ideo, al kies efektivigo mi dedicis tutan mian 
vivon, aperis de mi — estas ridinde gin diri — en la plej frua infaneco 
kaj de tiu c¡ tempo neniam min forlasadis; mi vivís kun gi kaj eé ne 
povas imagi min sen gi. Tiu e¡ cirkonstanco parte klarigos al vi, kial 
mi kun tiom da obstineco laboris super gi kaj kial mi, malgrau ciuj 
malfacilajoj kaj maldolcajoj, ne forlasadis tiun ci ideon, kiel gin faris 
multaj aliaj, laborintaj  sur la sama kampo. 

Mi naskigis en Bjelostoko, gubernio de Grodno. Tiu ci loko de 
mia  naskigo  kaj   de   niiaj   infanaj jaroj donis la direkton  al ciuj  miaj 

1 aütoro de Esperanto-gramatiko por hebreo} kaj de vortareto 
hebrea—internada. * = instruanto de la ¡ingi'o Esperanto. * veriajne 
preseraro por „koran". * teksto: ci. * noto sub la teksto, kiu tradukas 
la vorton „kelkajn" ruslingve.    • teksto: ckzsmplerojn.    * *eksto: verkoin. 
• bedaürinde mi ne povis konstati ¡a daton; ec la jaro nc estas certa. 
• kun diversaj variantoj en la teksto; konstati ilin ne estas necese, car 
Zamenhof ne mem faris la tradukon. 

27    Diclltrle, Zumcnhof. 417 
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V.  A. Jam presitaj leteroj 

estontaj celadoj. En Bjelostoko la logantaro konsistas el kvar diversaj 
elementoj: rusoj, poloj, germanoj kaj hebreoj; ciuj el tiuj 6i elementoj 
parolas apartan lingvon kaj neamike rilatas la aliajn elementojn. En 
tia urho pli ol ¡e la impresema nattiro sentas la multepezan malfel¡6on 
de diverslingveco kaj konvinkigns ec ciu paso, ke la diverscco de 
lingvoj estas la sola, aü almenad la cefa, kauzo, kiu disidas la homan 
familion kaj dividas gin en malamikaj partoj. Oni cdukadis min kiel 
idealiston; oni min instruís, ke éiuj homoj estas fratoj, kaj dume sur 
la strato kaj sur la korto, ció ce £iu paso ¡gis min sentí, ke homoj 
ne ekzistas: ekzistas sole rusoj, poloj, germanoj, hebreoj k.t.p. Tío ci 
ciam forte turmentis mian infanan animon, kvankam multaj eble ridetos 
pri tiu Si „doloro pro la mondo" ce la infano. Car al mi tiam sajnis, 
ke la „grandagaj" posedas ¡an ciopovan forton, mi ripetadis al mi, ke 
kiam mi estos grandaga, mi nepre forigos tiun ci malbonon. 

Iom post iom mi konvinkigis, kompreneble, ke ne cio farigas tiel 
facile, kiel gi prezentigas al la infano; unu post la alia mi forjetadis 
diversajn infanajn utopiojn, kaj nur la revon pri unu homa lingvo mi 
neniam povis forjeti. Malklare mi iel min tiris al gi, kvankam, kompren- 
eble, sen iaj difinitaj planoj. Mi ne memoras kiam, sed en £ia okazo 
sufice frue, 6e mi formigis la konscio, ke la sola lingvo povas esti 
nur ia neütrala, apartenanta al neniu el la nun vivantaj nacioj. Kiam 
el la Bjelostoka reala lernejo (tiam gi estis ankoraü gimnazio) mi 
transiris en la Varsovian duan klasikan gimnazion, mi dum kelka tempo 
estis forlogata de lingvoj antikvaj kaj revis pri tio, ke mi ¡am veturados 
en la tuta mondo kaj per flamaj paroloj inklinados la homojn revivigi 
unu el tiuj ci lingvoj per komuna uzado. Poste, mi ne memoras jam 
kiamaniere mi venis al firma konvinko, ke tio ci estas neebla, kaj mi 
komencis malklare revi pri nova, arta lingvo. Mi ofte tiam komencadis 
iajn provojn, elpensadis artifikajn ricegajn deklinaciojn kaj konjugaciojn 
k.t.p. Sed homa lingvo kun gia, kiel sajnis al mi, senfina amaso da 
gramatikaj formoj, kun giaj centoj da miloj de vortoj, per kiuj min 
timigis la dikaj vortaroj, sajnis al mi tia artifika kaj kolosa masino, 
ke mi ne unufoje diradis al mi: „for la revojn! tiu ái laboro ne estas 
lau homaj fortoj", — kaj tamen mi ciam revenadis al mia revo. 

Germanan kaj francan lingvojn mi ellernadis en infaneco, kiam 
oni ne povas ankoraü kompari kaj fari konkludojn; sed kiam, estante 
en la 5-a klaso de gimnazio, mi komencis ellernadi lingvon angtan, 
la simpleco de la angla gramatiko fetigis en miajn okulojn, precipe 
dank' al la kruta transiro al gi de la gramatikoj latina kaj greka. Mi 
rimarkis tiam, ke la riceco de gramatikaj formoj estas nur blinda 
historia okazo, sed ne estas necesa por la lingvo. Sub tia influo mi 
komencis serfii en la lingvo kaj forjetadi la senbezonajn formojn, kaj 
mi rimarkis, ke la gramatiko 6iam pli kaj pli degelas en miaj manoj, 
kaj baldad mi venis al la gramatiko plej malgranda, kiu okupis sen 
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malutilo por la lingvo ne pli ol kelkajn pagojn. Tiam mi komencis 
pli serioze fordonigi al mia revo. Sed la grandegulaj vortaroj Siam 
ankoraü ne lasadis min trankvila. 

Unu fojon, kiam mi estis en la 6-a aü 7-a klaso de gimnazio, mi 
okazc turnis la atenton al la surskribo „§vejcarskaja'", kiun mi jam 
multajn fojojn vidis, kaj postu al la elpendajo „Konditorskaja"•. Tiu 
ci „skaja" ekinteresis min kaj montris al mi, ke la sufiksoj donas la 
eblon el unu vorto fari aliajn vortojn, kiujn oni ne devas aparte ellern- 
adi. Tiu 2i pensó ekposedis min tute, kaj mi subite eksenfi^ la teron 
sub la piedoj. Sur la terurajn grandegulajn vortarojn falis radio de 
lumo, kaj Hi komencis rapide malgrandigi antad miaj okuloj. 

„La problemo estas solvita!" — diris mi tiam. Mi kaptis la ideon 
pri sufiksoj kaj komencis multe labori en tiu ci direkto. Mi komprenis, 
kian grandan signifon povas havi por la lingvo konscie kreata la plena 
uzado de tiu forto, kiu en lingvoj naturaj efikis nur parte, blinde, 
neregule kaj neplene. Mi komencis kompari vortojn, serfii inter ili 
konstantajn, difinitajn rilatojn kaj ciutage mi forjetadis el la vortaro 
novan grandegan serion da vortoj, anstataüigante tiun £i grandegon 
per unu sufikso, kiu signifas certan rilaton. Mi rimarkis tiam, ke tre 
granda amaso da vortoj pure radikaj (ekz. „patrino", „mallarga", 
„trancilo" k.t.p.) povas esti facile transformitaj en vortojn formitajn 
kaj malaperi el la vortaro. La mehaniko de la lingvo estis antaü mi 
kvazaü sur la manplato, kaj mi nun komencis jam labori regule, kun 
amo kaj espero. Baldaü post tio mi jam havis skribitan la tutan 
gramatikon kaj malgrandan vortaron. 

Tie ci mi diros gustatempe kelkajn vortojn pri la materialo por 
la vortaro. Multe pli frue, kiam mi sercis kaj eljetadis cion senbezonan 
el la gramatiko, mi deziris uzi la principojn de la ekonomio ankaü 
por la vortoj kaj, konvinkita, ke estas tute egale, kian formón havos 
tiu aü alia vorto, se ni nur konsentos ke gi esprimas la donitan ideon, 
mi simple elpensadis vortojn, penante, ke ili estu kiel eble pli mal- 
longaj kaj ne havu senbezonan nombron da literoj. Mi diris al mi, 
ke anstataü ia 11-litera „¡nterparoli" ni tute bone povas esprimi la 
saman ideon per ia ekz. 2-litera „pa". Tial mi simple skribis la mate- 
matikan serion da plej mallongaj, sed facile elparoleblaj kunigoj de lite- 
roj kaj al ciu el ili mi donis la signifon de difinita vorto (ekz. a, ab, ac, 
ad,. . . ba, ca, da,.. . e, eb, ec,... be, ce,... aba, aca,... k.t.p.). Sed 
tiun 61 penson mi tuj forjetis, car la provoj kun mi mem montris al 
mi, ke tiaj elpensitaj vortoj estas tre malfacile ellerneblaj kaj ankoraü 
pli malfacile memoreblaj. Jam tiam mi konvinkigis, ke la materialo 
por la vortaro devas esti romana—germana, sangita nur tiom, kiom gin 
postulas la reguleco kaj aliaj gravaj kondicoj de la lingvo.   Estante 

irinkejo.   ' sukcrajejo. 
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jam sur tiu Si tero, mi baldait rimarkis, ke la nunaj lingvoj posedas 
grandegan provizon da pretaj jam vortoj internaciaj, kiuj estas konataj 
al ciuj popoloj kaj faras trezoron por estonta lingvo intemacia — kaj 
mi kompreneble utiligis tiun ci trezoron. 

Un la Jaro 187S la lingvo estis jam pli-malpli preta, kvankam inter 
la tiama „ling\ve uniwcrsala" kaj la nuna Esperanto estis ankoraü 
granda diferenco. Mi komunikis pri gi al miaj kolegoj (mi estis tiam 
en 8-a klaso de la gimnazio). La plimulto da ili estis forlogitaj de 
la ideo kaj de la frapinta ilin neordinara facileco de la lingvo, kaj 
komencis gin ellernadi. La 5-an de decembro 1878 ni Sinj kune solene 
festis la sanktigon de la lingvo. Dum tiu ci festo estis paroloj en la 
nova lingvo, kaj ni entuziasme kantis la himnon, kies komencaj vortoj 
estis la sekvantaj: 

„Malamikete de las nacjes 
Kadó, kadó, jam temp' está! 
La tot' homoze in familje 
Konunigare so deba." 

(En la nuna Esperanto tio ci signifas: „Malamikeco de la nacioj falu, 
falu, jam tempo estas!   La tuta homaro en familion unuigi devas".) 

Sur la tablo, krom la gramatiko kaj vortaro, kusis kelkaj tradukoj 
en la nova lingvo. 

Tiel finigis la unua periodo de la lingvo. Mi estis tiam ankoraü 
tro juna por eliri publike kun mia laboro, kaj mi decidís atendí ankoraü 
5—6 jarojn kaj dum tiu £i tempo zorgeme elprovi la lingvon kaj plene 
prilabori gin praktike. Post duonjaro post la festo de 5-a de decembro 
ni finis la gimnazian kuraon kaj disiris. La estontaj apostoloj de la 
lingvo provis paroleti pri „nova lingvo" kaj, renkontinte la mokojn de 
homoj maturaj, ili tuj rapidis malkonfesi la lingvon, kaj mi restis tute 
sola. Antauvidante nur mokojn kaj persekutojn, mi decidís kasi antaü 
ciuj mian laboron. Dum 5'/i jaroj de mia estado en universitato, mi 
neniam párolis kun iu pri mía afero. Tiu ci tempo estis por mi tre 
malfacila. La kaseco turmentis min; devigita zorgeme kasadi miajn 
pensojn kaj planojn mi preskaü nenie estadis, en nenio partoprenadis, 
kaj la plej bela tempo de la vivo — la jaroj de studento — pasis por 
mi plej malgaje. Mi provis iafoje min dístri en la socíeto, sed sentís 
min ia fremdulo, sopiris kaj foriradis, kaj de tempo al tempo faciligadis 
mian koron per ¡a versajo en la lingvo, prilaborata de mi. Unu el 
tiuj ei versajoj („Mia penso") mi metis poste en la unuan eldonitan 
de mi brosuron; sed al la legantoj, kiuj ne sciis, ce kiaj eirkonstancoj 
tiu ci versajo estis skribita, gi eksajnis, kompreneble, stranga kaj 
nekomprenebla. 

Dum ses jaroj mi laboris perfektigante kaj provante la lingvon — 
kaj mi havis sufice da laboro, kvankam en la jaro 1878 al mi sajnis, 
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ke la lingvo jam estas tute preta. Mi multe tradukadis en mian ling- 
von, skribis en g¡ verkojn originalajn, kaj vastaj provoj montris al mi, 
ke tio, kio Sajnis al mi tute preta teorie, estas ankorau ne preta 
praktike. Multon mi devis cirkaühaki, anstataüigi, korekti kaj radike 
transformi. Vortoj kaj formoj, principoj kaj postulo) puSis kaj mal- 
helpis unu la alian, ilumt en la teorio, ció aparte kaj en mallongaj 
provoj, il¡ sajnis al mi tute bonaj. Tiaj objektoj, kiel ekz. la universal» 
prepozicio „je", la elasta verbo „met¡", la neütrala, sed difinita finigo 
„aü" k.t.p. kredeble neniam enfalus en mian kapon teorie. Kelkaj formoj, 
kiuj sajnis al mi ricajo, montrigís nun en la praktiko senbezona balasto; 
tiel ekz. mi devis forjeti kelkajn nebezonajn sufiksojn. En la jaro 1878 
al mi sajnis, ke estas al la lir.^vo sufice havi gramatikon kaj vortaron; 
la multpezecon kaj malgraciecon de la lingvo mi alskribadis nur al 
tio, ke mi ankorau ne sufi6e bone gin posedas; la praktiko do 5iam pli 
kaj pli konvinkadis min, ke la lingvo bezonas ankoraü ian nekapteblan 
„ion", la kunligantan elementon, donantan al la lingvo vivon kaj dífi- 
nitan, tute formitan „spiriton". (La nesciado de la spirito de la 
lingvo estas la kaüzo, kial kelkaj esperantistoj, tre malmulte legintaj 
en la lingvo Esperanto, skribas senerare, sed en multepeza, malagrabla 
stilo, — dume la esperantistoj pli spertaj skribas en la stilo bona kaj 
tute egala, al kiu ajn nació ili apartenas. La spirito de la lingvo 
sendube kun la tempo multe, kvankam iom post ¡om kaj nerimarkite, 
sangigos; sed se la unuaj esperantistoj, homoj de diversa) nacioj, 
ne renkontus en la lingvo tute difinitan fundamentan spiriton, 6iu 
komencus tiri en sian flankon kaj la lingvo restus eterne, aü almenad 
dum tre longa tempo, malgracia kaj senviva kolekto da vortoj.) — Mi 
komencis tiam evitadi laüvortajn tradukojn el tiu aü alia lingvo kaj 
penis rekte pensi en la lingvo neütrala. Poste mi rimarkis, ke la 
lingvo en miaj mnnoj cesas jam esti senfundamenta ombro de tiu aü 
alia lingvo, kun kiu mi navas la aferon en tiu aü alia minuto, kaj 
ricevas sian propran spiriton, sian propran vivon, la propran difinitan 
kaj klare esprimitan fizionomion, ne dependantan jam de iaj influoj. 
La parolo fluís jam mem, flekseble, gracie kaj tute libere, kiel la viva 
patra lingvo. 

Ankoraü unu cirkonstanco ¡gis min por longa tempo prokrasti 
mian publikan eliron kun la lingvo; dum longa tempo restis nesolvita 
unu problemo, kiu navas grandegan signifon por neütrala lingvo. Mi 
sciis, ke ciu díros al mi: „via lingvo estos por mi utila nur tiam, kiam 
la tuta mondo gin akceptos; tial mi ne povas gin akcepti gis tiam, 
kiam gin akceptos la tuta mondo". Sed car la „mondo" ne estas ebla 
sen antaüaj apartaj „unuoj", la neütrala lingvo ne povís havi estontecon 
gis tiam, kiam prósperos fari gian utilon por ciu aparta persono sende- 
penda de tio, Cu jam estas la lingvo akceptita de la mondo aü ne. 
Prí tiu c¡  problemo   mi   longe  pensis.    Fine la tiel nomataj sekretaj 
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alfabeto], kiuj ne postulas, ke la mondo antaüe ilin akceptu, kaj donas 
al tute nededicita adresato la eblon kompreni 6¡on skribitan de vi, se 
vi nur transdonas al la adresato la Slosilon, — alkondukis min al la 
pensó arangi ankaü la lingvon en la maniero de tia „slos¡lo", kiu, 
enliavante en s¡ ne sole la tutan vortaron, sed ankaü la tutan grama- 
tikon en la formo de apartaj, tute memstaraj kaj alfabete orditaj 
elementoj, donus la eblon al la tute nededicita adresato de kia ajn 
nació tuj kompreni vian leteron. 

y,-" Mi finis la universitaton kaj komencis mían medicinan praktikon. 
Nun  ml  komencis  jam   pensi   pri  la publika eliro  kun  mía laboro. 

.' Mi pretigis la manuskripton de mia unua brosuro („D-ro Esperanto. 
Lingvo internacia. Antaüparolo kaj plena lernolibro") kaj komencis 
serci eldonanton. Sed tie ci mi la unuan fojon renkontis la maldolcan 
praktikon de la vivo, la financan demandon, kun kiu mi poste ankoraü 
multe devis kaj devas forte batali. Dum du jaroj mi vane seréis 
eldonanton. Kiam ml jam trovis unu, li dum duonjaro pretigis mian 
broSuron por eldono kaj fine — rifuzis. Fine, post longaj klopodoj, 
mi prosperls mem eldoni mian unuan broSuron en Julio de la jaro 
1887. Mi estis tre ekscitita antaü tio ci; mi sentís, ke mi staras antaü 
Rubikono kaj ke de la tago, kiam aperos mia brosuro, mi jam ne havos 
la eblon reirl; mi sciis, kia sorto atendas kuraciston, kiu dependas 
de la publlko, se tiu £i publiko viias en li fantaziulon, homon, kiu 
sin okupas Je „flankaj aferoj"; mi sentís, ke mi metas sur la karton 
tutan estontan trankvilecon kaj ekzistadon mian kaj de mia familío; 

•\- sed mi ne povls forlasl la ideon, kiu eniris mian korpon kaj sangon 
kaj. .. mi transiris Rubikonon. 

N-ro 4. Fine de  1895 aü komence de 1896 

Eltiro el privata letero al  W. H. Trompeta 
(D-ro Zamcnhof pri reformoj) 

ankaü sub ¡a titolo: 
(Pri la entrcpreno de s-ro Wahrcn) 

Wüster: Wabr 
„Lingvo Internada" I.   1896, pag. 27—29. 
„Lingvo Internada" XVII.   1912, pag. 1—3 (ci tie mallongigita). 

. . . Kaj nun mi parólos pri la entrepreno de s-ro Wahren. En 
la daüro de la lastaj 5—6 jaroj tre ofte aperadls diversaj projektoj de 
diversa) personoj kun la laütaj pretendoplenaj vokoj: „venu al ni, ni 
kunigos ciujn sistemojn, ni kreos lingvon idealan, kiu platos al éiuj, 
ni prezentas internacian societon aü okademion, ni laborados kune" 
k.t.p. Kvankam mi ciam sciis, ke en tia afero, kiel kreo kaj enkonduko 
de lingvo, inter voli kaj fari estas grandega, grandega paso, mi tamen 
en la komenco kredadis al ¡li kaj prom^sadis al ciu el ili mian plenan 
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helpon, kiam ili montros al mi klare, en kia maniero ili esperas atlngi 
tiun komunan interkonsenton pri 6¡u formo kaj pri ciu vorto de la 
estonta lingvo. Mi ripetadis al ili tion, kion mi jam kelkfoje esprimis 
en miaj verkoj: ke se la plimulto e¿ decidos, ke la estonta lingvo 
internacia devas esti radikale diferenca de la nuna Esperanto, mi 
akceptos tiun ci lingvon kun granda plezuro, se gi nur efektive kaj 
reale ekzistos kaj estos akceptita; sed mi ne povas forjeti lingvon tute 
pretan, super kiu mi laboras jam 20 jarojn, por aligi al ¡o, kion oni 
ankoraü volas komenci krei kaj pri kies malfacileco oni ne navas 
ankoraü klaran ideon. 

Baldad efektive montrlgadis ciufoje, ke ciu el tiuj ci lautaj pro- 
jektoj restis nur projekto kaj faris nenian pason plu. Nur du el tiuj 
ci projektantoj (s-ro Lentze kun sia „Interpretor" kaj s-ro Lott kun 
sia „Kosmopolit") provis efektive labori por sia projekto kaj fondis 
gazetojn, kiuj ambaü falis post unu jaro (ne pro manko de financoj, 
car tia malgranda gazeteto kiel nKosmopolit" ne postulis ja grandajn 
financojn, sed pro tio, ke kiam ili el la sfero de eterna projektado 
devis transiri al efektivigado, ili ne sciis kiel tion £¡ fari, kaj la part- 
ianoj forkuris de ili, car ciu kapo havis apartan opinion). 

Ciu el tiuj ci sinjoroj aparte pensas ne sole, ke li proponas la 
plej bonan, sed ke ankaü li estas la plej senpartia unuiganto de ciuj. 
Sajnas al ¡li, ke ili subtenas unu la alian — fiar efektive, antaü ol ili 
komencas la realigadon de siaj projektoj, ili kompreneble havas ankoraü 
nenian kaüzon por malpacigi, kaj 6¡u povas ankoraü esperi, ke eio 
farigados prccize laü liaj planoj. Sed apenaü ¡liaj laboroj iom movigas 
antaüen, tiam Ciu sobre rigardanta homo povas tuj rimarki, ke ¡li celas 
ne al unuigo, sed nur al apartígo.   Jen ekzemplo: 

Ekzistís iam Akademio Volapüka. Nun de tiu ci Akademio restas 
nur ombro, kiu konsistas el prezidanto, s-ro Rosenberger, kaj 8—10 
membroj, kiuj ekzistas nomínale sur la papero, sed nenion faras. S-ro 
Rosenberger en liberaj minutoj eldonas de tempo al tempo malgrandajn 
cirkulerojn, en kiuj li proponas sian propran novan sistemon laü la 
tipo de Esperanto, kaj li dissendas la cirkulerojn al la „membroj" kiuj 
aü sílentas aü indiferente aprobas — kaj s-ro Rosenberger publikigas 
tion ciufoje kiel decidon de la „Akadem¡o Internacia". Li petis mín, 
ke mi farigu membro de tiu „Akademio", kiu „portas nur la nomon 
Volapüka, sed laboras por lingvo nova el vortoj internaciaj". Mi 
respondis, ke mi povus aligi nur tiam, se la „Akadem¡o" (kia lauta 
nomo!) £esos porti la nomon Volapüka, 6ar alie la mondo dirus, ke 
mi forjetis Esperanton kaj farigis volapükisto. Car li diris, ke li volas 
unuigi la volapükistojn kun la esperantistoj, tial mi proponis la nomon 
„Akadem¡o volapüko—esperanta". Li tion ci ne konsentis. Kiam mi, 
antaü l'/i jaroj, proponis reformojn en Esperanto, li denove skribis 
al mi, kaj mi respondis al li jenon: „Vi dirás, ke vi volas krei lingvon 
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7. PRI LA DEVENO DE ESPERANTO 

I 

Mi naskigis en Bjelostoko, gubernio de Grodno. Tiu ci 
loko de mia naskigo knj de m!aj infanaj jaroj donis la 
direkton al ciuj miaj estontaj celadoj. En Bjelostoko la 
logantaro konsistas el kvar diversaj elementoj: rusoj, 
poloj, germanoj kaj hebreoj; ciu el tiuj ci elementoj 
parolas apartan lingvon kaj neamike rilatas la aliajn 
elementojn. En tia urbo pli ol ie la impiesema naturo 
sentas la multepezan nialfelicon de diverslingveco kaj 
konvinkigas ce éiu paso, ke In diverseco de lingvoj estas la 
sola, aü almenaü la cefa, kaüzo, kiu disigas la homan 
familion kaj dividas gin en malamikajn partojn. Oni 
edukadis min kiel idealiston; oni min instruís, ke ciuj 
homoj estas fratoj, kaj dume sur la strato kaj sur la korto, 
ció ce ciu paSo igis min senti, ke homoj ne ekzistas: 
ekzistas sole rusoj, poloj, germanoj, hebreoj, k. t. p. Tio ci 
ciara forte turmentis mian infanan animon, kvankam 
multaj eble ridetos pri tiu ci " doloro pro la mondo " ce 
infano. Car al mi tiam sajnis, ke la " grandagaj " posedas 
ian ciopovan forton, mi ripetadis al mi, ke kiam mi estos 
grandaga, mi nepre forigos tiuu ci malbonon. 

loin post iom mi konvinkigis, komprencble, ke ne ció 
farigas tiel facile, hiél gi prezentigas al la infano; unu post 
la alia mi forjetadis divcrsajn infanajn utopiojn, kaj nur 
la revon pri unu boma lingvo mi neniam povis forjeti. 
Malklare mi iel min tiris al gi, kvankam, kompreneble, sen 

— 51  — 



DUA PARTO 

iaj difinitaj planoj. Mi ne memoras kiam, sed en da okazo 
sufice friu', Ce mi formigis la konscio, k<j la sola lingvo 
internacia povns esti nur ia nedtrala, apartcnanta al neniu 
el la nun vivantaj nacioj. Kiam el la Bjelostoka reala 
lernejo, mi transiris en la Varsovian duan klasikan gimna- 
zion, mi dum kelka tempo estis forlogata do lingvoj antikvaj 
kaj revis pri tio, ke mi iam vcturados en la tula mondo kaj 
per flatnaj paroloj inklinados la homojn revivigi unu el 
tiuj ci lingvoj por komuna uzado. 

II 

Poste, mi ne memoras jam kiamaniere, mi venis al la 
firma konvinko, ke tio ci estas neebla, kaj mi komencis 
malklare revi pri nova, arta lingvo. Sed homa lingvo kun 
gia, kiel Sajnis al mi, sentina amaso da gramatikaj formoj, 
kun giaj centoj da miloj da vortoj, per kiuj min timigis la 
dikaj vortaroj, sajnis al mi tia artifika kaj kolosa masino, 
ke mi ne unufoje diradis al mi': "for la revojn! tiu ¿i laboro 
ne estas laü homaj fortoj",—kaj tamen mi Ciam revenadis 
al mia revo. 

Germanan kaj francan lingvojn mi ellernadis en la 
infaneco, kiam oni ne povas ankorad kompari kaj fari 
konkludojn; sed kiam, estante en la 5a klaso de la 
gimnazio, mi komencis ellernadi lingvon anglan, la simpleco 
de la gramatiko jetigis en miajn okulojn, precipe dank' al la 
kruta transiro al gi de la gramatikoj latina kaj greka. Mi 
rimarkis tiam, ke la riceco de gramatikaj formoj estas nur 
blinda historia okazo, sed ne estas necesa por la lingvo. 
Sub tia influo mi komencis serci en la lingvo kaj forjetadi 
la senbezonajn formojn, kaj mi rimarkis, ke la gramatiko 
ciam pli kaj pli degelas en miaj manoj, kaj baldad mi venis 
al la gramatiko plej malgranda, kin okupis sen malutilo 
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por la lingvo ne pli ol kelke da pagoj. Tiam mi komencis pli 
seriozc fordoni min al mia revo. Sed la grandcgaj vortaroj 
ciam ankorad ne lasadis min trankvila. 

Unu fojon, kiam mi estis en la 6a aü 7a klaso de la 
gimnazio, mi okaze turnis la atenton al la surskribo 
"Svejcarskaja" (Trinkcjo*, kiun mi jam multajn fojojn 
vidis, kaj poste al la elpendajo " Konditorskaja" ¡Sukc- 
rajejot. Tiu ci "skaja" ekinteresis min kaj montris al mi, 
ke la sufiksoj donas la eblon el unu vorto fari aliajn vortojn, 
kiujn oni ne devas aparte ellernadi. Tiu Ci penso ekposedis 
min tute, kaj mi subite eksentis la teron sub la piedoj. Sur 
la terurajn grandegajn vortarojn falis radio de lumo, kaj 
ili komencis rapide malgrandigi antaü miaj okuloj. 

" La problemo estas solvila! "- diris mi tiam. Mi kaptis 
la ideon pri sufiksoj kaj komencis multe laboradi en tiu ci 
direkto. Mi komprenis, kian grandan signifon povas havi 
por la lingvo konscie kreata la plena uzado de tiu forto, kiu 
en lingvoj naturaj efikis nur parte, blinde, neregule kaj 
neplene. Mi komencis kompari vortojn, serci inter ili 
konstantajn, difinitajn rilatojn, kaj Ciutage mi forjetadis el 
la vortaro novan grandegan serion da vortoj, anstataüigante 
tiun ci grandegan serion per unu sufikso, kiu signifis certan 
rilaton. Mi rimarkis tiam, ke tre granda amaso da vortoj 
pure " radikaj" 'ekz. " patrino," " mallarga ", ktp.'i povas esti 
facile transformitaj en vortojn " formitajn " kaj malaperi el 
la vortaro. La mehanismo de la lingvo estis antaü mi 
kvazaü sur la manplato, kaj mi nun komencis jam laboradi 
regule, kun amo kaj espero. Baldad post tio mi jam havis 
skribitan la tutan gramatikon kaj malgrandan vortaron. 

Tie ci mi diros gustatempe kelke da vortoj pri la 
materialo por la vortaro. Multe pli írue, kiam mi seréis 
kaj eljetadis cion senbezonan el la gramatiko, mi volis uzi 
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la principojn de la ekonomio ankaü por la vortoj, kaj, 
konvmkita, kc estas tute egalc, kian formón havos tiu aü 
alia vorto, se ni nur " konsentos," ke ¿i e.sprimas la donitan 
ideon, mi simple "elpensadis" vortojn, penante, ke ili estu 
kiel eble plej mallongaj kaj ne havu senbezonan nombron 
da literoj. Mi diris al mi, ke anstataü ia 11-litera " inter- 
paroli" ni tute bone povas esprimi la sainan ideon per ia 
ekz. 2-litera " pa ". Tial mi simple skribis la matematikan 
serion da plej mallongaj, sed facile elparoleblaj kunigoj de 
literoj, kaj al tiu el ili mi donis la signifon de diñnita vorto 
(ekz  a, ab, ac, ad, ba, ca, da, e, eb, ec be, ce,  
aba, acá k. t. p.\   Sed tiun ci penson mi tuj forjetis, car 
la provoj kun mi mem montris al mi, ke tiaj elpensitaj vortoj 
estas tre malfacile ellerneblaj kaj ankoraü pli malfacile 
memoreblaj. Jam tiam mi konvínkígís, ke la materialo por 
la vortaro devas esti romana-germana, Sangíta nur tiom, 
kiom gin postulas la reguleco kaj aliaj gravaj kondicoj de la 
lingvo. Estante jam sur tiu ci tero, mi baldad rimarkis, ke 
la nunaj lingvoj posedas grandegan provizon da pietaj jam 
vortoj internaciaj, kiuj estas konataj al ciuj popoloj kaj faras 
trezoron por estonia lingvo internacia—kaj mi kompreneble 
utiligis tiun ci trezoron. 

III 

En la jaro 1878 la lingvo estis jam pli-malpli preta, 
kvankam inter la tiama " lingwe uniwersala " kaj la nuna 
Esperanto estis ankoraü granda diferenco. Mi komunikis 
pri gi al miaj kolegoj (mi estis tiam en la 8a klaso de la 
gimnaziol La plimulto el ili estis forlogitaj de la ideo kaj 
de la frapinta ilin neordinara facileco de la lingvo, kaj 
komencis gin ellernadi. La 5an de Decembro 1878 ni ciuj 
kune solene festis la ekvivigon de la lingvo.   Dum tiu ci 
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festo estis paroloj en la nova lingvo, kaj ni entuziasme 
kantis la himnon, kies komenc;ij vortoj estis la sekvantaj : 

Malamikete de las nacjes 
Kadó, kadó, jam temp' está! 
La tot' homoze in {3 mil je 
Konunigare so deba. 

Malamikeco de la nacioj, 
Falu, falu, jam tempo estas! 
La tuta homaro en familion 
Unuigi devas. 

Sur la tablo, krom la gramatiko kaj vortaro, kusis kelke 
da tradukoj en la nova lingvo. 

Tiel finigis la unua periodo de la lingvo. Mi estis tiam 
ankoraü tro juna por eliri publike kun mia verko, kaj mi 
decidís atendí ankoraü 5-6 jarojn kaj dum tiu ci tempo 
zorgeme elprovi la lingvon kaj plene prilabori gin praktike. 
Duonjaron post la festo de la 5-a de Decembro ni finís la 
gimnazian kurson kaj dísirís. La estontaj apostoloj de la 
lingvo provis paroleti pri " nova lingvo," kaj, renkontinte 
la mokojn de homoj maturaj, ili tuj rapídis malkonfesi la 
lingvon, kaj mi restís tute sola. Antaüvidante nur mokojn 
kaj persekutojn, mi decidís kasi antaü ciuj mían laboron. 
Dum 5 '/-' jaroj de mia estado en la universítato, mi neníam 
párolis kun iu pri mia afero Tiu ci tempo estis por mi tre 
malfacila. La kaSeco turmentis min; devigita zorgeme 
kasadi miajn pensojn kaj planojn, mi preskaü nenie estadís, 
en nenio partoprenadis, kaj la plej bela tempo de la vivo— 
la jaroj de studento—pasis por mi plej malgaje. 

Dum ses jaroj mi laboris, perfektigante kaj provante la 
lingvon—kaj mí havis sufice da laboro, kvankam en la jaro 
1878 al mi sajnis, ke la lingvo estas jam tute preta. Mi 
multe tradukadís en mían lingvon, jamskríbísen gi verkojn 
originalajn, kaj vastaj provoj montris al mi, ke tio, kío 
Sajnis  al  mi tute preta teorie, estas ankoraü ne preta 
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praktikc. Multon mi devis cirkaühaki, anslataüigi, korckti 
kaj radike transformi. Vortoj kaj íonnoj, principoj kaj 
postuloj puiis kaj malhclpis unu la alian, dume en la teorio, 
ció aparte kaj en mallongaj provoj, ili áajnis al mi tute 
bonaj. En la jaro 187S al mi áajnis, ke estas sufice al la 
lingvo havi gramatikon kaj vorlaron; la multpezecon kaj 
malgraciecon de la lingvo mi alskribadis nur al tio, ke mi 
ankoraü ne sufice bone gin posedas; sed la praktiko ciam 
pli kaj pli konvinkadis min, ke la lingvo bezonas ankoraü 
ian nekapteblan ion, la kunligantanelementon, donantan al 
la lingvo vivon kaj difinitan, tute formitan spiriton. (La 
nesciado de la spirito de la lingvo estas la kaüzo, kial kelkaj 
esperantistoj, tre malmulte legintaj en la lingvo Esperanto, 
skribas seherare, sed en multepeza, malagrabla stilo,— 
dume la esperantistoj pli spertaj skribas en la stilo bona kaj 
tute cgala, al kiu ajn nació ili apartenas. La spirito de la 
lingvo sendube kun la tempo multe, kvankam iom post iom 
kaj nerimarkite, áangigos: sed se la unuaj esperantistoj, 
homoj de diversaj nacioj, ne renkontus en la lingvo tute 
difinitan fundamentan spiriton, ciu komencus tiri en sian 
flankon kaj la lingvo restus eterne, aü almenaü dum tre longa 
tempo, malgracia kaj senviva kolekto da vortojl-Mi 
komencis tiam evitadi laüvortajn tradukojn el tiu aü alia 
lingvo kaj penis rekte pensi en la lingvo neútrala. Poste mi 
rimarkis, ke la lingvo en miaj manoj cesas jam esti senfun- 
damenta ombro de tin aü alia lingvo, kun kiu mi havas la 
aferon en tiu aü alia minuto, kaj ricevas sian propran 
spiriton, sian propran vivon, la propran difinitan kaj klarc 
esprimitan fizionomion, jam ne dependantan de iaj influoj. 
La parolo fluis jam mem, flekseble, gracie kaj tute libere, 
kiel la viva patra lingvo. 
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IV 
Mi finis la universitaton kaj komencis mian medicinan 

praktikon. Xun mi komencis jam pensi pri la ¡mblika eliro 
kun mia laboro. Mi pretigis la manuskripton de mia unua 
brosuro {" Ü" Esperanto, Lingvo internada. Antaüparolo 
kaj plena Icrnolibro.") kaj komencis serci eldonanton. Sed 
tie ci mi la unuan fojon renkontis la maklolcan praktikon de 
la vivo, la financan demandon, kontraü kiu mi poste 
ankoraü multe devis kaj devas forte batali. Dum du jaroj 
mi vane sercis eldonanton. Kiam mi jam trovis unu, li 
dum duonjuro pretigis mian broSuron por eldono kaj fine 
—rifuzis. Fine, post longaj klopodoj, mi prosperis mem 
eldoni mian unuan broSuron en Julio de la jaro 1887. Mi 
estis tre ekscitita antaü tio ci; mi sentis, ke mi staras antaú 
Rubikono kaj ke de la tago, kiam aperos mia brosuro, mi 
ne havos plu la eblon reiri; mi sciis, kia sorto atendas 
kuraciston, kiu dependas de la publiko, se tiu ci publiko 
vidas en li fantaziulon, homen, kiu sin okupas je "flankaj 
aferoj"; mi sentis, ke mi metas sur la karton la tutan 
estontan trankvilecon kaj ekzistadon de mi mem kaj de 
mia familio; sed mi ne povis forlasi la ideon, kiu eniris 
mian korpon kaj sangon, kaj mi transiris Rubikonon. 
korpon kaj sangon, kaj mi transiris la Rubikonon. 
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oferante  por tío  ci  kontraüvole   Siujn  aliajn  flankojn.    Tiel 
ekzemple multaj el la plej novaj projektistoj uzas la sekvantan 
ruzajon: sciante, ke la publiko taksos ciun projekton konforme 
al   tio,  kiel   al  gi   rilatos  la  instruitaj   lingvistoj,  ¡li   zorgas 
ne  pri  tio, ke  ilia projckto cstu  efektive   taüga   por  io   en   la 
praktiko, sed nur pri  tio, kc gi en la unua minuto f'arn bonan 
impreson sur la  Hngvistojn;  por  tio   ili   preñas   siajn   vortojn 
preskaú tute sen ia sango el la plej gravaj jam ekzistantaj 
lingvoj  naturaj.    Ricevinte  frazon   skribitan   en   tia  projektita 
lingvo, la lingvistoj rimarkas, ke ili per la unua fojo komprenis 
tiun ci  frazon multe pli  facile ol  en Esperanto, — kaj  la pro- 
jektistoj jam triumfas kaj anoncas, ke ilia „lingvo" (se ili iam 
finos gin)  estos  pli  bona  ol  Esperanto.    Sed   ciu   prudenta 
homo tuj konvinkigas,  ke  tio  ¿i  estas  nur  iluzio,  ke  al  la 
malgrava principo, elmetita pro  montro  kaj  allogo,  tie  ci 
estas oferitaj la principoj plej gravaj (kiel ekzemple la facil- 
eco de la lingvo por la nekleruloj, fleksebleco, riceco, precizeco 
k.t.p.), kaj ke, se simila lingvo ec povus esti iam finita, gi en 
la fino nenion donus!   Car se la plej grava mérito de lingvo 
internacia konsistus en tio, ke gi kiel eble plej facile estu tuj 
komprenata de la instruitaj lingvistoj, ni ja por tio ci povus 
simple preni ian lingvon, ekzemple la latinan,  tute  sen  iaj 
Sangoj, — kaj la instruitaj iingvistoj   gin   ankoraü   pli   facile 
komprenos per la unua fojo!    La  principo  de  kiel  eble  plej 
malgranda sangado de la naturaj vortoj ne sole estis bone konata 
al la aütoro de la lingvo Esperanto, sed guste de li lu novaj 
projektistoj ja   prenis   tiun   ci   principon:   sed  dum   Esperanto 
prudente kontentigas tiun ci principon laü mezuro de ebleco, 
penante plej zorge, ke gi ne kontraüagadu al aliaj pli gravaj 
principoj de lingvo internacia, la projektistoj  turnas  la  tutan 
atenton nur sur tiun ci principon, kaj cion alian, nekompareble 
pli gravan, ili fordonas kiel oferon,  car kunigi kaj konsentigi 
inter si diversajn principojn ili ne povas kaj ec ne havas de- 
ziron, car ili eé mem ne esperas doni ion pretan kaj taügan, 
sed ili volas nur fari efekton. 

./"     El fiio supredirita vi vidas, ke ne ekzistas ec la plej mal- 
granda kaüzo por timi, ke aperus ia nova lingvo, kiu elpusus 
Esperanton, — tiun lingvon,  en  kiu  estas  enmetita  tiom  da 
talento, tiom da oferoj kaj tiom da jaroj da pacienca kaj varm- 
ege  aldonita laboro,  la  lingvon,  kiu  en  la daüro  de  multaj 
jaroj estas jam elprovita en Siuj rilatoj kaj en la praktiko tiel 
bone plenumas cion tion, kion ni povas atendí de lingvo inter- 
nacia.  Sed por vi, estimataj aüskultantoj, tio éi estas ne sufica: 
vi deziras, ke ni donu al vi plenan kaj senduban logikan cert- 
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econ pi'i tio, ke la lingvo Esperanto ne havos konkurantojn. 
Felice ni trovas nin en tia situacio, ke ni povas doni al vi 
tiun ci plenan certecon. 

Se la tuta esenco de lingvo arta konsistus en gia grama- 
tiko, tiain de la momento de la apero de Volapuk la demando 
de lingvo internacia estus solvita por ciam kaj iaj konkurantoj 
al la lingvo Volapuk aperi jam ne povus; car malgraü diver- 
saj eraroj la gramatiko de Volapuk estas tiel facila kaj tiel 
simpla, ke doni ion multe pli facilan kaj pli simplan oni jam 
ne povus. Lingvo nova povus diferenci de Volapuk nur per 
kelkaj bagateloj, kaj ciu komprenas, ke pro bagateloj neniu 
entreprenus la kreadon de nova lingvo, kaj la mondo pro bagateloj 
ne rifuzus la jam tute pretan kaj elprovitan lingvon. En la 
ekstrema okazo la estonta akademio aü kongreso farus en la 
volapüka gramatiko tiujn negrandajn sangojn, kiuj montrigus 
utilaj, kaj lingvo internacia sen ia dubo restus Volapuk, kaj 
cia konkurado estus por ciam esceptita. Sed lingvo konsistas 
ne sole el gramatiko, sed ankaü el vortaro, kaj la ellernado 
de la vortaro postulas en lingvo arta cent fojojn pli da tempo, 
ol la ellernado de la gramatiko. Dunie Volapuk solvis nur la 
demandon de la gramatiko, kaj la vortaron gi lasis tute sen 
atento, doninte simple tutan kolekton da diversaj elpensitaj 
vortoj, kiujn ciu nova aütoro havus ia rajton elpensi al si laú 
sia propra deziro. Jen kial jam en la komenco mem de la 
ekzistado de Volapuk eé la plej fervoraj volapükistoj nature 
timis, ke morgaü aperos nova lingvo, tute ne simila je Volapuk 
kaj inter la ambaú lingvoj komencigos batalado. Tute alia afero 
estas kun Esperanto: oni scias — kaj tion ci ec por unu 
minuto nenia esploranto neas, — ke Esperanto solvis ne sole la 
demandon de la gramatiko, sed ankaú la demandon de la vort- 
aro, sekve ne unu malgrandan parton de la problemo, sed la 
tutan problemon. Kio do en tia okazo restis por fari al la aütoro 
de ia nova lingvo, se tia iam aperus? Al li restus jam nenio 
ol . . . eltrovi la jam eltrovitan Amerikon! Ni prezentu al ni 
efektive, ke nun, malgraü la jam ekzistanta, bonega en ciuj 
rilatoj, ciuflanke elprovita, havanta jam multegon da adeptoj 
kaj vastan literaturon lingvo Esperanto, aperis tamen homo, 
kiu decidís dedici tutan serion da jaroj al la kreado de nova 
lingvo, ke li sukcesis alkonduki sian laboron gis la fino kaj 
ke la lingvo proponita de li montrigas efektive pli bona ol 
Esperanto, — ni rigardu do, kian vidon havus tiu éi lingvo. 
Se la gramatiko de la lingvo Esperanto, kiu donas plenan eblon 
esprimi en la plej preciza maniero ciujn nuancojn de la homa 
pensó, konsistas tute el 16 malgrandaj reguletoj kaj povas esti 
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ellernita en duono da horo, — tiam kion la nova aütoro povus 
doni pli bonan?    En ekstrema okazo li  donus  eble  anstataü 
16 reguloj  15 kaj anstataü  30 minutoj  da laborado  postulus 
25  minutojn?    Cu   ne  veré?    Sed  cu  deziros   iu   pro   tío   ci 
krei  novan  lingvon  ka¡  cu  la mondo  pro  tia   hágatelo   rifuzus 
la jam ekzistantan kaj  éiuflanke elprovitan?    Scndubc nc; en 
ekstrema okazo la mondo diros: „se en via gramatiko ia hága- 
telo estas pli bona ol en Esperanto, ni tiun ci bagatelon en- 
kondukos en Esperanton kaj la afero estos finita".   Kia estos 
la vortaro de tiu ci lingvo?   En la nuna tempo nenia esploranto 
jam dubas, ke la vortaro de lingvo internacia ne povas konsisti 
el vortoj arbitre elpensitaj, sed devas konsisti nepre el vortoj 
romana-germanaj en alia plej komune uzata formo; tio éi estas 
ne por tio, ke — kiel opinias multaj pli novaj projektistoj — 
la instruitaj lingvistoj povu tuj kompreni tekston skribitan en 
tiu ci lingvo (en tia afero, kiel lingvo internacia, la instruitaj 
lingvistoj ludas la lastan rolon, car por ili ja tia lingvo estas 
malplej bezona), sed  pro  aliaj, pli  gravaj  kaüzoj.    Tiel  ek- 
zemple ekzistas grandega nombro da vortoj tiel nomataj „frem- 

• daj", kiuj en ciuj lingvoj estas uzataj egale kaj al  ciuj  estas 
konataj sen ellernado kaj   kiujn  ne  uzi  estus  rekta absurdo; 
al ili unisone devas soni ankaü ciuj aliaj vortoj de la vortaro, 
car alie la lingvo estus sovaga, sur ciu paso estus kunpusigo 
de elementoj, malkomprenigoj, kaj la konstanta regula ricigado 
de   la  lingvo   estus   malfaciligita.    Ekzistas  ankoraü  diversaj 
aliaj kaüzoj, pro kiuj   la vortaro  devas  esti kunmetita nur el 
tiaj vortoj kaj ne el aliaj, sed pri tiuj éi kaüzoj, kiel tro spe- 
cialaj, ni tie ci detale ne parólos.  Estos sufice, se ni nur diros, 
ke ciuj plej novaj esplorantoj  akceptas  tiun  éi legón  por la 
vortaro kiel allasantan jam nenian dubon.    Kaj car la lingvo 
Esperanto guste per tiu ci lego sin gvidis  kaj  car  ée  tiu  ci 
lego granda arbitro en la elekto  de vortoj  ekzisti  ne  povas, 
restas la demando, kion do povus al ni doni aütoro de nova 
lingvo, se tia estus kreita?   Estas vero, ke al tiu aü alia vorto 
oni povus doni pli  oportunan   formón, — sed da  tiaj   vortoj 
ekzistas tre nemulte.    Tion ci oni la plej bone  vidas  el  tio, 
ke kian ajn el la multaj projektoj aperintaj post Esperanto vi 
prenus, vi trovos en ciu el ili  almenaü  60 ~ da vortoj,  kiuj 
navas tute tiun saman formón, kiel en Esperanto.   Kaj se vi 
al tio ci ankoraü aldonos, ke ankaü  la  restaj  40 -¿ da vortoj 
diferencas de la esperanta formo pleje nur tial, ke la aütoroj 
de tiuj projektoj aü ne tumis atenton sur diversajn principojn, 
kiuj por lingvo internacia estas treege gravaj, aü simple sangis 
la vortojn tute sen ia bezono, — vi facile venos  al la kon- 
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kludo, ke la efektiva nombro da vortoj, al kiuj oni anstataü 
la formo esperanta povus doni formón pli oportunan, prezentas 
ne pli ol iajn 10 ~. Sed se en la esperanta gramatiko oni 
preskaü nenion povas sangi kaj en la vortaro oni povus sangi 
nur iajn 10^¡ da vortoj, tiam estas la demando, kion do prezentus 
per si la nova lingvo, se ¿i iam estus kreita kaj se g¡ efektive 
montrigus kiel lingvo taúga en ciuj rilatoj? Tio ci estus ne 
nova lingvo, sed nur iom sangita lingvo Esperanto! Sekve la 
tuta demando pri la estonteco de la lingvo internacia alkondi.'k- 
igas nur al tio, éu Esperanto estos akceptita sensange en gia 
nuna formo, aü en gi estos faritaj iam iaj sangoj! Sed tiu c: 
demando por la esperantistoj havas jam nenian signifon; ili 
protestas nur kontraü tio, se apartaj personoj volas sangi 
Esperanton laü sia bontrovo; sed se iam automata kongreso 
aü akademio decidos fari en la lingvo tiajn aü aliajn sangojn, 
la esperantistoj akceptos tion ci kun plezuro kaj nenion perdos 
de tio ci: ili ne bezonos tiam de la komenco ellerni ian novan 
malfacilan lingvon, sed ili bezonos nur oferi unu aü kelkajn 
tagojn por la ellerno de tiuj sangoj en la lingvo, kiuj estos 
faritaj, kaj la afero estos finita. ^-' 

La esperantistoj tute ne pretendas, ke ilia lingvo prezentas 
ion tiom perfektan, ke nenio pli alta jam povus ekzisti. Kon- 
traüe: kiam efektivigos aütoritata kongreso, pri kiu oni scios, 
ke gia decido havos forton por la mondo, la esperantistoj 
mem proponos al ¿i difini komitaton, kiu okupus sin je la 
trarigardo de la lingvo kaj farus en gi ciujn utilajn plibon- 
igojn, se eé por tio ci oni devus sangi la lingvon gis plena 
nerekonebleco; sed éar ekzistas nenia eblo antaüvidi, cu tiu ci 
laboro entute sukcesos al la knmitato, éu gi ne daüros sen- 
finan serion da jaroj, éu ¿i en konsenteco estos alkondukita 
al feliéa fino kaj éu la finita laboro en la praktiko montrigos 
tute taüga, sekve konipreneble estus tre malsage kaj nepardon- 
eble de la flanko de la komitato, se gi pro la problema estont- 
ajo rifuzus la faktan kaj en éiuj rilatoj finitan kaj elprovitan 
nunajon; sekve se ec ¡a kongreso venus al la konkludo, ke 
Esperanto ne estas bona, gi povus decidí nur la jenon: ak- 
cepti dume la lingvon Esperanto en gia nuna formo kaj para- 
lele kun tio éi difini komitaton, kiu okupus sin je la perfektigo 
de tiu éi lingvo aü je la kreo de ia nova lingvo pli idéala; 
kaj nur tiam, kiam kun la tempo montrigus, ke la laborado de 
la komitato estas felice alkondukita al fino kaj post multaj 
provoj montrigis tute taüga, nur tiam oni povus anonci, ke 
la nuna formo de la lingvo internacia estas eksigata kaj an- 
stataü gi  eniras  en  la vivon  la  formo  nova.    Ciu   prudenta 
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homo konsentos, ke la kongreso povas agi nur tiel kaj ne alie. 
'Sekve se ni ec supozos, ke fina lingvo de la estontaj genera- 
' cioj estos ne Esperanto, sed ¡a alia ankoraü ellaborota lingvo, 
en   cia  okazo  la  vojo  al  tiu  lingvo   nepre dcvas konduki tra 
Esperanto. 

Sekve resúmante cion, kion ni diris de la komenco gis la 
nuna minuto, ni turnas vian atenton sur tion, ke ni venis al 
la sekvantaj konkludoj: 

1. La enkonduko de lingvo internacia alportus al la homaro 
grandegan utilon. 

2. La enkonduko de lingvo internacia estas tute ebla. 
3. La enkonduko de lingvo internacia pli aü malpli frue 

nepre kaj sendube efektivigos, kiom ajn la rutinistoj batalus 
kontrafi tio ci. 

4. Kiel internacia neniam estos elektita ia alia lingvo krom 
arta. 

5. Kiel internacia neniam estos elektita ia alia lingvo krom 
Esperanto; gi aü estos lasita por ciam en gia nuna formo, aü 
en gi estos poste faritaj iaj sangoj. 

VIII 
Kaj nun ni rigardu, kio sekvas el £io, kion ni supre diris. 

Unue sekvas tio, ke la esperantistoj tute ne estas tiaj fantazi- 
istoj, kiaj ili sajnas al multaj tiel nomataj „sagaj" kaj „prak- 
tikaj" homoj, kiuj jugas pri ció supraje kaj sen ia logika pri- 
penso kaj mezuras cion per mezurilo de la modo. Ili bátalas 
por afero, kiu ne sole havas grandegan gravecon por la hom- 
aro, sed kiu al tio havas en si nenion fantazian kaj kiu pit 
aü malpli frue de vas efektivigi kaj nepre efektivigos, kiom 
ajn la inerciuloj batalus kontraü gi, kiom ajn la saguloj sercadus 
pri gi. Kiel estas sendube, ke post la nokto venas mateno, 
tiel sendube estas, ke post mallonga aü longa batalado Esper- 
anto pli aü malpli frue estos enkondukita en komunan uzon por 
la komunikigoj internaciaj. Ni konfirmas tion ci kurage ne tial, 
ke ni tiel volas, ke ni tion esperas, sed tial, ke la konkludoj 
de simpla logiko dirás, ke tiel esti devas kaj ke alie esti 
ne povas. Longan tempon eble ankoraü la esperantistoj devos 
bataladi, longan tempon eble ankoraü cia buho jetados sur ilin 
stonojn, koton kaj malsagajn spritajojn, sed tio, kio devas veni, 
pli aü malpli frue venos. La iniciatoroj de la esperanta afero eble 
ne gisvivos gis tiu tempo, kiam farigos videblaj la fruktoj de ilia 
agado, ili iros eble en la tombon kun la malestima nomo de 
homoj, kiuj okupadis sin je infanajoj, sed pli i\x malpli frue por la 
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maldolca kaliko, kiun ili trinkas el la manoj de la samtempuloj, 
la posteuloj konstruos al ili monumentojn kaj elparolados ¡lian 
nomon kun la plej granda danko. Longe ankoraü eble ili 
sajnos al la mondo senfortaj, multajn fojojn eble ankoraü ilia 
afero sajnos al la mondo ec mortinta kaj je ciam enterigita 
— sed tiu ¿i afero jam neniam mortos, ¿ar gi morti jam 
neniam povas. La afero vivos kaj konstante rememorigados 
pri si; post ciu nova silenta tempo, se gi ec daürus dekon 
da jaroj, aperos nova revigligo; kiam Iacigos unuj batalantoj, 
aperos pli aü malpli frue novaj energiaj batalantoj, kaj tiel la 
afero iros tiel longe, gis fine gi plene atingos sian celon. Ne 
malgoju tial, esperantistoj, se nesagaj homoj ironie rimarkas 
al vi, ke vi estas ankoraü tre malmultaj, ne perdu la kur- 
agon, se via afero iras malrapide. La afero konsistas ne en 
rapideco, sed en certeco. Multe da sencelaj aferoj ekbrilis 
antaü la mondo rapide, sed ankaü rapide falis; afero bona kaj 
certa progresas ordinare malrapide kaj kun grandaj malhelpoj*. 

Sur la supre montritajn 5 konkludojn ni turnas apartan 
atenton de tiuj esperantistoj, kiuj bátalas por sia ideo sen- 
konscie kaj tial ce la plej malgranda rimarko de la kontraü- 
uloj ekstaras senhelpe kaj ne scias, kion respondí, aü perdas 
la kuragon. Ciuj tiuj konkludoj prezentas produkton de la 
simpla kaj severa logiko. Tial se oni dirás al vi Ja mondo 
ne volas vian lingvon", respondu kurage: „cu la mondo volas 
aü ne volas, gi pli aü malpli frue devos akcepti gin, fiar alie 
esti ne povas". Kiam vi aüdos „oni dirás, ke aperis nova 
lingvo, oni dirás, ke tia aü alia instruita societo aü kongreso 
deziras elekti tian aü alian lingvon aü krei novan lingvon", 
respondu kurage: „ciuj tiuj ci famoj aü entreprenoj estas fonditaj 
sur la plej absoluta nekomprenado de la esenco kaj historio de 
la ideo de lingvo internacia; tiaj provoj de la flanko ne sote de 
privataj personoj, sed ankaü de tutaj societoj ripetigis jam 
multajn fojojn kaj ciufoje finigadis kaj devis finigadi per la plej 
plena fiasko; lingvo internacia povas esti nur Esperanto, fiar laü 
la legoj de la logiko kaj laü la esenco de la afero alie esti 
neniel povas." 

Se oni dirás al vi: „tiu aü alia esperantisto aü societo 
esperantista en tro granda sed ne prudenta fervoro faris ian 
faisán pason kaj ridindigis aü diskreditigis per tio ci vian tutan 
aferon", tiam respondu: „La afero Esperanto dependas de nenia 

* Oni memoru, ke tiu i\ artikolo estas skribita en tiu tempo, kiam 
la afero de Esperanto staris ankoraü tre malforte. (Noto de Zamenhof 
en la fundamenta Krestomatio".) 
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10.   ESTONTECO DE LINGVO INTERNACIA 

 EX " Esenco kaj Estontcco de la Ideo de Lingvo Internada "  

El ció supredirita vi vidas, ke ne ekzistas ec la plej 
malgranda kaüzo por timi, ke aperus ia nova lingvo, kiu 
elpuáus Esperanton,—tiun lingvon, en kiun estas enmetita 
tiom da talento, tiom da oferoj kaj tiom da jaroj da 
pacienca kaj varmege aldonita laboro, la lingvon, kiu en 
la daüro de multaj jaroj estas jam eiprovita en ciuj rilatoj 
kaj en la praktiko tiel bone plcnumas ¿ion tion, kion ni 
povas atendí de lingvo internacia. Sed por vi, estimataj 
aüskultantoj, tío ci estas ne sufica : vi deziras, ke ni donu 
al vi plenan kaj senduban logikan cerlccon pri tío, ke la 
lingvo Esperanto ne havos konkurantojn. . . 
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Se la tula esenco de lingvo arta konsistus en p,\a grama- 
íiho, tiam de la momento de la apero de Volapuk la demando 
de lingvo internacia estus solvíta por ciam kaj iaj kon- 
kurantoj al la lingvo Volapuk aperi jam ne povus; car 
malgraü diversaj eraroj la gramatíko de Volapuk estas tiel 
facíla kaj tiel simpla, ke doni ion multe pl¡ facilan kaj pli 
simplan oni jam ne povus. Lingvo nova povus diferenci de 
Volapuk nur per kelkaj bagaleloj, kaj ciu komprenas, ke pro 
bagaicloj neniu entreprenus la kreadon de nova lingvo, kaj 
la mondo pro bagateloj ne rifuzus la jam tute pretan kaj 
elprovitan lingvon. . . Sed lingvo konsistas ne sole el 
gramatiko, sed ankaü el vorlaro, kaj la ellernado de la vor- 
taro postulas en lingvo arta cent fojojn pli da tempo, ol la 
ellernado de la gramatiko. Dume Volapuk solvis nur la. 
demandon de la gramatiko, kaj la vortaron gi lasis tute sen 
atento, doninte simple tutan kolekton da diversaj elpensitaj 
vortoj, kiujn ciu nova aütoro havus la rajton elpensi al si 
laü sia propra deziro. Jen kial jam en la komenco mem de 
la ekzistado de Volapuk ec la plej fervoraj volapükistoj 
nature timis, ke morgaü aperos nova lingvo, tute ne simila 
ie Volapuk kaj inter la ambaü lingvoj komencigos batalado. 

Tute alia afero estas kun Esperanto: oni scias—kaj tion 
ci eó por unu minuto nenia esploranto neas,—ke Esperanto 
solvis ne sole la demandon de la gramatiko, sed ankaü la 
demandon de la vortaro, sekve ne unu malgrandan parlón 
de la problemo, sed la luían problemon. 

Kio do en tia okazo restis por fari al la aütoro de ia nova 
lingvo, se tia iam aperus? Al li restus jam nenio ol . . . 
eltrovi la jam eltrovitan Amerikon! Ni prezentu al ni 
efektive, ke nun, malgraü la jam ekzistanta, bonega en ciuj 
rilatoj, ciuflanke eiprovita, havanta jam multegon da 
adeptoj kaj   vastan literaturon lingvo Esperanto, aperis 
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tamen homo, kiu decidís dediéi luían serion da j.iroj al 
la kreado de nova lingvo, ke li sukccsis alkonduki sian 
laboron ¿is la fino kaj ke la lingvo proponita de li montri- 
gas efektive pli bona ol Esperanto,—ni rigardu do, kian 
vidon havus tiu ci lingvo. Se la gramatiko de la lingvo 
Esperanto, kiu donas plenan eblon esprimi en la plej preciza 
maniero ciujn nuancojn de la homa pensó, konsistas tute 
eí 16 malgrandaj reguletoj kaj povas esti ellernita en duono 
da horo,—tiam kion la nova aütoro povus doni pli bonan ? 
En ekstrema okazo li donus eble anstataü 16 reguloj 15 
kaj anstataü 30 minutoj da laborado postulus 25 minutojn ? 
Cu ne veré? Sed cu deziros iu pro tio ci krei novan lingvon 
kaj cu la mondo pro tia bagatelo rifuzus la jam ekzistantan 
kaj ciuflanke elprovitan ? Sendube ne; en ekstrema okazo 
la mondo diros: " se en via gramatiko ia bagatelo estas 
pli bona ol en Esperanto, ni tiun ci bagatelon enkondukos 
en Esperanton kaj la aforo estos finita." 

Kia estos la vortaro de tiu ci lingvo? En la nuna tempo 
nenia esploranto jam dubas, ke la vortaro de lingvo inter- 
nada ne povas konsisti el vortoj arbitre elpensitaj, sed 
devas konsisti nepre el vortoj romana-germanaj en ilia 
plej komune uzala formo; tio ci estas ne por tio, ke la 
instruitaj lingvistoj povu tuj kompreni tekston skribitan 
en tiu ci lingvo, sed pro aliaj, pli gravaj kaüzoj. Tiel 
ekzemple ekzistas grandega nombro da vortoj tiel nomataj 
"fremdaj," kiuj en ciuj lingvoj estas uzataj egale kaj al 
ciuj estas konataj sen ellernado kaj kiujn ne uzi estus rekta 
absurdo; al ili unisone devas soni ankaü ciuj aliaj vortoj 
de la vortaro, car alie la lingvo estus sovaga, sur ciu paso 
estus kunpusigo de elementoj, malkomprenigoj, kaj la 
konstanta regula rióigado de la lingvo estus malfaciligita. 
Ekzistas ankoraü diversaj aliaj kaüzoj, pro kiuj la vortaro 
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devas esti kunmetita nur el tiaj vortoj kaj ne el aliaj, sed 
pri tiuj <!¡ kaüzoj, kiel tro specialaj, ni lie L¡ delalc ne 

parólos. 
Estos sufice, se ni nur diros, ke ciuj plej novaj esplo- 

rantoj akceptas tiun éi legón por la vortaro kiel allasantan 
jam nenian dubon. Kaj car la lingvo Esperanto guste per 
tiu ci lego sin gvidis kaj car Ce tiu ¿i lego granda arbitro 
en la elekto de vortoj ekzisti ne povas, restas la demando, 
kion do povus al ni doni aútoro de nova lingvo, se tia estus 
kreita? Estas vero, ke al tiu aü alia vorto oni povus doni 
pli oportunan formón —sed da tiaj vortoj ekzistas tre 
nemulte. Tion éi oni la plej bone vidas el tio, ke kian 
ajn el la multaj projektoj aperintaj post Esperanto vi 
prenus, vi trovos en ciu el ili almenaü 60?¿ da vortoj, kiuj 
havas tute tiun saman formón, kiel en Esperanto. Kaj se vi 
al tio ci ankoraü aldonos, ke ankaü la restaj <10°¿ da vortoj 
diferencas de la esperanta formo pleje nur tial, ke la aütoroj 
de tiuj projektoj aü ne tumis atenton sur diversajn princi- 
pojn, kiuj por lingvo internacia estas treege gravaj, aü simple 
Sangis la vortojn tute sen ia bezono,—vi facilevenos al la kon- 
kludo, ke la efcktiva nombro da vortoj, al kiuj oni anstataü 
la formo esperanta povus doni formón pli oportunan, 
prezentas ne pli ol iajn 10 n¿. Sed se en la esperanta 
gramatiko oni preskaü nenion povas Sangi kaj en la vortaro 
oni povus Sangi nur iajn 10 JÓ di vortoj, tiam estas la 
demando, kion do prezentus per si la nova lingvo, se gi iam 
estus kreita kaj se gi efektive montrigus kiel lingvo taüga 
en tiuj rilatoj? Tio ci estus ne nova lingvo, sed nur iom 

Sangita lingvo Esperanto! 
Sekve la tuta demando pri la estonteco de la lingvo 

internacia alkondukigas nur al tio, cu Esperanto estos 
akceptita senüange en gia  mina formo, aü en  gi estos 
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faritaj iam iaj sangoj! Sed tiu ói demando por la esperan- 
tistoj havas jam nenian signifon; ili protestas nur kontraü 
tio, se apariaj personoj volas ¿angi Esperanton laü sia 
bontrovo; sed se iam ¡uitnritata kongreso aü akadcmio 
decidos fari en la lingvo tiajn aü aliajn áangojn, la esperan- 
tistoj akceptos tion ci kun plezuro kaj nenion perdos de 
tio éi: ili ne bezinos tiam de la komenco ellerni ian novan 
malfacilan lingvon, sed ili bezonos nur oferi unu aü kelkajn 
tagojn por la ellerno de tiuj Sangoj en la lingvo, kiuj estos 
faritaj, kaj la afero estos finita. 

. . . Sekve se ni ec supozos, ke fina lingvo de la estontaj 
generacioj estos ne Esperanto, sed ia alia ankoraú ella- 
borota lingvo. en Cia okazo la vojo al tiu lingvo nepre 
devas konduki tra Esperanto. 
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1 l^^L KONGRESAJ PAROLADOJ 

l'rtlir on: pona diri, kr Zamrnhof tldonis ¿titjíirr votan rerhon sub 

la formo de kon^resa parolada, ii/ektiir, li preparis /¡ni kitti zar ¡lo, 

kaj pripciísis tlum la vhitro, kia estos ¿¡a temo. Kvazañ profeta 
soluto malsuprcn veninta de monto sia, li unu fojon en la jaro alparolis 

la popolojn, kaj poste remalapcris en silcntoti. 
 Edmond I'rival  

I. 

(Fri frattgado de la homaro. Ce la unua kongreso.) 

En la plej malproksima antikveco, kiu jam de longe 
elvisigis el la memoro de la homaro kaj pri kiu nenia 
historio konservis al ni ec la plej malgrandan dokumen- 
ton, la homa familio disigis kaj giaj membroj cesis 
kompreni unu la alian. Fratoj kreitaj ciuj laü unu modelo, 
fratoj. kiuj havis ciuj egalan korpon, egalan spiriton, 
egalajn kapablojn, egalajn idealojn, egalan Dion en siaj 
koroj, fratoj, kiuj devis helpi unu la alian kaj labori kune 
por la felico kaj la gloro de sia familio,—tiuj fratoj farigis 
tute fremdaj unuj al aliaj, disigis Sajne por ciam en 
malamikajn grupetojn, kaj inter ili komencigis eterna 
milito. En la daüro de multaj miljaroj. en la daüro de la 
tuta tempo, kiun la homa historio memoras, tiuj fratoj 
nur eterne bataladis inter si, kaj cia interkomprenigado 
inter ili estis absolute ne ebla. Profetoj kaj poetoj revadis 
pri ia tre malproksima nebula tempo, en kiu la homoj 
denove komencos komprenadi unu la alian kaj denove 
kunigos en unu familion; sed tio éi estis nur revo. Oni 
párolis pri tio, kiel pri ia dolca fantazio, sed neniu prenis 
gin serioze, neniu kredis pri ¿i. 

Kaj nun la unuan fojon la revo de miljaroj komencas 
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12.   TEORIO KAJ PRAKTIKO EN LINGVAJ 
AFEROJ 

-El " Lingvaj Respondo] "- 

(Pri elparolado en teono kaj en prakiiko.) 

Kiel en ciuj lingvoj, tiel ankaü en Esperanto la sono " j " 
ordinare moligas la konsonanton, kiu staras antaü ¿i; oni 
sekve ne devas miri, ke ekzemple en la vorto " panju " la 
plimulto de la Esperantistoj elparolas la " nj" kiel ttnu 
molan sonon (simile al la franca " gn ".'. Tiel same oni ne 
miru, ke en praktiko oni ordinare antaü " g" aü " k " 
elparolas la sonon " n" naze, aü ke antaü vokalo oni 
elparolas la " i" ordinare kiel " ij." Batali kontraü tia 
natura emo en la elparolado Sajnas al mi afero tute sencela 
kaj senbezona, car tia elparolado (kiu estas iom pli eleganta, 
ol la elparolado pure teoría^ donas nenian malkomprenigon 
aü praktikan maloportunajon ; sed rckomendi tian elparo- 
ladon ysXi nomi ¿in " la sole gusta ") ni ankaü ne devas, car 
laü la teoria vidpunkto ikiu en Esperanto ofte povas esti 
ne severe observata, sed neniam povas esti rigardata kiel 
"erara "> ni devas clparoli ciun sonon severe aparte; sekve 
se ni deziras pároli severe regule, ni devas elparoli " pan-jo," 
"san-go," " mi-a." 

II 
{Pri la regulo dc la akcento.) 

Egale kiel la sekvado de gustoj personaj aü naciaj, 
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estas senfrukta kaj dangera ankaü la sekvndo de teoria} 
principo], se ni ne demandas nin, kian praktikan signifon 
i!i havas. La defendnntoj de tiaj teoriaj principoj ofte 
memorigas la instruitulon, kiu, vidante keel la tuta bestaro 
nenia speco da bestoj mangas bakitan panon, venis al la 
logika konvinko, ke gi ne estas sana kaj bongusta, kaj 
komencis sin nutradi je kampaj herboj kaj kruda viando. 
Teoriaj proponoj, ofte eksterordinare strangaj kaj havantaj 
nenian ec plej malgrandan praktikan fundamenton, estis 
faritaj al ni en granda amaso. . . 

La kutimo ofte ludas gravan rolon en la vivo; eble ni 
devas kalkuligi kun gi ? Se ni povus tion fari sen ia malutilo, 
jes, kial do ne kalkuligi ? Sed se por parlón da homoj liberigi 
de alkutimigo je unu tre facila regulo " akcento ciam sur 
la antaülasta silabo ") ni bezonus multe pli grandan parlón 
da aliaj homoj devigi lerni kaj memori mullajn regulojn 
(sen ia regulo memori apartan akcenton por Ciu aparta 
vorto),—kion ni tiam devas preferí? Ni forte dubas, cu 
trovigos iu, kiu konsilus solví la demandon alie ol ni gin 
sol-'is! . . . 

... Malsupre ni montros, ke tio, kion oni prenis por natura 
lego de ciuj lingvoj, estas nur okaza apartenajo de kclkaj 
lingvoj; sed ni supozu por momento, ke tio ¿i efektive estas 
lego, kiu ekzistas en ciuj lingvoj; kio do sekvas de gi ? Se 
ia regulo efektive ekzistas en ciuj lingvoj kaj ni ne kom- 
prenas la kaüzon kaj la celon de tiu ci regulo, kio do 
devigas nin ankaü blinde akcepti tiun ci regulon, se gi estas 
por ni maloportuna? Ciuj riveroj en la mondo havas fluon 
tre kurban kaj tre neregulan ; sed se iu, kun instrumentoj 
en la mano, arte fosante kanalon, volus sekvi tiun ci " legón 
naturan ",—cu vi laüdus lin, aü cu vi ec icm povus lin 
pravigi ? Ciuj lingvoj naturaj havas grandan amason da 
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malregulajoj kaj malfacilajoj,- cu ni ankaü elevas sckvi tiun 
ci " legón naturan " kaj inte-ice fari nian lingvon malregula 
kaj malfacila? . . . 

El la diritajo ni faras la konkludon : proponante aü on- 
kondukante (privateí ian áangon en nia lingvo, neniam 
gvidu vin per konsidcradoj leoriaj, kiol ajn belaj ili Sajnns, 
sed ciam demar.du vin, kian praktikan signiíon la Sango 
havus. Pri la ekzemplo de teoria propono ni tiel multe 
párolis, car tiu c¡ kategorio da proponoj apartenas al la plej 
dangeraj: en tia afero, kiel la nia, la homoj plej volonte 
akceptas proponojn, kiuj havas fizionomion instruitan, kaj 
se oni parolas al la homoj en instruita formo kaj en la nomo 
de legoj sciencaj, tiam el 100 personoj 99 gin blinde aprobas 
kaj nur unu demandas sin : " tre bele, sed kian signifon gi 
havas por nia lingvo ? " 

III 

(Pri " sidigi" kaj " eksidi".) 

Vi estas prava: anstataü " sidigu " estus pli bone diri 
"sidigu vin " aü "eksidu " ; tamen car la formo "sidigu" 
jam de tre longo estas uzata preskaü de ciuj Esperantistoj, 
tial gi farigis jam "esperantismo" kaj nomi gin eraro oni 
jam ne povas. Ne sole en naturaj lingvoj, sed ankaü en 
lingvo artefarita ció, kio estas uznta de la plimulto da bonaj 
verkistoj, devas esti rigardaía kiol l>ona, se gi ec ne estas 
absolute logika; car se ni postulos ciam nur logikon 
absolutan, tiam la libera tizado de lingvo artefarita fangos 
tute ne ebla, car tiam m Caperos ciu utileco de longa 
ekzercigado kaj en la deka jaro de uzado de la lingvo, kiel 
en la unua jaro, ciu devus konstante tro longe pripensadi 
kaj pesadi ciun sian vorton.   Tamen la diferenco inter 
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lingvo natura kaj lingvo artefarita konsistas en tío, ke, dum 
en la unua oni elevas uzi nur tiujii formojn, kiujn lizas bonaj 
verkistoj, kaj uzado de formo pli logika estas malpcriucsala, 
—en lingvo artefarita ciu havas la rajton uzi formón pli 
logikan, kvankam neniu gis nun gin uzis, kaj li povas esti 
konvinkita, ke se lia formo estas efektive bona, gi baldaü 
trovos multajn imitantojn kaj iom post iom elpusos lamalpli 
logikan, kvankam gis nun pli uzatan formón malnovan. 

IV 

(Pri la sufikso " aj " apud verbaj radikoj.) 

Vi dirás, ke kiam verba radiko ricevas la sufikson " aj," 
tiam ni ofte ne scias, éu gi signifas " io, kio faras " aü " io, 
kio estas farata." Kelkaj Esperantistoj opinias, ke la 
sufikso povas havi nur unu el la diritaj du sencoj, ekzemple 
nur la aktivan, kaj ciufoje, kiam ili trovas la diritan 
sufikson kun la senco pasiva, ili rigardas tion éi kiel simplan 
eraron. Tiu Ci opinio tamen estas negusta: " aj" per si 
mem havas nek sencon ekskluzive aktivan, nek sencon 
ekskluzive pasivan, kaj tial gi povas esti uzata en.ambaü 
sencoj. Severe precizigi la signifon de tiu ci sufikso en la 
senco aü nur aktiva aü nur pasiva—laü mia opinio-estas 
ne konsilinde, car tío éi tute senbezone ligus nin kaj 
devigus nin ofte uzadi tro longajn formojn. Genérale mi 
dcvas ripeti ci tie tion, kion mi jam kelkajn fojnjn esprimis ce 
aliaj okazoj :ni ne devas peni, ke nia lingvo estu tro preciza, 
car tiam ni nin mem nur katenus kaj ofte. por esprimi plej 
simplan ideon, ni devus uzi vorton deksilaban ; ciufoje, 
kiam ni sen timo de malkomprenigo povas doni al la uzanto 
liberecon, ni devas tion ci fari kaj permesi al li uzi laüvole 
diversajn formojn 'se ili nur ne estas kontraü la legoj de nia 
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lingvo aü kontraíi la logiko aíi kompreneblcco\ anstataü 
postuli, ke 1¡ nopre uzu ciam nur uiin formón. En ciuj 
okazoj (tre maloftaj), kiam la simpla uzado de "aj " povas 
doni ian malkomprcnigon, ni povas ja tre bone helpü al ni 
(kiel vi mem tute prave proponis) per la uzado de participo 
aktiva aü pasiva (ekzemple "Smirantajo " kaj "smiratajo," 
kiuj ambaü prezentas formojn tute regule kreitajn laü la 
legoj de nia lingvo); sed ¿ar, el 100 verbaj vortoj kun " aj," 
99 estas tute klaraj, kial do ni devas senbezone kateni nin 
kaj, precizigante la signifon de "aj" nur aktive aü nur 
pasive, konstante esti devigataj uzadi " antajo " aü " atajo " 
en ciuj aliaj okazoj ? Por kio uzi ekzemple la longajn 
formojn "estantajo," " kreskantajo," aü "sendatajo," 
"kracatajo," k. t. p, se ni egale klare povas esprimi tion 
saman per la pli mallongaj " estajo," " kreskajo," " sendajo," 
" kracajo " k. t. p., pri kies senco povas ekzisti nenia dubo? 
Sskve se vi volas klarigi la signifon de " aj" kun verbaj 
radikoj, tiam anstataü diri, ke " aj " kun verbo signifas nur 
" io, kio faras," aü nur " io, kio estas farata," mi konsilas 
al vi diri: " aj " kun verbo signifas " ion, kio enhavas en si 
la ideon de la donita verbo "; cu tiu ci ideo estas aktiva aü 
pasiva—tion ci la sufikso "aj " tute ne devas montri al ni, 
car tion ci montras la senco de la vorto mem aü- -en okazo 
de speciala neccseco—la aldono de la sufikso de aktiveco aü 
pasiveco. Tiu ci " speciala neceseco " tamen aperas nur tre 
malofte, car ec ce tiuj verboj, kiuj povas doni egale bone 
ajon aktivan kaj pasivan, la senco de la ajo estas facile 
komprenebla el la kunteksto; ekzemple se mi diros " mi 
donas tion ci al vi kiel garantiajon de mia reveno," neniu 
ja povas dubi, ke ni parolas ne pri garantifl/ajo, sed pri 
garantiaw/ajo. Vian opinion, ke ofte (kiam povas ekzisti 
nenia dubo) ni povas ec forjeti la " aj " kaj uzi simple nur la 
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substantivan finigon "o,"—mi trovas tute prava; sed en la 
plimulto da okazoj inter "o" kaj "ajo" estas granda 
difercnco. 

P. 5.—Per stranga renkonügo de la cirkonstancoj mi jus 
ricevis leteron, kiu prezentas bonan ilustrajon al tio, kion 
mi supre diris pri tro granda logikeco. Mia korespondanto 
skribas liom Serce), ke la esprinio "Parolo de X en la 
kunveno Y " estas tute mallogika kaj malpreciza : anstataü 
" parolo" oni devas en tia okazo dirf " antaúpublikparola- 
tajo."   Cu vi aprobas tian precizan vorton ? 

(Fri "oin'ti" kaj "orna".) 

Akuzativo kaj pronomo poseda de la vorto " oni" estas 
per si mem formoj tute regulaj, kaj ciu havas plenan rajton 
ilin uzi, car nenie en la "Fundamento" estas dirite, ke 
" oni" prezentas escepton el ciuj aliaj analogiaj pronomoj. 
Nur en la prakliko oni gis nun ne uzadis la formojn "onin " 
kaj "onia," car preskaü en ciuj plej gravaj lingvoj la vorto 
" oni" ne Sangigas kaj la akuzativigo kaj adjektivigo de tiu 
¿i vorto sonus tre strange en la oreloj de la plimulto de la 
Esperantistoj. Sed en Esperanto la " nekutimeco" ne 
prezentas gravan kaüzon por neuzado; tial, kvankam mi 
persone ciam evitas la diritajn formojn, tamen, se iu ilin 
uzus, mi neniel povus vidi en tio ¿i ian pekon kontraü la 
reguloj aü kontraü la komuna spirito de nia lingvo. 

VI 

(Pri la esprimo " esltt límala ".) 

La esprimo " estu timata" estas uzita tute bone  kaj 
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substantivan finigon "o,"—mi trovas tute prava ; sed en la 
plimulto da okazoj inter "o" kaj "ajo" estas granda 
diferenco. 

P. S. —Per stranga renkontigo de la cirkonstancoj mi jus 
riccvis leteron, kiu prezentas bonan ilustrajon al tio, kion 
mi supre diris pri tro gránela logikeco. Mia korespondanto 
skribas iom serce\ ke la esprimo " Parolo de X en la 
kunveno Y " estas tute mallogika kaj malpreciza : anstataü 
" parolo" oni devas en tía okazo din " antaüpublikparola- 
tajo."   Cu vi aprobas tian precizan vorton ? 

(Pri "onin" kaj "onia".) 

Akuzativo kaj pronomo poseda de la vorto " oni " estas 
per si mem formoj tute regulaj, kaj ciu havas plenan rajton 
ilin uzi, car nenie en la "Fundamento" estas dirite, ke 
" oni " prezentas escepton el ciuj aliaj analogiaj pronomoj. 
Nur en la prakliko oni ¿is nun ne uzadis la formojn "onin " 
kaj " onia," car preskaü en ciuj plej gravaj Iingvoj la vorto 
" oni " ne áangigas kaj la akuzativigo kaj adjektivigo de tiu 
ci vorto sonus tre strange en la oreloj de la plimulto de la 
Esperantistoj. Sed en Esperanto la "nekutimeco" ne 
prezentas gravan kaíizon por ncuzado; tial, kvankam mi 
persone ciam evitas la diritajn formojn, tamen, se iu ilin 
uzus, mi neniel povus vidi en tio ci ian pekon kontraü la 
reguloj aú kontraü la komuna spirito de nia ¡ingvo. 

(Pri la esprimo " cslu límala ".) 

La esprimo " estu timata" estas uzita tute bone  kaj 
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regule. En la rusa lingvo la vorto " timi" ne havas 
pasivon, sed tio ci ja tute ne montras ankoraü, ke ankaü 
en esperanto ¿i ne devas havi pasivon. En Oiu vívanla 
lingvo estas permesita uzi nur tiujn formnjn, kiujn aliaj 
personoj jam uzis antaü vi; sed en la lingvo internacia oni 
devas obei sole nur la logikon. La logiko dirás, ke cía verbo 
povas havi pasivon, se nur la senco gin permesas. Sed en 
la verbo " timi " la senco tute bone permesas pasivon, kiel 
en aliaj verboj. Ce la timado ni havas ¿¡am du personojn 
aü objektojn : unu, kiu timas, kaj unu, kiun oni timas, aü 
kiu estas límala. " De 1* malamikoj vi estu timata" 
signifas: ke la malamikoj timu vin ( = je vi aü antaü vi). 
. . . Jam la senco mem permesas tute bone uzi la verbon 
" timi " kun la akuzativo (en tia maniero gi ankaü estas 
uzata en multaj lingvoj, kie gi tiel ankaü havas pasivon); 
sed se la senco gin ankaü ne dirus, gin dirás ja tute klare 
nia gramatiko, laü kiu en éia duba okazo oni povas uzi la 
prepozicion " je " aü la akuzativon sen prepozicio. . . 
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IV. Paroladoj 

N-ro 8.        Kvara Kongreso 1908 en Dresden 
Wüster: Par IV 

„Lingvo Internada" Xlll. 1908, pag. 399-405. 
J.a Revuo" III. 1908 ;09, pag. I—VII. 
„Esperantista Dokumcnlaro". Kajero Tiek-dua (Aprih 1909), 

pug. 39 -44. 
„Belga  Esperantista"  I. 190S/09, pag. 3--H. 
„Finna Esperantista" II. 1908, pag. 13--77. 

Sinjorinoj kaj sinjoroj! — Aperante antaü vi kiel tradicia 
malfermanto de la esperantistaj kongresoj, mi permesas al mi 
antaü cío esprimi la plej respektan dankon de nia kongreso 
al Lia Regnestra Mosto la Regó Frederiko Augusto de Saksujo 
por la granda honoro, kiun li faris al ni, preñante sur sin la 
altan protektadon de nia kvara kongreso. Mi esprimas ankaü 
profundan dankon de nia kongreso al sinjoroj la ministroj kaj 
aliaj eminentaj personoj, kiuj bonvolis eniri en la honoran 
prezidantaron kaj honoran komitaton de nia kongreso. Mi es- 
primas ankaü nian dankon al tiuj landoj, kiuj sendis al nia 
kongreso oficialajn delegitojn, kaj al la alilandaj konsuloj, kiuj 
honoris nin per la reprezentado de iliaj landoj ce nia mal ferina 
kunveno. Nun la unuan fojon nia kongreso aperas sub la ofi- 
ciala sankcio de regnestro kaj registaro; mi estas certa, ke 
la esperantistoj alte taksos la gravecon de tiu ci fakto; mi 
esperas, ke gi estos komenco de tiu nova tempo, kiam nia 
ideo cesos esti penado de nur privataj personoj, sed gi fangos 
grava tasko por la registaroj de la mondo. 

En la nomo de la kvara tutmonda esperantista kongreso mi 
salutas la landon germanan, kies gastoj ni fiiuj estas en la nuna 
momento; precipe mi salutas la saksan reglandon, kiu al ni, filoj 
de la plej diversaj landoj kaj gentoj, arangis belan akcepton en 
sia centro mem, en sia fama kultura cefurbo. Mi esprimas nian 
koran dankon al la saksa registaro kaj precipe al la Dresdena urb- 
estraro por la tuta helpo, kiun ili donis al nia kongreso, kaj por 
la saluto, kiun ili aüdigis al ni per siaj estimataj reprezentantoj. 

Fine mi esprimas, certe en la nomo de ciuj esperantistoj, 
nian koran kamaradan dankon al niaj germanaj samideanoj kaj 
antaü ció al nia Kvaro por la Kvara, kiu prenis sur sin la 
malfacilan taskon, arangi nian kongreson guste en ci tiu jaro, 
kiam ekzistis tiom da malhelpoj, kaj kiu, dank' al sia granda 
sindoneco, arangis cion en la plej bona maniero kaj enskribis 
per tio tre gravan pagon en la historion de nia afero. 

Germanujo, la lando de la filozofoj kaj poetoj, kiu estis 
iam la centro de la humanistoj, havas por nia ideo specialan 
signifon   per tio, ke en ci tiu lando, dank' al la neforgesebla 
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granda mérito de la pastro Johann Martin Schleyer, nia ideo 
ricevis sian unuan disvolvigon kaj la unuan potencan puson 
antaüen. Germanujo sekve estas la lulilo de la ideo de lingvo 
internada. Ni, speciale esperantistoj, havis ankaü en German- 
ujo niajn unuajn plej gravajn batalantojn, Einstein kaj Trompeter. 
Estas vero, ke poste; en la daüro de tre longa tempo nia ideo 
en Ci tiu lando sajnis tute mortinta; sed en la lastaj jaroj ¿i tie 
ci denove vigíe revivigis, kaj ni havas plenan esperón, ke post 
nia nuna kongreso, kiam la germanoj ekkonos nin pli proksime 
kaj konvinkigos per siaj propraj okuloj kaj oreloj, ke ni ne estas 
iaj teoriaj fantaziuloj, nia afero ci tie ekfloros ne malpli potence, 
ol en la aliaj grandaj landoj, kaj en la komuna ciuhoma afero 
Germanujo baldaú okupos unu el la plej honoraj lokoj. 

__ Karaj samideanoj! — En la daüro de la lasta jaro en nia 
afero okazis faktoj, kiuj maltrankviligis por iom da tempo la 
mondón esperantistan. Nun ció jam denove trankviligis. Nia 
arbo, pri kiu mi párolis en Kembrigo, en la pasinta jaro plej 
konvinke montris sian tutan fortecon kaj sanecon, fiar malgraü 
la tute ne atenditaj atakoj, kiuj en la daüro de kelka tempo 
kaüzis grandan krakadon, la arbo konservis sian tutan potencon 
kaj perdis nur tre malmultajn foliojn. Malgraü la kasite pre- 
paritaj kaj rapide plenumitaj atakoj, kiuj ne donis al niaj sol- 
datoj la povon dece orientigi kaj interkomunikigi, ciu el ¡li sur 
sia aparta loko staris forte kontraü ciuj forlogoj, kaj nur tre 
malmultaj lasis sin kapti per lertaj vortoj. Super la okazintaj 
faktoj ni povus sekve silente transiri al la tagordo. Tamen, 
por gardi niajn venontajn batalontojn kontraü similaj surprizoj, 
mi permesos al mi diri kelke da vortoj pri tiu temo. El la 
tempo pasinta ni cerpu instruon por la tempo venonta. 

Pasis jam guste tridek jaroj de la momento, kiam Esper- 
anto unue aperis antaü malgranda rondo da amikoj; pasis jam 
dudek unu jaroj de la momento, kiam Esperanto unue aperis 
publike antaü la mondo. Tre malforta gi estis en la unua 
tempo; ciu plej malgranda bloveto povis gin renversi kaj 
mortigi. Ciu bona vorto de la plej sensignifa homo aü de la 
plej senvalora gazeto donis al niaj pioniroj esperón kaj kura- - 
gon;  ciu  atakanta  vorto  kaüzis  al  i|i doloron.    Kiani  antaü 

-"tludek jrirój"Ta~Arherika Filozófiá Societo volis preni la aferon 
de lingvo internada en siajn manojn, tio estis por la aütoro 
de Esperanto tiel altega kaj neatingebla aütoritato, ke li, kiu 
tiam havis ankoraü la rajton disponi pri Esperanto, tuj decidís 
fordoni cion al la manoj de tiu societo, car, estante tute sen- 
sperta, li tiam ankoraü ne sciis, kia grandega diferenco estas 
inter teorio kaj praktiko. 
25   Dicturlc, Zimcnhuf. 385 



IV. Paroladoj 

Felice la entrepreno de la Amerika Societo ne sukcesis. 
Mi uzas la vorton „felice", 2ar efektive nun, kiam mi estas 
pli sperta, por mi estas afero tute senduba, ke, se la entre- 
preno de tiuj teoriistoj daürus iom pli longe, la tuta ideo de 
lingvo internacia jam delonge esius tute senkreditigita kaj en- 
terigita por ¿¡am, aü almenaü por tic longa, longa tempo. 

Niaj pioniroj laboris, kaj la afero kreskis. Baldaü ni ciam 
pli kaj pli akiradis la konvinkon, ke de teoriistoj ni devas atendí 
tre malmulte da bono por nia afero; ke ciuj laüdoj kaj mallaüdoj 
de flankaj personoj havas por ni nur tre malgrandan signifon; 
ke ni devas fidi nur niajn proprajn fortojn, nian propran pacien- 
con kaj konstantecon; ke la mondo venos al ni nur tiam, kiam 
gi vidos en ni potencon, kiam gi vidos, ke ni ne palpas en 
mallumo, ke ni ne perdas hodiaü, kion ni akiris hierau, ke 
nia vojo estas klara kaj rekta kaj ni de gi neniam deflankigas. 

Sed ne per unu fojo ni venis al tiu fortika konvinko. En 
la unua tempo, vidante, ke nia afero progresas tre malrapide 
kaj malfacile, multaj esperantistoj pensis, ke la kaüzo de tio 
kuias en nia lingvo mem, ke, se ni nur sangos tiun aü alian 
detalon, la mondo tuj venos al ni en granda amaso. Tiam 
venis la periodo de la granda postulado de reformoj. Felice 
tiu periodo daüris ne longe. La esperantistoj baldaü konvinkigis, 
ke veni al ia komuna, ciujn kontentiganta kaj silentiganta inter- 
konsento pri la esenco de la reformoj estas tute ne eble, kaj 
la ekstera mondo, kiujn la reformemuloj celis, restis absolute 
indiferenta koncerne tion, cu tiu aü alia detalo havas en nia 
lingvo tian formón aü alian; oni baldaü konvinkigis, ke per 
reformado ni nur perdos ¿ion gis nun akiritan kaj gajnos ab- 
solute nenion. Tiam la esperantistoj firme decidis ne pároli 
plu pri iaj reformoj. Kelkaj tre malmultaj malkontentuloj for- 
lasis Esperanton kaj kune kun kelkaj neesperantistoj, kiuj ri- 
gardis sin kiel plej kompetentajn en la afero de lingvo inter- 
nacia, komencis inter si gis nun ankoraü ne finigintan kaj neniam 
finigontan diskutadon pri diversaj lingvaj detaloj, kaj ili staras 
nun sur tiu sama punkto, sur kiu ili staris antaü dekkvar jaroj. 
La tuta cetera esperantistaro en plena harmonio forte grupigis 
éirkaü sia konstanta standardo kaj faris de tiu tempo grandan, 
grandegan marson antaüen. 

De la tempo, kiam la esperantistoj cesis pároli pri refor- 
moj, komencigis por Esperanto periodo ciam pli kaj pli brilanta. 
En la komenco, sub la premo de tre grandaj malhelpoj eksteraj, 
ni progresadis tre malrapide kaj malfacile. Sed sub la influo 
de nia plena interna harmonio kaj nia nedekliniga irado rekte 
antaüen,  niaj  fortoj   ciam pli kaj pli kreskis.    Nun ni atingís 
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tian potencon, pri kiu multaj el ni antaü dek jaroj ne kuragis 
eé revi, kaj se ni marsos en tia sama harmonio kiel gis nun, 
nenia forto en la mondo povos haltigi nian ¡radon, kaj ni plene 
atingos nian celon. Ciuhore kreskas la nombro de niaj parti- 
anoj, éiutage pligrandigas la nombro de niaj grupoj. Nia lite- 
rature kreskas ticl senhalte kaj rapidc, ke multaj malgrandaj 
nacioj jam nun povas nin envii. La praktika uzado de nia 
lingvo farigas ciam pli kaj pli granda. Dum ankoraü antaü ne 
longe oni tute silentis pri ni kaj poste oni nin mokis, nun oni 
jam cié nin respektas, kiel grandan potencon. Ec tiuj niaj 
principaj kontraúuloj, kiuj antaü ne longe malsate rigardis nin 
de alte, nun jam krias alarmon. 

Nia lingvo mein konstante pli riéigas kaj elastigas. Iom 
post iom konstante aperas novaj vortoj kaj formoj, unuj fortik- 
igas, al iaj cesas esti uzataj. Ció farigas kviete, senskue kaj 
ec nerimarkeble. Nenie montrigas ia diferencigado de nia lingvo 
laü la diversaj landoj, kaj ju pli spertaj farigas la aútoroj, des 
pli similigas reciproke ilia uzado de nia lingvo, malgraü la 
granda malproksimcco de iliaj lokoj de logado. Nenie rompí- 
gas aü difektígas la kontinueco inter la lingvo malnova kaj 
nova, kaj malgraü la fakto, ke nía lingvo forte disvolvígas, 
¿iu nova esperantisto legas la verkojn de antaü dudek jaroj 
kun tía sama perfekta facileco, kiel esperantisto tíutempa, kaj 
li ec ne rímarkas, ke tiuj verkoj estas skribitaj ne nun, sed 
en la unua, sucinfana período de nia lingvo. 

Nía afero regule kaj trankvile iras antaüen. La tempo de la 
teoriaj jugoj kaj de klinigado antaü sajnaj aütoritatoj jam de longe 
pasis. Se iu nun esprimas sian opinion aü konsilon pri Es- 
peranto, oni jam ne demandas, cu li estas homo grandfama 
aü ne, — oni nur demandas, cu liaj konsiloj estas konformaj 
al la natura) bezonoj kaj la natura irado de nia lingvo aü ne. 
Se iu glornoma persono en plena nesciado de nia afero es- 
primas iun el tiuj sensencajoj, kiujn ni jam tiel ofte aüdis, 
ekzemple, ke arta lingvo estas utopio, ke la esperantistoj sin 
reciproke ne komprenas k.t.p., aü se li, forgesante la nunan 
staton de Esperanto kaj la teruran ekzemplon de la volapüka 
akademio, postulas, ke ni rebaku la tutan lingvon laü lia teoría 
recepto, — tiam ni, esperantistoj, indiferente cion aúskultas 
kaj trankvile ¡ras nian vojon. 

Ne por fieri pri nia forteco mi dirás cion £¡ tion: neniu 
el ni havas la rajton estí fiera, car nia forteco ne estas la 
mérito de iu el ni aparte, sed gi estas nur la rezultato de 
multejara pacienca laborado de multo da personoj. Mi volis 
nur atentígi vín pri tio, ke de nia afero ció povas esti atingíta 
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ni marSas al nia paca batalado, gi estas la voco, kiu 
konstante mcmorigas al ni, ke ni laboras por Esperanto 
nur tial, car ni esperas, ke pli aü malpli true, eble post 
multaj jarcentoj, 

Sur neütrala Hngva fundamento, 
Komprenante unu la alian, 
La pjpoloj faros en konsento 
Unu grandan rondón familian. 

Ni konstante ripetadis, ke ni tute ne deziras nin enmiksi 
en la inlcrnan vivon de la gentoj, sed ni deziras nur krei 
ligantan ponton inter la gentoj. La devizo de la ideaj 
esperantistoj, neniam gis nun precize formulita, sed ciam 
klare sentata, estas: " Ni deziras krei neütralan funda- 
mentan, sur kin la diversa'} homaj gentoj povus pace kaj ft ale 
interltomunikigadi, ne altrudantc alsi reciproke siajn gentajn 
apartajojn." 

Tia, laü mia opinio, estas la devizo de la verda standardo, 
de tiu bela kaj majesta standardo, kiu kunvokas nin 
ciujare el éiuj partoj de la mondo en la nomo de la plej 
bela revo de la homaro. 

IV. 

(Pri reformo}. Ce la kvara kongreso.) 

Karaj samideanoj!—En la daüro de la lasta jaro en 
nia afero okazis faktoj, kiuj maltrankviligis por iom da 
tempo la mondón esperantistas Nun ció jam denove 
trankviligis. Nia arbo, pri kiu mi párolis en Kembrigo, en 
la pasinta jaro plej konvinke montris sian tutan fortecon 
kaj sanecon, car malgraü la tute ne atenditaj atakoj, kiuj 
en la daüro de kelka tempo kaüzis grandan krakadon, la 
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arbo konservis sian tutan potencon kaj perdis nur tre 
malmultajn foliojn. Malgraü la kasite preparitaj kaj rapide 
plenumitaj atakoj, kiuj ne donis al niaj soldatoj la povon 
dece orientiúi kaj interkomunikigi, Oiu el ili sur sia aparta 
lokostaris fortekontraü Ciuj forlogoj.kaj nurtremalmultaj 
lasis sin kapti per lertaj vortoj. Super la okazintaj faktoj 
ni povus sekve silente transiri al la tagordo. Tamen, por 
gardiniajn venontajn batalontojn kontraü similajsurprizoj, 
mi permesos al mi diri kelke da vortoj pri tiu temo- El la 
tempo pasinta ni cerpu instruon por la tempo venonta. 

Pasis jam guste tridek jaroj de la momento, kiam Espe- 
ranto unue aperis antaü malgranda rondo da amikoj; 
pasis jam dudek unu jaroj de la momento, kiam Esperanto 
unue aperis publike antaü la mondo. Tre malforta gi 
estisenla unua tempo; ciu plej malgranda bloveto povis 
gin renversi kaj mortigi. Ciu bona vorto de la plej sensi- 
gnif a homo aü de la plej senvalora gazeto donis al niaj 
pioniroj esperón kaj kuragon ; ciu atakanta vorto kaüzis al 
ili doloron. . . 

Niaj pioniroj laboris, kaj la afero kreskis. Baldaü ni 
ciam pli" kaj pli akiradis la konvinkon, ke de teoriistoj ni 
devas atendí tre malmulte da bono por nia afero; ke ciuj 
laüdoj kaj mallaüdoj de flankaj personoj havas por ni nur 
tre malgrandan signifon; ke ni devas ficli nur niajn 
proprajn fortojn, nian propran paciencon kaj konstantecon; 
ke la mondo venos al ni nur tiam, kiam gi vidos en ni 
potencon, kiam gi vidos, ke ni ne palpas en mallumo, ke ni 
ne perdas hodiaü, kion ni akiris hieraü, ke nia vojo estas 
klara kaj rekta kaj ni de ¿i neniam deflankigas. 

Sed ne per unu fojo ni venís al tiu fortika konvinko. En 
la unua tempo, vidante, ke nia afero progresas tre malra- 
pide kaj malf acile, multaj esperantistoj pensis, ke la kaüzo 
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de tio kuSas en nia lingvo mera, ke, se ni nur Sangos tiun 
aü aliar, detalon, la mondo tnj venos al ni en granda 
amaso. Tiain venis la periodo de la grand a postulado de 
reformoj. Felice tiu periodo daüris ne longe. La esperant- 
istoj baldaü konvinkigis, ke ven! al ia komuna, ciujn 
kontentiganta kaj silentiganta interkonsento pri la esenco 
de la reformoj estas tute ne eble, kaj la ekstera mondo, 
kiun la reformemuloj celis, restis absolute indiferenta 
koncerne tion, éu tiu aü alia detalo havas en nia lingvo 
tian formón aü alian; oni baldaü konvinkigis, ke per 
reformado ni nur perdos ¿ion gis nun akiritan kaj gajnos 
absolute nenion. Tiam la esperantistoj firme decidís ne 
pároli plu pri iaj reformoj. Kelkaj tre malmultaj malk- 
ontentuloj forlasis Esperañton kaj kune kun kelkaj 
ne-esperantistoj, kiuj rigardis sin kiel plej kompetentajn en 
la afero de lingvo internacia, komencis inter si gis nun 
ankoraü ne finigintan kaj neniam íinigontan diskutadon 
pri diversaj lingvaj detaloj, kaj ili staras nun sur tiu sama 
punkto, sur kiu ili staris antaü dekkvar jaroj. La tuta 
cetera esperantistaro en plena harmonio forte grupigis 
cirkaü sia konstanta standardo kaj faris de tiu tempo 
grandan, grandegan marson antaüen. 

De la tempo, kiam la esperantistoj cesis pároli pri 
reformoj, komencigis por Esperanto periodo ciam pli kaj 
pli brilanta. En la komenco, sub la premo de tre grandaj 
malhelpoj eksteraj, ni progresadis tre malrapide kaj 
malfacile. Sed sub la infiuo de nia plena interna harmonio 
kaj nia nedekliniga irado rekte antaüen, niaj fortoj ciam pli 
kaj pli kreskis. Nun ni atingís tian potencon, pri kiu multaj 
el ni antaü dek jaroj ne kuragis ec revi, kaj se ni maráos 
en tia sama harmonio kiel gis nun, nenia forto en la mondo 
povos haltigi nian ¡radon, kaj ni plene atingos nian celon. 
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Ciuhore kreskas la nombro de niaj partianoj, ciutnge 
pligrandigas la nombro de niaj grupoj. Nia literaturo 
kreskas tiel senhalte kaj rapide, ke multaj malgrandaj 
nacioj jam nun povas nin envii. La praktíka uzado de nia 
lingvo tangas ciam pli kaj pli granda. Dum ankoraü 
antaü ne longe oni tute silentis pri ni kaj poste oni nin 
mokis, nun oni jam cié nin respektas, kiel grandan 
potencon. Ec tiuj niaj principaj kontraüuloj, kiuj antaü 
ne longe maláate rigardis nin de alte, nun jam krias 
alarmon. . . 

{La tosía parolado oficiala. Ce la oka kongneo.) 
Nun, kiam la matureco de nia afero estas jam tute 

eksterduba, mi turnas min al vi, karaj samideanoj, kun 
peto, kiun mi jam antaü longe volis direkü al vi, sed kiun 
mi gis nun prokrastis, car mi timis fari gin tro frue. Mi 
petas, ke vi liberigu min de tiu rolo, kiun mi, pro kaüzoj 
naturaj, okupis en nia afero dum dudek kvin jaroj. Mi 
petas vin, ke de la nuna momento vi cesu vidi en mi 
" majstron," ke vi cesu honor! min per tiu titolo. 

Vi scias, ke tuj en la komenco de nia movado mi deklaris, 
ke mi ne volas esti mastro de Esperanto, sed ke la tutan 
mastrecon pri Esperanto mi en tuta pleneco transdonis al 
la esperantistoj mem. Vi scias ankaü, ke de tiu tempo mi 
ciam lojale agadis aü almenad penis agadi konforme al tiu 
deklaro. Mi donadis al vi konsilojn, kiel mi povis, sed 
neniam vi aúdis de mi la vortojn : " tion mi postulas " aú 
" tion mi deziras." Neniam mi provis altrudi al vi mian 
volon. Tamen, konsciante, ke gis sia plena fortiki¿o nia 
afero bezonas ian cnkorpigitan standardon, mi—laü via 
deziro—dum dudek kvin jaroj plenumudis tiun rolon, kiel 
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N-ro 113. 

Pri Projekto de Deklaracio pri la Esenco de la Esperantismo 
Wiister: Dekl Ant 

Paul Boulet, „Kongresa l.ibro. 1-a Univcrsata Kongreso en Boulngnc- 
iur-Mer."    1905, pag. SI—82. 

^Lingvo Internada"  X.  1905, n-ro 14, pag. 311. 

Tre multajn personojn fortenas de nia afero nur la nesdado 
de gia esenco. Oni pensas, ke ni volas mortigi la naciajn 
lingvojn, ke ni havas ¡ajn kasitajn celojn, ke Esperanto estas 
unu el multaj ekzistantaj lingvoj internaciaj, kies reciproka 
konkurado ne estas ankoraü finita, ke ni bátalas ne por ideo 
de lingvo internada, sed nur nepre por nia partía lingvo, ke 
Esperanto estas ia pure persona afero kaj fiiuj giaj partianoj 
dependas ciam de la konstante §angígontaj kapricoj de gia 
aut'oro, ke nia afero estas ia entrepreno komerca ktp. Se 
ciuj esperantistoj estas sufice elokventaj, por rebatí Síujn dir- 
itajn atakojn, kaj se ili ec rebatas, oni ne kredas al ili, car ili 
ne povas prezenti sufice kredíndajn pruvojn. Tial mi pensas, 
ke estus utile, se ni uzos la Kongreson en Boulogne-sur-Mer 
por ellabori ian oficialan deklaracion pri la esenco de la 
esperantismo, por ke tiu deklaracio subskribita de la reprezent- 
antoj de la esperantismo el ciuj landoj de la mondo, povu 
serví kiel plej bona rebatilo kaj fermu la buson al niaj kontraü- 
uloj kaj kalumniantoj. La Oficialan Deklaracion ni povus tuj 
post la Kongreso dissendi al ciuj plej gravaj gazetoj de la 
mondo. 

La Deklaracio estas tre grava ankaü por la esperantistoj 
mem, car gi difinus klare la principojn, kiujn por la bono de nia 
afero ciu esperantisto devas observi, por ke ni ciuj laboradu 
¿iam tute konsente kaj ne tiru la aferon ciu al  sia flanko. 

Mi atentigas la legantojn, ke mian proponon de Deklaracio 
mi tute ne prezentas kiel ion pretan, mi prezentas gin nur 
kiel ekzemplon. Se la principo de deklaracio placos al la 
Kongreso, tiam mi petos, ke diversaj personoj prezentu tiujn 
tekstojn de Deklaracio, kiujn ciu el ili proponas akcepti kaj 
post vocdonado ni elektos la plej bonan. 

Uzante la okazon, mi sciigas, ke krom la „Projekto de Ligo", 
kiun mi publikigis, kaj la „Projekto de Deklaracio", kiun mi 
nun publikigas, mi intends proponí al la Kongreso ankoraü 
du gravajn projektojn; sed por eviti tro multajn disputojn en 
la Kongreso, mi decidís forlasi mían intencon kaj la du aliajn 
projektojn mi prezentos iam poste ne al la kongreso, sed al 
la Centra Komitato, kiun la Kongreso- elektos. 
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N-ro 114.    Projektata Teksto de la „Deklaracio" 
kaj definitiva „Teksto de la Deklaracio" 

Wüstcr: Dekl 
F. Schnceberger, „Deta!a Raparlo pri la oficiala] parolado'] . . . de 

la Urina Univcrsala Kongreso de Esperanto en Bulonjo sur Maro." 
Oficejo de Esperanto & Stenograjio.   Laufen (Svisujo) 1905.   pag. 18-21. 

„Lingfo Internada" X. 1905, pag. 312—314 kaj 397—398. 
^Oficiala Ga:eto" I. 1908/09, pag. 202—203. 
^Esperantista Dokumentaro", kajero unua (Aug. 1906), pag. 31—32. 
^Esperantista Dokumentaro", kajerodudekdua (Aüg.l913),pag.2—3. 
„Gcrmana Esperantisto" II. 1905, pag. 111. 
(Ci tie mi donas samtcmpe [car tio estas ebla kaj rekomendindaj la 

projekton de la Deklaracio kune kun ¡a definitive dum la l-a Kongreso 
akceptita Deklaracio. La partojn de la „Projekto", kiujn oni for- 
strekis, mi donas en kursiva skribmaniero.) 

Car pri la esenco de la esperantismo multaj havas tre mal- 
veran ideon, tial ni subskribíntoj, reprezentantoj de la esperant- 
ismo en diversaj landoj de la mondo, kunvenintaj al la inter- 
nada Kongreso esperantista en Boulogne-sur-Mer, trovis necesa 
laü la propono de la aütoro de la Lingvo Esperanto doni la 
sekvantan klarigon: 

1. La esperantismo estas penado disvastigí en la tuta mondo 
la uzadon de lingvo neütrale homa, kiu „ne entrudante sin en 
la internan vivon de la popoloj kaj neniom celante elpusi la 
ekzistantajn lingvojn naciajn", donus al la homoj de malsamaj 
nacioj la eblon komprenígadi ínter sí, kiu povus serví kiel 
paciga lingvo de publikaj institucioj en tíuj landoj, kie diversaj 
nacioj bátalas ínter sí pri la lingvo, kaj en kiu povus esti 
publikigataj tiuj verkoj, kiuj havas egalan intereson por ciuj 
popoloj. Ciu alia ideo aú espero, kiun tiu aü alia esperant- 
isto ligas kun la esperantismo estos lía afero pure privata, 
por kiu la esperantismo ne respondas. 

2. Car en la nuna tempo neniu esploranto en la tuta mondo 
jam dubas pri tio, ke lingvo internada povas esti nur lingvo 
arta, kaj car el ciuj multegaj pruvoj, faritaj en la daüro de 
la lastaj du centjaroj, ciuj prezentas nur teoríajn projektojn, 
kaj lingvo efektive finita, ciufianke elprovita, perfekte vívipova 
kaj en ciuj rilatoj pleje taüga montrigis nur unu sola lingvo 
Esperanto, tial la amikoj de la ideo de lingvo internada, kon- 
sciante, ke teoría disputado kondukos al nescio, kaj ke la celo 
povas esti atingita nur per laborado praktika, jam de longe 
ciuj grupígis cirkaü la sola lingvo Esperanto kaj laboras por 
gia disvastígado kaj rícígado de gia literatura. (Sed se kon- 
traü ciu aterido iam  montrigus,  ke per ia  alia  vojo la ideo 
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Car pri la esenco de la esperantismo nuiltaj havas tie 
malveran ¡deon, tial ni subskribintoj, reprezentantoj de la 
esperantismo en diversaj landoj de la mondo, kunvenintaj 
al la internada Kongreso esperantista en Boulogne-sur- 
Mer, trovis necesa lad la propono de la aütoro de la Lingvo 
Esperanto doni la sekvantan klarigon: 

1. La esperantismo estas penado disvastigi en la tuta 
mondo la uzadon de lingvo nedtrale homa, kiu " ne 
entrudante sin en la internan vivon de la popoloj kaj neniom 
celanta elpusi la ekzistantajn lingvojn naciajn," donus al la 
homoj de malsamaj nacioj la eblon komprenigadi inter si, 
kiu povus serví kiel paciga lingvo de publikaj institucioj en 
tiuj landoj, kie diversaj nacioj bátalas inter si pri la lingvo, 
kaj en kiu povus esti publikigataj tiuj verkoj, kiuj havas 
egalan intereson por Oiuj popoloj. Ciu alia ideo aü espero, 
kiun tiu aü alia esperantisto ligas kun la esperantismo, estos 
lia afero pure privata, por kiu la esperantismo ne respondas. 

2. Car en la mina tempo neniu esploranto en la tuta 
mondo jam dubas pri tio, ke lingvo internacia povas esti 
nur lingvo arta, kaj car el ciuj multegaj provoj, faritaj en la 
daüro de la lastaj du centjaroj, duj prezentas nur teoriajn 
projektojn, kaj lingvo efektive finita, ciuflanke elprovita, 
perfekte vivipova kaj en ciuj rilatoj pleje taüga montrigis 
nur unu sola lingvo Esperanto, tial la amikoj de la ideo de 
lingvo internacia, konsciante, ke teoría disputado kondukos 
al nenio, kaj ke la celo povas esti atingita nur per 
laborado praktika, jam de longe ciuj grupigis cirkaü la sola 
lingvo Esperanto kaj laboras por gia disvastigado kaj 
ricigado de gia literaturo. (Sed se kontraít Ciu alendo iam 
tnontrigus, ke per ia alia vojo la ideo de lingvo internacia 

DEKLARACIO PRI ESPERANTISMO_ 

povas esli realigUa pli bonc, pli rápida, ol per Esperanto, ttam 
la aütoro de Esperanto ali¿os al tiu nova vojo kaj l/iinc kun li 
e>pcnb!c ankaít ciuj esperantistoj. i 

3. Car la aütoro de la lingvo Esperanto tuj en la komenco 
rifuzis unu fojon por Ciam ciujn personajn rajtojn kaj 
privilegiojn rílate tiun lingvon, tial Esperanto estas " nenies 
proprajo," nek en rilato materíala, nek en rílato morala. 

Materiala mastro de tiu <j¡ lingvo estas la tuta mondo kaj 
ciu deziranto povas eldonadi en aü pri tiu Oi lingvo ciajn 
verkoj n, kiajn li deziras, kaj uzadi la lingvon por ciaj eblaj 
celoj; kiel spiritaj mastroj de tiu Oi lingvo estos ciam 
rigardataj tiuj personoj, kiuj de la mondo esperantista 
estos konfesataj kiel la plej bonaj kaj plej talentaj verkistoj 

en tiu Oi lingvo. 
4. Esperanto havas neniun personan legdonanton kaj 

dependas de neniu aparta homo. Ciuj opinioj kaj verkoj de 
la kreinto de Esperanto havas, simile al la opinioj kaj verkoj 
de ciu alia esperantisto, karakteron absolute privatan kaj 
por neniu devigan. La sola, unufojon por ciam deviga por 
ciuj esperantistoj, fundamento de la lingvo Esperanto estas 
la verketo " Fundamento de Esperanto ", en kiu neniu havas 
la rajton fari (ce la plej malgrandan) Sangon. Se iu 
deklinigas de la reguloj kaj modeloj donitaj en la dirita 
verko, li neniam povas pravigi sin per la vortoj " tiel 
deziras aü konsilas la aütoro de Esperanto." Ciun ideon, 
kiu ne povas esti oportune esprimita per tiu materialo, kiu 
trovigas en la " Fundamento de Esperanto," ciu esperantisto 
havas la rajton esprimi en tia maniero, kiun li trovas la plej 
gusta, tiel sanie kiel estas farate en ciu alia lingvo. Fed pro 
plena unueco de la lingvo al ciuj esperantistoj estas 
rekomendate, imitadi kiel eble plej multe tiun stilon, kiu 
trovigas en la verkoj de la kreinto de Esperanto, kiu la plej 
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DUA PARTO 

multe laboris por kaj en Esperanto kaj la plej bone konas 
gian spiriton. 

15 i I'ii ciuj duboj, kiuj ajtoas cela tizado de la Hilero 
Esperanto, decidas ciam la Centra Komilalo /esperantista, 
elektita de la esperantista} de la tula mondo en la internaciaj 
kongresoj esperantistaj. Ciuj decido} de la Centra Komitato, 
Insania} la dubajn demandojn de la lingvo estas deviga} por 
Ciuj uzantojde la lingvo Esperanto; ciuj decido}, insania} la 
manieron de praklika agado, estas deviga} nur por tiuj 
persono}, kiuj deziras aparteni al la aktiva organizado 
esperantista.) 

5. (6.) Esperantista estas nomata ciu persono, kiu scias 
kaj uzas la lingvon Esperanto, tute egale por kiaj celoj li 
gin uzas. Apartenado al ¡a aktiva Societo esperantista por 
ciu esperantisto estas rekomendinda, sed ne deviga. 
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9.   PRIJ.A HOMARAN1SMO 

1. 

(Atitaü/tarolo al la "rusa broútro" (te 1900.* 

La homaranismo estas celado al pura homeco kaj al 
absoluta intergenta justeco kaj egaleco. 

La ideo de homaranismo naskigis de la antaüe ekzistinta 
ideo de " hilelismo ", de kiu ¿i distingigas nur per tio, ke la 
hilelismo koncernis nur unu homan grupon, dum la 
homaranismo koncernas ciujn popolojn kaj religiojn. 

La homaranismo estas instruo, kiu, ne deáirante la 
homon de lia natura patrujo, nek de lia lingvo, nek de lia 
religianaro, donas al li la eblon eviti Cían malverecon kaj 
kontraüparolojn en siaj nacia-religiaj principoj kaj komuni- 
kigadi kun homoj de ciuj lingvoj kaj religioj sur funda- 
mento neütrale-homa, sur principoj de reciproka frateco, 
egaleco kaj justeco. 

La homaranoj esperas, ke per konstanta reciproka 
komunikigado sur la bazo de neütrala lingvo kaj neütralaj 
religiaj principoj kaj moroj la homoj iam kunfandigos en 
unu neütrale-homan popolon, sed tio ci farigados iom-post- 
iom, nerimarkate kaj sen ia rompadu. 

Longan tempon la iniciatoroj de la homaranismo ne 
kuragis precize formuli siajn dogmojn, timante, ke tio, kio 
teorie Sajnis bona, en la praktiko eble montrigos neplenu- 
mebla. Sed en la jaro 1905 oknzis io, kio nenügis ciujn 
dubojn. En Augusto 1905 en la franca urbo Boulogne-sur- 
Mer havis lokon la unua tutmonda kongreso de esperant- 
istoj, kies sukceso superis ciujn atendojn. Pli ol mil homoj, 
kiuj alveturis el la plej diversaj landoj de la tuta mondo 
kaj apartenis al 22 diversaj popoloj kaj al la plej diversaj 
religioj kaj filozofiaj sistemoj, en la daúro de tuta semajno 
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VI. ORIGINALAJ POEMOJ 
La origínala) pocmoj 1—5 trovigas en la „Fundamcnta 

Krcstomatio" (ekz. V-a eldono, pag. 317—323), la poemo sub 
n-ro 6 en la  „Aldono"  (V-a eldono, pag. 459—460). 

Pri la lasta strofo al n-ro 6 kaj la pocmoj sub n-roj 7—9 
komparu la konccrnajn notojn. 

La poemoj 1—6 (= Wiister: Poem) prezentas, se oni studadas 
ilin atente, la tutan programon de Zamenhof en poezia formo, 
ne nur rílate la novan lingvon, sed ankaü rílate lian poliiikan 
pozicion kaj religion sentadon. 

Kelkaj legantoj cblc miros pri tío, ke la parto VI estas 
tiom malmultampleksa. Zamenhof verkis ja ankaü aliajn 
poemojn, sed ili ciuj estas nur tradukoj. 

N-ro I. La Espero 

I. En la mondón venís nova sentó, 
Tra  la mondo ¡ras forta voko; 
Per flugiloj de facila vento 
Nun de loko flugu gi al loko. 

Ne al glavo sangon soifanta 
ói la homan tiras familion: 
Al la mond' eterne militanta 
Gi promesas sanktan harmonion. 

2. Sub la sankta signo de 1' espero 
Kolektigas pacaj batalantoj, 
Kaj rapide kreskas la afero 
Per laboro de la esperanto)'. 

Forte staras muroj de  miljaroj 
ínter la popoloj dividitaj; 
Sed dissaltos la obstinaj h.iroj, 
Per la sankta amo disbatitaj. 

3. Sur neütrala lingva fundamento, 
Komprenante unu la alian, 
La popoloj faros en konsento 
Unu grandan rondón familian. 

Nía diligenta kolegaro 
En laboro paca ne lacigos, 
Gis la bela songo de 1' homaro 
Por eterna ben' efektivigos. 
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La Espero - La Vojo. — N-roj 1—2 

N-ro 2. La Vojo 

1. Tra densa mallumo briletas la celo, 
Al kiu kurage ni iras. 
Simile al stelo en nokta ciclo, 
Al ni la dirckton ¿i dirás. 
Kaj  nin  ne tímidas  la nolitaj  fanromoj, 
Nek batoj de 1' sorto, nck mokoj de 1' honioj, 
Car klara kaj rekta kaj tre difinita 
6i estas, la voj' elektita. 

2. Nur rekte, kurage kaj ne flankigantc 
Ni iru la vojon celitan! 
Ec guto malgranda, konstante frapante, 
Traboras la montón granitan. 
L'espero, ('obstino kaj la pacienco — 
Jen estas la signoj, per kies potenco 
Ni paso post paso, post longa laboro, 
Atingos la celon en gloro. 

3. Ni semas kaj semas, neniam lacigas, 
Pri V tempoj estontaj pensante. 
Cent semoj perdigas, mil semoj perdigas, - 
Ni semas kaj semas konstante. 
„Ho, cesu!"   mokante la homoj admonas, — 
„Ne ¿esu, ne cesu!"  en kor' al ni sonas: 
„Obst¡ne antaüen!  La nepoj vin benos, 
Se vi pacience eltenos." 

4. Se longa sekeco aü ventoj subitaj 
Velkantajn foliojn desiras, 
Ni dankas la venton, kaj, repurigitaj, 
Ni forton pli freSan akiras. 
Ne mortos jam nia bravega anaro, 
Gin jam ne timigos la vento, nek staro. 
Obstine gi pasas, provita, hardita, 
Al cel' unu fojon signita! 

5. Nur rekte, kurage kaj ne flankigante 
Ni iru la vojon celitan! 
Ec guto malgranda, konstante frapante, 
Traboras la montón granitan. 
L'espero, C obstino kaj la pacienco — 
Jen estas la signoj, per kies potenco 
Ni paso post paSo, post longa laboro, 
Atingos la celon en gloro. 
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VI. Origínala) Poenioj — Al la Fratoj - Mia Pensó - 
Ho, mia kor' - Prego sub la verda standardo. — N-roj 3—6 

N-ro 3. Al la Fratoj1 

1. Forte ni staru, fratoj amataj, 
Por nia sankta afero! 
Ni bataladu kune tenataj 
Per unu bela espero! 

2. Regas ankoraü nokto sen hiño, 
La mondo dormas obstine, 
Sed jam levigos baldaü la suno, 
Por lumi, brili senfine. 

3. Veku, ho veku, veku konstante, 
Ne timu ridon, insulton! 
Voku, ho voku, ripetadante, 
óis vi atingos adskulton! 

4. Dekon da fojoj vane perdigos 
La voko via ridata, — 
La dekunua alradikigos, 
Kaj kreskos frukto benata. 

5. Tre malproksime fiiuj ni staras 
La unuj de la aliaj . . . 
Kie vi estas, kion vi Faras, 
Ho, karaj fratoj vi miaj? 

6. Vi en la urbo, vi en urbeto, 
En la malgranda vilago, 
Cu ne forflugis kiel bloveto 
La tuta via kurago? 

7. Cu vi sukcese en via loko 
Kondukas nian aferon, 
Aü eksilentis jam via voko, 
Vi lacaj perdis esperón? 

8. Iras senhalte via laboro 
Honeste kaj esperante? 
Brulas la flamo en via koro 
Neniam malfortigante? 

9. Forte ni staru, hrave laboru, 
Kurage, ho nia rondo! 
Nia afero kresku kaj floru 
Per ni en tuta la mondo! 

10. Ni gin kondukos ne ripozante, 
Kaj nin lacigos nenio; 
Ni gin traportos,sankte jurante, 
Tra 1' tuta mondo de Dio! 

11. Malfacileco, malrapideco 
Al ni la vojon ne baros. 
Sen malhonora malkurageco 
Ni kion povos, ni faros. 

12. Staras ankoraü en la komenco 
La celo en malproksimo, — 
Ni gin atingos per la potenco 
De nia fort a animo! 

13. Ni gin atingos per la potenco 
De nia sankta fervoro, 
Ni gin atingos per pacienco 
Kaj per sentima laboro. 

14. Glora la celo, sankta  I' afero, 
La venko — baldaü gi venos; 
Levos la kapon  ni kun fiero, 
La mondo goje nin benos. 

15. Tiam atendas nin rekompenco 
La plej majesta kaj rica: 
Nia laboro kaj pacienco 
La mondón faros felica! 

Ci tiu pocmo jam 18S9 apcris en „La Esperantisto". 
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N-ro 4. Mia Pensó 

1. Sur la kampo, for de 1' mondo, 
-,   Antaü nokto de somero, 

, •   Amikino en la rondo 
Kantas kanton pri I' espero. 
Kaj pri vivo detruita 
Si rakontas kompatante, — 
Mia vundo refrapita 
Min doloras resangante. 

3. Mia pensó kaj turmento, 
Kaj doloroj kaj esperoj! 
Kiom de mi en silento 
Al vi iris jam oferoj! 
Kion  havis mi  plej  karan 
La junecon — mi ploranta 
Metis mem sur la altaron 
De la devo ordonanta! 

2. „Cu vi dormas?  Ho, sinjoro,       4. Fajron sentas mi interne, 
Kial tia senmoveco? 
Ha, kredeble rememoro 
El la kara infaneco?" 
Kion diri?   Ne ploranta 
Povis esti parolado 
Kun fraülino ripozanta 
Post somera promenado! 

N-ro 5. 

1. Ho,miakor',ne batumaltrankvile, 
El mia brusto nun ne saltu for! 
Jam teni min ne povas mi facile, 
Ho, mia kor'! 

Viví ankaü mi deziras, — 
lo pelas min eterne, 
Se mi al gajuloj iras . . . 
Se ne placas al la sorto 
Mia peno kaj laboro — 
Venu tuj al mi la morro, 
En espero — sen doloro! 

Ho, mia kor' 

2. Ho, mia kor'! Post ionga laborado 
Cu mi ne venkos en decida hor'! 
Sufiée! trankviligu de 1' batado, 
Ho, mia kor'! 

Jfi 

N-ro 6. Prego sub la verda standardo 

1. Al Vi, ho potenca senkorpa mistero, 
Fortego, la mondón reganta, 
Al Vi, granda fonto de 1' amo kaj vero 
Kaj fonto de vivo konstanta, 
Al Vi, kiun ciuj malsame prezemas, 
Sed ciuj egale en koro Vin sentas, 
Al Vi, kiu kreas, al Vi, kiu regas, 
Hodiad ni pregas. 

2. Al Vi ni ne venas kun kredo nacia, 
Kun dogmoj de blinda fervoro: 
Silentas nun ciu disput' religia 
Kaj regas nur kredo de koro. 
Kun gi, kiu estas ce ciuj egala, 
Kun gi, la plej vera, sen trudo bátala, 
Ni staras nun, filoj de 1' tuta homaro 
Ce Via altare 
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VI. Oiiginalaj Poemoj — Al la Fratoj - Mia Pensó 

N-ro 3. Al la Fratoj1 

1. Forte ni staru, fratoj amataj, 
Por nia sankta afero! 
Ni bataladu kune tenataj 
Per unu bela espero! 

2. Regas ankorad nokto sen luno, 
La mondo dormas obstine, 
Sed jam levigos baldad la suno, 
Por lunii, brili senfine. 

3. Vcku, ho veku, veku konstante, 
Ne timu ridon, insulton! 
Voku, ho voku, ripetadante, 
óis vi atingos adskulton! 

4. Dekon da fojoj vane perdigos 
La voko via ridata, — 
La dekunua alradikigos, 
Kaj kreskos frukto benata. 

5. Tre malproksime ciuj ni staras 
La imuj de la aliaj . . . 
Kie vi estas, kion vi faras, 
Ho, karaj fratoj vi miaj? 

6. Vi en la urbo, vi en urbcto, 
En la malgranda vilago, 
Cu ne forflugis kiel bloveto 
La tuta via kurago? 

7. Cu vi sukcese en via loko 
Kondukas nian aferon, 
Aü eksilentis jam via voko, 
Vi lacaj perdis esperón? 

8. Iras senhalte via laboro 
Honeste kaj esperante? 
Brillas la flanio en via koro 
Neniam malfortigante? 

9. Forte ni staru, brave laboru, 
Kurage, ho nia rondo! 
Nia afero kresku kaj floru 
Per ni en tuta la mondo! 

10. Ni gin kondukos ne ripozante, 
Kaj nin lacigos nenio; 
Ni gin traportos, sankte jurante, 
Tra 1' tuta mondo de Dio! 

11. Malfacileco, malrapideco 
Al ni la vojon ne baros. 
Sen malhonora malkurageco 
Ni kion povos, ni faros. 

12. Staras ankoraü en la komcnco 
La celo en malproksimo, — 
Ni gin atingos per la potenco 
De nia forta animo! 

13. Ni gin atingos per la potenco 
De nia sankta fervoro, 
Ni gin atingos per pacienco 
Kaj per sentima laboro. 

14. Glora la celo, sankta I' afero, 
La venko — baldad gi venos; 
Levos la kapon ni kun fiero, 
La mondo goje nin benos. 

15. Tiam atendas nin rekompenco 
La plej majesta kaj rica: 
Nia laboro kaj pacienco 
La mondón faros felica! 

Ci tiu poemo ¡am 18S9 aperis en „La Esperantisto" 
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Ho, mia kor' - Prego sub la verda standardo. — N-roj 3—6 

N-ro 4. Mia Pensó 

1. Sur la kampo, for de 1' mondo, 
Antaü nokto de somero, 

•    Amikino en la  rondo 
Kantas, kanton  pri 1' espero. 
Kaj pri vivo detruita 
Si rakontas kompatante, — 
Mia vundo refrapita 
Min doloras resangante. 

2. „Cu vi dormas?  Ho, sinjoro, 
Kial tia senmoveco? 
Ha, kredeble rememoro 
El la kara infaneco?" 
Kion diri?  Ne ploranta 
Povis esti parolado 
Kun fraülino ripozanta 
Post somera promenado! 

3. Mia pensó kaj turmento, 
Kaj doloroj kaj esperoj! 
Kiom de mi en silento 
Al vi iris jam  oferoj! 
Kion havis mi plej karan 
La junecon — mi ploranta 
Metis mem sur lá altaron 
De la devo ordonanta! 

4. Fajron sentas mi interne, 
Vivi ankaü mi deziras, — 
lo pelas min eterne, 
Se mi al gajuloj iras . . . 
Se ne placas al la sorto 
Mia peno kaj laboro — 
Venu tuj al mi la morto, 
En espero — sen doloro! 

N-ro 5. Ho, mia kor' 

1. Ho,miakor',nebatumaltrankvile, 2. Ho, mia kor'! Post longa laborado 
El mia brusto nun ne saltu for! Cu mi ne venkos en decida hor'! 
Jam teni min ne povas mi facile, Sufice! trankviligu de 1' batado, 
Ho, mia kor'! Ho, mia kor'! 

N-ro 6. Prego sub la verda standardo 

1. Al Vi, ho potenca senkorpa mistero, 
Fortego, la mondón reganta, 
Al Vi, granda fonto de 1' amo kaj vero 
Kaj fonto de vivo konstanta, 
Al Vi, kiun ciuj malsame prezentas, 
Sed ciuj egale en koro Vin sentas, 
Al Vi, kiu kreas, al Vi, kiu regas, 
Hodiau ni pregas. 

2. Al Vi ni ne venas kun kredo nacía, 
Kun dogmoj de blinda fervoro: 
Silentas nun ciu disput' religia 
Kaj regas nur kredo de koro. 
Kun gi, kiu estas ce ciuj egala, 
Kun gi, la plej vera, sen trudo bátala, 
Ni staras nun, filoj de I' tuta homaro 
Ce Via altaro. 
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VI. Origínala) Poemoj — Lasta strofo „Prego sub la verda standardo" 

3. Homaron Vi kreis perfekte kaj bele, 
Sed ¿¡ sin dividís bátale; 
Popólo popolon atakas kruele, 
Frat' fraton atakas Sakale. 
Ho, kiu ajn estas Vi, forto mistera, 
Aüskultu  la voéon  de  I' prego sincera, 
Redonu la paeon al  la ¡nfanarü 
De 1' granda homaro! 

4. Ni juris labori, ni Juris batali, 
Por reunuigi I' homaron. 
Subtenu nin, Forto, ríe lasu nin fali, 
Sed lasu nin venki la barón; 
Donacu Vi benon al nia laboro, 
Donacu Vi forton al nia fervoro, 
Ke ciam ni kontraü atakoj sovagaj 
Nin tenu kuragaj. 

5. La verdan standardon tre alte ni teños; 
Gi signas la bonon kaj belon. 
La Forto mistera de I' mondo nin benos, 
Ka) nian atingos ni celon. 
Ni inter popoloj la murojn detruos, 
Kaj ili ekkrakos kaj ili ekbruos 
Kaj falos por ¿iam, kaj amo kaj vero 
Ekregos sur tero. 

N-ro 6 a. 
Lasta strofo de la „Prego sub la verda standardo"1 

Kunigu la fratoj, plektigu la manoj, 
Antauen kun pacaj armiloj! 
Kristanoj, hebreoj aü mahometanoj 
Ni ciuj de Di' estas filoj. 
Ni ciam memora pri bon' de I'homaro, 

!• Kaj malgraü malhelpoj, sen halto kaj staro 
Al frata la celo ni iru obstine    . 

Antauen, senfine! 

1 D-ro Zamenhof mem ne presigis gin en la „Krestomatio". Do, gi 
hodiaü estas matmulte konata. ói estas publikigita el „Tra la mondo" 
n-ro 2 (kiu ne estis al mia dispono) en „British Esperantist" II. 1906, 
n-ro 14, pag. 18. Cetere gi ankaií trovigas en „Devcno kaj Historio de 
Esperanto", n-ro 2, Praha, 1908, pag. 8—12 je la fino de la kongresa 
parolado en Boulogne-sur-Mer; sed tie Zamenhof ne citis gin, sed nur ¡a 
strofojn 1—5. 
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Al la „Esperantisto" - Saluto al „Verda Radio" - Pluvo. — N-roj 6—9 

N-ro 7. Al la ,, Esperantista" 
A. Grabowski „La Liro de la Espcrantistoj", Nürnberg, W. Tümmel's 

Buch- and Kunstdruckerei 1893, pag. 5. 

1. En bona hor'l   Ni aüdís la signalon 
Kaj1 bataleme saltas nia koro. 
Konduku  nin, komencii  la butalon 
Sub bona stelo, en feliúa horo! 

2. Amikoj de proksime, malproksime, 
Salutas vin, ho nia luma stelo! 
Konduku nin, senhalte kaj sentime, 
Al nia granda, sankta, glora celo! 

3. Ne tre facila estos nia vojo 
Kaj ne malmulte ankaü ni suferos; 
Sed batalante, kun plej granda ¿ojo 
Senhalte ni laboros kaj esperos. 

4. For estas jam la baroj de l'komenco, 
L' unua muro estas trarompita, 
Kaj doléa estos nia rekompenco, 
Kiam la celo estos alvenita.' 

N-ro 8. Saluto al  „Verda Radio"' 

Vi, „Verda Radio", ekbrilo, karulo, 
Per brilo fortika, per brilo konstanta, 
Kaj malgraü malhelpoj de 1' norda nebulo 
Vi restu fidiga, vi restu lumanta, 
Ke ni vin rigardu kaj diru: „gi estas, 
Gi provojn ne faras, gi vivas, gi restas". 

N-ro 9. Pluvo 

„Tutmonda Espero" (Kataluna Espcrantisto) 11. 1909, pag. 114. 
„British Espcrantist" X. 1914, n-ro 120, pag. 239. 

1. Pluvas kaj pluvas kaj pluvas kaj pluvas 
Sencese, senfine, senhalte, 
El 2iel' al la ter', el ciel' al la ter' 
Are gutoj frapigas resalte. 

1 Anstataü „kaj" Grabowski ciam skribas „ed", sed estas evidente, 
ke li faris tion sen interkonsento kun d-ro Zamenhof. 

2 ne preseraro!  Komp. ankaü la noton al II. 3, sur pag. 39. 
* „Verda Radio" estas almanako de origínala]' verkoj, eldonita 1911 

en Riga de la samnoma Esperantista Literatura Rondeto. 
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2. Tra la sonoj de 1' pluvo al mía orelo 
Murmurado penetras mistera, 
Mi revante aQskultas, mi volus kompreni, 
Kion dirás la voco aera. 

3. Kvazatí ia sopir' en la voco kaslgas 
Kaj aüd¡¿as en g¡ rememoro ... 
Kaj per sento plej stranga, malgoja kaj goja 
En mi batas konfuze la koro. 

4. Cu la nuboj pasintaj, jam ofte viditaj, 
Rememore en mi revivigis, 
A0 mi revas pri 1' sun', kiu baldaü aperos, 
Kvankam gi en la nuboj kasigis? 

5. Mi ne volas esplori la sentón misteran, 
Mi nur revas, mi guas, mi spiras; 
Ion fresan mi sentas, la freSo min logas, 
Al la freso la koro min tiras. 
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IV. Parolado) 

Ni komencu en felica horo niajn kongresajn laborojn kaj 
festojn, al la unuaj ni penu doni la plej bonan sukceson, en 
la duaj ni Serpu kuragon kaj forton por la laboroj de la jaro 
venonta. 

N-ro 10. 
Parolado pri Universala Esperanto-Asocio 

ce la malferma kunveno de U.E.A. en Barcelona 1909 
Vüstcr: Par UEA 

D-ro P. Corrct „Raportn pri la Kvina Kongreso Barcelona HI09", 
pag. 22-23. 

„Esperanto" (Genéve) V. n-ro 62, Sept. 1909. 
„Lingvo Internada" XIV. 1909, pag. 406—407. 

Estimataj membroj de U.E.A.! — S-ro Mudie, via prezi- 
danto, petis, ke mi diru ce via kunveno kelkajn vortojn de 
laudo afi mallaüdo pri la agado de via Asocio. Cu mi esprimos 
laüdon aü mallaüdon, la respondo ne povas esti duba: post la tiel 
bonaj kaj gravaj raportoj, kiuj estis legitaj, post la agado, kiu 
en la daúro de la lasta jaro estis plenumita de U.E.A., ne povas 
resti ec la plej malgranda dubo pri tio, ke, lasante flanke la 
instituciojn oñcialajn, U.E.A. farigis la plej grava institucio de 
nia movado kaj gi al nia afero alportos pli kaj pli da utileco. 

Antaü kvin jaroj, ce la Bulonja Kongreso, estis prezentita 
projekto de generala organizajo por la tuta esperantistaro. La 
Kongreso tiam ne volis tiun projekton kaj per deklaro difínis, 
ke estas nomata esperantisto ciu persono, kiu scias kaj uzas 
Esperanton tute egale por kiaj celoj, kaj ke nia movado ne 
estas oficíale ligita kun ia speciala idéalo, kvankam la plej mul- 
taj el la esperantistoj ja sentis tiun idealon kaj estis konstante 
gvidataj de gi. Sed kelkaj esperantistoj havis la bonan ideon 
fari per vojo privata tion, kion oficíale fari ni ne povis. Ili 
kunigis ne ciujn esperantistojn, sed nur tiujn personojn, kiuj, 
akceptinte la internan ideon de esperantismo, deziras esti unu- 
igitaj en internada organizajo, por reciproka sinservado kaj 
alproksimigado, car ili pensas, ke ili tiamaniere pli kaj pli 
multigos inter si ligilojn de solidareco kaj sian celon atingos 
pli rapide, ol per izóla agado. 

U.E.A. unuigas do ne ciujn esperantistojn, sed ciujn espe- 
rantismanojn, t. e. ciujn tiujn homojn, kiuj konsideras ne nur 
Esperanton en gia ekstera lingva formo, sed ankaü gian inter- 
nan ideon. Ke la pli granda parto de la esperantistaro kon- 
sentas kun tiu ci ideo pruvas la fakto, ke en malmulte da 
tempo via Asocio ricevis la plej favoran akcepton en nia mo- 
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vado. Oni file komprenas, ke U.E.A. uveras taügan neütralan 
fundamenton por fiiuj interhomaj rilatoj kaj servoj, kaj el tiu 
ci reciproka sinhelpado rezultos pli da amikeco kaj estimo inter 
la gentoj, kaj forigos la baroj, kiuj malhelpas ilian pacán inter- 
komunikigon. En tiu ci principo kusas la cefa graveco de via 
Asocio. 

Dum la oficiala esperantistaro, laú la deklaro de Boulogne, 
estas devigata al plena neütraleco rílate al tio kaj devas sin 
limigi nur al pure esperantaj demandoj, U.E.A., cargi reprezentas 
nur personojn, kiuj deziras esti organizataj pro difinita celo 
aprobita de ili, povas fari gravan laboron, kiu havos grandan 
signifon  rílate al la interna ideo de esperantismo. 

Mi do estas plene konvinkita pri la utileco de via Asocio 
kaj la esperantisma karaktero de la laboro, kiun gi jam plenumis 
kaj ankaü plenumos. Mi fine sentas la devon gratuli kaj danki 
la sindonajn fondíntojn de U.E.A., kiuj per sia obstina laboro 
kaj penado povis alkonduki tiun institución sur la bonan vojon, 
kie gi nun staras. Mi de via Asocio atendas multe da bono 
por nia afero, kaj mi tutkore esperas, ke U.E.A. faros ciam 
pli gravajn progresojn kaj per sia rápida plifortikigo nin sovos 
antaúen al la baldada realigo de esperantismo. 

N-ro 11.    Sesa Kongreso 1910 en Washington 
Wüster: Par VI 

JJngvo internada" XV. 1910, pag. 396-403. 
1. Al. Warden „Raporto pri la Sesa Kongreso" ktp., Paris, 1910. 

Presa Esp. Societo, pag. 14—21. 
^Oficiala Ga:cta" til. 191011, pag. 103—109. 
^Esperantista Dokumentaro". Kajcro Dck-sesa (Dec. 1910), pag.1 — 7. 
„l.a Kcvuo" V. 1910:11, pag. 49—55. 
„Eho Esperantista" V. 1910 (Monata aldono de /' „Echo" Berlin). 

Eldonejo I.Ñ. Schorcr G.m.b.H. 
„Rt<nd um die Welt" (Cirkañ la mondo) I. 1910, pag. 250—258 (kun 

germana traduko). 

Lando de libereco, lando de estonteco, mi vin salutas! 
Lando, pri kiu revís kaj nun ankoraü revas multaj suferantoj 
kaj senkulpaj persekutatoj, mí vin salutas! Regno de homoj, 
kiu apartenas ne al tiu aü alia gento aü eklezio, sed al ciuj 
síaj honestaj filoj, mi klinas min antaü vi, kaj mí estas felica, 
ke la sorto permesís al mi, vin vidí kaj spiri almenaü dum 
kelka tempo vian liberan, de neniu monopolígitan aeron. 

Saluton al vi, Usono, plej potenca reprezentanto de la "nova 
mondo. Ni, filoj de la malnova kaj maljuna kontinento, venis 
al vi kiel gastoj; sed ne vidama turismo ensipigis nin, ne la 
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espero de ia komerca akiro pelis nin al via bordo; ni venis 
al vi, por alporti al vi novan sentón kaj novan ideon, ni venis, 
por alporti novan kuragon al tiuj niaj samideanoj kaj samide- 
alanoj, kiuj gis nun laboris inter vi kaj kies vortoj pri ¡a nova 
popólo eble sajnis al vi tro fabelaj. Peco de tiu miksdevena 
kaj tamen lingve kaj kore unuígita popólo nun staras antaü 
vi reale kaj vivante. Rigardu nin, aüskultu nin, kaj konvinkigu, 
ke ni ne estas fabelo. Ni estas diversgentanoj, kaj tamen ni 
sentas nin kiel samgentanoj, car ni komprenas nin kiel sam- 

•gentanoj, havante nenian bezonon humiligi aü fremdlingve 
balbutigi unu la alian. Ni esperas, ke dank' al nia laborado 
pli aü malpli frue la tuta mondo similigos al ni kaj fangos 
unu granda homa gento, konsistanta el diversa) familioj, interne 
apartlingvaj kaj apartmoraj, sed ekstere samlingvaj kaj sam- 
moraj. Al tiu nia laborado, kiu celas krei iom post ioni unu- 
igitan, sekve fortigitan kaj spirite altigitan homaron, ni nun 
invitas vin, filoj de Usono. Kaj ni esperas, ke nia voko ne 
restos vana, sed gi baldaü ehe resonos en ciuj anguloj de via 
lando kaj tra tuta via kontinento. 

Nur tre malmultaj el ni povis veni en vian landon, fiar ni, 
esperantistoj, ne estas homoj ricaj; de nia nuna kongreso ni 
sekve ne povas atendi gravajn decidojn, kiuj havus signifon 
por la tuta esperantistaro. Ni venis al vi, Usonanoj, precipe 
por pasigi en via mezo kaj antaü viaj okuloj unu semajnon 
de nia esperantista vivo, por montri al vi almenaü malgrandan 
pecon de tiu vivo, por alporti al vi semon; kaj ni esperas, 
ke post nia foriro tiu semo potence germos kaj kreskos, kaj 
en via lando nia afero baldaü havos siajn plej fervorajn kaj 
plej gravajn apostolojn. 

En via lando, Usonaj samideanoj, nia afero estas ankoraü 
tro juna, kaj multaj el vi ne ellaboris al si ankoraü tute klaran 
jugon pri gi; tial permesu, ke mi almenaü iom esploru antaü 
vi la vojon, kiun ni iras. 

Kion celas la esperantista movado? Gi celas atingí reci- 
prokan komprenadon inter ciuj homoj kaj popoloj. Por kio ni 
bezonas tian reciprokan komprenadon? Kiaj estas la sekvoj, 
kiujn ni atendas de gi? Kial ni deziras, ke gi estu nepre sur 
fundamento neütrala? Kial ni tiel persiste laboras por gi? 
Kia estas la spirito, kiu nin ciujn ligas inter ni? Pri ció c¡ 
tio mi jam multe párolis, kaj mi ne volas nun ripeti miajn 
vortojn, des pli, ke £iu el vi post kelka meditado facile mem 
trovos la respondojn.   Antaü vi, praktikaj amerikanoj, mi volas 
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analizi alian demandon, nome: Su ni kun nia laborado staras 
sur vojo tute certa, aü Su ni povas timi, ke ¡am nia tuta 
laborado montrigos vana? Nur plena konscio pri la irota vojo 
donas al la marsantoj sufice da energio, por kontraübatali Siujn 
malfacilajojn, kiuj trovigas sur la vojo. 

La celo, por kiu ni laboras, povas esti atingita per du 
vojoj: aü per laborado de homoj privataj, {. e. de la popolaj 
amasoj, aü per dekreto de la registaroj. 'Plej kredeble nia 
afero estos atingita per la vojo unua, car al tia afero, kiel 
nia, la registaroj venas kun sia sankcio kaj helpo ordinare nur 
tiam, kiam ció estas jam tute preta. Kia devas esti la karak- 
tero de la unua vojo, pri tio neniu povas dubi; pri afero, kies 
tuta esenco kaj vivo estas bazita sur interkonsento, Siu kom- 
prenas tre bone, ke laborado de amasoj povas gin konduki al 
celo nur tiam, se ciuj laboras unuanime. En tia afero, se gi 
per si mem montrigis vivipova, konkordo estas la plej certa 
garantió de senduba sukceso, malkonkordo signifas la morton. 
Tion komprenas tre bone niaj samideanoj, kaj tial ili kun indigno 
ForpuSas Siun, kiu volas delogi ilin de la komuna vojo. Sed 
iufoje en la kapo de tiu aü alia samideano aperas la sekvanta 
demando: kio estos la sekvo, se la solvon de la internaci- 
lingva problemo volos iam preni sur sin ia granda forto, 
kontraü kiu ni fiiuj estas tro senfortaj, ekzemple la registaroj 
de la mondo? Cu ni devas timi, ke ili eble elektos alian solvon, 
ol  ni  elektis,  kaj  tiamaniere nia tuta laborado fangos vana? 

Por trovi klaran respondón al tiu demando, ni prezentu 
al ni, ke la registaroj de la mondo aü iaj aliaj grandaj kaj influaj 
potencoj starigis aütoritatan komitaton, kiu devas decidi, kia 
lingvo devas Farigi internada. En la artikolo „Esenco kaj 
Estonteco", kiun multaj el vi legis en la ^Fundamenta Kresto- 
matio", mi analizis tiun demandon detale, kaj mi montris tute 
klare tion, pri kio en la nuna tempo jam neniu esploranto 
dubas, nome, ke tia komitato, pri kiu mi párolis, neniel povus 
elekti ian lingvon nacían, nek ian lingvon mortintan, nek ian 
lingvon kun plene elpensita vortaro, sed gi devus nepre elekti 
nur aü Esperanton en gia nuna Formo, aü Esperanton iom 
sangitan. Se la komitato, kontraü ciuj postuloj de la prudento, 
volus fari ian alian decidon, gia decido restus nur decido papera 
kaj praktike absolute senvalora. Nun ni rigardu, kia estas la 
sola maniero, en kiu la komitato povus solvi la lastan alter- 
nation. 

Plej nature kaj plej kredeble estas, ke la komitatanoj re- 
zonados simple en la sekvanta maniero: „Ekzistas lingvo arte- 
Farita,  kiu  montrigis  tute  vivipova, bonege  Funkcias,  bonege 
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sin tenas jam multe da jaroj, kreis grandan literaturon, ella- 
boris sian spiriton kaj vivon k.t.p.; sekve, anstataü fari tute 
senbezone kaj sencele riskajn novajn eksperimentojn, ni simple 
akceptu tion, kio jam ekzistas, ni donu al gi la aütoritatan 
apogon de la registaroj, kiujn ni reprczentas, kaj tiam la tuta 
eterna problemo estos tuj plene solvita, kaj de morgaü la tuta 
civilizita homaro  reciproke sin komprenos". 

Tia, mi ripetas, estas la plej natura decido, kiun ni povas 
atendí de la registare elektota komitato. Sed ni supozu, ke la 
komitato trovos, ke diversaj sangoj en Esperanto estas efektive 
tre necesaj.    Kiel do gi agos? 

Antaü ció gi sin demandos, Su gi estas sufice forta, por 
altrudi sian teorian volon al tiuj multaj miloj da homoj, kiuj 
gis nun estis la solaj laborantoj en la afero. La esperantistoj 
laboris dum longa vico da jaroj, multe laborís, multe oferis 
kaj kun tre granda malfacileco fine akiris tion, kio dum multaj 
miljaroj sajnis neakirebla kaj kio, unu fojon perdita, neniam 
plu reakirigus, car la mondo perdus la tutan konfidon al la 
internacilingva ideo. Sekve éiu prudenta komitato dirus al si: 
ni devas esti tre singardaj, por ke, anstataü akceli la aferon, 
ni gin ne pereigu por ciam. Se la komitato scius, ke gin 
elektis ekzemple nur ia nun tre malgranda kaj malgrava landeto, 
ke la elekto estis nur tute senvr.lora formalajo, ke la elektintoj 
tute sin ne interesas pri la afero kaj ne havas ec la plej mal- 
grandan intencon gin subteni, nek la forton por tio, tiam pruden- 
taj komitatanoj nur simple esprimus sian opinion kaj dezirojn 
pri diversaj farindaj sangoj en Esperanto kaj lasus la akcepta- 
don aü neakceptadon al la decido de la esperantistoj mem, 
sed neniam komencus konkuradon kontraü la esperantistaro, 
car ili komprenus, ke morale tio estus nur peko kontraü la 
internacilingva ideo kaj praktike gi pli aü malpli frue kon- 
dukus nur al fiasko. 

Nun ni supozu, ke por la decido de la demando pri lingvo 
internacia estas kreita komitato, kiu havas forton ne fikcian 
sed efektivan kaj grandan. Antaüe mi jam montris, ke 
se tia komitato ne volos, ke gia decido restu praktike absolute 
senvalora, gi povos preni nur aü Esperanton aü ion tre similan 
al Esperanto. Mi diris jam, ke plej kredeble gi akceptos simple 
Esperanton en gia nuna formo. Sed ni supozu, ke gi tion ne 
volos fari; kiel do gi agos? Car gi komprenos tre bone, ke, 
por krei vivipovan lingvon, tute ne suncas esti instruita homo 
kaj diri al si „mi kreos"; ke oni ne povas tion fari laü mendo 
en la daüro de kelke da semajnoj; ke tio postulas tre longan, 
fervoran, sindoneman, amoplenan laboradon, elprovadon,  tra- 
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sentadon k.t.p.; kaj car gi scios, ke ekzistas jam lingvo, super 
kiu multe da homoj tre longe laboris, kiu havas multejaran 
historion kaj tutan vivon, ke tiu lingvo bonege funkcias, kaj 
nur malmultaj punktoj povas en gi esti disputeblaj: tial estas 
tute kompreneble, ke, se la komitato traktos sian taskon serioze, 
¿i nc riskos preni sur sin mem la kreadon de tute nova lingvo, 
nek prenos alian lingvan projekton, kiun la vivo ankoraü ne 
sufice elprovis, nek komencos tute senbezone, sekve neprudente 
bataladon kontraü tiuj, kiuj gis m°n laboris en la afero, sed 
gi prenos Esperanton kaj faros en gi tiujn sangojn, kiujn gi 
trovos necesaj. 

Al kiu la komitato komisius la faradon de la sangoj? En 
la tempo prepara, kiam estus necese esplori principe la de- 
mandon, kian lingvon oni devas elekti, la komitato povus 
komisii la laboron al kiu ajn, zorgante nur, l:e la elektitoj 
estu homoj prudentaj kaj senpartiaj kaj komprenu la tutan 
respondecon, kiun ili preñas sur sin. Sed kiam la lingvo estus 
jam elektita kaj oni decidus fari en gi sangojn, kun kiu oni 
konsiligus pri tiu laboro? La plej simpla prudento kaj la plej 
simpla komprenado de sciencaj metodoj dirás, ke pri tia laboro 
oni devus konsiligi ne kun personoj, kiuj konas la lingvon de 
ekstere, sed antaü ció kun personoj, kiuj plej bone konas 
la lingvon interne, kiuj plej multe laboris por gi, plej multe 
praktike gin uzis kaj sekve havas en gi plej grandan sperton 
kaj plej bone konas giajn mankojn efektivajn. Ciu komprenas 
tre bone, ke fari sangojn en iu lingvo, gvidante sin nur per 
ekstera sajno kaj ne konsiliginte kun personoj, kiuj plej bone 
konas tiun lingvon, estus tia infanajo, kiun certe nenia komi- 
tato povus fari, se gi traktus sian taskon serioze kaj ne estus 
sugestiata de personoj, kiuj havas ian kasitan celon. 

Kaj se la komitatanoj decidos fari sangojn en Esperanto, 
kion ili povos sangi? Se ili ekzemple volos diri: „tiu vorto 
estas prenita el lingvo, kiun parolas cent milionoj, tial ni el- 
jetu gin kaj prenu vorton el lingvo, kiun parolas cent dudek 
milionoj", aü se ili dirus: al ni ne placas la praktike tute 
bona vorto „estas", ni prefaras „esas" . . ., k.t.p., tio estus 
ja simple infanajo, kiun seriozaj homoj certe ne permesus al 
si, car ili komprenus, ke en lingvo, kiu havas jam multejaran 
vivon, sangi grandan amason da vortoj, pro simpla kaprico, 
pro ¡a pure teoría kaj praktike absolute senvalora motivo, estus 
sensencajo. Memorante, ke oni atendas de ili ne ian teorian 
filologian amuzigon, sed laboron praktikan, ili kompreneble 
sangus nur tiajn vortojn aü formojn, kiuj montrigis kiel mal- 
bonaj per si mem, malbonaj absolute, grave maloportunaj 
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por la uzantoj de la lingvo. Sed se vi trarigardos fiiujn 
kritikojn, kiuj estis faritaj kontraü Esperanto en la daüro de 
dudek tri jaroj — kaj Esperanton ja kritikis jam multaj miloj 
da homoj, kaj certe neniu ec plej malgranda el giaj mankoj 
restis kasita — vi trovos, ke la grandega plimulto el tiuj 
kritikoj estas simple personaj kapricoj. La nombro de tiuj 
sangaj proponoj, kiuj efektive povus havi ian praktikan valoron, 
estas tiel malgranda, ke il¡ ciuj kune okupus ne pl¡ ol unu 
malgrandan folieton, kiun ciu povus ellerni en duonhoro; sed 
ec inter tiuj tre malmultaj supozeblaj sangoj la plej gravaj 
estas nur plibonigo sajna, sed en efektiveco ili post pli 
matura pripenso montrigus eble nur kiel malplibonigo. Tiel 
ekzemple la forigo de la supersignoj kaj de la akuzativo, kion 
mi antaü dekses jaroj proponis, por liberigi de la turmentantoj 
kaj faciligi la propagandon, kaj kion postulas la plimulto de 
la reformistoj, tiu sango en la nuna tempo, kaj tiom pli antaü 
la okuloj de registare starigota kaj sekve forton havanta komi- 
tato, devas aperi kiel tute ne akceptebla, car gi prezentus 
kripligon de la interna valoro de la lingvo, por placi al giaj 
eksteraj rigardantoj, forigon de necesaj gravaj sonoj el la lingvo 
kaj de libera vortordo kaj klareco por . . . ke la presistoj ne 
bezonu elspezi kelke da spesmiloj kaj la komencantoj ne havu 
kelkan malfacilajon. 

Se vi prenos ian artikolon esperantan, prezentitan de niaj 
kontraüuloj por senkreditigi Esperanton, vi preskaü fiiam trovos 
nur unu aferon: grandan amasigon de la plurala finigo „j"; tiu 
malfelica „j", kiun neniu tamen kuragas kritiki en la bela greka 
lingvo, estas la kvintesenco de ciuj terurajoj, kiujn niaj kon- 
traüuloj montras en Esperanto! 

Unuvorte, ciu el vi povas facile konvinkigi, ke se iam 
registare starigota komitato decidos fari sangojn en Esperanto 
kaj se tiu komitato traktos sian taskon serioze, gi povos sangi 
en Esperanto nur tre, tre malmulte; la postkomitata Esperanto 
restos tute la sama lingvo, kiel la Esperanto antaükomitata, 
nur eble kelkaj nunaj formoj fangos arhaismoj kaj cedos sian 
lokon al pli oportunaj formoj, neniel rómpante la kontinuecon 
de la lingvo kaj neniel ruinigante la valoron de tio, kion ni 
gis nun akiris. Tio estas ne nia pia deziro, sed tion plene 
certigas al ni simpla logiko kaj prudento, kontraü kiu certe 
nenia serioza komitato volos peki, se gi ne volos, ke giaj laboroj 
restu absolute sen ia praktika rezultato. 

Nun mi resumos ¿ion, kion mi diris. Logika esploro de 
la afero montras al ni, ke: 
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1. Lingvo internada ne povas esti alia ol Esperanto. 

2. La evoluado de la lingvo fangos plej kredeble nur per 
tiu sama natura vojo, per kiu gi farigis en ciu alia lingvo, t. e. 
per la senrompa vojo de neologismoj kaj arhaismoj. 

3. Se iam aperos la ncceso fari en esperanto ian sangon, 
tion povas fari nur aü la esperantistoj mem, per komuna inter- 
konsento, aü ia grandega forto, sed nepre en plena interkon- 
sento kun la tuta .esperantistaro. 

4. Se iam la esperantistoj mem aü ¡a granda ekstera forto 
decidos fari en Esperanto iajn sangojn, tiuj sangoj povos esti 
nur ekstreme malgrandaj, neniam rompos la kontinuecon kun 
tio, kion ni gis nun havis, kaj neniam senvalorigos tion, kion 
ni gis nun faris, faras, aü poste faros. 

Tio estas la sole ebla natura irado de la aferoj. Ciu, kiu 
volos kontraübatali tiun naturan ¡radon, nur perdos senbezone 
siajn fortojn. La esperantaj radikoj de la arho internacilingva 
jam tiel profunde penetris en la teron de la vivo, ke ne povas 
jam ciu deziranto sangi la radikojn aü sovi la arbon laú sia 
bontrovo. 

Karaj kongresanoj! Ció, kion mi diris, ne estas ia autora 
memfido, car mi plene konsentas kaj konfesas malkase, ke, por 
sangi ion en la natura irado de la internacilingva afero, mi 
estas tiel same senpova, kiel ciu alia persono. Mi defendas 
fervore nian minan vojon nur tial, ke la nerefuteblaj legoj de 
la logiko dirás al mi, ke tio estas la sola vojo, kiu kun plena 
certeco alkondukos nin al nia celo. Kiu ajn volus sangi la 
naturan ¡radon de la internacilingva afero — tute egale, cu I¡ 
estas malamiko de Esperanto aú gia plej flama amiko, cu li 
estas senfamulo aü eminentulo, cu li agas per vortoj aü per 
mono kaj ruzajoj, cu li estas plej fanatika konservemulo aü 
plej facilanima eksperimentisto de novajoj, cu li estas plej pura 
idealisto aü plej profitama egoisto, Su li bruas kaj malbenas 
aü kasite laboras sub la tero — li neniam sukcesos; li povos 
nur kre¡ kelktempan skismon kaj akiri la malgojan gloron de 
malhelpanto kaj subfosanto, sed neniam li povos devigi fiiujn 
amikojn de la internacilingva ideo pro iaj sensignifaj bagateloj 
forjeti tion, kion ili posedas, kio montrigis plene vivipova, en 
kion estas jam enmetita tía multego da laboroj kaj da vivo 
kaj kio per natura vojo devas iom post iom konstante ensorbi 
novajn sukojn. Tion devas bone memori fiiuj, kiuj laboras sur 
la kampo de lingvo internacia, kaj se ili tion ne memoros, la 
vivo mem donos al ili la necesan instruon. 
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Ni povas sekve laborí trankvile; ni ne devas malgoji, se 
nia laborado estas iafoje tre malfacila kaj sendanka; sur nia 
flanko estas ne sole la fajro de niaj sentoj, sur nia flanko 
estas  ankaü  la  nerefuteblaj  legoj   de  la   logiko kaj prudente 
Pacience ni semu kaj  semu, por ke niaj nepoj ¡am havu ben- 
itan  rikolton. 

Al la Sesa Esperantista Kongreso, kiu sendube enjetos 
multe da semoj en la teron amerikan, mi eldiras mian koran 
saluton. 

N-ro 12.    Ferma Parolado en Washington  1910 
„The British Esperantisf VI. 1910, n-ro 70, fag. 195. 

Laü la tradicio de niaj gisnunaj Kongresoj, mi permesas 
al mi diri kelkajn vortojn de adiaüa saluto. Mi volas din kelkajn 
vortojn pri la semajno, kiun ni jus travivis. Kiam mi decidís 
veni al Ameriko, mi_ konfesas, ke mi komencis mian vojagon 
kun iom da dubo. Sajnis al mi, ke Usono estas ankoraü tro 
juna en nia movado por fari Kongreson. Oni devis tamen 
subteni niajn Usonajn amikojn, kaj kiam mi venis, mi vidis 
kun gojo, ke miaj duboj estis vanaj. La Sesa estis sama kiel 
la aliaj Kongresoj, kaj restos en nia memoro same. Mi devas 
esprimi mian dankon al éiuj helpintoj, speciale al gesinjoroj Reed 
— cion vi vidis, mi do ne ripetas — ankaü al ciuj, kiuj helpis. 
Krom tío, ni suidas dankon al la lando mem por la invito, 
kiun faris la Usona Registaro al aliaj landoj. Estas tre grava 
fakto, ke 13 Registaroj estis oficíale reprezentitaj. La Iokaj 
aütoritatoj ankaü montris al ni grandan helpon, kaj en via 
nomo mi ilin kore dankas. 

Nun ni rigardu, cu la Kongreso donis iajn rezultatojn. Pri 
tio neniu dubas. La rezultatoj estos tre gravaj. Gi forte levos 
la prestigon de nia afero en la okuloj de la mondo. Kaj ankaü 
al multaj el niaj Usonaj amikoj, kiuj ankoraü ne havis la okazon 
aüskulti Esperanton parolatan de alilanduloj, la Kongreso sen- 
dube multe helpos pri la elparolado de nia lingvo. Mi estas 
certa, ke kiam ni ilin revidos, ni ne plu rekonos ilin, sed 
demandos pri ili, el kiu nació ili venas? Kaj nun, car ni 
devas disiri al niaj hejmoj, al ¿iu mi dirás: Felican vojon! 
Felican vojagon! kaj esperas, ke mi vidos grandan parton el 
vi en Antverpeno. 

La Sesa Kongreso estas fermita. 
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N-ro 13. 
Parolado ce la Solena Malfermo de la Prepara Konferenco 

de Ruslandaj Esperantistoj en St. Peterburg 1910 
Vüsler: Par Pct 

„77ic British   Esperantist"   VI. 1910,  n-ro 69, pag. 168 (el „Ondo 
de Esperanto"). 

Estimataj sinjorinoj kaj sinjoroj! — Vi eble miros, ke mi 
parolas al vi ne ruse, sed esperante; vi eble diros, ke car ni 
havas nun kongreson de samregnanoj kaj ciuj, aú almenaú 
preskaü éiuj giaj partoprenantoj komprenas tre bone la saman 
lingvon, estas multe pli nature pároli al ili en tiu lingvo. 
Ekzistas tamen gravaj kaúzoj, pro kiuj mi elektis por mia 
parolo tiun lingvon, por kiu ni bátalas kaj por kiu ni kunvenis. 

Niaj kongresoj, ne sole la universalaj, sed ankaü la naciaj, 
havas antaü ció signifon instruan kaj edukan. Esperantistoj, 
disjetitaj en diversa) urboj kaj urbetoj, kunvenas en pli aü 
malpli granda amaso, por aüdi nian lingvon, por kontroli, cu 
ili guste ellernis la lingvon. Su ili bone gin komprenas, por 
kompari sian propran manieron de parolado kun la parolmaniero 
de pli spertaj esperantistoj. Kiam ili poste revenas hejmen, 
ili ne sole mem parolas pli pure, sed ili alportas modelon de 
bona parolado al tiuj, kiuj restis hejme. Tiamaniere la kon- 
gresoj reguligas la uzadon de la lingvo, kaj dank' al niaj kon- 
gresoj jam nun oni parolas Esperanton perfekte egale ne sole 
en la plej malproksimaj anguloj de ciu aparta regno, sed en 
ciuj plej malsamaj lokoj de la tuta tera globo. Jam nun, kiam 
oni aüdas bonan kaj spertan esperantan oratoron, oni neniel 
povas diveni, al kiu nació aü lando li apartenas. La plena 
autonomía vivo de nia lingvo, kun gia absolute propra, ne 
pruntíta kaj ne imitita spirito, ciam pli kaj pli fortikigas tia- 
maniere, kvazaü ciuj esperantistoj de la mondo logus kune 
sur unu malgranda peco da tero. 

Ne malpli grava estas la eduka signifo de la esperantista)' 
kongresoj. Izolitaj esperantistoj, kiuj neniam havis la eblon 
.praktike apliki tion, kion ili lernis, ofte dubas, cu efektive per 
Esperanto oni povas tute bone interkomprenigi. Ec interne 
de la esperantistaj grupoj oni ofte ne kuragas pároli esperante, 
oni balbutas, oni preferas pároli en sia nacia lingvo, kaj pro- 
porcie al la nekurageco de la parolado aperas ankaü nekurageco 
de propagando, car la esperantistoj-balbutantoj malgraüvole 
ne povas liberigi sin de la timo, ke eble tamen Esperanto 
estas afero pli teoría, ol praktika. Sed kiam la balbutanto 
venas al kongreso, kie li havas la eblon aüdi bonajn kaj spertajn 
2G    Dlcttcrlc, Zamcnhof. jJQJ 
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de lio kusas en nin lingvo mem, ke, se ni nur Sangos tiun 
aü alian detalon, la mondo tnj venos al ni en «tanda 
amaso. Tiam venís la periodo de la gránela postulado de 
reformoj. Felice liu periodo daüris ne longe. La esperant- 
istoj baldaü konvinkigis, ke veni al ¡a komuna, ciujn 
kontentiganta kaj silentiganta interkonsento pri la esenco 
de la reformoj estas tute ne eble, kaj la ekstera mondo, 
kiun la reformemuloj celis, restis absolute indiferenta 
koncerne tion, cu tiu aü alia detalo havas en nia lingvo 
tian formón aü alian; oni baldaü konvinkigis, ke per 
reformado ni nur perdos cion gis nun akiritan kaj gajnos 
absolute nenion. Tiam la esperantistoj firme decidís ne 
pároli plu pri iaj reformoj. Kelkaj tre malmultaj malk- 
ontentuloj forlasis Esperanton kaj kune kun kelkaj 
ne-esperantistoj, kiuj rigardis sin kiel plej kompetentajn en 
la afero de lingvo internacia, komencis inter si gis nun 
ankoraü ne finigintan kaj neniam finigontan diskutadon 
pri diversaj lingvaj detaloj, kaj ili staras nun sur tiu sama 
punkto, sur kiu ili staris antaü dekkvar jaroj. La tuta 
cetera esperantistaro en plena harmonio forte grupigis 
cirkaü sia konstanta standardo kaj faris de tiu tempo 
grandan, grandegan marson antaüen. 

De la tempo, kiam la esperantistoj cesis pároli pri 
reformoj, komencigis por Esperanto periodo ciam pli kaj 
pli brilanta. En la komenco, sub la premo de tre grandaj 
malhelpoj eksteraj, ni progresadis tre malrapide kaj 
malfacile. Sed sub la influo de nia plena interna harmonio 
kaj nia nedekliniga irado rckte antaüen, niaj fortoj ciam pli 
kaj pli kreskis. Nuu ni atingís tian potencon, pri kiu multaj 
el ni antaü dek jaroj ne kuragis ec revi, kaj se ni maráos 
en tia sama harmonio kiel gis nun, nenia forto en la mondo 
povos haltigi nian ¡radon, kaj ni plene atingos nian celon. 
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Ciuhore kreskas la nombro de niaj partianoj, ciutage 
pligrandigas la nombro de niaj grupoj. Nia literaturo 
kreskas tiel scnhalte kaj rapide, ke multaj malgrandaj 
nacioj jam nun povas nin envii. La praktika uzado de nia 
lingvo farigas ciam pli kaj pli granda. Dum ankoraü 
antaü ne longo oni tute silentis pri ni kaj poste oni nin 
mokis, nun oni jam cié nin respektas, kiel grandan 
potencon. Ec tiuj niaj principaj kontraúuloj, kiuj antaü 
ne longe matéate rigardis nin de alte, nun jam krias 
alarmon. . . 

(La lasia parolado oficiala. Ce la oka kongrsco.) 

Nun, kiam la malureco de nia afero estas jam tute 
eksterduba, mi turnas min al vi, karaj samideanoj, kun 
peto, kiun mi jam antaü longe volis direkti al vi, sed kiun 
mi gis nun prokrastis, car mi timis fari gin tro frue. Mi 
petas, ke vi liberigu min de tiu rolo, kiun mi, pro kaüzoj 
naturaj, okupis en nia afero dum dudek kvin jaroj. Mi 
petas vin, ke de la nuna momento vi cesu vidi en mi 
" majstron," ke vi cesu honori min per tiu titolo. 

Vi scias, ke tuj en la komenco de nia movado mi deklaris, 
ke mi ne volas esti mastro de Esperanto, sed ke la lutan 
mastrecon pri Esperanto mi en tuta pleneco transdonis al 
la esperantistoj mem. Vi scias ankaü, ke de tin tempo mi 
ciam lojale agadis aü almcnaü penis agadi konforme al tiu 
deklaro. Mi donadis al vi konsilojn, kiel mi povis. sed 
neniam vi aúdis de mi la vortojn : "tion mi postulas " aú 
" tion mi deziras." Neniam mi provis altrudi al vi mian 
volon. Tamen, konsciante, ke gis sia plena fortikigo nia 
afero bezonas ian enkorpigitan standardon, mi—laü via 
deziro—dum dudek kvin jaroj plenumadis tiun rolon, kiel 
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mi povis, k.'ij mi p:rmes;idis. kv.mkam Ire n^vnlonte, kc vi 
vidu en mi cvfon k;ij majstron. Kim ¿ojo kaj fiercco mi 
konstatas, ke vi Oiam montiis al mi sinceran koníkion kaj 
amon, kaj pro tio mi eldiras al vi mian plej koran dankon 
Sed nun permesu al mi, ke mi fine formetu de mi mian 
rolon. La mina kongreso estas la lasta, en kin vi vidas 
min an/an vi; poite, se mi povos veni al vi, vi Oiam vidos 
min nur inter vi. 

Jen estas la kaiizo, kiu devigis min fari la nunan 
decidon: 

La ckzistado de ia natura konstanta cefo, ec se tiu Cefo 
havas nur la karakteron de unuiganta standardo, prezentas 
gravan maloportunajon por nia afero, car gi donas al la 
afero kvazaü personan karakteron. Se al iu ne placas mía 
persono, aü miaj politike-religiaj principoj, li farigas mala- 
miko de Esperanto. Cion, kion mi persone dirás aü faras, 
oni ligas kun Esparanto. La tro honora titolo de majstro, 
kiun vi donas al mi, kvankam gi en efektiveco koncernas 
nur la aferon de la lingvo, íoitenas de Esperanto multajn 
personojn, al kiuj mi pro ia kaúzo ne estas simpatía kaj 
kiuj timas, ke, fatigante esperantistoj, ili devus rigardi 
min kiel sian moralan cefon. Ciu, kies opiuio pri aferoj 
esparantistaj estas alia ol mia, ofte sin genas eldiri libere 
sian opinion, por ne kontraübatali publike tiun, kiun la 
esperantistoj nomas sia majstro. . . 

Antaú ol mi formetas de mi éian oficialan rolon en nia 
afero, mi ankorafi la lastan fojon admonas vin: laboru 
ciam en plena unueco, en ordo kaj konkordo. Ciujn 
dubr.jn demandojn, kiuj koncernas la tutan esperantan 
aferon, kaj kiuj ne tusas la personan liberecon de Oiu 
aparta   esperantista, solvu  ciam  pace,  per regula  inter- 
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konsiligo de viaj egalrajte elektitaj delcgitoj knj per 
disciplina cedo de la malpíimulto al la [.'¡multo. Keniam 
permesu, ke en nia afero regu la prir.cipo: "kiu pli laúte 
krias, tiu estas prava." I'er unueco ni pli aü malpli frue 
certe venkos, ec se la tuta mondo batalus kontraü ni; per 
interna malpaco ni ruinigus nian aferon pli rapide, ol tion 
povus fari ciuj niaj malamiknj kune. Ne forgesu, ke 
Esperanto estas ne sole simpla lingvo, kiun ciu el ni uzas 
nur por siaj propraj be'.onoj, sed ke gi estas grava cocía 
problcmo, ke, por atingí nian celon, ni devas konstante 
bropngandi nian afe.on kaj zorgi pri tio, ke la mondo havu 
estimon kaj konfidon por ¿i. Se en nia afero aperos io, kio 
Sajnas al ni malbona, ni povas trankvüc gin forigi per 
komune interkonsentita decido; sed ni neniam semu en 
nia tendaro reciprokan malamon kaj malpacon, kiu nur 
gojigas kaj triumfigas niajn malamikojn. En la unuaj 
jaroj de nia laborado sur nia standardo estis skribitaj la 
vortoj "espero, obstino kaj pacienco"; tio tute suficis, car 
ke ni, samideanoj. devas reciproke nin estimi kaj helpi, tio 
por ciu cstis komprenebla per si mem. En la lastaj jaroj 
ni bedaürinde ofte forgesis tiun devon; tial nun, transi- 
rante en la duan gravan periodon de nia historio, en la 
duan kvaronjarcenton, ni skribu sur nia standardo novan 
vorton, kaj ci tiun vorton ni ciam respektu kiel sanktan 
ordonon ; tiu vorto estas : " konkordo." 
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Historion de la ideo pri lingvo universala oni ne trovos 
en tiu ci libro'). Preskaü neniel influís la historion 
de Esperanto ciu; sistemoj de artefaritaj Iingvoj kaj la 
multegaj diskutoj pri ili. 

En dua volumo de tiu ci historio estos oportune aludí 
pri tiu ekstera kaj teoría flanko klarigante pri la agado 
de „Delegacio", fondita de S-roj Leau kaj Couturat en 
Parizo, kaj tiam estos interese montri, ke kompare kun 
la reforma agitado de la Ligo en 1894 gi estis proporcie 
multe pli malgrava en la historio de Esperanto. 

Pri teoría kaj generala historio de internacilingva de- 
mando ekzistas ja multaj interesaj verkoj en diversaj 
lingvoj, kaj ilin ripeti aü resumí tie ci, mi tute ne de- 
ziras. 

Pli logike sajnis al mi komonce ligi Esperanton kun 
la historio de indo-eüropaj lingvoj, gia lingva familío. 
Al Volapuk aü Bolak nenion suidas Esperanto, sed al 
komuna materialo de romanaj kaj germanaj lingvoj gi 
suidas sian fundamenton. Sian vivon gi suidas al la 
uzado de gia adeptaro, de giaj aütoroj kaj unualoke de 
gia iniciatinto kaj unua verkisto. Tial estas nepre ligita 
la historio de la Esperantista movado al la historio de 
la lingvo mera. 

Franca poeto iam din's al mi: „Kre¡ novan lingvon 
>, estas kvazaü iniciati novan religion", kaj tion plej bone 
ilustras historio de Esperanto. Dekunuaj jaroj montras, 
kiel vivigis la lingvo, kiel gi kreis al si propran popolon, 
prep ran spiriton kaj tradición kaj naskis ce siaj adeptoj 
novan sentón, iel mistikan kaj nekompreneblan, kiu plej 

') En .Fundamenta Krestomatio" trovigas pri tiu temo interesaj 
artikoloj sur pago 256 gis 316. 
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forte imprests je la literaturo, la stilo kaj ec la tuta 
movado. Kreigo de tiu popólo kaj literaturo plenigas 
la historion de tiu unua periodo. 

Kiamanierc fleksebligis, dolcigis, ekfluis la lingvo en 
manoj de genio, tion klarigas la historio pri la deveno 
de Esperanto, kaj kiamaniere pliricigis kaj plivastigis tiu 
sama lingvo en la manoj de l'éiulandaj uzantoj, de 
l'novaj fervoraj verkantoj proze aü poezie, tion montras 
la unuatempa literaturo. Rimarkinde estas, kiel mal- 
nía estis la tiama vortaro kaj tamen kiel mirinde la 
lingvo kreis al si esprimajn rimedojn, grupigis la vortojn 
kaj ilin devigis helpi unu la alian. 

Sin nútrante nur el sia propra malricajo, per sen- 
cesa uzado kaj prilaborado de sia malvasta havajo, la 
lingvo sukcesis krei al si propran ricecon, memgajnitan 
belecon kaj luman klarecon de eleganta simpleco. Óefe 
super si mem vivadis kaj kreskis la lingvo en tiu unua 
periodo, kaj longe suficis la materialo de „Unua Libro" 
kaj poste de „Universala vortaro". 

Nur pli malfrue, en la pli nuna epoko, kiun rakontos 
dua libro de tiu ci historio, komencos plirapide vastig- 
adl la vortaro pro ciam novaj bezonoj, aperantaj kun 
novaj fakoj de Esperanta vivado. Tre felice estas, ke 
dum multaj jaroj restis Esperanto la lingvo de kasata 
malvasta anareto de poeziemaj idealistoj, fiar gi tiel 
havis tempon plene valorigi kaj disflorigi sian espriman 
povon. 

Plej bone estas, ke gi sciis ricigi restante malrica, 
car tiel estis uzata ció uzebla kaj starigis vivanta funda- 
mento, kiu poste povis komuniki sian vivon kaj sian 
spiriton al la pli malfrue alvenanta nova materialo. Se 
tuj, anstataü penadi por sercadi en la ekzistanta proprajo 
aü formi per gi la bezonatajn esprimilojn, la unuaj verk- 
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antoj estus konstante aldonintaj fiiam novajojn el ekstero, 
la lingvo estus kredeble tre malmola, malfleksebla, sen- 
spirita kaj senkaraktere preta suFeri ciujn influojn dc 
naciaj lingvoj kun granda risko de konfuzigo. Tre sage 
la Esperantistoj de l'unua horo cefe zorgis pri vivanteco 
de la lingvo kaj sciis doni al gi propran animon; tia- 
maniere sekvante la direkton tre klare montritan de 
Zamenhof je l'frua komenco, ili certe kaüzis la sukceson 
de la lingvo. Kiam post 1900 plirapidigis la movado 
kaj brue alkuradis novaj adeptoj el ciuj flankoj, jam funkci- 
antan lingvon ili trovis kun potenca forto de tradicio. 
Sub tiu firma influo kunfandigis Siuj nove alportitaj ele- 
mentoj. 

Per sia propra vivo, la lingvo submetis al si la sen- 
ordajn amasojn da novaj aligantoj. En la novaj fakoj 
iom post ¡o:n ekuzigis kaj enkutimigis novaj vortoj kaj 
esprimoj, fiiufianke plivastigis la vortaro, sed la koro 
de la lingvo, kiu donas al gi la tutan formón kaj koloron 
giau, tiu viva centro tute ne sangigis kaj dauris dis- 
sendadi bonan sangon al ciuj partoj. Nur plifirmigis 
kaj plivivigis tiun Iingvan tradición la ciutage pli kon- 
stanta uzado en parolo kaj skribado. Anstataü haosa 
kaj dismortiga malordo simple okazis tute natura kaj 
regula plirifiigo. 

Ricevante el ciuj valoj la tondre fluantajn riverojn, 
la lageto farigis lagego, sed kunfandigis en la bluon la 
grizaj akvoj de l'montaroj, kaj daüre brilas sub la suno 

ir^ gia lazura spegulo. 
ib.V "/«.„_„„»   .•„„.„ «... 

Edmond Privat. 
Genevo, junio  1912. 
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Esperanto kaj indo-eüropaj lingvoj 

Inter la diversaj lingvoj, nomataj ,,eüropaj", ekzistas 
granda malsameco, kiu mem faras Esperanton necesa 

por internacia komprenigo, sed ekzistas ankaü rimark- 
inda simileco, el kiu Esperanto ricevis sian fundamenton 
kaj konstante tiras sian ricigantan vortaron. Tial, se 
oni studas Esperanton, estas utile ion sxii pri la eüropaj 
lingvoj, giaj naskintoj. 

Sur la terglobo la homoj parolas, laüloke kaj launacie, 
lingvoja tre diversajn kaj entute tre multnombrajn. 
Studinte multajn el tiuj lingvoj oni trovis parencecon 
inter kelkaj el ili kaj, laü tiu ci parenceco, oni klasigls 
ilin en grandaj familioj. Inter la lingvoj de sama familio 
oni povas per studado rekoni la similajojn, sed de unu 
familio al la alia la scienculoj ne sukcesis jam trovi 
multajn. Tiun studadon oni nomas kompara gramatiko 
kaj konsideras kiel unu el la plej valoraj helpiloj al 
historio de rasoj kaj gentoj, car sian lingvon la mi- 
gran taj gentoj kompreneble neprc kunportis kun si kaj 
forlasis pli malfacile ol siajn naciajn kutimojn, sian reli- 
gion au konstruarton. 

Inter la fiefaj familioj de lingvoj oni povas citi ek- 
zemple la gran dan uralo-altajan familion kun finna, 
magjara (finno-ugria grupo) kaj turka, mongola, tártara, 
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tungua, koreann, japana ktp. (en aliaj grupoj), la indo- 
hiñan familion kun siama, farma, iiina kpt., la nco-afri- 
kan familion kun bantua, zulua ktp., la scmidan familion 
kun hebrea, araba, etjopia ktp. kaj la ind.o-eu.wpan aü 
arian1) familion, kiu entenas en siaj diversaj grupoj la 
persan, sanskritan, grekan, latinan, francan, anglan, rusan 
k. c. lingvojn, kies tabelon oni vidu sur alia pago. 

Plej muliaj el la eüropaj nacioj devenas de unu 
primitiva gentaro, kiu, laü kelkaj konjektoj, vivis en 
prahistoria tempo sur la alta lando norde de la Himalaja 
Montaro aü, laü aliaj, Ce la Balta Maro. Tiuj ariaj 
gentoj iam kredeble párolis unu saman lingvon, sed 
kiam ili komencis dismigradi kaj vivadi malproksime 
unu de la aliaj, la dialektoj de ilia primitiva lingvo pli 
kaj pli malsamigis, gis ciu gento párolis propran lingvon 
jam ne konipreneblan de alia gento. 

Ambaü gentoj de l'Hindoj kaj Persoj iris logadi suden. 
Pli poste la ceteraj arianoj ekvojagis okcidenten kaj iam 
alvenis Eüropon. La Keltoj eklogis en kelkaj partoj de 
Galujo kaj cirkaüe, speciale en Bretonujo kaj Britaj In- 
suloj. Keltaj dialektoj ankoraü nun postvivas en Kim- 
rujo, alta Skotlando, Irlando, Insulo Man kaj Bretonujo. 
La gentoj de l'Italoj, Helenoj (aü Grekoj), Germanoj (aü 
Teütonoj), Slavoj kaj Letoj iom post iom alvenadis kaj 
eklogis en la diversaj landoj, kiuj konservas iliajn 
nomojn. 

De iliaj diversaj dialektoj devenas niaj modernaj eü- 
ropaj lingvoj. 

') Germana) scienculoj ofte uzas ankaü la nomon indo-ger- 
mana anstataíí indo-earopa. 

^   [••• 
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Tabelo de l'cefaj indo-eüropaj Hngvoj 

It. ARMENA 
HI. 1RANA 

VIII. GERMANA 

1 Hindustani 

Sanskrlta £::§;" 
Viukma 
Cingla 

1   Mabarall 

Maínova armtna Armen» 

Ztnda Per»a 

Oreka 
(Ion», Allka) 

Dora, Leiba, hola, 
Arkadiakipra 

Latina 
Umbra 
0¡ka 

Alta germana 

Nora {Skandlnava) 

Antikva prtusa 

Malnova »la»a 

Moderna greka 

Romana) Hngvoj: 
líala 
Franca 
Provcncala 
Kil«luna 
Hispana 
Honuuala ^. 
Reu (¿.-manía. La din 

' Rumana 

Islandn 
Sveda 
Dana, Norvega 

Bohema (ícfca) 
Búlgara 
Sieiha, Kroata 
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En antikvaj epokoj, kiam la diversaj gentoj havis inter 
si preskaii neniun rilaton krom bataloj de tempo al 
tempo, la malgrandaj diferencoj de akcento kaj elparolado 
pligravigis de generacio al generado, kaj la sono de 
l'vortoj tre rapide tute malsamigis. Nun, car ciutage 
konstante rilatas inter si la diversaj partoj de ciu nacio, 
tiaj diferencoj ne povas tiel facile kreskadi. La intensa 
disvastigado de l'skribado per la presajoj kaj per la 
lernejoj konservas la unuecon de la lingvoj kaj igas ilian 
evoluadon tre malrapida. 

Vidu, kiel malmulte iangigis la angla lingvo de l'tempo 
de Shakespeare gis nun, aü la franca de l'epoko de 
Racine gis nia. Kiam la lingvoj estis nur parolataj, tri- 
cent jaroj ilin tre multe alisonigis. 

Malnovajn dialektojn ni kompreneble povas koni nur, 
se ili estis ankaú skribntaj kaj postlasis tekstojn litera- 
turajn aü surskribajn. 

Ekzemple ni konas la antikvan grekan lingvon, el kiu 
devenas la moderna greka lingvo; la latinan lingvon, pra- 
patron de la franca, itala, hispana k. c. lingvoj; la anglo- 
saksan, prapatron de Tangía; la gotan, alian pli malnovan 
germanan dialekton, en kiun tradukis la Evangeliojn epi- 
skopo Ulfilas en la kvara centjaro. La plej malnova el 
ciuj konataj mortintaj indo-eüropaj lingvoj estas la sans- 
krita, prapatro de l'modernaj hindustani, bengali k. c. 

Komparante la formón de sama vorio en tiuj diversaj 
lingvoj, lingvistoj povis supozi la primitivan formón de 
l'vorto en la prehistoria indo-eüropa lingvo kaj dedukti 
fonetikajn legojn, laü kiuj la elparolo alisonigis iom post 
iom fie la diversaj gentoj. La jena tabelo entenas kel- 
kajn vortojn el tiuj diversaj lingvoj kun la devenintaj 
modern-germanaj, anglaj, italaj, francaj kaj Esperantaj 
formoj.   Ofte ilia senco ankoraü pli sangigis ol ilia sono. 
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C     A     P     I    T     R    O VI 

Amerika   Filozofia  Societo   kaj  „Aldono   ^..    j. 
al la Dua Libro" ——7; '•/?;) 

* 
Dum Volapuk plej forte bruadis, en 1887, grava usona 

societo ekstudis la demandon pri lingvo internada: 
La 2Ian de oktobro 1887, la Amerika Filozofia Societo 
(American Philosophical Society Philadelphia, fondita de 
Franklin en 1743) elektis komitaton „por ekzameni la 
sciencan valoron de Volapuk". Tiu komitato, ankoraii ne 
ricevinte la unuan brosuron de D-ro Esperanto, tute kon- 
damnis Volapuk kaj alvenis al tiuj samaj konkludoj pri 
lingvo tutmonda, al kiuj venís ankaü Zamenhof. La prin- 
cipo), kiujn la komitato ellaboris por la lingvo teorie, 
estis pli-malpli egalaj al tiuj, kiujn Esperanto efektivigis 
praktike, t. e. ke la lingvo internacia devas havi grama- 
tikon plej simplan kaj naturan, ortografion tute fone- 
tikan, belsonecon agrablan al la oreloj kaj vortaron kon- 
sistantan el la plej komunaj radikformoj inter la fiefaj 
eiiropaj lingvoj de l'aria fonto. La Amerika Filozofia 
Societo decidís dissendi al ciuj instruitaj societoj la pro- 
ponon fari internacian kongreson de kleruloj por decidí 
la finan formón de lingvo tutmonda. 

Kiam la komitato ricevis la brosuron de D-ro Esper- 
anto, gi kompreneble trovis, ke lia lingvo internacia estas 
la plej simpla kaj la plej racia solvo de problemo.   Unu 
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el la tri komitatanoj, S-ro Henry Phillips, prezentis ra- 
porton pr¡ la nova lingvo kaj baldaü  publikigis ¿in kun 
angla-Esperanta  vortaro (An  attempt towards an inter- 
national language by D-ro Esperanto, Henry Phillips, 1SS9). 

La iniciato de l'Amerika Filozofia Societo guste respon- 
dis la revon de Zamenhof.   Tuj, kiam li sciigis pri tio, 
granda gojo plenigis lian koron.   En junio 1888 Zamen- 
hof publikigas la Aldonon al la „Dua Libro de I'Lingvo 
Internada" de D-ro Esperanto, en kiu li anoncas la deci- 
don de l'Amerika Filozofia Societo.    La tutan sorton de 
la  lingvo  internacia li  transdonas al  la kongreso pro- 
ponita  de l'Amerika Filozofia Societo:   „Mia  rolo   nun 
estas finita, kaj mia persono tute foriras de la sceno." 
Sed felice Zamenhof antaüvidas ankaü eblan malsukceson 
de tia kongreso, kaj li ciujn amikojn admonas, ke ili ne 
cesigu sian laboradon „atendante la kongreson", car gi 
„povas ankoraü ne efektivigi, kaj se gi efektivigos, povus 
ankaü okazi, ke gi dcuos neniajn praktikajn rezultatojn". 

Li do petas, ke éiuj diligente laboru laü la vojo jam 
unu fojon elektita, sed ke oni ne plu konsideru lin kiel 
kondukanton: „Cion, kion mi de nun faros aü skribos, 
mi gin   cion faros jam kiel simpla privata amiko de la 
lingvo internacia, havanta nek pli da kompetenteco, nek 
pli da moralaj aü materialaj privilegioj ol ciu alia."   Li 
deklarns, ke tiu ci Aldono al la Dua Libro estas la lasta 
el la anoncitaj kajeroj; kaj la manieron, en kiu devas 
viví la lingvo, li priskribas per kelkaj admirindaj paroj, 
kies science profetan   valoron montros ciumomente la 
posta historio de Esperanto. 

Unu fojon por ciam li volas en tiu ci lasta libro re- 
spondí al gravaj demandoj. 

Li decidas anstataüigi ian, lian, Man, ktp., per iam, 
ciam, kiam, por eviti konfuzon kun la akuzativo de ia, 
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cia, kia, ktp., sed krom tio li anoncas, ke li faros en 
la lingvo absolute nenian sangon. Tiu privilegio apártenos 
nur al la kongreso proponiia de l'Amerika Filozofia So- 
cieto kaj, se tiu Ci ne efektivigos, la amikoj de la lingvo 
faros mera kongreson por tio. 

Genio kelkfoje montrigas per aferoj, kiujn unu homo 
ne faras, dum ciuj ceteraj gin farus en simila cirkon- 
stanco. Zamenhof komprenis, kiel lingvo estas kreata 
de la vivo. Li ne volas „eldoni aütore plenan vortaron 
kaj krei laü sia persona placo la tutan lingvon de l'kapo 
gis la piedoj"; .unu homo tie povas esti nur iniciatoro, 
sed ne kreanto". Li jam ekvidas, ke lia lingvo farigas 
veré vivanta per uzado. La malgranda fundamento estas 
kvazaü semo jetita en la mondón, sed el gi-, super gi 
devas kreski la tuta lingvo, kiel potenca kverko el humila 

glano . . . 
„Por ke la lingvo povu regule, unuforme kaj unuvoje 

progresadi malgraü la disjetita laboro de malsamaj per- 
sonoj   en   malsamaj  lokoj  de la tuta mondo,  oni devis 
krei  komunan fundamenton, sur kiu éiuj  povus labori. 
Tia komuna fundamento por la ,Lingvo Internacia" devas 
esti mia unua brosuro (Lingvo Internacia.   Antaüparolo 
kaj plena lernolibro), kiu havas en si la tutan gramatikon 
de  la lingvo kaj sufice grandan nombron da vortoj . . . 
Ció cetera devas esti kreata de la homa societo kaj de 
la vivo tiel, kiel ni vidas en ciu el la vivantaj lingvoj... 
En ció, kio en la dirita brosuro ne estas trovata, kom- 
petenta devas esti de nun ne la aütoro aü ia alia per- 
sono — la  solaj kompetentaj   nun  devas  esti  talento, 
logiko kaj la Iegoj kreitaj de la plej granda parto de la 
verkantoj kaj parolantoj." 

Pri ciuj stilaj aü gramatikaj demandoj, kiujn ne deci- 
das klare la Unua Libro, Zamenhof konsilas, ke oni sin 
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ne turnu al 1¡, sed rigardu, kiel tiun demandon decidas 
la plejmulto de I'verkantoj. 

„La Lingvo Internaría devas vivi, kreski kaj progicsi 
laü la samaj legoj, laü kiaj estis ellaborataj ciuj vivaj 
lingvoj, kaj tiu formo, kiun mi donis al gi, tiu grama- 
tiko kaj vortaro, kiun mi prezentis, devas esti sole funda- 
mento, sur kiu estos ellaborata la efektiva lingvo inter- 
naría de l'estonteco." 

Ne ellaborata per decidoj de komitato, sed per la 
ciutaga vivado, uzado de la lingvo. En tiuj pagoj Zamen- 
hof sajnas jam forgesi pri la ebla reformado, kiun la Con- 
greso de kleruloj" povus fari en la fundamento. Li bone 
sentas, ke la 6efa afero estas, ke la lingvo vivu kaj 
kresku el tiu fundamento en si mem tiel malgrava. 

Konsilante, H prave profetas samtempe. Kiel efikos 
sangoj en la fundamento, kiam la lingvo estas jam vaste 
elkreskinta, kiam gi liavos tradición kaj literaturon? 
Kleruloj povos veni, diskutadi, proponi reformojn de 
l'fundamento, sed la lingvon mem tio ne tusos. Jam longe 
for gi kuradis. Al gia fonto riveregon neniu povas re- 
venigi. La fundamento estas nur malgranda forira punkto. 
Gin detruu kaj Sangadu: la lingvo ne vivas tie, sed en 
sia tradicio, kiun neniu povos forpreni. „Kiam la lingvo 
sufiSe fortigos kaj gia literaturo sufiSe vastigos, tiam 
ankaü tio, kio estas en mía unua brosuro, devos perdí 
6ian signifon, kaj sole kompetentaj tiam devos esti la 
legoj ellaborataj de la plejmulto." 

.Por la Lingvo Internaría la fundamento reprezentas 
tiun lingvan materialon, kiu estis por ciu moderna lingvo 
en la komenco de regula skriba literaturo. Estis jam 
gramatiko kaj sufiáa kolekto da vortoj, sed multo ankoraü 
malestis, multa) vortoj kaj esprimoj. Tiuj ói vortoj estis 
kreataj unu post unu, laü la kreskanta bezono, kaj mal- 
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grau, ke ill estis kreataj dise de malsamaj personoj, sen 
ia konduUanto aü legdonanto, la lingvo ne sole ne dis- 
dividigis, sed kontraüe, gi Oiam pli unuformigis, la dia- 
lektoj kaj provincialismoj ¡om post iom perdigis antafi 
la fortiganta komuna literatura lingvo... Oni devas 
memori, ke ciu lingvo servas por esprimi niajn pensojn, 
sed ne por senpense traduki el aliaj lingvoj; oni devas 
tial peni esprimi siajn pensoj per la jam estantaj vortoj 
kaj kreadi novajn vortojn nur tie, kie gi estas efektive 
necesa, kaj tiam la vortoj nove kreataj estas nur mal- 
ofte disjetitaj inter la multo da vortoj jam konataj kaj 
povos facile aligi al la lingvo kaj ricigi gin ne perdigante 
gian unuformecon." 

La diversaj novaj vortoj trapasos dum kelka tempo 
la necesan batalon por la vivo. Ciuj neoportunaj kaj ne- 
belaj estos forlasitaj kaj „mortos de neuzado". Kon- 
traüe la plej bonaj kaj bezonataj vortoj baldaü trovigos 
sub ciuj phimoj, sur ciuj lipoj, kaj- veré enigos la lin- 
gvon. „TicI ju pli energie vastigos kaj ricigos la lite- 
raturo de la Lingvo Internacia, des pli baldaü ni havos 
unuforman pli-malpli plenan vortaron." Zamenhof klare 
esprimas, ke la intereso] de l'afero postulas lian rifuzon 
fari tuj grandan vortaron laü lia propra plaSo. Li 
rekomendas, ke oni verku literaturajojn kaj eldonu 
jurnalojn. 

Li esperas, ke diverslandaj samideanoj preparos bonajn 
naciajn lernolibrojn. Li ¡meneas doni numeron al ciu 
nova eldonajo ka) publikigi bibliografian listón ciumonate, 
komencante de augusto 1888. La Sefa deziro de Zamen- 
hof estas, ke oni uzu la lingvon, ke gi vivu kaj riSigu 
per si mem. La plej bona propagando ankaü estas la 
uzado. Zamenhof insistas, por ke fiiuj libere laboru, en 
sia sfero kaj laü siaj fortoj, sed senhalte kaj diligente. 
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Tiuj ci konsiloj baldaii trovigis profetajoj, car In invito 
de I'Amerika Filozofia Sociclo n'cevis nur tre malmulte 
da respondo) kaj ia proponita kongreso ne povis okazi. 
S-ro Henry Phillips farigis varma pioniro de la lingvo 
de D-ro Esperanto, gin propagandis kaj ec energie de- 
fendis kontraü reformaj proponoj. 

La lingvo malrapide —• sed bone — iradis, latí la tute 
natura vojo antaümontrita de gia „iniciatinto". 
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íi) 
Esperanto en Ruslando. — Interna 

ideo.    La spirito de la lingvo 
* 

En tiu período de 1887 gis 1900 ¿efe agadis por 
internada propagando kaj organizado unue Germanoj 

kaj pli malfrue Francoj. Sed dume la plej granda nombro 
da Esperantistoj £iam trovigis en Ruslando. Tri kvaronoj 
el la abonantoj de la (.Esperantisto" kaj de „Lingvo 
Internada" logis en Ruslando. Rusoj, Poloj, Hebreoj, Ar- 
menoj ili estis. Ce fe ili kreis la komencan literaturon, 
kaj certe inter ili trovigas ankoraü nun la plej bonaj 
verkantoj. Estas do memkompreneble, ke ilia influo estis 
tre granda sur la lingvo. Certe ili plej multe helpis 
doni kaj konservi al Esperanto gian specialan spiriton 
kaj al la movado gian propran idealistan koloron. An- 
koraü nuntempe Esperantista vojaganto povas konstati, 
ke nenie pli ol en Oriento regas inter la adeptoj kvazaü 
religia fervoreco kaj poezia entuziasmo por la „sankta 
afero". 

Estas klariginde, ke Ruslando estis vera naciaro, kvazaü 
vasta kontinento, kie logas plej diversaj gentoj kaj paroligas 
pli ol cent malsamaj lingvoj. Nenie renkontigas tiel mal- 
similaj rasoj. Oni scias pri logantaro de Bjelostoko. 
Nu, en aliaj lokoj de Ruslando trovigis ne nur Rusoj, 
Poloj, Hebreoj kaj   Germanoj, sed  Letoj, Estoj, Finnoj, 
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Ukrajnanoj, Tataroj, Georgianoj ktp. Malsameco de lingvoj, 
de moroj, de rasoj kaj malfacilaj politikaj cirkonstancoj 
ofte sovage incitas tiujn gcntojn unu kontraü la alia, duin 
ili vivas terure aparte kaj sin reciproke tute malbone 
konas. 

Ke al pensemaj kaj bonvolemaj logantoj de tiu vasta 
teritorio Esperanto aperis kiel beninda savilo kaj nova 
espero, tio estas facile komprenebla. Per g¡ ili povis 
antaüvidi novan interfratigon, kaj efektive ili komencis 
gin realigi, kaj en Ruslando mem far ¡gis por ili tre utila 
kaj bonfaranta la lingvo internacia de D-ro Esperanto. 
En rusaj Esperantistaj rondoj kune trovigis kaj amikigis 
diversgentanoj, kiuj antaüe neniam alparolus unu la alian 
en societa vivado. Ne mirinde estas ke ilia entuziasmo 
farigis ekstrema kaj plenigis la Esperantan literaturon 
per kantoj pri homa frateco, familia rondo, ktp. Ofte 
iniris Okcidentanoj pri la idealiitega karaktero de Rus- 
landanoj, fiar neniam antaü 1914 ili same suferis, nek 
iam ilin perforte devigis la vivo al súbita pripensado je 
plej fandamentaj aferoj de homa filozofio. 

Ce okcidentaj nacioj kompare tre kvieta estis la vivado. 
Dangcro de milito ekzistis preskaü nur okaze de eko- 
nomiaj malkonsentoj. Antaüjugoj ekzistis de unu nació 
al alia, sed generacioj povis vivadi kaj morti, antaü ol 
tiuj malsatoj kaüzis sangan konflikton. 

Dume en Ruslando ciumomente homoj rekte suferis 
pro konfliktoj inter gentoj. Kiam familio perdas amatan 
filón, mortigitan dum bátalo sur la strato, aü kiam mal- 
rica komercisto vidas sian butikon frakasata kaj bruligata, 
car li estas hebreo, tiam por ili certe la revo pri inter- 
homa frateco havas kaüzon farigi pli urga kaj enradikigi 
pli profunde en la koro. Tial multaj vortoj en Esper- 
antaj  poemoj de tiu periodo povis sajni al okcidentuloj 
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iom tro grandigaj aii tro utopiaj, dum por Esperantlstoj 
en Ruslando ili vere esprimis la sinceran vocon de ilia 
koro. 

Tiu konstanta insisto de la ruslandaj samideanoj pri 
la interhoma fratiga flanko de la afero kreis inter la 
Esperantistoj ciulandaj tiun tre belan poezian sentón, 
kiun oni p!i malfrue norm's „interna ideo de Espcrantis- 
rao*. Plej bonan influon gi havis sur la lingvo, ear gi 
donis al gi spiriton tre fortan kaj per fervoro kunigis 
la Esperantistojn kun Esperanto kvazaü popolon kun gia 
lingvo. Vivas Siuj lingvoj nur per la propra sento de 
siaj popoloj, kaj neniam Esperanto povus eviti tiun 
historian legon. Necesa estis ia forta blovo. Tiu interna 
blovo donis al la lingvo flugilojn kaj- ebligis, ke gi ne 
estu artefarita sistemo, sed farigu vere nature vivanta 
lingvo. 

Plej necesa al lingvo estas literaturo, kiu kreas modelan 
kaj vivigan kampon kun beliga influo. Ankaü tion cefe 
zorgis la diversnaciaj Esperantistoj de vasta Ruslando. 
Borovko, Devjatnin, DombrovsUi, Kofman, Lojko, Scleznet, 
kaj polaj, Grabowski, Wasnieivski, Blumcnthal (Leo Bel- 
mont), jam ce la unua horo ilustris nian lingvon per siaj 
verkajoj. Malavara V. Gernet en Odessa kelkatempe sub- 
tenis eldonadon de la „Biblioteko"J) kaj de Ia centra 
órgano „Lingvo Internacia", redaktata de Svedoj. 

Ankaü propagandistoj tre fervore laboradis en Ruslando. 
En sudaj urboj propaganda tre ageme D-ro Ostrovski 
el Jaita kaj fondis tie multajn rondojn. En Odessa 
grupigis cirkaü  V. Gernet tre lerta kaj fervora anaro. 

>) Sub tiu nomo fondigis la kolekto de ciuj Esperantaj libroj 
en la komenco. óin iniciatis D-ro Zamenbof. Óiu libro ricevis 
numeron.    En 1899 estis atingata numero 123a. 
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En Peterburgo jam de 1892 laboradis kaj kreskis la 
socicto „Espero", kiu akiris filiojn en aliaj lokoj, inter- 
alie Reval kaj Astrakan; sukcesajn paroladojn fans en 
Peterburgo sekretario de societo ^Espero" if. Ostanjevi'c. 
En la Nordo propagandadis Aleksandro Zakrjetvski, kiu 
fondis filiojn en Smolensk kaj Arkangelsk en 1808. En 
Siberio fondis Esperantistajn klubojn fervora pioniro 
Kazi Girej. Tra la tuta vasta teritorio disvastigis la lingvon 
multaj aliaj Esperantistoj, kies nomoj havas honoran lo- 
kon en la historio de nia movado en Ruslando. Nur kelkajn 
mi citis, kiuj havis internacian influon. Cefe ruslandaj 
verkistoj farigis famaj inter alilandaj Esperantistoj. 

Rusaj adeptoj havis la grandan sagecon tuj uzadi la 
lingvon kaj propagandi per tiu uzado. Internacie estis 
citata la atesto de D-ro Ostrowski, kiu per Esperanto 
korespondadis kun homoj el dudek malsamaj landoj. 
Multe verkis, sed ankaü multe paroladis In rusaj Esper- 
antistoj. Teatrajn ludojn kaj pregejajn kantadojn en 
Esperanto arangis A. Zakrjewski. 

Al la lingvo ili tre utilis kreante propran Esperantan 
vivadon kaj atmosferon, kaj donante okazon al la mal- 
granda lingva materialo ricigi kaj valorigi per si mem 
anstatau plivastigadi per ekstera nutrado (vidu la antau- 
parolon de tiu Si libro). Cefe dank' al ili farigis Esper- 
anto la propra lingvo de Esperantista popólo antau farigi 
la lingvo de l'homaro. Por tiu lasta celo tio estis plej 
bona preparo, £ar nenies lingvo tute ne povus farigi 
subite cies lingvo e£ pro universala decido de registaroj. 

Influo de slavaj lingvoj sur Esperanto per la multaj 
rusaj kaj polaj verkantoj de la unua tempo havis la 
rezultaton doni al la lingvo grandan liberecon de stilo 
kaj en la frazo dolcan flekseblecon, kiun ne posedas 
tre fiksaj lingvoj kiel la franca aü la angla. 
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Pro la tre rimarkinda en Esperanto cianí tre forta 
tendenco al unueco, tiu libera frazo ttij farigis internado 
kutima, kaj la plej bonaj neslavaj verkantoj gin uzas kun 
tre belaj stilaj efikoj. Tia fleksebleco estas nepre grava 
elemento de tio, kion oni nomas .bona Esperanta stilo". 

Tre gravan internan rolon ludis por Esperanto la 
diversnaciaj adeptoj logantaj en Oriento, kaj prave oni 
povus resumí ilian influon dirante, ke plej profunde ili 
komprenis la ideojn de Zamenhof kaj plej bone praktikis 
en nía rnovado la konsilon de N. Borovko: „Ni donu 
anímon al nía lingvo". 
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VIVO  DE ZAMENHOF 

CAPITRO I. 

La Gentoj en Litva lando. 

I.itva lamió. — Kl Mickicvií-. — Historio. — Litovoj. — 
Gi-rmanoj. — H.-ljrroj. — Kl lliblio. — l'oloj. — 
Blankrutt;noj. — Ru~a robado. — Mesianmno pola. 

— I'rof.tajo Mii-ki.-vira. — Mi-Munirino rn.-hri-a. — 
l'rof.uajo ]i'>aja. — Militoj un Küropo int.'r 1S50 
kaj   1870.  ' 

.Mc/(¡ inter Oriento kaj Okcidcnto kusas 

Litva lamín, kantita de .MickicviC en Sin/oro 

Tu tico : 
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18 VIVO   DE  7.AMEMIOF 

Sur tin dolca tero vivas jam do miljaroj 

UIíU el plej malnovaj genli>j de 1' aria mondo. 
En norda parto parolinas ankorau antikva 

lingvo litova, proksima je sanskrita. En puraj 
moroj kaj popolaj kantoj iel regas atmosfero 

mistera kun  intluoj  el   Ilindujo pralempa. 
Longe vivadis en paco tin gento trankvila, 

de Krístanismo netusita gis dek-tria centjaro. 

De 1' cetera mondo forkasita per manoj kaj 
per densaj arbaregoj, kie kuras gis nnn sovagaj 
urbovoj. la popólo dauris adori la fortojn de 
1' naluro sub gigantaj kverkoj, vívanla templo 

do la dioj. 
Tie tamen ekbatalis okcidenta voló kun 

orienta pacienco. En Mezago teútonaj kava- 
liroj tiun landon almilitis, polaj nobeloj gin 
ligis al sia stato, moskova caro gin atakis. 
Dunie alkuradis el tina mondo persekutalaj 

llebreoj por starigi manlaboron kaj komcrcon 
laü invito rega. Tiel alia gento tre maljuna 
trovis tie novan Palestinon kaj fondis urbojn 

ati plenigis ilin. 
Kun  si gi enportis industrion kaj negocon. 

sed ankañ sian lingvon german-judan, propran 
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CAPITRO   II. 

Infano en Bjalistok. 

La patro. — I.a patrino. — La hfjmo. — L.i gefratoj. 
— Karaktero. — Amo al patrino. — Rovo kaj 
fair). — Sccnoj sur la stratoj. — Int'Tycnta fp.-md- 
cco.  —  Popolaj  antaíiju¿oj. 

Do la patrino la koro, de la patro la ccrbo, 

de la loko la impreso : jen tri cefaj elementoj 
en la formado de Zámenhofa genio. 

Konscienca pedagogo estis la patro Markus 
Zamenhof, naskita de hebreaj gepatroj la 
27. de januaro 1S37 en Tikocin, ce landlimo 
inter pola kaj litva landoj, tiam regataj de 
rusa caro. Dudekjara junulo, li fondis lernejon 
en urbo najbara Bjalistok, kaj edzigis kun 
filino de hebrea komercisto tie, Rozalja Sofer, 
naskita en 1839. Ne multaj estis la lernantoj, 

kaj  nerica la paro. 

«^.-'iV!-'V/¿v4»V-^"í£í<^j£r.?.."'-.[•     'j'*¿t 
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I.a 15. ilc <lr< rinbp) iSr., na-dagi1- Luduviko 

Lázaro, la unua filo. Kvar aliaj kaj tri filinoj 
poste venis. Gojo granda, sed zorgo peza. 

Baldan oficialan postenon akceptis la patro : 
ce me/.aj statlernejoj li farigis instruisto de 
geografio kaj modernaj lingvoj. En 1873 li 
translogis al Yarsovio kun la tuta familio, 
kaj de tiam instruís la germanan lingvon ce 
Veterinara Instituto kaj  Reala Gimnazio. 

Grandigis la infanaro kaj estis nesufica la 

salajro. I.a hejmo cU-vis malfermigi al dek kvin 
gis dudek pensionanoj. 1\0 tio ne tro lielpis. 
Baldaú vidis la gefiletoj, ka la patro jam 
aldonis novan laboron al sia kutima korekt- 

ado de knabaj skribajoj : akcepünte plian 
cenzuran oficon, li éiuvespere sub la lampo 
malligis dikan amason da tVenulaj gazetoj, 
kaj, preñante rugan krajonon en la mano, 
tralegadis jurnalon post jurnalo. Tian plian 
oficon oni komisiis al li pro lia rimarkinda 

kono de fremdaj lingvoj : sed la pedagoga 
tasko pli tangís laú lia na turo, l'ri geografio 
li publikigis en la rusa lingvo tie praktikajn 
lernolibrojn. 
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ino, dum hi posttagme/a donneto do 1' t'aniili- 
cstro, kaj ciain kompreneble <K iiur hodiaii por 

la lasta fojo ;/ ('). 
Sed no al Ludoviko, nur al liaj petolemaj 

gefratetoj okazis tiaj aventuroj, car lin res- 
pektis lia patro kaj la tuta familio, kvazaü 
plenagulon. Saga, modesta, polisema, studema, 
neniam lauta, kvankam obstineta, li éiam 
evitis suferigi iun ajn. Ce klaso, li jam aper- 
igis kleron neordinaran kaj talcntoti por verk- 
ado. lnstruantoj admiris lin. Amikoj nomis 
lin '< barono//, pro lia trankvila sintenado kaj 
gentilaj manieroj. 'lamen tule ne superulo 
malridema li sin montris en la liejmo kaj 

lernejo. Pala kaj malforta li estis ja kiel 
infaneto, sed jam vigla kaj gojema knabo li 
farigis, bonega arangisto de festetoj kaj eks- 
kursoj. Kiel Cefon kaj animon do 1' amuzoj, 
lin cirkaüis gefratetoj aü kolegoj. Li plej satis 
la dancadon, sed por problemoj malfadlaj de 
lerneja tasko li estis ankaii tre lieljiema kon- 

silanto. 

{') Kl privata latero de  l'uliks Zami.-nhuf. 

IMAM) I:N IIJALISTOK 

1 )r sia palrincj li hcredis la senteman bun- 
korecon, kaj sin li adoris, kva/.aú dian angel- 
inon. Oftc malsanan, li sin flegis kun zorgemo 
kortuianta, kaj ciujn de/iretojn siajn li antau- 
plenumis delikate. Lin la patrino kompreneble 

/jam rigardis fruc kiel trezoron la plej karan. 

Si amis lin kiel okulpupilon, kaj en la tuta 
mondo ekzistis laú si neniu ajn pli bona. 
Kredeble prave. Kio staras super amo patrina ? 
Tra doloroj scnsancela, komprenoma kaj fidela, 
gi sin donas, kaj donas gis morto... kaj poste 
gi helpas ankorau. 

Similaj amoj inter filo kaj patrino ce multaj 
geniuloj estas ofte rimarkeblaj. Pope, Musset, 
Lamartine adoris la patrinon sian, kaj al si 
tre multon suldis. Same Zamenhof. Si faris 

' lin idoalisto, kaj fidis grandocon lian kun 

espero konstanta. Pie si gardis tiun tlamon, 
kvazau lumbrileton de lampo sankta. Simpla 
virino si estis, kaj tial lin edukis, ke Ciuj 
homoj  estas fratoj  kaj  egalaj  antati   Dio. 

Saga patro lin revokis al realo for de 1' 
revoj. La knabo ja vidis la faktojn Cirkaú si 
en stratoj  Bjalistokaj : 

M 
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slavaj fiikistinoj. « Malapcris hubo du tagojn 

antau juila Pa-ko. Sur la pordn sinagoga 
vidigas makuleto ruga sub skribajo nelegebla. 
Kiu povas ja kompreni la hebrean literaéon ? 

Terure gi aspektas... Ankaü strange sajnis 
la rigardoj de 1' amaso juda sur stuparo de 
la sinagogo. Cu Hebreoj ne mortigus bubojn 
por havigi sangon laú kasita rito ? Por ili 

la panisto kuiras kukojn ja misterajn... >/ 
Tiel kuras murmurado. Poste bubo retrovigas, 
sed vastigis jam la famo kaj efikis en spiritoj. 

Pri tiaj kalumnioj indignis jam knabeto 
Zamenhof en Bjalistok. Kion fari, por ke 

homoj ne einru tiel abomene ? lil tiaj krcdoj 
kaj incitoj rezultas iam veraj katastrofoj. 

(¡I.MNAZIANO   EN   VAIISOVIO :« A 

CAPITRO   III. 

Gimnaziano en Varsovio. 

Pogromo HjalUtoka. — Muroj inti:r popoloj. — I Je o 
pri mondlini;vo. — Trakompreno de Historio. — 
l'Vrvoro y- latina lingvü. — NVkrasof. — Simpatio 
al laborUtoj. — l.in^'va st.-rcadu. — Vortaro kaj 
logiko. — El li.-t.'ro al Borovko. — Sufiksoj. — Pri 
arista uramatiko. — Lin^va projekto ''n i ?;S. — 
Koli,í,'aro. — Fino di' (iimnazio. — Patra inalpi-rniüso. 

Kvardek jarojn pli malfrue, en 1905. rusaj 

bandoj militistaj sangumis Bjalistokon per 
pogromo plej  terura : 

« I£n la stratoj de mia malfeliCa urbo de 
naskigo, sovagaj homoj kun hakiloj kaj 
feraj stangoj sin jetis kiel plej krudaj bestoj 
kontraú trankvilaj logantoj, kies tuta kulpo 
konsistis nur en tío, ke ili párolis alian 
lingvon kaj havis alian gentan religion, ol 
tiuj   éi   sovaguloj.    Pro   tio  oni   frakasis  la 

m 
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kraniojn kaj clpikis la okulojn al viroj 

kaj virinoj, kadukaj maljunuloj kaj si:n- 
helpaj  infaiKij... 

Oni scias nun tuto klare, ke kuljia estas 
aro da abomenindaj krimuloj, kiuj per di- 
ver.saj plej ruzaj kaj plcj malnoblaj rimedoj, 
per ¡miiise dissemataj mensogoj kaj kalum- 
nioj, arte kreas teruran malamon inter unuj 
gentoj kaj aliaj. Sed cu la plej grandaj 
mensogoj kaj kalumnioj povus'doni tiajn 
terurajn fruktojn, se la gentoj sin reciproke 
bone konus, se inter ili ne starus altaj kaj 
dikaj imiroj, kiuj nuilpermesas al ili libere 
komunikigadi inter si kaj vidi. ke la ineiri- 
broj de aliaj gentoj estas tute tiaj saniaj 
liomoj kiél la membroj de nia gento, ke 
ilia literaturo ne predikas iajn terurajn 
krimojn, sed havas tiun saman etikon kaj 
tiujn samajn idealojn kiel nia ? Rompu, 
rompu la niurojn inter la popoloj !... * 

Tiel paroladis Zamenhof en 190o dum 
Ivongreso en iienevo. Preskaü la saman li 
jam  pensis,  estante bonkora   knabcto  en   Jija- 

wmmmmmm 

GIMNA7.IANO   EN   VAHSOVIO i I 

listok. Doloris li jiro la fn-mdero int«T log- 

antoj ile la sama lando. JJoloris li pro la 
malamoj en la tula mondo. Kn lia pensema 
kapeto formigis jam plano kaj voló ke " pli 
malfrue ¿, kiam li estos « grandagulo „, li 

nepre forigos  tiun ci  malbonon. 
Diversajn revojn uto])iajn li forjetis unu post 

la alia, sed unu eefa restis por li ciam pri- 
pensinda : tio estis la ideo pri unu liorna lingvo. 
'i Se nur la liomoj povus komprenigi ! » li so- 
piris, kaj infane kalkuladis kiun lingvon oni 
povus alpreni por tutmondo. l'oloj malsatus 
rusan, Kusoj ne volus germanan, ííermanoj 
ne tole rus frailean, Franeoj malakceplus an- 
glan. Ivion fari ? Nur neütrala lingvo povus 
ciujn kontentigi, sen ofendo nek jalu/o. Se 
tian lingvon internacian éiuj liomoj lernus 
krom la sia, tiam ili povus mem ekkoni unu 
la aliajn de popólo al popólo. Rekte rilatus 
ili kune. Cesus la blinda fulo je gazetoj poli- 
tikaj aü incitoj diplomataj. por decidí kredon 

• r\ generalan jiri najbaraj gentoj. 
\l- ~~ Kiam el reallernejo Iijalistoka li transiris 

al Cefurbo pola kun gepatroj, Ludoviko /.amen- 
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liof filiáis gimnazion varsovian por klasikaj 
studoj. llistoriun oficialan lia klura komprcn- 
emo trapenetris gis la funda vero. Pri militoj 
kaj lertajoj politikaj temis ja la tuta inslruado. 

Ne nur en litva lando malfelica, la gentoj sin 
malkonis kaj nialamis reciproke. Xe nur tie 
floris la incitoj anonimaj. Ce potencaj statoj 
registaroj zorgis tion. De centjaroj ili jam 
kutimis gvidi la publikan opinion kontraü unu 
aü alia gento. laú la celoj politikaj *de 1' mo- 
mento. Dum pafilegoj fabrikigis, jam laboris 
gazetistoj, parolistoj, ec poetoj sovinistaj, por 
formi sentón generalan. 

Agentoj oficialaj disvastigis cié rakontajojn, 
suspekton, kaj eksciton. Per bildoj kaj pres- 
ajoj ili tusis korojn de 1' virinoj, vekis la 
indignon de 1' popólo, kreis ce koleron — 
cion nur por preni peceton de lando aú afrikan 
kolonion. Eksplodis milito. Amase falis junaj 
viroj. Funebris la virinoj. .Mizeris logantaro 
de vilagoj detruitaj. Paco farigis. La stato 
perdis cent mil homojn proprajn, kaj aneksis 
kvindek mil nigrulojn. Gloras generaloj, bruas 

tamburoj,  sonas muzikoj.   -Mirinda la sukceso. 

La venkita stato potas aliancon. Jam fínigis 
incitado. lJe nun vidu la bonajojn, kaj lorgesu 

Éiujn pekojn ! Sed amiko jam malnova ek- 
jaluzas, postulas « kompensajon ». Kontraü 
tiu nun ekmarsu la impresmasino, kaj ció 

same rekomencu !... k. t. p. 
En genia cerbo de junulo disvolvigis tiu 

bildo kun precizo frapa. Rompu, rompu murojn_ 
inter la popoloj ! pensis knabo Zamenhof. Ili 
estas ja lulilo en la manoj de gvidantoj ano- 
nimaj. Cesu malkompreno pro nekono reci- 
proka! Nur intrigantoj gin profitas. Nacioj 
devas mem kontroli la eksteran mastrumadon. 

Ili devas mem rilati kun ceteraj. Cesu mono- 
polo de kelkaj malpaculoj ! Nur de nescio 
tenas ili la tutpovon. Falu muroj, ili falos 
kune. Nur en mallumo vivas la vampiroj. 

Brilu suno, ili malaperos. 
Kun fervoro li lernadis grekan lingvon kaj 

latinan. Jam li sin vidis veturanta tra la 
mondo, kaj per flamaj paroladoj predikanta, 
por ke homoj revivigu tian lingvon de 1' antikva 

tempo kaj gin uzu por komunaj celoj. Cu ne 
párolis greke la tuta mondo kulturita en epoko 
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ali-ksaudra ': l'n in' di^kuti-. per latiiiaj vortoj 

éiuj scii'ii'-u'.i'j kaj 1< 1 • - •-111 • »j i'ii Kuropo dum 
centjaroj de la hrihi kenaskigo ': Cu ne latine 
verkis Kalvino kaj  l'ra^mu por dudek popoloj ? 

Taiin'ii eó latina r>Ui> malfaeila. plena je 
antikvaj forniuj seiuuilaj, manka je modernaj 
esprimiloj. I'li simpla, pli tanga por uzado 
nuna devus o>ti la revita lingvo. Gi devus 
esti tuj lernebla kaj uzebla de la popoloj mem. 
ne  nur de  kleruloj. 

Pri laboristoj. pri nialriéaj honioj penantaj 
tutan tagon, líimna/.iano Zamenliof pensadis 
pli kaj pli. I'.n rondo familia li satis legi laúte 
el versajuj de poeto rusa Xekrasof, antaü- 
majstro de (iorki. Pri klopodoj kaj sut'eroj. 
pri malbi'laj donioj. kie niorto kaj mizero 
damas kune, kanlis la verkisto ])lej satata. 

Dnin lula vivo Zaincnliuf ami.-» la popolon labór- 
enla n kaj preferís logi en kvartaloj giaj for 
el monda n a societo. 

Tiuj liomoj estas fine la oferoj éefaj de 1' 
incitoj intei'gentaj. En okazoj de buiado. ili 
Ciam unuarange devas pagi per sango sia kaj 
trankvilo.  Tra tula mondo nialriruloj ja sopiras 
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germana cslus la pli-j internarla. Angloj, 

Francoj, Ilispanoj kaj Jtaloj, llolandanoj, 
Germanoj, Skandinavoj kaj oc Slavoj konus 
giajn elemcntojn kiel eblc la plcj imiltajn. 

Vortoj kiel boro, karto, vino, bruna, kaj 
ceteraj apartenas ja samtempe al tick tri gis 

dudek Hngvoj. Elekto dovus esti kvazaü voc- 
donado do 1' plejmulto. Tamen liorna lingvo 
estas afero grandega. RiCegaj gramatikoj, 
dikaj vortaroj, dok miloj da esprirhoj timigis 
junan  Zamenliof.   Kiel iri gis plenfino ? 

lam, sur la strato, fajrera ckkomprcno 
Irankviligis lin. " Una fojon, kiam mi estis 
en la sesa aú sepa klaso de la gitnnazio, mi 

' okaze tumis la atenton al la surskribo svrjcar- 

skaja (pordistcjo), kiun mi jam muliajn fojojn 
vidis, kaj posto al la elpendajo koinlitor- 

skiija (sukcrajcjo). (,'i tin -sluij'a ekinton.'sis 
min, kaj montris al mi, ke la sufiksoj donas 

la eblon, el unu vorto fari aliajn vortojn, kiujn 
oni ne bezonas aparte ellernadi. Ci tiu pcnso 
ekposedis min tute, kaj mi súbito eksentis la 
teron sub la piedoj. Sur la terurajn grand- 
egajn   vortarojn   falis   radio   de   lumo,   kaj   ili 

Milan    iiiiaj kiimcm i-     r; i ] i i < 1' •     nialgramli^ 
okuluj „  ,' . 

1 )e tiain li studadis la sislemon de suliksoj 
kaj prefiksoj en diversaj lingvoj. Kia rica 

('onto! Kia mirinda povo por kreskado kaj 
multigo ! La plej midiaj lingvoj uzas ilin 

blinde kaj senorde. Per vere plena kaj 
regula útil ¡go de tin forto, rica vorlarego 

disflorus el malgranda radikaro. Xur -¿no, 

-¡7/0, -t'sto, -ciii,i, '-igi, -igi centobligus 
gin. Dek mil vortoj memi'ormigus sen aparta 
lerno. ' 

Liaj instruantoj .en lernejo rigardis I.udo- 
vikon Zamenliof kiel lingviston rimarkindan. 
ire juna li jam li'rnis trancan kaj gennanan. 
Ce kvina klaso gimna/.ia li ekstudis anglan. 
Klparolo malfacila. ortografío malpreciza, sed 

kia forto kaj rápido en la frazoj ! Gramatiko ? 
Tre malmulta. Xur kelkaj antikvajoj mal- 
regulaj.   Rica lingvo do bezonas tute ne deklin- 

,'; Kl la l.«!ti:ro al N. ilurovko pri la Dtvnu Jo 
Esperanto, ul rusa lingvo trailukita ilir V. Cii'rnct 
[Lingvo Intern.icij 1S06, n" 6-7 ; l-sftrantaj I'ro\ajoj, 
P-  = .S9 • 
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¡iron.    Uonju^a 
el kaj moiUrilitj éiam sainaj suticas por 

verbaj tempoj. Finigoj pliaj kiol o, a, e, utilu 
kva/au nur sufiksnj, por fonni nomojn el 
vrrbnj,   el   verboj   adjektivnin,    kaj    adverbojn 

ol cote raj. 
Samlempe krom la lingva, alia cllaboro 

okupis Zamenhof en tiuj jaroj. Lia patrino 

estis kredantino. Lia patro ateisto. Li mem 
knabe perdis jam la fidon religian. Lia logiko 

ne pcrmesis lin kredadi la instruon de la 
pastrnj. Sed, estante deksesjara, li suferis 
pro malpleno en la koro. Li ne vidis ian 
seneon en la vivo, l'or kio li laboras ? l'ro 

kio li ekzislas ? Kio estas homoj ? Rial ne 
tuj morti ? Ció sajnis al li vana kaj naüza. 
Por li tre turmenta eslis tiu tempo. Tiania 

portreto, ioni kruda kaj maldolOa. montras la 

malgojon de 1' gimnaziano. 
Interna krizo lin savis. Iom post iom li 

ektrovis veron por si mem. Li komprenis ian 
sencon en la naturo. Li sentis altan vokon 

pli precizan al homara celo. Li formis pro- 
pran kredon  pri vivo kaj  pri  morto.    Dckscp- 
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zíasmaj. l'mian t'ojun sonis ]ia " lingwe uni 

versala >,. Post paroloj esperplenaj, ili kanti 
himnon de  1' frateco : 

Malamil.-.-t.; 1I1:  lu.i  narju.i 

A'mln,  kfulii, jam   li.-m// rxlii .' 

I.n  luí' hainoz'-  in  familjv 
A'iiitHiiigiirc so  f/r/jií. 

('Miilitiiiib-n,  if.-   In   i,ni:inj 

lula.  I'iitn,  jam   Irmp' estas.' 

I.n  tutu  linmnru  --a   fiiiniliu 
l\ 11 a 11 niiii/i  tin   ili-rii.s.) 

I-'.n junio 1 s7.j fim'gis g-imnazia kurso. kaj 
íiuj kolegnj disiris./ La persono de ilia ccf- 

amiko lasis re ili i i < • 1 lorian impreson, ke ili 

er ke.meneis piMpagandi liajn ideojn kaj pároli 
1 >ri la nova lingvo. Sed, kiel Zamenhof mal- 
gaje konstatis pli malfrue. «. renkontinte la 
mokojn de 1' lutiiiuj maturaj. ili tuj rapidis 
uialkonfesi la lingvon, kaj mi rostís tute sola*. 
Tii-1 oka/ns preskaú seneseepte ce la grandaj 
inspiritoj tra tuta homara historio. Ankaü 

hejine   li   devis   stiferi   baton    pli   kruelan.    Gis 

tfr- 

r.IMNAZIA.NO   KN   VAH50VI0 .> I 

tin tempo la pairo laiisajne ne malaprobis 

lian laboradon, car la knabo tamen brile suk- 
cesis ciujn ekzamenojn. Sed kianí venis la 
momento forlasi gimnazion kaj elekli profe- 
sión,  tiain  blovis kriza  vento. 

Jam ofte konatuloj aü kolegoj profcsoraj 
de Markus Zamenhof admonis lin pri lia filo. 

« Ideo ticl fiksa en kapo junula minacas ja 
frenezon. Domage estus lasi tian talentulon 
perdigi en liimeroj. Baldaú li malsanigos, se 

li dauras plu ! ;, Tiel babilis konsilantoj bon- 
inleneaj. 

l'ri la estonieco de la knabo cefc zorgis 
lia patro. Kion li faros en la vivo, se ciuj 
lin riganlos kiel virón neseriozan, nur « rev- 

ulon ¿i ? Kuracista estis tiam unu el la solaj 
karieroj permesilaj al Ilebreoj en la rusa 
Imperio. lula studo, ne revajoj, tiam urgis 
antau cío. Tial Ludoviko devis eé promesi, 
ke li forlasos la a fe ron pri mondling"vo, almenan 
proviznre.   Peza  kaj  dolora estis  la otero. 

Tie staris la altaro. Sur tablo kusis la 

kajeroj kun vortaro. gramatiko, versajoj. kaj 
tradukoj en la nova ling-vo. Ivaraj manuskriptoj, 

't 
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CAPITRO IV. 

Studentaj jaroj. 

M'.itkvo. — M.-dicina ituJcnto. — Vivado malfacila. — 
Cionifino. — 1'oemo al llebrcoj. — MalSato je 
-.jvinismo. — Roveiio hojmi:n. — llruli^itaj kaji-roj. 
— Kcvi.-rko lingva. — « Kn sonyo '• — lVrfekti;,'- 
ado. — Lonjea paci'-nco. — Spirito di; la lingvo. — 
Turmenta silento.  - — Soloco. — » Mia pcnso >. 

Post longa kiso de 1 patrino la studcnto 
forveturis Moskvon. Urbego vasta. Universi- 
tato plenega. Brilas Kremlaj turoj. Sur stratoj 
nego blanka. Ivuras glitveturiloj, tintadas 
sonoriletoj. Rápidas éevaloj longharaj. (Me 
vivo gaja, vigla. 

Malrice logis la junulo. Per lecionoj li 

gajnetis iom. Sed nuil facile juna hebreo trovas 
ce okazojn por instrui. Ankaú li verketis iom 

por gazeto, la Moskovskic Viedomo&ti. Hejme 
la gepatroj time zorgis. * Xur dek naü rublojn 
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Hebrcoj   lin   doloris.    Konstanta   redirado   pri 
" nacin sankta super éiiij // vundis lian sentón, 
kva/au den.!,el. > al ccieraj gentoj. Akra mal- 
laüdo kontrau I'oloj, Rusoj, an Rumano; mal- 
placis al li. I'lcndoj pri premantaj registaroj 
sajnis al li pravaj, sed ne malamo al popoloj. 

lie inter liaj satngentanoj la plej malgranda 
vorto  sovinista  lin  rcpelis. 

Ankaii la Hebreoj tre bezonis pli proksimr 
koni la ceterajn gentojn. Ankaú por ili urgis 
lingvo internacia. Ke ili ekkomprend ilife- 

Micnn inter ainasoj kaj sekretaj incitantoj, ke 
ili sciu historion de 1' aliaj : ankau la eeteraj 
|a suferis, ankau ilin premis poteneuloj, ankau 
ilin eksp] natas malgrandnombro da lemiloj. 

Hebreoj amu sian Legon, sian genton kaj 
kutimojn, sed ili super Oio amu la liomaron 
kaj gin servil kiel fratoj. 'liel sentis la stu- 
ilento  pripensema,  kaj  reven is al  sia  revo. 

lié la '(. dek nan rubloj h ne trovigis tro 
facile Oe 1' konicnco de 1' monato, kaj ili ne 
suficis. Zamenhof ne satis trudi elsiie/adon 
al gepatroj. I.)u jaroj jam forpasis. lin so- 
mero   I.SSI   li  revenís hejmen. 

SITIH'.NT.W   JAIl'U 

lin Varsovio li daiirigos studadon medicinan 
ce 1' Universitato. Al amala la patrino li ra- 
kniitis pri la pe/.j de 1' |iriiini'Mi al patro. Lia 
vivcelo restis la sama, llomoj llevas refratigi. 
Kic kusas la paperoj kaj provajoj dc la lingvo 
intergenta ? Fn libertempo li ja povos ilin 

trarigardi  kaj   reveni  al  laboro kara. 
Kun larmoj pala sidis la patrino. Si silentis. 

Sia blanka mano dolce glatis la kapon de 1' 
gratula filo. Jam dudekdujara li estis. Kiel 
aüdos li la veron ? L'nu tagon sia edzo ja 
bruligis liajn manuskriptojn. Saga kaj severa, 
nur pro amo patra li gin i'arN. Li kredis, ke 
li tiel '< savos // sian filon. Ofte si jam ploris 
pri tiu ekzekuto. Xun revenís ploroj. Si silentis. 

Ludoviko sin komprenis. La tutan dramon 
li divenis. Tuj la patron li nur petis redoni 
la promesparolon. L'rgas libereco. Nepre lin 
vokas certa devo. Li nur promesos tion al si 
mum, ke al neniu li parólos pri sia celo kaj 
laboro,  gis li  tinos universitaton. 

Fakte ne tro grava estis la perdigo de 1" 
skribajoj. Iifcktive li memoris cion parkere. 
Kun fervoro li  re far is sian  verkon. 

I 
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Sur kajcroj de augusto 1881 reaperas pres- 

kail sama lingvo kiel en 1878. Tamen estiv 

jam progreso. La bela balado dc Heine ". Kn 

songo » estis jenn tradukita el germana : 

Mo bella pvineino ¡l .sonto viihi 

Ko zuoj malsesaj e palaj, 

Sul dillo, sul venia no koe sida 

II armaj amizaj e. kalaj. 

« La ATOM' de la padro fio pit mo usté, 

La ova, la redia ra sello .' t 

l.a skepvo diantiza, rol mo ne volé, 

Tol mem knj volé mo, ma bella. » 

•<  To et ne e.slel/la »,  ¡o palla a mo, 

" Kor et si la  tombo kusé m» 

/' koj i la  nokto cioné mo a In, 

h'or tol fe prekale amé mo .' » 

Dum ses jaroj Zamenhof laboris ciutage, 

bonigante kaj provante sian lingvon. Li tra- 

dukis pecojn el aiitoroj diverslandaj. Li skribis 

vcrkojn originalajn. Li laute legis al si la 

skribilajn pagojn. .Multaj formoj sajnis bonaj 

teorie, sed praktiko montris ilin maloportunaj. 

Jen  tio estis peza,  kaj Ci tio malbelsona. 

SIT HEN TAJ   JAIIOJ IM 

".Mullein mi di-vis .' irk.mliiiki. an--ia';iiii, 

kurekii. kaj radike traiisfonni. Vortoj kaj 

t'ormoj, princi j)oj kaj posiuloj pusis kaj 

malhelpis unu la alian, dume en la teorio. 

I'io aparte kaj en mallongaj provoj. ili 

sajnis al mi tute bonaj. liaj objektnj kiel 

ek/emple la universala pn'pozicio jr. la 

elasta verbo metí, la neutrala, sed difunta 

finigo íil'l, k.t.p.. kredeble neniain enfalus 

en mian kapon teorie. Iselkaj tormoj. kiuj 

sajnis al mi riiajo. montrigi-. nun en la 

praktiko senbezona balasto : tied ekxeuipie 

mi devis forjeti kelkajn nebe/.onajn su- 

liksojn f  ,,. 

Dum tiu puriga laborado ankau I'origis el 

la lingvo kelkaj lalinaj radikoj, kiel ekzemple 

anno kaj (fiítrito, kaj anstatauigis per Jaro 

kaj higo. Lfektive -ono jam estis sufikso kun 

senco malsama, kaj alillanke Zamenhof ne 

volis vortojn kun duobla litero. Diurno tre 

malbele sonis en kunmetitaj vortoj kiel citt- 

diitrnc au iliurnme^e,  kaj   ankau estis inter- 
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Xc li kn-di.-.. kc sufira> gramatiko kaj 
vortaro por vivigi lingvon. (,'iu malgracio aú 

pezeco en la frazoj lin akre suferigis. Longo 
li plendadis al si mem, ke la lingvo ne sufice 
« fluas ». Tial li komencis nun cviti lauvortan 
tradukadon el tiu an alia lingvo. Li penis 
rekte pensi en la nova. 

Iom post iom gi ekiris mem. Gi nialpez- 
igis. Gi pli rapidis. Gi jam cosis esti ombro 

de 1' ccteraj. Gi ricnvi-. sian vivnn, sian spi- 
riton, sian karakt'ron propran. Gi nun dolce 
pusis for la influojn de 1' ok^tero. Gi iam fluis 
tiam. flekscble, graeie, kaj « lute libere, kiel 

la viva gepatra lingvo ». 
Tiam estis la vera naskigo de la lingvo 

internada. Car kiel helpus la homaron sen- 
viva kolc-kto da vortoj 't Iviom gi valorus. ec 
kun aprobó de naüdek scienculoj ? Ciu tirus 
siaflanko. .Uankus fundamento. X'e cstus ia 

stilo koniuna. Xe ek/istus ia kutimo por regul- 
igi liherec.on. Kontraue. pro /.amenhofa pa- 
ciento kaj genio la lingvo jam vivís, kiam gi 

aperi.-.. lin si gi jam portis cortan forlón, car 
gratula homo gin  uzadis.   (iramaliko kaj vorl- 

>•     ' 
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kiol spiraclo malfacila de homo suprenkurinta 
kvin etagojn de stuparo kaj slaranla antaii 

pordo halle : 

It», min l;ur ,   m: Imtu iimltraiikuilr, 

I'l min liru.iln nun  >w snllu fur .' 

,/,,„,   l.;,i  mi,,   „•• p,,r„,  mi  /V,7-, 

Iln.  mi,i /,,„•• .' 

//</,  min /."(•' .'   I'osl loiiijn lulmrmlii 

L'u  mi ne i»'»/io.y en tlnciilu Imr' ! 

Su/iri: ! Iraiilcriliiju d.' V IIIIIHIID, 

II», mia hor' ! 

La unua libreto aperis en la rusa lingvo. 
Baldan poste sekvis eldonoj poli;, francc, 
germane kaj angle. Ciuj entenis saman en- 

kondukon, tekstojn en lingvo internacia : 
Krista prego Piltro niii, I'.l hiblio, Lotero, 

Versajoj, plenan gramatikon el dek sos reguloj, 
dulingvan vortareton el naúcent radikoj. Ankaü 
estis aligiloj ktin promeso tuj komenci la lern- 
adon, kiam dek milionuj da porsonoj estos 

same promesintaj. Per deklaro sur la dua pago 
la aütoro jam forlasis c'iajn rajtojn siajn, ear 
« lingvo internacia, kiel éiu nacia, estas ko- 
muna   proprajo //.    La    tuta   verko   estis   sub- 

il 
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ata.      Baldan    muí 

nil, 

Duobl Zamenhofa. 

Kstis por 1¡ granda ¿ojo, senti  sin de ti am 

éirkauata de  fervora) 
pli  kontente  li  pensis, ke  la  1 ingvo jam trovis 

nun   anarun. kaj  povus   baldan   kreski   per   si 

spero a   aiiloro   tiam   tuto 

f'oriros   de   la   seeno,   kaj   estos   forgosita. 

mi   po: 

de peí 

ni   ankoraú   vivos,   éu   mi   monos, 

•rvos  la   forlón   do mia  korpo kaj 

yin pcrdos, 1; 
o : kiel la son 
dependas do   1; 

ilia  pi 
li  skribi> la   DlitJ    l.iíh 

cldonis mir en la lingvo mem. ja 

ía vívanla 

koi 

ile  la jaro i SSS. 
pondadis   ja   pers 

nullaj aligiiiloj li kores- 

Sed   plej   of te   li   devis 

rediradi pri  la  samaj  temoj.   Tial li rcspondis 

kolektivo  per  unu  bromuro generala  ('). 

(')    U-r.. K,p. 

" .Mia profunda kredo je la homaro min no 

trompis //. li skribis en antauparolo, " la bona 
genio d(! 1 homaro vekigis : de ciuj tlankoj al 
laboro   éiuh. venas   junaj    kaj    maljunaj. 

roj aj    virinoj    rápidas   porti ajn   stonojn 
por la gratula,   grava   kaj   utilega   konstruo *. 

No mir kun Zamenhof korespondis la novaj 
adeptoj, sed ankati inter si.  Antono Grabowski 
tradukis jam  verkojn el (jonhe kaj  I'uskin. 

Kn  oktobro   iSS >   aliens adresaro 
kun  mil nomoj diverslandaj.   Laú uzado gene- 
ral; lingv. leranto „ baldaü IU no.mgis 

•K Ksperanto „ tute simple. Al gi konvertigis 
en Xuriibergo Leopold Finstein kaj la tuta 
klubo mondlingvista. Ili fondis saman jaron 
gazeton inonatan La lispctailtisto. (ii añonéis 
grupojn 
naeia  movadi. 

Sofjo kaj   .Moskvo.    Kreigis  intcr- 

iintompo   la   mal loléo   do   1' eksterai   rir 
konstane 

no   píen i 
:>j  roturincntis la doktc Kl 

aJ 
iontaro 

lian ake.eptejou. De 1' bopatro li 
in por presigi la brosurojn. Sed 

Li 
sk- 

por hejmo li  no volis akeepti  lian  helpí 
de/.iris nepre poilahori vivrimedon.  Jair 

"^i !- 
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idea. Ankaü gi ja kontraüstaris interesojn 
polilikajn. I'or tioii realigi. oni devus an la u 
Ció rekoni egalecon inter gentoj. (iis tiam la 
gvidantoj preferís agitadi por celoj pli facilaj. 
Al rabenoj la afiloro sajtiis tro liberkredema. 

Fl ciuj Hankoj oficialaj venís nnr kritikoj 
aú suspektoj. Xur malgranda nombro da spi- 
ritoj versen'emaj lin komprenis kaj aprobis. 
La Sovinistoj lin malsatis. Denove li suferis 
pro la poteneo de 1' antaüjugoj. Denove lin 

doloris soleco de 1 animo. Seil la tido restis 
senáancela. Super gentaj diferencoj honioj 
devas unuigi. Al sí me ni li rediradís la de- 

vizon, kiun li dedicis al F.sperantistaj samide- 
anoj " Ni kion  povos, ni faros ¿ : 

L'KHI siunuj jinrdiíjns,  mil sumo] purdiyiuc... 
.Vi semtix l;aj sniius konslunln  ('). 

De 1900 al 1905 Fsperanto progresadis pli 

rapide. Kn dek du landoj ekfondigis grupoj 
kaj gazetoj. Kn Francujo gravaj societoj gin 
subtcnis.    Aligís jam   konataj   scienculoj.    La 
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novado igis vasta. Tiam estis kunvokita en 
lioulogne-sur-Mer la mina kongreso de 1* I-'.sper- 

antisloj. 
Kun stranga timemo Zamenhof atendis tiun 

lioron. l'nue li liezitis, Cu li eé veturos tien. 
Yojago kaj elspe/o estus grandaj. Ankau ne- 
niam li eliris mem publike. Li nesciis parol- 
adi. Li timis la rigardojn de tiom da vizagoj 

novaj, nekonataj.  Li sin genis. 
Fine li decidís tamen iri. Pídele demokrate, 

li submetigis al de/.iro de 1' Fsperantistaro. 
I0111 tremante, 1¡ preparis legotan paroladon. 
Al samideanoj li ja di ros la fundón de sia 

pensó. Li klarigos la plej altan relon de 1' 
afero komuna. 

Ivun edzino li vojagis. Vagono triaklasa 
kondukis ilin al Farizo. Tie komeneigis se- 
majno por li tre timiga. lin Cefurbo la plej 

brila en la mondo lin atendis bruado kaj flat- 
ado. L'rbeslraro lin akeeptis en la urbodomo. 
Ministro de publika instruado donis al li la 
ordenon ile honoro. Fn la supro de Fjfela turo 
li tagmangis kun plej famaj scienculoj de 

Francujo. 
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Tm </'-,is'i  mnlliimn  lirilrhix ln  '•<•/,, 
M l;¡u  Luvn.j-  ,,¡  ñas. 

Similr  ni .slrl,,  ,:,,   nnl.ln  :„•!„. 

M ni lu (liirl;lnn  iji ilinis. 

Kn horoj malfacilaj de loka propagando, 
kiu ne ofte rememoris liujn vortoj n de La 

Vojo ? Pri tiaj spertoj kunparolis aüdantaro 
en plena salonego. Varmo vastigis sub lámp- 
aro. Kkscita tremo ruligis tra 1' amaso ilum 
atendo... Subite eksonis la mu/iku de V himno 
L.i  Espero : 

f:'n  ln  moinhm  ruiii.s nova  sentó, 

Trn ln  iiioutlii  ¡rus f'ortn  roho... 

Saniti.'inpc Ciuj ni starigis... Jen sui- scen- 
ejo, kun estraro de 1' kongreso, eniris la amata 
Majstro. Malalta, timema, kortusita, kun t'runto 
tre granda, rondaj okulvitroj, barboto jam 

griza. Ció jam flugis aü svingigis en aero, 
manoj, Capoj, lukoj. en duonhora aklamado. 
Kiam li levigis post salutoj de 1" urbestro, la 
fervoro reloiulregis. Sed jam li ekparolis. 

Cesis la bruado. Ciuj residigis. 'l'ra silento 
sonis liaj  vortoj : 

IDEALISTA   i'ltOI'CTo 1U1 

"Mi sahitas vin, karaj samiileanoj, fratoj 

kaj fratinnj el la granda lutmoiida liorna 
f'aniilio, kiuj kunvenis el landoj proksimaj 

kaj malproksimaj, el la plej diversaj regnoj 
de la mondo, por frale premi al si roei- 
proke la manojn, pro la nomo de granda 

ideo,  kiu  éiiijn  nin  ligas... 
Sankta estas por ni la hodiaüa tago. 

Modesta estas nia kunveno ; la mondo 
ekstera ne multe scias pri gi, kaj la vortoj, 

kiuj estas parolataj en nia kunveno, ne 
Hugos telegrat'e al éiuj urboj kaj urbetoj 
de la mondo ; ne kunvenis regnestroj nek 
ministroj por sangi la poütikan karton de 
la mondo ; ne brilas luksaj vestoj kaj 
multego da imponantaj ordenoj en nia sa- 
lono, ne binas pafdegoj Oirkau la modesta 
domo, en kiu ni trovigas; sed tra la aero 
de nia salono tingas misieraj sonoj, sonoj 
lre mallautaj, ne audeblaj por la órelo, 

sed senteblaj por i'iu animo sentema : gi 
estas la sonoj de io granda, kio nun nask- 

igas. Tra la aero tingas misteraj t'automoj ; 
la okuloj   ilin   ne  vidas,   sed   la    animo   ilin 
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sfiitns : ili estas imag'oj de 1'tempo estonia, 

de temp.i tute nova. 1.a fantonioj lluros en 

la mondón, korpigos kaj potenciaos, kaj 

niaj filoj kaj nepoj ilin vicios, ilin sontos 
kaj  guos... 

Ofte kunvenas personoj de malsaitiaj 
nacioj kaj komprenas unu la alian ; sed 

kia grandega diferenco estas inter ilia re- 
ci|)roka komprenigado kaj la nia!... lie 
la inembro de unu nació liumiligjas antati 
la membra de alia nació, parolas lian 
lingvon, hontiganto la sian, balbuias kaj 
riigiga>. kaj sentas sin genata antau sia 

kunpamlanto, dum tiLI .i lasta sentas sin 
torta kaj fiera : en nia kunveno ne ek/ista> 

nacioj fortaj kaj nialfortaj. privilegiitaj kaj 
senprivüegiilaj. neniu humiligas. neniu sin 
¿'cuas : ni t-iiij stara> sur fundamento neú- 
trala, ni ciuj estas pleno egalrajtaj : ni 
0 i li j sontas nin kiel meinbroj de unu nació, 

kiel meinbroj de unu familio : kaj la unuan 

fojon en la liorna historio ni, meinbroj de 
la plej malsamaj popoloj, staras unu apud 

alia ne kiel fremduloj,  ne kiel konkurantoj. 

IIIKAI.I.4TA   l'HOKKTCI IU.» 

sed kiel fratoj. kiuj, ne altrndante unu al 
alia sian Huevón, komprenas sin m -¡- 
proke, ne suspektas unu alian pro mal- 
lumo ilin dividanta, amas sin reciproke 
kaj premas al si reciproke la manojn. ne 
hipokrite kiel alinaciano al alinaciano, sed 

sincere, kiel homo al homo. Ni konsciu 
bone la tutan gravecon de la hodiaua lago, 
car hodiaú, inter la gastamaj muroj de 
Rulonjo-sur-Maro, kunvonis no Francoj ktin 
Angloj, ne Kusoj kun l'oloj, sed homoj 

kun homoj... 
l'ost multaj miljaroj da reciproka surda- 

muteco kaj batalado, nun en Hulonjo t'akte 

komoncigas en pli gratula mezuro la reci- 
proka komprenigado kaj fratigado de la 
divorspopolaj meinbroj de la homaro; kaj 
unu fojon koinenciginte, g¡ jam no hallos, 
sed irados antauen Ciain pli kaj pli potenee, 

gis la lastaj ombroj de la eterna inallumo 
malaperos por ciam. IVuiata cstu la tago. 

kaj grandaj  estu giaj sekvoj ! // 
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CAPITRO VII. 

Homarano. 

Sperto Uulonja. — Rusa rovolucio 1905. — Pogromoj. 
— HuraJo rn Kaúka/o. — Kontrastaj imprr-soj. — 
< IIu:naranisino *. — Wn^yi kaj Reliifiu. — Neú- 
trala 1

;
UIH1.UH>MII... — Kr.:.|n kaj moroj. — Oriento 

kaj Okciik-ntü. — Naciaj d.-klaroj. — Ilomarana 
Ji;klaro. — D'.'k du punktoj. — Nomoj A'- lanJoj. — 

• l'ri  ni'útraia Tempi'.'. 

Kkstere la liiilnnja Kongreso esti* antau 
i'.io festo propaganda. Tamen pri vastigo tie 
la lingvo, la kunsidoj oficialaj okazii^is inte- 
resan diskuLadon. Flue kaj faoile sonis arg'u- 
incntoj kaj respondoj de la parolantoj. Sur 

neütrala fundamento ciu .sentís sin egala kaj 
libera. Kiel Oiujn kongresanojn íio tre iinpresis 
Zamenhof. Rcveninte Varsovion, li kun- 
portis feliíegan sperton, nc nur lingvnn, sed 
moral an : 

i 
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" Kiu aüdis l;i iniiltnoinbrajn parolojn k;i¡ 

diskutojn. kiu vidis tilín |ili'ii;in srn^vnn•, ,11 

kaj kortusantan fratecon int'T Oiuj parto- 

prenanloj de la kongreso, liu al si mem 

nc kreilis, ko Oiuj liuj liomcij ankorau hieran 

estis tute freindaj uiiiij al la aliaj, ko ilin 

unuigis nur noutrala ling'vo..., kc gia facila 

lomado faris miraklon, kaj desirante ne- 

niun de lia natura patrujo, lingvo, au religi- 

anaro, don is al homoj de plej diversaj grntoj 

kaj relig'ioj la eblon vi vi inter si en la plej 

paca kaj  sincera   frateco • ' .// 

La rovo, li pensis, estas do ])leiumiehla, 

kaj efektive la lerno de mondlingvo montrigis 

unua paso plej  efika. 

Llum vintro la proksimaj t'aktoj alportis 

sovagan kontraston. elokventan ]ier si moni. 

Rusa kaj japana imporioj militis inter si. 

Dame la popoloj en Rlisiando koniencis ribeli 

kontrau carisma regado. Amaso da malricaj 

laboristoj  antaü la palaco peterburga petis pri 

(';     VA la bro¿un*tu  Ilünijr.inismo dt; Zani'-'nbof, r.\- 
donita sen subsktibo,  ]Vterbur>:o  ii)o6. 

ill 

elementa) rajloj politikaj. La gvardianoj sur 

éevaloj ri< i-vi- i n-i'.iiiii •!! i • l< j •; 11 i. Vimj. inlanoj. 

viriiinj  ruligis  sur  negó  sanganto. 

Kn okcidcntaj kaj sudaj provincoj la ribelo 

farigis jam nacia. I.etoj, l'krajnnj. Kaúkaz- 

anoj ekbaiali- por liboroeo patruja. I'or repremi 

la dangeron. la registoj u/.is la inetodon tra- 

dician : » Uiiudc ni imprrcs w. Konkurencon 

inter gentoj ili tuj profitis, kaj akrigis la 

disputojn per agentoj specialaj. Tiel nomita 

" Xigra mano // estis l'ako linéela ce polico. 

Al diversaj urboj gi eksei.dis bandojn, kaj 

incitis al pogronioj. Kn Varsovio polaj social- 

ista] lion uial]ierinesis ¡IIT arinita junularo 

gardanía ciujn stratojn. Teiuro ja minacis. 

Kn litva lando kaj Odeso estis pli facile. Tie 

logas la llebreoj en tre grandaj nonibroj. 

Krakaso de 1' butikoj, rabado kaj burado sonis 

baldan. I'.n Kauka/o okazis same inter gentoj 

alinomaj. Rusoj kaj (ieorgoj. Tataroj kaj Ar- 

menoj. 
Aboniena vidajo. Kiel malsama je bulonja ! 

Korpremite. Zamenhot' sentis sian devon fari 

novan  elpason.    La   gentoj   lernu   sin   defendí 

¿i^s 
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konirau tiaj ruzcij. Hi lernu 1 i 1 >• • i-ijl;i de inal- 
;miii, evitanie ^enutilan konkuradon. Kion li 

proponis al Ilebreoj sub titolo Mlclismo, li 
decidís iga  taiiga genérale. 

Al ciuj liouicij li sin turnos nuil egale kiu- 

gentaj. Kroin nacianoj, ili dcvus scnti sin 
homaranoj. Tial J/oniiiriiiiisnio ostis la titulo 
de la brosureto, presita sen autora nonio en 
Peterburgo 1906 '). (fi enhavis novan inslrnon 
pri la rilatoj inter hejnio. yen to kaj homaro. 

Deklaro el dek dn paragrafoj formis la kr"d- 
aron.   Antauparolo  mallonga gin  klarigis : 

" La hoinaranisnio estas instruo, kin, ne 
desirante la hoinon de lia natura |>atrujo. 
nek de lia lingvo. nek de lia relig'ianam, 

donas al li la eblon eviti ciaii malverecon 
kaj kontrauparolojn en siaj nacia-religiaj 
principoj kaj komunikigadi knn liomoj de 

ciuj lingvoj kaj religioj stir fundamento 

netitrale lumia, sur principoj de reciproka 
frateco,  egaleco,  kaj justeco. íI 

!).   1'.  Y.-i-linn.  Truickij  pn >>[>..•];!,  n"  I.J. 

II OMAHA NO II.'! 

La antaupamlo aludís la sperlon de 1' bu- 
lonja kimgresii, kiel pravo, ke lia frateco estas 

ebla. <ii lamen atenligis, ke oni ne devas 
interniiksi   honiaranisinon   kun   esperantisn.o  : 

" Anibau ideoj i'slas tre parencaj inter 

si, sed ne identaj. Uni povas esti bonega 
esperantisto, kaj tamen kontrauulo de la 

hoinaranisnio. ,/ 

N'ur tial Zamenhof ne publike subskribis la 

libreton. car li volis eviti konfu/on. Tin sajna 
nialkurago lin tre suferigis. Ln iyi2 li publike 
t'orinetis de si chin oficialan rolon en la aferoj 

ile Ksperanlo por gajni ]ilenan liberecon, kaj 
de poste li metis sian nonion sur la novaj 

eldonoj  de 1' brosiiio. 
Kn Orienta Kuropo ekzistas inter gentoj 

du cel'aj clementoj de malsamo kaj nialamo : 
lingvo kaj religio. l'oloj estas katolikaj, Ile- 

breoj izraelanaj : Letoj estas luteranaj, Rusoj 
ortodoksaj : Arnionoj estas kristanaj, Tataroj 
mahonietanaj. La diferencon gravigas ne nur 

aparta parolo, sed konkura kredo. lin litera- 
turo kaj  eklezio kuncentrigas la naciaj sentoj. 

».,*»»: ¡w^s^.vMSri ?••%••< 
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Ti;il en ¡•<inkL¿! r<> Z.-mi^riln>!".i NI;U-;I- tin r.-faj 

partoj  :  muí  ling va-pn!itika,  alia  religia. 

Kn sia hfjma vivado din parolu sian ge- 
palran lingvon laüplaée, sed li nc trutlu gin 
al honicij aligenlaj, por ne geni au ofendi ilin. 
I'"n okazo de kimvcno li u/.u neútralan esprim- 
ilon, kiel Ksperanto. Kun siaj samkredantoj 
li sekvu tiujn rcligiajn niorojn, kiujn li deziras 
tradicie aü elekte, sed kun honioj alikredaj li 
kondutii nur lau tin éi principo : ».. Agii kun 
aliaj tiel, kiel \'i de/iras ke aliaj agu kun vi /,. 

Same kiel, ee parola fako, internaeia ling'vo 
prezentas neutralan t'undamenton por scngena 
rcnkontigo kaj fratigo. tiel ankau io siniila 
devus ck/.isti sur la kampo religia. Sub la 

nonio ". Dio // au sub alia la lioniaranoj kom- 
prenu tiun Forton neklarigeblan, scntatan de 
inultaj kiel kau/o de kau/oj en la mondo 

materia kaj mórula, aü de kelkaj nur en la 

morala. Ncniain ili malamu, moku au perse- 
kutu iun pro tio, ke lia kredo pri tiu Forto 
estas alia ol tiu, kiun ili preferas. Same estas 
kruda barbareco riproci iun ajn pri lia lingvo 

aü   deveno.   Ili   konsciu,   ke   la  veraj   ordonoj 

religiaj kiivi-. en la koro de riu homo sub la 
formo de koiw ii-m,,. kaj ke la íefa esta-- la 

estimo kaj helpemo reciprokaj. La ceteron en 
reunió ili rigardu kiel aldonoj, laü unu, devigaj 
])or li diroj de Dio, laü alia, komentarioj 
donilaj de 1' grandaj instruintoj de la homaro, 
lau tria, miksajo de instruoj kaj legendoj aú 

moroj starigitaj de homoj. Ce fe tiuj moroj 

akrigas difereneojn. 
'Ira vitroj diverskoloraj la homoj vidas unu 

saman 1-orton. Liberaj pova.s esti predikoj 
propagandaj. Sed neniam homaranoj trm/u 
la geiUan koloron de sia vidajo al ceteraj. 
Filo/otV la instruitaj personoj jam ofte toleras, 
se no respektas, la nialsamajn kredojn de 
aliaj intelig'entuloj ; sed pri kutimoj la kon- 

flikto estas multe  pli  grava. 
Tial /.amenhof insistís pri neutrala funda- 

mento mora, no nur idea. Ciutaga vivado en 

Fúropo orienta montras la nereson de vidpunkto 
praktika. La faktoj gin postulas. Salmo au 
nc salulo je stonkrucoj éc publikaj vojoj. fofi- 

ciala trudo de Sábalo au Dimaneo kiel deviga 
fesiotago.    I lavo   au  nehavo   de   longa   barbo. 
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juro sin- l'.iblio an per lev., de la maim. 

Atesto kun capo ail sen Capo sur la kapo. 

Cio simila povas sajni tre ridinda okcidente. 

(ii tamen kaü/.is oriente batalojn dum cent- 

jaro. (ii tuj jetas sur la lipojn nomon nenian, 

kva/aü   insultan. 

Kc deklnroj estas gravaj, no nur nioroj kaj 

ideoj. V.n tí al icio, juda lingvo estis lego ne- 

montrcbla kiel la gepatra r'ii deklaroj oficialaj. 

llebreoj devis enskribigi anoncante cu polan, 

ai gernuman, aii ukrajnan lingvon kiel sia. 

Nur per religioj oni povis do kalkuli la divers- 

geiuanojn : Izraelanoj = llebreoj, Romaj kato- 

likoj - l'oloj, (irekaj kalolikoj - I'krajnoj. 

l'rotestantoj = (iermanoj. }•'.<"• se ili f'orhisis jam 

de longe la prapatran kredon, ciuj sin enskribis 

lau la genta religio. pro la nombro. Vidpunkto 

nur naeia  kun  celo statistika-politika ! 

Tial Zamenhof preparis neiitralan funda- 

meiuon ankaii per zorgo riniarkinda ])ri de- 

klaroj : Ilomaranoj kutimigu je sincero. Sur 

las tu pago de 1' brosuro staris preta respond- 

an! por lauvolaj aligantoj. Jenaj fakoj apart- 

igas  :   hejnio,    patrujo.   genio   devena,   lingvo 

li; 

gepatra, lingvo persona, religio laukreda. Xur 

tia deinandaro ebligus ciun diri plenan ve ron, 

ne perfidante suferantajn saingentanojn. 

Gepatra lingvo Zamenhofa estis rusa, per- 

sona estis pola. Lia gen to estis la hebrea, lia 

religio li berk reda. Tion li povus ja konfesi sur 

enskribilo homarana. Sed, se li metus tion 

sur pas|>orton imperian, li estus kalkulata tuj 

en unu partió naria. Kun Rusoj, prcmantoj 

de Polujo, aú  kun   l'oloj  kontraú la Hebreoj. 

Tial homarana formularo proponas ja mo- 

delon tre praktikan por estontaj demandaroj 

oficialaj de regna reeenzado. Same preskaú 

eiuj dek du punktoj de 1' brosuro povas ccli 

du efikojn. Unutlanke tuja gvido al konduto 

individua. Alülanke rekta niontro por legaro 

pli justa inter honioj. Uek kvar principoj 

noblaj de Wilson nur montris al regantaj di- 

plomatoj tion, kion ili dcvus fari. Se falus la 

konsento. la principoj talus kune. Sirajoj de 

1' papero disllugus sur la labio verda. Xacioj 

ilin kaptus, kaj ciu svingus sian pecon por 

justigi novan ekbatalon. 

Dume, programo /.amenhofa privas tuj gvidi 

l 
MI 





•-TSE^TTW" 

1Z1 VIVO   HE   ZAMKNIIOK 

nur lingvo, ili diris : cvitit ligi ce tute private 

la esperantismon kim ia ¿tfro, rar alie oni 
pensos, ke ni ciuj havas tiun ideon, kaj ni 
malplaios al diversaj personoj, kiuj ne amas 
gin ! 

'(. lío, kiaj vorioj ! » ekkriis Zamenhof in- 
digne dum sia parolado ce la Uua Kongreso 
Esperantista en  Genevo je   1906 : 

«...El la timo, ke ni eble ne plaéos al tiuj 
personoj, kiuj mem volas uzi Esperanton 
nur por aferoj utilaj por ili, ni devas ciuj 
el-iri el nia koro tiun parton do la esper- 

antismo, kiu estas la plej grava, la plej 
sankta, tiun ideon, kiu estis la cofa celo 
de la afero de Esperanto, kiu estis la stelo, 
kiu ciam gvidadis Ciujn batalantojn por 
Esperanto! lío, ne, ne. neniam ! Kun ener- 
gía protesto ni forjetas tiun Ci postillón. Se 
nin, la unuajn batalantojn por Esperanto, 
oni devigos, ke ni evitu en nia agado Cion 
idean, ni indigne dissiros kaj bruligos cion, 
kion ni skribis por Esperanto, ni neniigos 
kun  doloro   la   laborojn  kaj oferojn  de nia 

KONGHKSAJ   PAHOLAIIOJ I2.r> 

tina vivo, ni forjetos malproksimen la 
venían -telón, kiu sidas sur nia brusto, 

kaj ni ekkrios kun aboiuciio : Kun lia 
Esperanto, kiu devas servi ekskluzive nur 
al uekij de komerco kaj praktika utileco, 

ni  volas  liavi  nenion  komunan ! « 

l'ale staris Zainenliof en Geneva Yiktoria- 

Hall eldirante tiun frazon per lauta kaj decida 
voco. Tremiga aplaüdego montris al li, ke la 
plejmulto lin komprenis kaj aprobis el tutkoro. 
l'rave li povis diri, ke gis nun Esperantistoj 
estis ne profitantoj, sed nur batalantoj. Ilin 
etektive ne gvidis pensó pri gajnemo aii prak- 

tika utileco. Ilia celo kaj agiga cefideo estis 
ja frateco kaj justeco inter la popoloj. Tial 
la parolanto povis daúri kun certeco, ke li 

esprimos la internan sentón  de ciuj  koroj : 

ttóáñtt 
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la   unuan   signon   di;   vivo   do   la   csionta 
Ksperanto,    ili   kant¡s   kanton,  en  kin   post 

riii  simio  cs-.i-,   ripetalaj   la   \-Drloj  :   "  .Mal- 
ainikero de  la  nacioj  fain,  fain:   jam  estas 
tempo //.    Xia himno  kantas   pri  la " nova 

sentó, kiu venis en la mondón „\ í'itij verkoj, 
vortoj. .kaj  agoj  de   la   inic.iatoro   kaj  de la 
unuaj   Ksperantistoj éiam  spiras   tute klare 

tiun   saman   ideon.    Xeniam   ni   kasis   niaii 
ideon ;    neniam   povis   esti   eé la   plej   mal- 
grnnda dubo pri  ¿i,  car éio parolis'pri ¿i. 

Kial   do   aligis   al    ni   kaj   sindone   kaj 
senprofite   laboris   kun  ni  la  personoj,  kiuj 
vidas en   Ksperanto " mir lingvon // ?   I\ia! 
ili  ne  ti mis,  ke  la mondo kulpigos ilin  pri 

granda kriinn, nomo pri  la deziro helpi  al 
iom-post-ioma iinuigo de la homaro?   (Ju ili 
ne vidas,  ke  iliaj  paroloj estas kontraúaj al 
iliaj   pro]>raj   sentoj,   kaj   ke   ili   senkonscie 
revas pri  tio sama, pri  kio ni revas, kvan- 
kain,    pro   negusta    timo    antaú   senseneaj 
atakantoj, ili penas tion éi nei ';... 

Se la  unuaj   Ksperantistoj   pacience   < 
metadis  sin  no sole al   konstanta   mokad 

sed  eé al grandaj oferoj, kaj ek/.emple unu 
malrira inslruist ¡no longan lempon suferis 

malsaton. nur por ki- si povu spari iom da 
mono por la propagando de Ksperanto — 

éu ili éiuj Taris tion ei jiro ¡a praktika 
utilerii > Se ofte personoj alforgitaj al la 

lito de mono skribadis al mi, ke Ksperanto 

estas la sola konsolo de ilia finiganta vivo 
— éu ili pensis tiam pri ia praktika utileco? 
Mo, ne, ne, ne ! ciuj memoris nur pri la 

interna ideo, entenata en la Ksperantismo ; 
Ciuj satis lisperanton ne tial, ke gr al- 
proksimigas la eerbojn di- la homoj, sed 

nur tial, ke gi alproksimigas iliajn korojn.// 

Laú la sentó de 1' kong'resanoj Zamenhof 
komprenis tre bone, kiel agi plej sage. Per si 
mem Ksperantismo ¡am logis plej mullajn lern- 
intojn de la lingvo ;il la « interna ideo», (ii 
gajnis la korojn. l'li malfrue venus la tempo 
diskuti pri detala organizo homarana. Nun 
pro necesa preeizo de programo gi timigus 

multajn. (fi povus nur formi apartan sekeion 
en la  Ksperanta movado.    Dume pli urgis kul- 
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al   !i.   trankvilr   kunparoli   inlt.'r   kongrr.sanoj. 

1' iilcnj karaj. nucíala posh-no lin genis ,irl. 

Jam •u hulonjo li instiois la elrkton do la 

/./«it'ii l\iniiiliilo. liiaj lni.-niliroj kundecidu 

;.ri .ifiTui «If vortaro. Al ill Ire kcuitrntc li 

traiwlmiis hi uiian /orgon kaj automaton pri 

hi linvfvo. Kn l'ari/.o, lia ri>a gastiganto Javal. 

okuli-ii'> taina, proponis al li katedron kaj 

salajron por dirckti la movadon. Li rifu/.is. 

Modesta  kaj  liivra :   tia  esiís lia gusto. 

I,ia vivrelo i'stis la ". interna ideo „. Car la 

1'ulonja (k'klaro mir aludís la lingvon, li scntis 

la neri'son ditini ankau k'.are la devizon de 1 

ideaj Hsperantistuj. IVr --ia parolado kembriga 

li  plcnumis tion : 

" N'i deziras kn;i nciitralan fundanienton, 

vnr kiu la diversaj homaj gentoj povus 

pace kaj frate interkomunikigadi, ne al- 

trudante al si reciproke siajn gentajn apart- 

ajojn... l'or forimili precize Ciujn delalojn 

de la dirita devizo, no venís ankorau la 

lempo ;   ili   formuligos   per   si   mem,    iom 

C?t"¡' 

','i'i.'*' 

£f*.:x. 
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KONÍUIF.SAJ   I'AUOI.AIlOJ i :»:* 

post iom. per nia ciujara kini\-f|i;nli> kaj 
lain vivado... ('¡am ]>1¡ kaj pli, komencante 

do aferoj bagatolaj kaj transiranto al aferoj 
plej gravaj, komencante de aferoj pure 
materialaj k;ij iransiranti' al ciuj llankoj de 

la boma spirito kaj inóralo, oni proponados 
al ni divorsajn rimedojn, kiuj servas al la 
fratigado de la liomoj kaj al la ronipado 

de la miiroj inter la gentoj — kaj cion ci 
tion ni povos prijugi, akcepti ait ne akeopti, 

sed ni neniam (levos ¿in blinde forjcti 
antaue. Car éio, kio .servas al la fratigado 

de la genloj kaj al la rotnpado de la nial- 
amikaj mtiroj inter la popoloj -— se ¿i mu" 
ne enniiksas sin en la internan vivon de 

la gentoj — apartenas al la venia stan- 
dardo... 

En la profundeco de viaj koroj vi Ciuj 
sentas la verdan standardon ; vi ciuj sentas, 
ke gi estas io pli, ol sinipla signo de lingvo. 
Kaj ju pli ni partoprenados en niaj ciu- 
jaraj kongresoj, dos pli ni interfratigos, 

kaj des pli la principoj de la verda stan- 
dardo   penetros   en    nian   animon.    Muhaj 

personoj aligas al la Ksperantismo jiro 
sinipla seivoleici. pro spurtu. au «-1 > 1 * • ec 

pro atendata profilo : sed de la momento, 
kiam ili faras la unuan viziton al Ksper- 
antujo, ili malgraú sia propra voló ciam 
pli kaj pli entirigas kaj submetigas al la 

legoj de tiu lando. Iom ])ost iom Ksper- 
antujo farigos eduk(;jo de la estonia inter- 
fratigita homaro, kaj en lio ci konsistos la 
plej  gravaj  meritoj  de niaj  kongresoj. » 

l'ost la Kembriga kongreso, la urbes'.raro 

l.ondona, reprezentata de Sir "1 . Veze\ Strong, 
oficíale akceptis Zamenhof kaj la tuian kon- 
gn-son en la fama urbodomo " (inildhall //. l'.n 
la vasta kva/ati katedrala cambrego jam estis 
solene salutata pli ol unu gasto multe ]ili 
glora : fremda regó, vi-nkinta genéralo, pre- 
/idanlo de respubliko. Sub altaj arkajoj de 1" 
antikva festejo nun sonis unuafoje la voco 
modesta, sed tre <lecida. de simpla okulisto. 

gratula jier la celo, granda per genio. 
Neniun forlón li prikanlis, neniun balalon per 

armiloj.    l'ri brulanta  temo de  patriotismo kaj 

i 
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íalamo   li   kuragis pároli delikate,  sed  kl 

.Malí >onaj patnotoj tiel  boj is  la   ki 

Sovinista en  éiuj  landoj   kontran   sekvantoj  de 

amenhof.     Kn    tiu   loko   solena   li 

trate.    Se  patriotismo sijrnifas  n íalamon.   liam 

la   atak o   f.'stis   prava.    Se   mal i'i    signitas 

anión,  liam  li  protestis el  tutkoro 

Amo   al   patrujo.   amo  al   homaro,  amo   al 

mo entenas   unu   la   alian. Sed   k ion   srias 

nionoj. kmj   ni 

hej 

pri amo titij inallumaj di 

inter la landoj, .sed ankaü en sia propia 

instante instigas homon kontran 

homo // ? De tiaj predikantoj li sin deturnis 

indigne : 

patniji 

•mantoj de mal 

nnr   pn   malamo al 

parolu    pri    egoisuu 

uparo,  paroln 

íe  estas  via : 

vorton  " amo //,  i 

vorto malpurigas ! 

d    neniain    uzu    h 

ar en   via  buso  la  sankt;i 

.simo   je   1' véspero   rugigas 

la   linioii ,le 1' arbaroj. 

montetojn   kaj 

Kiom  da  fojoj 

li  vag¡ dis  kuii    t'rai.in 

Bonodon Xunu 

tra   herbejoj   li 

de    1'   insekloj. R ug-ora 

lumo  vuala.    Malproks >rilo de vilaL 

Hi  amis.  il¡  sriuis éion  sia...    luí  urboj 

gentoj  sin  malainis : 

rboi.   kvar 

Vi   staras  nun  anlau  nnaj okuloj kuloi.  mia 

kara  l.ilovují 

mi  neniam  pi 

ilfel na  palrnji kiun 

is t'orgesi, kvankam mi for- 

lasis vin kie! knalio.  Vi, kiun mi oft< 

en  iniaj  songoj.  vi. 

de    la    lero    iaui    pn 

nenia   alia   parlo 

anstataui   en    mia 

itestii. kiu vin  pli  niuHe, pli kore 

kaj  pli  sincere   ama- :u   mi.   idea 

amisto, kiu 

logantoj.   a\ 

is  pri   fratcco  iuler ciuj viaj 

liuj   personoj.  kinj  de/iras, 

ke   vi   aparteim    nur   a 1   ili.   kaj   i'iu i    aliaj 

viaj  tilnj 

sklavoj ! 

ilai   kiel   fr 

'liam   lia   pensó   jam   retlugis   al    (Vjali.slok 

en  luva lain lo, al ilolí'a kamp; 

de 1' knabaj p >¡, kiam 

Í¿"ft' 
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La F.spcrantixio kun lidela zorgo. S#r»l hi 
sangoj prupi uiitaj kini'rauis u ii ti la ali.in. I.a 
inuia rondo do l'adoptoj spertis samon, kiel la 

autoro jam pli fruo : nomo, kio sajnas bola 
sur papero, tio montrigas of te nopraklika en 

la vivo. I'lie kio placa» al la mm, tio guste 
plej malplaoas al alia. Kial do riski la mir- 

indan vivan tecon de la lingvo per dan ¿«raj 
rompoj ? 

Kn IKIJ.) okazis du vocdonoj de la centra 
Ligo. Anibaiifoje la pli.jmulto rifuzis ciujn sang- 
ojn.  De  (lain  la  movado   kreskis  pli  rápido. 

Kontrail reformado staris ccfo kaj ox fana- 
tiko markizo de Heaufront. Kn lienevo li 
cee.-tN la kong'reson. kaj prole-..is kun indi- 

gno koiUraü la gazctoj, kiuj uzas novajn for- 
mojn ('}. .Metnoriginle la ufe ron do siaj 
propraj preferoj pri lingvo, li teatro kisis sian 
Majstron sur estrado do l'éainbrego. Tiu sceno 

videblo genN Zamonliof. Kn ángulo de l'salono 
murmuris   voco  do  Bourlot :   " Judasa kiso ». 

(';   Kuntr.iiif /anvnhof ij.im kon>ifi- rlprnvi novajojn 
|n-r uzaclo. 

i:t'.i 

Honesta kaj lújala, la Uoktoro no satis 
krodi la kulpigon. I\ im dankomo li re| icnsi-* ]iri 

sindona laborado dc 1' propagandise franca : 
Lia kaiaktero kaj idooj povis esti no placaj, 

sed  lia  mérito  rostís granda. 
Kn auliino po-,1 rCembrign kunvoni-. en I'.i- 

rizo ostraro do la " Dologitaro por olokto do 

lingvo intornaoia ». Koudita dc l'ariza logik- 
isto f.'outurai kun helpo dc KKsperantistoj, gi 
koloktU la subskribojn dc multnombraj sociotoj 
aprobanlaj la idcon ]iri holplingvo. (ii colis 

peti l'Asocion de l'Akadc mioj. ko gi elektu 
oficíale mi II lingvnu. La respond" e .tis noa. 

liam la fondinloj kunvokis al 1'arizo 

komiiaton dc scionculoi diverslandaj. 1 r¡ au 
kvar ccestis mom ' i. La ceterai sondis cu 
amikon, cu sokrolarion. ( )ni potis Zamonliof, 

ko li nonui advokaton ]ior Kspcranto. Li pro- 

ponis dc I'caiifroiH, kicl prczidanto de la 
Franca Socielo propaganda. Li nc vohis lin 
ofendi per alia proforo, ka¡ doziris montri al 

li  fidon  kaj  dankemon. 

(')   Comma!, O-twaM, J.-p.-rsfii. l{:ui.l,.uiii ,1.- luiir- 

trnav,   \y?\  nktuliiM   Km;. 

i 
m 
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Tin fido estis trómpala. Anstataii defendí 
la lin^vun en la nomo <lc lia sendinto. la 
marki/.o rekonicndis mem projekton prezenti- 

tan sub la nomo " [do //. (ii enhavis jrravajn 
sané'ojn de fmi¡>oj, vortaro. kaj yrainatiko. 
Couturat ¿in subtenis. car preparis kune. Tiel 
nur Esperanto no havis veran defendanton, 
dum iiaj sistemoj. Spokil. Parla, Bolak, rice- 
vis advokaton. oftc atitoron mem. Ivredante, 
ke Zamenhof konsentos kun de Biyiufront, 
la komitato decidís olekti Ksperanton kun 

sangoj luu la sérico de 1' ". Ido ;, anónima, 
celante inlerkonsenton kun la l.ingva Komi- 
tato. 

Iviam la afero diskoni¿is. indiano skuis la 
F.sperantisiaron. La ekkrio de lSourlet cié 

ripetij>is : " Trompo kaj pérfido //. Dum ses 

monatoj de Beaufront neis cion. Subile li 
konfesis, ke li niem estas la " fdo „. I'rotest- 
inte, la I.tHí,'Vti ¡\oinitalo rit'uzis fitijn sang- 
ojn. Dunie f.'outiirat jam komencis disvasli^i la 
projekton, kvazaú novan lingvon. l'er konduto 

nek   justa,  nek   lojala.   de   Beaufront   difektis 

scii-iuai]   diskuladon.   kauzanle    la    eiiini 
dr  sentoj   ambaútlankc   ' . 

/ Zamenhof pli alte staris. Kvankam nau- 
zita, li proponis lasi for la aferon pri per- 
sonoj, kaj komenci novan ekzamenon de la 

san^'oj en publika huno. Rezullato estis sama : 
la plimulto ja preferís tidele daüri sian vojon 
laü devizo de pari/a Profesoro Cart : " Xi 
fosu nian sulkon >>. Kiel éiam la Doktoro 
submetié'i-.  de in ok rale. 

Ivonstanle .same  li  sin  tenis jam  de  la  ko- 
menco.   ]-'n   i-sss li skribis : 

" (,'io bonigebla eslos bonijfata per la 
kon.-dloj de la mondo. Mi ne vidas esti 
ki't'inlo ile linc>vo. mi volas nur esti ini- 

cia loro i- . „ 
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Tion  li   I'aris  per   I'uuii   I.ibro.    Sed 

" ( io cetera devas esti kreala de la In i: ¡, ;i 
Societo kaj do la vivo tiel, kid ni vidas 

en riu el la vivantaj lingvoj... Kompetenta 
dcvas e^ti de nun, ue la auioro an ia alia 
persono: la solaj koinpetentaj nun dcvas 
esti : talento, logiko, kaj la legoj kreitaj 
de la plej granda parto tie la verkantoj 

kaj parolantoj... La lingvo internada 
elevas vivi, kreski kaj progresi lau la sa- 

inaj leg>j, lau kiaj estis ellahorataj eiuj 
vivaj  lingvoj   ' i. H 

Senfine oni povu-> lnulligi tiajn eitajojn de 
Zamenliof, pur ilustri lian lingvan kredon. 
Mil tio lia genio niontrigis pli scienca ol la 

teorio de < outurat kaj de Beaufront. Car vera 
se.ienco respektas la faktojn. <ii studas la 

vivon. 
Ankau scienco nc- konas papojn. IJimi ciain 

modeste la " iniciatinto ;/ de  Ksperanlo   paro- 
nur   pri   "   ceteraj   lingvoj   ;,   an   "  natura 

I i.l 

vivo „, kaj fidis la popolon de 1' uzantoj, 
kontrauo d.- Ki-aiifron! volj- limigi la pi-ogn-- 
snii per dekretoj. Instante ('ofesperantisto en 

Francujo, li konstante regís kaj ordonis. Li 
pc eldnnis dikan libron de dogmoj gramati- 

kaj'1'. Li insistís pri mini logiko. kaj mallidis 
cion tro naluran. I re ofte \\ prosigis en sia 

ga/eto liun frazon : " Antaü fakto gis nun 
neniam oka/.inta. estas malsage peti inslruon 
de historio ! „ Rimarkinde, la skribmaniero 

debofronta estis seka, rígida, tro " tradtik- 
ita >/. Kiel en lia esperantismo mankis la 
interna ideo, tiel en lia stilo mankis tiu salo: 
la spirito de la lingvo. Laü propra komparo 
ia. l-'spi-ranto estis por li kva/au marista 

signaro : por /amenliot, lingvo vivanta. Fakte, 
la du viroj iiani reprozentis du komprenojn 

tre malsamajn. La idista alero nur akcentis 

tiun  veron. 
l'ri  propagando,  de  Beaufront ankau   satis 

regon,   kaj   litere   malpennesis   al   iu   ajn   en 

Militan .?/  I,! Ihul   libro,  Víiisnvin   i 

¥ 
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decidi pri 1' alero. «Vi ne faris kiel Couturat. 
La raporto de 1 sekreiario Henry l'hilipps 
estis publikigita. Li rekomendis Esperanton 
kaj koinencis gin disvasligi. Li ec batalis 
konlrau rrformistoj. Lau li, ni ir taugis natura 

disvolvigo. 
Pri tin temo Zameuhot" párolis en A/i/oilo 

ni /(/ Dun Libro, kaj denove, dudek jarojn 
pli nialtVue, ce la kvara kaj scsa kongrcsoj 
en iJresdeno n)oS kaj Washington V)\o. Li 
niontris, kiel senhalte kaj senrompe kreskas 
lingvoj. Malnovaj folioj Calas. Novaj preñas 

ilian lokon. BranCoj aldonigas. Floroj kaj 
fruktoj pliniultigas. La trunko niem grandigas. 
Sed  la arbo restas  unu  sama. 

'<. Granda estas la difercnco inter homo- 
infano kaj homo-viro, granda cble estos la 
di fe renco inter la nuna Esperanto kaj la 
evoluinta Esperanto de post multaj jar- 
centoj... Iom post iom konstante aperas 
novaj vortoj kaj formoj. unuj fortigas, aliaj 
cesas esti uzataj. Ció farigas kviete, sen- 
skne, kaj ec nerimarkeble.   Nenie monlrigas 

117 

ia düereni-i^.nl.i de nia lingvo lau la diver->aj 

landoj... Nenie rompig'as au diícktigas la 
kontinueco inter la lingvo malnova kaj la 
nova. .Ualgrau la f'akto ke nia lingvo forte 
disvol viga--, éiu nova Esperantisto li.'g'as la 

verkojn di; antau dudek jaroj kun lia saina 
facileoo.  kiel   Esperantisto tiutempa i' i. >/ 

En Anieriko Zamenhof klarigis pli detall- 

sian penson. Se i am veri- autoritata delegit- 
aro de diversaj regnoj volns iom sangi Espcr- 
anton, antan ol gin ofícialigi. kiel gi ai-us ? 

l'or akcepti kelkajn ulilajn vortojn, por limig'i 
l'akuzalivon au cesigi l'akordigon ile l'adjek- 
tivoj en nmltnombro, cu taugus subfosi la tutan 
laboron de duoncentjaro kaj rekomenci ciun 
sperton per alia vn¡o r Cu necesus sang'i kiom 
eble plej vaste la tutan vortaron, kaj igi gin 

multe pli malfacila ]'or la popolamasoj ? Cu 
valoras perdi la spiriton de la lingvo Esperanto, 
ce kiu ei' Slavoj sentas sin hejme. por preferí 

teorian  sistemon  kun   interne  latina  sajno 'i 

i<   Tiun 
,i..J    •   [. .j  K.;-p. 

.. Z:im.-nli..|- n 
i-l.l..nii:ij   il-   A.i   /,',-:• 
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lis vivo DI: ZAMI'.NII'II' 

Nc! tin estus iii-U !~:ii>n, in'k n<Mi--;i. Su- 

ficus, kc la Lingva lvnmiíaio rekomendu la 
forlasoju aú aldonojn en uzado ciutaga. l'ost 
kelka tempo, kulimo ja farigits sen ¡a rompo, 
se gi montrigus tre pruktika. Se mi, ec decido 
la plej alta falus mortc. Hfektive la sperto 
baldaú montrus cu tio, kio sendube estas pli 
facila en u^iiiio, ne igas tiom pli malf'acila la 
kfliiifimiiidoii. Zamenhof ne tusis tiani la lemon 
pri gajno kaj perdo, sed li konkludis modeste : 

•Y. ( io, kion mi diris, iv estas ¡a autora 
memfido, car mi plene koiwntas kaj kon- 
t'esas malkase, ke por sangi ion en la 
natura irado de la internaeilingva afero, 
mi estas tiel same senpova kiel ciu alia 
persono.. . La Esperantaj radikoj de la 
arbo internacilingva jam tiel profunde pe- 

netris en la teron de la vivo, ke ne povas 
jam ciu deziranto sangi la radikoj n aü 
sovi la arbon laü sí a bontrovo... Ciu, kiu 
volos kontraubatali tiun naturan iradon, 
nur perdos senbezone siajn  fortojn. » 
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"Yantajo do vaniajoj. diris la I'reilikanto, 

vanlajo de vantajoj, í io e-,tas vantajo. Isian 

profitoii havas la homo de éiuj siaj laboroj, 

kiuju li laboras sub la suno ? (iencracio 

foriras kaj genoracio vena», kaj la tero 

restas eterne. Levitas la suno kaj subirás 

la suno, kaj al sia loko gi rápidas, kaj 

tie gi levigas. Iras al sudo kaj reirás al 

nordo, Uirnigas, Uirnigas en sia irado la 

vento, kaj al siaj roiuloj revenas ha vento... 

Kstas tempo por naski, kaj lempo por 

morti... Kstas tempo por plori, kaj tempo por 

ridi ; estas tempo por genii, kaj tempo por 

salti ... Kstas tempo por silenti. kaj tempo 

por pároli. Kstas tempo por ami, kaj tempo 

por malami : estas tempo por milito, kaj 

tempo por paco. Kian proliton liavas far- 

anto de  tin,  kion  li   laboras?    ''// 

Xe   nur   senro,   sed   mu/.iko,   ne   nur   bel- 

sono,    sed   vivo.     La   vivo,   la   impreso   ile   1 

(', HI /..I PrrJik, 
tiuj tr.iilukuj ap.'ri.- 
i;ii'P;irizi.    :il   kin  /.: 

ntn, ¿-apitr>ij 1-j. i irania |iart" d> 
i-n /.,7 AV:,I,I .¡Uloiiila a> Ilacii.'lf 
in.-nli.it' kiir.laliori^  li.-',. 

i:;:¡ 

momento, la vigleco. la Torta bato de 1' es- 

primo ; tin salti--, kuii--. kaj rekanti*. en la 

stilo Zamenhofa. 

lia kinl un fumUijux liorna kurpn. 

.Y,  ,r„p„.j»j.,*  kii-l  pnlr   m   ,;„tu ' 

Tiel ekkrias Hamlet pro indigno kaj honto 

pri la konduto de 1' patrino. Sed jen aperas 

la fantomo paira : 

Sjiirilii sankln aii dninnii' t'-riiru. 
Cu  ,:l cirio  nil  rl  la  infn-o... 

H,:<t„„«l,i...   Dim  al mi,  kinl 
Sin  Iccis *•! la  tumi)» uinj •j.slnj. 

Knj la ó'rkujo,  kirn  mi Irnnkrilc 

Vin  ini-tis, kial i/i malfurmis nun 
/."  ¡ifZfiu  xinn   Ituínn  tin  mormuro, 

I'm-  riii  cljnli .' 

Xenio pli simpla ol tiu lingvo. Nenio 

tamcn pli viva kaj pli rii'a per uzado de 1' 

interna forlo disvolviga. l'osl nuiltjaroj tiuj 

tradukajoj restos aiikorau modeloj de lingvo 

¿arma, juna, vivipova. I'reskau tiuj literaturoj 

en Eiiropo centra komencigis per traduko de 

l'Biblio. Tiu de l'ltilas restas sola dokumento 

pri    la    (iota    lingvo.    Tin    de    Luther    signis 

a»*» 
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d,-  1'; K irj.al. 

Kvanejeli 

n   tekston 
Z; nienliof de/.iris 

aj   <li versajn  verkojn <lt; 
Oefmajstroj. parton ja necesai 

ia pro/o originala"mi jam citis multa 
erojn.    Tra   ¿i   brulis   tin   fajro kasita   interr 

lia modesta   persono.    Tic   monlrigi 

rezonado,   forta  voló kaj obstino por k< 
per   komparoj   kaj   loyiko.   Alúdante la 

ajn  por ekfondi   linjfvon, 
skribis : 

cnj la paeiencan amon neees- 
i'nliof  ekzenipb 

iu  ni'  konas  la  eseneon de 
estas   pli  facila, <e   nenio muziko, sají 

ol ludi tbriepianon — <>ni ja be/onas nur 
ekfrapi unu klavon kaj estos ricevila tono, 
vi    ekfrapos   alian   klavon   kaj    vi    ricevos 

al i ilian   tomín,   vi   frapados la   daüro   de 

tuta boro diversajn klavojn,  kaj   vi  ricevos 
kompozicion ajnas 

fariU Sed    kiam li    k( 
k.,j 

meneas 
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skribado lin timigis. Cii ofendis lian noblan 
amenion kaj sajnis al li nialhiimila. Sur ko- 
rcktita manuskripto de J Jomaran ¡SHIP , post- 
morte trovita, mi rimarkis krajonc skribitan 

de lia mano tiun ti noton meinorigan al si 
ini'in :   ". F.viti rioii agrcxivan .' „ 

De tempo al tempo, sed neniam intente, 
vualo pruvema subite diskrakis kaj koro el- 

saltis nude. Animo pura, pardonema. Xaturo 
sentema, delikata : 

'( Vi staras nun antau niiaj okuloj, 
mia kara Litovujo, mia malfelita patr- 

u j o ... « ('! 

Doloro, sed fulo, kaj espero super fio. De- 

nove  la  protela  voro : 

'.'. LOIIí;'í' dauros ankorau malluma nokto 
sur la tero, sed ne eterne gi dauros. Venos 
i am la tempo, kiam la honioj tesos esti 
lupoj unuj kontraü aliaj ... Kune kaj inter- 
konsente ili celados ciuj al unu vero, al 

unu  fe lito    ' . >/ 

ir/ 

]-'n la ]MII'IIIOí Xainenhofaj tiam nur koro 

vi.kav Ai kur,i:;i.. a! obstino, al pa.-i.m< ... 
La bildoj estas simplaj, mallongaj, la ritmo 

iom  unutona.  sed  impresa : 

!•:•  ,,»/.,  mnhinnnt,,.  I,„„,h,„l,' fr„,m,,l,-. 
Trnliurns la  iinnilmi  ijrniiittut  "  . 

Antau 1' apero de 1'  Un lía Libro, li verkis 
pri  doloro   kaj   sopiro   siaj :   Mia   I'tliso,    JJfl 

mía Kor ! Poste,  lia pensó jam fandigis en 1 
rondo  kunigita  per lia  lingvo  " sub la  sankt 
signo de 1' espero „.    l'er tin lasta vorto li j 
nomis la biinnon  de la  "diligenla  kolegaro//. 
Xe  nur li  mem.   sed  miloj   da   homoj   aüdigas 
per /,i? ¡ispcro.  nun  fama  tra  la tuta mondo : 

.V.' ni r/liiiii smujuii soifiiiiln 
íii In lininnii  tiras fiimiliuii : 

I la  im,ml' rh-rn» mililfiiiln 
íii iiriiui'na-i xmiktiiii  hnrui'm 
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penson ilc riuj. Kuna sufero, kuna gojo ; Oia 

sen lo generala de 1' frala rondo inter honioj 

esperemaj. éio ploj alia aü profunda en konumaj 

spiTtoj. tin irnvis i'e li esprhnon plej sinceran: 

.Ve   I111HJH   ,Y«7íI'I-0   lili   vriltoj  Mtl/ililj 

Vrlkmitnjii fnliojn ilusirfix, 

.Vi daiikas bi  veulon,  kaj rrpiir¡;i¡tnj 

Ai furlon ]i!¡ /'rostía ••fikirns. 

Tiun ¿i kanton. La Vpjo, li vorkis jam 

antaú la liulonja kongreso. Same Al la l:r>üoj 

ec pli frue. Melankolie sonas ankorau nuiltaj 

versoj. sed kiid en Sopona marso. post mal- 

goja nialrapido. jen subite blovas vigía muzik- 

ajo kurago antauen : 

.Y'/  morios jiim  n'ui brnvijn itiinm. 

(Jhi jnin  >/'• timiijiis In cm to,  ¡ink slum. 

Obft'nm iji pusiis, pror.ita.  hm-ilitn, 

Al '''7' nun  fojo a si'i/n'iln {' . 

Ce Zamcnlmf. en tiu korpo maltbrta de 

malalta viro, svelis koro sentima kaj volo 

potenca.   Yidu.  kicl en éiu verkajo  revenas  la 

(')   I.J   l'0/1.1.   l'uml.iuionta Kn.-stumaliu,   i< 

'^^f^ns^ir 

ir.» 

vurtnj " celo « kaj " cibMinu „. I.an arta vid- 

punkto pli satinda estas miaguste la l'rc^o 

sab la vcrda standardo '¡, kaj ec multe pli 

la pro/.ajoj mem logitaj en Bulonjo kaj l.on- 

dono. Al ukstera legantu, in ajn el tin poein- 

aro sajnas kredeble tro simpla, ec naiva. 

Same ankati aperas ciuj restajoj el komenca 

literaturo en koniuna lingvo de nacio naskig- 

anta. Sed kiu komprenas la fortan sentón de 

la homoj, kiuj amis kaj rekantis ilin. al tiu 

jam aperas ili sub interna luino kiel ire valora 

trezorajo. Centjarojn poste, dikaj libroj publik- 

igas por ilin laudi. Xaiveco farigis carino, 

simpleco,  arlo la plej granda. 

Tiel estos eble pri versajoj Zamenhofaj, 

car ili esprimis unuat'oje, 11c nur la fervoron 

de 1' Ksperantistoj, sed la sentón de 1' hom- 

aro vekiganta al konscio. Plenaj artistoj venos 

pli malfrue ; sed benita jam estu tiu popóla 

bardo, kiu, la unua, per órelo de genio, audis 

en profunda koro de 1' homaro la sopiron al 

hela lumo de frateco '. 

(')   Citiia 



Mi 

i  i 
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Tie sur la placo, post la juro Oe Sankta-Mario, 
la  popólo  aklamis  KoM'ni-dccin.    Tic,  en    l'ni- 

ver-itato.   K'']"-rnik   in^tniadis. 
V.n urbo moinorplena okazis la l'esto ¡ubi- 

loa. Proksime, trans Polujo, kusis tin lamió, 

kie naski¿is esperanti*m,o. Zamenhof adiaúis 

la  honorojn : 

" Multe, tre multe, tre multe, mi volus 
diri al vi, car mía koro estas plena... sed 

hodiau mi staras ankoraü en rolo oficiala, 
kaj mi ne de/iras, ke mia ]irivata kredo 

estu riyardata kiel devisa kredo de ciuj 
Ksperantistoj. Tial pardonu min, ke mi pli 

ne parolas. 
Kio estas la esenco de la espera misma 

ideo ? kaj al kia estonteco ¿i alkondukos 
iam la homaron ? Tion ni ciuj sentas tre 

bone, kvankam ne ciuj on escala formo kaj 
yrado. Xi donu do hodiau plenan reyailon 
al tiu süenta, sed solena kaj profunda 
sentó : ni ne profanu gin per tooriaj klar- 

igoj.» 

f%-Á 'Í 
•   -   i ¿ 

í *~v 

>              3 "í* 1 < 
¿ ^¡fe 

J    ' * . 
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I-'.n   Horno,   je   nii.i.   Zamenhof   j;mi   no  pá- 

rolis, eé  ni' sidi-  sur estrado.    Amo eirkauata, 

li  sidadis  on  la  infizo de   la kongrosanoj   kun 

cdzino.     Li   spiris   pli   libero.     Saman   jaron 
aporis  nova eldono do 1' brosuro pri " llomar- 
anismos/.   Hispana samideano represigis gin;'¡. 

F.n   antaúparolo  Zamenhof trc   klaro   dife- 

renciáis   iri   aforojn  :    Ksporatuo   oslas   lingvo 
internacia.    La   ".. interna   ideo  esperantisma >, 

pro/entas sentón   kaj   esperón   nodifmiíajn  pri 

fratigo inter honioj  sur neutrala lingva funda- 
monto.    Homaranismo  estas   speciala kaj  tule 

diíinila   polilika-religia   programo.   » kiu   pre- 
sentas miau  krodon  pun- privatan „.    l'or  liu 

kaj  aliaj  fra/.oj  li  volis liborigi  la esporantisl- 
aron, kiel  uuon,   do éia  " suspektebla  solidar- 
eco //    kun    lia   persona    kredo.    Xeniu    rajtos 

uzadi ¿in kiel batalilon  por alaki   Ksporamon 
Kiom  nauza estis la spirito reíanla  tra 

mondo '.     Jen   tin    homo,    tro   alta   super 

tempo, clevis kva/.au limite ]ieti sonkulpigon 
de malgranduloj pro grand'-ro sia. Li d>'vis 

apartigi du progresojn, por no difekti unu per 
alia. Sed la divido estis nenatura. La estont- 
eeo refaros en la vivo 1' un nerón de la pensó 
Zamonhofa. .Malgrau <¡u malpornieso de 1' 
eksiero, lamen lia lingvo jam disportas tra la 

mondo la jetitan sentón. F.n nuiltaj koroj gi 
jam kreskis. l'rave sovinisinoj daüros batali 

kontrau Ksporanto. (¡i minacas ilin je mort- 
igo. l'rave ili kase lielpas konkurantojn por 
instigi novan turón de l'.abelo inter niondaj 
lingvoj. Tamon éio estos vana. La lingvo kaj 
la oído de f profeta homo venkos unu per 

1' alia, far tie luisas la vojo kaj la sorto de 

lomaro. 
F.n sia raporto al la kongreso de Rasoj. 

Zamenhof priskribis tied o i praktikan rimedop. 

por  paeigi   la  vivadon   generalan : 

iir.i.   S-ro  A.  Tl|..n:v:y.   l\it|U"liri,t   li.    Kpin.:tt.:s,    I.au 
sanni' (Svi~laiul" . 
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;il aliaj inf.uioj '(|..n:i- la i .i---.-j.,. l.i tradi-- 

ciaj nuin.j. la posedado (!•• « Dio „ en hi 

koro. Kiel kruele oflo MI ft.1 ras infano dc 

senrelichilo. kiam ¿i villas alian infanon. 

i.'hh' trc malricun. sed kun iV-lii'a koro. ir- 

antan en sian prejrejon. ilum jVi mem liavas 

nenian gvidanlan recularon, neniajn fcstojn, 

neniajn  niorojn !... ',' i. " 

Tria infano ilc Zamenliof naskiois CIJ ioo_). 

Si oslis filmeto. kin inonlri^is Ire true pens- 

ema kaj mc.uvola. I.a patro respcktis sian 

karakU'i'on. La knabineto ja rimarkis rion 

per okuletoj trc klarvidaj. Ilejmc sur vespera 

labio estis ti-o kun traucajoj de si i • 1<< 

krcdo izraela, lio oslis peko konlraii Dio 

Keligio tnalpermesas uzi karnon porkan. Saim 

Ce katolikoj nian^i viandon vcnclrcilc. Sed k 

palm estis lihcrkrcda.    Kk 

\n pre^cjoj polaj sonuris muzikado dc 1" 

ori^'cnoj sub pcntrajoj tlamkoloraj. Tic prcdik- 

adis clokvenlaj pastroj. alúdante al eterna i^'loro 

KTIK.V   li:.\Sll.( 

¡\i- 1' ni.'irnriij pro pairujo kaj pro K ri-to anibau 

krui'iiinitaj.    Kial   uc   I'.UÍLM   p"la   kaj   kri-;.iii;i r 

Tanicn, en leniejo. kristaninoj tumis dor.-on 

al hebrcai knabinctoj. Ticl ordonis iaj lic- 

patroj snvinistaj. Aiiiikccnj simplakoraj cstis 

clisrompiiaj. .Mokaj vortoj sonis. Kic cstis amo 

kaj noblcro ;- La lilincto dc Zanienliof silente 

jctis brakojn cirkau Han kolon. La infano 

ckkomprcnis  lian  ^'randan  korsufcron. 

V.\ tiaj nialanieniaj <iepatroj niullaj ne 

kredis hi instriion kristan. Hi satis nnr la 

kadr.m   oklezian.    < n  do preferi  ateismon ': 

" ( 'lioiala scnrcH^icii) kin ccterc, miks- 

antc nekredon je doenioj kun nepra nokredo 

¡e Dio. ne por i'iuj e-tas akceptcbla ne 

multe hclpas al la foriu'o dc la rcli^ia dis- 

eco inter lionioj. car lii^i la liomojn povas 

nnr saineco po;i!ivit, sed ne nrffiitira. 

Alproksinii¿as inter si nur tiaj dti homoj. 

kiuj ambau akecptis por si la samajn 

relic-iajn principojn en difmita formo kon- 

krrtii : sed senrelieáulo el linn reliojo kaj 

senreliinulo    el     alia    reliijio    restas    íiam 
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frenidaj  al si reeiproke, kiel  antaue.    Krum 

tii).     senreligieco.    kin    donas    al    la    lminii 

neniun   po/.ilivan   apogon,   (lauras  ordinare 
nc longe,  kaj la filoj aü nopoj de senreligi- 
ulo ordinare  revenas al ia el  la ek/.istanlaj 

religioj, almenan al gia ekslerajo.  Ciu kon- 
kreta   religio,   kia   ajn   gi estas,    heredigas 
senfine en inaniero automata, sed abstrakta 
senreligieco  ne  povas  esti  heredata ('i. „ 

Ateísmo negativa  ne  povas   plenigi   homaii 

koron.     Por la   personoj,   kiuj   perdis   kredon, 
devas   starigi    veré    neutrala   religio,   vanna, 

bela,  poezia,   ba/.ita   sur   liorna   frateco.    Ate- 
istoj  aú sercantoj  al  Dio   ciugentaj,   ciulandaj, 

kaj  éiutempaj  devas trovi lie koinunan  kurag- 
igon  al  aiiskultado de 1' konseienco, koimman 
proksiniigon    al   granda   Furto   kaj   F'oiUo de 

1' inspiro   fraterna.    Kontrau   neniu   religio   gi 
estu konstruita kaj  ciuj  kredantoj  povu ankaú 
renkontigi tie, kiam ili deziros,  ekster apartaj 
dogmoj.    Fakte Zamenhof povus u/.i  la vorton 

«. etiko // anstatau « religio /,,  ear li  nek  volis, 

KTIKA   riiNSUI.0 1 l'J 

nek   pretondis    enkonduki    novan    kredon    aú 

tcol.igii.n. 

« Lasante al ciu homo plenan liberecon 
havi tian internan kredon, kiu sajnas al li 
plej liona, ni proponas nur krei neúlralan 

eksteran kaiiron, kiu povus etike, more, 
kaj komunume unuig'i inter si éiujn mem- 
stare pensantajn homojn, sendepende de 
lio. kia estas la filo/ofie-teologiaj kredoj 
aú  hipotezoj  de  ciu  el ili. 

Ni proponas starigi ncíitralr-homan 
ctikiiii rebullirán, kiu povus fari el la 
honioi liomojn kaj forigus la abomenindan 
gentan sovinisiuun, kaj la malainon kaj 
maljustecon inter la genloj : sed por ke tiu 
etika regularo ne restu efémera kaj tute 
senvalora. kiel multaj aliaj gisnunaj belaj 
teoriaj principoj, ni proponas clon i al gi 

la formón de tute konkreta, por éiam fiks- 
ita, infanage ensucebla, kaj automate hered- 
ebla  religio !'.. » 

W 
I* 
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premantaj : sed. se la nacionalismo de fort- 

uloj csUh nonobla, la nacionalismo ole nial- 
fortuloj estas neprudenta ; ambaii naskas 
kaj subtenas unu la alian, kaj prezentas 

oraran rondón de malfelicoj, el kiuj la 
homaro neniara euros, se ciu el ni ne oteros 
sian grupan memamon kaj ne peños star- 

igi  sur guindo tute  neütrala. 
Tio estas la kaüzo, pro kiu mi, malgraü 

la korsiranfaj suferoj de mia gento, ne 
volas ligi ni in kun hebrea nacionalismo, 
sed mi volas labori nur por interhoma just- 

eeo absoluta. .Mi estas profunde konvink- 
ita. ke per lio mi alportos al mia mal- 
felica gen to multe pli da bono, ol per 

celado naeionalisma. » 

l\c la persekutf) kaj teruraj batoj kontrati 
la llebreoj dum la milito ne sangis tiun ci 
vidpunkton. Sed kiu ¡indis Zamonhof parol- 
antan pri tiuj suferoj kaj vidis lian korsiran 

doloron pro ili, tin povas kompreni kiom li 
oferis sur la altaro de 1' fideleco al supergenta 

idéalo. 

I:K  MllUTH 1ST 

Je I'asko nyi.s, ü publikigis en ga/etoj 

Ksporantaj sian " I.cli-ron al diph iin.it u>„. l'.ble 
gi estas lia skribajo la plej forta. Pedaürinde 
gi aperis tri aú kvar jarojn tro true antaií la 
tempo de la Panza Konforenco. Poste neniu 

havis la ideon gin represi kaj diskonigi. Al 
estontaj decidantoj pri F.uropo li sin tumis per 
profeta voko : « Cu vi komencos simple refar- 

adi kaj tlikadi la karton de Eüropo? Cu vi 
simple decidos, ke la terpeco A elevas apar- 

teni al la gento X, kaj la terpeco Jí al la 
gen to Y ? „ 

Paú Zamonhof nur unu decido povus savi 
Huropon de kruda sovagoco. tii estus oficiala 
proklamo kaj firmigo de tiu ci principo: "Ciu 

lando moral,- kaj malcríale picar cgul- 

rajtc apartrnas al ciuj siaj filoj >,. Sed por 
efektivigi lion, estus necese nomi la regnojn 

per neutrakij nomoj geografiaj, anstatati per 
nomo de gento. Kn regno titolita « Rusujo/,, 

i Rusoj sin kredis posedantoj : kaj Letoj, 
F.stoj au l'oloj estis promataj. Kn lamió noni- 

ata « Polujo ,¡ la l'oloj sontas sin mastroj, 
mi   llebreoj,  Rutenoj kaj  Litovoj ]>lendas pri 

! 





m 

yt 

*»* -r-»'"^E' 

I'M VIVII iii; /.AMKMior 

mi  i'ii ¡Ultimo   I ¡)] |,   li  skri bis ¡il  I>-ro Di 

iTIIl'.l      II 

nun faras tian ^randan 

lioinoj. instigas inin, ki 

nun a    malbona    sukiX'Mi. 

konojroson ilc liomaranoj //.   Si. 

i¿is.    Iom  post itiin  li   <•!pení- 

•ksterniadon inter la 

mi, iiialnrau la yis- 

iifjiri' ponu aran¿i 

a milito loivj'- 

is novan  plai 

Li pi-Oj •ktis vastan koniín-son  univí .alan por 

noütralo-homa   rolio;¡o.    SI.MI   antaño   ostus   ja 

ktmvoki pli mal^ramlan k 

Al 

unvi'iion  pre- 

¡>i oni invitas profosornjn uuivor.sit- 

atajn ínter kaj •kster  !•'. 

Li    preterís    cir kul 

• peran'.istaro. 

•ron,    anonranU; 

oka/os en la laslaj  lai^oj do deeem- 

bro  KJI'I •n urho svisa.    Sed la miliu 

Sur   la   inaiuiskripto   tin   dalo ki strek- 

M  sknbis  saiiL 

anu•usto    i <)i' 

" en  la  unuaj  ta^oj  de 

arto,    la   milito   ilauris 

])enov; 

Cu   sentíne ?    (Mi   li   vidos 

kon-ktajo   niontras    krajr 

•i  tniin  vortojn per tre manta  mano 

post la  fino de  la  milito . 

L 
jiura. 

ilito no finis,  sed  lia vivo ja liona kaj 

(Mu spi ro far i ¿is tunnento.    Li devis ne 
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llsi''n.    Mill"   sidi   ;ill   s(; n.    La   K n•- 

ilnin   ill'   1' vaslii 

kaj   MMi-an, 

.•ios   ib 

el  kon 

lib. .'ni"'i    inter! rale 

1'rintempo   venís.     Li   pensadi iltc   k; 

skribadis   ur Nova  homaro llevas oriraniz- 

Sed    kiom    lai'iu'a    nedormadi 

turineiita  la de\iija   sidadi 

)  .     Mom 

dolora   la 

balado  de  l'k 

;ll„  /•„ 

¡n, ¡I. 

Kipo/.i,   dormi  t\-   kelkajn   iiiinnl<ijn 

tajioi) la   kuracisto    li n     permesis    iiioilli'liloii. 

Hill I     I ill" Li eiendiyis sur 

kanapo. Al pordo la edzino akompanis la 

dokloron. Dume li sentis sin pli bone. Fine 

inni ila ripozo, lioin so|)iriia ! ... Sed jam li 

eksufokiyis. Li volis voki. La voi'u liallis en 

lia   ¡Vfiryo.    Jen   alkuris   la   edzino.    Si   helpis 

lin  residi baii  liu ki. bat- 
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jfende por ago a» parolo kontra u ni ajn, ciain 

íimpatif   auskulteme   a 1     reteraj    lioinnj. 

i¡.  i'il/i m i,   fraii'j.  tí'i 

>j,  kln'iitii|.   h  a peris   ki'-l   l-i. 

i.j.   ii.'Vin.ij, 

mío  sank tu. 

l-'.n t urmentaj  horoj  éiu venís al li por kor 

.i   ncniain   peki iliri-. inalnov í vTvaii'.ini 

pola,  montrante   lian   pnrtrelnn   sub sia  krud- 

fikso.     K 

oknloj de 

iom    da    famuli 
1 1' servantoj ? 

>j    null's    grandaj 

Sur papero kvarpaga li ekskribis la intiman 

konfeson. Mortn lin interroinpis. Sur tri pagoj 

kusas antauklarigo. Li petis senkulpigo:i, ki' 

li verkas pri tin temí 

Khli' o ni diros,   kirl 

lllti"    Ilí'    Spi'CI diste 

june   li   ekp 

li  no ti-. : 

en>!-   pri 

pri  i'i'ii'iaj.   ke  nur  mul- 

ekkredo.    Antauínoti-ti' 

'•'fio,   kioii  mi nun  skribus.   naskigis en 

niia  kapo ni' nun. si'i!  aman kvanli'k jaroi. 

juim   mi    navis   la   a gnu di' 1O-1S jaroj ; 

malgrau ke mi de tiu lempo multe Mieditis 

kaj legis diversajn sciencajn kaj filozofiajn 

verkojn, miaj tiainaj p'-nsoj pri Dio kaj pri 

senmortero  preskau  tute  ne sangigis. // 

.ír¡^^*/>'^' 
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li  antaúvidis,   ke   tiu ti  artikolo al 

muli ai   tn 

>(. Üum   en   la   mondo scienca  mi  perdos 

tian   estimon,   mi   sanitempe   en  la  mondo 

de   kr into'i     trovos    nenian     kompensai 

smi]iation,    versajne nur   atakon, 

kredo estas tute alispera ol ilia kredo ... 

Kstos pli prudente se mi silentus, sed mi 

ne povas. „ 

La  kv; 

skribado i 

pago   nur   estis ita.    L 

>tas  p reskau  nelegebl: 

" Mia patrino cstis religia krcdantino, 

mia patro aleisto. Kn mia infaneco mi kredis 

je lJio, kaj je senmortero de 1' animo, en 

tiu formo, en kiu instruas mia denaskiga 

religio.   Mi  ne memoras tute preci/e, en kiu 

una    vivo     lili    |)t i    religian 

kredon :  sed  mi  memoras,  ke la  plej  alt;: 

gradon de mia nekr<:d;i 

la  ago de   15-1''' jaroj.    Ti 

1111 atingís nrkau 

•itis ankau  la 

plej   turmenta tempo de  mia vivo.    La  tula 

vivo perdis  en  miaj okuloj   eian  seneon  kaj 
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valoron. Kun malevtinio mi rigardis niin 

mem ka¡ la a'iajn homojn, \" ii l <i 111 • • i'ii mi 

kaj en ili mir sensencan pecon da viando, 
kiu kreigis, oni no scias pro kio kaj oni 
ne scias por kio, kiu travivas en la etern- 

cco malpli ol plej malgrandan sokundeton, 
baldad forputros por ciain, kaj diim ciuj 
venontaj sentinaj milionoj kaj miliardoj da 

jaroj g¡ jam neniain plu reaperos. I'or kio 
mi vivas, por kio mi lernas, jior kio mi 
laboras, por kio mi amas ? Car estas ja 

ticl  sensenca,  srnvalora,  tiel  ridinda... // 

Tie hallas la konfeso. Sur blanka lino de 

la payo nur kusis noto ]iri la sel vo projekiita. 

l'ost la naüzo pri vivo kaj pri unirlo, deksep- 
jare li eksentis ioii novan : 

« Mi eksentis, ke eble morto ne estas 

malapero... ; ke ek/istas iaj legoj en la 

naturo... ; ke io min gardas al alta celo... >> 

Tiuj estas lastaj vortoj de 1'skribajo. Mort- 

ante, Zamenhof t'orportis la sekreton sian. Ni 

nur scias. ke junule li ektrovis ]>ropran kredon, 
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ke li akiris sensancelan fidon je unu forto 
komnna p'>r amo kaj inspiro al kmiseieneoj. 
ke li tiel havis » Dion en la koro *, ke li 
komprenis la daurecon de 1' spirit» laborado 
trans la morto, kaj rigardis la diversajn 

homajn religiojn kvazaü uiaNaniajn ve.-tojn de 

unu  sama vero. 
Jam antaü Abdul-liaha, la fama persa 

profeto, kiu lin adiniris, li respondis al kon- 
greso de  Kristanaj  gejnnuloj  salutinta lin : 

" Mi estas nur hebrea homarano liber- 
kreda ; sed... kio pli bela en la mondo ol 
plena sekvado al  instruo de Jezuo ¿ „ 

'lamen, kio pli malfacila pro kulturo ego- 
ísta,  sovinista,  mongajnema ? 

Zamenhof tre klare vidis la materian tiankon 
de la baroj. Tial li proponis rimedojn prak- 

tikajn ]ior ebligi amon. Tial li disdonis al la 
homoj tiun lingvon interligan, la mirindan 
frukton de genio harmonia. Sur miloj da Hpoj 

li metis ilon fratigan. Al miloj da vivoj li 
donis   gojon,     seneon,  ulilon.      Xe    prediki   li 
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VENTO KA.I NUBO 

Xonl;', ce   l:i  maní  burdo, 
picudas  plore vent' ¿em.sona. 
Norde, ce la niara bordo, 
rovos jen k.nabin' estona. 
Sia revo — rev' do 1* plundo. 
Dronas A'i en sent.' anuirá. 
Ploran plendon norda vento 
portas al la land' húngara. 

Sude, ce 1' Danuba bordo, 
fulmlkaáanta nubo nigrras. 
Sude, ce 1' Danuba bordo, 
knab' húngara rovo migras. 
Lia revo — rev' do 1' sudo: 
pereiga fort' ciklona. 
Ardan anión suda nubo 
portas al la üand' estona. 

Sin rekantos nord' kaj sudo 
sur sonilima océano. 
Pllend' de i' vento, fulm' de 1' nubo 
jen farigas uragano. 
Fajro fulmas arda amo, 
picuda ploro veas... veas. 
Pro la sentoj en la íilaino 
knab', kuubino brulpereas. 

;S"Wí "¡':\ /r-^|r¿^, ^>^-rC^'^^^^'"^^*^^*^"^^^5'"^? ^^.^^¿-"v*"--^£¿ j^^^sr^*-'" ^'" *. í- - ~á'*< ¿J-.¿. v^s-vó^iví^y i^/pr?. C* j ^%¿f*p¿&j§f![ 

_y~ 



NE FLUGU FOR! 

Songoii   pi'intempan   tinius   i 
radiam. ridon de knabiu*. 
Vivon aüfcunan benis Di' 
al mi donante, ikar», vin. 

Soii¿o,  mi   I'liiHU   for  dc  mi, 
se venos In mutena lior'; 
perdus mi krcdon pri In Di', 
.sopirus morton — mia kor'. 

LA FABRIKO. 

Ve!!... ve!... Akra fajfo... La labor' oklmltns... 
Kuras amaso viroj knj viriuoj ... 
Kio?... La torur' de kor' al koro saltas... 
Kiu?!... Pro  kio?... Ree la masinoj?... 

Sans'!... Ve!... Sango!... Korpo frakasita!... SUIIKO! 
Helpon!.. He, ikiui ... Frato!.. Centoj venas ... 
Mokas mortgrriinaco kim mordita lango ... 
Centoj silentas... Pensoj rekviemas... 

Fajfo... Bruas la masinoj... Uf, labori! 
Riski denove por la paño! Lirkti! 
Morgan por alia venos vie' stor.tori, 
sed nun produkti, éiam pli produkti! 

i* 
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Libere  flirfcu   verda f'lafr'. 
proksimo esUus jam lia Uig 

„A1   vonko!   Al   vonko! 
Al   fina   «-lora   veiük'!" 

ÚE SAMOVAKO.» 

óe ínalnova saiuovarü 
sidas  ruso ikíij   húngaro 
Dum  la nikvo  zumo  bolas 
la amikoj  ekparolos: 

..llavi  laiiilon  ou  libero, 
lamen rnitrri tra la tero 
iri vojon, sed sencolaii ... 
(u vi konas ])li krucJan.'" 

lili húngaro  no  respondas, 
iaj pen.soj ¿eme ondas, 

visas lannon reíenitan: 
„IIavi  landon,   sed   JJGJ(litan . 

i.'o nial nova samo varo 
sidas  ruso  kaj   húngaro. 
Dum la ukvo bolas zuiuo 
ili ploras, ploras kuno. 

"ir-aj   Iiiti-riim:¡aj   riwuj   I.mli.j. 
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ekrajdas for 
Trara! Trara! 
til mortbalaloj... 
Nun el ikvaropo jen ceval' 
ekdancas ritme jo signal' 
ikaj vanas brido, vipo, sprono 
¿i dancas dancas jo niarssono 
Trara! Trara! 
jo marsosono...   

MarSmarSon  diktat la  muzik'... 
Frenean. Sturmo, sabropik'; 
san.'ifontoj  finas, tintas Staloj. 
hura' formortas sur ccvaloj 
Trara! Trara! 
en mortbataloj... 
En la fin oso jen Ooval' 
hufirapas ritme jo signal* 
ikraniojn rompas, korojn prenias, 
senkapan knabon kun si trenas 
Trara! Trara! 
dancanto henas ... 

MarSmarSon  cliklas la muzik'... 
Nun pac' trumpetas — sen oíik'; 
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Menso: Kaj kiomfoje kaj al Ikiom da Si vi 
donaeis jam similajnl 

La Koro riksilcntas... La Monso kruelo ri- 
das. 

Koro: Miajn pre¿librojn ciam cindrisis la 
Vivo. 

9. 
Sopiris mi jo soleco kaj aun, havamto ¿in, 

turmentas min — la silente For do 1' mondo 
mi rifugis por no vidi la homojn, sod akompa- 
nis min la fautomoj ... 

Eoliéa estas tiu, kiu povas morügi isiajn re- 
memorojn, sed ve al mi, kiu no povas iliu ce 
forgesi... 

Ho sonu, nur tromantaj arpnAoJ, kiol funeb- 
raj  muzikoj  Go entorigo  do vivanta animo... 

^ KRISTNASKA DONACO. 

Autaü ¡la porono de stacidomo staris loopra 
vico de mililikaptitoj, jus revenirataj el kvin 
— sesjara tonibovivo. La oficiala amo do la 
patrujo suporsutis illn per — cipraredoj kaj 
bombastoj de onatoroj. Almenan ili &oju nun 
antaü la sojlo, óar post la sojlo atendos illn 
nova Siberio, pli ¡kruela ol la forlasita: la Si- 
berio de la soeia indiferenteco... Ankaü mi 
staris inter Uta lalvemintoj. 
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Prctw ni pasadi» knaboto, apenan, sesjara. 
Estis kortuSso vidi ti un ¡knabeton pasadl, pa- 
sad i en la frosta vintra vetero. La maldikan 
manteleton di tremante kuntiris sur si. La ma- 
netoj estis svelijihitaj, rujtaj pro la g-lacia 
k:in;.-ailo c]c la venío. Kn una li tenis du cifra- 
redoju, vcriajn:' por donoci ilin al ia simpatía 
ruveninto. La alia maneto pendis kiel ruga 
fliko. Sur la manicio no estis poso. (Kial poso 
por la iienihavaiitojl) En Ja grandaj infanaj 
okuloj estis neesprhneblo doléa melankolio, 
kiam li zorífe atenlis la viza¿ojn... Kelkaj ol 
ni alparolis lin. (Ni sopiris ja multajn jarojn 
jo i ufana voéo.) Li ne respondí», nur pasadis, 
pasadis plu... Por momento li haltis antaü 
mía kvaropo. Kiel tremetis la cigaredoj en lia 
maneto!... Mi provis ekparolitfi lin. 

— Kiun vi  seréas, kara? 
— Alian paéjon. 
La respondo surprizis min. Súbita doloro 

kunprcmU la gor¿on... Sesjara knabeto, ser- 
éanta sian patron, kiun oblo 11 neniam vidis... 
Sesjara knabeto en Ja maneto kun du cigare- 
doj por la paéjo... Sesjara knabeto, kiu eblo 
atondas vane ... vane por éiam... Sesjara... 
kaj... kaj... mi devis lukti kun larmoj... 

— Cu li skribis pri alveno? 
— Xe, li ne skribis, sed panjo promesis, so mi 

estos bona kaj pre¿os, tiam la Jesueto alportos 
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Un jo Krlatnasko...   kaj   morg-aü   jam   esto' 
Kristnosko... jos... 

Miaj samsortanoj superSuAis lin per deman- 
doj. Mian vocon jam mutigis la emocio. 

— Kiel oni Honras lin? IVmi 1in.ii nomon! 
IVinandii JJI-í li! Kli'i; !i wnos ]ic¡- l;i. posta 
vagonaro... CIJ'.O ¿i  tii; oni  scia.s  pri  li... 

Li longo .silente rigardis nin kaj posto re- 
zigno riproée rimarkis: 

— Vi ciuj ja mensogas... 
La knabeto pretorpriÑiadis. Xi" ciuj sentís, 

ko la sesjara líamelo estas iom prava kaj mi 
(komprenis, ko la nova generncio pro mensogoj 
do la antaüa — tro fr.uo pordos la iluzion... Do 
tiain nüiiltfojo mi rememoris pri tiu mizera 
hometo kaj kun tia ínfimo kredo, kian li jam 
perdis (neridu pri mi!) mi pregis, ke la Jcsneto 
alportu lian patron por kris-tna.ska donaco... 
Sed Jesueto no reporto* din, car Jesueto estas 
jam mortigua en ties ikoroj, de kiuj dependas 
la sorto do miloj da patroj... 

MOMENTOJ. 

La last a adiaüo do la snno pentris la pojza- 
gon. Kvazaii bruligitc ruge fajrerigis la foli- 
aro do la arbaro. Sur la bordo do plaüdanta 
riyereto laütc, dolce, incite ridetantc pelis unu 
la alian — knabo kaj knubino. 

— Hoi Haho! 
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Slrecita   honli, !    Cajo   knj   límenlo 
Vibrigis   vin.   Sed   Hi   al   In   bnist' 
Delonge fíemelas kaj indijcíenlo 
Jam Icovras ilin per dikpolva ¡crust'. 
Kordo, vi tonne hiléis en silento. 
Jam able vi cc raülcas pro la rust'. . . 
Itcsonu tamen la kaiilajn kanlojn, 
Vi eble povos trovi aüskultanlojn. 

Malnovaj kantoj ¡ Ho, cu estas Hi 
La miaj do ?   Mi ja ne scias mem. 
Cu sentojn licl povis mi elczili, 
líe min na tuéas jam  ilia trem' ? 
Cu  tiel povas mi min malsimili, 
Ke. sen ¡compren   mi miras pri poem', 
Kiun mi kantis iam larmc, sange ? 
Ho, jas ja,  tiel estas, c¿ se strange. 

Mi iris, iris tra la vivo vago 
Kaj vibris mia kordo sub la are , 
Kantante :   cu revadas mi senage, 
Aü ivile penas mi sub peta ¡arg", 
Cu al éieV mi pajas (¡ojón sage, 
Aü malespere dronas mi en marc .. . 
Sed — éu mi scias lion el memoro, 
Aü  nur el eho  de  la kordsonoro ? 

Aü, óu mi sondas nur ?   Jen, mi cía idas 
Pri V malprudcnla, erarvaga ir'.   * 
Ok jaroj pasis.  Nun jam  tálele briduá 
l'icdojn siajn la malura vir'. 
En  mia ¡cor'  freneze  ne  ávidas, 
Nur moderjlame brutas la dczir, 
Jes ja, mi i(jis pli prudenta, sa¡ja, 
Pli filozofa, éar, ho ve, pli a¡ja. 
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Sed lamen, óu nur sonfjo, cu memoro 
Estas la bildoj de l' Saümanla Jim', 
Kill vellarmis kun  la nuha ploro, 
Kiu velridis kun la ora snn   : 
Rtre&ila kordo de V slreiiln Icoro, 
l?A sub  la rusto  el;.<onoru  nun  1 
Disjluqn  Vflka ¡:anto, vrlLuí srnto : 
Folifiiliij'  kirlila  de  la  vento  I 

La frcmdiQinta  tinto  de  liuto 
Kun éiu sia lede tilda rim' 
El (jena troproksim', per vasta Sato. 
í'orfiurjti al  la fremda mulprolcsim', 
La kanlojn, kitij premis min per imito. 
Mi fine jetu jam el la anim', 
Kiel  balaslon  jetas  la   balono, 
Por flugi al pli alta regiono. 
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Sonorilludo 

Véspero,  en  kor-boru,  dolora   monótono, 
Subite, jen, eksonas la sonorila sonó 
Kun frapo gemanla, 
Kun mugo Iremanla. 
La írapoj ekbi-uas,  lene.slron ckskuus, 
Kaj milde ukfluas mugado, la sorca. 
lio, son' simonía,  vi,  londiosimila, 

Kaj Lumen IranUvila, ravanlu kaj dolóa  ! 

Doloro en koro sveniulu droiianla 
Sulokas, mi vokas al bronzo sonanla : 

lio,   svingu   la   langon, 

Vi,   tondre  batanta ! 
Lamento giganta 
Traringu la landon ! 

I'riplendu   ia  honlon 
De  mondhekatoniboj,* 
Per picudo pri lomboj 
Ekfendu  la  montón ! 
Estingu   riainlangon 
Do 1' inonslro malinda, 
Longunga kaj blinda, 
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Sorliinta   la  saniioii ! 
Atlll.L'U    la    I'un.1.Ml 
|jc 1" koi'o profunde, 

Gi sangis abunde, 
L)o vindu la viiiulon I 
Ho, ringo do kantoj, 
Do fonda la lloudon, 

1)') fandu la niomlon 

lin roiid' ilu amaiiloj ! 

SorcbaU, dolilflata sonoro mili levas, 
Pri 1' flamo de 1'.11110 flagianta ml rovas : 
Kc fivsluj  fajri'ilangoj  disflugas tra la landoj, 
Ekiugas  la  vaugoj   en   frateirkaüpreuo, 

Kaj  frati:,  en roudu .solena,  tra 1' mondo 
Ekmugas la ondo de 1' Kant' pri Komprcno... 

Sed  ve,  jam  lastgcme, 
Kaj  lace, kaj  tienie. 
Kun  mortadanta mugo forsonas bronza sono, 
Kaj   kaplas  mili   denove  dolora   monótono... 

(»9lá) 
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Kongresa Runo 
(Helsinki) 

Yokas  voiV   de   Vainenioinen, 

A ¡bras vok* en vaga vento 
Kaj gin mugas malprok.sim.ij 
Montoj, maroj muniiuranlaj. 

La potenca praa pairo 
De  la kantoj  karesantaj, 
La bravulo kuu la brila 
Balaanta blanka barbu 
Kaj ce 1' koro kun kantelo, 
Kies kordoj  soróe sonas, 
Ilavon  semas  en   la  sinoj : 
\ ainemoincii   vckigiula 
Vigle,  veke,  varbe vokas, 
Logas li al land' de 1' lagoj 
FestI  kun  la  filoj   fralc. 

Vibras vo£' en vaga vento : 
íSongis mi en sankta sino * 

Do Suoini kaj ripozis 
En  la revoj, rememoroj 
Do la idoj  ¡nspiritaj. 
Sed mili vckis vok' de 1' Tempo, 
¿Mia el inu.-*ka tero tiris 

Soróaj sonoj sonorantaj. 
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Miri  venís  mi  niíraklon : 
Palrollngvon  di! la  .Mondo : 
Lhigvon,  kiu  liulsone, 

Lule  ludas sur la  lipoj, 
Fíate, ilustro, flirio {lugas, 
Dolcou donas dorlolanle, 
Mugas kicl mar' majesta, 

Kun titana tono tondras : 
Idéala, inda ilo, 

Instrumento konkuranla 
Kun la kordoj de 1' kantelo. 

-Miri venis mi miraklon : 
Faliclíorton ícpotencan, 
Kiu togas tulan tcron 
Kaj por arda amo armas, 
Kl la dísaj, díviditaj 
Gcntaj grupoj glorc formas, 
Fandas fratan íamilion, 
Havan rondón sub radioj 

De 1' cierna espcrsiclo. 
Ege  cliu   ciernen lo j, 
Resonad u region o j 
Vekan, vokan, varban voóon 
De la nobla nova sentó ! 

mm 

Tiun urson ulno-ungan, 
Mun.-lron  de  la  Morlolnndo, 

La  iiiílilon  malíceyaii. 

Kri'ii kima konslruado 

\"u\an   sanktan,   savan   Sampon : 
Mirmiraklaii  uiuelílon 
Por   ímielí   la   malamon, 

Kiu   mondón   monslrc   mordus. 

Fine   ¡doj   inspiritaj, 
Kiel  ¡am  llmarincn, 
Forgu   firman   firmamenlon, 

Ciujn  carmujn  de  1'  ¿icio, 
Dian   |iuinpan   mondpalacon, 

l'ian  pacón  paradizan, 
Kun la dolóaj  di-donacoj 

Ue  1'   íulicla  ícliccgO ...: 

\1 la lajido de mil lagoj, 
Muskaj   niontoj   murmurantaj, 

Yi-lflugüiite kun la vento 
Vokis  voc'   de   Yainemoinen. 

(192:..) 
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Am-armeo ! Amasigu ! 
Armu vin per arda amo 1 
Festu íratc kun la íiloj, 
Kaj sen laco laboradu ! 

Luktu íirme, íajre, forte 
Kaj   sufokc   kaplu   kole 
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Iras abiturient'. . . 

Uiim  .-i>!t-n.-i  liur , c;i-rrn..  !iur 

Ce 1'  kor'  iiiin  ekkarusis 
Argenlsonor'   de  1'   renienior' 
l'ri 1' toiupoj, kinj cesis. 

Gojrica  lemp',   frlica  leinp* 
De 1' knub'  f¡icilniiiii)¡i ! 
lio,   viv-ubund'   en   korprofund' ! 
hi  viv'  eslas   senlima ! 

Senprna  sorl'  k¡ij   plena  foil', 
\niika rondo vurinu ! 
Korlusa   fill',  plenbnsa  rid' 

Pri ia  farso carina ! 

Ho,  ora  viv', gojflora  viv', 
Flugiloj   gojírapanlaj ! 
Malgoj'   kaj   dub' ?   Facila   nub' 1 

Projekloj  dolce vanlaj ! 

Studenta   lenip' !   lio,   venia   temp' 

Ag'  de printempa vento, 
Ag'  de April' :  en  blanka bril' 
^Jurgonas knabosenlo : 

Naiva am'. Je kiso jam 
La lip' soifa eslas 
Kaj per admir' la amdezir' 
La  ainalinon   veslas. 
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Naiva poz' : he, sen ripoz' 
Nur supren sur dekllvo ! 

Infana  song',  ho,  vana  song', 

Car  vekas  zorg'  du  1'  vivo.. . 

Rcportu brilon  al la  malgojanto, 
Malnova,  kara kanl',  adiaiikanto : 

Iras ahituricnt' 
Jam  for... 
Adiaü, kamarad-taúnicnt', 
Jam for... 
La voj' alhejma anlaii  mi, 
l'ilistro  estos  ankaü  mi. 
Jam  for...  al voj'... 
IS'i kisu nin jc 1' lasta foj'. 

Infana song', ho vana song', 
Car vekas zorg' de 1' vivo, 
Kaj svenas goj', kaj  venas voj' 
Malsupren sur deklivo. 

En juga dev' la fluga rev', 
La songa mond' ekpalas, 
Flugila sving' sen cel-ating' 
Lamigas,   kaj   —  ni  falas. 

Kaj  post csper' la malprospcr' 

I^lorna  kaj  rigida, 
Splcnigas  nin,   pli'iiigiis  nin 

I'cr .sig' vinagr-aáda : 

I*or kio lukt' ? Acida frukl' 
Ja  estas la espero, 
Kaj  g¡  de sur  hranü'  sen  malur' 

Oefalos al la tero. 

1 )o, lasu nur : viv' pasu nur, 
Oar estas ver' ordona, 
Ke  eslas  mond'  kaj  restas mond* 

Malgoja   kaj   malbona. 

1 Io,  [)loru,  plorii  kun la ekploraulo, 

Malnova,   kara  kant',  adiaiikanto : 

Iras abilurient' 

.Jam  for... 
Adiaü, kamarad-taóment', 

Jam  for... 
I^a   voj'  alhejma  antaü  mi, 

Filistro eslos ankaü mi. 

Jam for. ..  al voj'. 
Ni kisu  nin jc 1' jasta foj'. 
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Nenie sav'. Eó ama rav' 
Ne helpas por levigo, 

Cagrcnos nin,  ke venos  fin' : 
Aü   tromp',   aü   senrevigo. 
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PIP 

Kiel la infano . . . 

Ho vivo, min lacigis via  vojo. 
Sufcron veran 
Nc povas al mi doni jam malgojo. 

So la dolor' sur mia  brust'   genuas, 
Mi laüte no ckvcas. 
Mi  kutimigis al gi,  mi  «nuas. 

Ho, vivo,  sen   ribelo  kaj   cagreno 
Mi vin  tronadas : 
Kaptito trenas sargon de 1' katcno. 

u 

tt/Jkt 

So brilas goj', mi gin kun splcno spita 
11 ¡gardas,  kvazaü 
Ornamojn de 1'  ka ten'  la  horn'   kaptita. 

Jes, vivo, min lacigis via vojo, 
Korpuson vcran 
.lam donas al mi nek malgoj', nek £ojo. 

Mi estas pri vi, kiel la in fan o 
Pri la ludilo : 
Li gin enuas, Jelus for el mano, 

Li jelus for. Kaj, lumen, se gin  on i 
Forprcni volas. 
Li ploras, veas kaj  nc  volas  doni. 
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Renkonto al la Luno 
Véspero,  en  la  valo, sur kumpo de hálalo,  mi amblis 

sur  cevalo  kaj  post  nú la  doloro. 
Kaj en la malproksimo, Mílit', la Kainkrimo, orgiis kaj 

per limo frapegis sur la koro. 

Nun, rugaj lumogarboj filtrigis tra la arboj kaj jen, 
per unu fojo, 

Ekvidis   mí   sub   ruboj   de   sangkoloraj   nuboj   óe  1* 
turno de la vojo 

Mem la gigantan Lunon, 

La levigantan  Lunon. 

La ruga luntelero  en sanga atmosfero de 1'vcnenita 
Tero sur horizon to kusis, 

Kaj   eslis   la   inicno   taüzita   de   la   peno   kaj   tima 
abomeno,   dum  gi  sin  vane  pusis 

For de la Ter' de gemoj, de murdoj, do subpremoj, 
de klakaj, grincaj dentoj : 

iSenhclpe kaj senpove gi cllongigis ove kaj ávitis pro 
1' turmentoj 

I La sangon de doloraj 
iRadioj rugkoloraj. 

|Ho, ói turmentan penon tre bone mi komprenis, ho, 

gian  abomenon  mi  ja kunsentis  frate, 
|VIi preskaü helpi volis al la luktanta astro, mi preskaü 

ckparolís konsole kaj kompate, 

Sed la óevaT plu paáis, la Lunon arboj kasis, nur rugo 
dubcluma filtrigis tra la zuma folilegment', 

IJolor' la koron boris kaj rosolarmojn ploris la 
firmament'. 

pn solo, 6en konsolo kaj lasante min porti sen voló, 
mi rajdis plue nun, 

0 

Kaj  frate,  kaj  kompate kaj  de l'sama sopiro tráncate 

mi jien.-is pri la Lun'. 
Sed   kiam   .suivoje   rci'oje   al  loko  senarba   mi   venís. 

Jen, haltis mi subile, frapite do vído, kiu mín katcnis : 
Per  sava   salto   al   la   alto   sin   suprensvingis   jam   la 

Luno, 
Kaj surciele Svebis, hele brilante, kvazaü el latuno. 

Kaj estis lia mokridaco sur gía flava rondvizago, ko 

mia liorna digno 
Itibelis  pío   la   mok'   profana  kaj   al  la  grasa  vang' 

rikaua mi kriis kim indigno : 
lio, vi, vagaliondo fripona de 1' mondo !  Pri 1' Fato 

terura 
Jen mokas vi ride, rikanas perfide el alto sckura ? 

La  tuta homaro  en  spasmoj  sin  tordas, 

Terura   serpento,   malamo   gilí   mordas, 
Kaj   vokus   savanton    kaj    krimdelavanton    la   krioj 

suferaj, 
Ni veas turmenle, sed ridas sensentc kaj indiferente 

la Fortoj Elcraj, 
Eterne vivantoj pri 1'vanto de 1' vantoj, pri 1' boma 

ávido nur  mokas  kun  rído, 

Cu pregón mentas ilia pérfido ? 
Luno 1  Yi ridacas !  Cu do ai vi piadas, ko mían 

turmenton sanglipe mi ma¿as ? 
Do mi vin alkraóas ! 
Kaj ridu plu pri V mar' do sango, 

Ridcgu, gis krevos via grasa vango !.,. 

Jen la stranga renkonto kun la Lun'. 

Mi ploris tiam. Kaj vi — ridu nun. 
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Sunsubiro 

Jam igis ku[>ro La tagmcza or'. 
Ce   1'   horizon!'   la  sun'   atliaúluiiia, 
Okul'  gigante  grand.i,  plorbrulumu, 
Heriu'ardante pasas drone for. 

Kaj kvazaü &mg' fluinla jus el kor', 
Jen arda rugo sur fene.stro doma. 
MoiiK'iit'...   kaj   eslingiga.s   rug'   fanloma, 
Kaj  jen  la don)', rabile pri 1'  trezor'. • 

Malluma domo.  Lumon lump' no sutas. 
Cu 1' maslro donnas, aü cierne mutas, 
1'lu lin ne vekos la maten' radia ? 

Mallum', mallum' mallum' tra 1' domo tuta. 
Uigardas noklon la feuestro mula 
Kun ros-malseka vitro apatia ... 



ir'*\        *i i* i 

7Vi 6eno/' 

Rcoanle  levas  manojn   mi 

Kaj dirás al vi benojn  lii. 

Sc [Ki t la vie' do grizaj  lagoj venas 
Muincnloj,  kiani  \¡a  viv'  M>lenas, 
Salulas vin  ce  via  vojorando 
Mirakloj  tie la  Novo,  Helo,  (¡raudo  — 
Gnrdu  la  fresón  de 1'  animo .sane : 

Miru in fane ! 

Se 1' okulvitrojn nigrajn Viv' fórjelas, 
Kaj  sur la kapon  t¡n!an  ¿apon molas, 

Strangajoj likias, piucas ¿erco-splito, 
Aú  transkapigas  farse la spirito — 
La gajon jelu, jetu pcrlfontane, 
Ridu in fan c ! 

Kaj se malgojo, splen', óagreii' visi  jngas, 
Sc \in la horoj  korve cirkaüflugas, 
Se  1'   koron  vundas  turinentantaj  bruloj : 
Eslinga  fonlo  fluu el   okuloj 
Kaj   \iajn   vundojn   lavu   gi   im'ldlnine : 
Ploru inl'ane ! 
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Ekstaze 

... sed iiuu mi desiras la drapirojn violkoloraju 
la palajn  psalmojn  i'orsiru,  forporlu la  vento 
mi clpasas el mi mcni, ne eslras pin 
la  Morlo   mían   korpon   —   niia   pulmo 
spiregas en la Unika Ció de cierne 
por cterne  —  mi  kune  klim'gas  kun  arboj   ei)   vento 
frapetas kun pluvogutoj en polvo 
kuregas kun sovageikorío ridegas kuu rozo vípera 

sur kampoj — 
kun   sirenoj   mi   veas   en    malcnoj   nebulgravedaj 
en  fajreroj  elcktraj   mi  saltas 
turnigas sur rimenoj de svingradoj 
kaj  en  la elsirigintaj  l'uriozaj  ven toj 
galopas  mia  voló  —  la   voló  eterna 
jen   tie  gi  mugas  en   fluo  glacieja,   murmuro  koiera 

de   printempaj    riveroj 
en  fulmira huno,  burgonoj  ekkrevantaj 
en sopiro eterna de la falanta átono 
en  konvulsioj   de  la  kreanta  volupto 
kaj en la kune sonanlaj gorgoj, kune svingila j brakoj 
en la terura atako de la amaso ekiriuta al celo 
en   cerbkonsuma   peno   de   genio   antaü   koiiíuzigiiilaj 

VOjOj 

en   fajro,  en   lempcsio,  en  sunbrilo,  en  ceibo 
en  la kuro  eterna do la  Vivo  eterna tra la Spaooj' 

clernaj 
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Vizio sur la ponto 

Eslis véspero somera, sufoklangvore arda, 
kiel íalinta giganio kusis la monto Gorliarda 
mallicle kaj   limige.  Kaj on gia subo 
Irankvilc  ruli.s  .siajn  ondojn  la  eterna  Danubo. 
La koro de 1' tago, la Simo elsangis jam ce 1' horizonte 
kaj  mortis la  lago.  Sub  fuiicbraj   krepuskviinloj  mi 

slaris sur la ponto. 
Surborde   inariis   la   vivo   de   la   urbo.   lloinpunktoj 

rapidis, kuris, 
veluriloj  tintis,  knaris, la stratoj  oblu/.e  iiiuriuuris 
la bruon ciulagan, grizan, tedan. Sed por mia animo 

nun ció ¿i estis en liel, tiel granda inalproksimo 
kaj sajnis tiel stranga, nereala, kvazaü marcipanaj 
aü kartonaj ctaj figuroj de ludoj infanaj. 
Kaj mi rigardis, kiel venas sub mi en senfinabalanca 

rondo 
dance rule glite kirie ondo post la ondo 
kaj mi pensis : tra lempoj senlimaj gi finas, jarcentojn 

sekvas jarcwiloj, 
milito  cksle.riiias,   pato  benas,   naskigas,   pereas 

hoingenloj 
kaj  gi  rulas  la  akvon,  la   {lavan,   majcsta.il,  potencan 

akvokolr»oii 
kaj   humile   mi   eksentis   en   ¿i   misturan,   grandiozan 

patoson, 
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paloson   de  1'   Eterno.   Mi,   pascnia,   cía   bombagatelo 

super la cierna Darnibo kaj sub la cierna cielo 
rigardis     rigardis    rigardis... en   striojn   laüzigis   la 

sleloj 
en la dancaj ondspcguloj ... ekvibris la vido . .. 

< k/.mnis la oreloj 
ekiris   la   ponió...   vualuj . . .   lulailo...   ebria 

svi-neino ... 
ve !  cu  animo...  kia skuo subile ?  Tra  1'  dorso kia 

froslolrcnio ? 
la ondoj...   la  muiito . . .    la  Temp.)...   kio ? . . .   jen 

— nudaj la Iwidoj, 
aur kanoj inuzikas la \cnlo... galopas sovagaj liordoj... 

sagoj siblaj... krioj batalnj ... sterloroj ...  lienoj ... 

¡o brillas ... 
kaj   kusas...   la  monto  Gerbarda...  la  ondoj 

Irankvilc sin  rulas ... 
kie mi estas ,.. kiain   mi estas ... Dio !.. . la Tempo! .. 

mi perdis la mían ! .. . 
terurite riialvarmsvite íiiauon koir. ulsian 

mi lvrocas en la pontokiadou  leían 
por min ...  por min alceni... 

por rcsli... 
por reveni 

en mi;ui...   jarcenton...  mueran... 

mmmmmKm^mmmvrfmt3?mmmmmmmmm 

. :;*S;->w.7fr;;v 



.•',; 

Duope 

La brakojn mi elciidis vaste, vaste for, 
Por óirkaüpreni Toron kvazaü ekvator' 
Kaj  jx)st la arda kaj  aüdaca brakosvjng' 
Kcrmigis  mia  ame prema brakoring' 
Kaj vin gi kaptis, vin gi ringis, solo vía, 
Kaj   \in   ¿i   gardas,   lulas,   vartas,   Ainalin'. 

Mi vin atingís, cirkaüringis, kicn plu ? 
El senclira rondo de 1' individu' 
Mi jetis  min  al la  Amaso  kaj   Tumult', 
l'or scrci laudan savon en la svartna Mull'. 
Mi Jelis min cu varmsoifa, trema nud', 
Sed   min   repusis   frosta  selo  de  testud', 
Kaj crinacaj dornoj kaj rigida mask'. 
La vangoj brulis pro la lionto de fiask', 
La   koro  sangis.   Dronis   la  ekstazn   cel', 
Kaj   nur   vi   restis,   moiulvalora   Bagatel' : 
El la amara Mullo reslis dolca Du', 
Unika,   sankta,   animforga,   sor¿a   Du'... 

Eterno jam  mi  trinkas kaj  solfas vin. 

Cu  do  mi  amas  vin ?  Ho  nc,   —   mi   vivas 
Mi vivas nin.  Ni d.'uicas en eterna luí' : 
Aloma par' de nerompcbla molekul'. 
En   mondfluido   plena   de   amara   sal', 
Jen   ni :   komenca   molekul o  de  kristal', 
Kaj   ció,   éio,   jen,   kun   diamanta   kril' 
Metigas cirkaü nin !  Kaj kun faectoj mil, 
Kolorojn  ravajn  radiante  en  dLspcrs', 
Kreigas cirkaü ni krislala Univers' ! 
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Ho sankta Muz', mistermaskita io, 
Legendfigur' por pia fantazio, 
Ne kredas mi, ke ie vi ck/.istas (*), 
Sed al la tent' mi turnen ne rezistas 
Alvoki vin laú famaj pramodeloj. — 
Kun aüreol' de mistifik-mistiko 
Alflugu do, estrino de I'pedeloj, 
Por levi nun kurtenon de l'Butiko! 

«Hi hi! Ha ha! — Vi tro facile mokas, 
Sed vane min oni neniam vokas. 
Mi venis, jen! — ho ne por vin inspiri, 
Mallonge nur al vi mi volas diri, 
Ke via rim-malkara " poezio " 
Ne estas art' kreita dum ckstazo, 
Car Via task' konsistis nur el tio : 
Kolekti la... sterkpomojn de Pegazo! 

(•) Ke Muzoj nuntage ne plu ekzistas, plcj bone pruvas la 
fakto, ke oni rcnkontas la Iastajn ekzciYiplcroj» nur en... 
Muzejoj. 
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Kaj — inter ni — éu iam simpla floro 
Aú birdokant' vin tuSis en la koro? 
La noktospir' sub la cielkupolo 
Ne ¿armas vin; — vin logas nur petólo, 
Báñala Sere' kaj dubesana sprito. 
Kaj tion ci... indulgas la kritiko! 
Disigu ni kaj restu, laü mérito, 
Mi sur Pamas', vi... en spicistbutiko! » 

Severa Mu/.', — vi Sutis malavare 
Benvortojn sur hometon, kiu Spare 
Misuzis vin gis nun sub sia plumo, 
(Estonte li vin lasos en mallumo.) 
Sed tamen mi kun tre respektaj sentoj 
Koncedas, ke ,. . ekzistas kaüz' por miri, 
Kaj por edif de miaj geklientoj 
Nccesis tion diri. 
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NE   INTENCE 

Akcidente, — ne intcnce, — 
Mi sur vian áuon pasis; 
Bcdaúrindc en la suo 
Carma piedkal' sin kasis. 

Tuj instinkte, — ne intence, - 
Vi frakasis mian ¿apon; 
Bedaúrinde sub la óapo 
Mi ja ankaú havis kapon. 

Konsekvence, — nc intence, - 
Vi tre elegante lamis, 
Mia kapo doloregis 
Kaj mi vin duoble amis. 

Kaj lámante, — ne intence, — 
Vi faletis, — mi vin tenis, 
Tiam ... tiam ... éu intence ? 
Vi en miaj brakoj svenis  
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Si ne revas pri teatro, 
Tualeton Si ne faras, 
Kaj Si tiel al la patro 
Ciujare sumojn aparas. 

Mi admitas vin,  knabino, 
Kaj glorkante mi  proklamas 
Virton de 1' vilaganino, 
Sed — mi urbaninon amas.. 

'.I •••*-    ',  •»;- 
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BONA  KONS1LO 

La vino brilu en pokalo 
Aü en malkara glas', 
Sensangc tekstas la moralo : 
«In vino veritas ». 

Fabeltrezoroj de 1' rivero 
Ripozas en profund', 
Kaj same la eterna Vero 
Sin kasas sur la fund*. 

Do trinku ciam, se vi povas, 
óis fundo de la tut', 
Car eblas, ke la Ver' sin trovas 
Nur en la lasta gut'. 
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Al ¿i li donas sian nomon: 
Por fondi kune novan domon: 

Dornajo. 

LA  DIVERSAJ  AÓOJ   DE  V HOMO Li tiam estas trc utila 
Fortika  viro,  kvunkam  vil; 

Vilano. 

En supra cambro, lulo ... lulo ... 
Angele dormas la etulo: 

Etago. 

Sed baldaü li el dorm' sin airas 
Kaj pri la bela mondo miras: 

Mirago. 

Jam ne plu side li tamburas, 
Sed tra la dom' esplore kuras: 

Kurago. 

Kaj post rápida tempopaso 
Postrestas nur senviva maso : 

Musago. 

P. S. 

Ni ne apliku al Virino 
Ci tiun viv- kaj rimo-sagon, 
Car de 1' komenco gis la fino 
Si éiain havas saman agon : 

Avantago. 

Kun vundoj li (kaj sen rubandoj) 
Revenas el stratbubaj bandoj: 

Bandago. 

Kaj baldaú sekvas li kun ¿ojo 
Knabinon cien sur la vojo: 

Vojago. 
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Al mia samurbano Paul Vcrlainv. 

Surprize-perfidc 
En ram pas avide 
Aútunovesper' 
Gis koro de 1' urbo 
Samkiel laü kurbo 
Mistera klistcr*. 
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E1MGRAMO 

: ¿i     , 

» 

¡Tftfe.y-'ii-: 

Aütoro aütentika, 
Nc niir versfare lerta 
Sed ankuü gramalike 
Samkicl majstro certa, 

Publikis tiun frazón : 
«Min óiuj tie estimas, 
Car mi en ciuj knzoj 
Perfcklc min esprimas. » 

Sed kelkajn jaluzulojn 
C¡ tiu fraz' surprizis 
Kaj ili ¿in skrupule 
Gis fundo analizis. 

Gi — sub ilia knedo — 
FandiAis kiel vakso, 
Kaj sekvis la dekreto : 
« Eraro de ... sin-takso ! » 
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NIGRA   TACO 

Okazi povas, ke kelkfoje 
— Kvazaü vi portus sarkofagon — 
Vi rampas tra la viv' sengoje 
Kaj fakte havas « nigran tagon ». 

ü * -tr 

Gi komcncigis jam matene 
Kun peé-aügura inalfavor', 
Car vía vekhorlog' kretene 
Ne bruis je la gusta hor', 

Kaj tial sekvis oidinare, 
Ke dum rápida raz-klopod' 
Vi vundis vin, — kaj temp-malápare 
Nun lavi devis vin per jod'... 

Jen la kolum-buton' obstine 
Incitis vin pro stulta spit', 
Gis kiam gin vi fine... fine... 
Retrovis ie sub la lit'! 

Vi trinkos iom nun da kafo, 
Sed — kuirita en infer' — 
Gi estis brula kiel lafo 
Kaj vi forkuris en koler'; 
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Por trafi tramon de 1' stacio 
Vi havis premon de ciklon', 
Sed al hundaé' ne plaeis tio, 
G¡  kaptis vin je 1' pantalón', 

Kaj giaj dentoj la detruon 
PI¡ «funde» faris ol skalpel': 
Sur la postajo largan truon 
Vi honte maskis per capel'! 

En 1' oficejon tre malfrue 
Vi venis je la deka hor', 
Dum la kolegoj pli ol brue 
Akceptis vin per moka hor'; 

La cefo ankaü ne gratulis 
Vin, malgraü lerta sajn-ekskuz', 
Kaj grumblopreta vi makulis 
La kontolibrojn pro konfuz'... 

Post taglabor' vi volis spiri 
En paca hejmo sen éagren', 
Sed vanis tion ói esperi, 
Car vin atendis nova pen': 

L' edzin' kriacis kun la bubo, 
Kaj bruligita estis riz'! 
Vi kuris for, — sed en la klubo 
Kasisto petis pri 1' kotiz'! 

Vi tiam en gazetoj provis 
La gojon trovi de 1' vesper', 
Sed en gazetoj, ve!... vi trovis 
Nur artikolojn pri Scherer'... 

Vi hejineniris — (por protesti) - 
Pli frue do ol laü kutim' 
Kaj vidis tial . . . sin  revestí 
L'cdxin-amikon  en  iniim'! 

Vi gemis nun, car c¡ eksceso 
Transpasis forton kaj imagon, 
Kaj neto restis la impreso, 
Ke vi travivis . .. « nigran tagon i 

KONSENTITE 

Bone, — vi volas dorloti min 
Kva/.aú mi cstus ankoraü infano, 
Eta infano sur via sin', 
Kiun vi tenus je 1' mano. 

Bone, — do lulu kaj vartu min 
Goje pro mia balbuta babilo, 
Kaj — antaü éio — savgardu min 
De malagrabla morbilo! 

Estu kompleta la komedi': 
Kiel pupeton vi povas min sminki, 
Sed —mí petegas, pro 1'bona Di' 
Donu nun ankaü por trinki! 
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L) MODERNA  ANGELUSO 

Meze de 1' polvo kaj bruo de 1' vivo 
Haltu medite, pasanto, Car jus 
Venis la horo de 1' aperitivo ... 
Aüdu ! Sonoras por vi 1' ángelus'... 

Tintas kristale invito de 1' glasoj, 
Loge aromas parfum' de 1' aniz'; 
Vidu, sur ciuj trinkejaj tcrasoj 
KuSas peceto de ter-paradiz'. 

Frato, sidigu kaj mendu serene 
Noblan trinkajon laü saga prefer', 
Guu la tagon, — kaj danke-komprene 
Havu rideton por via kelner'! 

Svebu tra spacoj al monda ekstremo 
Sur la velura flugil' de 1' forges', — 
Lasu aliajn ¿e kafo kun kremo 
Simi en ombro de nigra ciprés'. 

Meze de lumo reala aü reva 
ínter bonhomoj vi cstu bonhom' 
Kaj vi  facile pardonos al Eva, 
Ke — bedaürinde — ¿i mangis de 1' pom*. 

Kion signifos nun burgaj mizeroj? 
Kion fakturo de via tajlor' ? 
Velkas la rozoj ... paligos ciferoj ... 
Orón valoras nur ora humor'! 

Tiam pli alten komprena kompato 
Portos la koron gis Gojo de ¡' Viv': 
« Pacón sur tero al ciu homfrato! 
... Venis la boro de 1' aperitiv'...» 
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O NI   FERMAS   LA   BUT1KON 

Kaj nun «¿is revido!», afabla klient', 
Kun dánico pro via ¿entila vizito. 
Vi venis al mi laü libera konsent' 
Kaj nun vi foriras kun ebla profito. 

Se iam provizon da sal* aü papriko 
Vi rec bezonos, mi firme esperas, 
Ke ree vi venos. — LA STRANGA BUTIKO 
Laü sia devizo rapide uveras. 

Al vi nun «Adiaü!», grumblema klient', 
Vi venis c¡ tien kun nigra humoro, 
Kun jama intenco, pri 1' ekspcriment' 
Kondamne raporti laü seka rigoro. 

Mi tial kompate, funebra amiko, 
Pérfidas al vi la plej trafan resumon 
Pri tiu ci verko:... « LAST-RANGA BUTIKO! 
Kaj fermu nun klake ¿i tiun volumon. 
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•« ;;. Tie ekzistas... 

Amalino sen kaprico, 
Nek diablo sen nmlieo ; 
Nova  (Ionio  sen  ioneslro, 
Nek giupeto sen grupeslro, 

Nek biido sen beko, 
Nek homo sen peko. 

Sed ekzistas honioj mullaj. 
Sin nekonsciantaj slulfaj. 

Ne ekzistas reg' sen krono, 
Nek poelo sen... krajono ; 
Sen slelel' samideano 
Nek monaho. sen sulano. 

Nek fajro sen fumo. 
Nek muso sen zumo. 

Sed ekzistas honestuloj, 
Malgraü nomo, sen skrupuloj. 
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'Bropaganbc 

Esperanto eslas lingvo — 
Nome lingv' internada ; 

Taügoplene gi ebligas 
Trakton pr¡ afero cía. 

La uzanloj, la éieaj, 
Samsentante — kun fiero — 

Aladaplis tri devi/.ojn : 
„Koro, gojo kaj espero". 

Alproprigi il¡ celas 
Al la homo la hoinecon; 

Kvazaú ebhis plibonigi 
La malvirlan homan specon. 

II 

Nun car mi ne volas vane 
Senutilajn vorlojn sterni, •— 

Diru mi, pri Esperanto, 
Kiel oni povas lerni. 
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Se reklamas on¡ mulle 
Pr¡ mirakla lernfacilo, — 

Tion  prave mnlverigos 
Mu'.n  aiiluro  (le... lernilo. 

Kaj por pruvi la userlon, 
Mi dissekcos h'speranlon ; 

Prie, koleronloj, sciu : 
Mi akcepíos cíes ganlon! 

Veré eslis tre genia, 
De la língvo la kreinlo ; 

Plenperfekle 1¡ gin kreis 
De malsupre gis la pinto. 

Gramatikon 1¡ elpensis, 
Kun reguloj sen esceptoj; 

jus eksciis — luj aligis 
Mi al liaj jam adepioj. 

Pas' post paso, doz' post do/o, 
Goje min instruís ili; 

Post kelkfoja inslruado, 
Mi sukcesis ec... babili! 

í'iífl  babilo  éiam  suma, 
Kun  dem.mdoj  jir;  la   laiic», 

Min  kredígis  ke  de I' lingyo —' 
TíO — estas lula  parlo. 

I)i>,  klarigojn  mi  posiulis, 
Kun respeklopleiwi  pelo ; 

Sed  la  demamlir respondis: 
Ne demando — car sekrelo ! 

Kioni ajn dubadu, — éefas 
Ke la lingvo ¿Mam floru ; 

Do,  devizon  lerna plian : 
Vi nur kredu — ne esploru ! 

La vorlar' — malgranda peno, 
Car suficas una jaro 

Por komprení la eslecon 
De la leda afiksaro. 

Por plengusla kaj lurmenla 
tizo de 1' akuzativo — 
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'Xftisitiíij stuboj 

En pralemp', la hela Leda, 
En river' sin banis nuda ; 

TíO piuvas ke, versajne, 
Tute si  ne estis...   pruda. 

Kiam Zeüso sin   ekainis, 
Lian anión si rifu/.ís ; 

Por atingí sin la dio, 
Ru/.an artifikon u/.ís. 

Kiei povus 1¡ evili, 
Duan jam virin-imlignon ? 

La pekenio lín instruís : — 
L¡ transformis sin en... cignon. 

Kun blankpluma nun vestajo, 
L¡ alnagis sin agrable ; 

Tiam, si — virin' malforla — 
Lin akceptis Ire... afable. 

Tio pruvas ke  neeble 
Kontraíistarí dían povon ; 

Ruzlrompite, kun doloro, 
Leda baldan naskis... ovon. 
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Varían to 

Mai!t>ni!(i anironiuno 

Ni konatigis duni vesper' de Mario, 
En psirko promenanle latikutime ; 
Sur benko cksklinle, ni, intime, 
Komence nin dematidis pri la farto. 

Piinlemp' pasadis dolce kaj pri arto 
Diskulis ni pasie kaj  anime — 
Gis kinin, ¡un tagon, mi, senlime 
Transpasis al pli interesa parlo. 

Ni kredis ke y¡ daúros, nia umo, 
Per juroj aleslila kaj sincera ; 
Sed baldaü eslingigis cjia llamo. 

Car ne rilalas pasinlec'  kun nuno, 
Deposle cesis amo efémera — 
Dañrinta de printempo gis aüluno ... 
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üa /jomo 

Tía densa arbaro forkuris Aclamo 
Kun Eva la kulpa edzino. 
Simile al hundo, per glavo kun flamo. 
Angelo lin pelas sen fino. 
Kaj li ne bedaüras pri mango de 1' pomc, — 
Konsolon li havas necesan al homo, — 
Car kara kaj bela kaj Ire delikata, 
Si estas, l'edzino amala. 

Nur spile, frandeme, kaj nerezignunte 
Al frukto la malpermesila, 
Pro ruza serpent' Sin teníanla konstanle, 
Si mordis de 1' pom' dezirila. 
L'obstino, sciemo kaj malpacienco, 
Jen estas la... virtoj per kies polenco, 
Si loge kaj carme, kun falsa sopiro, 
Atingís la koron de 1' viro. 

Li gemas kaj gemas, nur gemas Adamo, 
Pri 1' peko farila pensante. 
Cent fojojn li gemas, mil fojojn pro amo, 
Li gemas kaj gemas kopslanle. 
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„llo, ¿esti" lin liva kompale admonas. 
„Ne povas mi cesi, mi vin ne pardonas, 
Obstino virin', la nepar' nin malbenos. 
Pro vi nur elerne gi penos". 

Se longa pekado, au pento súbita 
Al  pia  Undulo  lin  l'r,:s, 
¡.i   pregas  <il   Dio   kaj   i epurigiia 
Al nova pekado li iras. 
Ne morios jam lia deposta idaro, 
Gin jam  ne limigas la  montoj, nek 'maro, 
Be/one g¡ pasas provila,  hardila, 
Lañ soil' unu lojon signila. 

Nur plende, malsage, nepliboniganle, 
Gi ¡ras sur vojo la blinrla. 
Ec knabo malgranda, konstante lemanle, 
Deklaras la vivon neinda. 
L'avido, pekemo kaj krecloj sen senco, 
Jen estas... rimedoj per kies potenco, 
La homo naiizile, post longa mizero, 
Alingos ripo/.on sub tero. 
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Ni  Irinkcis. . . 

!,.:(!  vole 
;onvinkas 

¡11 mcm pr¡ la Irompo de 1' vino vinbera, 

uilbona clliovo de I' ¡u infera. 

Ka] poste 
eklienio 
gisosle 
kaj leiiio 
senpaíi/.a .. . 

Malpaco, 

proiuui7.ii 
grinuico. 

Insullaj 
ofeiuloj 

kaj slullaj 
priplendoj : 

en libro nntikva pri liu afero 
n¡ leyis ke kusns en vino la vero. 
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E N E I D 0     /(J73 

KANTO  UNUA 

lam mi kiu sur Iluto kampara malpezajn kantadis 
Versojn, knj poste, lusinlc arnarojn, <;ii verkoj poelaj 
Donis konsilojn por kn rikoltislo do sia laboro 
(irandnn rieevu konipcnson; liodiail de Mars» terurajn 

Arinojn mi kantas kaj virnn, uuua el lmrilnj Trojanaj 
Kiu elvenis, falale puSita, kaj ids l.avhmjo, 
Lando ítala, lnnglcmpe Ira loro kaj maro vagadis, 
Dia devolo; Car lin persekulis Junona kolcro. 
(¡randajn batalojii li ankaii sufuris, duiii urlmii konstruis. 
Kaj nl Lalujo nlporlis diajojn; id kif: lalina 
Ha.su, kaj Allmj prapatroj kaj altaj do llomn iiwrcgnj. 

Katizc al mi momorigu, o Muzo, pro kia o Ti • 11111 > 
Dia roftino dolora, al viro, pri lia pirro 
l'iel laiidinda, seniiointire lalioroju kaj oflo dangerojn 
Trudis. Cu lia kolero on diajn i-niias animojn'.' 

Estis antikva grandurlio do Tiraj I'ondila niigranloj 
Kiu, Karlago nomita, Italan kaj Tibian, Ira maro, 
llordon rigardas, liatalon amanta fervore, kaj rifa. 
Tiun Junono pli amis ol Ciujn ivlorajn sanktajoju; 
— Samo mom estis lasila; — Car tie si siajn arniilojn 
Havis kaj Caron. Al ¿i do aldoni dez.iris diiiio 
Hegnon lulmondan, al tio penante, so volus 1'ataloj. 

-¿•jfetift' 
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Tamen Si aüdis ke raso naskipos el sansn Trujana, 
Kiu do nova Tirurbo allajon renvcrsos, kaj plie 
Naskos popolon hatale limindan  kaj monilon remontan, 
Kiu l.ibujoii detruos : ear tion .I<Jci• 1 is la l'arkoj. 
Tiun limanli', kaj lio memoranle anlikvan mili Ion, 
Kiun, por karaj Ari;anoj, i"e Trujo, Ai Saturnidino 
I'aris, si kaiizojn kolerajn, kniole dolorajn, ankorau 
liaras : far staras profunde, en sia animo, I'arisa 
Juio, kaj mali'sliinata insidie helero, kaj vaso 
Malamriíita, kaj al llanimedo rabila honoroj. 
Si do, pii lio kolera, Tiojanojn sup- omloj skualajn, 
Kiuj de ftlavoj hanaaj kaj iiianoj foriris AÍiilaj, 
Id  inalproksiiiia I.alujo loipelis : kaj, million da jaroj, 
llin I'atalo liidema el maro vagii:is en maron. 
Tiel do malfai'ilei.M fariiis la liorna naskiio. 

Hi, apenan insiilnii lasinlo Sieilan, per veloj 
Tralis ¿ojanlaj marallnii, kaj akvon per kupraj sipnazoj 
I'Yndis, jen kiam Junnno, senmorlan  on  bruslo kovanla 
Vundon, ekdiiis : " CM l.isi projeklon mi devas, venkila':' 
(>u at Trojropo aliron Halan mi fermi ne povas? 
Tion lie volas Kataloj. On sipojn Aruujaju IVilaso 
Ne ekbrulii;is, kaj ilin deviuis en marón droiiop, 
Krinian knleron dc sola Ajakso (Ijlido púnanle? 
Si mem, Jiipilran lapide el nulioj jelinle rajreron, 
Sipojn dispelis, per venloj seneenaj renversis undrgojn, 
Lin inorliianlaii, llamc^nn blovanlan el lintslo burila, 
Kaptis en akva lurnipo, kaj najlis snr akran stonoi;on. 
Kaj mi, polenia repino de dinj, Jnpilra lialino 
Kaj ee ed/.ino, mi koulraii naein, ilinn lioin da jaroj, 
Sola hálalas! Kaj kin nun nmiinn aniegos .lunonan? 
Aft sur aliaron, prepanle, honoran alporios oferon? » 

Tiun pensailon en koro llamanla volvanle, diino 
Kn Knliijon alburas, palrnjon de venloj. O.i lie 
I.opas Aiisleroj koleraj; kaj tie, en larpa kaverno, 
llepo Kolo ploranlajn venlo^ojn kaj soiiajn hlovegojn 
hresas polenee, kaj ilin lii;¡lajn en kavon enfermas. 
Hi, indigne imipanlaj, monleüoii hriioe,e tremidas 
larkaii hariloj. Sur alia Monedo ripnzas Knlo, 

"ÍJ^^ÉÉB^* 
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1¿ 
JE 1' vojomez' «lo nia vi\o lorn 

mi Imvis niin iwi .-ii-linr«?ir' ob:-kura, 

car perdiginla c^tis vojo vera. 
Uo,  ve eó diri, kia lok'  terura 

estas ¿i krmla. pena dens' arbara, 
revekas   timón   eí'  memoro   mira. 

lió  morí'  apenad  estas   pli  amara. 
Sed traklos mi pri renkontila ció, 

por ke 1' Irovita  Roño igu klara. 
Kiel alvenis mi? Sen propra scio. 

Mi  vagis tiam  tiel  .songgravede, 
de 1'  gusta   voj'  mi   traíis  al   devio. 

Sed troviginte fine monl-piede. 
i'e 1' fin' de tiu valo, kiu sidis 
sur   mía  koro   tiom   tim-obsede: 

mi, ekrigarde, la montsupron vidis. 
radivestita de 1' Planedo glora, 
kiu  la  Iiomajn   pasojn  eiam  gvidis. 

Nun  iom  cedis mia  .sent'  angora. 
daürinta en la kor' tía 1' nokto jena, 
pasinla inter lia y.org' dolora. 

Kaj kiel iu, kun spirego pena, 
so el marátormo sin al bord' li sovis. 
sin   turnas  al  la   akvo  dangerplcna: 

1' animo, kiu jus ril'ugon trovis, 

rigardon tumis al la vojo, kian 
ncniain  viva  boni'  transiri  povis. 

Ripoziginte lacan  korpon  miau, 

sur kalva rnont' la vojon mi reprenis. 

pli suban gambon  ekstreóanlc óiam. 
Sed, kiam al pli kruta lok' mi venis. 

panter' facila, \igla tio staris 
kun   felo.  kiu   de  makuloj   plenis, 

kaj ne foriris gi, sed tiel baris. 
tiel malbelpis niin en vojo mia. 
ke mi prefere jam  lelurnon  fan's. 

13. 

16. 

'9- 

2 5. 

28. 

3i. 

3/.. 

^^¡¡¿útíaL.    i^ii^i^ík», 
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Hi 

í,^¡'!'. 
1    ¡|; 

r l: 

Sed estis fruo de inulcn' nuli;i: 37. 
la Sun' ascendis, kmi  ¡a  bildoj  stela j 

kun ¿'1 eslintaj, kiam Amo l)!u 
unue movis tiujn ajojn belajn: /to. 

do, min plcnigis per esper' do bono 
Unlrati  la  besto de  bunlajnj   I'elaj 

la (1<I!,'O ,1M ].-,  boro k.-,j MV.,:MI; '|.S. 

sed  ve.  denme   limo  mill  kaíenis, 
car frapis min apero de leono, 

kiu miii Sajne guslc kontrauvenis, /|G. 
kirn alia  kapo kaj  niakal'  rabia, 
licl ke la aero kva/.afi  trcniis. 

Krome, lupino, kies korpo fia /|(j. 

sub sarg' de cia fidezir' malirrasis, 
kaj  genlojn  pusis al   mizero  k 1 i;i. 

nun  licl egc min  ekcinbarasis 52. 

per   tim',   kin   el   gia   vido  \enas, 

ke  la csper'  de 1' alto min   l'orlasis. 
Kaj kiel iu, kiu gajni punas, 55. 

sed venas temp' kaj perdón por li sutás, 
tulpense   pcnlas,   plende   sin   ('agreñas, 

pro I' best' malpara same mi kondiitas, 58. 

óar,   kontraiivene,  gi   min,   grad'  post  grado, 
reprcmas lien, kic .simo mutas. 

Post  ci refal',  dum  prol'undloka  vado, Gi. 

sin monlris iu al la vid'  Míala, 
sajnanle raüka jam pro silenlado. 

Vidante lin en dezerlcgo vala: C/i. 
»Kompatu min!  —  mi krie al li gestis  — 
cu ombro estas vi,  iu  bom'  realas. 

Kaj li:  »Ne liomo, bomo mi mir eslis. G7. 
Gepatroj miaj estis lañ nacio 

lombardoj,  bejnic en  Manlovo nestK 
Naskile, jam malfrue, sub Julio, -o. 

sub bona Augusto vivis mi en Homo. 
en  tempo de 1'  falsdia rcligio. 

'  i'V'"' 

•.»!••-•uíiMíL^ 
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Kaj kanlis mi, poet', pri V pia homo, 73. 
lit' de Anfiizo, rifuyint' el Trojo, 
post brulo de !' fiera  lliono. 

Sed  ki;il  vi :il  lioni  pona  \oji) 7<*>. 

reirás,  kaj  ne  al ¿i  bela  monlo, 
al la komenc', kaj  kafi/.'  de ¿ia ¿ojo? < 

»Ho, íu Virifil* vi oslas do? La Ion to 79. 
de  1' larga kanlriver' kmi  doloa  zumo? < 

mi kriis, diini la  friiuUm kovris lionto. 
»Vi, de ¿iuj pocloj glor' kaj lumo! S:'.. 

favoru  min pro longa  stud'   fervora 

kaj granda am' al via verssolunio! 
llo,  mia  Majstio kaj  modelo glora! 85 

sola, de kiu mi hereilon preñas 
de 1' dolca  stilo:  mia  lam'  honora, 

vidu ¿i monstron, kiu min korprcmas, 8K. 
Sagulo  fama,  volu  min   pro'ckli, 
¿ar pro gi vejnoj ¿iuj en mi tremas <. 

«Alian vojon devas vi elckti f)i. 
— respondis li, viciante ke mi ploras — 

por vin de 1' lok' sovaga  fordirckli. 
La best', pro kiu krie vi angoras, ()'i. 

neniun lasos ja tra vojo sia 
kaj   baras kaj  gismurde gi  rankoras, 

kaj estas tiel krima, ke 1' malpia 97. 
de/.ir' neniam satas en gi sine, 
post mango venas tvj ma'.salo plia, 

Al multaj bosloj gi sin don is inc. 100. 
kaj  al pli  mulla j  donos, gis abonos 

Vorlrago. kiu gin mortigos fine. 

Tcron, metalon tiu no inau&umos, 1'),"?. 
mangos el amo, sago, virio brila, A 

inter Feltro kaj I'ellro li lok'enos. 
Li estos sav' por Had' bumila, 10G. 

por kiu Turno.  Ni>o.  Kiiria'.o 
de   vnndoj   mortis,   kaj   virgin'   Kamila. 

'i'1 .auraa!!.? "':T"?'i¡i5g«gig?'" 
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Li pelos gin tra óiu urb' kaj valo, 109. 
gis li gin   pusos al   Infer', tie kic 
gin   Pra-Knvio  sendis  por  látalo. 

Do, bone por vi, iniaopinii'. 1 12. 
niin  sekvi  nun.  I¿''  Ira I' Kli-riin   Loko 

mi savn vin, gvidaiile -wn »|i'ue. 

Vi afiilos tie gemojn sub sul'oko, 1 1 5. 
vidos antikvajn  ombrojti   en   lnrmentoj, 
ke (luan morion  pelas ciu  vnko: 

kaj  poste— ombrojn,  kun  kontenlaj  sentoj 118. 
en  fajro,  pro la  fido  pri V eniro 
pli-malpli-frua   al  beataj   genloj. 

Sed se pli alien levos vin dcziro, 121. 
anim'  pli digna gvidos  vin.   Neccsas 

vin al si lasi, post adi.ifidiro. 
Car la Hegneslro, kiu supre posas. 121\. 

al   mi,   vivinla   kontrafi   Lia   logo, 

al  sia   L'rl)'  etiiroii   ne   pennesns. 
Li estras 6ie, Li, óicla llego! 127. 

Fcli&ij, kiujn li elcktas, iri 
al lia  Urb',  al lia  alta  SogoN 

Nun  mi:  >>Poel'!  Pcnnesu pelon diri i3o. 
al vi, je I' Dio, kiun vi ne konis: 

ke nek ci ve' nek pli inin povu siri, 
min gvidu, kiel \i promeson donis. i33. 

ke 1'  pordon   vidu  mi  de  Pelro  sank I a, 
kaj tiiijn. kiuj en la d.irmio dronis!' 

Ekiris li, mi eslis lin sekvanla. i3G. 

<M|I-' 
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r¡ y 
Otonoj, parolo ni m¡ !  lio parolu,  vi  nltaj  palatoj 1 

Straloj, vorlon nur ! Cu vi sílcntns, (Jcni' ? 
Cíe ja logas anini' un lu sanktaj  kolonoj  kaj muroj, 

Homo eterna ! Al mi éio ¿i mutas ankor'. 

lio, kiu ilustras al mi, en kiu fenestro vidcblas 

Al mi la dolía  figur' inin  fresigniita  |n;r ílam' ? 
Mi   nc   konji'ktas   pri   1*   \<ij',   kie   ciam   kaj   ólain   la   k-iian 

TI'III¡MIII oferos  mi  for, ire al si  kaj  tie si. 
Tcmplojn   observas mi nun kaj palacojn, riiinojn, kolonojn. 

Kiel la lioia* de prudent' lizas vojagon por gajn'. 
Sed  tin  baldan  ja  for  !  Tiain  eslos  pregej'  ununiira, 

Nur la pregej' de Amor', kien mi iros, adept'  ! 

Kvankam vi estas ja nionil', lio Homo, sed tanie.i, sen amo 
Mondo ne es'us ja uiond . Homo ne estos ja Kom'. 

11 
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J/llilde pasas tra la kor' 

M ilde pasas tra la kor' 
Dolca harmonio; 
En printempon sonu for 
Eta melodio. 

Al floranta idili' 
Flugu vi sonore; 
Se renkontos rozon v!, 
Gin salutu kore! 

14 

ii ^II^ I 
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¿/Ve plendas mi 

[\e plendas mi, — rompigu, kor', pro vi, 
Knabin' perdita nun, — ne plendas mi. 
Jen vi en bríl* de diamant-trezor', 
Sed regas nokt' en la dezerta kor' . . . 

16 

Mi scias gin .... En songo emocia 
Mallumon vidis mi en koro via, 
Viperon vidis ce la koro mi, 
Kaj, amatin', kiom suferas vi. 
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¿Krepuskigas la véspero 

¿Pinarbo staras sola 

¡narbo staras sola 
En nordo sur nuda alta}'. 
Gi dormas; el neg' kaj glacio 
Gin kovras blanka litaj'. 

Songadas gi pri palmo 
Gemanta en orient', 
Soleca, sur arda deklivo 
En maldolcega silent'. 

K repuskigas la véspero 
Super arboj, verdaj kampoj; 
Sur cid' argenta luno 
Lumas dolce tra la sfero. 

Ce 1' rivero zumas grilo, 
Ka¡ la akvo ekmovigas; 
Aüdas la migranto plaüdon 
Kaj spiradon en trankvilo. 

Jen, ce la rivero, sola, 
Bañas sin la belclfino; 
Brak' kaj nuko, blankaj, carmaj, 
Brilas en la lumo mola. 

24 25 



Diie? 

]\ie, laca pilgrimanto, 
Fine ripozados mi? 
Cu sub palm' en suda lando, 
Aü ce Rejno sub tili'? 

Cu per sabio mi kovrita 
Kusos apud ocean', 
Aü, malzorge enigita, 
En dezert'—per fremda man'? 

Kie ajnl    Min cirkaüprenos 
Cié la cid' de Di', 
Kun funebra lum' sin teños 
Nokte stcloj super mi. 

46 

••*• ¿ rS&Ü&i. 
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VIII. 

Kiain vian lacan nianuu 
klinas   vi,   sklavin'. 

lialanranle   la   ¡nl'arion 
sur   la   braiuY   post   laga   fin 
k^'ntu vi al via filo 
sklavan kanlon ie lulilo, 

mi   instruos   vin: 

»Dormu   eta   ido   sklava. 
dormu en silent'! 

lirilas stela svarino rava 
sur la alta firmament': 
de 1' penado estas fino, 
kaj ripozi la patrino 

rajtas   por   inotni'iil'. 

Se  mi   nun  vin   cirkaíípicna 
fruc  sklava   ton' 

al orelo via  venas: 
<le   1'  katenoj   tinta  son'. 
Ah!   por  via  brako  glata 
ankaü estas jam forgata 

tiu   fcra  /.on'. 

Mi vin naskis en doloro. 
sed por kiu nur? 

Kun  ávida jen  fervoro 
cirkaiiflugas  vin  vultur'  — 
antañ  ol  vi  igos saga, 
vundos vin jam la sovaga 

ung'  dc  gia  krur'. 

i8ija. 

Sklavoj sin en polvo trena» 
antañ   la   tiran', 

la  -klavcro .-kM-in'iia-, 
jam   aniinon   dc   inl'an'; 
sub suloka   pran'  dc   I'   devn 
mortas  cin   nolila   rcvo, 

iiu   granda   plan'. 

Kiain   ninltc   vin   admiro." 
jimulina   kor', 

nui   fine  vin  fortiros 
soli  standardon   dc   l'  sinjor': 
tinin devos vi lialali, 
versi sangon an ec fali 

por  sinjora   glor'. 

l'cnc  vi   por  li   lalioros, 
¿vitos  gis   la   morl'   - - 

des   pli.  sc   li   vin   favoros. 
itialiiobligos   via   sort': 
poste  vian   propran   genton 
lielpos  pusi  en   turmenton 

vi per via  fort'. 

l'apilio vin ventunias 
mm  per  la  fltigil', 

super  palmo ¿arme lomas 
sur éielo steloj  mil — 
sklavo vivas tre mizere, 
ne vekigu ec prefere, 

dorinu   mia   fil'Ic 

(M.  Lukái). 

•/.]/KA. 

fFragiwnto ' 

Zi/.ka levas sin: akrigas plie 
Frat-1'ragana kverelado kric . .. 
Jen staturo pastra staras meze 
de 1' Iiaoso — bela, cleganta — 
¿irkaüondas gin  sotan'  malpczc 

1 'jMí&ffi - •' 
•   ~i)Kti&-   ,. 
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KAJ UHAGANIS FOHTK 1UÜKI.VKNTOJ .. 

La pinobran¿ojn tañzis Jnrl.i venl' 
kaj ni ekmarsis pretaj por la ago. 
Timkriis mcv' «n stnrmo-antaiiscnr 
i:n la malcrío de I' ribel-eklago. 
Ankoraíí flormis ter' kaj al popnl' 
tempiojn pezin i'iam Sarg' iiiaL'iii'la. 
piivriiliiju li'iiis Kriicn ilt- I" l,ni]-ol', 
bnnstale   maskis   sin   la   \¡\'   vegeta. 

Sentetoj nanaj      flormis   sur   la   bord' 
do  1'   vasta  mar,'  en   venciistratoj   urbaj, 
publikulin'  per   triste   rida   vori' 
kortusis, per malcaslaj  gesloj  kurlinj. 
Kaj   kicl   ponte:   moment'   post   inonienl' 
palp-iris  liomoj  en   la  idilio. 
Iliaj   nepoj   —   klare   kim   talent' 
ilc  1'  instruisloj   Icrnis  —   pri   nenio. 

l'imigis  ilin   ja   la   fajrnkrak' 
<lc   1'   ribclflam',   kiun   ni   subpreparis 
Dcfcnde  levis  sin   ilia  brak'. 
ile-fore  ili   incendion  flan's. 
Iliajn   iicstojn   privuntuniis   .storm', 
i'ajreroj   tusis   ci   iliajn   sentojn ... 
Vekigis  mondo  cl   gisnunn   dorm'... 
kaj   uraganis   forte   ribelventoj . . . 

189C. (T. Pumpr.) 
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post 

pordo 

* Slovak» piii'hi kaj prn/itto taranta inter la klasikuloj (Ilwez- 
ilnslav kaj Vajansky) kaj morlcrnnloj. Liaj pocmoj do júnceo >stis 
simholismaj. I.iaj rakontoj estas realismaj. i'l la medio de malgranda 
nrbo. ol'te knn bnna ¡ronio. Militkapliln diim la mondmilito, li ak- 
livu partoprenis la organizan de la relinslovakaj legioj en Sibcrio kaj 
publikigis vicon da naciismaj pnenioj tre hnnaj. Ankafi en la respubliko 
li dame publikigas puuinnjn kaj prozajojn. Alta administra nl'ie- 
i>to    (vieprczidantu    de    la    Land"    «Invakn). 
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i: ¡.I. 

J:un eliras virineto, rielavitu,  nckomlntu, 

rijjurdaiiui kiel pigo. 
Jen lu duo. 
Jen lu tria. 
Fksalutas. 
Kiiuvenudas 
al parolo kaluninia. 
Ci:val'  henas. 
Bovo mugas. 
Scrvistino kantas ¡e. 
Sur la Atona vojo sonas veturilo  melodic 

Sonas vipo 
de pastisto. 
Aro bruas sub fenestroj. 
Iras, pepas anscridoj, kondukitaj   de   la   estroj. 
Sur kastanoj luraas lumoj, bruligitaj   de  1*  mateno. 
Flainoj gulas sur la arboj, 
rampas Cien sen reteno. 
Urdas muro, 
Brilas domo. 
Venas domen Ira fendajo. 
Serpcntumas al la lito. 
Kovras kapon per orajo. 
Flor' odoras, 
cien venas ¿iu milda bouodoro. 
l'rinco dormas. 
Arboj, domo kaj la lito — pura oro. 

lio boleco, 
belo ¿arma I 
Mi sereadas bildon  vían . 

Sur la slrato frenezuloj ludas strangan  ludon si an. 
Mi seriadas ejon vian. 
Mi seriadas vian domon. 
Frenezuloj frenezigas. 
Frenezigis ciun hornon. 
Kio devus morti vivas. 
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Kio dcvus viví, morías. 
Cío  snümas,  zumas, knaras, siblas,  fajfas, bruon  portas. 
Parólenlo cksilentas. 
Silcntcmo ckparolas. 
Ciu  frapas, batas, sonus, blukas, hurlas, krii volas: 
Mi konstruas monumenton. 
Pregi   arde   mi «opilas. 
Sed  jen ció krias, veas, klakas, grincas, pe/.e spiras: 
Tion kaüzas frcnczuloj —• sur la lipoj moka rido, 
preténdeme óiu pensas, ke li estas la regido. 
Dignoplene sin turnante, «ligante strangajn sonojn. 
mangas nervojn, kiujn oni beste jetis sur la stonojn. 
Rulas,  jetas,  picdbatas, kíel pilkon el la  tolo, 
kapon vían, kiun oni trann's for de via kolo. 
Karnon siras, kvazaü linón. 
poste jetas en masinon, 
Apiñas, teksas, faras el ¿i, silkeniolan inuliniislinon. 
Siras   hafiton. 
Siras   harojn. 

Okulstelas  fulmojn, stelojn 
sur  la   pezajn lcdmantclojn, silkon, perlojn, varmajn  fclojn. 
Por heligi siajn lablojn, de I' okuloj  florojn rompas. 
Sur   iliaj   ventroj  ceno   de  doloro  via   |minpas. 
Curbon brogas, rostas, bakas, 
cirkaíiigas per medolo. 

Sangon trinkas, por ciann' usli sat.ij £¡s la kolo. 
Sur la  korojn niajn batas per la pupilo sen  parduno. 
kaj la koroj kíel [>ilkoj, sallas alten laií ordonn. 
Sur stomakoj jazband' ludas, 
Oni   aüdas bcstan tonon. 
Kaj   artistoj  senkompataj 
jam agordas violonon. 
Jetas  kubojn pri animoj. 
ludas  ludon  konlrañinoran, 
opinion  oni  gangas kiel vcslon senvaloran. 
Mullaj  turoj cirkaüslaras, 
kalkuladas stultc horojn, 
rompas  tempon crigitan, dispccigas niajn korojn. 
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Sonus miillaj sonoriloj 
cu de bio gracon pelas? 
Ciu sono    - c'crkonajlu — 
post l.-i \ivon punklnn tríelas 

1Í 

(I'tmrt   llosa) 

If:, 
SI 

1 

I.A   VOI'.TO   DI-    i.\    \M'>. 

n la salono ili Milis, lime ce leneslro kaj | loste me/.e 
1 de la salono. ii volis ion lutli. Si eksidis al fortepiano 

kaj Indis. I.i in I'olelo I Minis cigaredon kaj rigar- 

flflM Wí?~\- ('ls •'"'"• I'l-'mkan. maldcnsan fiiinon li de lci)>|>>> 
al tempo lorblovadis flanken, por ke li sin pli hour viilu. Li 

iinlcorafi lie konfcsis al si, ke li sin volunte vidas, li nur sentis, 
ke io lin seneese al si tiras, ke li sopiras sin ciam vidi. pároli kini 
si. preni sian manon, preni kaj karesi kaj. .se eble, al buso gin 
levi! Siajn harojn, an sian brakon. lusi, almenan por momento! 

Kiel li tiel sidis, li ofosems. nhservis sin senvorle kaj kini la tula 

animo en ciu rigardo. 

-- Kian puran w'zagon si ha\as •— li pensis. • Pro file ton! 
Iiozkolonin nuancon de \irga fresa jimeco... ¿i diionfermas la 
palpebrojn kaj el la nigraj grandaj oknloj restas nur mallargela, 
líela, brilanta strieto. iiiliandetn. Kvazau si tiinus de liuj forlaj 

lonoj de I' inuziko .. . ((niiiiigoj oraj, similaj al frostiginta guio, 
kicl ili tremas, kiel ili tremas, se si ekmovas tiun carman, bclan 
kapelon. Kia pureco! Dio! Kaj li fumas citraredon. On si tiel 

sopiras, tiel sentas, kiel mi? Cu sin eio tiel pelas al mi. kiel mili 
al si? Se mi malkasus oion, (*:u forligus ce si la amo. cu si 
rigardus mili tiel, kiel mi mine rigardas sin? .\'e. .Mi nenion 

malkaáos. Mi atendos, cu si ion konfesos. Me. Mi ne pnvas jeli 
ombron en siajn senzorgajii pensnju. 

Kaj liam, en tin postlagmezo, ce forlcpianludo. Üurin 
verdire eklimis. ke li volus de ¿i rigardojn de dankcmo. Y.i: pli 
million, rigardou de amo. Aman \orlon, vorleton. Sed ce lio 

cslus malmulto. I.i volus la tutan sindonemon de ci liu fresa. 
knaliina   animo,   l-a   luían   siricerecon   de ci   tin   scnkuln.-i   inluiio 
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MIA KUNKL.ASANO  TOREffiK. 

•nmltiij el mi.'ij .'Hila u.-ij ki 11) k I.i.-;.i n< > \ ti'slis Ii«'l '-o irn.i 
memoro kid tin «'l;i. mal Iai-£a . ki)ibf't;i 'I'ureóck, 
knn kapo id konnsii. kirn miopaj, pnlpciirumnniaj okul- 
oj. l_)e la momento, kiam   mi   mom    foriris   ol    la    lcrnejo. 

li tule no  venís an tan iniajn  okulojn.   kíij   t í •*»I   mi   lin   \idas   aiitaü   mi 
('¡am  kiel   knabcton.   kicl   infonon. 

Sed, vcrc, sajnas al mi, ke Ture<iek »-ci neniam estis infano 
kaj t¡el li sajnis al ni ciuj liaj kiuiklasanoj, jam tiam. antaú prcskaú 
kvardek jaroj. Li ja estis el in" ciuj oblo la ploj malpranda. sed id 
kuntiri^inta, scki&inta kicl seka pomo, kaj lia vizaOro Iiavis jam tin — 
lüinpe kvazati sulkotojn. Li no parloprenis niajti luilojn kaj pel- 
adojn, li Iiavis korpon malfortetaii kaj inalsaiii>tan. Sole du vojojn 
li konis: el la hejmo al la lcrnejo kaj d la lornojo liejmon. Nur 
kelkfoje li dcflnnkigis ¡ran to tie la lcrnejo, por stari dum momento 
aiilaíi la montraj fenestroj de la librovenclcjo Pospisil aíí Hcjcman 
kaj tie li, kun okuloj elirantaj el la orbitoj. kvaxaú eri¿^!ut¡s La 
titolojn do la librctoj ekspoziciitaj post la vitro. 1 lo. kiom tla ilr 
estis   tie,   kinjn   li   tiorn   sattis   posed i !    Car   Turccek    estis   pasia   Icff- 

* Tre populara kaj fcktinda rakontisto kaj rouiauisto pi-ntranta 
sortojn komikajn, bonliumorajn. kortusajn. trafrikajri de «malgranda 
civitano< preskaii ckskluzive el Pralia, el kies k vn rl.iloj li dedicas la 
plej atentan obsiirveinon al la kvartalo ¡»Sub roko-c (Podskali) siluanta 
Miiipcre apud la rivero Vltava. Logis tie antafi 5o —So jaroj liomoj 
mal rica j trovantaj sian porvivon en laboro sur kaj apud la rivero.. 
Ilia tiarna slango estas rimarkinde konservita en la verkoj de Herr- 
mann. aLia iiiaterialo estas la plej suba tavolo de la burga klaso, sed 
la tavolon proletan li lamen ne atingís. Estante mom vilagano laü 
naskigo, li restis pli et-burgo ol ano de soci.i organismo do cfektivo 
gritada urbu kaj cc ne klopodis adokvate redoni bildon pri la socia 
tinircco dc Praha, kiu antaii liaj akraj okuloj tiom rápido kaj kom- 
plcte   transform ¡gad is.«     (Arne    Novak). 

m 
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auto. Kaj tiairi en la lerncjo ankoraii ne estis arangila libroprunl- 
cjo. Atingi novan, ankoraü nc konatan librcton - kia inaloflajo! 

Sed fiefc la parolnianiero tie Turecek no estis knaba, ¡ni'ani. 
Sajnis, kc en liu konnsfonna kapo estas jam sago Inte vira, 
serioza prudcnlo. Li neniun incitis. ¡milon li respondí* per nenfabla 
grimaco kaj iris laü sia vojo soii\orte. I.i no sorradis avide paf- 
kapsulojn kaj pulvon. li nr prepari-i vnlkanoju. li m- liulis ]>-r 
lud.stipeto, neiiiain li I'lugigis paperdrakojn. Nenn> I'm logis al li'. 
ji: kio gojis ciuj octcraj tremante pro scitpacicnco. Li apatie añs- 
kultis rakonti pri ciuj buliaj lieroajoj, kun f rutilo sulkigila, kaj 
no eksopiris la ekspediciojn sub la solilalan liakejon, sur la remp- 
aron, en la fosajoju rein para jn. Lstas ja verc, ke la kompalini'a 
Turecek ne estns forkurinta ec antavi unn trompara kaporalu ; 
kiel ni ceteraj. Ivaj oni rakontis lerurajn al'erojn pri la nigra 
kclaro, kien laüdíre provoso Masslingcr - nialjuna. rugliara ser- 
genlo scrvinla proksimnme kvardek jarojn - a resits ciuii, kinii 
oni kaptis en la fosnjo, kvaiikam neiiiti povis pároli lafi propia 
sperto. 

Sed lamen eslis ntomeiiloj, kiam vivigis la morla. grizu 
vizago de Turecek. Okazis (¡el. kiam in el ni rakontis pri libro, 
kinn li ricevis kaj tralegis. Tiam añskultis Turecek plej alenté, 
en lia vizago kvazau Imnigiis, liaj oknloj rapide pal|ieb'rninis, 
lipoj ektremis, ciu vejncto Indis en lia vizago. Kaj kiam estis 
oléerpita la generala atento kaj la itckonstantaj pensoj knabaj 
turnis sin ¡il alia direkto. lenis sin sola Turecek iV la rakonlaiiln 
kaj  avide eligís  el  si: 

»C-c-C-C-cu   vi   primtcdoiins   al    mi    In   libron?« 
Car Turecek balbulelis. 
Turecek ne havis patron, ec t.-n la naskolibro li nc havis lin, 

kaj tio eble, krom lia parta degenereco, klarigis lian tro maturan 
kaj pasivan karakteron. Nu, certe. se li estus l'ortika kiel fago, li 
kelkiun cslus bone batinta, kiu pro knaba petolajemo eligis el la 
buso ofendon, montranlan lian nelegan devenon. Sed ticl, la 
bedaürinda Turecek sole grincis per la dentoj an nubigis grotcske, 
perforlante sin mem por ne okplori. Car ec plori li ne sciis laii 
¡ufana maniero. La bubaco ftehák. la plej gratula senlaügulo en 
iiia  klaso, elkriis ¡am: 

;>Kiel  Turecek,   tiel   ploras   pavianoj!« 
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Cu li vidis i.iiii plori pavianon, nc estas konstalitc. Pax ¡anon 
vidi li j>ovis, óar en In Malgranda I'laco ofte starigis mcnagerio 
sinu tendon, kiam ajn £¡ cniris en hi rcmparon de nia citadelo. 
Relink e.slis acega bubo, sod iom da vero estis en tin kompnro. 
Al ni ("iiij rcteraj ftcliák id rii.-ilt'ci-mis In okulojn, ni poste estu* 

s;i(inl.-ij \id¡ [llorón <lc Turecek, .sed Turecek des [ili Corle sin 
gaidis. 

Sed imn lamen Turecek denove ckploris. Estis pusltagnieza 
instimulo, jam alproksimigis la kvara horo, kinin ektiiniiiltis io 

en  la  pli  inalantaíiaj  lienkoj, k¡e sidis Turecek. 

• k'ion vi lie faracas?.   ekkn'is la sinjoro instruíste 
» Turecek ploras."  añonéis kotnple/.e iu najliaro. 

Kial   vi  ploras?',   kriis  la  sinjoro  iiislruislo  la  duan   fojon. 
•>Starigii!;: 

Turecek levigis, muía, singullnrila. Li ne res|xmdis. 
;>Kio mankas al vi?s 

>Li  malsalas!'!  sciigis alia  koni|ile/a najbaro lernanlo. 

L¡ elspezis la itionoii. kinn li hatis |ior tagmango.< laúti^is 
nun kimklasano ftcliák.    kaj ne manáis kaj nun li malsalas.-; 

• Kíi'ii   vi  donis  la  IIIOIIOII?."   ektondris la  sinjoro  iiislriii.slo. 
>Li   aectis  al   si   liltrcton  anstataíi   tagmango,-.     rakonlis  la 

drnuncanlo. 

Turecek visis per maniko siajn okulojn. ruten* jam sekajn, 

lia konusa kapeto so vis sin dekslrcii, maldekstren kaj lia rigardo 
cklusis kmi plej amara picudo ciujn denuncantojn, kiuj lian 
sekreton elportis en la lumon. 

;>Venu  ci   lien,  montru gin!<.   ordonis la  sinjoro  inslruisto. 

Kiel malfacila estis liu iro jior Turecek! Faletantc li sovis 

sin el la benko kiel lama, kunpremante per fingroj de la mal- 
dekstra mano la libreton. Li nc mangis jxir akiri gin kaj ruin li 
perdos ¿in. Car ¿io, kio estis alportita de iu en la lernejon krotn 

la inslruaj belpiloj, estis konfiskila. se ¿i estis kaplila. Turecek 
sciis tion kaj lia maldika vizago nun denove tule okploris, ne pin 

pro itialsato, sed pro liu senpova ¡ufana inalespero aiilai'i la cio- 
povo de la instruisto. Li ne mangis - - kaj li eslos senigita de 

trezoro, kiun li certe longe sopiris. 
Ni  nun  veré vidis. ke li ploras kiel paviano, sed neniu el ni 
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i idis.  \i  konipalis lift. Tureeek neniam faris al in el ni ion mal- 
Iionan. 

Per liraj pasoj li trains amb'afi benkovicojn kid ligila, por 

ke li laueble |ilcj longo no bezonii adiniii la libron. sed la vojo 
••slis tamen nur mnllonga. Nun li slaris antañ la sinjoro inslruislo 
kaj kvankaut Oio protestis en li, kvankam lia ttita estajo sin del'en- 
ili.s konlrau titt maljustajo, li ctendis la inanon kaj transilonis al 
la inslruislo la libron. Kaj la mano Calis al la flanko. Nun Tureí-ek 
iajuis al ni ankorau |>li malgranda kaj |ili kunliri.iiinla ol li el'ek- 

li\e  estis. 
Gioslis dika \olnino, kiun li donis al la inslruislo, en niaj oku- 

loj vera biblio. kaj la sin joro instruisto lcgis desur la kouilo: 
MalkoM'o di-   Vnieriko per Krislol'oro Kolumlm. 

kio \i ¿in a rol is l1':  li deinandis la knabon. 
Tiirocek rerle i-n liu momento ne vidis anlañ si la figurón 

di- la inslniislu. sed ian iieme/ureblaii. leruran malerion. íar liaj. 
okuloj estis siiperliuilaj de larmoj, kiujn Tureeek lid sparadis. 
Kaj  kun  Irenianlaj  mak/.eloj  li  respondis: 

••Ce  Pospisil.'! 

I.a inslruislo ekrigardis liu. Corte li konipalis la knabon 

• •ii tin momento, lible ec la libro mem metis lin en alian bumoron. 
Kslis libro lionera, nenia »Babinsky, estro de la rabistoj«, kiun 

li koníiskis jam re kelkaj lernaiitoj, nek Historio pri Eulen- 
spicgel en la malnoxa eldono, prosita per golikaj lileroj, kiu en- 
liavis tre pipritaju iletalojn pi-i la petolajoj de Kulenspiegel, kun 

kriulaj, Ire konipreuoblaj lignogruuirajoj. 

I.i   tiel   diim   moinejito   rigardis  la   infanon,   li   foliumis   la 
libron, i'ermis ñ'm, metis sur la katedron kaj diris: 

lru sidigi, post la inslruado vi gin rericevos.i' 
Al Turecek doglilis la Instaj larmoj el la okuloj. Per sen- 

nie/.ura goja miro li preskañ saneoligis kaj rapide sin movis en 

sian lienkon. Gi estis la luiuan l'ojou, kiam la sinjoro instruisto 
redonis koni'iskitan objokton. 

í'osl la inslruado rapidis Turerrk al  la knteilro. 
«AlenduU  ordonis la inslruislo. 

Tnrerek   kompreuis.   Kiam   la   leleraj   l'orims.   Kaj   kiam   la 
lernejo iiialplenijíis. demaiidis la inslruislo: 

(lu  \i  ne  inaniris'.1 < 

<JWÍ 
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»Ne mantis. 
La inslniisto siiipasis !u podion, malfermis la lirkcston de 

lit kntedro kaj eUo\is kaj metis sur In platón de la katcdro, kion 
dematcne li eslis J\>rj>icuin(;t dc la uekvietuloj. Ian rondbulkon, 

pomojn kaj miclkukaii figurón. 
Metu lion en viajn posojn. Ibrnian^u .. .» 

Kl>le Twierek anknraú malsatis. sed .1)1.- e<": nc plu. Li eu- 

slopis la nulnijojn en siajn posojn, sed piejo li brilis pro ¿ojo. 
ki- li havas denove sian ¡vidimibui). Atendis lin (¡am antaü la lcrn- 
('¡o kelkaj el ni kaj kiam Tureiek post momcnlo eliris cl la lcrn- 
i'jii, li aspeklis \ere kiel  l'el¡i\t ¡ufano. 

i ()0>!. (Martha Ginzovi'i, 

m 
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LA LKTKI'.SKHIIVMX). 

Iclcrskribadon oni genérale konsidcrns unii el la plej 
graudaj inalagrablajoj de la vivo, se oni nc parolas 
pr¡ denlkuracisloj aü pr¡ ol'icoj de unua instance. 

La Deceso skribi leteron, jetas ombron sur nian 
animen kaj kondnkas iiin en malhelan kolercmon. Ni malbcnas 

nian mi/.eran dcstinon, se ni devas skribi leteron, señante bone, ke 

neniam amasigos tioni da inalhelpoj, kiel tiiimomentc. lisias certe, 
ke ni trovos en la ¡nkujo sekigiulati inkon. La plumo estas di- 
fektita kaj plena de harctoj, kiuj faras smirmakulojn sur la 
¡papero. Ni scias, kion ni volas skribi, ni nur ne scias, kiel komen- 

ci. Cu ni komencu la leteron per frazo »¡Considerante?, aü «Care? 
La pretan leteron ni dissiros, óar ni konstatis, ke »éar« trovigas 
en la letero kvinfoje. Ni rekomeneas. Ni devas tikli nian nukon 
per la plumingo. Ni devas ckstari kaj per picdbato fermi la pord- 
on. Car estas konatc, ke pordo malfennigas de si mem dum la 

letcrskribado. Skribintc la leteron, ni sercas postmarkon. Ni havas 
en la monujo kelke da postmarkoj, sed ili eiuj sume ne donas la 
necesan afrankon. Meditante super tiu ói malkovro, ni mordetas 
uiajn ungojn. Poste ni portas la skribitan leteron dum kclkaj tagoj 

en la poso. Konstantinte fii tiun eirkonstancon, ni forlasos la inton- 
con, forsendi la leteron. -— Kaj ni bedaüras, ke ni senutile amar- 

ilis nian vivon per la skribado. 

Kiel   alie   montrigas   la   leterskribado   en   la   filmo.   Sajuas, 
ke en kinotcatro estas nenio pli   facila ol skribi leteron.  Cion ni 

* Vcrkisto de bonaj Immorajoj mallongaj kaj ankaü romanoj am- 
plcksaj. La komika aü parodia efeklo rczuUas ce li plej ofte el I re 
sprita u/.o de lingvajoj jurnala, oratora aü slanga. Fainaj farigis liaj 
romanoj pri kartlutlantoj kaj pri la enluziasmuloj de piedpilka sporlo. 
Ankaü liaj i'elielonaj vcrkajoj, kiel la supra trovas multajn apro- 
liantojn. 

;úl 

¡1 
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havas preta. lilcgantan skribotablon kun belgusta skribilaro. Sc 
ni estas b'cla knabino, ni kondutas tiamaniere: Rapidmovc ni 
«•ksalletas Icaj turnas niri sur la kalkanumo. Sen troa onpcn- 

•sigo ni faros per la plumo sole iajn y.igzagojn, ni elmelos la lau- 
gon, cirkaülekos la koverlon kaj promos la kontakton dc elektra 
sonorilo. Kaj tiumomento aperos fiambristino en kokcta kufclo. 
kiu faros klinoton kaj akceptos la loteron. lil la lilolo ni ekkonas 

poslc, ke ni skribis en <lu scknndoj ainplck>aii Irti-rou. en kiu 
ni asertas, ke la kulpigo pri malfidclcco estas falsa kaj nia virto 

pluc firma. La lotero estas skribita en flua kinotcatra lingvajo kaj 
ne estas en gi kvinfojc car. Por la homaro en la filmoj la leter- 
skribado estas hágatelo. Kaj la filma popólo tro satas skrihi. 

Kaj tro satas óirkaüleki kovorlojn. Ankaü en la civila vivo ni tir- 
kaúlekas kovertojn, sed lio nenicl hclpas. Oni dcvas pugnofrapi 
sur la papcron. Bone estas ankaü sidigi sur la kovcrton; tiam gi 

«ertc ien algluigos. 

(V. Cerh) 1927. 
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Diile  Cimonr . .. 

I'll lerura iiii>ntu versajnc ne estis 011 la lula 
itala fronlo, no esceptanle I'asubion, Monlc Cab- 
riole, có la nigran Km. Tiel profunde ¿i staris on 
la ítala fron lo, ko gi estis preskaii de eiuj flankoj 

cirkaüata de ilalaj pozicioj kaj kun la propra b'ltallinio gi eatis 
kunigala nur per o kilomelrojn larga platajo, cierne bombardata 

de pcza  kaj  malpeza  artilerio. 
Kiam duni maja ofensivo en la jaro 19íC la uir.nn fojon 

ni okupis la randojn de giaj krutaj granitiiiuroj, gi sajnis al ni 
csti vera paradizo. La Pinto kaj la duono de la monto estis kovr- 
¿ta de malhela abia arbaro, de loko al loko variigila de alnoj kaj 
fagoj kaj tuj post la arbaro sekvis sukaj hcrliejoj, sinúlaj al 
molaj koloraj tapisoj. Je kilometroj estis sentcbla la dolta odoro 
de timianelo. ínter ói liuj pastejoj ripozis, kaáile en onibro de 

fruktogardenoj, malgrandaj alpaj vilagetoj kun graciaj kanipan- 
iloj kaj rugaj tegmentoj. Kvankam la logantaro estis formigrinta. 
tamen eio estis carina refresiga bildo, posl tiom da penoj de sunga 
ofensivo. 

Tri tagojn daúris nía dolóa ripozo. Ni óesis nome antaü- 
enmarsi. La kvaran tagon revenía la diskurintaj italaj lat'menloj 
kaj per tio komencigis furioza bátalo por Monte Cinuinc, kiu 
daúris pli ol duonjaron kun egala obstino kaj furiozo. 

La paradizo sangigis en teruran dezerton. aimilan oble al tiuj. 
kiuj deformis la Ardeiinajn arbarojn kaj Cliampagnajn vin- 
bergardenojn. La mondmililo toleris en sia lerura tcriloiio nenion 
b'elkoloran, fresan kaj liejtnecan. Ció devis vestí sin per inalpure 

griza uniformo, firizaj eslis la kolkovritaj soldatoj en la malsekaj 

otte 
* Slovaka prozisto prcnnnlu tciiiojn por siaj novcloj kaj romano] 
el   la   vivo   de   1'   ianiaj   aüslriaj   oi'iciroj   dum   la   mondimlitn. 

II: 

Multaj el tiuj rakontoj okazas sur batalkainpoj. 
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tranceoj, grizaj estis la kampoj plugitaj de grenadoj, grizaj cstis 
ankaü la biulintaj restajoj do ruinigitaj arl>aroj. Kaj ajikañ la 

cielo eslis eterno griza, griza nebulo knAis sur la kamparo, grizaj.. 
nckonsoleblaj cstis ankaü la pensój de la lacaj martiroj . . . Kion 
vi volas? I,a koroj mem grizigis, falis sur ¡Un mnlpuru simo, kiu 

vrnciiis  en   i!i  ('ion  hoinaii  kaj bonan. 

Tilín Hitan plulajon ti¡ dividís je lii i'efaj partoj, nomo: :.C¡- 
mone-Osl«, aCiiiioiie-West'i kaj ¡Cimoiie-Siid;. l'lcj deformita, 

plej cksponita kaj plej dangera cstis nature »Cimonc-Süds t kun 
pro[ira pitito Monte Cimone (i:>3o ni), kiu nur proksimume ioo 

inctrojn elstaris el la tula masivo. Ciu v\ tiuj partoj eslis okupila 
do po muí balaliono, kiuj eslis de lempo al tempo anstaUíñigataj 

kaj kouipleligutaj per rezón oj. 

En augusto ni perdis la monlopinton pro la malzorgcmo 

de la gardantoj kaj per lio cstis minacata ankaü nia poziclo sur 
la aliaj partoj de Monte Cimone. Nia tinua linio ilevis retiri^i 
proksimume Go metrojn de la nionlopinto kaj tie ntendi la taügan 

momenton por reakiro de la perditaj pozicioj. Imagu, kion sig- 
nifas, kusi preskaü ce la nazo de malaniiko tage kaj noktc on 
diabla fajro de mangrenadoj, lwmlioj, aerlorpedoj kaj flamjet- 

iloj, masinpafiloj; nepaiolante pri la pezaj kunonoj. 

Terure,  teruro estis tic . . . 
La arbaro malaperis, kvazaü nevideblaj manoj eslus gin 

falcintaj. Hestis nur kelkaj frakasitaj trunkoj, iom da scka 

branüaro kaj, de loko al loko, solera, sen folia arito, milfoje tra- 
borita de kugloj de srapneloj aü pinlaj kugloj de masinpafiloj. 
Sed tute nuda gi tamen ne estis . . . slrangaj fruktoj pendis sur 

gi: cifonoj do vestoj, putri£intaj intesloj, tutaj pecoj de nigrig- 
inta liorna karno, pecetoj de armiloj, tornistroj .. . Sur la tero 

kuüs restoj de grenadoj, rompitaj pafiloj sangkovritaj íemizo], 
bluzoj ... la humo tute malaperis, la herbó forbrulis . . . nenie 

restis peceto da verdajo, sur kiu povus ripozi la duoiifienczaj okul- 

oj de la bcdaürinduloj kondamnilaj je morto. 
Je morto kondamnitaj? Jes. Car kiu venís ci tien sub la 

montopinton, tiu apartcnis pli al morto ol al vivo . . . Kaj ciu 
el ni devis ec tri-kvar-foje iri sub la montopinton. Kalkulu, kiom 

el ni povis resti kun sendifcktaj membroj. — Ne, ne estis jam 

ci tic loko, kiu ne eshis trapenetrita de homa sango kaj graiida 
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sufero. Kiom da senlima malfclieo vidis tiuj flavigíntaj, frakasi- 

taj rokoj, kiom da Icruraj turmentoj. kiom da mortado. Tion 
neníu komprcnos, kiu mcm tion ne travivis. Nc. necblajo tion 
komprcni . . . Kiamanicrc? 

Sed por kc mi venu al kerno de la tula afero. — 
Atakoj ne helpis. Lu itaJoj sidis obstine super niaj kapoj. 

La cofkomandanto. inalpancnra ka¡ eksrilita de liom da perdoj, 
deridis rrfari la agon de la ¡lal.)j sur Col di Lana. Wnis leúlc- 

nanlo Mlakcr kun siaj piouimj kaj komeiicis bori en la granito 

subieran koridoron. I'osl nionala laboro li venís guste sub la inon- 

topinton, sur kiu sidis /|Oo nenion suspektantaj homoj. Kvindek 
kvintaloj da dinamito, i :>.<> kvinlaloj da dinamono. tula relo de 

diversaj cksplodigiloj kaj por la oku/o, se io ne funkcius. nnkaií 
clektrokundukilo . . . 

La   cksplodo   eslis  okazonla   je   la   kvara   matcnc,   kiom   la 
tula   tronío   ankoraü   profunde   donnas.   Tuj   post   la   eksplodo 
atakos la unua balaliono kaj okupos la reslajon de la monlopinlo. 

Alia  kompanio  ne  parloprenos la  alakon, sed  restos en  rc- 

zervo. 
Tria boro malena. 
Ni   staras   preparilaj   en   niaj   primitivaj   subleraj   kavernoj. 

Vizagojn ni ha vas palajn, car ni ne dormís kaj ni estas emociitaj. 

Tria   boro  kvardek   minutoj. 

Komcncas pli forle bati nia koro. Kiel óiam antaü decida 
momento. Malkurago gi ne oslas, pli vcrsajnc antaüseuto de ter- 

uraj okazonlajoj. Ni ridelas, sod la lipoj groteske kurbigas kvazaü 
en konvulsioj. 

La kvara boro. 
La tero subile ekbalancigas sub la piedoj kaj sur la bruston 

falas sufoka pe/.o. Strange, nenian bruon ni andas. Silenlo. Kio 
gi estas? Cu gi ne sukcesis? 

Ni clkuras antaü la kavornon. Sed en la aero zumas jam 
pezaj masoj. Guste antaü ni Lorigas en la teron grandega bloko 
odoranta de sulfuro kaj ankoraü de io alia. Alto en la aero iu 

terurc ckridas kaj subile cksilentas. liorna voüo ankoraü ne estas 
aüdcbla. Cu cío mortis en la tula cirkaüajo? Nur cu la aero gi su- 

suras terurc, fajfas, murmuras, blekas, kvazaü íabelaj fantom- 
oj sin persekutus kaj batalus on la alto. 

J 
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Cap. . . caap . . . cap .. . 
Sc.nécse falas cle fielo ccntkilogramaj blokoj. Ni dcvas rce 

retirigi on la kavernon pro la Atona pluvo. Kiam ni dcnovc curas 
«•kstoron, jam falas nur dclikata jmlvo kaj kovras la ¿irkaüa]ort 

]ior griza  kitclo. 
Kaj  subitc de  ic cl  la malluma  nokto louga,  Irapcnctranta 

ekkrio: 
Mamma   mía! 
Ho   mamma   inia! 
Tomba  silento. 
Vundito,   ilustras   la   soldaloj.   kiuj   diimlempe   cliris   cl   la 

kavcrtioj. 
Kn  la  acrou gi  lin e.ksplodigis. 
Kaj denove, jam  iomctc pli  malfortc, cksonas: 

Mamma,  mamma  mia. 
Post ci  ti»i  eklamento okazis io ncpriskribeblc  Icrura.  Kva- 

/aii jc ordono, de ciuj   llankoj cksonis vekrioj  .... kaj  la nokto 
pleuigis de femado, veado,  nchonia  rido,  ploro,  blasfema]  fren- 
c/.aj   vortoj . . .   La   tuta   monto   .sijnis  csti   viva,  do   ciu  ángulo 
cliradis sonoj, el sub mi bloko. ec cl la tero    .. . Kio per la eks- 
plodo  ne cstis mortigita, dispremita  añ supcríutita,  tio  mortadis 
inter la  ruboj kaj stonoj de la  frakasita lnontopinto. 

La   morto   havis   regalón . .. 
La vekrioj kreskis, kreskis . . . 
•••- Mi brulas!  Hstingu min! 

- Madono, helpu! Mioferosal Vi du kandelojn por la allaro, 
po   duoufunto,   tiel   kiel   mi   uomigas   Giovanni   Giovannini   de 

Gapomaggiore.   Ho,  almenad  nun  IiclfHi  . . . 
— Manoj miaj! Manoj! Kie estas miaj karaj manetoj! Ooo.. 

— Bestia Madonna! — blasfemas in profunde sub ni. — 

Kstu  malbenata! 
— Kclkaj konvulsie ridas kaj ilia rido estas tiel tcrura, kc 

hi bomoj mankovras al si la orelojn, ci tiuj malsentemaj pro 
milito, krudaj homoj. Kido de frcuc/.uloj, kiuj travivis ciujn 
lerurojn de la Infero de Dante. Plcjgrandpartc ili vokas la nom- 
ojn de siaj plej karaj la nomojn de palrinoj, patroj, edziuoj, fi- 

anciitoj, iufanoj. 
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— lio Anclla, kion oni faris el mi? — plcndas la unua. 

La   picdojn  oni  al   mi   írakasis,  la   sakron  disrompis . . . 
— *Nc cslas Dio! Kkzislas nenia Dio! — riilas la dua. 

— Mi  morías!   Mamma  inia! 
— Nur dudckjara  mi  oslas! 
Snr la mullida firmamento eksiblas rugaj, verdaj kaj litan ka j 

rakeloj. La rnalamiko reknnsciigas de la unua surprizo. Alarmo. 

Malanlañ la montopinlo aúdchlas niallonga pafad". I.a unua 

balaliono versajne ne havis malfarilan latieron kun la resloj de la 

ankorañ duonc senkousiia nialamiko. I-a arlilerio ankorañ ne 

palas,   versajne  atondas  la   malenigon. 

Malrapidc malenigas. Ni komenras dislingi unuopajn ob- 

jektojn. I'relcrkuras dejoranto de la alakanta bataliono. I^a mon- 

lopinto oslas la nia. Nomo nur giaj restoj. La rnalamiko havis 

pe/.ajn perdojn: proksimume /|Oo viroj perdis la vivon kaj 200 
ni  mililkaplis.  Lañdire  ni  ilin baldan ekvidos. 

Kaj ili jam alvenas, umi ))osl la alia, anservicc. Vizagoj ne 
eslas distingeblaj, ankorañ estas duonlumo, el sub t'ies brovoj 

lumas du ardantaj karbetoj. La okuloj de frcnezuloj. Ili cslat? 

kurbiginlaj kaj marSas necerte, áanceligantc. Ili ankorañ nc estas 
en ci tía mondo, la tero ankorañ ¿iam b'alancigas sub iliaj 

piedoj kaj la okuloj vidas leruregajn srcnojn. Je la fino de la sol- 

dataro ¡ras grandslatura, barlxshava ccnlostro, apoganlo sin sur 

líastonego. Li ploras. Seka ploro, senlarma, guste nur ke la 

bruslo tremmovigas, kvazañ en konvulsiaj doloroj kaj el la gorgo 
«•liras sonoj de vundita besto. Li estas jam longo malantaü ni, 
sed ankorañ ciam mi lin andas. 

Fino ni vidas óion klarc kaj dctalc. 
La duono de la montopinto malapcris. Sur gia loko malfcr- 

migas proksimume 20 metrojn profunda kaj 80 metrojn larga 
kavo, el kiu ankorañ óiam levigas malpura flavcta fumo. Vera 
vulkano. Cirkade ftaoso de nigrigintaj Stonblokoj. kclkaj estas 

grandaj kiel domo. Kia ega forto devis esti, kiu jetis ilin gis la 
nubbj. Itataj gazetoj skribis poste, ke kvazañ la tero estus malfcr- 
mijVinla, en egan aitón eksallis rugcgaj flamoj kaj gis la ciclo 

IcvijVis tiigra nubo, en kies interno furiozis rfektiva fulmotondro. 

La eklremo de I' eksplodo estis sentcbla multcgajn kilometrojn 
malproksimen,  lañdire  gis  Viccnza. 

I 'I 
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Niaj soldatoj okupis la kialerou kaj post la uiiuopaj blokoj 

starigis gardanloj. Hedaíirindaj gardanloj, k¡<> ilin atendos post 

mallonga  momento. .. 
— Mamma   mia!   Mamma   mia! 
Ankaü la vunditajn ilalojn ni jam ankaú distingas. Dis- 

jetitajn, vordetajn objektoju . . . Kelkaj duonc supersutitaj, kelk- 
aj frakasitaj jo sonforina maso. Sur in loko olstaras el la rub- 

oj dtionbruligila brako kuii pugnigila mano. kvazañ ¿'i ininaciLS 
al la inicialinlo de ('i tin ¡mensa kaUíslmfo; lio elrigardas el 
sub stouogo kajw do disprcmita leñtenanlo ... la okuloj cüg- 

itaj, la buso tute malfermita ... en la momonlo de cga ekkrio 
surprizis 1 in la morto; ueinnlpmksiinc do ni pendas sur roko 
sangoplektajo de intesloj, renoj, liopaloj; pason pli malproksime 

¡solera piodo kies la para kusas oni ne scias kie . . . Kilometrojn 
malprok.simcu disflugis unuopaj korpomcinbroj, la tuta cirkaüajo 

cstis inalpurigita de la cifonoj de boma baüto, do bomaj intesloj, 
de boma ceríx) . . . 

Sed pro kio priskribi ói tinn teruregan bildon: mi moni 
malbbne  fartas, kiam  mi  rememoras  pri la del.iloj. 

Ankoraú la kvaran lagon sonis la plendplorado do la mal- 
felióuloj, kiujn ni ne povis savi. car ili eslis tro profunde sub ni. 

Poste unu post la alia cksilentis kaj estigis plena .silonto. La tor- 
ura tragedlo finigis ... Hi mortis pro la perdo de sango, pro 

malsato kaj pro teruraj vundoj. Kaj ciu tenis en la mano, aú pie- 
mis al la buso malgrandan objekton: fotografajon, kruecton. 
buklon de baroj, medalionon. Tiel ili foriris do ci lili mondo. 

La tagoj fluis. La kraleron ni Iransformis en efeklivau for 

tikajon. Subteraj koridoroj, ítuparcjoj, grandaj baloj, ciuj bori- 
taj en graniton, profunde en la interno de la monlo. kaj pavim- 
ilaj per ligno. En iu longega koridoro scn&ese laboris gran- 

da motoro, kiu movis borilojn, havigis al ni clektran lumigadon 
kaj krom tío teruregan benzinan mallxjnodoron. Dum la botado 
oni ofte trovgis sutfermitajn italaju kavcrnojn kaj tíam iris el 
ili terurega kadavra fetoro. La kadavroj estis jam putrigintaj. 
En unu lia kaverno ni trovis ankañ vivantojn. Kontraíi sufokigo 

sirniis ilin mallarga Tendajo en la roko, tra kiu cnigadLs fresa aero. 
En la unuaj tri tagon ili mangis konservajojn kaj biskvitojn, 

per kiuj ciu kaverno estis provizila. lom da akvo eslis en prepar- 
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ita lada ujo. Poste, dum du tagoj, Hi maugis ncnion. La sesan 
tagoiiiili macis la ledon de siaj suoj kaj la okan tagon ili mort- 
igis la |ilcj malfortan kunulon, kin cstis jam pli morta ol viva. 
Karncm ili mangis krudan. La dekan lagon sckvis denove unu 
kuimlo, la dckduan lagon la tria kaj ostis gusto la vico de la 
kvara. ki.ini ni iliri liberigis. Iln mili ángulo kuíis la nsloj do la 

niangitoj. Tcrure ostis rigardi la mall'cliculoju. Hi párolis sen- 

logike kiol frenezuloj kaj kiam ni montris al ili panbulon, ili sin 
jelis sur iiiu kicl furiozuloj. Ni dovis iliu forpcladi per pafil- 

kolbbj. 

Jam de certa lempo mi observis co la sóida lo j ian slraugan 
maltrankvilon. Mi poslulis informon de la dejoranta cefsergento. 

Neniol li volis diri la kaitzon. Post longa pripensado li fine kon- 

fidis al mi óion: 

— Oni dirás, ko en la cirkaúajo de la kratero estas fan- 

tomoj. 

— Cu vi vidis fanlomon per la propraj okuloj? 

— Ne. 
— Kin gin vidis? 

— Ncniii gin \idis. 
— Do, kio estas?... 

La alero estas la jena. Noktc laüdire estas afideblaj el 
inter la ruboj iaj strangaj sonoj. Fojo Ilustrado, fojo veado, ali- 
foje ploro kaj en la koinpanio trovigas homoj, kiuj tute klare 

aüdis, kiel io kriis: 

— Mamma mia! 

— Scnsencajoj. 

Mi kunvonigas la soldatojn kaj klarigas, ke ció c¡ estas nur 

la ludo do la trostreciLaj nervoj, nuraj halucinacioj. Ni ja vidis 
liom da teruregaj aferoj, ke oni nc povas miri pri tio. La solí' 
daloj kredas al mi kaj ankaü ne kredas. Pli versimile ne kredas. 
Mi mom alribuis al la aforo nenian gravecon. Por Irankviligi, 

lamen mi oliris noklo eksloren kaj cirkaüiris ciujn gardanlojn. 

Corte halucinacioj, ec signo nc, pri iaj sonoj. 

Dum iu malagrabla noklo mi vagadas tra la roka deserto 
de 1' kratero kaj gia óirkaüajo. De 1' cielo falas cta delikala pluv- 

eto, intor la stonblokoj rampas eroj de la disfalinla nebulo, similaj 

m 
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¡il fantaziaj nionstroj. F.c no nun pafo en l:i hila fronto. nur de 
lempo al lempo flugas alten rakoto di: !n antaíiaj gardantoj kaj 
surverías la i'ogionon por aigenlkolora, noiiatiira brilo. Tiain ciu 

objeklo pronas sur sin koutraíiiiaturajn fabelaju formojn ... 

La gardantoj estas malproksime iinii de la alia. La vojo 
oslas laoiga kaj dangora, ciar on¡ facile povas fali en kvarcent gis 
SCMTIII iiii'lroju | > n i l'i i in l.i 11 abismon. I'or ri[xr/.¡ mi sid¡¿as sur la 

pli'j pniksirnan blnkmi kaj rigardas senpripense en l,i nokton. 

I'roksiimime ili-k initiutojn mi jam tiel sidis. .. 

Subüe... 

Kva/añ io okgemus. Scnseneajo. Vcrsajne susurado fli* berlx>. 
Sed luj mi roniemoris. ke jam de kelkaj monaloj ne oslas ¿i lie 

cr iinii lieibotrunketo. Mi slreée atentas, sed andas nur la liatadon 
de inia koro. Sur la frimlo aperas malvarma Avilo. Malbonilaj 

nervoj. 

Dcnove  

Cu eble zumo de la nialproksima arbaro sur la deklivo? 

Sed gi estas tiel profunde sub ni. ke oni ne povas gin aüdi. Kaj 
mi sonta.!, ke miaj baroj liiiiigas. La iinuaii fojon duní la vivo 

starigas al mi la haroj. Aboinena sonto. Sed mi ankoraü kapablas 

jioiisL tute sobre, kaj pripensas, ¿u fakte ne kusas iu ¿i lie en la 
proksimo. Vundita kuriero de gardantoj, car nokte ja ofte oksiblas 
ce la kapo crarvaga kuglo; aü soldalo, deirinta de vojo, pendanla 

super abismo... Tiaj aforoj of le okazas ue nur en malluma nokto. 

sed ankaü duintage.  Mi ekkrias en la malltimon: 

-    Kin tie? 

iS'eniu respondo. Mi ekkrias dcnove kaj la silenlo estas ankoraü 
pli granda. Plej volonle mi cstus okstarinta. sod la piedoj estas 

pezaj kvazaü plumbb. 

Cu mi estas freneza? Denove tiu leruroga gomo ... kaj post 
gi novaj gemoj... Hi jam venas de fiiuj flankoj, cirkaüas min, 

kunpremas... La nokto vivigas, ¿iu objokto sajnas esti viva, veng- 
citia estajo... Tio jam ne estas femado, sed senCcsa ilustrado., 

inalproksimaj \oóo¡, duonsufokita veado ... Mi piucas min sur la 

piedoj. por ke mi vckigu el tiu ¿i almmena songo; mi ekscntas 
fortan doloron kaj rememoras, ke mi ja inaldormas kaj kc ¿io ¿i 

estas efektivo. Tiu ¿i ekkono eslis lorura.  Kaj la  kriado cirkaüe 

•*»•*• >n w^«(^'»'*»t*rti3,^*ír«^^M(ff • 
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krcskis, kvazau el kvarccnt gorgoj cliradusiialcspcraj sonoj... mi 
jam distingas ankaü imuopajn vortojn. Kaj subilc tuto klare ck- 
vcas iu: 

— Mamma mia! 
— Ó, mamma, mamma mia! 
Hos|)Oii<lc  cksonas  Icrurp'.'a   krio: 
—- Mamma  mia!  ('),  Sania  ¡Madonna!  .Madonna iininaenlala! 

Mi memoras aukoraíi je lio, ke post longa klopodo mi line 
Jevigis de ]' roko kaj komonris iurioze knri Ira la roka dezorio, 

saltante do átono .sur slonon, |>ensanle je nenia datilero, kureg- 
aiilc sur la raudo de 1' abismo... Ivaj la kriado ne ¿esas; al mi 
.sajnis, kc el sub ¿in Stonego manoj de skeletuloj klopndis kapl'i 

inian longan soldalmanlelon ... 

Mi jam niein ne srias, kiel mi venis al la plej proksimaj 

kampaj gardantoj. 11 i estis lokitaj, saine kiel ciiij aliaj. en kom- 
forla, profunde sub la tero bolita kaveruo, lione lumigita, kmi 
sekaj, glataj imiroj. lio, kia dulca sentó, \id¡ la boiiaiihnajii 
vizagojn de soldaloj kaj observi la sobrajn delalojn de armilaro. 

Nun kiam mi jam estas inter la hoinoj kaj ansiadlas ilian mal- 
delikatan parolon, Aajnas al mi, ke ¿io, kion mi antaú momento 
travivis, estis songo. Kun skc[)l¡ka ckrido mi rakonlas al serio/a 

barbollara kaporalo pri la stranga plorado sur Monte Cimone kaj 
atendas, kc ankaü li ridelos kaj skuos dubeine la kapon. Sed li 
seriozigas, rigardas senmove en aiigulon de 1' kaveruo, ordigas 

al si porcclanpipon kaj fine rimarkas prudente: 
— Pri tiuj aferoj pli bone estas nc pároli. 

I .a soldatoj josas kaj  umi post la alia ekparolas: 
- Ycrc,  ne estas bone  rememorigi  la  noklojn  de  Cimone. 

Kompreneble. mi estas liodiaü koimnkiln, ke tio eslis mir 
ecrla sppro de amasa epidemia frenezigo, kion koncedas ankaü 
la medicina seienco. Imagu uur: unuc la seurczulta atakado .de 

do Y moiitopiulo, poste la cga detruado kaüzita de gmiadoj, 
bomboj, l'lamjeliloj; post la eksplodo la fantoma aspeklo de P 

kratero... la nervoj devis ¿esi fuukiii. Mirinde, ke lonus mir pri 

periodaj hnlurinarioj kaj ke ni tule ne frene/.igis. Sed uuu mona- 

lon poste mi travhis ion tiel leruran, malcblan, neniel klarigeblan, 
kc kompare kun lio la nokta vendo sub la kralcro sajnas al ni 
Irc bagatela kaj versimila ... 

•    1 
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Post la |>riskril)ila nokto mi foriris baldan por unmnonata 

Iibertempo, ccfc pro itiiaj nervoj. Kiam mi rcvcnis, labataliono 
cstis ri-c sur la maluova loko en la kralcro. Tic jam Cio cstis vcr- 
dire lukse arangilu. Subiere eslis nonnalaj haloj kun liloj kaj 

pnjlosnkoj, vasta mangejo por la soldalaro, legejo, kantino, kapel- 
clo, nizislo, kuirejoj. kursejoj por soldalaro kaj por oficiroj. ¿io ci 

je .'IO<> mi-Ira dislanco de la inalainikaj gardanloj, <'n la anlaú- 
cambro do la inorlo .. . liiuno'tc, niankis al ni nenio, krom tag- 

lumo. Sed kin volis, tin povis in en la kraleron por sunumi, sc li 
lie tiinis la pczajn boinbojn kiuj tro ofte faladis antau la clirojn 

tie V sublero. 
Mi mem riccvis apartan logejeambron, kie mi arañáis ¿ion 

tute bejmei'c. Telefonistojn mi bans en la maldekstra apuda ejo, 
kurierojn kaj servislon en la tlekstra. Suficis nur voki aú ckfajli, 
kaj tuj oni min priservis. Idéala komforlo. Nur unu afcro mal- 

bonigis al mi la humoron; la cgaj aroj tic ratoj. Diablo scias, 
kiamaniere ill venis ci tien sur la pintón de la monto — subite 

ili cstis ci tie — kaj neeblis iliri ckstermi. Cien ili enpenetris: 
en la magazenojn, en la maugejon. en la oficirajn cjojn, kaj oni 

devis csti lerta |>or iirmi Icon Iran ili la mangajon. Vane oni pend- 
íais sian panosakon meze de la plafono: la rato rampis en kon- 
venan alton —- saltis — kaj cstis jam en la panosako. Ni provis 
per vitro, per veneno — vana klopodo. 

Precipe por mi eslis tio oge malagrabla. Mi sentas ian tro- 
igitan abomenon kontraii tio, kin grimpas kaj rampas, precipe 

kontraii blatoj, timoj kaj raloj. Mi pensas, kc mi mortmalsanigus 

pro abomeno, se hazarde lia estajo venus en miajn manojn. Dujn 
multaj noktoj mi maldormis pro limo de ratoj kaj prcferc mi 

dormis dumtage ckstcre en la kratero inter Stonaro. 

Iun nokton mi same tie povas tlormi pro tiuj aculoj. Jam kvar 
borojii mi kuSas sur la matraco kim pistólo en la mano, prcta 

ekpafi, se montrigos eft nur la vosto aü nazopinto de rato. Sed 
la ratoj — kvazaü ili antaüscntus, kion mi inlencas — restas kas- 

ilaj sub la pavimo kaj faras teniran bnicgon. Poste, antaü maten- 
igo, mi havis pczan songon. Mi ne scias prccize, kion mi songis, 

nur tion mi memoras, ke in sencese atakis min kaj volis atingí 

mían kolon, por ke li min sufoku. Mi defendas min furioze, sed 

la forloj malaperas, mi falas sur la tcron... Tcrura bruego kaj 

.^2¡L¿2lük¿ 
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sur mia bni.sto cksidas ¡o prcmnnta, monslra ... Gi fiirkaüprenas. 

kvazaü en fu ron prenilon, ambaii miajii brakojn, mi jam sontas 
proksimigi la lastan momcnton, la spiro cosas, la koro morías... 

Kun la strcóo de la lastaj fortoj mi eksaltas kaj komcncas krii per 
neboma voco pri licl|K), kaj . . . kaj mi vekigas en ninllumo, 

dancantc nieze de la camino kaj vokanle ankorau ciaui la 

helpon . . . 
Venas kurieroj, sorvislo, telel'onistoj, ciuj timigitaj. Nur tiain 

mi eksilentis, kiam on¡ faris lumon kaj kaptis min, car mi jan* 

tre sanccligis pro la elcerpigo de la fortoj. 
Malrapide mi rckonsciigas, nur iniaj manoj eslas ankoraü 

éiam mortrigidaj. La homoj observas min ombarasite, en iliaj 

okiiloj mi klare \idas, ke ili min rigardas kiol frenezulon. 
Por ke mi ¡el min senkulpigu, mi rakontis al ili la songon. 

— Apoploksio, — opiniis zorgenic mia servisto l'rancisko. — 
Gi ofte atakas liomon dum la dornio. 

— Aü rato trakuris sur viaj brakoj —  pensas unu kuriero. 

— Ankaú inkiibo gi povis csti — meditas la komandanto de 
la telefonista pairólo. — Gi cksidas sur la brusto kaj malhclpas 

spiri. Ofte có mortsufokas ... 
Sed brakoj miaj, brakoj! Ankorañ ¿iam mi sontas sur ili 

tiun feran kimpremon, apenaü mi kapablas ilin ckmovi. Oni dc- 
metas al mi la bluzon, forigas la remizon ... Sur ambaü brakoj 
po kvin malliolbluaj punkloj. Oni rigardas min embanisilc kaj 
bezitome, kun certa timo ili balancas la kapojn. v 

— Neniu estis ti tic krom la sinjoro leütcnanto. 
— Kaj la pordo estas slosita do ckstere. 
La pordo estis fakte Slosita, do neniu povis eniri al mi. Ni 

traseréas la cambrón. 
— Tic kusas io apnd la lito! •—• ekkrias Francisko kaj 

montras per la fingro ion malbelan kaj blankan. 
Estis tic pecoj do slonoj kaj du blankaj manoj de skeleto. 

En unu fendajo super mi veríajne la stonoj malfiksigis kaj glitis 
en   la   cambrón, kune kun la restajoj de   supersutita   ítala   soldato. 

La.bruo do estís klarigita. Nur t¡(. estis stranga, kc ambaü 
manoj de la skeleto havis kurbigitajn fingrojn kaj ke éi tiuj 

pintaj fingToj eslis guste konformaj al miaj malhclbluaj makuloj... 

Fragmento  el   romano. (Pavel  Rosa) 

':tf 
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NOSTALGIC 

Akccplu  min,  ho mia  dom'  antikva, 
el kic fresa iris mi en mondón, 
sanktigan   vcrsu   mine  sur   min   ondon, 
fantomojn    pelu   fur  la  osl'   relikva, 
akceptu   min,   ho   mia   dom'   antikva. 

Vi  hojma   lamp'  malnova  kaj   orfula, 
lumigu   gajo   de   1'   anim'   nokturnon, 
ho, ardon  vcrsu en  nialhclan  urnon, 
por   ke   malmolo   kora   igu   nula, 
lumu do, lamp' malnova kaj orfula. 

Ho, super lil', Vi, post vipado plaga, 
min   rigardanta   per   okulo   trista, 
min   gvidis  duin  singulto  scnrciista 
al   Vi,   ho   Kristo,   mia   voj'   zigzaga, 
ho, super lit', Vi, post vipado plaga. 

W, (SUm. Kamaryt. 

* ''"Wff.'^V''  

" ifiitt A" 
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CA-\ ATI.WTIM). 

Jzole kiis'intn \¡la¿eto I'M suda parto de An^hijo. Inter Som- 
nirrsrl kaj Cornwall, oriente omliimaulaj akvoj ríe Alióla kanalo 
knj tute pmksime, Cirk.'iñ ok inejliijn fore, trankvtiaj, lar£aj akvoj 
de Atl.'intiko. 'lula natuio ci liea \¡vas en simio de proksima oicuio. 
Soniere sereno kaj simo, vinlre lilovas malseketa okcidenta vento. 

I i:i:sly, inoisty flay, oni nonias ("i tian veteron. Kn aero ñauas 
íalaj vaporoj; sunon oni efi lie villas. Devus esti malvarme, esta.» 
ja  íe!>ruaro. Sed vintron oni Ci  tie tute Me konas. 

Eterna verda Maturo. Felica lesiono, sen pernea, malfarila 
aj.'iikulluro. Kial prilabori la teron? Korp) «le Am,dujo, de ci titi 
jnvelo enmelila cu ar¿enlkoli>ran marón, ne estas por lio, por ke 
oni fjín vimdii per pliiudlo. pliuru per trakloro. Kial ni havas kolo- 
niojn? Sur la tero de Aiifrlujo kresku nur herho por safidoj. 
Safoj. laño, sal'viando kaj nur inaliiiiiKo da terfosado. 

Vila^elo sur la bordo de Al.'aiiliko. pura kaj civilizila, kiel 
ciuj vilayoj de Ancdujo. Sur la straloj asfalto, en la domoj ^'as- 
inino kaj akvokondukilo. Supren al malnova domo ¡.-vidas serpent- 
unianta vojeto. De tie, si' estas serene, oni vidas ocennon. _\e ¡ule 
klare, kaj se oni ne dims, kc ¿i estas océano, vi jiensus. ke tic 
sur hori/onto skizi¿as nur ¡,'riza,  mola  iiubo. 

Símbolo de vilaga trankvilo estas Ci tiu malnova domo sur 
móntelo. Similaj domoj estas kelkaj Ci lie. Kn ili lo£as angla 
provinca nobelaro sen bienoj. I'lcjgrandparte estintaj koloniaj 
oficiroj. Ili finservis siajn tridekkvin jarojn sul) varmega suno de 

* Tri! sukrosa kaj tie leíala slnvnkn prozisto. Prilraktns tre akltial- 
«jn tviniijn de samteuipa socio. Ofle per ironía, of te per dra^t.i Iroigado 
vidigas situaciojn kaj viilpunktujii, kiuj estas reformendaj aü novar- 
angendaj laü lia konvinko. UKA-virdeleinlo en I'ieütanv, kie li cslas. 
banloka   kuracisto. 

. ¿J^^JKHÉSIL/ 
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suda Afriko, ;iú en ekvalora varinego de 11 indujo. Aú ili kro/.is 

la innrojn sul) la flago de du-tri imperiestroj. Sian karicron ili 
komencis plcjparte cu epoko do Vikloria. Yiktorian superis noriin 
el siaj posleuloj, lid lotice, si regis. Kn sia nomo subpremis ri tiuj 
l>claj. traukvilaj maljiímiloj la \¡MUí de koloraj popoloj rTI triipikaj 

regionoj. Kn la mimo de .sia Moslo. la (¡randa rebino, oí llir ijrr-il 

Qnrnn, cstis farilaj gloraj heroaj agoj |ior la nació lozanía sur la 

jmelo en la argenlkolora maro kaj leruregaj neliomaj agoj pol- 
la nacioj di; Iropika iialmo. La ofic.imj de la arinco kaj de 1' lioiu- 

aro iiavijíis al s¡ riceron, siajn jarujn l'inservis kaj posle rcw'iils 
en la palrujon por pasigi la rus ton de la vivo en kvielo kaj Irank- 

vilo. lil glora, kruela liraneco ivslis nur gloraj remeinoroj. 

l'oscdanlo de la solera dómelo super la serpenhojo eslas pliol 
sepdckjara. sed ei; lioiliaü li eslas kvazan el Átalo. I.i sidas sur eevalo 

kvazaü alkreskinla kaj eslas l'idela pr.rloprcnaiito <le la p!ej riskaj 
vtilpcasadoj. Kn la malnova domo oni liejtas en kameno per ¡igno- 

filipoj, kiel decas. kaj no per l'ulgema karbo. kii'l en la nrlioj. 
Agrable eslas sidi tMrkafi la kameno en profundaj kaj koml'orlaj 

anglaj klubsegoj. 

— Severa mi estis, — rakonlas la inaljuna gasliganto 

oi'le ce kruela, sed ciain justa, ciam fidela soldalo de 1' Grunda, 
regino. Mi alvokigis vilageslron en iu liinda \ilago. eu kill ni serías 
insidan murdinton de iu nia soldalo. Añskullu. vilagcstro. ni 

scias, ke via filo morligis anglati soldalon. Ankaü lion ni s.i:is, 
ke li kasas sin c¡ tie, en la vilano, 1¡ eslas via filo. I),i>nu.al ni liv 
murdinlon, vilagcstro, [ior ke li ricevu merititan punon por morligo 
de la soldato do 1' Granda regino.>< La vilageslro neis. »Ne, la 

murdinto ne eslas en la vilano.<: CM vi povas juri, ke via filo 
ne kasas sin en la vilago?:! -- .Mi povas, se vi lion deziras." — 
»liune, vilagcstro, mi ne poslulas, ke vi juru. kaj nunc mi ncnion 
povas pruvi al vi. Sed, se estos pruvite, ke vi mensogis, ni vin 
pendigos anslataü vía filo. Cu vi tion pripensis, vilagcstro?;: — 

> Mi pripensis, sin joro.« — I,a saman noklon fugis la vila£estro 
el la vilago, kune kim sia filo, la murdiulo. La filón kaj la patron 

mi trovis post dek jaroj en proksima cirkaüajo. i\'¡ ekkonis ilin, 
rekondukis en la vilagon, ni kunvenigis loganlarori kaj demandis: 

»Cu estis tiam via filo ci tie, vilagcstro?» — .>Estis, sinjoro.c — 
.Kaj  kial  vi al ni mensogis, ke li  ne eslas ói t¡e?<(   —>,  «Por ke 

.;    -¿afe¿ :>., 
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mi lin savn, s¡njoro.« — »Cu vi scias, kion mi tiam prpmosis 
ni vi jiro incnsojjo?" - «Mi scias. sinjoro. Mi akceplas la respond- 

ocon kaj mi polas de vi nur nun lavo ron: lasu miau filón kaj 
punii mili. Por unti kulpo no poshiln iln vivojn kaj akcoptu miau 
vivon |ior plomimi la justccoii do I' (¡randa rejiino.c Mi akreplis 
la proponon di; 1' vilaijoslro kaj pleinmiis la peton de I' patro. I.a 

filón   mi   lilieriijis   kaj   ni   pendíais   la   pal ron.   Ni   peudiiris   lin  en 
Ne -oída .1   la   Mita   Wla >  o-lis   koii\iiikita 

lloro pendiiri 

pn   miaj   ¡uslero kaj  liiimailero. 

Helio,   vi   lin   pendiiiis.      -   mi.   Iinnejj 

pailón anslataü  l'ilon. Imir  irnnilrrfiil.' 

Slipnj i-ii la kami'iiii lilailas per ln-la llamo. Mi vidas diiiion 
.liislilia. sia viza^o estas Irankvila kaj pesilo en ekvilibro. Stipoj 

ínulas, kaj  renicmoroj pri pasinlaj tenipoj miksi^as knn la novaj. 
Oiam ni eslis naeio prinlenla kaj justa. Cti vi scias, kion 

oiii í'aris en Herlino al nia aiiiliasadoro en la jaro i()i'i. ki.im ni 
Iransdonis al ili ultiinalon:) (mi inallionori"-¡s la anclan ambasa- 

IIOIDII. kraóis sur lin. kaj cu vi scias. kion faris roinanoj. kia- 
in.inieri' ili rekonipencadis ofoiidon de roma amkisadoro? Mi inclíi 
i'slns ekliniliu'inta liorlinon c'e k\ai llanknj, kiel (ion faradis roma- 

iinj. mi estns ¿in ilelniinla kaj ec al sucinfanoj mi no eslns doninta 

jiardonoli .. . 
I.a pniino de la iiialjiímilo l'rapas sur la Million, el la okuloj 

radias l'ajreroj de hardita soldato de I' (iranda rocino. Poste li 
oslas denoM- trank\:la. ridenia. al'alila inaljimnlo. kin venis al 
suda limo de sia palriijo, al Atlanliko por pasi^'i la lastajn momon- 

lojn di- sia maljunula vivo. 

• Ou   vi   volas   ¡OIII   proiiieni'.'  —   demandas  sinjorino,   kiu 
estas preskaü je dudek jaroj pli juna ol la cdzo. 

La maljuna sinjoro restas ce kaineno. la sinjorino min gvid.is 

en ¡v.irdcnon. Verja ¿anlciiolo. Tin ne estas vordo Je somero, sed 
("i tie verdinas e£ vintro per aparta vintra ver Jo. Jen estáis fiero 

de 1' ¡JarJeno. Mnnhry Irrr. simia arho. imusola okzemplero de 
la ¿ardeuo. Póstenlo Je pramaljunaj avoj el junago Je tcrglolio 

versa jne el I i raso, kaj tial ¿i nominas la arho Je simioj. óar ¿i 

estas unusola arlio. sur kiun ne kapalilas simio surrampi. Ciun 
lir.inceton ec mein la Iriinkon kovras fortaj kaj pikaj skvamoj. 

Sul) la simia arho kato trenas muson. Hela juna angla kato. 
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.Ne nigra, mullkolora. Londona siiporstiío versajno in; a tingas 

gis ti lien afi la kvajilo do sudanglaj kutoj no superis ankoraü 
kontonligon, oni nc estas dovigata protokli ekskluzivo nigrajn 

kalojn kaj karicro povas atendí ci1 la mullkolorajii. (";¡ liu lumia, 
juna adepto di; kataj virtoj fiero monlras al ni sian anLoraíi vivan 

kaplajon. ("¡i ellasas gin. la premviiiidila muso saneóle kura-- prok- 
simmne imn motroii. posto gi kaplas gin denme. Mi laudas gian 

lerlecon, mi gralnliis al la kalo, sed la iiiaslrino kim okkrio sallas 
al gi kaj volas al gi forpreni la liodaiirindan iiiusuii. La kalu inal- 

aperis kun la muso kaj la sinjorino ekgemis. Tin kunala angla 
virina genio: l'nor lililí- rrrnlurr! 

— TíO  vin  ne doloru  —  mi  volus  sin  konsoli, rigardii. 
via korlo estas plenega de bedafirindaj kreajoj. I'osl drata liarilo 
kokinoj, ce la slalo safoj. ili citij ne morías por natura morlo. 
Cu vi ¡am pripensis lion'.' 

Alalforla konsolo. I.a homo olio kritikas kriiolernu do aliaj 

eslajoj, sed sian prop ran li ne vidas. 
La mas'riño havas kvindekkvin jarojn. ^i liavas argciilkolo- 

rajn grizajn harojn kaj serenan, lieleg.ui vizagon, per nenio enioci- 

itan, sen signo de pasio. kiel i'iuj anglinoj de lionslalaj klasoj. 
Mi volonle forigus sian alenton de la mustragedio. 

-- Trankvilo de via domo, eterna verdo. idéala perspektivo 
al panoramo de la vilago sul) ni kusanla. pli nialproksiiuen sur 
Atlantikon. Ntir saltón kaj vi oslas en \ineriko. Kaj éi tic otenia 

silenlo. Via gardono. Irankvilo sur \iaj wzagoj. roinomoroj de la 
kolonelo pri Iropikaj lando], pri la tula lerglolio kaj <VI'o absoluta 
Irankvilo de eslanteco. 

•— Kion oni liavas el ixio i'i, so en la aninio estas eterna mal- 
Irankvilo . . . 

— Kn la vía? Cu vi enlute scias. kio estas inallrank\ilo':' - - 
Angla virino. angla viro, \ia oduko, via l'legmo .. . 

-— íXomu gin inemregado, ne flegnio. I'legmon oni inokulos 
al neniu, km ne naskigis kun gi. Sed nia eduko donas al ni dis- 
ciplinon, kruelan. nelioman. l'ereu, sed ne malkasu, ke vi suferas. 

Vane pasigu viajii jarojn. suferu en soleco, ui inalkompreno, sed 
montru vin flegma, kvazaü nenio «.-stus, kvazaú ció estus en pluj 
liona ordo. A'eniu iam eksciu pri via vivdoloro. Neuiu aüdu 

de vi  \orton pri sufero. Llile ce fino de la  vivo, kiam estas jan» 

tí>v 
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í:¡o vima, kiam vi jam iionion korckti n«:k mallionigi povas, nüdu 
iu l'ieiiida homo hile difcrcnia. kc I'm angla flogmo ne eslas lia. 

kii'l ¿i aspeklas. 
Min surprizis la realcco. No lio, kc mi kiel freindulo oslas 

aleslanto pri guio da amareco ce sala Allantiko. Al fremdaj honioj 

ni pli facile donas nian konfidon ol al la propraj. Sed scnoo de 

la  \<>rloj  de ; 111 LT I ii )< i  min surprizis. 
Is. Jij   la   I In-. <le  amaraj   \orloj   n-  (V-i,. 

\iajn   N¡r(iji 

oslas   pi 

I"" 

, lukas   e:i   Oxford   kaj   Cambridge.   Ili 

porfektaj   ;/(7»í/<wm-oj.   Kaj   lamen,  odzoco   eslas   trompico 
iu angla  knal.ino. ('•rntlnium-ecn de niaj  viroj  tesas tie, kie 

MIS   nlcje   kiilllelll'i. 
•jo  ne  inslnias  al   ili   liujn  aferojn. 

Vivo  kaj   Irania,   mald.'ükala   prakliko  iliii   mal'uonigis.   Antaíi   ge- 
od/.igo   ili   konis   luir   ilu   ckslrcinoju.   Artefarilan   atmosferon   de 
soneto  kaj   seiispirilau   maldelikateoon  de  patita  amo.  Tiaj   estas 
niaj   viioj.   kiam   ili   eniras   e.lzocou.   Kaj   kiu   ilin   plil>onigii?   Se 

ul   niaj   knaliinoj   edukado  ce  tiom  ne  donas.   Ili   konas  la  vivon 

lakte iinr de soneto, kiu eslas liipokrila kaj supr.ija. Lasu do tiajn 
lioniojn  kiiue  vivi.  Senscian  viiinou  kaj  cinikan  virón,  kiu  konis 

\¡r¡.iiint   mu-  de  strain.   Kion   vi   rakoutis  al   mi   pri   via  juuularo. 
lio estas por ni  fremda. iiialhoninda.  Malrospcktataj moroj  l'ranc- 

'ii¡aj!  Ce ni mir líela, nhclila. disripliniUi suprajo, kaj kio okazas 
snh la  suprajo pri  tio neniu  zorgas.  Ni  scipova.-. suleri  kun  kun- 
piviuilaj   (leuloj.   Ce   ni   socielaj   skandaloj   eslas   maloftajo,   sed 

(Su konsu-inigus. kiu povus rigardi en niu kaj aúskullus maloflajii 
onipoiojn de nia alliklo. kiujn ni de lempo al tempo uuu al la alia 
komunikas.   Interne   saina   kanto   de   nia   liipokriteco   kaj   surda, 

blinda  indiferenteco de socielo.  Vi  miras,  pilgrimanto el Oriento, 

sed lio ne sanaos la slaton. Ne, efeklivc! 
Sekvintan tagon friinialene pluvetis. Nc pluvo, nur etaj vapor- 

gulcloj el la Atlanliko. Mi adiauis la kolonelon. La maljimulo. 

kiel decas je komple/.a gasliganto, vckis min pli ol unti horon pli 

fine, ol eslis bezonate. 
-- lla/.ilon mi al \i bonogo akrigis kaj baño estas preparita. 

lligardanle la borlogon. mi kolere piedbatis guiñan, per akvo 

plo.nigilan, sed jam  longo iiialvarinigintan porkon. kiu duin mal- 
varniaj noktoj liel el'ike varmigas en nelicjtita fiambro largan tinglan 

Hlon. Adiaño kun la nialjunulo eslis simpla kaj vireca. Sen kompli- 

•   rt¡rt:^,^..- •,^..-¿ril'gfl&v 
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imnloj, son frazoj. sed sincero. K;ij nun for, sur malnova, sed 
aniike murinuranla Ausliu-aúlomoliilo nordon. en ISarncslapl ¡il 

vagón aro je; Liverpool. 
.Ni voturas kelkateinpo apud Allanliko, apud lÜdoforda golfo, 

preskau sur innrlxmlo. lisias guste lajdo, la océano malrapidc, 
¡(mi posl inni ekokupas largan slrion de inarliorda gru/.o. 

II.    M    | lilll.'inln   el    l)r¡''lllc 

(luirán,   malgajan   kanluii.   kmi Ka nal.. 

- So  vi   pli  alcnlos   jo direklilo. ol  hieran,   tre  voloiile.  -- 
>K,'inaho. kauabo..   suli l'ronida. nelnila cielo, dimi rnixly       moisly 

mnlrn'),  ce  la  akvoj lo  Allantil, o.   o'   lili   i';i   argcnlliara,   rovoin 

Sur iiiati pordolon noniíi Ira jios. 

\ahmtv   Un-fki llir   (loor, ripolns  la   sinjoriui 

rigamas  on   nialpi'OKsini'ipi 

brilas larnio. 

do   I i   océano   Ka] ka i  en  sia  okulo ek- 

- Ñu,  ijixnl hvc. la  pligriiiiauto ol  Oriento, oí ivaironijfii  ka J 
okii|ni al vi lokon. Ankoraü vorlelon ... Cu vi krodas la doklrinon 
pri migrado de aiiimoj? ' 

— Nc. sinjorino inia 
Corlo \i  ja  dins Ge vi  kotilinueco de  la  vivo  fonlas el 

¡a sonfino anlaü naskigo kaj ne «I la individua ekzisto post uiorto. 
Sed mi krodas. Kaj mi krodas, kiam ni post cent jaroj renkontigos 

tlcnove, cu tío Oí, cu en 
ni  diforeí 

uto, cu on Yokoliaino, nc estos inter 
Al neo do  (MKlekkvm  jaroj.  Almenan  no  inallavore  por mi 

Nu  iru.  Mullo  pluvu  in  la  (trienio,  por  ko  kresku  alien.  —  í/i< 
kanalii 

Kj3/'|. 

Ka i brilan ¡ntion por rizo ce Yokoliamo! Gooil Uve! 

(Panel Rosa) 

P&&afcjg|fesfc# •«o*, •jijülíúii^; 
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I.'"X  ClA   IXTKIiXO  KsTAS  I..\ SKKKKTO 

Sercu interne de ci hi solvon <le ciuj pro 
blemoj, ec ti»- tiuj, kiiijn ci hrcihi- pli 
eksteraj k maleriaj. 

Interne de ci estas ciam la sekreto; in- 
terne de ci estas ciuj sekretoj. 

KG por iiialfenni vojon tr:i sova¿a ur- 
ban), c£ por starigi imiron, ec por koiistrui 
ponton, ci dosas untie sorci en ci la sekre- 
ton. 

Interno de ci estas jam konstruitaj ciuj 
pontoj. 

Interne de ci estas jam  trancitaj  la  mal- 
utilaj kreskajoj, kinj ferinas la vojon. 

Kn cia interno estas ciuj arkilcktajoj. 
j        Deinandu alia kasila arkitekto: li  dones 

al ci siujti formulojn. 
1 Antaii ol serci la  plej  akran   liakilon,   la 
I plej harditan pikilnn, la plej main.ohm sn- 
j veliloti, eniru en cia interno k deunndu .. 
| Tiam ci koncs hi esencon de ciuj prolile- 
I moj, k oni Miontros al ci la plej bonan el ci- 
i ui i'ormuloj k oni donos al ci la plej fortik- 

an el ciuj ¡loj. 
K ci trafos konstanle, do ci pollas la mis- 

teran lnmon de ciuj sekretoj. 

Pensi estas krei. 

OI:NII:O DI: TI KSTA KI. SKCUKTO 

Busca dentro de ti hi solución de todos los 
problenrus. hasta de aquéllos que creas más 
exteriores i materiales. 

Dentro de ti está siempre el secreto; dentro 
de ti están todos los secretos. 

Aun para abrirte camino en la selva virgen, 
aun para levantar un rnuro, aun para tender 
un puente, has de buscar antes, en ti el secreto. 

Dentro de ti hay ya tendidos todos los 
puentes. 

Están cortadas dentro de ti las malezas y 
llanas que cierran los caminos. 

Todas las arquitecturas están ya levantadas 
dentro de ti. 

Pregunta al arquitecto escondido: él te dará 
sus fórmulas. 

Antes de ir a buscar el hacha de más filo, la 
piqueta más dura, la pala más resistente, entra 
en tu interior y pregunta... 

Y sabrás lo esencial de todos los problemas, 
y se te cr.itñará la mejor de todas las fórmulas, 
y se te dará la más sólida de tedas las herra- 
mientas. 

Y acertarás constantemente, pues que dentro 
de ti llevas la luz misteriosa de todos los 
secretos. 

Pensar es crear. 
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MA.I.STHU   l'ALL'. 

Kai   flonki'uli 

¡ill   iiaiolo   si: 

postt'   h   cimnnii'i'i: 
S.-.1  li 

la   dial)] 

IIL;I>   unan   lia 

alo I!: 

Sagunus  tiam   li   ciiiiaiiicri', 
K:ij   rro   tin< 
I.a   ¿apon   t'lanki'ii   li   fierc: 
»Jc la dialilo! 

Kr   kio   rest is,   lion   mi   forsulos, 

okulojn 
tiris   li   kolcr 

V   restis   '|am   c&  papo. 
PIMKIL'Í  min  Bur  nailo? 

pendido 

SK r\iuii.rs nio. 

do.    IJ 
placase 

a   pel': 
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Ti-mp'    «Ml 1111:1    i-stu,    milil:i.    ln-la, 
Sur   In    llaiaj   liranioj   sima   liriT, 
llirilu   pushi-tiiila   ill- 1'   printi-inpo 
Kaiiln    l.rann-    pi-r    aiüañlril'. 

MM:   a-jom 

11   -'m   [lur 

Kaj   nun.   KÍ.-I   I.ml"   Mir   la   l.r 
Mi' ikkanln    |..-r    la    la-la    kanl' 

lera     ii-iiiiini-n . 

S.-d   .-(•    In..,    1)1. 
la    <I v.ir . 

La    printi'iiipci   <l(!    lialal'.    ki 

Klin  >anvrn/.,j  Mir  la  liriist' <! 

jMitu/iasiiii-    soiiii    iiajliTiirnlo 
Di:    mililo:    la    halaltnimprl' 
Mi   cri-stii   kaj   cl   mia   knro 
Ankafi    kri-kii    muría    -an-M 

liam   falls   mi   i-l 
Miajn lipojn IV 
Via kisn, li» I. 

Vi.    I.I.-J    pi. ra    cicllciii 

JA  N'ENIWI  AMIS KIT  DIUAS. 

.la   neiiiam   ami-,   kin   (lira-: 
Amo   olas   malliln-ra    pun'. 
C,\   rin-ilojn duna-, in- kateimn. 
("¡i    I'liipiliijn   «loin's   al   mi   nun. 

Kaj   in-   (-«las   liaj   liinlflii'.'iloj, 
Kiajn   atno   kri-as   pnr   anim'. 
linpalelo   r-las   flu-'   tra   ]'   1,-n, 
lliiliiidajn:   riu    li-ra   lim'. 

x^Mhsr, \: X¿aR?fe. • ••- •.•¿e&*¿,\ • /¿¿¡iám¿4 
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110   HKMKMOH' 

El   ni»   Sipo   lasla   iuUal.nl.i 

Kilin   kwivl'  «1«-   wriiln   Uiij 

bur   liiiril'iii   j lr,ll      ¡.'IMS     l< 

Kl.    r:l     lililí.A     \Ü>\¡><>. 

1 lt>    llll    lonillLTl, 

>n    i.rrim-. 

nrniii    inn 
Anskiillns   lie   mi   l:i   IH;IIM"--n-uion, 

Anslvllltus   in 

Kai   1¡.   U;.rtl. 

¡    la    I'm-i'i'liiiiirintiron, 

IIIMM   liinlmi   violan. 

Ui^anln-   in!   I.i   ntilifitriijif•: 

Siinvriiiiii.    Mitisiiliiniu    mil 

MA I.('; ().!()•.> HCKW <;!(¡\NTA. 

lpn-npurlaiila 

M \ 1.1.K\ir; \S   Mliii   VY./.K 

MallcvijVas  nulin pr/.a, 

Frapas   arbnjn   plnv'   si-ni' 
Cic cslas  fiilil'.iln. 

Tamni    knnla*    na i I iriií.ilii 

Ir-nsr.   pUnas   briu 

!..   knntas  pine. 

as   gian   kantim. 

alas   la    kantanton 

Jam    mal In 

Cu   vi   dorm jam.   tiT/orn' 
U   vi   au< 

fiian   kanlon   «Inlr 

las    birrlon    ka 

.V   vi   Mulas knabiniilc 
Ilo.   afisknllu   jc   I'   birdotc 

Eslas   gi   --   mia  sopim, 

Mia   kciro  en   ¡Vmspiro. 

j^¿j^¡5¡jj¿j_ 
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KI. I.A „Mi".:or.o i'i;i <;INA 

Mi   humül I;.   IK.lv'   tli-   I1   I.TO. 

pir-cloj   pm.iaj • I.-   ]'   Sill'.' 

11(111     IV.sh     lilllll'M     M    I» 
•irrr   1111:111   k:i| kapmi   mi   r(-!c 

-I:is   ki 

artiroj    linn    pru 
11   iiioili   |iov;is 

Mir   1111   iiijn 

\i ¡11   knvrantr   per   niallicli 
Kuliimlomlni-    !a   ciilo, 
Tinir   pni   la   fiiliiiraiüuj 
Trimius   floroj   kaj    fnlioj 

Pains  tn-iiic.   Mili 
Uu divcna   sent" 
Ti;nirila   kap'   angelí 

11 0111    kaj kai   IM-SIO, Mil.  ti- 
svi'iia    knr 

Manoji.   tordus.   ¿T    pi 
l,a   i-lkliiiKi   eksliM-Uiriis. 
PIT    liTiira    Ic.niln.lVndo 

llu.   rl.n    ¡nl'i-rpl 

Si'nti.j   iinj fi   nun   Iral.oras, 
111!   \in   memoras. 

11   vin   memoras. 

^ühi^ 
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IIu   liild'   dv   niiu  (laiiuiii   tivriuslinu, 
Kudi-pcnik ,  jiuulrir   de  111 • ;t   fat'! 
kii'ii   ajn   irai   vi   Ira    1'   mondsL'iifino, 
Cir    inalguja,    frumda    i/.olat . 

MiiMonsKP.ino. 

Kuipasi po.it ci papilia vivo, 
1'iniri, nu.iciaiilu: kii:n nun'.' 
Kaj ncniigi cble por«lrnn\ 
pir. vidi plu la luilori di'  la sun'! 

IIu,  Iiom    ¡ia-ciiia,  reg'   ail  ahno/nlo. 
l.a   kapun   lewi,   lelilí   allu   ¿in! 
lli'ioo estas, kiu porti  povai 
La   pi.'nson   di-   la   moiln  en   la   sin'! 

'>S¥W 
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IGNOTUS (HUGO VKIGI-I.SÜIÍUG) 

i SO;)— (I'ron.: IIUITO fcitrclslicrf;). 

(irniidUimrrpta kritikiato knj rstnlo. Liaj mnlmultnombraj, 
scd drlilcnlnj kaj profundnj vorsaj pmvnlas In dnloran Iconfliklon 
dr. I homo, kin vivns tre ftirlan spiritnn vivan, konflikton inter 
li kuj In mondo. In Inrmrnlojn di- i sptit'rsa disputo inlrr la 
sensnj  kaj   In  jui)<int(t  inirlrl;lo. 

ANTAIJ   I.I 1.11.0. 

En la lulo, mola lulo, 
Rozhurgono,  ÍM',  ctulo, 
Donnu   mieldolcV. 
Kisi   buson   ci   grariati. 
Kiel   kisi   patron   vian. 
Estas tiel doler. 

Levas sin palpcbroj  viaj, 
Jen  konataj  ci  rndiaj 
Bluaj   sorcobrtiloj. 
Ho. jen bino, tin saina. 
Ho. jen kulpu. till  damn 
DP   1'   palraj   nkuloj. 

Ankaii vi kun áultro vasta 
Kap' fiera, krur' clnsla 
Tra la ninnd' promenos? 
Cu glatvoce, prudniitplam; 
Kaj {roslkore kaj ardmam 
Vi   viktimon   ceños? 

(In  vi plums, cu  vi fiamos, 
Dion   \okns   kaj  deklaniov 
.Inros,  por jiirroinpi? 
Run alklino kaj  reklinn 
Stnltan  kornn de  virino 
Surcos  vi,  por  trompi? 

CM   1'   virino  dunnsvwie 
Ploros  nokte  kaj   matcne 
Po>l  vi. en  sufcro, 
Pro   vi   ktilpon.   mistifikon 
Kaj   malbcnon   kaj  mokpikon 
Trenos knn tolero? 

por vi 
sopiri 

Pur   vi   niorti.   por vi  spn 
He   trompite   r 
Estos  tiel  doló 
KII   la   lulo,  mola lulo, 
lín/biir^riiio.   fil",  etulo, 
DMIIIIU   micldolce. 

\,'_^íg¿jfa¿_ 



GÉZA SZILÁGYI i 

1875—   (l'ron.:   géza  siládji). ! 

Frua   reprezcntanto   de V   Hehmlnnca  /ranea   lirilco.   Komplilta 

psikologio, intensa erotiko. 

hoitsoj. 

Kk/.istns  dorsoj,   mire   iiuraj   dorsoj. 
Sur  ili   mankas  knlo.  mankas   kapo, 
Talio mankas,  l.aj  pird   »uli  i!¡: 
Dorsoj.   Iii)  \r. iimnniaj  dorsoj   sole, 
Dorsoj   navkilaj   kicl   dors'   tic   dor«oj. 
Sen  kapo, kol'. talio kaj  pioloj: 
Dorsoj,   ri-slnntnj   por   Hrrnr  dorsoj, 
l'orlanlaj   Iri'iii'   gruir   imirdaii   sargon; 
Kkfaladantaj    suli    lionliiiila    pr/o; 
l'.n   formo «Ir  liomdnr.Mij:  lrislnj   dorsoj 
l)r  tro  pelitnj  liiniiontalaj  linstoj: 
Dorsoj   knntii/aj,   sangaj   kaj   cikalraj, 
Neniain   Irpmaj   de   ril-cln    Miro: 
l'orjeti   cinn   sian   fian   sargon 
En   Miro   de   sovagn   nionilo-kiia: 
lio. dorsoj,  kinj  rn   li'lana  spa«mo 
Dr  liumiler   sinmurda  por  clenn1 

Kurliigas sin  ni  Dio kicl  giliaj 
Montcciioj   de   la   muía   malespero. 

(S:ildgji,) 

I .A CHANDA  KlilO. 

l'or   l.ln  alaki  prrla-  jam   la  sonó. 
.lam   pii'las  rn   la   kor'   la   gruida   Kri' 
Tra   mi.'i   ara   ii\'   .ilriida-   ¿'i 
I.a   li-inpon.   por  i-kliiirli   ai   la  Trono. 

ú- •¿áaste. '•^'MmP*' 



EXDUE Aí)Y i ir, 

AN'I'.U; l'UINGO S1I,K.\T 

Sub Lun'  mi  iras la 
Dcntklakas, faj£as m 

I'..5l,lcTSr venas la ,1c 
l'rinni   Silent'. 

:<>ST   MA.IA   l'Mlvr.(¡0. 

Nel.uli: 

iluvlialita 

Ekkantc 

Sallkrcskisbi 

plantas   ,,! 

;,j. ka, 

\runn: imnai 

SI i;  VINMONTO DE JMiO.I  KOP.U. 

FCíIC mi  sur  la   vmmonti Yinbranéoi   kusa 

De   jaroj   foraj.   Aprueas   I;II 

De   rikoltkantoj   naja   l'unlo. 
n krticnn mi 

:'J   1>; suprcn,   fier-spitc 

Mi; 
aj  per rugí; 

iiiMi-l'rapo 

.t..i;»j 
cble llalton  dims 

Mi kr 
Sur teron svinf>os la >inkruc«i 

aJ uklon raían noklon mi neziro rtp7. 
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HE.MKMOUO I'll I  NOki'O .soMKli.V.' 

Tamlxiris   ¿rl'angid'   koici.. 
AI   Tri'   ai.-ii iiiiin   furio/.r. 
.1 imiilnj    firnoiinii-   amc, 
I\aj   rslis   Marina   falo   stel.i. 
Kaj    wi'iiokiil'oj    lalis   same. 
I nika. 
I  ni!,;,   .-I¡,   ,-•:   ,,,,1.1'   -muí i 
lai.... i- <•:,, ,i.-i.-j'. 
rirdrnuipis   rrxalid'   plej   lirl.i, 
\i\is   inorlinl'   en   mi.i   song', 
I'.-rdijVis    ni»    liiui.r    fidcla. 
K:j   nia   muía   srrvUlin' 
Kkkanlis,   ¡I'll   per  voi'n  U<i:a. 
I "iiik:i. 
I'nika   fslis   ri   iinkl"   soni'Tn 
Fiipniioj     firrfanfaronis, 
Hal.is   ri:   ral.isl'   delikala, 
Kaj   kasis   sin   la   liomo   v.'ra. 
I'nika. 
I nika   rslis   ri   nokl'   somera. 
M  sciis  ja:   la   liom'   rain-,a-. 
Kslas   trr   Anida   pri   la   amo, 
Tauten,   1 re   slian'.'is   nun   í:i   turno 
l)r   1"   nuna.   lora   mondo  Irra. 
.Nrniain   la   Inn'   pli   moka  rslis, 
Nrniam   In  lifim'  pli  nanini/rr.,, 
1 I1   «linn   ii   <•••  ^oinernoklo. 
I'nika, 
Pnika  rslis  ri   nnkt'  somrra. 
Teñir'   sin   klinis   sur   aniuiojn 
Kun   inalii-OL-a    goj'   infera. 
Olisedis   ciun   fat'   mislera 
Or riu  antaünlo lia. 
Al   frst'   Icrura,   saimeliria 
F.lirie   iris   nun   la   1'enso. 
Srr\isl'   fiera   de   la   Homo. 
Kaj   nun,   jrn.   kripln   kaj   mi/eri: 
Unika, 
I nika   rslis   ri   nokl'   somera. 
Ilo   krrdis   liam    krrde   mi. 
Kr   ia   ncgleklila   Di' 
Iirvivos.    pnrlns    niin    rn   morton. 

l.n  nnklo  dr   /'  militcksplnilo. 

mm 
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I) SOMERA.* 

Ikoleru 
priozc, 

ame, 
>  stela, 
same. 

Kaj  jen, gis nun  mi  vivas,  tia, 
Kia in in faris tin nokt' magia 
Kaj  Di-alcnde  mi  memoras, 
Memoras  tiun   mond-dronigan, 
Tcruregan   somernoMon: 
Unika, 
Unika estis ó¡ nokt' somera. 

somera. 

plej   bola, 
tia song', 

fidela, 
stin' 

kvera: 

somera, 
tonis, 

kata, 
vera. 

somera. 
falei:ia>, 

la amo, 
nun  ¿i  turno 

nondo tcra. 
moka estis, 
nanmizera, 

Jrnokto. 

somera. 
tir animojn 

infera, 
nistera 

bria 
Pensó, 

Homo, 
lia kaj mizera: 

somera. 

KANTO KKOMKA EL  191.". 

AJoj  teruregaj   mine oknzigas, 
Gentoj  konlraij gerúoj  are imaí¡¿:T. 
Homoj bonaj, kulpaj, same maMoliMgas, 
Fidoj dc la liomoj egc  mal {ortigas. 

Homlogrjoj lome jam nc konstruigai, 
Koroj,   licjmoj,  cerboj.   vp,  tre  detraigas, 
Tion   ¿i   legonte   certe   konstcrnigas, 
Ciu,  kies  kor' je bonaj  sentoj   ricas. 

Vc, ke bclaj  revoj ticl do  finigas. 
Ve, ke óiu ce ni jam sub jug' klirigns. 
Ve,ke jam ncniti c!i'uziasniiga>. 
Tami'n en it fremdn inferflam   bal.igas. 

Jen   jam   sanpriveroi   ce   tii   transbordigas, 
Ciuj   estigonlaj   cge  mnliiiulligas, 
Pramalnovaj  damnoj  plie  amaiiga.-', 
Kio.   ve,   farigas,   kio   preparigas? 

Sonas violonoj, ei pli ol sufiens, 
En diboc' malkara mil kaj mil mi!.signs, 
Afaj   rabistvangoj   brile   belrugign*. 
Mildaj  tcrurite  fugc  riftigigas. 

Lampaj bclaj kapnj slultc jam svenigas, 
Homaj  liomoj  esc  cnaboincnigas, 
Homoj  Jus junagaj  jc bop mnljmiigas, 
Terlogant-kadavroj  en  monlojn kunigas. 



Mill \L)   UAH ITS 'M 
I .A  DANAIDIMU. 

I'll   Slllllllollll     Mil'Il 

c-l.r.M   I>:>1'1» 

tu aiiiforoin vaslc slrajn i.lfk (iml.l-oj. 

clt-üL'anle    st.-u-a-.     In 

cierne   \er.»a-   ]>l 
r:il:il:ii   .-ib.l...-lr 

lie:   [c 
annn     mamo 

i-L-eladas  kt; 

i-llie (ear i'i  kampnii linns l.elhe) fie mil knlp<j 
irak\c,  <le   praknlpttj   fursji'silaj   tnalpurak\e   ne 

lie  Uundek 
ojn larmc 

ríanle, je ar la Uindek  falaj 

ainfuriijn   alaliastrajr 
n   vane   phi, 

>PaJ liroj 
sin  rehra 

la    vast; 
ka 

el  la   Lelhe-fUr. 
r>j   knr>kolniaj, • 
kanlas    kanlon 

kvindek   ilamnaj    ombroj   palaj,   remeinorojn    kor-vizilajn,   el   la 

kanta 
•iport.lajt, sul)knnscKi]n 

Ni   mortigis  majn   eilzoj 
ni  amis,  amis  vanle 
pie 

jprc, 
, jen mei 
ni) la ora 

grandajn 
inein  ne scian 

i versante, suprc 

ajn   virojn,  kaj 
tc,  sopirkrucon 

enll.i 

Vnrtoj foraj revenadas al ariininj 
cambrón jetiganlaj shatoln 
klopodas rememoii:  kion do 

klai, kicl nail en mallum   rn 
signa 

i?   ka 
lirakumi?  en  inalli: nmhrníii  vane demandadas nun. 

Do ni kantu: Ni nirtrlir/ÍJ un: majn •°)n kanh 
en  niorsante, jen versatile; ja ne ^io\as 



•l-js MM.a A HAH ITS 
•V 

ni  rrsi"i;  kanlii  ni  i-i:  M'li   kiiniprriiti, inr ja   mal.- vstas  mulo, 
kaj ti  miilii l!rl  prcma-!  ínula, niiirda ninlliiiin.^u, malliimego 
ki,'j  s!l'"1'  "' 

Jem-   kanlis   kvinilrk   nniliriij,   kvindrk   dainnaj   viriiirinibnij,   inter 
-i   llrl   v¡ini!¡ij    l'raliii.niibrnj:    lilankinarmuraj      knrpnj.    Iiaroj 
!,..,->!,,,I,,raj,    kanli-    Mir    la    k.-mp'    «!••     f..'tli.-.    «V    anifnrnj. 

siil..'.    ni    s.il.moiid'   sumía,   m.iii.l'    i.K.I^'.j.'i    kaj   >..in.'iila.   kusas 
lili.i,   a-lndrlan, SM'II,'  kusas en   sil.'iii'. 

Mi 

nr IT. \TINO.I. 

Aniin'! (In   I'ratinoj  vin frvid.t-i  kaj sr-kva* I'lcrni' Mir  w.jn. 
1'  iirm:  la nigra Maljjiijn. ilna: la sariga Snpir . 

Kaj   ploras   krlkfoji:   Supini:   m¡   estas   Malgnjo. 
kaj   ridas   kclkfojp   Maldijo:   mi   |.-las   Snpir'. 

I)u  scrio/.aj.  stature,  vizag.'  simil.ij   orfinnj 
riranl.'   vin   pelas,   trail!;', ilnn   lie   lasas   ilnni   ir . 

filiiu.j   <li-   1'   Amn   mnrtinla.   knloml.nknlnraj    knrvinoj. 
regalas  per   vin'  la  Malgnjn.   regalas  per  san:;' la   Snpir'. 

Filinnj <li- 1' Amo mallii'la. iainaj nnplnfrariliiioj kun krona ornaino 
vin fivulis kandele al iwmbrn ill' lilo kin rila por nnpta Hrapir'. 

patrinmortigantoj   pnsle,  innrdinloj  kaj  ankafi  promortaj  vengantoj 
de 1'   \mo: 

milsopira   Malgoj...   niibunlKnja   Sopir'. 

Kaj   ili   sin   amas,   neniain   disidas,   sin   plekte   kuncenas. 
kaj bavas Malgnjn lipi.jn iiiildnmlajn. kaj drntnjn Snpiro por sir', 

fralini'  sin  amas,   fralinaii dividnn  rl  sang'   via preñas, 
kaj   ki«as   Malgnjn   kaj   tímidas   Sopir'. 

Flnrkrnnon    el    nlgra    hclclx >r'    i!i    liavas    kaj    oinlirojn    giganlajn 
l.alancas   lanlr-rnc   sur   vojo 

kaj sokvassi-nc.'sp \in ni'.'ra MaljVnjn kaj «vidas vin sansa Sopir', 
kaj   ploras   kclkfojo   Sopirn:   mi   estas   MaljVnjii. 

kaj   ridas   kelkfojr   Malhojo:   mi   eslas   Sopir'. 

«'aft* 
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lio, iiiiioklc ankaü  mili   —  mi  scias  - 
Forportos {reñida  liom' sur ¿aro brua, 
Kigudos   duonsvonc   en   {vuestro 
Patria',  per  ¡arma okulparo  blua. 

KYIF.TA   PUKA   l'OKMO. 

iNenioii   fici\.1^1   mi   kaj   ira» 
lip...  top ...  silente   kaj   en   .<ol 

Mi al   raliist'  ataka   muñirás 
Malplenajn  manojii  sen  jiarol'. 

Itaijisto  kiiue  min  priploras. 
lio estas  mi  sen   lia»', sen   liav', 
Kiel infan   en  han'  unii.i, 
Kie) morlinl' dinn   Insta  la»'. 

Sed jen  la  ler , gi  estas  mía, 
.len suprc Ja  lazura tend . 
Streí/gas   korp'   eterne   nuda 
Al   la   eterna   firmament . 

KIO l'OSTIIMSTMS. 

-Mi ne pa.-i¿a-. dim kim, ajn 
•Sankla la Imm'! Kaj. -e li p. 
Ho. fratuj trislaj. kio post li 
<';u do la koro de ]' terplol.o k, 
Ho. íoriranton vidis mi. ¡¡¡leu 
Kaj poste ,i,lis mi lian po-ll 
Mi vid,'- |i|„„. )a dornianlaii 
Kaj kiun u/i- |¡. la »¡lroKla-oi, 
Kra»atn. kin sur snurelo pendí 
En siankopordo orfe lin ale 
Fidi> kusi. sur la hok' pendil. 
Capel',   jelita   kun   humor'    fni 

lilO! 

IJIUZSO KOSZTOLANYI Uü 

Kaj   lin   alendis  ankaú   ligaredo, 
Kiun  Jorges is li en  uj' aigenta, 
Kaj   realemlis   lin   ai.im'   lamenta. 
Anim'  malforta, kun  miraklokrcdo. 
Aüiiuioj »enis kaj pri.ilempoj ku is, 
Kaj   li   forreslis   el   la   liara   rondo, 
Kiel    liolei, a.   ;a'a    wi.•;<: oi.do. 
Kii     i::ijI a an    urloii   i.ur   w'u."!1. 
Ua-lono reslis post li en  ángulo. 
Kiun   prinlcinpe  porlis  li  suli  brako, 
Vorto,  dirita  de  li  oflc,  sale, 
Kaj   lia  spir' sur la senmaslra   jnl.n. 

JiATD. 

¡lo,   datas   »i   min,   fil',   edzinn. 
Karaj, kiujn mi ama» tie. 
Vin   kanta-  nun   animo  mia. 
f:i   mira   \und'.   kaj   mira   »c. 

Mil',   líalas   vi   per  pala  ploro, 
Md/ino, »i  per f >! 111111 > a  pez' 
Min   líala.-,  se   la   termómetro 
I'lmonlra-   febrnn   posl   lairme/'. 

Malamo   í-iain   nur   donara-. 
("ii   esta-   mudo   kaj   Iinnfar'. 
I .a   liniin:   morí'   kaj   spa.-mo   por 
I.a   ki-o:   vundo   Kaj   amar'. 

í!ar   mi   nur  líalas   la   amalan 
Kaj   min   nur   líalas   la   amar. 
Mi   limas  nun   ti   f.ilajn   manojo: 
Itenatii.    lio   donaiif   de    l.al'. 

Mn   Irislaj   nnkloj   infan.-ig.ij 
Nur   Dion   an if   liom   mi. 
I.i   balas  tiel   malmollia'e. 
Senfina.    blinda,    (¡randa    Di' 
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L'   INFAiNON.   [JUM   U   DOHMAS. 

L'   ¡nfanon,   dmii   li   durnias,   ukkares 
Per pensó, kiel  la  veluran  florón 
Kiu   pelalojn   fiírmis.   Lin   nun   lulas 
Edén'  felica  mililc,  írialjiiol¿>¡ine 
I)o tn-a l,riir» lia i .!<• 1.;ra   i.olui. 

•ilfc 

piedpmtc 
argenta. 

Kiun    kerulioj    gardas    kauladaule, 
Sur   smerald-voj'   li   ira- 
Al  kampo  ora,  al   rí\cr' 
IUdelas  jam;   revenís  li  jam  ticii, 
De   lúe   li   sur   leron   rranojis. 
Kuliuloj  de  anlaña   lia   \i\o, 
Angcloj   hlondaj   kmi   li   kurpclolas, 
Per   ¿ielark-koloraj   pilkoj   ¡li 
Sin   pela*,   per   jasmenoj   sin   van¡rfrapa 
Kaj   mangas   el   rirang'   cierna,   lula 
Scnmorlajn pupojn sur lulil' cíela. 
Nun,  la   ridelo   >clkas  bus-aniíiije, 
Li   ¿eme   pepas,   k mas   kumilclnj, 
Li   falis   per   tcrhulo <le  1'   teluro. 
Hevenis  teren.   Plora?  jam,  la   L   a. 



I-:K.\U  szfti» 

síiiy  vrrwj kim  injmui ijnjirm 
irinrircoii,    riiii'f.'nn,    l;nt»njn      i 

•nlrjrimo  Icnj  rniilijuja   frrniil"! 
I,i p!rj sim/./.i/n  fnrmnji, 

.11,1]   cs/n 

¡irmsoiiori'.i 

!•   url. 
nn.   All  ins 

El  1!: li'i-   inn  man 

*n  vi  no sala 
'in   i'amlu''   " 

IT unu  micro n  IratirriMii'in:' 

Dniuagp 
Nnr pal 

iknotojr 

Mi   li 

palpas nil sur niiro kaj 

ml main  mir/.ik njn mi kotnpona>. 

aj   nun  alspiras.   m 

Vorlnilinj   oY 
Son^ata VP' <1 

vnlupto   srnkcmscin, 
noklo afonía. 

iS&ÍH 

l-^^&Qyfhj 



I'lllCYES KMUM'IIY 

Ki.'l   u <l.-v»-  I.i 

\i   kmuprn 

;i   larmniii 

Mi   jt'tis   ¿inn   r< 

Kii-la  csln MIII    al   in 

Al   ki OllU>    U.    |>ll   £OJC 

.l.i por vi morion pretas mi clpovli, 

l'or kr, kiol mi kii'dis — vi ia liniv 

1! zili. pri  vi tiiui, \i  lie- ill' 

Nnr  l.i   si'iiimua  don'  si'ii pa 

Ii dins:  mi 
.Irn   i-stis   lulo  til-   1'   iustr 

kaj  vi. in 

.Ii-n   la   sckii-l' —   Iit—.H)   plia 

vi, se  vi ni' sria 

rn/ulln lie 1   regulo 
t'k/emplo   i£ns  nulo. 

l.'iskilu»   ni   pii'l'i1 

n   mu   ni;   anuí 
<:il-»iyi) 

^UÜJL¿¿Á 
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ill)   kr 

iln-knrn',   liiriklo-linl. 
Irolaj   linfoj, 

Kvcrcl'   granila  <lt'  la 
Mn/.ik   mallañla  <li-   la   limita   spi 

line   sian   rilitnni   rapi 

I'.nnlorapi   h'.nlopi   <lr   m.'iuj.   n 
Alrun   r.laiikc  lir'ilan   tra la   bosk. 

da   Icrsnlkc. 

."•opir sotaga, kit 

(li'.'.inlajn clcii!ii-\ 
Kr   la  mallirla   T. 

nciiniiiliruhlajii 

"".¡n.   sp.-i'iiiaj"   l¡l'».i' 

ciernan spile 

ln.i.'   la    \i..rl\ 

KU'.dK)    Al.    (IKNIST-AKI'.F/iO. 

.Sti'rni|!;a>  mi  sni"<l<n>e Mir muni',  en 

Kaj  k'inas sian (iron sur  mili en elf 11 

l,a  MI lla   kaj   kviela  ^Piiislo   linall'lrir. 
Mil   luli^antaj   llornj,   mil   elaj   ari'l'  il.'ij. 

iirra.   miras   mi   i 

ir   ¿i-inspir. 

lin;   kai   la   plend' 

fl.ii.anla  Ira la lip. 
rntií.   surpri/.a   lurnovent' 

tremas   lula   Hull r  .1,. 

'IlL'lU'illlt      lllff 
liala.l/as   i;l   li, 

Vrmn  hrua 

la;   ja   pranas   lin   .s.il'o 

mm    anima 

•ia    -asfanlc 

mizcr    senlima 
in   en   knro i'i   ni":Hio,  unii 

m 
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Vi   lulas   vil.   kaj   arria,   pin-ora   ] -Jrn>::<J', 
K:ij   fresa   pliiv'   armonía   verijas   Ji<  senpri.e, 
Senzorye   .¡ríanla   Mil,lila    via   fund': 

Mirlo    kaj   ...Ion.   vil.   sargas   rice,   ploi.e. 
La   ios'   aurora   eslas  ja   por   vi   perlo   pcza, 
('¡in   yardas,   por  sri.koipa   trezor'   i.r;   \airas   vi. 
Vin.   .sr.rji   kolni.ioj.i   de   la   >opiV   fre:.e/a 
Ne    pelas   k.'ipilano   Lrurlvola:   la    konsei'. 

Mi   ankaii   . sipo,   sed   slipojn   la   malhojo 
t'l'f    na|líij    ilf    Ini.'JirflIo    nlmlena-    j:'    >jol.'.I'ji'i. 
sifii-i     Mua^a   pe!a~   yin   a!    I'n-neza   \ojo. 

i\e   la-as  gin:   (lolo.ojn   i'iiluli   1:11   n.ilrla  yol lo. 
K vaid. am   i';¡   íeronaj.'oji.  jam  la   transviva   viv' 
Alliras   inildpc. l'or!i'   pur   •ii.-i^iicliisciiil'   misiera 
Di.-r.-ili   je   pare   sur   .nula   roka   ril". 

I\e   llo-i,  riili'  sleilnra, sur   vojo sene-pera. 

Kaj   la   celcraj,  r'ii.j,  la   tula   l.omfi alar', 
CA   n.inzaj   ralmsipnj,   Miit.aj   savooaioj. 

Kinjii   ii.iilnnl.laj   veloj,   ai",   (lisia   saligo-mar' 
I'er   tren'  terina  portas:   ploranloj   kaj   piraloj. 
En   la   íliltiv'   moderna   de   sang'   kaj   ¡arm'-       Ir 
Kslas   la  sorlo «le  la  senl.elpa  l.onil.oaln. 
Perros   cl.lu   r.ii.j   kaj   m.-iiikos   ce   ni   pura 
Noah',   kinii   nleri.lus    Mica   Araralo. 

Perros   chic   r.'iij.   Silenlos   mond'.   Nnr   l.arkpj 
Do   miliori'  da   floroj   sin   lulos   per  la   vent'. 
Surl.erl.c  cielarkoj,  siirbrance  ¿iclarkoj. 
Solenr   muía    fesln,   pos I lio ni a     f <• s t s i 1 e i 
Ektrem'   fúlica   nun   kaj   ekspiras   plezr.rgen.e 
La   prasubsl.ine'  ilolo.a:   lio!   for   tiirment'   kaj 
Malfermos   loliixfloro  la   \jr-njn   li'pojn   treme. 
Elsvclios   gnjaeren   la   neg! lilaila   l'ai o. 

¡(¡••I 

J   -i 
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ADAMO KIJW  MAI) Will 

;•:! 
I.nllg.r. en  t:ijil'  aigriilnn.la .le  I' rtcrna  .Sinfín' 
,M¡¡.   Kva-I.nno   slriglnla  !• I   ini.-i   Tci-korpo 
Kaj allirUas mill. 

Mi'Ii'iiriijii   vi;ijii,   .Malcri , 
I'oiulnliis   ni    hlincl.i   Spa.-n   pn'ül'o-a    prrro 
S'.l    ill     \::]- '•:• ••     l'i;    Ml.'    Mll.'lll    -i'rroll. 

Kaj   rU'.a.:,-..-:   la   Mr... 

Kaj   si"   \l   citnln'mis   miau    Lnnoii,   kirmo- 
AiTim miau vi ij;u.s kiia^o i'! alarlo, 
,Ia  |iost ml  i'i"!n> al   vi |i(ir niriiii.r' 
I.a   virina   aimi 
Kaj   la   vira   nnolnrio. 

I.A NOKTO l)K UliKIWEMPA   SOI.D.YTO 

•Si;'-! 

Tlejinciivrni, Sin   rckovri. 

Bone   ja. lione  ja, 

Iianon   jirriii. Stele  kofri. 
Bnnc  ja. Hone  ja, 

Sin nikapll, ki>-a^a] I, Skrilii   ion   ra| iilvorti', 
Kn   la   pma   III'   km I'rapl ('¡In  (li-siri,  JI'I iri  k..r> 
Iionr  ja.   l,o„r  ja. Iionr    ja.    I,;,',' j;l- 

filclvi-kijV'. !rl. irl, 
Iionr   ja. Horn:   ja. 
Sin .Ir.llri. liciroiii. 
Iionr   ja. Iionr   ja. 
<"le   la   morna   main llnilo I!i:!niiri.   iniir.l d.'vl. 
Sin   prrpaii   por   i'oi i ro Iloinon    mi.nil acr    k 
Iionr   ja.   hour   ja. ¡i,,,.'  ja.   I,..nr P- 

8"V' 
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TAMAS FALL' 

iSSi —   (l'rnn.:  fama*   f.-iln). 

I''n   sinj   vn-soj,   iinurlrij  línj   rnrnaimj   li   >•///.<;>   ¡n-r   ¡Irlihnln, 
>lfl   ülll'jrklivrrn. 

i.\    i'\n:o.\i \    DI: I.   IUMü 

:.ííí 

'»Mu 

La     paiHlj    Mil-    la    lll'du 
l'ri   I'   morillo  i'k.ii^kiilluí. 
Ekvi'ns   |i»n-;iriíri]OJ 

l'ri     I'    Wnj.     liillj     Imilla». 
I luí 11%ii-oj   inaldi-iiM'ga». 

Tonil.amj   -.Ho   plena». 
I.ulüoj    rkiimligi.-.. 

kaj   ccrkoj   ekorircna». 

La   panoj   sur   la   lii-cii' 
Froslcmi"   sin    kuiiímj». 
Tcivoncij   kim li .ipígn-. 
Triinipclnj   f.ijrnn   lilma*. 
I-a   hipo   mm.la»   lupon. 
Fcslfiias  |)C*ln  migra. 
Vnal'   fundirá   Mtpre 
I'or    riVlarko    iiiirra. 

La   panoj   sur   In   lireln 
Ivriuiiinl.i-i   pie.   vannc. 

Tagme/.o    sniinrila.s: 

Cu   prrgc,   añ   alarme? 

Tapne/e   panoj   prepon 
Kkpn't'a-.   ¿invadan: 
-DIIIIM   ni   ni   nian   liomori   éíul.i;.iti. 
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MO» .JÓKM 

i «•--•-;"»     ¡y,',.   M'n.n.:   it,or   joknii. 

(Jim <•( /« /lie; i/riimUj Julirlisloj dr. i mrmdHtrrnltir». ¡.in 
oriente riñt finilncui estar ;iee!t'rrprli!r nlimul'i. I.inj rrrhnj 'im- 
[ilrltsus ¡i!i ol ¡Hi) rnlnni ijn. !.i<i hrrtmlu yenin immifmHiyis lu- 
nar en tin miljlnnha frile-liijilel.-ln. sed niil.-mi en li" snreislc (nr.iln, 
mirindr  l.-hmi  1,-ni  r.,,„•>,-:  ..•///-.. 

H 
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Majslro Juliano  reslis  sola   k mi nan   mlaj IOJ.   Ilej, 
dirás tin éi frazo! 

lili a Ti li¡  «l ili  jam  ¡radis 

dovis inslnii la ¡radon, alian  jienti sur brako. alian  nian¿igi, al 
meion. al   mili  an  un om 

alia  kiiiri  kacu linn  vi-sli.  liim  l; ivi  l;:i|   por CIUJ   [ii abori 
moiion. ("orlo, karaj baplnnoj. tio ne oslas faeila ofieo. bonvolu 

Se oni dosis  fari mu  fojo,  na 

Jl!:i 

if  ! 

¡tun :   ¡''a. 
fciiest diestro,   oslas   iiminiir; 
kvazañlioniaj   kapcloj. 

•:ia (k-   í.T;II daj  kaj  mal^raiidaj 

-  lio, Si II loro, ni ¡a  Dio, kiol li 

al ,-i iinill Jo jo la pia bollMo    l'iin li. oc po.-l noktmozo, niarieli.i 

la plandoii,   por ko li   povn   nutrí   la   korpojn   do   tiel   ínuH.ij 
¡moj, añ diiiii li okp iisi.s jen  nun. j' n alian  m 

Untan   diim   du 

.Nil. .sod dank'  al la  Jnuia   Dio 

illjoiio kond:j- 
!'il.-i,   ronda 

ni'  liavas kañzon 

lióla 

por   filondi:   Oí ii j - nañ   oslas   sondil'okl.ij.   boiiinoiaj,   belaj   kaj 

aj piodo   kaj   stomako:   kaj bonaj, lioilili J   1" T    sana    main 

prolcrp  nañ  pecoj da ol muí jjlaso da ínt'dikainenlo, kaj 
jjreforc nañ liloj. ol uiin (Vrko intor ¡li. Dio gaidu kontrañ lio 
("inn .scnloinaii jialron kaj pat'inon. oO si- ro-Ios al li ok. post 

kiatn   oni   íorprenLs  unu. 
Sed la infanoj  doma jslro  .Miaño  lia\i.-j,i nenian  inlenoon 

por morli: eslis jam < le.slmile. ko i! i.  cnij  nañ,  finlaboros biají 
lio al noniu  sian   lokon;  al   ¡li   m.iliiti 

plnvo. nok la ne¿'0, nok la seka p; 

Jtin  ki'islnaskuii   \espi .Sil  '   .Joli 
rariüa   cirkaiiliiirat lo.   li 

labor 

venís   inallriiu 
•jinon   prelajn 

ijojn  kaj enspezis mllaii  inonotoii   no 
igi  sian   ni 
ante aj .sia  I 

•lion k aj por (.'•¡ulaiíají ltapid- 
lejnio. li  vidis  (';o  Oí it   .-lial.iiiL'iilo  tabiojn  >ar¿ilaji 

per  onlaj   kaj   arjji'iitilaj .1    ¡-'J   |H'l ipoloj. iljl 
la bonaj sendislinoj vendan por linj kn.iboj, llnj kondutas bono: 
ili oc do oinanJas pri tio, 

ro ./oliaiiL 
por ko ¡li ja no vondii ion por nialbonaj 

oblo li do\us aixli infanoj. Majsl 

ion?   Sod   kiel?   Cu al cinj   naü?   Tio   oslus   tro   imilla, (."AI    al 
"J 
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muí? Por lo* In celeraj «MIUII lin'.' No. li donos al ili alian 
kri.slnaskan donaron. l,nj bdnn kaj bouan. kin nek rompidas 
nok chuicas, kaj pro kin ciuj povos ¿oji. l;nnen ne povos ¿in 
preni  mm   tic  la ¡ilia. 

Nu infanoj: nun. ilii. Iri, k\ar: cuvi niij cocslas:- - li 

diris vcniulo i-n la roiulon do .-ia ii¡n'ik;i|i:i familio. - Ou \i scias, 
let- bodiaíí i'slas krislnn-ka \i--¡><• it>"-1 ("li oslas feslo. Tie ¡jojii 
feslo!   lloiiiau M'.-|n'rr ni  lulo ii" I.>linr«i-.  sr.l ni inn' ¿.'oio.>. duj. 

La infanoj lid okilojir- pro lio. ki' ili devas ¿oji liodiaii, 
kc   ili preskau   ronversis   la domon   per  sia  bnio. 

Alondu ¡a. kio cslus. so mi ¡ustniiis al vi linn trebclan 

kanloii. kiun mi srias. .Ii's. In: bclan kanlon tni sxias, mi kon- 

scrvis ftin por Oi tin lai;o. kii'l kvislnaskaii donacon. 
La eluloj kirn frauda bnio i;riinpi.s-rainpis sur la ¿runuojii, 

al la kolo di: si.. pairo: ¡li prcskañ ien\ cisis lili por tin bcla 

kan to. 
-- Nn! Kiun mi diris? Nur se vi bone kondnlas. Poste 

\i devas ¡¡larijii bole, en \ieu. Jen. lid! la pli '-rrandaj anUiucn, 
la pli   maljirandaj   malanlauon, 

Tid li sl.iiivris. iliu. cu viro. l,id la ni-Lrclillibojn. La du 
plej lnali^i'and.ij M'liis sur la • •cuiio'pi kaj sur la brakon dc 

la pairo. 
Kaj nun .silrnlon! .Mi kanlos aulaúe. kaj \i kanios 

|)Osle. post mi. 
Kaj nun. kun scrioza. pica mieno, proninle de sia kapo 

la vcrdau capon, majslro Juliano komenois tiun bc'ian. lxm'-on.in 

kanton, kin jene konu'iici^as: 
»lidíala tajiO do naskig' dc  Krisluc . . . 
La pli i;raiidaj u'oknaboj lends la indodion jam post la 

unua ¡uido. pli mullan penon bezonis la pli nialgrandaj. ili 
ciam forlurnis la arion kaj perdis la laklou. Sod fine eiuj sciia 
¿in, kaj jen eslis la j; randa ¡i'iijo. kiain ciuj nan. per imu fojo, 
per allaj kaj pli allaj voC-oj vksonifiis la bclan kanlon. kiun la 
angeloj nieni kanlis jo I'm memorinda noklo. kaj kanlas oblo 
aukaü nun. kiam la liaruionia \oé,o dc tiaj belaj. sonkulpaj 
naü an'nnoj  pelas kun  sincera guju la elion  dc ili. 

Ccrlc   ili gojas supre en la ciclo pro la kanlo dc la infanoj. 
Sed   liom  malp'ii   oui   ;¿ojas pro ¿i supre. en   la  unua  otaio. 

lit; 

teííi 

\Wi 

m 
i! m 

Safra 
• ' '^'^Wi^r ': 
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Rii'a, fraula sinjoro ln¿as lie. .sola en nai'i óambroj: en la 
unun li sidas, on la fina llorínas, en ¡a tria pipfuinas, en la 
kvara  tagman£a.s:  kin  scias,   por kio !¡  u/.as  la eclerajn. 

Li havas nek odziiion. nek infanon. sod li havas liom da 
mono, ke li   mem   lit'   solas,   kiom. 

Tiu rira sinjoro ¿juste sidis tiun vesporon on sia oka 
cambro, kaj pensis pri tin. kial ne liavas la manirajo guslon, 

kial oslas nenio inlerosa en la jurnalnj. kial ne oslas sulii'o 
da ::fr<i on la LT/íM.Í i j i"a:i;li:.. | kial no ola- k\icta dormo on 

la   mola,   risorla   lilo kiam  o¡   la   t'To¡a¿'a  cambro do  majslro 
Joliano. komeneo mallaule, posle ('¡am pli kaj pli laúle ekaúd- 
iijis al li (¡it  kanto insliganla  |ior ¿ojo. 

Komonco li no \oli.s pri £'i alonli. li ponsis, ke £; baldaú 
fiti i:''i is, sod kiam ili rekonioniis jam la do1,an iojon, li ne 

jioiis p!u loleri la aferon. 
!.i di.spistis inter la fing;oj sian «.vitinijijrliilan fijaron, kaj 

iris   moni,   on   dormojako. on ¡a   logejun   de   la   bolislo. 
Hi jus finis la slnil'on, kiam li ennasis. kaj inajslro 

Joliano knn plena estimo slarigis dr sia tripieiia sejl'o anlañ la 

grand» sinjoro. 
— Vi estas majslro .loiiano. la botisto. on ne deman- 

dis la rica sinjoio. 
— Jos, jo via servo, sinjoro, cu vi ordonas eble lak'uojn? 
-- iSe lial mi vein's.  Kiel multa ¡n í 11T; i n o j 11 vi liavas! 

— - Jes ja. mi liavas. sinjora mn>lo, grandajn kaj mal- 
grandajn!   Mulla j   busoj,   se   lomas   pri   mancado! 

— Kaj ec pli mulla j. so ili kantas. Añdii, majslro Jo- 
liano, mi volas Cari vin folica liomo. Donu al mi unii cl viaj 
infanoj, mi adoptos, mi odukos lin, li \euos al mi por ekstor- 

lnndaj    vojagoj, li    fariú'os   sinjoro  kaj   povos  lielpi   ankañ   la 

Majslro Joliano nial Tennis ego large la okulojn post tiu 

ói diro: yi oslis granda aloro! Sinjoron fari el iu lia infano! 
Khm  ne Biirpri/.us kaj  enpensigus éi lio! 

CAX li ne donu':' (¡orle li ja donas, lio ja estas "randa 
/el ico! 

Mu, rápido cloklu una el ili; poste nj iru. 
Majstro Joliano komenois  la  elekladon. 
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estas paslro: la du.i: si c-Uis knabino. knaliinon la sinjora 

mosto ne bozonas: K raí: jo: li jam belpas min cu la indio, sen 
li mi nc jiovas ekzisti: .loliacjo: jiMi, jen. li estas baptila l.-u'i 
mia nomo, mi nc po\-is Tonloin lin; la malirraiida .loí-jo: li 

ja csLis Inli- portéelo di- ,i.i ]>:• ti'in<•. k\.'iz;u: -in nn-iii mi vidu.-, 
cu 1¡ povus nianki «MI !a domo'.' \u. jen srk\a^ reí knahino. 

do nenio: posto jen estas l'aúr.jo. C.\ lili rstis plej k.ira al va 
patrino. lio la kompaimdi virino liimi¿tis en la corko, so mi 
donus lin al fromdnlo: nn. kaj íi liuj du lasuij oslas tro nnl- 

grandaj. kinn  fanis la sinjora mosto kun ili:' 
Oka/.is «lo. ke li aliñáis la laslan. lamen li ne povis e.lekli. 

Poste 11 komoneis fie malsupre al snprc, sod la rczullo eslis la 
sama: li ja ne sci.is kinn   fordoni el ili, car ¿iun  li amas e;r.ai". 

•-• Nu. hulioj. eloklu mem! Kiu volas foriri, farijii sinjoro. 
veturi  en  kaloso.  l'arolu  do. lie!   l'asn antañón,  kiu volas. 

La kompalinda botislo jam preskau ckploris diranlo í-i 

tion: sed la infanoj duin í:i liu instigado tiris sin ciuj inalan- 
taü lian dorson. muí ka[)lis la ui-mon. alia la picclon, alia la 
lcd-anlañtukon de sia pairo, sin alkrocinle. sin kasanle de la 

gratula  sinjoro. 
l'ine niajslro .lohano ne [tovi» jiln releni sin, jcüs sin 

inter ilin, íirkaúpronis ciujn, kaj koiuencis lartni sur ilian 

kapon.  kaj  tiuj  ploris.  plorcgis kun li. 
Ne clile. sinjora inoílo. nc oble! Peln, volu cion en 

la mondo, sed miajn infanojn al neniu mi ]iovas doni. se la 
bona   Dio  ja donis  ilin   al   mi. 

La rica sinjoro diris. ke lio estas lia aforo, sed li faru do 
por lia placo almenan tioin. ke li ne kantu pin kun sia j infanoj. 
kaj   akceplu   de li mil   l'loraiojn   pro   tin í'i   o foro. 

Majslro .lohano oí- iliri ne aúdis ¿is nun la \orton: mil 
floro.noj. kaj   min li sentis.  ke ¡>¡  pivmijias en lian  nianon. 

La sinjora mosto reiris en sian cambrón por enui. kaj 
majslro Joliano ege niiris la iiekonatan figurón di' la mil florera 
bankbileto, posle time li l'ermis £in on sia kesto. metis la 
Slosilon   en  sian   posón  kaj   silenlis. 

Silotilis ankaú la elularo. Ivanli eslis inalpeiiiiesile. 

La [)li grandaj  infanoj  inalliele sidis <ur la sejioj,  silenli- 

j.)\ 
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gante la pli malgrandajn: oni devas nc kanti, la gránela Ptnjoro 

lion ckaüdiis. 
Majslro Johaiio mem iradis, iradis lien kaj reen en la 

fiambro kaj krude li forpclis de si la malgrandan bubeton, la 
favoraton do B¡a edzino, kiam li iris al li pelante, ke li instruí* 
lin denove pri tin bola kanto. fiar li jam forgesis gin. 

— Kanti  estas  malpermesile. 
Pt.^lc gnmiblaiile li sidi.íis al laboro, kom-nci- trani'i fer- 

vore la ledon; ¿is tiain li Iranfiis kaj trancis, gis lo je, jen li 
riniarkis, ke unkaü li nicrn komericas kantcli: aliénala lago 
de naskig' de Kristo.« 

Antaüe li ekl'rapis sian buson, sed poste li ckkolcris, for- 

puíis per piedo de sub si la segon, inalfcrmis la ke.ilon, ol- 

prenis la milflorenan bankbitclon kaj kuris kun gi al la nnua 
clago, al la sinjora mosto. 

— liona sinjora mosto! Mi petas lininilo vin, rc[ircnti la 
monon, por ke gi ne eslu la mia, por ke tni povn kanti, kiam 
mi de/iras, fiar tio valoras pli ol mil florenoj. 

Kaj li metis la bankbileton sur la tablón kaj kuregis reen 
al la siaj, kisis ilin laúvice, slarigis ilin laúviee kiel la orgen- 

tubojn, sidigis inter ili sur sian malallan segon, kaj ili komencis 
denove el sincera koro. 

;> Donata   lago  de  naskig'   de   Kristo.« 
Kaj ,tiel bonan, bonegan bumoron ili liavis, kvazaíi tiu 

granda domo  aparlenus al  ili. 
Kaj tin, al kiu la granda domo apartenis, iradis sola, en 

plena sol eco tra siaj nad fiambro j kaj meditadis pri tio: kion 

havas aliaj liomoj por goji en íi tiu granda, toda mondo. 
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ZOLTAN AMHHUS 
I80I — if|31. (I'ron.: ¡rollan nmbrus). 

Lia ¿kola estis tin franca rralhmo, Itira íipan manifcstiSjnn 
ni vidas en la arlo de. Flanbnrl, Maupassant, Daudet. Jam en liaj 
sanara} hrilihoj moitlri/jis la harahlcrizaj trnjlnj de lia vcrhisla 
initiriilucro: la hlopodn al preci:a ha} ¡clara formulado, al simr.lrio, 
al   la    firma   arhilrhlnro de l' hompnnada,   al   la   purera   ha}   ele- 
qunlrra   de    /'   sliln.    1.a   pmldrmern   de   V   valoro   ha}   ,)ob,   de   V viro. 
h smd.-f.-ndrro dr r huma :orlo, ,••., s-npoeo /,-„.,:ró, la eirhon- 
stanrn} 1.a} p'isio}.ha} la melanliolio ha} ironía re;nltanlaj el ¿iuj 
c¡ pensó} donas la nuston l;aj harahlernn de, liaj novelo} ha} 

romano}. 

LA  MONM'IO  !Y.r,l)lK.\S   \KVO.\ 

piro Poiikarpo faiis bregan predikon pri la 

" K¡i;íi Oniy' el'iko «le 1' alkoliolo. Kun toiulra vo'o li 
VSj^^^dw I kondaimiis liujii, kiuj, k\ankam fonniUij laú 
r^\M'^í¿|)     la büdo de l)io, nc bonlas sin ncigi je  porkoj 

l | 1    kaj   la  aik'plaro kim   puriginta  animo,  rice en 

noblaj inleiiL'uj kaj sur la lipoj kan la laudo de patio Poiikarpo. 

íorlasis la pregejon. 
La prioro ne poiis sillico laúdegi la emmenlan oralorajon, 

ankaü la celeraj monaíioj ne iparis la rckonon kaj ¿i tiu ck- 

sterordinara efiko faris patron Polikarpon ne onlinare bon- 

bumora. V.n sia ¡jo jo t,T> "mile li cngliilis okaze el la vino de 
Tokaj; tielkcfine li rampis sub la Uiblon de 1' rcfc'lorium kaj 

komencis kokokrii, aserlanle ke propre li estas koko kies nepra 
devo nun jam estas anoiici la veno:i de 1' tagigo. Oni ne povis 

al li enkapigi ke li ne estas sur la sterkejo kaj ke propre ankaü 
nun li ja cstus patio Polikarpo; gis mateno li kokokriis. Kiam 

li malcbriigis, li devis sin anonci ce la prioro. La prioro sciigis 
lin ke kons'derante la merilon akirilan per la oratorajo, ¿i tiun 

nuran fojon li fórmelas ¡a punon; sed la mallaúdajn vortojn 

komprcneble li ne povis formeti kaj kun mikso de riproío kaj 
miro li demandis: ke ti ti saina IKIIIO, kiu trovis tiel <lokventajn 

vorlojn por brulslampi la drinkemon, kiel povis tiel teruro 

forgesi  pri si? 
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Rial  vi trinkis   tiotn   iimllcV 
aj £us.le \i':: 

Patio   l'olikarpo 
\iinskrapi 

gralis  la niikon 
an  r-eukulpigon. 

li   denuuulLs  Un. 

a |    \ore    ll    Sill; 

HIII-IO  un   Innkis 

-#\ 

•i '.;•. 

m 
•   SO-I1'! 

la pl 1   uial^ranilau   n 
keikr. Ifiiln, peki per la \iniii 

Tiu I cmpe mi mu' muí  iii.ni la inalboiion: 

si; un su l'ok; alki 
Malboue  \i  del'endas vin.   íilo   L'uükaipo  —•   ri">| 

j. 1.a spt:rlaj pacana] aúloroj a-erlis ciam kaj : 

iiacnciiloj  m>.ii'a 
lrinko nú  ntir ne 

uneiiio "i 

Crrr..,  Hnrrlnnt  kaj  Ycnt, 

•   oni    Irii'.kas    -    resp 
iiakl.inle   inter   trinoj, patro l'olikarpo. ''MNI S 

liinkas mulle, liain uni loriresas pri rio. ilo ankaú pri la pe!» 

Kaj kiin lia lrminleuro, mi JKIMIS iliri: kun liu r-.iukla eelo 1 
trinkis mulle . , .  nor peli t kapo la h  ¡.'rancian 

io ankaú prospi 

— Alifi .pi^is   la   pnorn, ruine,   sin 

.rel'i la tonto. I'leksu vían ínteneon 

la pri.ividi'iiro. Se helpos vin 
se ¿i ne lielpos . .. e¿ lianí vi 
la cielan   frraton   sur la ^usia   ui|<: 

pn-c 

akiros la  pardonou. 
lion, kio estas malcerta 

Sed 

kaplos 

al pre^o.   Ivonl'idii \in   al 
vi ne devos sin  riproii; 

seiikulpi^oii ke \i seréis 

ij i>¡ liu \ia MMikulpi^rO 
i   eerlau   pekon.   limante 

lespondis pairo l'o'.ik 
bald: ii li añonéis  sm Ue   ree li   \olus   lari   preilikoi 

kaj éi liun  lian  de/iroii, kompreneble. oni uilonle ])'ienumis 
Ci   liun    lojon   p ilro   Polikarpo   oraloris 

nalutila   eiiko   de 1' all.o'nolo,   sed   nun ne la   di 
brande liun de la vinlrink 

•x el iiono nialulilas mullo'.. 
h  pellín 

.u^erojn   d 

viulai kolo 

Al la ioro piaras la parolo. 

te la spi 
(.)ni povas vi 

rio ka 
di — li laiidis 

pripenlo   parolas   e 
patron 1'olikarpi 

1 li.  Si neera  pripenli 

m 
• & 

•\ié 

l! 
W\ 

i- li'' 

fe1 

:$H 

... ( ^mii,- )• ,&jháÍlMJr\ 
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-    kial   \i trinkis   tiom   mulle?! li   deniaiidls   lin. 

Kaj ¿usle \i?! ... 
l'atro   l'olikarpo   «jfjilis  la nukon;   kaj   \ere   1¡   s 

kunskrapi   la   p!e¡   lionan   M,iikulpi;_ron. 
/,,   ,1,- I' |.llmi,   un   Iriukis li   kl.'i 

la pl 
I   ilil   111.: 

II    llia.pLHIOll Mi U,   [I ilro,  ki- iiim 

il.-is l;t   lente 
as  iiur  iiiiu   mam 

iokí per la \inu;i lieslo. 
ir   l'orpeü la  iiiallioiion : 

Malli. 

la üliroj  <le 1' 

\i  del'endas viti,  íilo  Puliki 
sperlaj pa;,'anaj aúloioj a-erl ka .i anki 

•iciiL-iiloj  in.--.risi 

rinko ne  uur nc 

is L-iam Kaj 

H'IrrlllM  kaj   Venus 

Lnnlraii  la karueino, 

liir.ka -     lespOllUIS 

:itro  l'< 
trinkas mulle,  liam oni   l'oiye.->a->  p n cío. no 

kai kini  lia 1 i'imiili'iu-o, mi 
i- pcli  el 

MIS (lili :   killl   luí   sankla 

a   k:i|«. la   pli   gandan 
JO ankaú prospi 

ju^'i.s   la   pnorn, se   üI'IIUN kaplos 

lento.   1'lrksii  vían  inlencoii   preferí- al prc£o.   konl'idu \in  al 

la  pro\¡deliro.   Se   lielpos NÍH la 
se ¿i ne  lirlpos... ec  liam  \¡  1 

i  ne (levos  \in  npron; 

enkuliiiu'oii  ke \i  .seréis. 
la ciclan   frracon   sur la yus 
akiros la   pardonon. 

i¡ ci   liu   \ia M-nkulpi't) 
Sed rían   pcMin.   lunaule 

tion. kio estas ina .leerla 
ilro  Polikar 

Kai   1 I   baldan li añonéis   sin ke   ree li   \ohi 
kaj ci linn  lian  de/iinn, koniprenelile. oui  \<iloule plenuniis 

Ci    linn    loion    pairo   Polil pin    p, 

íalutila   t'l'iko   de 1'all: 

:arpo   oralori enove   pri   la 
oliólo,   se 

',c el Dono malulilas multo! 

Im  novas vi 
ilacis la 

di — i laudis en 
rio  k¡. 

ne la   dan¿erojn   de   1' 
i tris  per vijilaj koloroj. 

si palron I'olikarpon 
j   vera  pripcnlo  pi e!  li.   Sine pripcnli, 

lííM 

m. 
lié 

1 /'<i* 1 ÍÚJ 

a^fittik. 

\m 
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'Jiaj .>ij»i.*rlo; ciu «levas ivkoni kc; lili i"i lionio sci.is kion ii dirás, 
kia prko in' I'slis do lull- vana. Kr -f pur ¿i II in.'iliililis ;il H, 
.samle.mpc li akiris spiTlon : kiamaiiii'i-u tiirni ki sciispurlulu jii 
mi la ¿listan (lircklon. 

Kaj   li in'   pinks   Mil'iri'   lii'iii    l,i    pioiiilciiroii    kin    zorras 
kc  nenio  forpasn  \;iiii\ II'   ni-  !;i   malliono. 

S'll      pii>     Mll'.'arili'lllo   ¡i   lli'llii.ll     diris   ill     jl.lt ••< >      I'olikarpu. 
I.i  liiii^ k" j».-. I :••.  I'Alkaip".  ¡i..-i:,,i.k-;!i¡.'.   ¡am-  M • • I i • a - i 11L ]"-_.; • •. 

.Ini   rslis   >;i^.i   .•iiil,iu\iilii. ear   pairo   I'olikarpo, andante 
la  I'lalajn    vorlojii  ill.' ,-iaj    knim'oj.    tli'iiow    I'lisnii-,    pro   gi'jo 
pri   la   sukre.sa   parolado.   I,o     mulle   ei   la   I'atna   nek lam     de 

la lal'ilon.' 
Sed   i'i   tilín   I'D ¡«in   II   11 • •   kokokrii-.   vd   lnirlis,   diranlc ko. 

li <_'slas lioiio. 
I.a   poslan   l.i'.'on.   kiiiiip"i'iii-lili'.   li   dew-,   ru-pondi   pri   via 

Kial   ii «It-ink!.-   .i.'in.u':'       «l.iri.-HKli-   lili   Ja   pravo. 
I'm   malc-pcro eksknzi-   .-in   pairo   I'oükarpu. 

Miaj .-• 1111 >;i •'• pi'.'doj rslas picnaj «If ka'oj kitlj si'iirese tt.v- 
mi'iilas min iknniii'. Kaj tin n korpa linliiro romcmnriíjis al 
mi miajn animajn do'o:oju. Ke \aue mi klopodas, mi i:c[i>\as 
akiri   la  animan   peiTcklertiii. 

- - Kaj tin t'i mallicnila drinkajo liavas tiun et on kc ¿i 
fnrj'i'.-ii.'iis Oiini «IDIOI'OM. .In p!i one oni lilnka- ¿in. des pli ¿i 
konsulas. Kiam mi jam tiinki- Ire ¡nullo. mi sentís kc mi «'-las 
liel forla, kifl k'ono kaj liel .sankla. kiel ewiiiLreiisIo. .Mi no 
scnlis miajn kalojn: mi -cutis nnr la animan pat tin do 1' 
felicnloj. I'or liu c'i kclkmomcnl i .-ankle I'clii'-o mi trinkis. Mia 
kulpo,   iniii   plej   ¿.-randa   ktiipn! 

.Irs. respondí'»    la     prioro.      -    iji     lili     mallieniu 
rlrinko liavasla iiicnciilan even... sed kioin vi «lewis rcp.-ifri 
por tin ma!lon,L.'.i «'lirio kaj k.ci kiaj nziii'-rcntnmoj! . . . Pro 
kelkmomeiila bon.senlo \i deparas pfi- lul-!a^a kapdolmo. per 
kt>i-pa kaj anima minino. Alifoji.'. se via animo d'iloras, sen'ii 
sani^on «'ii la pro^o: kaj se ]a kaloj (tirillentas vin. «jllraiiciLru 
ilin. Kaj nun. por kc mian konsilun pli IXJIIC \i gravurti i-n 
vian   moiiioron,   nun   lairtm vi   mcdilos   on via óelo    kaj    fastos. 
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•iloi noruouo        •    rcSpOIHllS tiro    l'o'.il, 

ploj   proksiinan   lojon   doinno   pairo   l'olikaipi 

dovis apon cu   la itn  lulc no i>l:n"'is ;il  la  priora 

ko prilro  Polikarpo  ice (ondeas pri la  malnli'a  ofiko 

ikam   ,'•!   I 

•   d-lali-ila! 

lull    IdlKIl ,1.1»   Polik; 

I'lit.-iin   aforom. n-.;ii!a   Pur 

MHO oslas ankorai'i pli   llantera, di M- CJIII  In- inalollo do^ir; 

bridón. i';ir la   ri'irula   u/.o   do I'MMH-IIO   corlo   uniólas   la   koi 

m 

IJ  la   pnoro   hone   l.onjoi, 
«If In    Ilia    oralora'io    li 

dm   l'oi; irpo   anuaii 
IIOIIIS    -in 

vindi'inko kaj <'\ iilcnli' poe evili la ii in^cnm 

li  pu-iiiri)!'} ti.itn   ol  la   T< li  pli'üi' lnaoeniiis 

:kaj   roe   finis :ail> la   lalilo,   Tio li  a .orladis  Ko li if  o-las  homo. 

•«lfeapadis.   kria.la 

VI   novas   ili-i 

M   dnnkis   di'iHiM".   niallolu'nlo.. 

loslan  la'.-on klaiu r:!'"> Poiikarpo. i 

s  anlan  li  por  i'ksrii.  kia   ponlo  a!oi 

mi!  ]n'i'/.fiili   ian   no\an   M'riku'pijtoii 

doniandis !in 

durtninto siail 

lin.    - C: 

I.i   jam   oslis   scivola.   kiainanioro   klopodos   pra\¡;_;¡   pairo 

upo   sian   iii'pra-,¡''i.'lilan  kuiidiil'm,  kin   co  noniii   cslis  pli 

nokompi onolila   ol   ihisl'1 cV I'm ii   nor sia  Inla  ciok 

Nenio,  ilmii  sia lula  vi'.o  lnklis  konslanlo  kunli 

ciic-M)i!'o ni' Irinkis        improvi,'!'. !a sindclY 

pairo   Polikaepo. I,a   alkoliolo  t'-las   solid 

SCII'IICO    povas   1111 !.li-i   .-mk.f.i   la 
la  noeosa  dnza 

I.i donas   lial • in   ;:in   OAUOIIU 

lll>o    M'lllMI' 

•n in   je   nioniUauionlo.   por 

naro   do   Dio.   Ankaú  la   voti- 

-aiiCrn    io   inodikanicnlo 

k; :i|  U7.li por nia nulo.   Mi  It inkis por aKi ri sporlon, por rokon 

kin   oslas I'm do/.o,   kin   la voiioiioii   do 1 alUoholo   nolih^as   jo 

dikamonlo. sod  li -danr'nido mi  o.rarts  pr i  la  dozado 

ti   mi'iiscHfiis fiipono'.   -  -   k nis   l,i   priori No   la 

soionoon \i !;i  I'lirion  iloai Ian do la drinko! Sctl vi  ia 

no ovilo.s la  nioi ilila.n  pinion, rae   jon.  por ;;oma| 

mosas   al \i rhisporan   \iar,d-iH.niL.'ajen'. 

no mi  tnalper- 

'Ml 

i \mi 

»'Ai^i 

\W 

í-Jü¿¿¿¿^.. 
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liodaiirindo ankañ <:i tin sovora |)imo no plilioniiris patron 
I'olikarpon. Apenan li linis sian kvaran predikon, en kin li 
e.ksplikis per brilegaj vorloj ko mir linj povas pretendí ti<jl 

same la nelan, kiel la teran I'd ¡ton, kiuj períekle povas sin, 
reten! do la ¿no ilc I' alkoliolo, <:£ do la ¿no de |J 1 ej maliiiullu 
da idkolir.li) -- li  deno.u d.r¡¡¿i.s liori/onlala. 

S-d ,'i linn l'..j..ii .-ni. la labio ]¡ dins ke !i .-la.-, sin..-era 

j.ork...   o:ii   d . la-ii   lili   en   paro. 
Kaj pi.- m.-ii'Tirj li frninlis; eerie li imy.'is keli knsas 

en kolo. 

I.a   prioro   nun   jam   Ire   koleris. 
.Mi \o!us srii, - li diri-, kiaru pairo I'olikarpo bon- 

tanlc eniris al )i por poli pardonon kaj indiil^oii, -— cu vi 
(rovos ankañ nun ¡an novan preiekslon'.'! . . . Kial vi drinkis 
denovo?! . . .   On \i   povns   diri? 

J'alro I'olikarpo okirralis la U\,rmoiilon do sia rorbo. sod 

nun   jam   nenian   n.i-.ari   pnv-ks'.on   ii povis   el;;rali   de   lio. 

'¡'¡mil loiiL'e li M-ic'i- la ro-pondon kc la prioro ripolis la 
dcmandi.n: 

- Kial vi drinkis? 
KM la voco do 1' prioro eslis tiom da minaoo ko on pairo 

I'olikarpo snbilc veki¿is eranda decido. So oni no trovas akccpl- 

eblan mensogon, nonio e.-tas pi i saga <il est! sin.ora. 
I,i  fcrinis la okiilojn l.a j ktin nialcspera aiidaro li respond is: 

— Car  drinki   oslas  bone. 

Ka   prioro  opiniis   ko   li  no  añilas  l>ono. 

-- Kion  vi  diris? 
Sod la krodo do pairo I'olikarpo eslis forUi kaj so li jam 

komencis,  do   li  konl'esis  pleno. 
— Car drinki oslas, bono -- li ripclis. -- Ka vino estas 

donaoo do Dio kaj mi in: e.slas la mina kin respoktas üi linn 
donaeon. Ankafi Noab tro\is liona la vinon, tamen li trovis 

j.ardonon ardan Dio. Kaj so ¿i e.slas liona, ¿i no povas esli 
doslinila por lio ke ¿¡ rosin nonzala. So la mnlsa¿nloj no 

bezonas ¿in. so okzislas kinj lasas ¿in kio ¿i estas, senkompalc: 
mi Irinkas ¿in pro kompalo. Añ en aliaj ¿tin ¿in? Cu la 
knlpaj? Añ eble la senkrednloj? Kial ne ¿mi ¿in mi, la 

bonkrednlo? 

fop.     «a&s? .T. 
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j   ri  di ras  lion  í'i. iili — vi,  kiu 

por liel belaj prt'flikfjj kon la d rniucnuiii: 

M nli  konilainn :is la driiil.emon aukaü  muí  —  irspondis 

pairo Polikarpo kura¿e. - - Sed ]a vero oslas I lia kaj la li 

slas  fa 
in   Tal, 

a I  una  I alomo  liav.-i liiui seiikiilpiyon ko, kiol 

•Ilia,   mi   oslas,   lamen   mi hálala 
Jnpodas k. 

nlojii   mi   ¡-olon 
oku maliermu   la klarÍL'ii al la   sensper luloj, 

kondiikas   la   dr 
(lar la vi slas k-lk 

Jiill   l¡   ÍOLM- 
pro[irc lam 

mallo. iii!(i:i  <•:'. 
on ¿ri;i  bullero. 

la  bala 

.l.i:n so'.o pro lio mi mcrilas la 
'u; • la annilo di: la   salario,    per 

l-.'iliioa ka j daiinion, soil la \iiio 

oslas donaro do  Dio,  por kiu  Li 
vero,   la  l'er\oiu!on   do   lioiio.   '¡1 

mr-amiiHiloii kaj   la   inodor.ilon 
\i  moni  tlin 

la   lioinon 

a   modera  Intiko  ankorafi  pli  0011 

ol la 
— ("¡i 110 nmolas. Aú iiliiien.-n 

jen,  la lula \ivo si-ur'-se nun' 
liólas pli ol ali 

liomoj  no 

modera drinko esla 
La prioro <M:| 

— Do ini 

F.hlo   ankaü  via pe: 

,;o. 11:1111 i!i koiilenli IUM- la ir.odoreco. 

Ii   dins   poslc 

ii>  oslas la 

;ai   anonoii   vían   \oron. 

OMdOIllO . 
¿,'i   • -las   mir por lio ko por   liom   pli   "/randa   kapalilo   \i   pi 

laúdi la virlon kaj  loni  ¡'or do aii liallioiion , 
vi  fomentos ioni arj: 

boncf 

ku'po. kiel 
ike vi povas anoiiri la virlon i;iioj, 

la soion   lolori.  reziíjrii kaj  inalhavi,  kin  o.-las la   Ionio  do ("in 
vivo kaj sano! 

Kaj   pairo   Polikarpí 
liom   ila onlnziasiiio,   por 

tik.ifi plu l< un   lia   vervo, 
ij   vortoj   konlraú   la  :il- 

koliolo.  kun  lia efik :i  su\re.-o li pn kis  la  ule on, 11111- la 

akv ko   baldan li fondi   la   imii.-iii   anlialkoliolisla 
federación,  la   sSooielon   do  Absomlaj    Mi-liiiunniloj. 

'•/}> dú 

# 

i 
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TAMAS   KÓHOIt 
i «O;       Cl'niii.:  lamas  k.'.lior). 

Lit iiiiuu rrittistn tin i' rupidr t/rariilnrliiijiiila liudapi-sl. I'irinc 
mahjnjn, iom nuilriirmii vn-kislu, rl kin plrnr. munlcus In hutiiiiro, 
sad tiom pli irijn.i In iiiinin. I.i jmjns el srrrn- múrala vidpitrdclo. 
luirla   dialrklil.-'iilo. 

i 
i íi'i i 

•!'S¡I  ! 

!ii ! 1 

(':!•: I.A   \!',i:\l!\  l'.WDO. 

minio iris k.-imanle Ira la li,iiii;)i) ;il la rundo de 1' 
arbaro. 1.a Mino siir.inlis 1¡M per lal'o de nidioj 
kaj li Joli.s kanlante M'.'III ¿apeion en la aeron. 

J Kiiini li atináis la randoii de I' arbaro, la diioiion 
de iia \'vii\<¿a kovris ombro. la alian dnonoii hniüu'is la simo. 
Nuil li jam ni' kanlis. li íajl'i.s. Lia f.ijl'o. k%.izan lurdolrilo, 
trasaltadis la alijaron kaj aliñáis la orelujn de iiniljuna liomo, 
kiu, apocante sin per noda bastonu. prnadis ekslcren «1 la 
arbaro. .(ns li aliniri.s la raiidon, kiam la ¡nimio, kiin lañta j 
¡íojkrioj.  masis  simron   nrkañ   .sia   kolo  por  sin   pendií.'i. 

I.n  inoljuniilu:  .le  la  amo  «le   Dio,  kion  vi   raras':' 
Ln juriulo:  llej-liaj!  Mi pendidas mili. 
La innljiíntila: Tinm Dion, ¡nimio, ne forjcln vi an vivon, 

kin <"IJ1 i" liavos ankorañ mulle da bn.no ka j líelo por vi, Kial \¡ 
volas  morti? 

Ln j'inulo: Mia koro ralas plena di' plo/.iiro. kaj mi sentas 
niin tiel Mira! Kaj i'i lin bram'o tie! allome 111:11 riifarilis. ke 
lili   [icnsi.s:   ostns  hour, se mi   .iiiipendiciii   mili. 

Ln innljuuido: Vi filas srnpriprnia biilio, kin Indas kun 
mi, ne kiin la moiio. 

Lti jtmulo: Neniain spertu pli da malrespekto konlraü vi. 
lio maljmmlo, ol ini senlas al \i. Via ¡ liaroj (vla> hlaiikaj, via 
vizajfO   inal£oja.   Kicn   vi   penadas,   liona   maljuiitilo? 

¡AI  mnljuiiido:   Mi   ripozis  iom ('i lie, re  la  arbara   raudo. 



TAMAS KóllOI! 

lili     ICC'llOI     CSlllS i|   lina   ;ii! )   |i 

11!  oki 

jilli ilo:  Vi ll'/.il    |MI 

Kiel  maliíajaj  vorloj  kaj 

del'   \iv< 
;ii'i   iiial^jii fe 

nrr ¡nnut 

ilo:  K¡ 

.11   VI   MI1   IlílV )¡lll(lll.   kie   M 

nri.ou. kin   ki-, 
•iljñnnlo:   Mi   h 

:ili'inli  l.i  morlón? Cu 

iiaj. 

million. Iiiiin :>kdel 

lllOI'li    Hlll'.ll'l 

is nepon. sed lin nc kisas ni mi !a 

>j :ni ni- renkonlis la ¡iojnn. Kaj mi ni-' 

Kiel Milano.   Ill 
ilitinteiniii'   mi   |i; 

'  •   "     •   '  li,  L.-ipri 
lililí   dildekkvar.in 

l'lnil III      ll 

Kiel  kn k.-i In  flnmii,   l.i   beliin   kniiliinon. 

In   iiuiliiriiii   l'riiklnii   kaj in   Iremanlan   ;irl>oi'oli< 

al mi rio:  lu  frnklo. la hela kiialiinu. ka i  mia 1 

'.I   rl ileli 

i j  mia koro oslas plena 

e/.tiro.   Koiiipiitiiulii   nuil ¡unido,  kirl   mi   povus  doni  ¡il   vi 

lOni  01  ÍI\: 

'AI ni'i! iiinuln:   Ka i  lanu'ii  \i  volas inorti 

•ilo:  Ka i  1 

/.. ni'ilji 

I  lumen  vi  \olas VIVí:' 

spL'i'O  retoñas  mil 

lAI jtinulti: l,a pli'iiiiii-.iio  i'oi'si'iidas inin.  Maljimulo. esta 

ja   luto   cu'nle.   kion ni furas,   la {•< 

fari tion. kion ni volas. Jen. kiain 

'la   jifero  <;stas 

il 

<e   ni   poví 

kaj la arbarranda ventelo lialanris 

('on, kva7.au viza¿o de feino apeí 

ride''is  ka i  la  feino  ndelis.  ka¡   de 

ío bnlis al miaj okuloj. 

al  ini   i-i  tilín beleifini liriin- 

iinluñ mi, kaj ka i   la  arlii 

kaj   fetioo   t'lnslri' 

idiir mi:   íiendiiru   vin,  liemliu'ii   vm 1>' 
IAI  m/iljunulo:  Kaj ni nc  i'slns  vcninla.  nun   vi   ja 

stus inortn  kadavro.   di vi nudas  la  kor nikon'.'  Oi   jam  eslu^ 

eltraníinla  vinn oki 

Nenio. 

Via  hela.  1) mondo   jlllll   esllls   tii¡í|-; 

de r 

jnnv.'n:  Tin  oslas 

rlinto.   Mi   koiiipata 

.le 1' 

MU.   nona   mi iljuuuli 
vi  neniain  eslis   l'elira.  Se  mir  diini   motílenlo vi  oslns  -onliiiln 

ríH 

m 

í •••' I 
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2.?// TAMAS KÚBOR 

w 

kicl (Jolri- cslas \iu. w no bodaúriis liuii, 1<iu morías anlañ ol 

l.i  dolió  lardos maldolfia. 
í.n ituiljiiiiiilo: Miaj iiialjiínaj okuloj \idis nuiltítjii fclic- 

aju   liomojn.   nnj   ahomrnis   l;i   morlón. 

I.n jiirmlo: Ili ja no eslis l'clita j, nur avara j. Avarc ili 
kolcklis la mhillloju. kvaz.m oni povus kolokti la lonipon. linn 
mundo phi-, nan inmolo .•"• • - -1: i - iln in'iiul"|. ¡mi' ini'i. I.a 

amo ola-, x.la louira LUo. I.i IVüc'v. da- -ola .-.piro proímidi. 
Saniíi do rapidí1 la kisojn, car mal'' iieniun el ili \¡ konscrvos, 

\i nur ckeiiuos ¿'in. Cu tía <:tip<>'.' .leu, maljiínulo, ])i'0 tio mi 
prilimas miau Mirón. Mam nmi ni liavas. kiain rio ansias 
bono al ni. liam inorli. Kiel la ainoina uioiralo. ji-ii la plcnoco 

ilu la \¡vo, kaj ni- la ínalrapida larijjo, la r>Tta miziT¡i;o, la 

sonroja orfi£o. 
¡AI nviljiiiiiilt): .\c doras moki la hlintliiloii. parolante al 

li pri   koloroj.  kiujn  li  nr  konas.   je   kiuj   l¡ or krnü   ni: povas. 

¡AI jiiiut!i>: lliirardu i'n la spi'L'iilon kaj dim: ill cslas 

dozirindo   por   Mira  junulo   l'ari^'i   lia.  kia  vi  oslas'.' 

I.II iiutljiíiitito: I'YIira juniilo noniain fari¿os lia. kia mi 
oslas. I.i far¡¿o> Mira mal ¡unido, kaj liaj L'ojoj same ek£er- 

mos.  kii'l la plozuio  «l- I'  animo  posl  blmdiira  somcrbrilo. 
/.'/ jiiniiln: Si' mi cslus con I jara, lamen mi ] n-nsiis nur 

pii mia jnneco. (':i liim Mirón mi nciiiam pin pinos akiri.kaj 
ja por lin. kiu br/.onas r¡ linn Mirón, alia Mií-o nc estas 

Miro. Adiaú. kompaliiiila mal ¡mudo, ne cniharasii mln pin 

en   la   plcznro   ilc I'  Miivi   unirlo. 
¡AI ninljtiiiiilo: libio por morirán ekkroskos ¡c floro ti 

noktc por \i. Kaj \¡ iitorlus. nc srianlo, kc chic la morgaüi 

estos   mullí-   pli   líela, ni la    hodiaíi'.1 

¡AI jiiimln: l.a morirán cslas riam pli hela, pli riela, ol 
la hodiau. ("¡is liam. kiam la \¡\o aliniris sian tairmezon. N'uii 
mi cslas [llena de la konsrio pri vivo, kaj venos la morgaño, 

kiu ilonos al mi malpli mulle. I,a \ivo plensiiUis mían arbou 
per floroj. por kc ¿i povu poste do>iri florojn de la arbo de 

mia vivo. Mi trompos v i 11. ruza \\\i\, mi akcoplas \iajn florojn. 
kaj  po.sle. plensarC'intc Tiiin. mi  forkur.'is.  livor! Vivn la moiio! 

JAI nwljiinulo: l.a vivon vi ne povas Irompi. Vi saltos en 
lombon. káj viaj  floroj  restos ri tic. 

\\% 
'•' .¿¡sy^ • i tiiliiiaA' •" 
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TAHAS Kúl'.Olí •2:¡:> 

l.u junulo: Sod mi lie \idos. kirl í'orslokis ¡üu de. mi la 

lempo. Mi no scios ]iri lio. mi no ploros pri lio, pleim dedanko 
kaj amo al Dio, mi ekdorino:, en mia pompa  llorado. 

La nuil junulo: Vi ja ril'ugus di' la morgaño, kin «-tas 
la i-nlo de 1' vivo. Di- posl mia itifanago mi atondas lu llior- 

gauon. mi iras, kmi k:ulnk;i ¡ l"ndonoj. aulaii la morgañon. Se 
01 liuii morgañon mi a'.ln.Mi- ankan mi vo' >nle murió-;. —*-«1 

kan s\ito sur mia l'ninlo kaj kuu amara ('-.agreño ni la ko:.i 
mi iras anlaü gin. kaj se venena sorponlo siblus al mi, mi po\n> 

ir fingí pi'r miaj nial¡iiiiaj piodoj, por mili sa\i de gia  inordo. 
/,'/ jinitilo: Mia niiirgain> o-tas m.ilanlaíi mi. Mia aniatino 

ni'iiiam plu estos tiel bola, kii'l liirran. Miaj br.ikoj nenianí 

pi-cinos sin liel for lo al mia brusto. kirl liierau. Pn-l mia kiso 
si neniam rugigos lirl (Viste, kirl liierau. S'-il konipram. mal- 

juntilo, mi 110. vnhix niorli.  mi  nur  morios. 

1.1! niril junulo: Mi no nimios, mi nur vo'ns. Kulpo oslas 
foriri do la loro, anlau ol oni o>lis l'olira, kaj kulpo o--las 

forlasi  la loroii. kiam oni  oslas  Mica. 
Lo juniilo: No trompii \in moni, kompalimla íualjunulo, 

vi iras al la vivo, kaj vi -.mas al la tombo. La 1'oliiVm vano 
vi jam atondas, gi oslas inalanlaú \¡. Por folien oni bezona.s 

junecoii:   kiam vi   oslos   juna? 

hi   ninl jurado:   Mi ostis. 
1M jniuilu: Kí: so vi oslis, tamon vi no osl¡>. La fclirnn 

vi reukonlis jam antaú longo, sod tiam. atondante jo la mor- 

gaño, vi forjo lis gin do vi. Kompalimla mal ¡unulo. kin aloud:.* 
ion   do la vivo, al   tin   gi   donas   nonion.   Adia i. 

IM mrtl junulo: Do, óu vi nc morligos vin? 
Ui júnalo: Ankañ tiol ostus estinto bone, kaj ankañ jene 

estas bono.  Al nonio mi  volas min ligi.   \diañ. 
Past íi lio la junulo ¿ojo. okkriis kaj malaperis en la 

densajo de 1' arbaro. La mal jmmlo forte aúskultis gis la lasla 
krakelo de bramo. Posto uoesprimobla gojo ekbrilis on liaj- 

maljunaj okuloj. Nomo la junulo forgesis pri la siluro, ¿i 
rcslis sur la bianco. 

La m/iljunulo: Kia  feliiVi! 

Kaj   li  pendigis  sin. 
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JENO HKI.TAI 

llioijrrilinjii  nolnjit  vichi  sur ¡xj.   110. 

•i'i J" 

IP w 
•ill'! 

'ill 
#11 

MH 

KAkO.NTO PIU  L\  KK \TI\O.I  Tl N1)I::HI.\K[. 
i. 

azPVflKH   ralírioj  Tíindénaki  eslis tri.  i)u  el  ¡li  eslis virlaj, 
—Ijffi--    \  \~?     lii   Iri.i ni',   I.a   nonioj   lie hi   (!u   \irl;ij   eslis 

Klla k;ij Irt'ii.-i, la newrlan Irian onl nomis 
Punjo, íi ec lie esli.s aklorino, nur lia .s/io."- 

(jirl. lio estas speklakla i'raulino, kaj, Kiel tia, 
si vivis malnioralan \i\on. Car >i liaw's uiiiiiuiraii tie lic-en 
arnikon, kin pri/or^is .sin, grandaii lo^ejon eslabligis aJ si, 

plenslopis sin per mono kaj juveloj kaj fn-neze aOeladis pur 

si rolx)jn. 
Klla kaj llena Io¿is te Punjo, ili rirews de si veston. 

capelon. jiivclon, moiioii. ear Punjo estis buna fratino kaj si 
alleslimis en siaj fralinoj lion, ke ili estis virlaj. AnLaii Klla 
kaj Ircna estLs i'i'-r;ij [tri lio ke ili estas virlaj knabinoj. kiuj 

ucnion devas doni intersan^e por la lo¿ejo, silko*lniinpoj. 
plumaj   capeloj   kaj   laksuoj. 

Klla havis cc kruinan inolivou por esli fiera. Si aspiris 
esti instriiistino kaj la diplomo jam estis eu sia poso, nur la 
nomuinon si ankoraú atendi.s. Sed la nomiimo malfruis, kvan- 
kam mem la barono - la barono de Punjo -- nialaltiqis sin 

al kelkaj cefurbaj komitatanoj, koiisilantoj. cc al la urbeslro. 
Male ••- Irena estis revenía vLrino. kies mira sopiro eMis 

la edzinigo. Kd/ini£i liotiesle. caste, kiel alia j estimalaj bur- 
¿inoj, kuiri pioprarnane eu trii'auiln a lo^ejo kaj mallaúdi la 

.servistinon,  lio, lio. er  triafoje  bo.  ¡eu  kion   si  sopiris,  si vivis 

[li: 
VSR 

..__¿i¿j¡¿¿j¿¿is. 



JEN6 ¡ÍEIJ'M va 

por tiu son£o. soiipaeienie atondante la savantnn  virón, la suv- 

nnlan ed/.on. 
Rui ili  Jilendis.   Ili Iri atendis ki; 

la iiomuiiion,   liona lili» 
tic la fratinai rcv 

•il/.mi  ka i   Punjo la  lile 

J revoj. 

lun   liclan   I.'IL-<>II   l-'.lla  !icjuiviiM-nis kun bi'ila  \i/.a¿o. 

,ír}\      ! 

I 
lamen eslos uoniuiml, 

umo, sriiu'is al mi. 

kin  dependas  inia 110111- 

ki; H alenda*  miau  vi/.iton  liodiau poslla}»- 
i.   La >ni|(iii 

Nu.   liiiliue!      -  diri-.   I'unji 

A 
.aj   ¿ems] 

uienafi   \ia   lelico   jam ii-olv-niiii: lis   liona 

me  si  alüonis: 
Sed   kie   mairruas  la 

lio  í'iuj   tri  d n   IT\OJ. 

Mi   \idii-   iam tlilis   Punió kc   mi   moni   dovas 

muí   llUliSI  ei 
\i  oslas nnill Hile  lili  nía 

run.   \ i  mom   nonianí  ,-U'K 

ría.   Do mi akiios al 
\1    Mllll-»...    NI    •illKOl.'saS    lili    IIO 

¡ikiri ert/on 

diris  lrona 

'unió ri''a rdis korlusite al  In 
S tulle ko. ni no ponsis pri la aforo antaño. YiaspccJi mal- 

ricji   frju'il 

moiidn 

ni»   vano   aloi 

larolas la moni 

tondas   la    lalielj n   prini 

t.a   kaval vroj   nu   kura 

l'.n   la   nuiw 
s al vi  prok- 

sumin.  car ili  jiiMi-jis, kc   M  no  liavas  ce  nnii   urosoí osou.   Sod  la 
kavaliroj   trompicas,   l'.n la 

al  vi  'íO.OUII kronoui  por  dolo 
mina   inuniou lo   mi   decidís   de 

liona  apenan  povis rkpjiro'i  pro 1' relie 
Ihidokiml   kionoj 
Vi  estas la   nlei   1 

si   diris   post   tro   lonifa   pauzo. 
I entino'.      -  diris Ella  kortusile. 

.les.        diris  I1 unjo,   Km   nu 
ju \i dirás,  mi   estas  l>ona   knabino.   'l"mj 
stas mia  lula  mono.  Sed  mi  donas  ¿in a 

•m  estis  kortusita,      - kion 
in.nnn   krono] 

|ifi 
\f 

•ill. 
'é 
i a 

¡1 

illa  ¡Jim anUiu !JI leatra iiie/.enl.idi wins do liu sin joro, 
ependis   sia   nomiimo.   Si   estis   iomote   inalhouliiiinorji. 

-1M 
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Cu ¡o   malagraLila? (ieiiüiiiilii   Punjo   zor¿ru]ilunc. 
lo tin din's  Klla. 
Kio  okazis':' 

üa^aleio . . . I.a alero CSIILS cu urdo, tuj mi estus iioin- 

íimila. :<•<! liu (K'jti •n.ii.-.ti.s, ke li ne .•iranios la alerón SCIIJIU^C 

Cu   li   volas  jiioiMMi'.' 

lio.  ¡uii' ni'.  Sed  ¿ajne lili ekplaOis al li   k.ij . . . 
-   Vero? 

Punjo  iiii'ililadi.s.   Aukaii   Irena.   Kila  >ilenlis. 
Uioü   -.i diri.-. al   !i'.' ili'iiiaudi.s   Puiiio  j,o-[  ela pau/o. 

lio.   kioi:    mi   povi.-,   din'  .>i   li'.J ••k.-i!li.   la   o I <-n< í i Ui 

VOTO   di'    Klla. (ai    vi  imadas,   ke    mi   piu    parolas,   kr    mi 
poms   ¡tin   pároli   ku:i lia homo.    Vi    konas   miajn   pi-imrijtojn 

k«j.. • 
.Mi   pelas,   pelas, ¡iilerkrii>   --kiaiíaülc   Punjo ne 

IiiLskom|ircnu   mili.   .\¡i   srias, ke vi   estas   viii.i   knaliino. . .   Sed 

tamcii . . .  kicl   rinitis  la   aloro'.' 
Ai: loriris sen acliaúo. Mi diris al li, ke preicre nt'liiaiii 

li iioiiumiii mili, (^ar preierc mi moriii. ol kc mi lorla.su la 
vojon  de la virio. 

lione  vi  jiarolis ¡ijii-olii.i   llena. 
lionejre.     - akrcplis Punjo. Kaj  li . . . kion li diiLs.'.' 

I.i diris. ke lio olas ridinda, mi konsideru rec la 
alerón, car lemas ja pri niia eslonloc:o kaj li volas al mi liclpi. 
Li diris, ke mi icveim inurjañ . . . kaj mi responuis, keiieiiiam 

piu mi trapasos lian .-ojlon kaj pioranii- mi loriris. Sed dum- 

voje mi jiripen.sis la alerón, car, esltis doma¿e preterían tilín 
ci bonegan oka/.on . . . 

— Vore! diris   Irena. 

— - Koinprcnelile! diris  Punjo. 
--  Do,  mi  olcerliiunis.  ke (ble «islus solvo... 

•—   Kia  solvo':' deniaiidi.s  Punjo. 
— Se iu irus al liu liomo kaj klariims al li. ke oni ne 

[•ovas postuli de mi lian alerón. Se iu kortusii^ lin, ke li dev-a- 

fojo konduti kavaliro kaj ne uzuri . . . 
--  Hone, sed  kiu  iru al li?  -••  d-mandis   Irena. 

Punjo... ái liavas l'ajnon, si scias [íaroli, inip:>n¡ . . . 

diris  Ella  iom  uecerle. 



JI-.Xü  liEl.TM ÜW 

UM|0   [üiiij: 

,,0) M 

ivi.-ti ni-?     .liris mi. i   nuil   pun  p!i  kuiiiyr 

stas  Iri)  ._ri-.ui.Ia  ni'i lo ...    I loin   \ i   IIIIV; l'ari   por  via  l'ralino. 

Mi knra¿as \eli. kc ¡il \i  koalas -o!an  wjrlon, k.i mi li.uu  miau 

IIOIIUIIIHMI 

<li-   .'.I     il.•;,;,.   k. 

H'l'll.l    lili' 

Vi    r,¡;,s   li.-i   1.. 

Vi   .Ir 

.l;i    kiiahino.    I  ¡III 

in   i .ill   linn   luir 

(III    Ulialilll.il    in 

llil    Mill.T.i    ..Ilk.HI    111    II 

h-iTÍcIcliv   po.-li' ili 

•li.-i  ~;tin<- iilpoi-l anka.'i in I'i'lii'.oii c!c ll'.'iia. 

Olurba   luslruislo.   linn 

\'¡/¡l:ifli   iliü  kaj   rniiMii¿i>  ;il   I 

kolcu'DJ   ilc   Klla,   kniiiciicis 

IVnu.lis a\ ii   ircna  n 

Jlllltlil).    1,1»    .UIIPM-Il)      r; !ii;r¡i!iil¡¿i>.  kiani   Ii  cks.-ü: 

ke ii   In llolo    ,1.;   ,1M,Irk,ml    k mu i )j. 

Klla  i:i-li 

P.M.. .1.'  inia   l'ralino. dr   I* 

.1(1'.'. . .   Cu   mi  di 

rslas la I'aniil.r.-lro. I),' Irena  la.loUm 

elf   (Imlckinil   kronoj. 

nislniislo    loni.'l.'    |i:ili_ri- 

i'r; 

m 

i • H m 
I 
I.LV 

Je-. Ki»l? 

Car. . .   lio   .'-la*   ¡oiurl.-   inalayr; \"r nilskOllipl'.MIU 

mm.   mi   alloliinas   \ia alalan    f ralmon.   I'ivi.'ii,•ion   Punjo 

i'd...  sel... mi osla* rye M'lilcina animo. 

Klla   malvarme alri</;irili-  la   inslniisloi 

¡Sliilla   parok Irena   rslas  bra\a   knabiiio.   M    estas 

bravuii».   kunc \i eslo-.   leüi'aj.   .\r   lemas   pri   aliaj   al'eroj   ka j 

doma sla.s   pi¡ (-in   iniiiiiU),   km   prokra: ¡las   vian   IVlicon . , 

l,a   inslniisto   balbuli (1    poMe Ii   k< 

¡ t .'• 
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denlo   cst;is  la   I'undaiuonlo  do   hi   prospero.   I,i   snrmeli 

I'estan jakon kaj polis pri  la mano de Iron 
Punjo  presk.iñ   ploris pro la   felim   ka 

amo de patrino. 

I.'IIIS     Hill     kill! 

I.a ijeliancoj oslis «¡jn I'eliY'.ij.   I.a sinjoio iiislriii.slo aperis 

ita''C co sia    lianrini).    I.I    rimis   niilaiii'    bunt'traii    noslUiif- 
nangon  kaj   íimiadis In 

el 1 

riL'arojn   kiij ¡•.'¡IMMIOJII   do  La  ba 
km h mem dins -    h cstis ouo sentoina ainino. 

ll   nc  sala<   lia m ijll oi'lr  li 
n/.i   Man   diilun, 
diris   indigne    Ir TO riln/i   lioni   da 

N'd   lanu'ii . . .  lamen rin.  via   I'l'.'itino  '>la>  bom 
bino.  lamen, la  lirkvo, jen  la  plej 

Orlo liona knn   loria koii'.inki 
kaj   so  ni   Tojo  ('.-.los   cdzo  kaj   od/ino... 

Ñu? 
No ofondiin, Iro/.orclo, sod  ni  nc inlerrilalOs knn si. 

.¡in \ia placo, una kan diris liona oboe :<a¡ felices»' 
dis al la  l'i 

l'ralinoi Tündórlaki        kiel mi   ¡am diris        eslN tri. I) aoj 

rl ili eslis virtaj, la l 
S:il< vy-j 

>;:. »^.:^•:^•^^!7•'•^^lí*>»Sí.:•".,•f>:.''í•'i•, 

•   '    •'-•'. •'.' ''Vi'     ,-••' 'í 
•• ,     • .'•.'•...*;  '   ^ .-. •     ^ 
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188/1—   (I'ron.:   f;é/.a   larko). 

a Sí 

Aun profunda himmnnli:n Icnj drlihnln luido li puntras la 
socitm dr In nnnli'inpn. Srrittzn, vulnrii rsrn-vrrlihio. Hltslrrardinnra 
lini/vn- knj trinlnhiirlisU>. 

¡i.'  V 

m^i 

CE LA RONDO DE L' SKITA MARO. 

i;• 111 vesperigis kaj li jam ne vidis la maldiknjn 

lilerojn, kiujn lia stylus gravuiis cu la vakson 
p!i kaj p'i ii. illitligirilan en la nialhmio, li óir- 

kaükovris la ''.«pon por la ba>ko di' •-¡a togo, 

frostsenlcme en X'lvigis kr-.j iris proinciii. I.i 
lioni'.'ins, kioi! li skribis, sed li skribis : 1¡ abomenis la urlion, sed J¡ 

promeuis en g¡; li abomenis la vi\on, sed 1¡ c-peris, ke iam g¡ 

plil)on¡,'J¡o.s. Kiel fore de !a grario de 1' Ars amandi. de la sorfi- 
$>rilo de 1' Mnliimarplinscs. de la mllañero de 1' Fnsli Citas 
tiuj éi pezaj, enue naskitaj kaj surdsonaj versoj, en kiuj sian 
malfelieon li piiploras al siaj íelicaj romaj amikoj? lio. liu ci 

•malpara, felora. iiialvasistrata Tnmi knn siaj iiia!<agaj ,uretoj, 
kun siaj kelkaj romaj oficisloj, ¡diotaj soldatoj kaj sarmala 
sklavboidi), kiel malproksime ¿i eslas de la bnia brüo de Romo? 

Kaj kiel lia frostenia, nigra, monótona vivo diferencas de tin 
arda, hrila, mnllkorda vivo, kiu mirindajn versojn sonoris en 
liajn orelojn en la gardenoj de la granda Caesar inter la muroj 
do la Urbs? 

Ka.ga sovagbcslo igis do Publiu.s Ovidins, por esti gape 
rigardata de gctaj civilanoj. sannataj sklavoj, kaj li bone scias, 

ke la romaj ofirisloj ¿i tic en Tomi akrigas per li siajn Serc- 
emajn mensojn ... chl 

Li enuis kaj abomenis la malbelan, putrodoran marón, 

kiu sub la urbo hurligis siajn  malpurajn  ondojn, li cnuis kaj 

?¡¿*X'   ¿Muu&&»i'4' 
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abomenis L'i malpurajn strata }.<ji!, ser kios alirupLaj ítonoj li 
promcnis <lum ciu vesperigo... nur for, el la urbo, al la salaj 

lagoj. 
Kvazaü liaj lannoj, plorilaj dum sckrclaj noktoj, kunigas 

liií en lagon, kaj kit'l sur gia bordo iiiu'raj fraüloj bahías ko- 
lektas la salon, lie! pnuni'iia^, l.urbi.ias liaj /or.L'nj i iil.a i :a 

scnfiíiaj  bordoj  de lia malgajo. 
Jam liieraü l'iksigis liaj oknloj sur mal juna salkoleklanlo: 

lia hirta liararo frapas liajn sulli^i'i. ü.i virago olas harkovrita, 
li mciu diKi.'iiiiida: al liaj tnalsi'kaj l'emiiioj gbiigas dugamlia 

vasta jii[iü, kaj, fininlc sian lal>oron, dorse al la siinsubiro li 
rigarda.s la dro:ian!aii en inalluino orienton, kaj trans kailavro- 

kolora karn[H> la nigre. mortacantan marón. Kaj li kantas. 
Kvazaü malsana  sakalo  burlus de  malsato sur la  «lepo. 

Ankaíi muí li sidas lie. raidanle sur Alono, rigardas, nc 

movigas. nur nuirmuras al si. 
La pwlo halli.s antaü la bárbaro kaj nlparolis ]¡n per 

gárgara gcta vorlo: 

— 11c, vi! 
La nialjima sarmalo alpa'.n'liruniis uniiokule la vi-ninton, 

poste li  tumis   sin   flanken   kaj   grandarke   elkraíis. 

— lie!   Cu  vi  ne andas? 
— Mi   aüdas! 
— Do,  kial  vi  mi   responda*? 

— Do.   kial  vi  nc  demandas? 
— Tion mi volas.  Cu vi estas veto? 
—• Via  avo oble! 
— Mi skurgigos \in, be! 

— Mall'arilc Si- mi estos la via. Nun mi aparlenas al la 
acdilis, li estas, kiu min skurgigas. 

— Se vi ne e-slas gelo,  Ido vi catas?  Cu sarmalo? 
— Tiel vi nonias niii. 
— Kaj kiel vi liornas vin  mem? 
— Tion mi ne diros. 

— Kion   vi   rigardas,   sarmalo? 
—• 1-a nokton. 

— Via  nomo? 
— La    mal juna   agio. 

y-.-wX. •'-*'<&..v¡ 
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---- Cu  alian  nomon   vi   nc  havas? 
— No! 
— Cu vi salas osti ¿i t¡«? 
— Sutás la posto, kc ¿i  pronu jam ¿¡un romianon. 

--   Me, gardu vin, ankau mi oslas romiano. 
—- Mi \i(J;is. sed tic kaduka! 
lín Ovidius llallis la spiro, sur lia mulgrasa, razita, trip- 

ulóla vizago slreoigis la iniiskoloj kaj ruga maktilo apcris sur 
lia   ka\a   fninlo. 

I'alisiiiui   mi   igos  \¡n.   fri|ii>uo! 

Tiotí  mi volas, mi, ostii   jam fino! 
Ivslos  malbona   fino! 
Pli   mallioiia    jam   nc   povas   esli. 

- Uo. kio oslas via  picudo? 

- 'lio. kc i'iu  loga bastardo visas al mi siajn sándalojn... 

Sed kin do \¡ cslas propio? 

La  inaljiuiiilii elrekligis: 
-- Kiu oslas la nial ¡una agio':' Iru trans la montón, kie 

.siili la salikoj kainpas niaj caroj, kaj kiam okbrulas fajro sub 

la granda \onk lesiona kaldriinn. di'iiiandii la minan nazmu- 
ktilon, kiu ankorafi nur peni! pendas sur la covalo: Cu 1¡ konas 

la maljunan aglnn? Kaj tin respondos, tin ja respondo* . . . tiu 
ja diros. . . 

Li oksilontis. Ovidio-- rigardis lin, ankaú li sileutis. La 
granda  silenlo polis salan   \eiiton  de sur la Lago. 

--- Ai'aj   popoloj \i   estas ekparolis   fine   la   inaljuna 

agio —. regan   lioinon   vi   tenas  kiel  sklavon. 
— Cu vi estis  rogo? 

— Mi oslas. 
— Kies rogo? 

— De kviiu'cnt  libera ¡ stepanoj. 
— Kie  ili  oslas? 

— En bátalo ili fali,s, sed kun ili krevis trioble pli da 
romianoj. ke la nigra |K>sto ekstermu Ciujn kuno kun la impe- 
riestro. 

— La imperiestron, jes, — diris cnpensiginle Ovidius, 

kiu nun ckkonscüs pri tio, ko iain do jaroj no v«nis oc unu- 

vorta  respondo de  Caesar al   liaj   pelegoj. 

*¡m/¡£áf&s*i- 
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.a m.-il11111:1 s.irni ill»   okalollli 

¡mpcrioslron, \\   din Mil, kurlni,i7.:i  kninaradn 

siili£u <lo ci   lien,   stir   la   sloimn, vi corlo   lacigi-;      -   kaj   kmi 
riiiis per   sia   vastllirta.   si'd   tnal- ecroinonia orvproloeo li 

¡una, ¿ifonila gambjiipi» la slonon on porsida loko apud 
IVKIIIIS   malüTaiivi Isr «•krii'i-li.-.   kaj   oksitli: 

Vidi 

jii roiiii.'iiio. 
1:1 n 
.Kill  M   lar; vi   pronas   iniposlon- Tin 

aspoklon  \i   navas 
No.  On!  ok/.ili: 

- c n  0111 ek/.ilis viii 

¡ikonl 

KialV 
— l'Ojc 1111 rakonlis. ko tin \idis annum (..¡losaron. 

oro?  Slranj,'!' 
¡a   kurloL't)   mi   w*is 

,11 \i  VIMS apitn  li 1  li 

VIO   VI   oslts   til' 
Porto! 

— Ivi 
— A^nrdislu  do 

— Hi»:  C11  lia 
— ki 

lolaj   kaj   ini-loraj   \orloj. 

•vi  oslas? 
,;i ¿amano osla ilo de sekrcloj. li niel taklon 

ll'ol'rapado la sciicon do oielanoj, kaj  kion  li oltsen 
la u&seirno 1'   fo|„i   kaj   kion li   k. <ranio  pri 

alno' mda malnova]   fjraiulaj   liraviilaj 

homo! 

bale Do 

Mi   no «sta> 
skril 

o. l'or aimizi"!) nn RI krihis. 
1 out  skrihas  00 \i, kion a  samann  <hr; 

•—   (>ll    CO   VI    110: 

No. C, in luir lonas 011 kajio (in. kitni :i  liuiii-orn. 
iion vi skrilns 

— Pri la 
maljiiti.i   a ;]..,   okh 

Sod ja  kial   pri  ¿i  mullo  samanadi?  O 
la ombrolóaron,   elpalp; 

111  irrimpas  en 
virinon.   n/.as   sin.   olramnas.   rce 

salta s snr  covalon   kaj   okdormas  snli la   freía   roso-íalo. 

Tfff 

4^s 
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.Nun   Ovidius  komencis   ridi: 

lio, sed la fe.slcnoj. cu la banejo . . . 

- Nu, mro, vi mulle \¡n trempadas cu la akvon, sed 

iimimii dum mango? Kaj ce kiamaniere':' Nu jes, vi mangas 
mili apud la alia kusaule .sur litoj, vi kiisadas kvazaú iiiorlinlaj 
íisoj, vcnlralsupre . . . Stranga popólo vi estas. Kadawoj, je 

iniaj    liaraj   valigoj mi dirás,   kadawoj. 

Ili eksilnilis. 1 > 11111 la frauda silrnto vcluriln prelerknaris 
sur   la  lanihojo. 

Mi', mi   dirás  ¡un  al   \¡ ekparolis  la  sarmalo     -  tian 

i-ln/.ilaii, sili-iilan, maldikan >¡nj<n-im. kia \\ '•~[:\~. mi ti1' bone 
povus srr\i. arel» mili di- la 'i."i////s, I! vendos min malkarc, 
car li lie povas mili obriigi, ligardu miau durson, g¡ estas 
[llena de kolbasoj pro la iVna upo. cu \i vida> ilin':' Sed mi 
lamen  lie redas, lego mi   i--l:i~ mi  laboras,  kiam  mi   volas... 

Kaj  posle ebl" kune ni  pripi'iiso~ imi  konlran la   imtieiir-lro . . . 

Ovidius mirigile rigardis  la  nialjunan aglnn: 

Iviom da jaroj vi liavas? 

--- Jam gri/.igis miaj lipbaroj, kiam miau patrón, kiu 
jam ni' liavis ec. mm denlon, ¡i Milengis, de liam si;s ecval- 

generariojn mi foru/.is rn rajdado. Nu, eslis ja anlaúlonge, 
ke mi kriis min en la mondón el la ingvcno de mia palrino. 

Tiain ankorañ pura eslis ce ni la raso de 1" cevaloj, ¿i ne mik- 

sigis ankoraú kuti golaj cevaloj. la minan gotan cevalinon tiain 
ni gravedigis. kiam la minan l'ojon oni sidigis min sur cevalo:i, 
ce la dua bcrbokrrsko posl lio, ke mi komeneis pároli . . . Hej, 

lio eslis la vivo, la ¿ojo. Sur ¿evalo! Tju! Anlaüe rajdis ni, 
[osl ni la bovaro, eevalaro, oí' la fino la óaroj kun la virinoj, 
infanoj . . . Poste ni llallis, la rajdantoj kolektigis en rondón, 

posle ni Irinkis kumisou. gis ni klinigis sur la kolon de niaj 

Ccvaloj, se iu falis el selo, ankaü liun ne trafis malbono, so 
lin dum dornio ne piedbatis cevalino lieiianta por vircevalo... 

posle dissutigis la caroj, la mm lien vi. la alia lien, kelkfojo 
duontagoii da dislaneo muí de la alia, kiel la paSlcjo poslulis ... 
Iicj, posle, véspero, ni viroj, ckrajdis por revidi unu la alian, 

denove ni trinkis . . . sed plejplejbone estis rabí, rajdataki urbon, 

car vero,   lxmguslaj   estas la virinoj   de   la   romianoj,   kvankam 

¡i» i» •    i jWÍH 



„,— T*..*^a«i«i?»«v.w 

aio^ 

r;/i//i LACZKó .'Í85 

tin  dclikata, rainvi cevallaktodoro ne eslas sentebla sur ili, kicl 

.sur la niaj . . .  Scil heir .sonoras ilia on».  Dikdii   polelojn, plen- 
d(! oro mi   liav, is   <t: jnm.   en 1'o.sil.i ill   saliko,   ki 

konas . . .   Kaj la vento   mniris,   í\ar  lio  estas   plej   lx ke   la 

(hid 
bam pn si; 

;as.  l.i \en1< 
ins  minVili 

ij slraniraj 

ilnn   ,1..   la   I.. 

H<>.   Zi 
a:.'lo, per inieli 

nnsMillii   iinn. 

sl<'|»ij. rciio de venloj, maljuna 
¿'ojoj vi niislii'ikis la einoriojn de 

nia'IVriini   \iajii   liai'liarajn   nrclojll 

.11   1 lajn   fiojojn.   kiiij,   s.r   viaj 
n£o,  rajle  pn falieloi   el  la   te 

•aroj.   r 
ile   Sail: 

ionio, la or; ka 

iga  odoro <le la  ¡niperiestraj 

li-   Pulilius  Ovidius. 
irilan   lagmezon.  Li 

la sep monleloj, la 
•IIO¡ calilas la son£on 

ita e!  líela  malcno en 
Ski ivino   kiin   memoir i.'likala 

oj  rozkoloraj,  lipoj   rngai,  inainoj  sil amortas en  ar- 

genta p lelvo la  varnian akv r  km   mi   lavas iloj 
la   l,'iii:r\oron 

Poste 

ok!...   I. anuii  mi  kai  en 

'a/.oti al  tina plo/.uro. 
in   ple/.iiras   pn 

si   la   pd:rslr • ti•   f' 

la o.ci'a i   memliroj   kaj 
a;   l;i   malnovan.   (";e   la 

lagman^o,  posle.  mi   [irenas  mían   p.-rl' fa 
una  sir.jonno,   iliiin   sur  alienlevilaj   pladoj   pretermnr 

PI Cm   niaiiKinir. He iklo  ile   ilal 

antaño an posle mi disktiladas •••: 1 ! sin 
wrinoj kaj viroj:  anlañ   mi  klariiies n 

Al'riko. kaj   kiain 

\a k 
le s.i.C'iii kaj spcrlaj 
ij  nova  misturo de 

la mill miela aro to de 1' ami', ka i lia j liarn, iliiin hejlas unan rerbou 
fehro (le priekzercilaj kaj  pridiskulitaj >isoj. nil pre: 

tvhis ka i en   fácil I! 
lia  kano.  k 

ij   vvrsoj,   mi   prikanla 
un   vipil::|   ñervo j   nil   r.'ipii fia 

kiun    faras   inleres.-' I 
grandaj poeloj, prand; 
de   hplajroj,   sriautaj 

feslí-no de la  plezurservanta animo kaj  voluplekzerratita 

nova   festeno, 

kaj kiun  la 
ian   kisvariai.lon,   sorras   ir i ira ni a, 

Kun    la rozfinjerí 
miau  iluorisvenan 

[Kvsle.    rozkoloia   nelí 

aj   j*n:  <'n  la  porls":>« •iir  km tiMn 
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al niia lo¿'cjo portas rapidc   sed  egalraczure kurantaj  sklavoj, 

mi ekdormas... 
Kricgo cklaülis IIUII ra 1; fah.nta nokto: oni kun- 

pelas la sklavojn, admonas hcjtneniri la prorncnanlojn, óar sur 
la palisaro de la forlikigita malgranda Tomi oni formas la 

pordeirojn muí liornii  posl la .sun*ul>iro. 
Owdins limiirile ek^ilenlis kaj la baskon de sia to^o ]¡ 

tii is Mir sian   kapeu. 
Oigaj. la mal ¡mi;) aido, kun granda bonvolo ekpalpis U 

suilruii de la rouiiatio: 
— Nu. ne plum, kurhnnziil». jen mi. kiu dirás al vi. 

ol.'iüclu mili de la or.diíis. liliurigu mili. po>te donu sul» min 
ce\alon, mi íorrajdos kaj kun la prinlcmpa vento, sur fresaj 

printeinpaj ¿evalidoj mi ja venos por vi kun iniaj kamaradoj... 

ill; 

§H i] 

tes.!'- 
i j¡i•'>•'. :- : 

mi 
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n   domon,   la   bionnn    il¡    wiidis.    Por   ili    j;in 
siil'iris   l:i   y.orgado.   Snfií:is   la   kvorelo   kun   l:i 
sorvislaro,   la   malagrablajoj   de   1'   diui'.'O   kaj 

rfSSS¡3fá)\   maldmigo. 

Ili iom Ix'daüris ia bclnn farrnon, la elan 
arbaron en la proksiino, sur kios inaldonscjo ili lcjris liom «la 
kara ¡  libroj, manáis  tíom  «la  karaj  inatenniangoj. 

Iviain venís Ja árdanlo, iiiitiainoineiilc olcndis sin metala 
brako el ilia animo, por molí la fremdtilon trans la porción. 

Sed — mirinilr — baldan ili jam o¿ gojis por la pordofrapa 
nova  \ivo. 

Ja grandioza sangigo proponéis on ilia sorto. Anstataii 
laelnrha kaj farma vivo - riuj koloro. ¿ojo, diversero tic la 
graridmbo. 

La infanoj jam liavis postonojn. ili e.slis plenkrcskaj. 
Ili ja lie vivis en ia lnksa sorto. sed ili liavis la ¿iutagan. Li 
iiloj kaj la l>ofiloj liavis ofi<t)ii. kie oni nc olpcsas la orón 

amase, sed oni d mas almenan trankvilon por la vivo imiclita 

apnd la skriliotablo. Por la okazoj de kripligo. maljtinigo, 
kataslrol'n oni liavis la sancon de pensio. .lo la unua de la 

monillo oni bezonis nur paperon kaj krajonon. Iom da arit- 

mctiko. Divido. Kaj ¿ufo: disdivido. Kaj bolc. glale flnotadLs 
la riverctoj  de 1'  tagoj. 

Sekvc la infanoj ne eklimis. kiam ilin atingís la projckto 
de 1' vendo  de  la  bieno. 

y ¿*¿¿A¿*x>-- 
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— Tre ¿lisie ili (lilis. Hi jam usías ínaljuuaj. Ili 
jam .su f i Cu laboris, MifiCe penadis, nun d.> ili ankaü £uu iom. 

La vendoprczo rcprozciilas bulan kapitalon, £ia rento abunde 

sufiíos por ilia vivo. 
La iualjunuloj do, akompanalaj do la aprolnij de 1 

jiinuloj, vcndis la bienon kaj ti aus'.o£i£is en Uudapeslon. l'.n 
la Maria-slralo ili luis bclelan. duCambran lojVcjon. La ¡iiL-ui.ij 

viziladis ilin. ili viziladis la iníuioju. La trraudaj l''--l->¡ <Vun 
trovis la famiiinn   kune   kaj   kuiibrakuinis   ilin. 

La moii'in Lli HK'lis en ¡.'laudan bankon. lislis ¿rraudiozo 
enivi por la renioj kaj seii, ke la kapilaio restas nctusita. kaj 
ec  kresk,-i<.  Car  ankaü   parlo   de la   renioj   ¿;n   |ili^randii:as. 

— - .ie.s, inia kara, —- diris la iiiaijiinulu Ci lion ni 
jam oslus povinlaj fari anlaü longo. Tule alia oslas lamen la 
vivo Ci tie, ol hejme en vilago.  farmo. 

— Sed  sen   tio ni jam   cslus  cnuinlaj  ankaú  ci  tion, 
respoudis la cd/.ino. — Ticl  ni almenan  povas  fari komparon. 
Krome  dum  oni  oslas  juna, oni uur  laboro,   zorj,'ii,   klopodu. 

Ni faris uían parlón, la infanoj neniel povas nin riproíi. 
Poslo la lempo komencis .sin turni liel, ke la mono fari^is 

pli nervoza. ol la liomoj. I'oje ¿i kasi£¡is lien, l'oje lien. 1'oje. 
¿i kasi¿is en lion, fojo en alion. Nenie ¿i sin senlis sekura. 
Gi tremis kaj slaris prcta je sallo, cu ¡^i eslis en la lirkeslo. 

Cu en la jakoposo, Cu en la nep-irabobla  l'erokaso. 
La liomoj eslis palaj, cu la okuloj \ibris slran;ja brilo, 

kaj   bluaj   ringoj   sub la okuloj   aleslis  la   sendormeeon. 

La gpniiil j'.uiuloj ¿eiuadis, ili 11 •_- niangis, ne trinkis kaj 
ne donnis. 

— Ke.stis nenio por  ni!   •— ploris la virino. 

— Eh, kimí vi Heias! — mal[iarieneis la maljunnlo. — 
Nur ne perdi la esperón. Kio reslis, tio estas savita. Dum la 
uokto mi jam eC dividis ¿in. LI ¿ia rento ni ne pouis viví, 

.sed la kapilaln sil f ¡Cos por k\in jaroj. Modeste, malrice, sed 
hones'e ni p'.ivos  per  ¿i  \¡\¡ dum kvin  jaroj, 

— Kaj se ni pin  vivos? -- demandis la  cd/.ino ektiminte. 

— .Ion do, — kl aricad is la maljuna sinjoro, piulante la 
ploron. Jen do la bazo de 1 kalkiüo. Ni ne vivos pin! Cu 
vi kornprenas'.1 S"  I >io ne. do ni... 
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l'ari£is ¿,'randa silenlo i-n lu ('amblo. La péndola imirhor- 
lo¿o. vidinta l.i malnowijn. felicajn kaj p.ir.ijn tairoju, oklini- 

inle  lik-lakis  super  la  komodo. 

Nenio slranga eslas en ri lio plrkli- jiln la inal- 
jiiiiulo. mill jam kun drcida VIHVI. - Versa jne ni jam lie vivos 
ce kvin jarojn. Sed liom ni tamrn devas kalknli. Por ke ni nc 
bczoiiu ion fir la .•.n-filnj. kinj. la koiiipatindi ¡, ja nenion lier- 

cdos. Muni la la-la j.n . ni koiiMimo- la l.i-i.m -:•.:.,a. po-t- 

ni bele kn-i^ns kaj II" plu vekijios. Sed ¿is tiam lull' be!", 
senzorirc,   pare.   Kid   ¡¡[is  nun!   .Ni nc fusu   la  vivon.   (in   bone? 

I.a ed/.ino ])loris kaj si^nis per la kapo ¡ese. 

Ankaii la inaljima sinjoro plorspiris. Se oni pcnsa» pvi la 
niorlo. (Mil adialias la \i\on. Kaj ¿c la adiaiio nr ''.-la- lioiiln 
jilori. 

Hi nc pin párolis pri la a fern. Sajni.s, senti¿'is sur ili, ke 

la vagonaro dc ilia vivo kni.i- Ian, nova \elnrplano, kics fora 
finslacio jam estas  fiksila. 

Ili ciimclis hian minion en la liankon per kvin sparkas- 
liliroj.   Unti   sparkaslibro  siimilis  linn   \i\ jaron. 

Ili jiparte rcbavis nionon, posmonon, j>oi poii nceti ion, 

kion ili  ckdeziris.  Car  ankan  aparte ili  kiitimis  loriri debe ¡inc. 

La maljiina Hinjoro silis promeni prcrijie anlaijtau'mcze. 

Li iris al la linlvardo. £is la Uoráros-placo, po-te li iris I art la. 
riverbordo gis la importa domo, li satis la \i\on de la Danulia 
liordo. La trejisipojn. la rcriiiii-kolajn sipanojn. la I'rntinladoii 

de la leviloj kaj la  Inikloloiioii. 

La capreiio jam dclonve l'orblo\i£is <Ie ilia animo. Kn la 
vivo  i'oje  Oi»   atinjas  tion.   ke ció  estas   nicmkomprenebla. 

Duin pasis la jaroj kaj duin dixTpigiN la sparka-dibroj. 

t-iam ])li trankvilj£inte, Oiain pli pacijiinle ili pensLs pri la 
morto. Ili jam scii.s pároli sen larmoj kaj ¿enioj pri la lasta 

decido, pri la cntcrigo, pri la toinbmoiilímenlo, pri la lunebro 
de  ]'  gefiloj. 

— Nil, ni liavas ankoraii niir tri jarojn. — diris ridclantc 

la  maljuna  sinjoro,  kiam  li  enpoSigis  la   iluan   iparkasUbron. 

—• Ki.'im vi clprenus la monon? — domandis lin la 
cdzino. 

•*    r 
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Morcan.   Hodiaíi  cslas ankoraü liria  velero, eslus ilom- 

prokrasli l:i   Daiitihliordaii  p 
I .¡i  maljutia  sin joro  ekiris. 

libo,    l.i   prenis   111; 1111 >!. i 

(I lie iil l;i   bordo  del    l)¡u 
uní «-I siii    poso,   kalknladi: 

jfill.    hi    l.'Sli^    koiltcllla 
l:i  doiiioi biilaulai  en la 

loni   li 

lil. iron ii praits   misli-n- vi   MU   inalai 
p.,;i;pi..-k!1s..__Ki, 

ilaúa  poAu  kaj   vnpaMS   h 
la eel'poi-di'iío.   Sed  1¡   pn-skañ  svt-iiis.   I.ia  vd/.ino  elvcnis  vi   la 

konslriíaio.   Ankañ si   li:i\is  clan   lili ron  en  la mano. 
Hi   ri^ai'dis   nuil  la  alian.    K>.|¡<   mallanle   nv   vkplt 

iiikan  3111.   Jes.  ankan M, iladis la  vortoin 

la inaljunulo.  — Sajnas, ni atnbaíi samiiuitiícro kaíadis la 

ojn,   p 
M'llis    Ilk'di 

or   iiovi    aKiri v\in    laroi   íom da   aldono.   CM   vi 

— Koini 
•Su   nnkiiíi   mi. .leu    tnia   lirako,   kara   cdziuo   ka 

inkaíi 

í-agrcni!  lx'la vivo. 

rcini   pirde.   Ankañ vi lio  ] lovas  aliloni   M Ion lOion   al   tin ó i 
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GENEZO 
UNUA LIBRO DE MOSEO 

1EN la komenco Dio kreis la 
cielon kaj la teron. 2 Kaj la 
tero estis senforma kaj dezerta, 

kaj mallumo estis super la abismo; 
kaj la spirito de Dio svebis super la 
akvo. 3 Kaj Dio diris : Estu lumo ; 
kaj feriáis lumo. 4 Kaj Dio vidis 
la lumon, ke ¿i estas bona; kaj Dio 
apartigis la lumon de la mallumo. 
5 Kaj Dio nomis la lumon Tago, kaj 
la mallumon Li nomis Nokto. Kaj 
estis véspero, kaj estis mateno, unu 
tago. 

6 Kaj Dio diris : Estu ñrmajo inter 
la akvo, kaj gi apartig 1 akvon de 
akvo. 7 Kaj Dio kreis la firmajon, 
kaj apartigis la akvon, kiu estas sub 
la ñrmajo, de la akvo, kiu estas super 
la ñrmajo; kaj farigis tiel. 8 Kaj 
Dio nomis la firmajon Cielo. Kaj 
estis véspero, kaj estis mateno, la 
dua tago. 

o Kaj Dio diris: Kolektigu la akvo 
de sub la cielo en unu lokon, kaj 
aperu la sekajo; kaj farigis tiel. 
10 Kaj Dio nomis la sekajon Tero, 
kaj la kolektigojn de la akvo Li 
nomis Maroj. Kaj Dio vidis, ke gi 
estas bona. 11 Kaj Dio diris: 
Kreskigu la tero verdajon, herbon, 
kiu naskas semon, fruktarbon, kiu 
donas laü sia speco frukton, kies 
semo estas en gi mem, sur la tero; 
kaj farigis tiel. 12 Kaj la tero 
clkreskigis verdajon, herbon, kiu 
naskas semon laü sia speco, kaj 
arbon, kiu donas frukton, kies semo 
estas en gi mem laü sia speco. Kaj 
Dio vidis, kc gi estas bona. 13 Kaj 
estis véspero, kaj estis mateno, la tria 
tago. 

14 Kaj Dio diris: Estu lumajoj en 
la ¿iela ñrmajo, por apartigi la tag- 
on de la nokto, kaj ili prezentu 
signojn, tempojn, tagojn, kaj jarojn ; 
15 kaj ili estu lumajoj en la cíela 
ñrmajo, por lumi super la tero; kaj 

farigis tiel. 16 Kaj Dio faris la du 
grandajn lumajojn: la pli grandan 
lumajon, por regi la tagon, kaj la 
malph grandan lumajon, por regi la 
nokton, kaj la stelojn. 17 Kaj Dio 
starigis ilin sur la ciela ñrmajo, por 
ke ili lumu sur la teron, 18 kaj por 
ke ili regu la tagon kaj la nokton kaj 
faru diferencon inter la lumo kaj la 
mallumo. Kaj Dio vidis, ke gi estas 
bona. 19 Kaj estis véspero, kaj 
estis mateno, la kvara tago. 

20 Kaj Dio diris: La akvo aperigu 
movifcantajojn, vivajn estajojn, kaj 
birdoj ekñugu super la tero, sub la 
¿iela ñrmajo. 21 Kaj Dio kreis la 
grandajn balenojn, kaj ciujn vivajn 
estajojn movigantajn, kiujn aperigis 
la akvo, laü ilia speco, kaj ¿iujn flugil- 
havajn birdojn laü ilia speco. Kaj 
Dio vidis, ke gi estas bona. 22 Ka] 
Dio ilin bems, dirante: Fruktu kaj 
multigu, kaj plenigu la akvon en la 
maroj, kaj la birdoj multigu sur la 
tero. 23 Kaj estis véspero, kaj 
estis mateno, la kvina tago. 

24 Kaj Dio diris: La tero aperigu 
vivajn estajojn, laü ilia speco, bru- 
tojn kaj rampajojn kaj surterajn 
bestojn, laü ilia speco; kaj farigis 
tiel. 25 Kaj Dio kreis la bestojn de 
la tero, laü ilia speco, kaj la brutojn, 
laü ilia speco, kaj ciujn rampajojn 
de la tero, laü ilia speco. Kaj Dio 
vidis, ke gi estas bona. 26 Kaj Dio 
diris: Ni kreu homon laü Nia bildo, 
similan al Ni; kaj ili regu super la 
ftsoj de la maro kaj super la birdoj de 
la cielo kaj super la brutoj, kaj super 
ciuj rampajoj, kiuj rampas sur la 
tero. 27 Kaj Dio kreis la homon 
laü Sia bildo, laü la bildo de Dio Li 
kreis lin; en formo de viro kaj virino 
Li kreis ilin. 28 Kaj Dio benis 
ilin, kaj Dio diris al ili: Fruktu kaj 
multigu, kaj plenigu la teron kaj 
submetu gin al vi, kaj regu super la 
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fisoj de la maro kaj super la birdoj 
de la cielo, kaj super ¿iuj bestoj, 
kiuj tnovigas sur la tero. 29 Kaj 
Dio diris: Jen Mi donis al vi ciujn 
herbojn, kiuj semas semon, kiuj 
trovigas sur la tuta tero, kaj Ciujn 
arbojn, kiuj havas en si arban ffukt- 
on, kiu semas semon; tio estu por 
vi mangajo. 30 Kaj al ¿iuj bestoj 
de la tero kaj al ciuj birdoj de la cielo 

Gifion; gi estas tiu, kiu cirkaüas la 
tutan landon Etiopujo. 14 Kaj la 
nomo de la tria rivero estas Hidekel; 
gi estas tiu, kiu fluas antaü Asirio. 
Kaj la kvara rivero estas Eüfrato. 
15 Kaj Dio la Eternulo prenis la 
homon kaj enloglgis Un en la gardeno 
Edena, por ke Vi prilaboradu gin kaj 
gardu gin. 16 Kaj Dio la Eternulo 
ordonis    al   la   homo,   dirante 

kaj al ¿iuj rampajoj  sur la tero, kiuj   ciu  arbo de  la gardeno 
havas en si vivan animon, la tutan 
verdan herbajon kiel mangajon. 
Kaj farigls «el. 31 Kaj Dio ri- 
gardis ¿ion, kion Li kreis, kaj vidis, 
ke gi estas tre bona. Kaj estis 
véspero, kaj estis mateno, la sesa 
tago. 
2 KAJ estis ñnitaj la cielo kaj la 

tero kaj ciuj iliaj apartenajoj. 
2 Kaj Dio ñnis en la sepa tago 

Sian laboron, kiun Li faris, kaj Li 
ripozis en la sepa tago de la tuta 
laboro, kiun Li taris. 3 Kaj Dio 
benis la sepan tagon kaj sanktigis 
gin, car en gi Li ripozis de Sia tuta 
laboro, kiun Li faris kreante. 

4 Tia estas la naskigo de la cielo 
kaj la tero, kiam ili estis kreitaj, kiam 
Dio la Eternulo faris la teron kaj 
la cielon. 5 Kaj nenia kampa arbet- 
ajo ankoraü estis sur la tero, kaj 
nenia kampa herbó ankoraü kreskis, 
Car Dio la Eternulo ne pluvigis sur 
la teron, kaj ne ekzistis homo, por 
Í>rilabori la teron. 6 Sed nebulo 
evigadis de la tero kaj donadis mal- 

sekecon al la tuta suprajo de la tero. 
7 Kaj Dio la Eternulo kreis la homon 
el polvo de la tero, kaj Li enblovis en 
lian nazon spiron de vivo, kaj la nomo 
farigis viva animo. 8 Kaj Dio la 
Eternulo plantis gardenon en Edén 
en la Oriento, kaj Li metis tien la 
homon, kiun Li kreis. 9 Kaj Dio 
la Eternulo elkreskigis el la tero ciun 
arbon ¿arman por la vido kaj bonan 
por la mango, kaj la arbon de vivo 
en la mezo de la gardeno, kaj la 
arbon de sciado pri bono kaj malbono. 
10 Kaj rivero eliras el Edén, por akvo- 
provizi la gardenon, kaj de tie gi 
dividigas kaj  farigas kvar ¿efpartoj. 
11 La nomo de unu estas Pisón; gi 
estas tiu, kiu cirkaüas la tutan landon 
Havila, kie estas la oro. 12 Kaj la 
oro de tiu lando estas bona; tie 
trovigas bedelio kaj la stono onikso. 
13 Kaj la nomo de la dua rivero estas 

nangu ; 

6 

17 sed de la arbo de sciado pri bono 
kaj malbono vi ne mangu, car en la 
tago, en kiu vi mangos de gi, vi 
mortos. 

z8 Kaj Dio la Eternulo diris: Ne 
estas bone, ke la homo estu sola; Mi 
kreos al li helpanton similan al li. 
19 Kaj Dio la Eternulo kreis el la 
tero ciujn bestojn de la kampo kaj 
ciujn birdojn de la cielo, kaj venigis 
ilin al la homo, por vidi, kiel li nomos 
ilin ; kaj kiel la homo nomis ciun vivan 
estajon, tiel restis gia nomo. 20 Kaj 
la homo donis nomojn al ciuj brutoj kaj 
al la birdoj de la cielo kaj al ciuj bestoj 
de la kampo; sed por la homo ne trov- 
igis helpanto simila al li. 21 Kaj 
Dio la Eternulo faligis profundan 
dormon sur la homon, kaj ci tiu en- 
dormigis; kaj Li prenis unu el liaj 
ripoj kaj fermis la lokon per karno. 
22 Kaj Dio la Eternulo konstruis el la 
ripo, kiun Li prenis de la homo, 
virinon, kaj Li venigis sin al la homo. 
23 Kaj la homo diris: Jen nun si 
estas osto el miaj ostoj kaj karno el 
mia karno; si estu nomata Virino, 
Car el Viro si estas prenita. 24 Tial 
viro forlasos sian patron kaj sian 
patrinon, kaj aligos al sia edzino, 
kaj ili estos unu karno. 25 Kaj ili 
ambaü estis nudaj, la homo kaj lia 
edzino, kaj ili ne hontis. 
3 KAJ la serpento estis pli ruza, 

ol ¿iui kampaj bestoj, kiujn 
kreis Dio la Eternulo. Kaj gi 

diris al la virino: Cu Dio diris, ke vi 
ne mangu de ciuj arboj de la gar- 
deno ? 2 Kaj la virino diris al la 
serpento: La fruktojn de la arboj de 
la gardeno ni povas mangi; 3 sed 
pri la fruktoj de la arbo, kiu estas 
en la mezo de la gardeno, Dio diris: 
Ne mangu ion de ili kaj ne tuSu ilin, 
por ke vi ne mortu. 4 Kaj la ser- 
pento diris al la virino: Ne, vi ne 
mortos; 5 sed Dio scias, ke en la 
tago, en kiu vi mangos ion de ili, 
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malfermigos viaj okuloj kaj vi estos , donis al sia edzino la nomon Eva, 
kiel Dio, vi scios bonon kaj malbonon. I car si estis patrino de ciuj vivantoj. 
6 Kaj la virino vidis, ke la arbo estas I 21 Kaj Dio la Eternulo faris por 
bona por mangi kaj gi estas ¿arma j Adam kaj por lia edzino vestojn el 
por la okuloj, kaj la arbo estas de- felo, kaj Li vestis ilin. 
zirinda por sagigi; kaj si prenis de 22 Kaj Dio la Eternulo diris: Jen 
giaj fruktoj, kaj si mangis, kaj si | Adam farigis kiel unu el Ni, sciante 
donis kune ankaü al sia edzo, kaj li i bonon kaj malbonon; nun eble li 
mangis. 7 Kaj malfermigis la okul- etendos sian manon kaj prenos ankaü 
oj dé ili ambaü, kaj ili sciigis, ke ili I de la arbo de vivo kaj mangos kaj 
estas nudaj; kaj ili kunkudris foliojn ! vivos eterne. 23 Kaj Dio la Etern- 
tle rigarbo kaj faris al si zonajojn. ulo elipis lin el la Edena gardeno, 
£ Kaj ili aüdis la vocon de Dio la por ke li prilaboradu la teron, el kiu 
Eternulo, kiu marsis en la gardeno li estis prenita. 24 Kaj Li elpelis 
dum la malvarmcto de la tago; kaj Adamon, kaj lokis antaü la Edena 
Adam kaj lia edzino kasigis de Dio gardeno la kerubon kaj la turnigant- 
la Eternulo inter la arboj de la gar- i an flaman glavon, por gardi la vojon 
deno. 9 Kaj Dio la Eternulo vokis | al la arbo de vivo. 
Adamon, kaj diris al li: Kie vi estas ? !   m   KAJ Adam ekkonis Evan, sian 
10 Kaj tiu diris: Vian vocon mi aüdis ¿JL edzinon, kaj si gravedifcis, kaj 
en la gardeno, kaj mi ektimis, car | *: si naskis Kainon; kaj si diris: 
mi estas  nuda; kaj  mi  kasis  min.' Mi   akiris   homon   de   la   Eternulo. 
11 Kaj Dio diris: Kiu diris al vi, i 2 Kaj plue si naskis lian f ratón 
ke vi estas nuda ? cu vi ne mangis Habel. Kaj Habel farigis safpast- 
de la arbo, pri kiu Mi ordonis al vi, isto, kaj Kain farigis terlaboristo. 
ke vi ne mangu de gi ? 12 Kaj ¡ 3 Kaj post ia tempo farigis, ke Kain 
Adam diris: La edzino, kiun Vi donis alportis el la fruktoj de la tero donac- 
al mi kiel kunulinon, si donis al mi I oferon al la Eternulo.    4 Kaj Habel 
de la arbo, kaj mi mangis. 13 Kaj 
Dio la Eternulo diris al la virino: 
Kial vi tion faris ? Kaj la virino 
diris: La serpento tromplogis min, 
kaj mi mangis. 14 Kaj Dio la 
Eternulo diris al la serpento: Car 
vi tion faris, tial estu malbenita inter 
ciuj brutoj kaj inter ¿iuj bestoj de la 
kampo; sur via ventro vi irados kaj 
teron vi mangados dum via tuta vivo 

ankaü alportis el la unuenaskitoj de 
siaj safoj kaj el ilia graso. Kaj la 
Eternulo atentis Habelon kaj lian 
donacoferon ; 5 sed Kainon kaj lian 
donacoferon Li ne atentis. Kaj Kain 
tre ekkoleris, kaj lia vizago klinigis. 
6 Kaj la Eternulo diris al Kain: Kial 
vi koleras ? kaj kial klinigis via 
vizago ? 7 Ja se vi agos bone, vi 
estos forta; sed se vi agos malbone, 

15 Kaj Mi metos malamikecon inter 1 la peko kusos ce la pordo, kaj vm 
vi kaj la virino kaj inter via idaro kaj I gi aspiros, sed vi regu super gi. 
sia idaro; gi frapados vian kapon, 18 Kaj Kain párolis kun sia frato 
kaj vi pikados gian kalkanon. 16 Al i Habel; kaj kiam ili estis sur la kampo, 
la virino Li diris : Mi multigos viajn ' Kain levigis kontraü sian fraton 
suferojn dum via gravedeco; en do- ¡ Habel kaj mortigis lin. 9 Kaj la 
loro vi naskados infanojn; kaj al via | Eternulo diris al Kain : Kie estas 
viro vi vin tiros, kaj li regos super vi. | via frato Habel ? Kaj tiu diris : Mi 
17 Kaj al Adam Li diris : Car vi obeis ne scias ; cu mi estas gardisto de mía 
la vocon de via edzino, kaj vi mangis I frato? 10 Kaj Li diris : Kion vi 
de la arbo, pri kiu Mi ordonis al vi, I faris ? la voco de la sango de vía 
dirante. ke vi ne mangu de gi, tial I frato krias al Mi de la tero. 11 Kaj 
malbenita estu la tero pro vi; kun   nun estu malbenita  de sur la tero. 
suferoj vi mangados de gi dum via 
tuta vivo. 18 Kaj dornojn kaj pikaj- 
ojn gi kreskigos por vi, kaj vi mang- 
ados herbojn de kampo. 19 En la 
Svito de via vizago vi mangados pa- 
non, gis vi revenos en la teron, el 

kiu maífermis sian buson, por preni 
la sangon de via frato el via mano. 
12 Kiam vi prilaboros la teron, gi ne 
plu donos al vi sian forton; vaganto 
kaj forkuranto vi estos sur la tero. 
13 Kaj Kain diris al la Eternulo : Pli 

kiu vi estas prenita; car vi estas polvo | granda estas mia puno, ol kiom mi 
kaj refarigos polvo.     20 Kaj Adam  povos elporti.     14 Jen Vi forpelas 
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tie. Kaj ili sidigis. 3 Kaj li diris 
al la parenco : Tiun parcelon de la 
kampo, kiu apartenis al nia frato 
Elimeleh, vendas Naomi, kiu revenís 
el la lando de Moab; 4 kaj mi 
decidís sciigi vin, dirante : Acetu en 
la ceesto de la logantoj kaj en la 
ceesto de la plejaguloj de mia popólo. 
Se vi volas elaceti, acetu nun; sed 
se vi ne volas elaceti, diru al mi, por 
ke mi sciu; car ne ekzistas iu alia 
por aceti, krom vi, kaj mi estas via 
postproksimulo. Tiu diris : Mi volas 
elaceti. 5 Tiam Boaz diris: Sam- 
tempe, kiam vi acetos la kampon el la 
mano de Naomi kaj de Rut, la Moab- 
idino, edzino de la mortinto, vi ankaü 
prenos sur vin la devon restarigi la 
nomon de la mortinto al lia heredajo. 
6 Kaj la parenco diris: Mi ne povas 
elaceti al mi, por ke mi ne pereigu 
mían propran heredajon; elacetu al 
vi mian afietotajon, fiar veré mi ne 
povas elaceti. 7 Sed de la antikva 
tempo ekzistis kutimo en Izrael, pri 
elafietado kaj sangado, por firmigi 
¿ion : oni detiras sian suon kaj donas 
¿in al sia proksimulo; kaj tío estas 
la atesto en Izrael. 8 La parenco 
diris al Boaz: Elacetu al vi; kaj li 
detiris sian suon. o Kaj Boaz diris 
al la pleja£uloj kaj al la popolamaso: 
Hodiaü vi estas atestantoj, ke mi 
afietis el la mano de Naomi ¿ion, kio 
apartenis al Elimeleñ kaj al Kiljon 
kaj Manlon; 10 kaj ankaü Rutón, 
la Moabidinon, la edzinon de Manlon, 
mi akiris al mi kiel edzinon, por 
restarigi la nomon de la mortinto al lia 
heredajo, por ke la nomo de la mort- 
into ne estingigu inter liaj fratoj kaj 

ce la pordeofo de lia loko; vi estas 
atestantoj hodiaü. 11 Kaj la tuta 
ceestantaro, kiu trovigis ce la pordego, 
kiel ankaü la plejaguloj, respondis: 
Ni estas atestantoj; la Eternulo faru, 
ke la virino, kiu envenas en vían 
domon, estu simila al Rabel kaj 
Lea, kiuj ambaü starigis la domon 
de Izrael; kaj vi estu sukcesplena 
en Efrata kaj akiru bonan nomon en 
Bet-Leñem ; 12 kaj via domo estu 
sukcesplena, simile al la domo de 
Perec, kiun naskis Tamar al Jehuda, 
el la idaro, kiun la Eternulo donos al 
vi de tiu junulino. 13 Kaj Boaz 
prenis Rutón, kaj si farigis lia edzino; 
kaj li envenis al si, kaj la Eternulo 
donis al si gravedecon, kaj Si naskis 
filón. 14 Kaj la virinoj diris al 
Naomi: Benata estu la Eternulo, kiu 
ne lasis vin sen parenco hodiaü, kaj 
li estu fama en Izrael; 15 kaj 11 
estu al vi gojiganto, kaj prizorganto 
de via maljuneco; car via bonlino, 
kiu amas vin kaj kiu estas al vi pli 
bona ol sep filoj, naskis Un. 16 Kaj 
Naomi prenis la infanon kaj metis 
gin sur sian bruston kaj farigis gia 
vartistino. 17 Kaj la najbarinoj donU 
al li nomon, dirante : Filo naskigis al 
Naomi; kaj ili nomis lin Obed. Li 
estas la patro de Jisaj, patro de David. 

18 Kaj jen estas la generacioj de 
Perec: al Perec naskigis ñecron, 
19 al ftecron naskigis Ram, al Ram 
naskigis Aminadab, 20 al Amin- 
adab naskigis Nanson, al Nahson 
naskigis Salma, 21 al Salma nask- 
igis Boaz, al Boaz naskigis Obed, 
22 al Obed naskigis Jisaj, kaj al 
Jisaj naskigis David. 

SAMUEL 
LIBRO  UNUA 

1ESTIS unu viro el Ramataim-! ñaña ne havis infanojn. 3 Tiu viro 
Cofim, de la monto de Efraim;, ¿¡lijare iradis el sia urbo, por ador- 
lia nomo estis Elkana, filo de klinigi kaj fari oferon al la Eternulo 

Jerofiam, filo de Elihu, filo de Tonu, Cebaot en Silo; kaj tie ñofni kaj 
filo de Cuf, Efratano. 2 Li havis Piñenas, du filoj de Eli, estis pastroj 
du edzinojn; la nomo de unu estis de la Eternulo. 4 Unu tagon Elkana 
Ñaña, kaj la nomo de la dua estis faris oferon, kaj li donis al sia edzino 
Penina. Penina havis infanojn, sed Penina kaj al ciuj siaj filoj kaj filinoj 
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""TlTT'T^lí^ru^^- ^^ia^'dc^na• iriTpor oferi 
partojn;     5 'fl

aJ_„ton   car ftanan li   "un s• "• ¿lujaran oteron kaj 
f-ojo donis "nu Parton.' L ilo5ÍS   sian   al la Ettri.uo1 c   ; a 
amis, sed la ^"""'Vnkuwntino «an . promeb.i^n. -' ¡» Kiam 

uteron. ***>w*l£jA. kaüze ne -^^¿'os'demañiiB.ta, tiam mi 
afliktis sin kaj « j     hlosiS  sian  la w»• k     u   aperu  antau   la 
oe  «o,  k«  'aiel

C*st
r¡ns

U
farate ciujare; vJnf•lo "^j   restu   tie   por   cam. 

iíKíib^ff¡^SÍSESE S-íSfU¿o^»a^ 
h kc «"aj^ .«?«íf. ^vi^gos^-la E^nulo 
|m¿afW ecfzo Elkana dj«s¿ %; | „        „.     Kajja 
ftaMl n

k
fr« r^a^S tiel afliktigas ^^S^S^.     *4 Kaj.post 

?^i^^tf?f S r=Kka!Xg b0^-   LnnfrinteenSilokajtrinkinte.  ""j"•• kai felsako  da vino, taj manginte en Silo kaj nn»»».   , pastro Eli sidis sur segó ce da faruno kaj leisano u» ....-, __. 
la fosto de la templo de la Eternulo. *» venigis lin en la domon de la 
10 Kaj si estis tre malgoja, kaj pregis Eternulo en Silo ; kaj la knabo estis 

•    •      — '~    b9(   forte   ploris. ankoraü   juna.     25 Kaj   oni   bucis *--••"" k=" venieis la knabon al Eli. 
la fosto ae ia iciuj,».  10 Kaj si estis tre malgoja, kaj pregis cu»»....., „. , my1» »«-..- 
al   la   Eternulo,   kaj   forte   ploris. ankorau   juna.     25 Kaj   oni   bucis 
11 Kaj si faris sankUn promeson, bovon kaj venigis la knabon al Eli. 
kaj diris: Ho Eternulo Cebaot 1 se Vi *6Kaj 61 diris : Ho mia sinjoro I 
rigardos la suferon de Via skUvino «*> certe, kiel vivas via animo, mía 
kaj rememoros min kaj ne forgesos sinjoro, mi estas tiu virino, kiu staró 
Vian sklavinon kaj donos al Via ci tie apud vi kaj pregis al la Eternulo. 
sklavino idon virseksan, tiam mi «7 P" ¿i tiu knabo mi pregis, kaj la 
fordonos lin al la Eternulo por la tuto Eternulo plenumis al mi mian peton, 
tempo de lia vivo, kaj tondilo ne tusos P» km mi petis Lin. 28 Tial mi 
liankapon. 12 Dum silonge pregis tordonas Un al la Eternulo; por la 
antaü la Eternulo, Eli atente rigardis tuto tempo de sia vivo li estu fordonito 
sian bu&on.     13 ñaña paroUs en sia al la Eternulo.   Kaj ili tie adorkünifcis 
koro; nur siaj lipoj movigadis, sed  antaü la Eternulo.  
sian voíon  oni  ne  aúdis;   tial  Eli   C% KAJ Hana pregis kajdiris : 
pensis, ke  si  estas ebria.     14 Kaj   X     Gojas mía koro pri la Eternulo, 
Eli diris al si: Kiel longe vi restos   ""      "" *—•"" »i»>fris Dro la Etern- 
ebria ?   forigu   vian   vinon   el   vi. 
15 Sed  ñaña  respondis   kaj   diris 
»••-    ~¡»   «inioro.   mi   estas   virim _    „.„ .        J'mV"estas   virino Ne,   mia   sinjoro,   mi   es»    ¡    ¡on 
kun malgoja koro ¡ «non'au ^'B

m|an ,     2 
mi ne trinkis, mi »«*£«« Ne 

animon antau ^ ««»"£ fti estas 
°PÍnÍU £dmo%b -P?°  rnia  granda virino  rnalmoraia,   íji .^       n- malgojo kaj suferom, parola g 3 

17 Tiam   Eli   T«P°nd
D

s
io *& Izrael 

Iru en paco,  kaj  la DIO ¡S 
plenumos_ vían oeton,kiun ^P 
de Li.     18 K-ajsiu"" virino 
akiru  vian  lavoron.   «*>   *   ^j ya 
iris sian vojon, kaj Si manáis, «aj 4 
vizago ne estis plu malgaja.       s 
ili levigis frue matene kaj a 

nomon Samuel, car. ue w ^ ^ 

Gojas mía Koro pi» — -r'¿t*rn- Mia korno altigis pro la Etern- 

La?fc°e: malfermigis mia buso 
kontraü miaj matamikoj, 

CarmigojasproViahelpo¿ 

Neniu estas tiel sankta, kiei «• 
Eternulo;        .   ,     _ irt 

^e„»nenndan1fo°SInuk.l 

^iSo^eU^pí-elvi. 

CÍI0 Eternulo estas Dio íio- 

KanL^stárigis U aferojn. 
SVafarko de la fortuloj estas 
K^TmXÍulojzonigasper 

Satu?oj'sindungigasFroP^°: 
Kaj   malsatuloj  jam   ne  mal 

satas; , , 
Senfruktulino naskis "P-.^ 
Kaj multinianulino senforUgis^ 
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LE Eternulo rr.'.r-igas ktj viv-     :£ Sarsuel  e-; 
igas, Eternulo : ¿a t: 

Malsuprigas   er.    Seolor.    kaj  Una e:oco.     :y tí, =-_ 
supriga- 

La   Eternulo   rr-alrici?; 
^ricieas. 

L; levar, r-.ai.-:cu>.r. el ¡y/•.-•-.. 
Ei koío Li ahijas ser.havLlcn, 
Por sidigí lin Kur. altranrJo;, 
Kaj tronon de eioro L: ntretí 

i?as al li 
Car al  la  Eterna..  

la fundamento- ce la te: 
Kaj tur ¡li Li starir;s la rr.c: 
La piedojn de SüJ piu. 

fardas, 
Ka.i la malvirrd-J perea 

mallumo; 

ikor.   faracis   a.   _' 
¡j  alpor-aiis, al 1_ •_-_•.; 

adis tur; £.i eij:-.   • 
Tarar,   «er:,-.      ¿: 

adis : La E-.er-:-.^- 
de c; u: V-_-.-,-.  -ti 
kor.sekr.-r.   f_r  v. 
Eternulo. 

ír.as   21  La  E-.err;_ 
raver 

cu nc z 
Li  kreskos a-rra_ 

22 Eii  es-a 
en  ¿ion.   ia*:   ar 

Izraeháq;. ti 
Car ne per sia forto pottr.c:£as  virino;.    k:-;    tv,te--<-fc! 

la homo. pordo ce -a ta^en^j^-. • 
10 La Eternulo pereigas tiujr,, kiui   23 Kaj ¡i c^rit a. i_    2 

ribc-las kor.traü Li; uajn age--, i car rr_ a_ 
El la cielo Li toñeras kontraú malboaa; a?o; ce i; -_. 

ili. 24 Ne. r-u-.; :~¡-<-J    r_-e 
La Eternulo jugos la ñsqj- de  la íarno. ¡cu*, n. aú-u 

la tero, la popoio= c» -. E-.er-r 
Kaj donos forton al Sia regó, pelos coa? ¡-.-err-.. ¡¡ 
Kaj altivos la kornon ce Sia  defendí iis Di: ; K: te 

sanktoleito. kontraü ia  E-.er-r.^-,. rj 
11 Kaj Elkana iris en Raziar, al fendos hs r »*- _- -. 

sia domo ; kaj la knabo íarigis serf- la TOCOS ce ü -*rr- rar 
isto de la Eternulo apud la castre Eli.   decidís   r-,->-t:f.   _z.     ; 

12 La filoj de Eli estis milrnora^ai; knabo Sa=ue. '-^arr t_ 
ili ne konis la Eternulon, ¡3 -éfc li piacis ¡uti al ¿. Eterr.., 
la   devojn   de   pastroj   koncerr.e  la allano-ao;. 
popolon. Se iu bucis oferon. *•- — 27 Ka.i rer^i i-jr-i-_ it 
venadis knabo de la pastro cu-r. Ir. kaj i.iz.s i-- ~ .t. I_-íí 
kuirado de la viando, havacte er. sia Mi con-ru i' 
mano tridentan forkon. i¿ ka; 1: patio 
enpusadis ¿in en la lavujon ai er. la 
kaidronon aú en la potan aú er. la 
kaserolon, kaj íion, kion cali la 
forko, prenadis la pastro. T:tl :- 
agadis kun íiuj Izraelidoj. kiu; ver.- 
adis tien en Silon. 15 Éó acta. :£ u u UUíJ •--. r^. -s.—-„ 
oferbruligo de la sebo venacis k-¿bo oferoja ce ia !^ra*_r.-;. 
de la pastro, kaj diradis al la alpe—- vi piecprer-r' ü-ar. I-í: 
anto de la ofero: Donu viar.tíor.. per íarunoféro-. c;,: K. v¿z 
rosti por la pastro; li ne preño; ce r: loge.io • r. ¿jr.-.r-aí r¿;¡ 
viandon kuiritan, sed nur krúiar.. ol Kir:. >x praí-r; -r— i- 
16 Se la homo dirís al li: Antaúe or:: parxo.i ce' csu;_ier- :z.:\ ti 
oferbrulig^i la sebón, kaj poste prenu Israel. ;: .* .a E-e 
al vi, kion via animo dezixas; riarr: de Izrael. cr£i: K. 11; 
li diradis : Donu tuj, alie mi pre* os domo ka la c-j~-ie ce v^ - 
per forto. 17 La peko ce la kr-a JOí antaú I¿) etemi: sti r_i 
estis tre granda ar.taú la E:err.ulc. Eternuío. M; rr^. -.* -isr 
éar la homoj malestimis la c:'tr- Kiajn áoix---r.--r. IL u 
flonon, faratan al la Eternulo. Miaj taalem-^-rv t*-.-.-.; 
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I. SAMUEL 2. 31—4. 3 

31' Jen venos baldaü la tempo, kiam iris kaj kusigis sur sia loko.     10 Kaj 
Mi rompos vian brakon kaj la brakon  venís  la  Eternulo  kaj  stari&ls,  kaj 
de via patrodomo, Ice nc estos mal- vokis kiel la antaüajn fojojn: Samuel, 
iunulo en via domo ;    32 kaj vi vidos Samuel I   Kaj Samuel diris : Parolu, 
konkuranton en la lofeejo, dum ciuj  car Via sklavo aúskultas.     it Tiam 
bor.oj, kiiij estos farataj al Izrael; kaj   la Eternulo diris al Samuel: Jen Mi 
r.tr.am estos mnljunulo en via domo,   faros en Izrael tian faron, ke al ciu, 
11 Sed  Mi   neniun  ekstermos  ce  vi   kiu   tion    audos,    eksonoros    ambaú 
¿c antaü Mia altaro, por ke viaj okuloj   Haj oreloj.      iz En tiu tago Mi plen- 
konsumifeu kaj via animo turmentifeu ;   umos super Eli cion, kion Mi diris pri 
ci.:, kiu naskifeas en via domo, mortos  lia   domo ;   Mi   komencos   kaj   ñnos. 
er. l.i vira ago.    34 Kaj jen estas por   13 Mi sciigis al li, ke Mi jugos lian 
vi la pruvosigno, kiu plenumigos sur   domon por éiam pro la krimo, ke li 
vía: du filoj, sur ftofni  kaj Piñenas:   sciis, ke liaj filoj venigas malbenon 
er.unutagb ili ambaú mortos.    35 Kaj   sur sin, kaj li ne detenis ilin.      14 Kaj 
Mi starigos por Mi pastron fidelan,  tial Mi juris al la domo de Eli, ke 
kiu a gados laü Mia koro kaj laü Mia  neniam  pekliberigos la krimo de la 
animo; kaj Mi konstruos al li domon  domo de Eli per bucofero nek per 
Sdindan, kaj li irados ciam antaü Mia farunofero.     15 Kaj   Samuel   kusis 
sanktoleito.     36 Kaj ciu, kiu restos  gis la mateno; poste li malfermis la 
el via domo, venos kaj klinigos antaü  pordojn de la domo de la Eternulo. 
li gis la tero pro malgranda monero Sed Samuel timis raporti pri la vizio 
kaj pro bulo da paño, kaj diros: Mi al Eli.     16 Kaj Eli vokis Samuelon, 
petas,   lasu   min   aligi   al   ia  el  la  kaj diris: Samuel, mia filo 1   Kaj ti 
pastrajoj,   por   ke   mi   povu  mangi tiu diris: Jen mi estas.     17 Kaj tiu 
pecon da paño. diris: Kia estas la afero, pri kiu Li 
3 LA knabo Samuel servadis al la párolis al vi ? mi petas, ne kasu antaü 

Eternulo antaü Eli; kaj la vorto mi; tion kaj ankoraü pli faru al vi Dio, 
de la Eternulo estis grandpreza se vi kasos antaü mi ion el ció, kion 

en tiu tempo; ne aperadis ofte pro- Li diris al vi. 18 Kaj Samuel ra- 
fetaj vizioj. 2 En tiu tempo unu kontis al li cion, kaj nenion kasis 
fojon Eli kusis sur sia loko (lia vidado antaü li. Kaj li diris : Li estas la 
komencis malakrigi, ke li ne povis Eternulo; Li faru tion, kio placas al Li. 
vidi) ; 3 kaj la lucerno de Dio an- 19 Kaj Samuel kreskis, kaj la Etern- 
koraü ne estingiftts, kaj Samuel kusis ulo estis kun li; kaj neniun el Liaj 
en la templo de la Eternulo, kie estis vortoj li faligis sur la teron. 20 Kaj 
la kesto de Dio; 4 tiam la Eternulo eksciis la tuta Izrael, de Dan gis Beer- 
vo'iis Samuelon, kaj di tiu diris: Jen Seba, ke Samuel farifcis fidinda pro- 
~ii estas, s Kaj li kuris al Eli, kaj feto de la Eternulo. 21 KajlaEtern- 
diris : Jen mi estas, kiel vi vokis min. ulo plue aperadis en Silo, post kiam 
Sed tiu diris : Mi ne vokis ; iru returne la Eternulo revelaciis Sin al Samuel 
kr.j kusigu. Kaj li iris kaj kusigis. en Silo per la parolo de la Eternulo. 
6 Kaj la Eternulo denove vokis A Kaj Samuel párolis al la tuta 
Samuelon,   kaj   Samuel   levifeis   kaj  £L Izrael. 
iris al Eli, kaj diris: Jen mi estas,! »^ Kaj Izrael eliris milite kontraü la 
kiel vi vokis min. Sed tiu diris: Filistojn, kaj starigis tendare apud 
Mi ne vokis, mia filo ; iru returne kaj Eben-Ezer, kaj la Filistoj starigis 
kusigu. 7 Samuel ankoraü ne konis tendare apud Afek. 2 Kaj la 
la Eternulon, kaj ankoraü ne estis Filistoj starigis siajn vicojn kontraü 
revelaciita al lila vorto de la Eternulo. Izrael, kaj la bátalo vastigis, kaj 
5 Kaj la Eternulo denove vokis Izrael estis venkobatita de la Filistoj, 
Samuelon la trian fojon; kaj li lev-! kaj ili mortigis sur la kampo de la 
igis kaj iris al Eli, kaj diris : Jen mi ] bátalo pli-malpli kvar mil homojn. 
estas, kiel vi vokis min. Tiam Eli1 3 Kaj la popólo venís en la tendaron, 
komprenis, ke la Eternulo vokas la' kaj la plejaguloj de Izrael diris: Pro 
kr.abon. 9 Kaj Eli diris al Samuel:' kio la Eternulo frapis nin hodiaü 
Iru, kusigu; kaj se vi estos vokata, antaü la Filistoj ? ni prenu al ni el 
Ham diru: Parolu, ho Eternulo, car: Silo la keston de interligo de la 
Via sklavo aúskultas. Kaj Samuel I Eternulo, por ke gi venu inter nin kaj 
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31. 8—1. 20 

8 En la sekvanta tago venís la 
Filistoj, por senvestigi la mortigit- 
ojn; kaj ili trovis Saulon kaj liajn 
tri filojn falintajn sur la monto Gilboa. 
9 Tiam ili dehakis lian kapon kaj 
deprenis liajn armilojn kaj sendis 
en la landon de la Fililtoj cirkaüen, 
por anonci en la domo de iliaj idoloj 
kaj al la popólo. 10 Kaj ili mrtis 
liajn armilojn en la templon ele Astar, 
kaj  lian  korpon ili  pendigis  sur  la 

I. SAMUEL - II. SAMUEL 

II. SAMUEL 1# 2i_2. 21 

muro de Bet-San. n Kiam la log- 
antoj de Jabes en Gilead aüdis pri 
tio,  kion  taris  la  Filistoj  al  Saul, 
12 tiam ciuj kurafculoj levigis kaj 
iris tutan nokton kaj prenis la korpon 
de Saul kaj la korpojn de liaj filoj de 
la  muro  de  Bet-San,  kaj  venis  en 

1 Jabeson    kaj    forbruligis    ilin    tie. 
13 Kaj ili prenis iliajn ostojn kaj 
enterips sub la tair.arisko en Jabes, 
kaj ili fastis dum sep tagoj. 

SAMUEL 
LIBRO DUA 

1POST la morto de Saul, kiam¡ sur lia kapo, kaj la brakornamon, 
David revenis de la venkobato kiu estis sur lia brako, kaj mi alportis 
de Amalek, kaj David estis en ilin al mia sinjoro ci tien. 11 Tiam 

Ciklag de du tagoj, 2 okazis, ke David kaptis siajnvestojn kaj dissiris 
en la tria tago iu viro venis el la ilin, ankaü ciuj homoj, kiuj estis kun 
tendaro, de Saul, kaj liaj vestoj estis li. 12 Kaj ili funebris kaj ploris 
dissiritaj kaj terpolvo estis sur lia , kaj fastis gis la véspero, pro Saul, kaj 
kapo; kaj kiam li alvenis al David, pro Jonatan, lia filo, kaj pro la popólo 
li jetis sin sur la teron kaj adorklin-! de la Eternulo, kaj pro la domo de 
ifeis. 3 Kaj David diris al li: De i Izrael, ke ili falis de glavo. 13 Kaj 
k'» vi venas ? Kaj tiu diris al li: David diris al la junulo, kiu raport- 
Ei la tendaro de la Izraelidoj mi' is al li: De kie vi estas ? Kaj tiu 
forsavis min. 4 Kaj David diris al: respondis : Mi estas filo de fremdulo 
li: Kiel estis la alero? diru al mi, mi Amalekido. 14 Tiam David diris 
petas. Kaj tiu diris, ke la popólo al li: Kiel vi ne timis etendi vían 
forkuris el la bátalo, ke multaj falis¡ manon, por pereigi la sanktoleiton 
el la popólo kaj mortis, kaj ke ankaü ', de la Eternulo? 15 Kaj David 
Saul   kaj   lia   filo   Jonatan   mortis, alvokis unu el la servantoj, kaj diris : 
5 Kaj David diris al la junulo, kiu Alproksimigu, kaj frapu Un. Kaj tiu 
raportis al li: Kiamaniere vi eksciis, frapis Un, kaj li mortis. 16 Kaj 
ke mortis Saul kaj lia filo Jonatan ?  David diris al li: Via sango estu sur 
6 Kaj la junulo raportanta al li diris : via kapo ; car via buso atestas kontraü 
Okaze mi venis sur la montón Gilboa,' vi per tio, ke vi diris : Mi mortigis la 
kaj jen mi vidis, ke Saul apogas sin i sanktoleiton de la Eterni'lo. 17 Kaj 
sur sia glavo kaj la caroj kaj rajdantoj David cldiris la sekvantan funebran 
atingas Un. 7 Kaj li ekrigardis ¡ parolon pri Saul kaj pri üa filo Jon- 
malantaüen, kaj ekvidis min kaj vokis ! atan 18 (kaj li ordonis instruí al la 
min ; kaj mi diris: Jen mi estas.', Judoj la uzadon de pafarko, kiel estas 
8 Kaj li. diris al mi: Kiu vi estas ? i skribite en la libro de la Justulo): 
Kaj mi diris al li: Mi estas Amalekido. i   19 La beleco de Izrael estas mort- 

~ •- -' —¡ • ct»rier,i. mi netas, '  " •"-' ="=>ini I 

mfsfus, kePli ne vivos post » fal°.| 
íaj mi prenis la kronon, kiu estis^ 

igita sur viaj altajoj I 
Kiel falis la herooj 1 

20 Ne sciigu en Gat, 
Ne   anoncu   sur   la  stratoj   de 

Askelon; 
Por ke ne fcoju la filinoj de la 

FiUstoj, 

Por ke ne feojkriu la filinoj de la  kaj enterigis Un ;    6 nun la Eternulo 
necirkumeiditoj. faru al vi favorkora.ton kaj justajon; 

zi Monto) en Gilboa, kaj   mi  ankaü  repagos  al  vi  tiun 
Nek roso nek pluvo estu sur vi, bonajon, kiun vi faris;     7 nun fort- 

nek kampoj fruktodonaj; igu  viaj   manoj,   kaj   estu   kuragaj; 
Car   tie   estas   malhonorita   la car mortis via sinjoro Saul, sed jam 

sildo de herooj,• min sanktoleis la Judoj  kiel regon 
La  sildo de Saul, kvazaü li r.e super ili. estus oleita per sankta oleo. 8 Dume Abner, filo de Ner, milit- 

22 Sen   sanc;o   de   mortiptoj,   sen   estro   de   Saul,   prenis   Is-Boseton, 
sebo de fortuloj, fi!»n  de  Saul,  kaj transkondukis lin 

La pafarko de  Jonatan neniam   e:i Maíiauaimon,      9 kaj starips Un 
venis returne, kiel regon super Gilead kaj super la 

Kaj la glavo de Saul ne revenis  Asuridoj kaj super Jizreel kaj super 
vane. Efraim kaj super Benjamen kaj super 

23 Saul  kaj   Jonatan,  amindaj   kaj  la tuta Izrael.     10 ls-Boset, filo de 
carmaj ce sia vivo, Saul, havis la agon de kvardek jaroj, 

Ec ce sia morto ne disip's ; kiam li farigis regó  de  Izrael,  kaj 
Pli rapidaj ili estis ol agloj, du  iarojn  li  reps.     Nur   la  domo 
Pli fortaj ol leonoj. de jehuda sekvis  Davidon.     11  La 

24 Filinoj de Izrael, ploru pri Saul,   daüro de la tempo, dum kiu David 
Kiu vestis vin per purpuro kun  estis regó en Hebron super la domo 

ornamajoj, de  Jehuda, estis sep jaroj kaj ses 
Kiu  metis  orajn  ornamojn  sur monatoj. viajn vestojn. 12 Kaj Abner, filo de Ner, kun la 

25 Kiel  falis   herooj   meze   de   la servantoj de ls-Boset, filo de Saul, 
bátalo 1 eliris   el   Mahanaim   en   Gibeonon. 

Mortigita estas Jonatan sur viaj   13 Kaj Joab, filo de Ceruja, kun la 
altajoj. servantoj de David, eliris kaj renkont- 

26 Mi malgojas  pro vi,  mia trato igis kun ili ce la akvcjo de Gibeon; 
Jonatan; kaj sidigis unuj ¿e unu flanko de la 

Vi estis Sil mi tre kara; akvejo, kaj la aliaj ce la dua fianko 
Via amo estis al mi pli kara, de la akvejo.    14 Kaj Abner diris al 
Ol la amo de virinoj. Joab : La junuloj levigu, kaj amuzigu 

27 Kiel falis herooj, antaü ni.   Kaj Joab diris : Ili levigu. 
Kaj pereis batalaj armiloj t 15 Kaj levigis kaj eliris dek du de la 

2 POST  tio  David   demandis  la flanko de Benjamen kaj de ls-Boset, 
Eternulon, dirante : Cu mi eniru  filo de Saul, kaj dek du el la servantoj 
en unu el la urboj de Jehuda ?  de David.     16 Kaj ili kaptis ciu la 

Kaj  la  Eternulo diris al li:  Eniru.  kapon de sia kontraüulo kaj enpikis 
Kaj   David   diris:   Kien   mi  eniru:  sian   glavon  en  la  fiankon  de   sia 
Kaj   Li   respondis :   En   Hebronon.   kontraüulo, kaj ili falis kune.   Tial oni 
2 Kaj David tien eniris, kune kun  donis al tiu loko la nomon Kampo de 
siaj edzinoj, Aninoam.la Jizreelanino, la Fortuloj en Gibeon.     17 Kaj far- 
kaj   Abigail,   edzino   de   Nabal,   la igis tre  kruela  bátalo en tiu tago; 
Karmelanino.     3 Ankaü siajn virojn,  kaj frapitaj estis Abner kaj la Izrael- 
kiuj estis kun li, David alkondukis,   idoj   antaü  la   servantoj   de   David, 
ciun kun lia domo; kaj ili eklogis en  18 Kaj tie estis tri filo] de Ceruja: 
la urboj de Hebron.     4 Tiam venis  Joab kaj Abisaj kaj Asahel; Asanel 
la viroj de Jehuda kaj sanktoleis tie  estis rapidpieda kiel  gazelo sur la 
Davidon kiel regon super la domo kampo.     19 Kaj    Asahel    postkuris 
de Jehuda. Abneron, kaj, ne flankigante dekstren 
Kiam oni sciigis al David, ke la nek maldekstren, sekvis Abneron. 

lo^antoj de Jabes en Gilead enter- 20 Abner turniHs malantaüen, kaj 
ips Saulon, 5 David sendis sendit- , diris : Cu vi estas Asahel ? Kaj tiu 
ojn alia logantoj de Jabes en Gilead, respondis : Mi. 21 Tiam Abner diris 
kaj dirigis al ili: Estu benataj de la al li: Flankenigu dekstren aü mal- 
Eternulo pro tio, ke vi taris tiun dekstren, kaj kaptu al vi unu el la 
favorkorajon al vía sinjoro, al Saul, junuloj, kaj prenu al vi liajn armilojn. 
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veston, kaj sur gi estis zonita glavo, 
kiu pendis en la glavingo ce Ha lumbo 
kaj facile povis eliri kaj eniri.    9 Kaj 
Joab diris al Amasa: Kiel vi fartas, 
mia {rato ?   Kaj per la dekstra mano 
Joab prenis la barbón de Amasa, por 
kisi  lin.     10 Amasa  ne  atentis  la 
glavon, kiu estis en la mano de Joab ; 
kai ci tiu f rapis lin per gi en la ventrón 
tie!, ke liaj internajoj elsutiijis sur la 
teron, kaj sen ripctita írapo li mortis. 
Poste    Joab    kaj    lia   trato    AbisaJ 
postkuris   Seban,   filón   de    Bihri. 
11 Ce la mortigito staris viro el la 
servantoj de Joab, kaj diris: Kiu amas 
Joabon kaj kiu estas por David, tiu 
sekvu Joabon.    12 Amasa kusis rul- 
ita en sango meze de la vojo.   Kiam 
tiu  viro  vidis,   ke  ciuj   haltadis,   li 
fortrenis Amasan de  la vojo sur la 
kampon kaj jetis sur lin veston, car li 
vidis, ke ciu, kiu venis al li, haltis. 
13 Kiam li estis forigita for de la 
vojo, ciuj iris post Joab, por postkuri 
Seban,   ñlon   de   Bihri.     14 Ci  tiu 
trairis  ciujn tribojn  de  Izrael,   gis 
Abel kaj Bet-Maafia, kaj ciuj Beriidoj; 
kaj   oni  kolektigis,   kaj   sekvis  lin.' 
15 Kaj ili venis, kaj eksiefeis Un en 
Abel-Bet-Maaha,   kaj    sutis   tirkaü 
la   urbo  remparon,   kiu   atingís   la 
muron; kaj la tuta popólo, kiu estis 
kun Joab, komencis detrui, por faligi 
la   muron.     16 Tiam   ekkriis   unu 
saga virino  el  la  urbo:  Aüskultu, 
aüskultu; diru, mi petas,  al Joab, 
ke li alproksimigu fci tien, por ke mi 
parolu kun 11.   17 Kiam li alproksim- 
igis al si,  la virino   diris:  Cu  vi 
estas Joab ?   Li respondis: Mi,   Kaj 
Si diris al li: Aüskultu la vortojn de 
via sklavino,   Li respondis: Mi aüs- 
kultas.    18 Tiam si diris : En antaüaj 
tempoj   oni   diradis:   Demandu   la 
Abelanojn, kaj konforme al tio decidu. 
19 Mi estas unu el la pacemaj kaj 
ñdelaj urboj de Izrael; vi volas ruinigi 
urbon kaj  patrínon en  Izrael;  por 
kio vi volas ekstermi posedajon de la 
Eternulo ?   20 Tiam Joab respondis 
kaj diris: Mi tute, tute ne intencas 
ekstermi   kaj   ruinigi;     zi ne   tia 
estas la afero; sed unu viro de la 
monto   de   Efraim—Seba,   filo   de 
Bihri,   estas   Ha  nomo—levis   sian: 
manon   kontraü   la   regon   David; 
donu lin solan, kaj mi foriros de la 
urbo.   Kaj la virino diris al  Joab: 
Jen lia kapo estos jetita al vi trans 

la muron. 22 Kaj la virino venis al 
la tuta popólo kun sia saga parolo; 
kaj ili dehakis la kapon de Seba, 
filo de Bihri, kaj jetis al Joab. Tiam 
li ekblovis per trumpeto, kaj oni for- 
iris de la urbo ciu al sia tendo; kaj 

j Joab revenís Jerusalemon al la regó. 
1 23 Joab estis super la tuta militistaro 
1 de Izrael; kaj Benaja.filo de ] enojada, 
super la Keretidoj kaj la Peletidoj; 
24 kaj Adoram super la impostoj; 
kaj Jehosafat, ñlo de Afíilud, estis 
kronikisto ; 25 kaj Seva estis skrib- 
isto; kaj Cadok kaj Ebjatar estis 
pastroj; 26 ankaü Ira, la Jairano, 
estis pastro ce David, 

i « m ESTIS malsato en la tempo 
X. I Q0 David dum tri jaroj, jaron 
*•* * post jaro. Kaj David faris 
demandon ce la Eternulo; kaj la 
Eternulo respondis: Tio estas pro 
Saul kaj pro la sangavida domo, pro 
tio,  ke  li mortigis la Gibeonanojn. 
2 Tiam la regó alvokis la Gibeon- 
anojn, kaj párolis kun ili. (Kaj la 
Gibeonanoj estis ne el la Izraelidoj, 
sed el la restajoj de la Amoridoj; kaj 
la Izraelidoj juris al ili, sed Saul penis 
ekstermi ilin pro sia fervoro por la 
Izraelidoj kaj Judoj.) 3 Kaj David 
diris al la Gibeonanoj: Kion mi faru 
por vi, kaj per kio mi pekliberigu, 
por ke vi benu la heredajon de la 
Eternulo ? 4 La Gibeonanoj diris 
al li: Ni ne postulas argenten aü 
orón de Saul kaj de lia domo; kaj ni 
ne volas, ke oni íun mortigu en Izrael. 
Kaj la regó diris: Kion vi diros, tion 
mi faros por vi. 5 Tiam ili diris al 
la regó : Pro tiu homo, kiu nin pere- 
igis, kaj kiu atenéis kontraü ni, por 
nin ekstermi, por ke nenio restu el 
ni en ciuj limoj de Izrael, 6 oni 
donu al ni sep virojn el liaj filoj, 
kaj ni pendigu ilin antaü la Eternulo 
en Gibea de Saul, la elektito de la 
Eternulo. Kaj la refeo diris: Mi 
donos. 7 Sed la regó indulgís Mefi- 
boseton, filón de Jonatan, filo de 
Saul, pro la juro antaü la Eternulo, 
kiu ekzistis inter ili, inter David kaj 
Jonatan, filo de Saul. 8 Kaj la reto 
prenis Armonin kaj Mefiboseton, la du 
nlojn de Ricpa, filino de Aja, kiujn 
si naskis al Saul, kaj la kvin filojn 
de Mihal, filino de Saul, kiujn si 
naskis al Adriel, filo de Barzilal, 
la Meholatano. 9 Kaj li transdonls 
ilin en la manojn de la Gibeonanoj, 
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kaj ci tiuj pendigis ilin sur la monto gigante. 21 Kiam li insultis Izrael- 
antaü la Eternulo. Tiel ili falis on, lin mortigis Jonatan, filo de 
sepope kune ; ili estis mortigitai en la Simea, frato de David. 22 Tiuj 
unuaj tagoj de la rikolto, en lá kom- kvar naskigis al la gigante en Gat, 
enco de la rikolto de hordeo. 10 Ti- kaj ili falis de la mano de David kaj 
am Ricpa, filino de Aja, prenis de la mano de liaj servantoj. 
sakon, kaj etendis gin super si ce la c%C\ KAJ David eldiris antaü la 
roko, de la komenco de la rikolto gis   >r £ Eternulo   la   vortojn   de la 
ekpluvis sur ilin el la cielo; kaj si ne   "• •" sekvanta kanto, kiam la Etern» 
permesis,  ke la bírdoj  de la cielo ulo lin savis el la manoj de ciuj liaj 
ripozu sur ili tage,  nek la kampaj  malamikoj kaj el la mano de Saul. 
hestoj    nokte.     11 Oni   raportis   al   2 Li diris 
David, kion faris Ricpa, filino de Aja 
kaj   kromvirino   de   ¿aul.      1- Tiam 
David iris, kaj prenis la ostojr. de Saul 
kaj la ostojn de lia filo Jonatan de la 
logantoj  de  Jabes  en  Gilcad,   kiuj 
iorstelis ilin el la strato de Bet-San, 
tie pendigis ilin la Filiétoj en la tago, 
kiam  la   Filistoj  venkobatis  Saulon 
sur Gilboa.     13 Kai li forportis de 
tie la ostojn de Saul kaj la ostojn de 
Ha filo Jonatan; kaj oni kunigis ilin 
kunlaostoj de la pendigitoj.     14 Kaj 
oni enterigis la ostojn de Saul kaj 
de  lia filo  Jonatan  en la  tero  de 
Benjamen, en Cela, en la tombo de 
lia patro Kis; kaj oni faris ¿ion, kion 
ordonis la regó.    Post tio Dio re- 
pacigis kun la tero. 

15 Estis denove milito inter Ir 
Filistoj kaj la Izraelidoj. Kaj iris 
David kune kun siaj servantoj, kaj 
batalis kontraü la Filistoj. Kaj 
David lacigis. 16 Jisbi-benob, el 
la infanoj de gigante, li, kies lanco 
havis la pezón de tricent sikloj da 
kupro, kaj kiu estis zonita per nova 
glavo, intends mortigi Davidon. 
17 Sed venis kun helpo Abisaj, filo 
de Ceruja, kaj li frapis la Filiston kaj 
mortigis lin. Tiam la viroj de David 
juris al li, dirante: Vi devas ne plu 
iri kun ni en militen, por ke ne 
cstingigu la lucerno de Izrael. 

iS Post   tio    estis    denove    milito 
kontraü  la   Filfétoj   en   Gob;   tiam 
Sibhaj, la Husaido, mortigis Safon, 
kiu estis el la infanoj de la gigante. • 
19 Kaj  denove estis milito kontraü 
la Filistoj en Gob; kaj Elhanan, filo 
de   Jaare - Orgim,   Bet - Lehemano, 
mortigis Goljaton, la Gatanon, ce kiu la ¡ 
tcnilo de lia lanco estis kiel rultrabo , 
de   teksisto.     20 Kaj   denove   estis, 
milito   en   Gat;   tie  estis   viro  tre 
altkreska, kiu havis sur la manoj kaj 
sur la piedoj  po ses fingroj,  sume \ 
dudek kvar; li ankaü naskigis al la¡ 
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La Eternulo estas mia Roko, kaj 
tnia fortikaio. kai mia Savanto. 

j D;on, miau Rol.or., mi fulas ; 
Mia silrio,  kaj la korno cíe mia 

savo, mia fortigo, kaj mia rifug- 
ejo; 

Mia   Savanto,   kiu   helpas   min 
kontraü maljusteco. 

4 Mi   vokas   al    la   Eternulo,   la 
glorinda ; 

Kaj mi savifras de miaj malamikoj. 
5 Car cirkauis min la ondoj de la 

morto, 
Torentoj pereigaj min teruris; 

6 La snuroj de Seol min cirkauis; 
La rctoj de la morto min atingís. 

7 En mia  premiteco mi vokis la 
Eternulon, 

Kaj al mia Dio mi vokis ; 
Kaj el Sia templo Li aúdis mían 

vocon, 
Kaj mia krio atingís Liajn orel- 

ojn. 
8 Ektremis kaj ekskuigis la tero, 

La fundamcntoj de la cielo ek- 
movigis 

Kaj eksanceligis, car Li koleris. 
9 Levigis fumo el Lia nazo. 

Kaj   ekstermanta  fajro   el   Lia 
bu&o; 

Karboj ekflamis de gi. 
10 Li klinis la cielon kaj iris mal- 

supren, 
Kaj   densa   mallumo   estis   sub 

Liaj piedoj. 
11 Kaj Li ekrajdis sur kerubo kaj 

ekflugis, 
Kaj Li portigis sur la flugiloj de la 

vento. 
12 Li cirkaüigis Sin per mallumo 

kiel per tendo, 
Per densaj nuboj, plenaj de akvo. 

13 De la brilo antaü Li 
Ekbrulis karboj per fajro. 

14 El la cielo ektondris la Eternulo, 
Kaj  la  Plejcltulo aüdigis  Sian 

vocon. 
V 
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15 Li jetis sagojn, kaj dispelis ilin; 
fulmon, kaj konfuzis ilin. 

16 Kaj malkovrigis la kuéujoj de la 
maro, Nudigis  la  fundamento]   de  la 
universo, 

De la minaca voco de la Eternulo, 
De la kolera spirado de Lia nazo. 

17 Li etendas el supre la brakon, kaj 
preñas min; 

Li eltiras min el grandaj akvoj; 
18 Li   savas  min  de   mia   potenca 

malamiko, 
De miaj malamantoj, car ili estas 

pli fortaj ol mi. 
19 Ili atingís min en la tago de mia 

malfelico; 
Sed   la   Eternulo   farigis   mia 

subteno. 
20 Kaj Li elkondukis min en vastan 

lokon; 
Li  liberigis  min,  car  Li  estas 

favora al mi. 
21 La  Eternulo  rekompencas  min 

laü mia justeco; 
Laü la pureco de miaj manoj Li 

repagas al mi. 
22 Car mi min tenis je la vojoj de' 

la Eternulo, 
Kaj mi ne faris malbonon antaü' 

mia Dio. \ 
23 Car ciuj Liaj legoj estis antaü mi, ¡ 

Kaj  Liajn ordonojn mi ne for-' 
igis de mi. 

24 Mi estis senkulpa antaü Li, : 

Kaj   mi  gardis  min, ke  mi ne > 
peku. 

25 Kaj la Eternulo rekompencis min 
laú mia justeco, 1 

Laü   mia    pureco   antaü    Liaj' 
okuloj. ¡ 

26 Kun favorkorulo Vi estas favor-1 
kora, I 

Kun piulo Vi estas pia; 1 
27 Kun   purulo   Vi   agas   laü   lia 

pureco, 
Kaj kun maliculo laü lia maliceco. 

28 Popolon humilan Vi helpas ; 
Kaj  per Viaj  okuloj Vi malalt- 

igas la fierulojn. 
29 Car   Vi   estas   mia   lumilo,   ho 

Eternulo; 
La Eternulo lumigas mían mal- 

lumon. 
30 Car kun Vi mi forkurigas milit- 

istaron; 
Kun   mia   Dio   mi   transsaltas I 

muron. 
31 La vojo de Dio estas perfekta;    ; 
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32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

La parolo de la Eternulo estas 
tute pura; 

Li estas sildo por ciuj, kiuj Lin 
fifias. 

Car   kiu   estas   Dio,   krom   la 
Eternulo ? 

Kaj  kiu  estas  Roko, krom nia 
Dio ? 

Dio íortikigas min per forto ; 
Kaj Li pertektigas mían vojon. 
Li   similigas   miajn   piedojn   al 

cervaj, 
Kaj starigas min sur miaj altajoj. 
Li instruas mían manon militi, 
Kaj miajn brakojn streci kupran 

pafarkon. 
Vi donis al mi la sildon de Via 

savo; 
Kaj Via favoro min grandigas. 
Vi largigas mian pason sub mi, 
Por ke ne sanceligu miaj piedoj. 
Mi  persekutas   miajn  malamik- 

ojn, kaj ekstermas ilin ; ' 
Kaj mi ne revenas, gis mi ilin 

pereigas. Mi   pereigas  kaj   frakasas  ilin, 
ke ili ne povas plu levigi; 

Ili talas sub miajn piedojn. 
Vi cirkaüzonas min per forto por 

la milito; 
Miajn  atakintojn  Vi jetas  sub 

min. 
Vi forkurigas de mi miajn mal- 

amikojn, 
Kaj miajn malamantojn mi eks- 

termas. 
Ili   rigardas   cirkaúen,   sed   ne 

venas helpanto; 
Al la Eternulo, sed Li ne res- 

pondas al ili. 
Mi disfrotas ilin simile al polvo 

de la tero; 
Kiel stratan koton mi  ilin dis- 

batas kaj dispremas. 
Vi savas min de la ribeloj de mia 

popólo; 
Vi gardas min, ke mi estu cefo 

super la nacioj; 
Popólo, kiun mi ne konas, servas 

min. 
Aligentuloj respektegas min; 
Ili obeas min per atentaj oreloj. 
Aligentuloj senfortigas, 
Kaj kuras terurite el siaj fortik- 

ajoj. 
Vivas la  Eternulo;  kaj  benata 

estu mia Roko; 
Alte  glorata  estu   mia  Dio, la 

Roko de mia savo: 

43 

44 

47 

48 Tíu Dio, kiu donas al mi vengon    filo de Ahofiido, en la nombro de la 
Kaj submetas al mi popolojn;        tri herooj ce David.   Kiam ili mokis 

49 Kiuforkondukasmindemiajmal-  la Filistojn kaj kolektigis tie por bat- 
amikoj, alo kaj la Izraelidoi eliris,     10 tiam 

Altigas min super miaj atakintoj,   li levigis kaj frapis la Filistojn, gis lia 
Kaj savas min de perfortulo. mano   lacigis  kaj   alrigidigis   al   la 

$0 Tial mi gloras Vin, ho Eternulo.  glavo; kaj la Eternulo donis grandan 
inter la popoloj, helpon  en tiu tago,  kaj  la  popólo 

Kaj pri Via nomo mi kantas. returnigis  post li nur  por rabakiri. 
51  Li donas grandan helpon al Sia   11  Post li estis Sama, filo de Age, la regó, Hararano.    Kiam la Filistoj kolektigis 

Kaj taras favorajon al Sia sankt-   amase en loko, kie estis kampoparto 
oleito, plena de lentoj. kaj la popólo íorkuris 

Al  David  kaj   al lia idaro,  por.de   la   Filistoj,     12 tiam   li   starigis 
eterne. en la mezo de la kampoparto, kaj 

savis gin kaj venkobatis la Filistojn ; 
OO JEt^ estas la lastaj vorto.i kaj la Eternulo donis grandan helpon. 
¿^ ^ de David : 13 Kaj iris tri el la tridek cefoj, kaj 
"•••^  Parolas David, filo de Jisaj,      venis dum la rikoltado al David en la 

Kaj  parolas la viro,  kiu   estas   kavernon Atlulam ; kaj la amaso de la 
alte levita, Filistoj   staris   tendare   en   la   valo 

La   sanktoleito   de   la   Dio   de  Refaim.     14 David   tiam   estis   en 
Jakob, fortikajo,   kaj   la   garnizono   de   la 

Kantverkisto en Izrael: Filistoj   estis   tiam   en   Bet-Lehem. 
2 La spirito de la Eternulo parolas   13 Kaj  David  esprimis deziron kaj per mi, diris : Kiu trinkigus al mi akvon el la 

Kaj Lia vorto estas sur mia lango.   puto Bet-Lehema, kiu estas apud la 
3 La Dio de Izrael párolis, pordego ? 16 Tiam tiuj tri herooj 

Al mi diris la Roko de Izrael: trarompe penetris en la tendaron de 
Justulo regas super homoj, la Filistoj, cerpis akvon el la puto 
Li regas en timo antaü Dio. Bet-Lehema, kiu estis apud la pord- 

4 Kajliestaskiellalumodcmateno, ego, prenis kaj alportis al David. 
Kiam levigas la suno, Sed li ne volis trinki gin; li elversis 
De mateno sennuba, gin al la Eternulo, 17 kaj diris: 
Kiam post la pluvo Gardu min, ho Eternulo, ke mi 
Elkreskas la verdajo el la tero.      ne   faru   tion;    cu   mi   trinku   la 

S Cu ne tiel estas mia domo ce la  sangon  de la viroj, kiuj riskis sian 
Eternulo i vivon ?   Kaj  li  ne volis trinki  gin. 

Car   Li  faris   kun   mi   eternan  Tion faris la tri herooj.     18 Abisaj, 
interligon, frato  de  Joab, filo de   Ceruja, estis 

Kiu estas bone arangita en ció,  estro de tiuj tri; li mortigis per sia 
kaj observata; lanco   tricent   homojn,   kaj   li   havis 

Car mia tuta savo, kaj ció, kion  gloran nomon inter la tri.    19 De la 
mi deziras, bone prosperas.       tri li estis honorata kaj estis ilia estro; 

6 La m<i¡bonaguloj ciuj estas kiel sed en la trion li ne eniris.     20 Be- 
dornoj forjetitaj, naja,  filo de Jehojada, filo de milit- 

Kiujn oni nc povas preni per la  isto   multe   aginta,   el   Kabceel:   li mano; mortigis la du fortulojn de Moab; li 
7 Sed se iu volas ektusi ilin, ankaú   malsupreniris,   kaj    mortigis 

Tiu devas armi sin per fero aü  leonon en kavo en nega tago.     21 Li 
per stango de lanco; ankaü mortigis Egipton, virón dign- 

Kaj  per fajro ill estos forbrul- aspektan; en la mano de la Egipto 
igitaj sur sia loko estis lanco; sed li aliris al  li kun 

8 Jen estas la nomoj de la herooj, bastono, elsiris la lancon el la mano 
kiuj estis ce David : sidanta en la de la Egipto, kaj mortigis lin per lia 
konsilantaro de la saguloj, estro de propra lanco. 22 Tion faris Benaja, 
trio, estis Adino, la Ecnido, kiu mort- filo de Jehojada. Kaj li havis gloran 
igis okcer.t malamikojn per unu fojo, nomon inter la tri herooj. 23 ínter 
9 Post li estis Eleazar, filo de Dodo,   la tridek li estis plej honorata, sed 
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14. 15—16. 2 I. KRONIKO  

post ill, .lcturnu vin'delÜ kaj vemi ' mentoj psalt ^J^fá^ sonoj 
Si ih de la llanko de la morusarboj ,   cimDa oj, v Levidoj stangis 
IS  kaj k.a.n vi ekaúdos la sonon de   de: fcojo^   17       i d    , 
pas..¡ sur la supro de la morusarboj, Hc•an°n

a{oIli füon «le Bcrchja. kaj 
tia.n komencu la batalpn ; car_ Dio frf ° d^M¿rari, siaj fratoj, Etar,on 
cliris a.itau vi, por i rapi la tendfo" el;^lü°J

e
ae

KuSaja • l8 kaj kun ili 
de la Filifttoj. 16 Kaj Pavid fans, filón de> £ J.' fratojn. Zeharja, 
kiel ordon.s al li Dio; kaj .1  ven ko-  iliajn   •8 Semiramot,    Jefiíel, 
bal.s la (enriaron de 1» FüjN í« »«"• E¿»g* B¿naja, Maaseja, Matitja, 
Cibron RíS Gczer. 17 Kaj.la nomo Urn, £»a°Mik ja / obed-Edom, kaj 
de IJavi.1 íarigis fama en c.uj landoj ; ^f^.^dVgistojn. .9 La kant- 
kaj la Etcrnulo faris Un timata de ¿«tí.lue^ ^ j ^ Etan est,s 
ciuj nacioj. . _   " J i„rtado   sur   kupraj   cimbaloj, 
Vi-   L   konstruis al si domojn e" • Pf ziS"la Aziel, Semiramot, Jehiel, 
1 K la urbo de David, kaj pret- " ^l^'M^eja, kaj Benaja-sur 
*«J íRíS lokon por la kesto de "n»V¿"aD" """Snuioj; 21 Matitja, 
Dio.   kaj   etendis  tendon, super   gi.   gf'^Xknej^ Obed-Edom, Jeje , 
2 Tiam David diris: Neniu portu la  El«n^MiKneja ^^ 
kcston de Dio krom la Levidoj; car   kaj *"^»    •.    22'Kenanja, la estro 
ilin   la   Eternulo   elektis, por  ke li    por antau••¿,             arangado;    1¡ 
povtulakestondeDiokajservuaLi   ^    La

adis  ^uzlkon,   car   11   esto 
eterne.     3 Kaj    David    kunvenigis  arang»««   »              Bercfija kaj   El- 
ci.ijii Izra¿lidojn en Jerusalemon, por  ^P^pw-dogaídistoJ ce la kesto; 
porti la kcston de la Eternulo sur  ^naest.s po     ,         Netanel, Ama- 
feian lokon. kiun li pretigis P°r fc ; JA   Zenarja, Benaja, kaj Eliezer, la 
4 Kaj David kunvenigls la idojn de  saj, «n tr

J
umpetadis   per  trumpetoj 

Aaron   kaj   la   Levidojn:     5 el   la  pastroj    trump rf    D^ obed:Edom 
idol de Kehat estis: la estrc.Uriel  antau ja              pord0gardistoj ce   a 
ka   liaj fratoj, cent dudek;    6 el la  kaj jenj              ^^    .,.      Dav d 
idoj   de Merari: la estro Asaja,kaj  kesto^     ,|jafeuloj   de   izrael   kaj    a 
Ha)  fratoj,  ducent  dudek;      -el la  kaj   la   p ^ s    ^         . k      feoJ0   a 
i.loj de GcrSon: la estro Joel kaj liaj   •«|^e

p interi¡g0
H de  la  Eternulo 

fratoj, cent tridek j     8 el la idoj de  ""•         ¿    Obed-Edom.     26 Kaj 
lilirafan:   la   estro   Semaja   kaj   liaj  «*£«•   hel is a, ,a Levidoj   kiuj 
fratoj,   ducent;      o el   1?   'doj   .°f   „or^s ja  keston de  interligo de la 
Hebron: la estro EHel kaj ha]1 fratoj,   |Ortis   a        oferbucis sep bovojn kaj 
okdck;     10 el la idoj de Uziel. la   f?"•             2? David estis vestita 
estro Aminadab kaj «aj fratoj, cent  sep saio            'deUkata tolo, ankau 
dek   du.      .1  Kaj   David  alvokis    a  per   ww                     rt¡s ,a keston, u 
iiastrojn  Cadok kaj  Ebjator,  kaj  la  ciuj J^=v    ¿.     K

J
enanja   ,a  estro  de 

Levidojn Uriel, Asaja, Joel, Semaja    karrtistoj¿ Jj             y   Dav¡d      ^ 
EHel. kai Aminadab ;     12 kaj U dins  ara^faQ£ s¡ Unan e

J
fodon.     28 Kaj 

ni ill: Vi, cefoj de patrodomoj de. U  hav.s M^         akompanis la keston 
Lovidoj, sanktigu vin kaj viajnfratojn,   ciuj  «J•                  ^ »-Eternu,0>   kU„ 
kaj alportu la keston de la Eternu^   de   imer  g                    de kor       kun 

Dio de Izrael, sur la lokon, kiunm   «^"toi   laütaj cimbaloj, psalteroj, pretigis    por    fei;     .'3 $ar    antaue. trumoetoj   1     ^              )& d 
Liam  nc vi tion faris, la Eternulo,  £J   gar?°J         vEternui0 venis al la 
•Ha Dio. frapis nin pro tío, ke n   era    mtenigo             M.fia]  ^ u^ 
Lili nc tiel, kiel om devas.     14 Kaj   "ro                        (e„estro;   kaj   kiam 
sanktiRis sin la pastroi kaj la Lfvidoj,  "garais   v                               sa]tas kaj 
por poíti la kestSn de L Eternulo, Dio  é, vid s   ^reg^^ 
de  Izrael.      15 Kaj la idoj de: L-eyi  iu      , alportis la keston de 
okportis la kcston de Dio ..^'"^ ' 1 fi ufo    M   metis   fe.in   interne 
Mosco  laü la vorto de la Eternulo,    ¿ \J 

24 

25 

27 

28 

interne 
kiun   David de    la    tendo sur  siaj  sultroj,  per sianguj  »u.   .... .   . fe¡. kaj oni alportis Dru.- 

10 Kaj David diris al la estro1 de   a  sUneis por g,,     j anUÜ 
Lcvidoj,  ke  ili starigu siarn fratojn  oferojr^ kaj   f, ^ ^^^ de fc 
la   kantistojn   kun   muzikaj   instru    2 •~ 
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bruloferoj kaj de la pacoferoj, li 
benis la popolon en la nomo de la 
Etcrnulo. 3 Kaj li disdonis al ciuj 
Izraclidoj, kiel al la viroj, tiel ankaü ' 
al la vinnoj, al ciu po unu bulo da 
paño, po unu porcio da viando, kaj 
po unu peniko da sekvinberoj. 

4 Kaj li starigis antaü la kesto de la 
Eternulo el la Levidoj servar.tojn, 
por kantadi gloron, dankon, kaj 
laüdon al la Eternulo, Dio de Izrael: 
5 la cefo estis Asaf, la dua estis 
Zenarja, poste Jciel, Semiramot, 
leniel, Matitja, Eliab, Benaja, Obed- 
Edom, kaj jeiel, kun psalteroj kaj 
harpoj, kaj Asaf sonigadis per cim- 
baloj ; 6 Benaja kaj Janaziel, la 
pastroj, estis kun trumpetoj ciam 
antaü la kesto de interligo de Dio. 

7 Tiam, en tiu tago, David la unuan 
fojon arangis dankokanton al la 
Eternulo per Asaf kaj liaj fratoj: 

8 Gloru la Eternulon, voku Lian 
nomon; 

Sciigu   inter   la   popoloj   Liajn 
farojn. 

9 Kantu al Li, muziku al Li; 
Parolu pri ciuj Liaj mirakloj. 

10 Laüdu Lian sanktan nomon ; 
Goju la koro de tiuj, kíuj sercas 

la Eternulon. 
»i Turnu vin al la Eternulo kaj al 

Lia potenco; 
Sercu ciam Lian vizagon. 

12 Mcmoru  Liajn  miraklojn,   kiujn 
Li faris; 

Liajn signomiraklojn kaj la jugojn 
de Lia buso; 

13 Vi, semo de Izrael, Lia sklavo, 
Filoj de Jakob, Liaj elektitoj. 

14 Li estas la Eternulo, nia Dio ; 
Sur la tuta tero estas Liaj jugoj. 

15 Memoru eterne Lian interligon, 
La vorton, kiun Li testamentis 

por mil generacioj, 
16 Kiun    Li    interkonsentis    kun 

Abraham 
Kaj juris al lsaak. I 

17 Li metis gin por Jakob kiel legón, 
Por Izrael kiel eternan interligon, i 

18 Dirante:   Al   vi   Mi   donos   la 
landon Kanaanan | 

Kiel vian parton heredan. 
19 Kiam vi estis malgrandnombraj, 

Malmultaj, kaj fremduloj en gi, 
20 Kaj ili iradis de popólo al popólo, 

El unu regno al alia gento, 
21 Tiam   Li    al    neniu    permesis 

premi ilin, 1 
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Kaj Li punis pro ili regojn; 
Dirante:  Ne tusu Miajn sankt- 

oleitojn, 
Kaj al Miaj profetoj ne faru mal- 

bonon. 
Kantu   al   la   Eternulo   la   tuta 

tero ; 
Proklamu  de tago al tago Lian 

savon. 
Rakontu  inter  la  popoloj   Lian 

gloron, 
Ínter ciuj gentoj Liajn miraklojn. 
Car la Eternulo estas granda kaj 

tre glorinda ; 
Li estas timinda super ciuj dioj; 
Car ciuj dioj de la popoloj estas 

idoloj; 
Sed la Eternulo kreis la cielon. 
Gloro kaj majesto estas antaü Li; 
Forto kaj  beleco estas sur Lia 

loko. 
Tributu al la Eternulo, familioj 

de la popoloj; 
Tributu al la Eternulo gloron kaj 

potencon. 
Tributu al la Eternulo honoron 

de Lia nomo; 
Alportu donacon, kaj venu antaü 

Lin; 
Adorklintgu antaü la Eternulo en 

sankta ornamo. 
Tremu antaü Li la tuta tero; 
Li arangis ja la mondón, ke gi 

ne sanceligu. 
: Goju la cielo,  kaj  estu  gaja la 

tero; 
Kaj oni diru inter la nacioj : La 

Eternulo regas. 
Bruu la maro, kaj ¿io, kio gin 

plenigas; 
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Goju Uka^mpo, kaj ¿io, kio estas 

Tiam^kantu   ciuj   arboj   de   la 
arbaro antaü la Eternulo, 

Car Li venas, por jufei a  «on 
Laüdu la Eternulon, car Li estas 

CaTeTerna estas Lia favorkoreco. 
Kaj diru: Savu nin, ho Dio de 

KoTektuVn¡n kaj liberigu nin el 

prke'nfda&u Vian sankun 
nomon, via Por  ke   ni   gloru  nin  per  Via 

Be•ataSte°stu la Eternulo. Dio de 
Izrael, 

De eterne gis eterne. 



9. 30—1. IS 

kun plena insisto, ke oni plenumu 
tiun duan leteron pri Purim. 30 Kaj 
ili sendis leterojn al ciuj Judoj en la 
cent dudek sep landojn de la regno 
de Ahasveroá, kun vortoj de paco kaj 
de vero, 31 ke ili festadu tiujn 
tagoj n de Purim en ilia tempo, kiel 
decidís pri ili la Judo Mordefiaj 
kaj la regino Ester, kaj kiel ili mem 
akceptis por si kaj por sia idaro 
koncerne la fastadon kaj pregadon. 
32 Kaj laü la ordono de Ester oni 
konfirmis tiun historion de Purim kaj 
enskribis en libron. 

ESTER— IJOB IJOB 

•m f^ LA rego Anasveros metis sub 
III tributon la tcron kaj la in- 

**• ^^ sulojn de la maro. 2 La tuta 
historio pri lia forto kaj lia potenco, 
kaj la detaloj pri la grandcco de 
Mordefiaj, kiun la rego grandigis, 
estas priskribitaj en la libro de 
kroniko de la regoj de Medujo kaj 
Persujo. 3 Car la Judo Mordefiaj 
estis la dua post la rego Ahasveros, 
granda inter la Judoj kaj amata ínter 
la multo de siaj fratoj, zorganta pri 
la bono de sia popólo kaj donanta 
pacón al sia tuta idaro. 

IJOB 
1 ESTIS iu homo en la lando Uc, sirmis ja ¿iuñanke lin kaj lian domon, 

lia nomo estis Ijob. Tiu homo kaj ¿ion, kio apartenas al li; la farojn 
estis honesta, justa, diotima, kaj de liaj manoj Vi benis, kaj liaj brut- 

li evitadis malbonon. 2 Al li nask- aroj disvastigis sur la tero. 11 Sed 
igis sep filoj kaj tri filinoj. 3 Lia etendu nur Vían manon, kaj ektusu 
brutaro konsistis el sep mil safoj, ¿ion, kion li havas; Vi vidos, ¿u li 
tri mil kameloj, kvincent paroj da ne blasfemos Vin antaü Via vizago. 
bovoj, kvincent azeninoj, kaj li havis 12 Tiam la Eternulo diris al Satano: 
tre multe da servistoj; kaj tiu homo Jen ció, kion li havas, estas trans- 
estis pli eminenta, ol ciuj filoj de la donata en vian manon; nur sur lin 
oriento. 4 Liaj ñloj havis la kutimon mem ne etendu vian manon. Kaj 
faradi festenon en la domo de ciu Satano foriris de antaü la Eternulo. 
el ili, ciu en sia tago ; kaj ili invitadis 13 Unu tagon, kiam liaj ñloj kaj liaj 
siajn tri fratinojn, por mangi kaj ñlinoj estis mangantaj kaj trinkantaj 
trinki kun ili. 5 Kaj ciufoje, kiam vinon en la domo de ilia unuenaskita 
la rondo de la festenaj tagoj estis frato, 14 venís sendito al Ijob, kaj 
finita, Ijob sendis, por sanktigi ilin, diris: Dum la bovoj estis plugantaj 
kaj li levigis frue matene kaj alport- kaj la azeninoj estis pastigantaj apud 
is bruloferojn laü la nombro de ili ili, 15 superfalis ilin la Sebaanoj, 
ciuj; car, diris Ijob: Eble miaj filoj kaj forprenis ilin; kaj la servistojn 
pekis kaj blasfemis Dion en sia koro. ili mortigis per glavo ; savigis nur 
Tiel agadis Ijob ciam. mi sola, por raporti al vi.     16 Kiam 

6 Unu tagon, kiam la filoj de Dio ankoraú tiu párolis, venís alia, kaj 
venís, por starigi antaü la Eternulo, diris: Fajro de Dio falis el la cielo, 
venís inter ili ankaü Satano. 7 Kaj bruligis la safojn kaj la servistojn, 
la Eternulo diris al Satano: De kie kaj ekstermis ilin; savigis nur mi 
vi venas ? Kaj Satano respondis sola, por raporti al vi. 17 Kiam 
al la Eternulo, kaj diris: Mi vagadis tiu ankoraú párolis, venís alia, kaj 
sur la tero kaj rondíradis sur gi. diris: La ftaldeoj arangis tri tac- 
8 Kaj la Eternulo diris al Satano: mentojn, atakis la kamelojn kaj for- 
Cu vi atentis Mían servanton Ijob ? prenis ilin, kaj la servistojn ili mort- 
ne ekzistas ja sur la tero homo simila igis per glavo; savigis nur mi sola, 
al li, tiel honesta, justa, diotima, kaj por raporti al vi. 18 Dum tiu an- 
evitanta malbonon. 9 Kaj Satano koraü párolis, venís alia, kaj diris: 
respondis al la Eternulo, kaj diris: Viaj filoj kaj viaj filinoj estis mang- 
Cu vane Ijob timas Dion ? 10 Vi antaj kaj trinkantaj vinon en la domo ' 
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1. 19—3. 13 

de ilia unuenaskita frato; 19 kaj Temanano, Bildad, la Sunano, kaj 
jen granda vento levijis de la flanko Cofar, la Naamano, kaj kunvenis 
de la dezerto, pusis la kvar anguloin kune, por iri plori kun li kaj konsoli Un. 
de la domo, kaj ¿i tiu falis sur la 12 Kiam ili levis siajn okulojn de 
junulojn, kaj ili mortis; savigis nur malproksime, ili ne rekonis lin; kaj 
mi sola, por raporti al vi. 20 Tiam ili levis sian vocon kaj ekploris; kaj 
Ijob levifcis, dissiris sian veston, pri- ciu el ili dissiris sian veston, kaj jetis 
tondis sian kapon, jetis sin sur la teron sur sian kapon, turnante sin 
teron, kaj adorklinigis; 21 kaj li al la cielo. 13 Kaj ili sidis kun li 
diris: Nuda mi eliris el la ventro de sur la tero dum sep tagoj kaj sep 
raia patrino, kaj nuda mi revenos noktoj, kaj ne párolis al li ec unu 
tien; la Eternulo donis, kaj la Etern- vorton ; car ili vidis, kc la suíerado 
ulo prenis; la nomo de la Eternulo estas tre granda. 
estu benata.     22 Malgraü ció ci tio   esiu oenaia.     ** »••»•*» — 
Ijob ne pekis, kaj ne eldiris blasfeoion 
kontraú Dio. 
2 UNU tagon, kiam la filoj de Dio 

venís, por starigi antaü la Etern- 
ulo,  venís   ankaü  Satano  ínter' 

ili,   por  starigi  antaü  la  Eternulo. 
2 Kaj la Eternulo diris al Satano: 
De kie vi venas ?    Kaj Satano res- 
pondis al la Eternulo, kaj diris : Mi 
vagadis sur la tero kaj rondíradis sur 
fci.    3 Kaj    la   Eternulo    diris   al 
Satano: Cu vi atentis Mian servanton 
Ijob ? ne ekzistas ja sur la tero homo 
simila al li, tiel honesta, justa, dio- 
tima, kaj evitanta malbonon; kaj li 
gis nun ankoraü estas firma en sia 
virteco,   kvankam vi   ekscitis   Min 
kontraü li, por percigi lin senkulpe. 
4 Tiam Satano respondis al la Etern- 
ulo, kaj diris: Haúto pro haúto; kaj 
¿ion, kion homo posedas, li fordonus 
pro  sia vivo,     5 Sed etendu Vian 
manon, kaj tusu liajn ostojn kaj lian 
karnon; tiam Vi vidos, ke li blasfemos 
Vin antaü Via vizago.    6 La Etern- 
ulo   diris   al   Satano:   Jen   li   estas 
transdonata en vian manon ; nur lian 
vivon   konservu.    7 Satano   foriris 
de antaü la vizago de la Eternulo, 
kaj frapis Ijobon per turmentaj ab- 
scesoj de la piando de lia piedo gis 
lia   verto.     8 Li   prenis   potpecon, 
por skrapadi sin per gi, sidante meze 
de  cindro.    9 Kaj  lia edzíno  diris 
al li: Vi ¿iam ankoraú estas firma 
en via virteco 1 blasfemu Dion, kaj 
mortu.     10 Sed  li  diris  al  sí:  Vi 
parolas  tiel,  kiel  parolas  iu  el  la 
malsagulinoj;  cu bonon ni akceptu 
de Dio, kaj malbonon ni ne akceptu r 
Malgraú ¿io ci tio Ijob ne pekis per 
siaj lipoj. 

11 Kiam la tri amikoj de Ijob áüdis 
pri tiu tuta malfelico, kiu trafis lin, 
ili iris ciu  de sia loko,  Elifaz,  la 
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3 POSTE   Ijob    malfermis    sian 
buson, kaj malbenis sian tagon. 
2 Kaj Ijob ekparolis, kaj diris: 

3 Pereu la tago, en kiu mi nask- 

Kaj la nokto, kiu diris : Embriigis 
homo. 

4 Tiu tago estu malluma; 
Dio de supre ne rigardu gin, 
;<"eniu lumo ekbrilu super gi. 

5 Mallumo kaj tomba ombro ek- 
posedu gin; 

NUDO gin kovru; 
Eklipsoj    de    tago    faru    gin 

teñirá. 
6 Tiun nokton prenu mallumego; 

Gi ne alkalkultgu al la tagoj de 
la jaro, 

Ci ne eniru en la kalkulon de la 
monatoj. 

7 Ho, tiu nokto estu soleca ; 
Neniu gojkrio aüdigu en gi. 

8 Malbenu gin la malbenantoj de 
la tago, 

Tiuj,   kiuj   estas   pretaj   eksciti 
levjatanon. 

9 Mallumigu la steloj de gia kre- 
pusko; 

Gi atendu lumon, kaj ci tiu ne 
aperu; 

Kaj la palpebrojn de matenrugo 
gi ne ekvidu; 

10 Pro tio, ke gi ne fermis la pordon 
de la útero de mía patrino 

Kaj ne kasis per tio la malfelicon 
antaü miaj okuloj. 

11 Kial mi ne mortis tuj el la útero, 
Ne senvivigis post la eliro el la 

ventro ? 
12 Kial akceptis min la genuoj ? 

Por  kio estis la mamoj, ke  mi 
sucu ? 

13 Mi  nun  kusus  kaj  estus tran- 
kvila; 

Mi dormus kaj havus ripoíon, 
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14 Kune kun la regoj kaj la konsil- 
istoj sur la tero, 

Kiuj konstruas al si ¡zolejojn, 
15 Aü kun la potenculoj, kiuj havas 

oron, 
Kiuj  plenigas siajn domojn per 

argento; 
16 Aü kiel abortitajo kasita mi ne 

ekzistus, 
Simile al la infanoj, kiuj ne vidis 

lumon. 
17 Tie la malpiuloj cesas tumulti; 

Kaj tie ripozas tiuj,  kies fortoj 
konsumigis. 

18 Tie la malliberuloj  kune  havas 
ripozon; 

Hi ne  aüdas la vocon de prem- 
anto. 

19 Malgranduloj   kaj   granduloj,  tie 
ili estas; 

Kaj   sklavo  estas libera de  sia 
sinjoro. 

20 Por kio ai suferanto estas donita 
la lumo, 

Kaj la vivo al tiuj,  kiuj havas 
maldolcan animon, 

21 Kiuj atendas la morton, kaj gi 
ne aperas, 

Kiuj elfosus gin pli volonte ol 
trezorojn, 

22 Kiuj ekgojus kaj estus ravitaj, 
Se ili trovus tombon ? 

23 Al   la   homo,   kies   vojo   estas 
kasita, 

Kaj antaú kiu Dio starigis bar- 
ilon ? 

24 Antaú  ol  mi   ekmangas   panon, 
mi devas gemi, 

Kaj mia plorkriado versigas kiel 
akvo; 

25 Car terurajo, kiun mi timis, trafis 
min, 

Kaj tio,   pri   kio   mi estis mal- 
trankvila, venis al mi. 

26 Mi ne  havas trankvilon, mi  ne 
havas  kvieton,   mi   ne   havas 

4 KAJ ekparolis Elifaz, la Teman- 
ano, kaj diris: 
2 Se   oni   pravos    diri    al    vi 

vorton, tio eble estos por vi 
turmenta ? 

Sed   kiu   povas   deteni   sin   de 
parolado ? 

3 jen vi multajn instruís, 
Kaj    manojn   senfortigintajn   vi 

refortigis; 
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4 Falantojn restarigis viaj vortoj, 
Kaj    fleksigantajn   genuojn    vi 

fortigis; 
5 Kaj nun,  kiam tio trafis vin, vi 

perdis la forton ; 
6i ektusis vin, kaj vi ektimis. 

6 Cu ne via timo antaú Dio estas 
via konsolo ? 

Cu la virteco de viaj vojoj  ne 
estas via espero ? 

7 Rememoru    do,    cu   pereis    iu 
senkulpa ? 

Kaj   kie   virtuloj   estis eksterm- 
itaj ? 

S Kiel  mi vidis,  tiuj,  kiuj   plusis 
pekojn kaj semis malbonagojn, 

Tiuj ilin rikoltas; 
9 De  la ekblovo   de   Dio  ili   pe- 

reas, 
Kaj de la ekspiro de Lia kolero 

ili malaperas. 
10 La kriado de leono kaj la voco 

de leopardo silentigis, 
Kaj   la   dentoj   de  junaj   leonoj 

rompigis; 
11 Leono   pereis   pro   manko   de 

mangajo, 
Kaj idoj de leonino diskuris. 

12 Kaj al mi kase alvenis vorto, 
Kaj   mia  órelo  kaptis   parteton 

degi. 
13 Dum meditado pri la vizioj de la 

nokto, 
Kiam profunda dormo falas sur 

la homojn, 
14 Atakis min teruro kaj tremo, 

Kaj    ciuj    miaj    ostoj    eksentis 
timón. 

15 Kaj spirito traflugis antaú mi, 
Kaj   la   haroj   sur   mia   korpo 

rigidigis. 
16 Staris bildo  antaú  miaj   okuloj, 

sed mi ne povis rekoni gian 
aspekton; 

Estis   silento,   kaj   mi   ekaúdis 
vocon, dirantan: 

17 Cu homo estas pli justa ol Dio? 
Cu   viro   estas   pli   pura   ol   lia 

Kreinto? 
18 Vidu,   al  Siaj   servantoj   Li   ne 

konndas, 
Kaj   Siajn   angelojn   Li   trovas 

mallaúdindaj: 
19 Des pli koncerne tiujn, 

Kiuj logas en argilaj dometoj, 
Fonditaj sur tero, 
Kaj kiujn formangas vermoj. 

20 De la mateno gis la véspero ili 
disfalas, 
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Pereas por ¿iam, kaj neniu tíon    17 
atentas. 

21 La   fadeno   de   ilia   vivo   estas 
distrancita ; 

Ili mortas, kaj nc en Sítgeco. 18 
5Voku    do !     cu    iu     respondes 

al vi ? 
Kaj  al kiu  el   la   sanktuloj   vi 

vin turnos? '9 
2 Malsagulon mortigas la kolero, 

Kaj    sensenculon    pereigas    la 
incitigemeco. 20 

3 Mi vidis malsagulon, kiu enradik- 
igis, 

Kaj   mi   malbenis   subite   lian 
logejon. 2i 

4 Malproksimaj de savo estos liaj 
filoj; 

Oni disbatos ilin ce la pordego, 
Kaj neniu ilin savos. 22 

5 Lian  rikoltajon formangos  mal- 
satulo, 

El inter la dornoj li gin prenos, 
Kaj soifantoj englutos lian hav-    23 

ajon. 
6 Ne el la polvo eliras malpiajo, 

Kaj ne el la tero elkreskas mal- 
bonago. 24 

7 Sed homo naskigas por suferoj,   ' 
Kiel birdoj por flugado supren. 

8 Sed mi min turnus al Dio, 
Kaj  al  Li mi transdonus mian    25 

aferon ; 
9 Al   Tiu,   kiu   faras   grandajojn, 

kiujn neniu povas espío: 1, 
Mirindajojn,   kiujn   neniu  povas    26 

kalkuli; 
10 Kiu donas pluvon sur la teron 

Kaj sendas akvon sur la kampojn, 
11 Por starigi malaltulojn alte, 27 

Ke la aftiktitoj levigu savite. 
12 Li detruas la intencojn de ruz- 

uloj, 
Ke iliaj manoj ne plenumas sian   gy 

entreprenon. n 
13 Li  kaptas  la sagulojn  per  ilia   *" 

ruzajo; 
Kaj la decido de maliculoj farigas      3 

senvalora. 
14 En la tago ili   renkontas   mal- 

lumon, 
Kaj en tagmezo ili palpas, kiel      4 

en nokto. 
15 Li savas kontraú glavo, 

Kontraú  la  buso   kaj   mano   de 
potenculo Li savas malriculon. 

16 Al la senhavulo aperas espero, 
Kaj   la  malboneco fermas  sian      ; 

buáon. 
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Felica estas la homo, kiun punas 
Dio; 

Kaj la moralinstruon de la Plej- 
potenculo ne malsatu ; 

Car Li vundas, sed ankaú band- 
agas ; 

Li batas, sed Liaj manoj ankaú 
resanigas. 

En ses malfelicoj Li vin savos ; 
En la sepa ne tusos vin la mal- 

bono. 
En tempo de   malsato Li savos 

vin de la morto, 
Kaj   en   milito   el   la   mano   de 

glavo. 
Kontraú la vipo de lango vi estos 

kasita; 
Kaj vi ne timos ruinigon, kiam 

gi venos. 
Dum   ruinigo   kaj   malsato   vi 

ridos; 
Kaj la bestojn de la tero vi ne 

timos; 
Car kun la stonoj de la kampo 

vi havos interligon, 
Kaj la bestoj de la kampo havos 

pacón kun vi. 
Kaj vi ekscios, ke paco estas en 

via tendo; 
Vi   esploros   vian   logejon,   kaj 

nenio mankos. 
Kaj vi ekscios, ke grandnombra 

estas via idaro 
Kaj  via naskitaro estas kiel la 

herbó de la tero. 
En maljuneco vi iros en la tomb- 

on, 
Kiel   envenas   garbaro   en   sia 

tempo. 
Vidu,  ni tion  esploris,  kaj  tiel 

gi estas; 
Atentu tion, kaj sciu tion. 

IJOB respondis kaj diris : 
2 Se estus pesita mia ¿agreño, 

Kaj samtempe estus mecita sur 
la pesilon mia suierado, 

Gi estus nun pli peza, ol la sabio 
ce la maroj ; 

Pro tio miaj vortoj estas plenaj 
de plendo. 

Car la sagoj de la Plejpotenculo 
estas en mi, 

Ilian venenon trinkas mia spir- 
ito ; 

La   terurajoj   de   Dio   direktigis    . 
sur min. ^ 

Cu    krias    sovaga    azeno    sur 
herbó ? 
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13 Kaj la Eternulo ektondris en la 
cielo, 

Kaj   la   Plejaltulo   aüdigis   Sian 30 
vocon; 

Hajlon kaj brulantajn karbojn. 
14 Li jetis Siajn sagojn, kaj dispelis 

ilin; I 
Jetis multajn fulmojn, kaj konfuzis 131 

(Un. ¡ 
15 Kaj malkovrigis la kusujoj de la 

akvoj, 32 
Kaj nudigis la fúndamentoj de la , 

universo, 
De Via minaca voco, ho Eternulo, ! 33 
De la kolera spirado de Via nazo. • 

16 Li etendas el supre la brakon, kaj 
preñas min; 134 

Li eltiras min el grandaj akvoj;      | 
17 Li  savas  min   de   mia   potenca 

malamiko, ' 35 
Kaj de miaj maiamantoj, iar ili 

estas pli fortaj ol mi. 
18 111 atingís min en la tago de mia 

malfelico; 
Sed la Eternulo farigis mia sub- 36 

teño. i 
19 Kaj Li elkondukis min en vastan 37 

lokon; 
Li  liberigis   min,   tar   Li  estas 

favora al mi. 
20 La Eternulo rekompencas min laü 38 

mia justeco; 
Laú la pureco de miaj manoj Li 

repagas al mi. 39 
21 Car mi min tenis je la vojoj de 

la Eternulo, 
Kaj mi ne faris malbonon antaú 4o 

mia Dio. 
22 Car ciuj Liaj legoj estis antaü mi, 

Kaj Liajn ordonojn mi ne forigis 
de mi. 4' 

23 Mi estis senkulpa antaü Li, 
Kaj mi gardis min, ke mi ne peku. 

24 Kaj la Eternulo rekompencis min 42 
laü mia justeco, 

Laü la pureco de miaj manoj antaü 
Liaj okuloj. ^ 43 

25 Kun  favorkorulo Vf estas favor- 
kora, 

Kun piulo Vi estas pia, 
26 Kun purulo Vi agas laú lia pureco, 44 

Kaj kun maliculo laü lia maliceco. 
27 Car humilan popolon Vi helpas,       45 

Sed altajn okulojn Vi malaltigas. 
28 Car VI lumigas mían lumilon; 46 

La   Eternulo,   mia Dio,  lumigas 
mían mallumon. 

29 Car kun Vi mi forkurigas milit- 
istaron, 47 
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Kaj kun mia Dio mi transsaltas 
muron. 

La vojo de Dio estas perfekta ; 
La parolo  de  la  Eternulo  estas 

tute pura ; 
Li estas sudo por ciuj, kiuj Lin 

ñdas. 
Car   kiu   estas    Dio,   krom   la 

Eternulo ? 
Kaj kiu estas Roko, krom nía Dio ? 
Tiu   Dio,   kiu   ¿irkaüzonas   min 

per forto 
Kaj perfektigas mian vojon; 
Kiu   similigas  miajn   piedojn  al 

cervaj, 
Kaj starigas min sur miaj altajoj; 
Kiu instruas mian manon militi, 
Kaj miajn brakojn strefi kupran 

pafarkon. 
Vi donis al mi la sildon de Via 

savo; 
Kaj Via dekstra mano subtenas 

min, 
Kaj Via favoro min grandigas. 
Vi largigas mian pason sub mi, 
Por ke ne sanceligu miaj piedoj. 
Mi persekutas miajn malamikojn, 

kaj mi atingas ilin ; 
Kaj mi ne revenas, gis mi ilin 

persigas. 
Mi ilin frakasas, ke ili ne povas 

plu levigi; 
Hi falas sub miajn piedojn. 
Vi éirkaüzonas min per forto por la 

milito; 
Miajn atakintojn Vi jetas sub min. 
Vi forkurigas de mi miajn mal- 

amikojn, 
Kaj  miajn maiamantojn mi eks- 

termas. 
Ili krias, sed ne venas helpanto; 
Al la  Eternulo, sed  Li  ne res- 

pondas al ili. 
Mi disflugigas ilin, kiel polvon laü 

la vento; 
Kiel stratan koton mi ilin forjetas. 
Vi savas min de popóla tumulto; 
Vi faras min ¿efo de la nacioj; 
Popólo, kiun mi ne konas, servas 

min. 
Per atentaj oreloj ili obeas min; 
Aligentuloj respektegas min. 
Aligentuloj senfortigas, 
Kaj kuras terurite el siaj fortikajoj. 
Vivas la Eternulo; kaj benata estu 

mia Roko; 
Kaj alte glorata estu la Dio de mia 

savo: 
Tiu Dio, kiu donas al mi vengon 

bavas Kai submetas al mi popolojn, Kiu    ilin    observas,   tiu 
48 Kiu savas min de miaj malamikoj, grandan rekompencon. 

Altigas min super miaj atakintoj,    12 Kiu scias siajn erarojn ?   Purigu 
Kaj savas min de perfortulo. | min de eraroj kasitaj. 

49 Tial mi gloras Vin, lio Eternulo,   13 Ankaú de intencaj eraroj detenu 
inter la popoloj, Vian sklavon, 

Kaj pri Via nomo mi kantas. Ke ili ne regu super mi. 
50 Li donas p-randan helpon al Sia        Tiam mi estos perfekta, kaj pura 

regó,     " de granda peko. 
Kaj faras favorajon al Sia sankt- \ 14 Akceptu fayore U( vortojn el jnia 

oleito, *"" " '•"' '      ~    '     J~ ~'" 
Al David kaj al lia icb.ro, por eterne. 

19 Al   1a   horestro.     Psalmo 
David. 

del 

1 LA cieloj rakontas la gloron de 
Dio, I 

Kaj la farojn de Liaj manoj  ra- 1 
portas la cíela fírmajo. ¡ 

2 Tago al tago transdonas diron, 
Kaj nokto al nokto faras sciigon.   ' 

3 Sen parolo kaj sen vortoj; 
Oni ne aüdas ilian vocon. ' 

4 Tra la tuta mondo iras ilia ordono, 
Kaj gis la fino de la universo iras . 

iliaj vortoj; | 
Por la suno LI arangis tendon ¡ 

inter ili. ! 
5 Kaj  gi eliras kiel naneo el sia: 

baldakeno, 
Cojas kiel heroo, trakuranta sian 

vojon. 
6 Sur unu rando de la cielo estas gia 

levigo, 
Kaj   gia rondiro estas gis aliaj 

randoj; 
Kaj    nenio   kasigas   antaü   gia 

varmego. 

7 La instruo de la Eternulo estas 
perfekta, gojigas la animon; 

La atesto de la Eternulo estas 
certa, gi sagigas sensagulon. 

8 La ordonoj de la Eternulo estas 
justaj, gojigas la koron; 

La ordondiro de la Eternulo estas 
klara,   faras   lumon   antaú   la 
okuloj. 

9 La timo antaü la Eternulo estas 
pura, restas eterne; 

La juftoj   de  la  Eternulo   estas 
veraj, kaj ciuj estas justaj. 

to Ili estas pli dezirindaj, ol oro kaj 
ol multe da plej pura oro ; 

Ili estas pli dolcaj, ol mielo kaj 
celaraj mielgutoj. 

11 Ankaü Via sklavo instruigis per 
ili; 

buso kaj la parolon de mia koro 
antaü Vi, 

Ho Eternulo, mia Roko kaj mia 
Liberiganto. 

Al  la   horestro.     Psalmo   di 
David. 20 

1 LA Eternulo aüskultu vin en tago 
de mizero; 

Defendu vin la nomo de Dio de 
Jakob. 

2 Lisendualvihelponellasanktejo, 
Kaj el Cion Li vin fortigu. 

3 Li  rememoru  ¿iujn   viajn   ofer- 
donojn, 

Kaj   via   brulofero  aperu   grasa 
antaü Li. S*L. 

4 Li donu al vi tion, kion deziraa 
via koro; 

Kaj ¿iujn viajn intencojn Li píen- 
umu. 

5 Ni estos gajaj pro Via venko, 
Kaj pro la nomo de nia Dio ni levos 

standardon. 
La Eternulo plenumu iiujn viajn 

petojn. 
fi Nun mi ekscias, ke la Eternulo 

savas Sian sanktoleiton; 
Li aúskultas lin el Sia sankta óielo, 
Forte savas lin per Sia dekstra 

mano. 
7 Unuj ñdas veturilojn, aliaj ceral- 

ojn; 
Sed ni alvokas la  nomon de la 

Eternulo, nia Dio, 
8 Ili sanceligas kaj falas, 

Kaj ni staras kaj tenas nin forte. 
9 Ho Eternulo, savu; 

La Regó respondu al ni, kiam ni 
vokas al Li. 

21 Al   la   horestro.    Psalmo 
David. 

de 

1 HO Eternulo, pro Via forto gojas 
la regó, 

Kaj pro Via helpo kiel forte li 
triumfa: 1 
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2 Kion   Ha   koro   deziris,   tion   Vi 
donis al 11; I  5 

Kaj la peton de lia buso Vi ne [ 
rifuzis. Sela. I   6 

3 Vi antaúvenas al li kun beno de 
bono ; 

Vi metis sur lian kapon kronon el'   7 
pura oro. i 

4 Vivon li petis de Vi; 
Kaj Vi donis al li longan vivon por I 

ciam kaj eterne. i   8 
5 Granda es*as lia honoro pro Via : 

helpo; i 
Gloron kaj majeston Vi metis sur    9 

lin. j 
6 Vi donas al li eternajn benojn ;      | 

Vi gajigas lin per gojo antaú Via   lo 
vizago. 

7 Car la regó ñdas la Eternulon, 
Kaj pro favoro de la Plejaltulo li 

ne falos. ti 
8 Trovos    Via    mano    ciujn  Viajn 

inalamikojn, ! 
Via dekstra trovos Viajn malam-  12 

antojn. ! 
9 Vi similigos ilin al brulanta forno, 

kiam Vi koleros ; , 13 
La Eternulo englutos ilin per Sia 

kolero, : 
Kaj fajro ilin fonnangos. 1 14 

10 Ilian naskitaron Vi ekstermos de ¡ 
sur la tero, | 

Kaj ilian semon el inter la homidoj. 
n Car ili preparis malbonon por Vi,     15 

Pripensis atencon,  sed  ne povis 
gin plenumi. 

12 Vi   devigos   ilin  turni   al Vi   la 
dorson, 

Viajn tendenojn Vi  direktos kon-  16 
traü iliajn vizagojn. 

13 Levigu,    ho   Eternulo,    en   Via 
forto; 

Ni kantos kaj gloros Vian potencon. 

A A Al ¡a horestro. Por ario: 
J. J. Matenkrepuska Cervino. 
*• *•      Psalmi de David. 18 
1 MÍA Dio, mia Dio, kial Vi forlasis 

min, 19 
Kaj   estas   malproksima   de   mia 

savo, de miaj plendaj paroloj ? 
2 Mia Dio, mi vokas en la tago, kaj   20 

Vi ne respondas; 
En la   nokto,  kaj  mi  ne  trovas   21 

trankvilon. j 
3 Sed Vi estas sankta, • 

Ho Vi, kiu logas inter la glorado 
de Izrael. 22 

4 Vin ñdis niaj patroj ; I 
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17 

Ili ñdis, kaj Vi ilin helpis. 
Al Vi ili kriadis kaj estis savataj ; 
Vin ili ñdis, kaj ili ne devis honti. 
Sed mi estas vermo kaj ne homo ; 
Mokata de la homoj, malestimata 

de la popólo. 
Ciuj,    kiuj    min   vidas,   insultas 

min, 
Malfermegas la  buson,  bataneas 

la kapon, dirante: 
Li apogis sin al la Eternulo: Tiu 

helpu lin; 
Tiu savu lin,  se Li amas lin. 
Vi eltiris ja min el la ventro, 
Vi zorgis pri mi sur la brusto de 

mia patrino. 
Al Vi mi estis jetita de post la 

momento de mia naskigo; 
De la ventro de mia patrino Vi 

estas mia Dio. 
Ne malproksimigu de mi, 
Car malfelico estas proksima, kaj 

helpanton mi ne havas. 
Ctrkaúis min multaj bovoj, 
Fortaj bovoj Basanaj starigis cir- 

kaü mi. 
Ili malfermegis kontraü mi siajn 

busojn, 
Kiel leono siranta kaj krieganta. 
Kiel akvo mi disver&igis, 
Kaj disigis ciuj miaj ostoj ; 
Mia koro farigis kiel vakso, 
Fandigis en mia interno. 
Mia forto elsekigis kiel peco da 

poto; 
Mia lango algluigis al mia palato ; 
Kaj   Vi   metas   min   en   tomban 

polvon. 
Car cirkaüis min hundoj ; 
Amaso da malbonuloj staras cir- 

kaü mi; 
Ili    mordas    miajn   manojn    kaj 

piedojn. 
Mi   povas   kalkuli   ciujn   miajn 

ostoj n; 
Ili rigardas kaj konstante rlgardas. 
Ili dividas miajn vestojn inter si, 
Pri mia tuniko ili Iotas. 
Sed   Vi,   ho   Eternulo,   ne   mal- 

proksimigu ; 
Mia forto, rapidu, por helpi min. 
Savu de la glavo mían animon, 
Mian solan savu de la hundo. 
Savu min de buéo de leono, 
Kaj   helpu   min   kontraü   kornoj 

de bubaloj. 

Mi predikos Vian nomon al miaj 
fratoj ; 
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En la mezo de popóla kunveno 
mi Vin gloros. 

23 Respektantoj de la Eternulo, gloru 
Lin; 

Tuta semo de Jakob, honoru Lin ; 
Tuta  semo  de   Izrael,   estimegu 

Lin. 
24 Car Li ne malsatis kaj ne malest- 

imis la suferojn de premato, 
Kaj ne kasis antaú li Sian vizagon; 
Sed aúskultis lin, kiam tiu kriis 

alLi. 
25 Vin mi gloros en granda komun- 

umo; 
Mi   plenumos   miajn   promesojn 

antaü Liaj respektantoj. ¡ 
26 La humiluloj mangu kaj satigu, , 

Gloru la Eternulon Liaj sercantoj; • 
Via koro vivu eterne. 

27 Rememoras   kaj   revenos   al   la 
Eternulo ciuj ñnoj de la mondo; 

Kaj klinígos antaü Vi ciuj popolaj 
familioj. 

28 Car al la Eternulo apartcnas la 
regado; ' 

Li regas super la popoloj. I 
29 Mangos kaj klinígos ciuj grasuloj 

de la tero; 
Antaü   Li  genufleksos   ciuj for- 

irantaj al la tombo 
Kaj    nepovantaj    konservi    sian 

animon viva. 
30 Naskotaro Lin servos; 

Oni predikos pri mia Sinjoro al la 
estonta generado. 

31 Al naskota popólo oni venos kaj 
predikos 

Pri Lia justeco kaj pri Liaj faroj. 

22. 23—26.3 

VI smlris per oleo mían kapon, 
mia pokalo estas plenigita. 

6 Nur bono kaj favoro sekvos min 
en la daüro de mia tuta vivo; 

Kaj mi restos en la domo de la 
Eternulo eterne. 

24 Psalmo de David. 

1 AL la Eternulo apartenas la tero, 
kaj ció, kio gin plenigas, 

La mondo kaj ciuj fciaj logantoj. 
2 Car Li sur la maroj gin fondis 

Kaj sur la akvoj gin fortikigis. 
3 Kiu supreniros sur la montón de 

la Eternulo ? 
Kaj   kiu  staros  Ce  Lia   sankta 

loko r 
4 Tiu, kiu havas purajn manojn kaj 

senmakulan koron, 
Kiu ne fordonis sian animon al 

malvero 
Kaj ne Juras trompe. 

5 Li ricevos benon de la Eternulo, 
Kaj     bonfarojn     de     Dio,     lia 

savanto. 
6 Tio estas la gento de Liaj ador- 

antoj, 
De la sercantoj de Via vizago, ho 

Dio de Jakob. Sel» 

7 Levu, pordegoj, viajn kapojn; 
Kaj levigu, pordoj antikvaj, 
Por ke eniru la Regó de gloro. 

8 Kiu estas tiu Regó de gloro ? 
La Eternulo forta kaj potenca, 
La   Eternulo,   la   potenculo   de 

milito. 
OO 1 9 Levu, pordegoj, viajn kapojn; 
£AJ%           Psalmo de David. Kaj levigu,  pordoj  antikvaj, 
*• *"' Por ke eniru la Regó de gloro. 

1 LA Eternulo estas mia pastisto ;  10 Kiu estas tiu Regó de gloro ? 
'  La Eternulo Cebaot, mi mankon ne havos. 

2 Sur verdaj herbejoj Li ripozigas 
min, 

Apud  trankvilaj   akvoj   Li   kon-i 
dukas min. ! 

3 Li kvietigas mían animon ; 
Li kondukas min laü vojo de la 

vero, pro Sia nomo. 
4 Ec kiam mi iros tra valo de densa 

mallumo, 
Mi ne timos malbonon, far Vi estas 

kun mi; 
Via  bastono  kaj  apogigilo  tran- 

kviligos min. 
5 Vi kovras por mi tablón antaú miaj 

malamikoj; 

La Eternulo Cebaot, 
Li estas la Regó de gloro. 

25 De David. 

1 AL Vi, ho Eternulo, mi levas mian 
animon. 

2 Ho mia Dio, Vin mi fidas ; 
Ne lasu min hontigi; 
Ne lasu, ke miaj malamikoj moku 

pri mi. 
3 Car neniu el tiuj, kiuj esperas al 

Vi, hontigos; 
Nur  tiuj  hontigos,  kiuj  forlasas 

Vin senpripense. 
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Car oni dirás al mi ciutage: Kie 
estas via Dio ? 

4 Elversigas mia animo,   kiam  mi 
rememoras, 

Kiel mi iradis kun la granda hom- 
amaso, kaj kondukis gin en la 
domon de Dio, 

Ce lauta kantado kaj glorado de 
festanta amaso. 

5 Kial vi malgojas, ho mia animo ? 
Kaj kial vi konsternigas en mi ? 
Esperu al Dio ; 
Car ankoraü mi dankos Lin, 
La savanton de mia vizago kaj 

mían Dion. 

6 Malgojas en mi mia animo ; 
Tial mi  rememoras pri Vi en la 

lando de Jordan kaj Hermon, 
Sur la monto Micar. 

7 Abismo resonas al abismo per la    3 Car ne per sia glavo ili akiris la 
bruo de Viaj falakvoj ; teron, 

Ciuj Viaj akvoj  kaj ondoj  pasis Kaj ne ilia brako helpis ilin; 
super mi.                                      < Sed nur Via dekstra mano kaj Via 

8 En la tago la Eternulo aperigas brako kaj la lumo de Via vizago, 
al mi Sian bonecon, Car Vi ilin favoris. 

Kaj en la nokto mi havas kanton 4 Vi estas mia Regó, ho Dio; 
al Li, Disponu helpon al Jakob. 

Pregón al la Dio de mia vivo. 5 Per Vi ni disbatos niajn malamik- 
9 Mi dirás al Dio, mia Roko : Kial Vi ojn; 

Kaj mi gloros Vin per harpo, ho 
Dio, mia Dio. 

5 Kial vi malgojas, ho mia animo ? 
Kaj  kial vi konsternigas en mi ? 
Esperu al Dio ; 
Car ankoraü mi dankos Lin, 
La savanton de mia vizago kaj 

mían Dion. 

^ ^   Al   la   twrestro.    Instruo   de 
T"Tr lo Korahidoj. 

1 HO Dio, per niaj oreloj ni aüdis, 
niaj patroj rakontis al ni, 

Kion Vi faris en iliaj tagoj, en 
tempo antikva. 

2 Vi per Via mano forpelis popolojn, 
kaj ilin Vi enlogigis ; 

Popolojn Vi pereigis, kaj ilin Vi 
vastigis. 

min forgesis ? 
Kial  mi  iradas  malgaja  pro  la 

premado de la malamiko ? 
10 Kvazaü dispremante miajn ostojn, 

mokas min miaj malamikoj, 
Dirante al mi ciutage: Kie estas 

Via Dio ? 
11 Kial vi malgojas, ho mia animo ? 

Kaj kial vi konsternigas en mi ? 
Esperu al Dio; 
Car ankoraü mi dankos Lin, 
La savanton de mia vizago  kaj 

mian Dion. 

M A  JUGU min, ho Dio, kaj de- 
¿í <      fendu mian aferon kontraú 

* *•'      popólo nepia ; 
De homo malverema kaj maljusta 

savu min. 
2 Car Vi estas la Dio de mia forto ; 

kial Vi forpusis min ? 
Kial  mi  iradas  malgoja  pro  la 

premado de la malamiko ? 

Per Via nomo ni piedpremos niajn 
kontraúbatalantoj n. 

6 Car ne mian pafarkon mi fídas, 
Mia glavo min ne helpos. 

7 Sed  Vi  helpas nin kontraú  niaj 
malamikoj, 

Kaj niajn malamantojn Vi kovras 
per honto. 

8 Dion ni gloros ciutage, 
Kaj    Vian    nomon    ni    dankos 

eterne. Sel» 

9 Tamen Vi nin forlasis kaj hont- 
igis, 

Kaj Vi ne eliras kun rúa milit- 
istaro. 

10 Vi   devigas  nin  forkuri   de   nia 
malamiko, 

Ke niaj malamantoj nin prirabu ; 
11 Vi fordonas nin por formango, kiel 

safojn, 
Kaj inter la popolojn Vi disjetis 

nin; 
3 Se'ndu Vian lumon kaj Vian veron,  12 Vi vendis Vian popolon por nenio, 

ke ili min gvidu, Kaj prenis por ili nenian prezon; 
Ke ili alvenigu min al Via sankta 13 Vi faris nin malestimatajo por niaj 

monto kaj al Via logejo. najbaroj, 
4 Kaj mi venos al la altaro de Dio,       Mokatajo kaj insultatajo por niaj 

Al la Dio de mia gojo kaj guo; cirkaüantoj ; 
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14 Vi faris nin instrua ekzemplo por 
la popoloj, 

Ke la nacioj  balancas pri ni la 
kapon. 

15 Ciutage mia malhonoro estas antaú 
mi, 

Kaj honto kovras mian vizafcon, 
16 Pro la voéo de mokanto kaj insult- 

anto, 
Antaú la vizago de malamiko kaj 

venganto. 
17 Ció tio irafis nin, sed ni Vin ne 

forgesis, 
Kaj ni ne perfidigis al Via interligo. 

18 Ne retiríais nia koro, 
Kaj niaj pasoj ne deflankigis de 

Via vojo. 
19 Kiam Vi batís nin sur loko de 

sakaloj 
Kaj kovris nin per ombro de morto, 

20 Tiam se ni forgesus la nomon de 
nia Dio 

Kaj  via  dekstra  mano montro» 
miraklojn. 

5 Viaj sagoj estas akraj; 
Kaj, faligante antaü vi la popolojn, 
Ili   penetros   en  la  koron   de   la 

malamikoj de la regó. 
6 Via trono estas Dia trono por íiam 

kaj eterne ; 
La sceptro  de  via  regno  estas 

sceptro de justeco. 
7 Vi amas virton kaj malamas mal- 

virton; 
Tial Dio, via Dio, oléis vin per oleo 

de gojo pli ol viajn kamaradojn. 
8 De mirho, aloo, kaj kasio odoras 

ciuj viaj vestoj; 
En   palacoj   eburaj   gojigas   vin 

muziko. 
9 Regidinoj estas inter viaj karul- 

inoj; 
Ce via dekstra flanko staras edzino 

nia Dio en Oñra oro. 
Kaj  ni etendus niajn manojn al  10 Aüdu,   ñlino,   rigardu, kaj   klinu 

fremda dio: vian orelon, 
21 Cu Dio tion ne trovus ? Kaj forgesu vian popolon kaj la 

Lija scias la sekretojn de la koro.  < domon de via parro ; 
22 Pro  Vi   ni  ja   estas   mortigataj ¡ 11 Kaj   kiam  la  regó  deziros  vian 

¿iutage; I belecon, 
Oni rigardas nin kiel safojn por       Car li estas via sinjoro, tiam vi 

buco. klinigu antaú li. 
23 Levigu,    kial   Vi    dormas,   mia 112 Kaj la ñlino de Tiro venos al vi 

Sinjoro ? kun donacoj ; 
Vekigu, ne forpusu por ciam. Petegos antaú vi la riculoj de la 

24 Kial Vi kaáas Vian vizagon, popólo. 
Forgesas nian mizeron kaj  nian   13 En sia plena ornamo estas interne 

suferon ? la regidino; 
25 Nia animo estas ja jetita en la       El ora teksajo estas sia vesto. 

polvon; 14 En broditaj vestoj  si estas kon- 
Nia korpo klinig'S al la tero. dukata al la regó; 
 -¡   -:~ •"•«       Post  si  estas  kondukataj   al vi 

knabinoj, siaj koleginoj. 
15 Ili estas kondukataj kun gojo kaj 

kantoj ; 
Ili eniras en la patacón de la regó. 

16 Anstataü   viaj   patroj   estos   viaj 
filoj; 

Vi faros ilin   princoj sur la tuta 
tero. 

17 Mi   memorigos   vian   nomon   de 
generacio al generado; 

Tial gloros vin popoloj ciara kaj 
eterne. 

26 Levigu; helpu kaj savu nin pro 
Via boneco. 

y| mé  Al  la  horestro.    Por   sosa no j. 
fcLJ^      Instrua   anta   kanto   de   la 
T^w      Korahidoj. 

1 MIA koro plenigis per bona temo ; 
Mi kantos pri regó ; 
Mia lango estas  kiel  plumo  de 

lerta skribisto. 
2 Vi estas la plej  bela el la hom- 

idoj; 
Carmo estas sur viaj lipoj; 
Tial Dio benis vin por ciam. 

3 Zonu vian lumbon per glavo, 
Vi, forta per via majesteco kaj 

beleco 
46 Al la ftorestro. Dt la 

Korahidoj. Por sopranuloj. 
Kanto. beleco.   

4 Kaj en via beleco prosperu, for-    1 DIO   estas   por   ni  rifugejo  ka] 
rajdu por la vero, forto, 

Por justeco al la humiluloj; Helpo en mizeroj, rapide trovata. 
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2 Tial ninetimas.ee se percusia tero    9 La princoj de la popoloj kolektigis, 
Kaj la montoj falus en la internon       La popólo de la Dio de Abraham ; 

de la maroj * ~' " '" A:IJ-: J- 
3 Bruu, bolu Liaj akvoj, 

Tremu   la   montoj   de   ilia fiera 
ondado. Scia. 

4 Estas rivero, kies torentoj gojigas 
la urbon de Dio, 

La sanktan logejon de la Plejaltulo. 
5 Dio   estas en  gia  mezo, g¡   ne 

sanceligos ; 
Dio gin helpas en frua mateno. 

6 Ekbruis      popoloj,     eksanceligis 
regnoj; 

Li sonigis Sian vocon, kaj la tero 
fandigis. 

7 La Eternulo Cebaot estas kun ni; 
Nia   defendo   estas   la   Dio   de 

Jakob. Sela. 

8 Iru.rigardu la farojn de la Eternulo, 
Kiu far is detruojn sur la tero, 

9 Kiu cesigas militojn gis la ñno de 
la tero, 

Rompas pafarkon, rompas ponard- 
egon, 

Forbruligas veturilojn per fajro. 
10 Cedu, kaj sciu, ke Mi estas Dio ; 

Mi estas  glora inter la  popoloj, 
Mi estas glora sur la tero. 

11 La Eternulo Cebaot estas kun ni; 
Nia   deferido   estas   la   Dio   de 

Jakob. Sela. 

y\ *T Al la horestro.    De la Korah- 
T1 § idoj.    Psalmo. 
i ClUJ popoloj, plaúdu per la manoj, 

Kriu al Dio per voco de kanto. 
2 Car   la   Eternulo   Plejalta   estas 

timinda; 
Li estas granda   Regó super la 

tuta tero. 
3 Li subigas al ni popolojn 

Kaj    metas    gentojn    sub    niajn 
piedojn, 

4 Li elektas por ni nian heredon, 

Car al Dio apartenas la sildoj de 
la tero; 

Li estas tre alta. 

A Q  Kanto-psalmo  de  la  Korah- 
HrO ido¡- 
i GRANDA estas la Eternulo, 

Kaj tre glora en la urbo de nia Dio, 
Sur Lia sankta monto. 

2 Bela altajo, gojiga por la tuta tero 
Estas la monto Cion, en la norda 

regiono, 
La urbo de la granda Re£o. 

3 Dio estas konata en giaj palacoj, 
kiel rifugejo. 

4 Jen kolektigis la regoj, 
Sed ciuj kune foriris. 

5 Hi vidis kaj ekmiris, 
Konfuzigis kaj forkuris. 

6 Teruro ilin atakis, 
Tremo, kiel ¿e akusantino. 

7 Per orienta vento 
Vi ruinigis la sipojn de Tarsis. 

8 Kion ni aüdis, tion ni vidis 
En la urbo de la Eternulo Cebaot, 

en la urbo de nia Dio; 
Dio fortikigu gin por ciam 1       Sela 

9 Ni   meditis,    no   Dio,   pri   Via 
boneco, 

Interne de Via templo, 
io Kiel Via nomo, ho Dio, 

Tiel Via gloro estas en la finoj de 
la tero; 

Plena de justeco estas Via dekstra 
mano. 

11 Goju la monto Cion, 
Goju la ñlinoj de Jeliuda, 
ProViaj jugoj. 

12 Iru cirkaü Cion kaj cirkaüngardu 
fc'n. 

Kalkulu giajn turojn. 
13 Atentu giajn fortikajojn, 

Vizitu giajn palacojn, 
Por   ke    vi   rakontu   al   estonta 

generacio. 
La majeston  de  Jakob,   kiun  Li   14 Car jen estas Dio, nia  Dio,   por 

amas. Sula 
5 Dio supreniras ce sonoj de gojo, 

La Eternulo ce trumpetado. 
6 Kantu al Dio, kantu ! 

Kantu al nia Regó, kantu ! 
7 Car Dio estas la Regó de la tuta 

tero: 
Kantu edifan kanton! 

8 Dio regas super la popoloj; 
Dio sidas Sur Sia sankta trono. 

ciam kaj eterne; 
Li  estos nia   kondukanto feís la 

^^Q .4/ la horestro.    De la Korah- 
*X ¡/ idoj.    Psalmo. 

1 AÜSKULTU ci tion, ciuj popoloj ; 
Atentu, ¿iuj logantoj de la mondo, 

2 Kaj altrangulo kaj malaltrangulo, 

r   Riculo kaj matriculo kune. ! 
JJ Mia buso diros sagajon, 

Kaj la pensó de mia ¡coro  prud- 
entajon. 

4 Mi klinos mian orelon al sentenco ; 
Sur    harpo    mi    esprímos    mian 

enigmon. 
5 Kial mi devus timi en tagoj   de 

malbono, 
Kiam min cirkaüas la malboneco 

de miaj persekutantoj, 
6 Kiuj fidas sian potcncon 

Kaj   fanfaronas   per   sia   granda 
riceco ? 

7 Fraton tute ne liberigos homo, 
Nek donos al Dio claceton por li 

8 (Multekosta estus  la elaceto de 
Illa animo, 

Kaj neniam tio estos», 
9 Ke li restu viva eterne, 

Ke li ne vidu la tombon. 
10 Oni ja vidas, ke saguloj mortas, 

Kaj ankaü malsagulo kaj sensciulo 
pereas 

Kaj lasas al aliaj sian havon 

49. 3—50. 16 

20 Homo, kiu estas   en honoro,   sed 
ne navas prudenton. 

Estas egala al bruto bucota. 

50 Psalmo de Asaf. 

1 DIO   de   la    dioj,    la    Eternulo, 
ekparolis, 

Kaj vokis la teron de la sunlevigo 
¿is la sunsubiro. 

2 El Cion, la perf ektajo de beleco, 
Dio ekbrilis. 

3 Nia Dio venas Icaj ne silentas ; 
Fajro ekstermanta estas antaú Li, 
Cirkaü Li estas granda ventego. 

4 Li vokas  la ¿ielon  supre  kaj la 
teron, 

Por jugi Sian popolon : 
5 Kolektu al Mi lvliajn fídelulojn, 

Kiuj  faris  kun   Mi  interligon  ce 
oterciono. 

6 Kaj la cielo prolclamis Lian just- 
econ, 

Car Dio estas tiu juganto.        Sel». Kaj lasas al aliaj sian havon. <-ai UI-J c«a i*u JU6>ulu.          
11 Ilia deziro estas, ke iliaj  domoj    7 Aüskultu, ho  Mia popólo, kaj Mi 

•   •— ' — A!-— nardos : ekzlstü por ciam, 
Kaj  iliaj logejoj de generacio al' 

generacio; 
111  nomas siajn bienojn laú siaj 

nomoj. ¡ 
12 Sed   homo   ne   restas   longe   en 

honoro; 
LI egaligas al bruto bucota. i 

13 Tia estas Ilia vojo, ¡lia espero, 
Kaj   iliaj   posteuloj   aprobas  ilian 

opinion. Sola. 
14 KielsafojilicstosmetatajenSeolon: 

La morto ilin pastos ; 
Kaj matene virtuloj ilin ekposedos, 
Kaj   ilia   bildo   pereos   en   Seol, 

perdinte logejon. 
15 Sed Dio liberigos mian animon el 

la mano de Seol, 
Car Li prenos min. Sela. 

16 Ne timu, kiam homo ricigas, 
Kiam grandigas la  gloro  de lia 

domo. 
17 Car mortante li nenion prenos ; 

Ne   Iros   post   li   malsupren   lia 
honoro. 

18 Car    kvankam   li    guigas 
animon dum sia vivado, 

Kaj oni vln laudas   por tio, ke vi 
faras al vi bone, 

19 Tamen li iros al la generacio de 
siaj patrcj, 

Kiuj neniam vidos lumon 

parólos; 
Ho Izrael, Mi atestos pri vi 
Mi estas Dio, via Dio. 

8 Ne   pro   viaj     oferdonoj   Mi   Tin 
riprocos, 

Car viaj bruloíeroj estas ciam antaú 
Mi. 

9 Mi ne prenos el via domo bovidon, 
Nek el viaj kortoj kaprojn: 

10 Car al Mi apartenas ciuj bestoj en 
la arbaroj, 

Miloj da bruto} sur la montoj ; 
11 Mi   konas   ¿iujn    birdojn   sur   la 

montoj, 
Kaj ciuj bestoj de la karapoj estas 

antaú Mi. 
12 Se Mi farigus malsata, Mi ne dirus 

al vi. 
Car al Mi apartenas la mondo, kaj 

éio, kio gln plenigas. 
13 Cu Mi mancas viandon de bovoj, 

Kaj   ¿u   Mi    trinkas   sangoh   de 
kaproj ? 

14 Oferdonu al Dio dankon, 
Kaj  plenumu   antaü la Plejaltulo 

viajn promesojn. 
sian   15 Voku Min en la tago de mizero ; 

Mi vin liberigos, kaj vi Min gloros 

16 Sed al la malpiulo Dio diris : 
Por kio vi parolas pri Miaj legoj 
Kaj portas Mían interligon en via 

buso, 
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Sur dekkorda psaltero mi muzikos 
al Vi, 

io  Kiu donas hetpon al la regoj, 
Kiu   savas    Sian   sSclavon    David 

de dangera glavo. 
n  Liberigu min, kaj savu min ei  la 

mano de fremduloj, 
Kies buso parolas malverajon 

.   Kaj kies dekstra mano estas mano 
de trompo. 

12 Niaj   filoj   kiel  plantitajoj   kreskas 
en sia juneco ; 

Niaj   ñlinoj   estas   kiel   skulptitaj 
kolonoj, ornamoj de palaco ; 

13 Niaj grenéjoj estas plenaj, enhavas 
sufice da greno de ciu speco ; 

Niaj áafoj estas en la nombro de 
miloj    kaj    dekmiloj    sur    niaj 
pastejoj ; 

14 Niaj bovoj estas sargitaj ; 
Ne ekzistas difekto, ne ekzistas 

perdo, ne ekzistas ploro sur 
niaj stratoj ; 

15 Felica estas la popólo, kiu havas 
tian staton; 

Felica estas la  popólo,  kies   Dio i 
estas la Eternulo. ! 

145 Glorkanto de David. 

super   ciuj 

: i uj   V i a j 

:    Via 

Lian 

1 MI altigos Vin, mia Dio, ho Regó, 
Kaj  mi  benos  Vían nomon  ciam 

kaj eterne. 
2 Ciutage mi Vin benos, 

Kaj mi gloros Vian  nomon  ciam 
kaj eterne. 

3 Granda estas la Eternulo kaj  tre 
glorinda, 

Kaj Lia grandeco estas nemezur- 
ebla. 

4 Generacio    al    generacio    laudos 
Viajn farojn 

Kaj rakontos pri Via potenco. 
5 Pri   la   majesto   de   Via   granda 

gloro 
Kaj   pri   Viaj   mirindaj   faroj    mi 

meditos. 
6 La forton de Viaj timindajoj   oni 

priparolos, 
Kaj Vian grandecon mi rakontos. 

7 Oni   gloros   la   renomon   de   Via 
granda boneco, 

Kaj oni prikantos Vian justecon. 
8 Kompatema   kaj   favor kora   estas 

la Eternulo, 
Longetolera kaj kun granda bon- 

eco. 
9 1.a Eternulo estas bona por ciuj ; 
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i        Lia   favorkoreco   estas 
Liaj kreitajoj. 

10 Gloros Vin,  ho  Eternulo, 
kreitajoj, 

Kaj Viaj rideluloj Vin benos. 
11 Hi   raportos   pri   la.    gloro    d 

regno 
! Kaj parólos pri Via potenco, 

12 Por    sciigi    al     la     homidoj 
potencon 

Kaj la majestan gloron de Lia regno. 
13 Via regreco estas regcco eterna. 

Kaj    Via    regado    estas     por     ciuj 
generacioj. 

14 La   Eternulo    subtenas    ciujn    fal- 
antojn 

Kaj restarigas ciujn kurbigitojn. 
15 Cíes okuloj estas turnitaj al Vi, 

Kaj   Vi  donas   al   ili   ilian   mangón 
en gia tempo. 

16 Vi malíermas Vian manon 
Kaj satigas favore cion vivantan. 

17 Justa   estas   la    Eternulo    en    ciuj 
Siaj vojoj 

Kaj bona en ciuj Siaj faroj. 
18 Proksima    estas    la    Eternulo    por 

ciuj, kiuj Lin volcas. 
Por ciuj, kiuj volcas Lin sincere. 

19 La   deziron   de    Siaj    respektantoj 
Li plenumas, 

Kaj ilian krion Li aúdas kaj he 1 pas 
ilin. 

20 La   Eternulo    gardas     ciujn    Siajn 
amantojn, 

Kaj    ciujn    malvirtulojn      Li      eks- 
termas. 

21 La   gloron   de   la   Eternulo   eldiros 
mia buso, 

Kaj ¿iu karno   benu   Lian   sanktan 
nomon ciam kaj eterne. 

LA PSALMARO 146. 7—149. 2 

146 HALELUJA ! 
Gloru,    ho    mia    animo, 

Eternulon. 
la 

2 Mi gloros la Eternulon en la daúro 
de mia tuta vivo. 

Mi   kantos   al   mia   Dio   tiel   longe, 
kiel mi estos. 

3 Ne ñdu eminentulojn. 
Homidon, kiu ne povas helpi. 

4 Eliras lia spirito, li reiras  en sian 
teron ; 

Kaj  en tiu  tago  neniigas   ciuj    liaj 
intencoj. 

5 Bone estas al tixi. kies helpo estas 
la Dio de Jakob, 

Kiu esperas al la Eternulo. lia Dio, 
6 Kiu kreis la cielon kaj la teron. 

La marón, kaj cion, kio estas en ili. 

Kiu gardas la ver on eterne ; 
Kiu taras justecon al la prematoj, 
Donas panon al la malsataj. 
La      Eternulo     Uberip;a3    la     mal- 

liberulojn ; 
La  Eternulo malfermas la okulojn 

al la blinduloj ; 
La   Eternulo   restarigas   la   kurb- 

igitojn ; 
La Eternulo amas la virtulojn ; 

>   La  Eternulo   gardas  la enmigrint- 
ojn, 

Subtenas orfon kaj vidvinon ; 
Sed    la    vojon   de    malvirtuloj   Li 

pereigas. 
o   La Eternulo regas eterne, 

Via Dio, ho Cion, por ciuj gener 
acioj. 

Haleluja 1 l 

16 Li donas negon kiel lanon, 
Li sutás prujnon kiel cindron. 

17 Li jetas Sian glacion kiel pecojn ; 
Kiu kontraüstaros al Lia frosto ? 

18 Li   sendas    Sian   vorton,   kaj    ció 
degelas ; 

Li    blovas    per    Sia    vento,    kaj 
ekfluas akvo. 

19 Li sciigas al Jakob Sian vorton, 
Siajn legojn kaj decidojnal Izrael. 

20 Tiel Li ne taras al iu alia popólo ; 
Kaj Liajn decidojn ili ne scias. 
Haleluja 1 

1    A O   HALELUJA! 
I  I ¿L{H Gloru. la  Eternulon  el   la 

^    jm  wy   HALELJJA! 
I  4¡jL   £    Car estas bone kanti al nia 
*^»   • Dio, Car agrabla estas la glorkantado. 
2   La    Eternulo     konstruas   Jerusa- 

lernon, 
La elpelitojn de Izrael Li kolektas. , 

3 Li sanigas la korprematojn 1 
Kaj bandagas iliajn vundojn. 

4 Li kalkulas la stelojn, 
Kaj al ili ciuj Li donas nomojn. 

5 Granda   estas   nia Sinjoro kaj tre 
forta ; Lia sago estas nemezurebla. 

6 La Eternulo altigas la humilulojn; 
Sed   la   malvirtulojn Li  malaltigas 

gis la tero. 
•7   Kantu al la Eternulo gloradon, 

Muziku al nia Dio per harpo. 
8   Li kovras la cielon per nuboi, 

Pretigas por la tero pluvon, 
Kresicigas sur la montoj herbon. 

o   Li donas al la bruto gian nutrajon, 
Kaj al la korvidoj, kiuj krias. 

10   Ne la forton de cevalo Li satas ; 
Ne la femuroj de homo al Li placas : 

it    Placas al la Eternulo Liaj timantoj, 
Kiuj fidas Lian bonecon. 

12 Laúdu,   ho   Jerusalem,   la   Etern- 
ulon ; 

Gloru vian Dion, ho Cion. 
13 Car Li fortikigis la riglilojn en viaj 

pordegoj, 
Li benis viajn filojn interne de vi. 
Li donas pacón al viaj limoj, 
Li satigas vin per la plej bona el la 

tritiko. 
Li sendas Sian ordonon al la tero ; 
Tre rapide kuras Lia vorto. 

—   — cielo, 
Gloru Lin en la alto. 

2 Gloru Lin, ciuj Liaj anfceloj; 
Gloru Lin, ciuj Liaj militistaroj. 

3 Gloru Lin, suno kaj luno ; 
Gloru Lin, ciuj lumaj steloj. 

4 Gloru Lin, plej supraj cieloj, 
Kaj la akvo, kiu estas super la cielo. 

5 Ili gloru la nomon de la Eternulo; 
Car Li ordonis, kaj ili kreifeis. 

6 Kaj Li starigis ilin por ciam, por 
eterne; Li donis legón, kiunilinemalobeos. 

7 Gloru la Eternulon el la tero, 
Marmonstroj kaj ciuj abismoj; 

8 Fulmo kaj hajlo, negó kaj nebulo, 
Ventego,     kiu     plenumas    Lian 

vorton; 
9 Montoj kaj ciuj montetoj, 

Fruktoportaj arboj kaj ciuj cedroj ; 
10 Bestoj kaj ciaj brutoj, 

Rampajoj kaj flugilaj birdoj ; 
11 Regoj de la tero kaj ciuj popoloj, 

Princoj kaj ciuj jugantoj sur la tero; 
12 Junuloj kaj junulinoj, 

Maljunuloj kaj knaboj. 
13 Ili gloru la nomon de la Eternulo, 

Car sole Lia nomo estas alta. 
Lia majesto estas sur la tero kaj 

en la cielo. 
14 Kaj   Li  altigis  la  kornon  de Sia 

popólo, 
La gloron de ciuj Liaj ñdeluloj. 
De   la   ñloj   de   Izrael,   Lia   plej 

proksima popólo. 
Haleluja 1 

14 

15 

m   jm f\ HALELUJA 1 
I ¿L *"í  Kantu al la Eternulo novan 
*• ^* **       kanton. 

Lian gloron en la anaro de ñdel- 
uloj. 

2  Izrael goju pri sia Kreinto, 
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4 Ne al la regoj, ho Lemuel, ne al la i 
regoj konvenas trinki vinon,       I 

Nek   al   la  princoj   deziri   ebri-1 
igajojn. 

5 Car drinkime, ill povas forgesi la 
legojn, 

Kaj ih malgustigos la jugon   de 
ciuj prematoj. ! 

6 Donu ebriigajon al la pereanto,     ! 
Kaj vinon al tiu, kiu havas sufer- 

antan animon. 
7 Li trinku, kaj   forgesu   sian mal- 

ricecon, ; 
Kaj li ne plu rememoru sian mal- 

feliíon. 
8 Malfermu   vian   buson   por   sen-' 

voculo, I 
Por la defendo de ¿iuj forlasitaj. 

9 Malfermu   vian   buSon,   por  jugi I 
juste, i 

Por defendí malriculon kaj  sen-i 
havulon. ¡ 

IO Se iu trovis kapablan edzinon, 
Sia  valoro   estas   pli   granda  ol 

perloj. 
ii Fidas Sin la koro de Sia edzo, 

Kaj havo ne mankos. 
12 Si redonas al li  bonon,  sed ne 

malbonon, 
En la daüro de Sia tuta vivo. 

13 Si serías lanon kaj linón, 
Kaj volonte laboras per siaj manoj. 

14 Si estas kiel Sipo de komercisto; 
De malproksime Si alportas sian 

panon. 
15 Si  levigas,   kiam  estas  ankoraú 

nokto, 
Kaj   Si  disdonas  mangón  al   sia 

domanaro 
Kaj porciojn al siaj servantinoj; 

16 Si pensas pri kampo, kaj   acetas 
gin; 

Per la enspezoj de sia mano Si 
plantas vinbergardenon. 

17 Si zonas siajn lumbojn per forto 

Kaj fortikigas siajn brakojn. 
Si komprenas, ke Sia komercado 

estas bona; 
Sia   lumilo   nc   estingigas   en   la 

nokto. 
Si etendas sian manon al la Spinilo, 
Kaj   Siaj   fingroj   tenas   la   Spin- 

turnilon. 
Si  malfermas  sian manon al  la 

matriculo 
Kaj   etendas  siajn  manojn  al   la 

senhavulo. 
Si ne timas la negon por sia domo, 
Car Sia tuta domanaro estas vest- 

ita per rufea tcksajo. 
: Si faras al si kovrojn ; 

Delikata tolo kaj purpuro estas Siaj 
vestoj. 

; Sia edzo estas konata ¿e la pord- 
ego, 

Kie   li  sidas   kune  kun la  mal- 
junuloj de la lando. 

. Si faras teksajon kaj vendas, 
Kaj zonojn Si donas al la komerc- 

isto. 
Fortika kaj bela estas lia vesto, 
Kaj Si ridas pri la venonta tago. 
Sian buSon Si malfermas kun sago ; 
Bonkora   instruo   estas   sur   Sia 

lango. 
Si kontrolas la iradon de aferoj 

en sia domo, 
Kaj Si ne mangas panon en sen- 

laboreco. 
Levigas Siaj ñloj kaj Sin gratulas ; 
Sia edzo Sin laüdegas, dirante : 

1 Multaj ñlinoj estas bravaj, 
Sed vi superas iiujn. 

1 Carmeco estas trompa, kaj beleco 
estas vantajo; 

Virino,   kiu  timas  la  Eternulon, 
estos glorata. 

Donu al Si laü la fruktoj de Siaj 
manoj ; 

Kaj   Siaj   faroj   Sin  gloros  ¿e  la 
pordegoj. 

LA  PREDIKANTO 
1VORTOJ de la Predikanto, ñlo laboras sub la suno ?     4 Generacio 

de David, regó en Jerusalem. foriras  kaj   generacio venas,   kaj   la 
z Vantajo de vantajoj, diris la tero   restas   eterne.      5 Levigas   la 

Predikanto; vantajo de vantajoj, ¿io suno kaj subirás la suno, kaj al sia 
estas vantajo.     3 Kian proñton havas loko gi  rápidas,  kaj  tie gi levigas. 
la homo de ciuj siaj laboroj, kiujn li 6 Iras al sudo kaj reiras al nordo, turn- 
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Igas, túmidas en sia irado la vento, 6 mi arangis al mi akvujojn, por 
'kaj al siaj rondoj revenas la vento, akvumleliliarbaretojn,lcluj kreskigas 
7 Ciuj riveroj iras al la maro, sed la! arbojn; 7 mi akiris al mi sklavojn 
maro ne plenigas ; al la loko, al kiu la kaj sklavinojn, kaj domanojn mi 
riveroj alñuas, ili alfluas ciam denove. havis ; ankaú da bruto granda kaj 
S Ciuj aferoj estas lacigaj, ne povas malgranda mi havis pli multe, ol ciuj, 
homo tion eldiri; ne satigas la okulo kiuj estis antaü mi en Jerusalem ; 
de vidado, kaj ne plenigas la órelo de 8 mi kolektis al mi ankaú argenton 
aüdadc. 9 Kio estis, tio estos; kaj kaj orón, kaj juvelojn de regoj kaj 
kio estis farata, tio estos farata; kaj landoj; mi havigis al mi kantistojn kaj 
ekzistas nenio nova sub la suno. kantistinojn, kaj plezurojn de hom- 
10 Ekzistas io, pri kio oni dirás: idoj, kaj multajn amantinojn. 9 Kaj 
Vidu, ¿i tio estas nova; sed gi estis mi pligrandigis kaj plimultigis cion 
jam en la eterna tempo, kiu estis pli ol ciuj, kiuj estis antaü mi en 
antaü ni. 11 Ne restis memoro pri Jerusalem, kaj mia sa&eco restis 
la antaúuloj; kaj ankaú pri la poste-, kun mi. 10 Kaj ¿ion, kion postulis 
uloj, kiuj estos, ne restos memoro ce miaj okulej, mi ne rifuzis al ili; mi 
tluj, kiuj estos poste. ¡ fortenis mían koron de nenia ¿ojo, 
/ 12 Mi, Predikanto, estis regó super: car mia koro gojls pri ciuj miaj labor- 

'   Izrael   en   Jerusalem.     13 Kaj   mi oj; kaj ¿1 tio estis mia rekompenco 
decidís   en   mia   koro   esplori   kaj  por  ciuj   miaj   laboroj.     11 Kaj   mi 
ekzameni per la sago ¿ion, kio farigas j ekrigardis  ciujn  farojn,   kiujn  faris 
sub la cielo : ci tiun malfacilan okupon 1 miaj manoj, kaj ciujn laborojn, kiujn 
Dio donis al la homidoj, por ke ili mi plenumis, por faíi ilin: kaj jen, ¿io 
turmentigu per gi.     14 Mi vidis ciujn! estas vantajo kaj  ventajo, kaj nenia 
aferojn,  kiuj  farigas  sub  la  suno; i pronto estas de ili sub la suno. 
kaj jen, ¿io estas vantajo kaj entre- i   12 Kaj mi tumis min, por rigardi 
prenoj   ventaj.     15 Kurbigitan   oni'sagecon kaj malsagecon kaj sensenc- 
ne  povas rerektigi,  kaj  mankantan econ; car kion povas far i homo, ven- 
oni ne povas kalkuli.     16 Mi meditis1 onta post regó, en komparo kun tio, 
kun mia koro tiele : Jen mi kreskigis kion   tiu  jam   antaü   longe   faris ? 
kaj  multigis en mi sciencon  pli ol' 13 Kaj mi vidis, ke havas superecon 
tiuj, kiuj estis antaü mi en Jerusalem ;: la sageco antaü la malsageco,  kiel 
kaj mia koro penetris multon da sago  havas superecon lumo antaü mallumo. 
kaj  scio.     17 Sed  kiam mi dedicis  14 La sagulo havas siajn okulojn en 
mían koron, por ekkoni la sagecon' la  kapo,  kaj  la malsagulo iras  en 
kaj ekkoni la malsagecon kaj sensenc-. mallumo ; sed mi ankaü eksciis, ke 
econ, mi eksciis, ke ankaú ¿i tio estas ¡ unu sorto atingas ilin ¿iujn.     15 Kaj 
ventajo.     18 Car ¿e multe da sageco  mi  diris en mia  koro: Ankaü min 
estas multe Ja zorgemeco; kaj, kiu  atingos tía sama sorto, kiel la mal- 
plimultigas    siajn    sciojn,    tiu    pli-   sagulon ; por kio do mi estis pli saga ? 
multigas siajn dolorojn. ! Kaj mi diris en mia koro, ke ankaü 
2 MI diris en mia koro: Lasu, mi ¿i tio estas vantajo.     16 Car pri la 

elprovos   vin   per   gojo,   kaj   vi  sagulo ne restos memoro eterne tiel 
guu  bonon;   sed jen  ankaú ¿i  same, kiel  pri la malsagulo; en la 

tio estas vantajo.     2 Pri la rido mi  tempoj  estontaj  ¿io estos forgesita. 
diris: Ci estas sensencajo I kaj pri la   Kaj ho ve, morras sagulo egale kiel 
¿ojo : Kion gi havigas ?     3 Mi sercis  malsagulo I     17 Kaj   mi   ekmalamis 
en   mia   koro,   kiel   plezurigi   mian la vivon; car abomenindaj estas por 
korpon per vino, kaj, dum mia koro  mi la faroj, kiuj farigas sub la suno, 
min gvidas per sageco, sekvi ankaü! ¿ar ¿io estas vantajo kaj ventajo, 
malsagecon, gis mi ekvidos, kio estas    18 Kaj mi ekmalamis ¿iun laboron, 
bona por la homidoj, kion ili povus  kiun mi laboris sub la suno; ¿ar mi 
fari sub la ¿ielo en la kalkulitaj tagoj  devos lasi gin al homo, kiu estos post 
de sia vivo.     4 Mi entreprenis grand-  mi.     19 Kaj kiu scias, ¿u estos saga \ 
ajn farojn : mi konstruis al mi domojn,  aú malsaga tiu, kiu ekposedos mian 
mi plantis al mi vinberejojn;     5 mi|tutan laboron, pri kiu mi penis kaj 
arangis al mi gardenojn kaj arbarctojn, ¡ stre¿is   mian  sagon  sub   la   suno? 
kaj plantis en ill ¿iafruktajn arbojn; I Ankaü ¿i tío estas vantajo.     20 Kaj 
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ml decidís, Ice mia koro atendu nen- fino. 12 Mi scias. Ice ekzlstas nenia 
ion de la tuta laboro, kiun mi laboris ! bono por Hi, krom goji kaj fari bonon 
sub la suno. 21 Car ofte oni vidas en sia vivo. 13 Kaj se homo manias 
homon, kiu laboras en sago, scienco, kaj trinkas kaj guas bonon de sin 
kaj talento, kaj li devas fordoni sian tuta laborado, tio estas dono de Dio. 
akiron al homo, kiu ne laboris por ' 14 Mi scias, ke ció, kion faras Dio, 
¿i; ¿i tio ankaü estas vantajo kaj j restas eterne ; al gi oni nenion povas 
granda malbono. 22 Kaj kio restas aldoni, kaj de gi oni nenion povas 
al la homo de lia tuta laborado kaj de 1 depreni; kaj Dio tion faris, ke oni Lin 
la zorgoj de lia koro, kion li laboras timu. 15 Kio farigis, tio ekzistas 
sub la suno ? 23 Car ciuj liaj tagoj de longe ; kaj kio estas farigonta, tio 
estas suferoj, kaj liaj okupoj estas antaú ionge jam estis, kaj Dio revokas 
maltrankvileco;  ec en  la nokto  ne  pasintajon. 
trankviligas lia koro; ankaü ¿i tio 
estas vantajo. 

24 Nc ekzistas alia bono por la 
homo, krom mangi kaj trinki kaj igi 
sian animon gui plezuron de lia labor- 

ío Ankoraü mi vidis sub la suno: 
en la loko de jugo, ke tie estas mal- 
justeco; en la loko de vero, ke tie 
estas  malico.     17 Mi  diris en  mia 

_    ,      koro:   Piulon   kaj   malpiulon  jugos 
ado; ankaü pri ¿i tio mi vidis, ke ' Dio; car estas tempo por ¿iu afero, 
gi estas de la mano de Dio. 25 Car kaj por fio, kio tarifas tie. 18 Mi 
kiu povas mangi, kaj kiu povas gui, 1 diris en mia koro: Ci tio estas pri la 
sen Li ? 26 Car al homo, kiu agas ¡homidoj, ke Dio ilin elprovu, kaj ke 
bone antaú Li, Li donas sagon kaj lili vidu, ke ¡li estas bruto per si mem. 
scion kaj gojon, kaj al la pekulo Li 
donas la zorgemecon amasigi kaj 
kolekti, por poste transdoni al tiu, kiu 
agas bone antaú Dio ; kaj ci tio estas 
vantajo kaj ventajo. 
3 POR ¿io estas sezono, kaj tempo 

diñnita estas por ¿iu afero sub la 
suno ; 2 estas tempo por nask- 

igi, kaj tempo por morti; estas tempo 
por plant i,  kaj  tempo por elsiri la 

19 Car la sorto de homidoj kaj la 
sorto de bruto estas sorto egala: 
kiel ci tiuj mortas, tiel mortas ankaü 
tiuj, kaj sama spirito estas en íiuj ; 
kaj supereco de homo kontraü bruto 
ne  ekzistas,  car tio estas vantajo. 
20 Ciuj iras al unu loko: ciuj farigis 
el  polvo,   kaj   ciuj   refangos  polvo. 
21 kiu scias, ¿u la spirito de homidoj 
levigas supren, kaj cu la spirito de 

plantitajon; 3 estas ~ tempo por', bruto mallevigas malsupreh en la 
mortigi, kaj tempo por kuraci; estas ¡ teron ? 22 Kaj mi ekvidis, ke ek- 
tempo por detrui, kaj tempo por ! zistas nenio pli bona, ol ke homo guu 
konstrui; 4 estas tempo por plori,! plezuron de siaj faroj, car tia estas 
kaj tempo por ridi; estas tempo por lia sorto; car kiu alkondukos lin, por 
gemí, kaj tempo por danci; 5 estas í vidi, kio estas post li ? 
tempo por disjeti Stonojn, kaj tempo 1 m KAJ mi returnigis, kaj mi vidis 
por kolekti stonojn; estas tempo por ¿jL ciujn premojn, kiuj estas farataj 
cirkaübraki, kaj tempo por foriri de j * sub la suno : kaj jen estas larmoj 
¿irkaúbrakado; 6 estas tempo por; de prematoj, kaj ne ekzistas por ili 
serci, kaj tempo por perdí; estas konsolanto; kaj perforteco de la 
tempo por konservi, kaj tempo por! mano de iliaj premantoj, kaj ne ek- 
forjetl; 7 estas tempo por dissiri, zistas por ili konsolanto. 2 Kaj mi 
kaj tempo por kunkudri; estas tempo trovis, ke la mortintoj, kiuj jam antaü 
por silenti, kaj tempo por pároli; longe mortis, estas pli felicaj ol la 
8 estas tempo por ami, kaj tempo por ' vivantoj, kiuj vivas gis nun ; 3 kaj 
malami; estas tempo por milito, kaj pli felica ol ili ambaü estas tiu, kiu 
tempo por paco. o Kian proñton gis nun ne ekzistls, kiu ne vidis la 
navas faranto de tio, kion li laboras ? malbonajn farojn, kiuj estas farataj 
10 Mi vidis la penemecon, kiun Dio  sub la suno. 
donis al la homidoj, por ke ili tur- 4 Mi vidis ankaü, ke cia laboro kaj 
mentigu per gi. n Cion Li kreis cia lerteco en la faroj estas nur 
bela glatempe ; kaj scion pri la mondo konkurado de unu kontraü alia ; kaj 
Li enmetis en ilian koron, sed tiel, ankaü ¿i tio estas vantajo kaj ventajo. 
ke homo ne povas kompreni la farojn, 5 Malsagulo kunmetas siajn manojn, 
kiujn faris Dio de la komenco gis la kaj formangas sian korpon. 6 Pli 
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bona estas  plenmano  da  trankvil-! vantajoj estas ankaü. multé da vortoj 
animeco, ol ambaümano da penado I sed vi timu Dion, kaj ventajo. I  8 Se   premadon   de   matriculo   kaj 

7 Kaj denove mi turnigis, kaj vidis rompadon de justeco kaj honesteco 
vantajon sub la suno : 8 jen estas vi vidas en lando, ne miru ; car pli alta 
solulo, kaj neniun alian li havas ; nek kontrolas pli altan, kaj plcj altaj ilin 
filón nek fraton li havas; kaj tamen: kontrolas. 9 Kaj superecon en ¿io 
ne havas finon lia laborado, kaj lia 1 havas tiu lando, en kiu la regó servas 
okulo ne povas satigl de riceco; por I al la tero. kiu do mt laboras kaj senigas mían!   10 Kiu amas monon, tiu ne satigos 
animon   de   guado ?   Ci  tio   ankaü i per mono; kaj kiu amas ricecon, al tiu 
estas   vantajo   kaj   malbona   afero.  gi ne donos utilon: ankaü ci tio estas 
9 Pli bone estas al du ol al unu, car vantajo.     11  Ju pli estas dahavo, des 
ili havas bonan rekompencon por sia '• pli multa)   estas  glaj   konsumantoj; 
laborado,     to Car se ill falos, unu i kaj kian proñton havas gia mastro, 
levos la alian; sed ve al solulo, se li krom   vidi   gin   per   siaj   okuloj ? 
falos, kaj se ne estas alia, kiu lin 112 Dolía estas la dormo de labor- 

1     levus.     tt Ankaü   se   du   kusigas, anto,   ¿u   li   mangas   malmulte   aü 
estas al ili varme; sed unu—kiel li multe;   sed   trosateco   ne   lasas   la 
varml&os ?     12 Kaj   se  iu  montros riculon dormí. I     sin pli forta kontraü unu, tiam ambaü i   13 Turmentan   malbonon   mi   vidis 
kontraüstaros lin; ec fadeno triop- . sub la suno : ricecon konservatan por 
igita ne baldaü dissirigos. la  malutilo   de  gia  propra  mastro. 

13 Pli bona estas knabo malrica sed 14 Kaj pereas ci tiu riceco en mal- 
saga, ol regó maljuna sed malsaga, 1 favoraj cirkonstancoj -, naskigas  filo, 
kiu jam ne povas akiri scion.     14 tu : kaj   li   nenion   navas   en   la  mano, 
el malllberejo eliris, ka) farigis regó;  15 Kiel li eliris el la ventro de sia 
alia por regeco naskifeis, kaj tamen patrino, tiel nuda 11 forlras, klel 11 
estas malrica.     15 Mi vidis, ke ¿iu venís; kaj nenion U elportas el sia 
vivanto ¡ras sub la suno kun la jun- laboro,  kion  li   povus   portl  en  la 
ulo: gi estas la alia, kiu okupos lian mano.     16   Kaj    ti  Ho   estas   tur» 
lokon.     16 Sentina estas la popólo, menta doloro, ke klel 11 venís, tiel li 
antaú kiu 11 estls, kaj tamen la poste- forlras ; kian do proñton li havas de 
uloj  ne  gojos pri li;  ankaü ci tio tío,   ke   U   laboras   por   la   vento ? 
estas vantajo kaj ventajo. , 17 Kaj ¿lujn siajn tagojn li konsumis 
5GARDU  vían  piedon,  kiam vi \ en mallumo, en multe da ekscitigo, 

iros en la domon de  Dio,  kaj | en malsano kaj malagrablajoj 1 
estu preta pli por aüskultado, ol    18 Jen,   kion   mi   vidis:   ke   estas 

por  oferdonado de malsaguloj;  ¿ar bone  kaj bele mangi kaj trinki kaj 
Ui  ne  scias,  ke  ili  agas  malbone.  gui plezurojn   de   ¿iuj   siaj  laboroj, 
2 Ne rapidu kun via  buso, kaj via kiujn homo laboras sub la suno dum 
koro ne rapidu elparoli vorton antaü la tagoj de sia vivo, kiujn donls al 11 
Dio, car Dio estas en la ¿ielo, kaj vi Dio;   car  tio  estas  lia  apartenajo. 
estas sur la tero; tial malmultaj estu  19 Kaj   se   al   iu   homo   Dio   donis 
viaj vortoj.     3 Car songo prezentigas ricecon kaj havon, kaj donis al li la 
per multe da agado, kaj  parolo de  povon konsumi  ilin kaj  preni  sian 
malsagulo   konsistas   el   multe   da parton kaj gui plezuron de siaj labor- 
vortoj.     4 Kiam vi faros promeson al oj, ¿i tio estas dono de Dio.    20 Car 1—,ct„ j,m plenumi; ¿ar  ne longe Umemorosla tagojn de sia •-• • ..¡„nr Dio donas al 11 gojon de lia 
vortoj.     4 Mam vi !„.„ oj, u ...„ .  Dio, ne prokrastu gin plenumi; ¿ar  ne longe Umemorosla taguju u  
malagrablaj al LI estas malsaguloj: vivo; Dio donas al li gojon de lia 
kion   vi   promesis,   tlon   plenumu. koro. 5 Pli bone estas, ke vi ne faru pro- 1 g% EKZISTAS   malbono,  klun   mi 
—enn ol farl promeson kaj ne píen-   r> vidis sub la suno, kaj granda fei -i   ..¡a   buso  " estas por la homo:    2 se al iu — •-  -'-.-,,.« ricecon kaj havon 
5 Pli bone estas, ».<= .. — meson, ol fari promeson kaj ne píen-   r* vau... — umi. 6 Ne permesu al via buso '•' estas por la homo: z »«¡ — ._ 
pekigi vían korpon, kaj ne diru al la homo Dio donas riíecon kaj havon 
sendito de Dio, ke gi estas eraro; kaj honor on, kaj al lia animo mankas 
kial fari, ke Dio koleru pro via parolo, nenio, kion ajn li dezirus, sed Dio 
kaj ke LI detruu la faron de viaj ne donas al li la povon konsumi gin, 
mano) r 7 Ce multo da songo] kaj nur iremda homo gin konsumas— 
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ii Aliflanke mi vidis sub la suno, oni devas stre¿¡ la fortojn; kaj la 
ke ne de la rapiduloj dependas la ¿efajo estas prepari ¿ion sage, n Se 
kuro, ne de la fortuloj dependas la mordis la serpento sen kuracparolo, 
milito, kaj ne la saguloj havas panon, tiam jam ne utilas kuracparolanto. 
kaj ne la talentuloj havas ricecon, 12 Vortoj el buso de sagulo estas 
kaj ne la kompetentuloj trovas agrablaj, sed la buso de malsagulo 
aprobon ; nur de la tempo kaj okazo lin mera percigas. 13 La komcnco 
ih ¿iuj dependas. 12 Car ec ne scias de la parolo de lia buso estas mal- 
la homo sian sorton ; kiel ñSoj, sagajo, kaj la fino de lia parolo estas 
kaptitaj en pereigan reton, kaj kiel abomeninda sensencajo. 14 Mal- 
birdoj, implikigintaj en kaptilon, tiel sagulo multe parolas, kvankam homo 
kapti£as la homoj en tempo malbona, ne scias, kio estos ; kaj kio estos post 
kiam gi atakas ilin neatendite. li ? kiu ci tion diros al li ?     15 Pen- 

13 Ankaü jenan safcajon mi vidis ado de malsaguloj lacigas ¿iun, kiu 
sub la suno, kaj gi sajnis al mi ne scias ec la vojon al la urbo. 16 Ve 
granda: 14 estis urbo malgranda, al vi, no lando, se via regó estas 
kaj malmulte da homoj gi havis ;' infano kaj viaj princoj mangas frue I 
venis al gi granda regó, kaj siegis 17 Felica vi estas, ho lando, se via 
gin, kaj konstruis cirkaü gi grandajn regó estas de nobla deveno kaj viaj 
siegajn fortikajojn; 15 sed trov- princoj mangas en gusta tempo, por 
igis en gi homo malrica sed saga, fortigi, ne por festenil 18 De mal- 
kaj li savis la urbon per sia sageco; i laboremeco falos la plafono; kaj, se 
tamen neniu rememons tiun malrican | oni mallevas la manojn, tramalsek- 
homon. 16 Kaj mi diris: Pli bona; igas la domo. 19 Por plezuro oni 
estas sago ol forto, tamen la sago de > arangas festenojn, kaj vino gajigas 
malridulo estas malrespektata, kaj i la vivon, kaj mono respondas por cío. 
liaj vortoj ne estas aüdataj. I 20 Ec en viaj pensoj ne malbenu la 

17 La vortoj de saguloj, tran- i regon, kaj en via dormocambro ne 
kvile aüskultitaj, estas pli bonaj ol: malbenu riculon; car birdo ¿iela 
la kriado de reganto inter malsag- i transportes vian vodon, kaj flugila 
uloj. 18 Pli bona estas sago, j estajo eldiros vian parolon. 
ol militaj instrumentoj; kaj unu m m ELSENDU vian panon sur la 
pekulo   pereigas    multa   da   bono. 1  I   I   akvon; car post longa tempo , „ .......    ua    uuiiu. i  1   1   anvon; car post longa 
'<% g^ Venenaj musoj putrigas kaj ¡ * * vi gin retrovos. 2 
I II haladzigas la oleon de par-! parton al sep, kaj ec al ok, 
* ^"   fumisto; pli satata ol sago kaj   ne scias, cu ne estos malfelico hnnmn     «fío     ~**— ' -•-     •      •      • 

Donu 
,  _. r,   •.j m. o. u», car vi 

 , F.. oau,lo ul sago' kaj   ne scias, cu ne estos malfelico sur la 
honoro ofte estas malgranda mal- > tero. 3 Kiam la nuboj plenigos, 
sagajo. 2 La koro de sagulo estas; ili veráos pluvon sur la teron, kaj se 
ce lia dekstra flanko, kaj la koro de falos arbo suden aú norden, gi tie 
malsagulo ce lia maldekstra. 3 Kaj j restos, kien gi falis. 4 Kiu observ- 
ed en la vojo, laü kiu iras malsagulo, j as la venton, tiu ne sernos ; kaj 
mankas al li sago, kaj al ¿iu li dirás, 1 kiu rigardas la nubojn, tiu ne ri- 
ke li estas malsagulo. 4 Se atakos koltos. 5 Kiel vi ne scias, kian vojon 
vin kolero de reganto, ne forlasu vian ! iros la vento, kaj kiel formigas la 
lokon, car mildeco pardonigas ec ¡ ostoj en la ventro de gravedulino, 
grandajn krimojn. 5 Ekzistas mal- j tiel vi ne povas scii la faron de Dio, 
bono, kiun mi vidis sub la suno ; gi! kiu ¿ion faras. 6 Matene semu vian 
estas kvazaú eraro, venanta de la i semon, kaj vespere via mano ne 
reganto : 6 senscieco estas me tata j ripozu ; ¿ar vi ne scias, ¿u tío aü alio 
tre alte, kaj la riculoj sidas malalte. j estos pli gusta, aú cu ambaú egale 
7 Mi vidis sklavojn sur cevaloj, kaj | estos bonaj. 7 Agrabla estas la 
princojn, irantajn piede, kiel sklavoj. I lumo, kaj bone estas al la okuloj vidi 
8 Kiu fosas kavon, tiu falos en gin ; j la sunon. 8 Car se e¿ multajn jarojn 
kaj kiu detruas muron, tiun mordos homo vivus, li goju en ili ¿iuj ; kaj li 
serpento. 9 Kiu transmovas áton- memoru pri la tagoj mallumaj, ¿ar 
ojn-, tiu faras al si difekton per streco ;, estos multe da ili; ¿ío, kio venos, 
kaj kiu hakas Iignon, tiu sin vundas   estas vantajo. ' 
Eer gi.     10 Se malakrigis la hakilo,    9 Goju, junulo, en via infaneco; kaj 

aj oni ne akrigas la trancan flankon,   via koro guu plezuron en la tagoj de 
570 

LA PREDIKANTO—ALTA KANTO DE SALOMONO    11. 10-1. 8 

vi» juneco, kaj iru, kien kondukas 
via via koro kaj kien rigardas viaj 
okuloj ; sed sciu, ke pri ¿io ¿i tio Dio 
venigos vin al jugo. io Tial forpelu 
malgojon de via koro, kaj forigu 
malagrablajon de via korpo ; ¿ar la 
Infaneco kaj la juneco estas vantajo. 
.• f* Kaj memoru vian Kreinton 
I y en la tagoj de via juneco, dum 
* •* ankoraü ne venis la tagoj de 
malbono, kaj ne venis la jaroj, pri 
kiuj vi diros : Mi ne havas plezuron 
de ili; 2 dum ne mallumigis la 
suno, la lumo, la luno, kaj la steloj,: 

kaj ne revenís nuboj post la pluvo; 
3 en la tago, kiam ektremos la gard- j 
antoj de la domo, kaj malfortigos la I 
militantoj, kaj ¿esos mueli la muel- 
antinoj, ¿ar estos malmulte da ili, 
kaj senvidigos la rigardantinoj tra la 
fenestroj; 4 kaj fermitaj estos la 
pordoj al la strato, kiam eksilentos la i 
sonado de la muelstono; kaj homo 
levi&ados laü la krio de birdo, kaj 
mallaütigos la sonoj de kantoj; 
5 kaj altajojn ili ektimos, kaj sur la 
vojo aperos teruroj, kaj eknoros la 
migdalarbo, kaj pezigos la lokusto, 
kaj malaperos deziro: tiam homo 
foriros en sian eternan domon, kaj 

sur la strato marSos plorantoj; 
6 gis dissirigos la argenta ¿eneto, 
rompidos la ora lampeto, rompigos 
la kruco ce la fonto, kaj falos la rado 
en la puton ; 7 kaj la polvo refar- 
igos tero, kiel gi estis, kaj la spirito 
reíros al Dio, kiu gin donis. 8 Vant- 
ajo de vantajoj, diris la Predikanto; 
¿io estas vantajo. 

9 Krom tio, ke la Predikanto estis 
sagulo, li ankoraü instruís scion al la 
popólo; li ¿ion pesis, esploris, kaj 
verkis multe da sentencoj. 10 Penis 
la Predikanto trovi agrablajn parol- 
ojn, kaj li skribis guste vortojn de 
vero. 

11 La paroloj de saguloj estas kiel 
akraj pintoj, kaj kiel enbatitaj najloj 
estas la vortoj de publikaj parolistoj; 
ili estas donitaj de unu pastisto. 
12 Kaj krom tio, mia filo, akceptu 
mian instruon, ke se oni volus verki 
multajn librojn, ne estus fino, kaj 
multe legi lacigas la korpon. 

13 Ni aüskultu la ñnon de ¿io : timu 
; Dion, kaj plenumu Liajn ordonojn, 
I ¿ar  ¿i  tio  estas  ¿io  por  la  homo. 

14 Car ¿iun faron Dio venigos al 
jugo, e¿ ¿ion kasitan, ¿u gi estas 

i bona aü malbona. 

ALTA KANTO DE SALOMONO 

•m   ALTA kanto de Salomono. 

*   2 Ho, li kisu min per kisoj  de 
sia buso 1 

Car via amo estas  pli  bona,  ol 
vino. 

3 Ho, kiel bonodoras viaj aromajoj I 
Via    nomo   similas   al   elversita 

oleo ; 
Tial la fraúlinoj amas vin. 

4 Altiru min; ni postkuros vin. 
La regó envenigu  min  en  siajn 

¿ambrojn : 
Ho, ni gojos kaj gajigos kun vi; 
Ni  memoros   vian  amon   pli,   ol 

vinon; 
Sincere oni amas vin. 

5 Mi estas nigra, tamen beleta, 
Ho ñlinoj de Jerusalem, 

Kiel la tendoj de Kedar, 
Kiel la tapetoj de Salomono. 

6 Ne   rigardu   min,   ke   mi   estas 
nigreta: 

La suno min brulkolorigis. 
La  filoj   de  mia  patrino  koleris 

kontraü mi; 
Ili   faris   min   gardistino   de   la 

vinbergardenoj ; 
Mian propran vinbergardenon mi 

ne gardis. 
7 Diru al mi, ho vi, kiun mia animo 

amas, 
Kic   vi   pastas,   kie   vi   ripozigas 

vian brutaron tagmeze: 
Kial mi similu al vagistino 
Ce la brutaroj de viaj kamaradoj ? 

3 Se vi ne scias tion, ho belulino 
inter virinoj, 
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Sekvu la pasojn de la Safaro, 
Kaj   pastu viajn  kapridojn ce  la 

tendoj de la pastistoj. 

9 AJ   la   cevalino   en   la   caroj    de 
Faraono 

Mi komparas vin, ho mia amatino. 
IO Belaj   estas  viaj   vangoj   sub   la! 

orelringoj, 
Via kolo sub la lacoj de perloj. 

11 Orajn orelringojn ni faros al vi, 
Kun argentaj enkrustajoj. 

12 Dura la regó sidas ¿e la festo- 
tablo, 

Mia nardo bonodoras. 
13 Kiel   fasko   de   mirho,   restanta 

inter miaj m.imoj, 
Estas al mi mia amato. 

14 Kiel floraro de  kofcro estas por 
mi mia amato, 

En la vinbergardenoj de En-Gedi. 

15 Ho, vi estas bela, mia amatino; ho, 
vi estas ja bela; 

Viaj okuloj estas kiel íe kolomboj. 

16 Ho, vi estas bela, mia amato, kaj 
¿arma; 

Nia Uto estas kiel fresaj herboj ; 
17 La traboj de nia domo estas cedraj, 

Niaj cevronoj estas abiaj. 
2 Mi estas la lilio de Saron, 

La rozo de la valoj. 

2 Kiel rozo inter la dornoj, 
Tiel estas mia amatino inter la 

knabinoj. 

3 Kiel   pomarbo   ínter   arboj   ne- 
fruktaj, 

Tiel   estas   mia   amato   inter   la 
junuloj. 

Mi sopiris al lia  ombro, jen  mi 
sidigis: 

Kaj   liaj   fruktoj   estas   bongustaj 
al mia palato. 

4 Lí enkonduku min en vindomon, 
Kaj lia standardo super mi estu 

la amo. 
5 Plifortígu min per vinberkuko, 

Refresigu min per pomsuko ; 
Car mi estas malsana de amo. 

6 Lia   maldekstra   mano   estu   sub 
mia kapo, 

Lía dekstra cirkaúprenu min. 

7 Mi Jurligas vin, ho filinoj de Jeru- 
salem, 

Je la gazeloj aü la cervoj de la 
kampo : 

Ne veku nek sendormigu la amat- 
inon, 

Gis si mem volos. 

;  8 Ho, jen estas la votfo de mia amato I 
! Ho, jen li venas, 

Rapidante sur la montoj, saltante 
sur la altajoj. 

9 Mia amato similas  al  gazelo aü 
al cervo. 

Ho, jen li staras post nia muro, 
Rigardante tra la fenestro, 
Sin montrante ce la krado. 

10 Mia amato vokas, li parolas al mi: 
Levigu,   mia   amatino,   mia   bel- 

ulino, ho venu; 
11 Car la vintrojam forpasis. 

La pluvo pasis kaj malaperis ; 
12 La floroj jam estas sur la tero ; 

La kantosezono jam alvenis, 
Kaj la voco de la turto jam aúd- 

igas en nia lando ; 
13 La Agarbo jam maturigas siajn 

fruktetojn. 
La   vinbertrunkoj   siajn   vinber- 

etojn, 
Kiuj jam bonodoras. 
Levigu, mía amatino, mia belulino, 

kaj venu. 
14 Ho mia kolombino, en la krevajoj 

de la roko, en la kasejo de la 
rokkrutajo, 

Montru al mi vian aspekton, 
aúdigu al mi vian vocon ; 

Car via voco estas dolca, kaj via 
aspekto estas bela. 

15 Kaptu al ni la sakalojn, la mal- 
grandajn sakalojn, 

La detruantojn de la vinber- 
gardenoj, 

Kiam niaj vinbergardenoj burgon- 
as. 

16 Mia amato apartenas al mi, 
Kaj mi apartenas al li, 
Kiu pastas inter la rozoj. 

17 Gis la tago malvarmetigos kaj la 
ombroj forkuros, 

Turnu vin. ho amato, similigu al 
gazelo aú al cervo 

Sur la montoj de aromajoj. 
3 Sur mia kusejo dum la nokto mi 

seréis tiun, kiun  mia  animo 
amas; 

Mi seréis tin, sed mi lin ne trovis. 
2 Mi levigos, kaj irados tra la urbo ; 

Sur la stratoj kaj placoj mi sercos 
tiun, kiun mia animo amas ; 
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sí  Mi seréis Un, sed mi lin ne trovis.  I 
3 La gardistoj, kiuj iradas tra la urbo,! 

renkontis min, 
Al ili mi demandis : Cu vi vidis tiun, 

kiun mia animo amas ? 
4 Kiam mi nur ekioriris de ili, ¡ 

Mi renkontis tiun, kiun mia animo < 
amas; 

Mi tenis lin, kaj ne delasis lin,        | 
Gis mi enkondukis Un en la domon 

de mia patrino, 
Kaj en la cambrón de si, kiu naskis I 

min 

5 Mi Jurligas vin, ho ñlinoj de Jeru- j 
salero, :  5 

Je   la gazeloj   aú   cervoj  de  la I 
kampo: i 

Ne veku nek sendormigu la amat- j  6 
inon, I 

Gis si mem volos. 

6 Kiu  estas   si,   kiu   venas  el la   7 
dezerto, kiel kolono de fumo 

Parfumita per mirho kaj olíbano, 
Per  íiaj  pudroj   de  la  parfum-   8 

isto ? 
7 Jen estas la lito de Salomono I 

Sesdek fortuloj íirkaúas gin 
El la fortuloj de Izrael, 

8 Ciuj tenantaj glavojn, kcmpetentaj i 
batalantoj; ! 

Clu  portas  sian   glavon  to   sia 
femuro, 9 

Pro la teruro de la nokto. 
9 Edzigan   liton   el   la   ligno   de 

Lebanon 
Konstruis al si la regó Salomono. 

10 Giajn   kolonojn   li  konstruis   el. 10 
argento, 

La ¿arpentajon el oro, la tegajon 
el purpuro; 

La interno estas pavimita per la 
amo de la filinoj de Jerusalem. 

11 Iru tien, ho filinoj de Cion, kaj 
vldu la regon Salomono, 11 

Vestitan per la krono, per kiu lia 
fiatrino kronis lin en la tago de 
ia edzigofesto, 

En la taeo de la gojo de lia koro. 

Viaj   dentoj   estas   kiel  tondotaj 
safinoj, 

Kiuj elvenas el la lavejo ; 
Ciuj estas en paroj, 
Kaj ne mankas ec unu el ili 
Viaj lipoj estas kiel ruga fadeno, 
Kaj via elparolado estas bela; 
Kiel peco de granato, viaj vangoj 

aspektas 
Malantaú via vualo. 
Via   kolo  estas  kiel  la turo de 

David, kiu estas konstruita kiel 
armiltenejo; 

Mil südoj pendas sur gi, 
Ciuj sildoj de la potenculoj. 
Viaj du mamoj estas kiel du cerv- 

idoj, gemeloj de gazelino, 
Kiuj sin pastas inter la rozoj. 
Gis la tago malvarmetigos kaj la 

ombroj forkuros, 
Mi foriros al la monto de mirho 

kaj al la al tajo de olíbano. 
Via tutajo estas bela, mia amatino; 
Vi ne havas difekton. 

tVI estas bela, mia amatino, vi 
estas bela ; ' t: 

Viaj okuloj estas kolombaj, mal- 
antaú via vualo. 

Viaj haroj estas kiel aro da kapr    1 
inoj, 

Deirantaj   sur  la   deklivo  de  la 
monto Gilead. 
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Kun mi el Lebanon venu, ho mia 
nancino, 

Kun mi el Lebanon; 
Rigardu malsupren de la pinto de 

Amana, 
De la pinto de Senir kaj Hermon, 
El la kavernoj de la leonoj, 
De la montoj de la leopardoj. 
Vi kortusis min, mia fratino, mia 

nancino; 
Vi kortusis min per unu ekrigardo 

de viaj okuloj, 
Per unu ceno de sur via kolo. 
Kiel   bela   estas   vía   amo,   mia 

fratino, mia nancino ! 
Ho, kiom pli bona estas via amo, 

ol vino I 
Kaj la bonodoro de viaj parfum- 

ajoj   estas   pli   bona,   ol   ciaj 
aromajoj I 

Mielo Rutadas el viaj lipoj, ho mia 
nancino; 

Mielo   kaj   lakto   kusas  sub  via 
lango; 

Kaj  la  bonodoro  de viaj  vestoj 
estas    kiel   la    bonodoro    dé 
Lebanon. \ 

: Vi estas gardeno slosita, ho mia\ 
fratino, mia nancino; 

Vi estas tonto slosita, puto sigelita. 
t Viaj    kreskajoj   estas    paradizo 

de  granatoj  kun   multevaloraj 
fruktoj, 

Plena de koferoj kaj nardoj; 
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14 Nardo Icaj safrano ; 

Kano Icaj  cinamo, kun íiuspecaj 
olibanarboj ; ! 

Mirho  kaj   aloo  kaj  la plej   deli- 
kataj aromajoj ; 

15 Cardenfonto,    puto    de    vivanta 
a levo, 

Kaj riveretoj elfluantaj el Lebanon. 

16 Velcigu, ho norda vento, venu, ho ' 
suda vento ; 

Trablovu mían gardenon, ke giaj 
aromajoj elfluu. 

Venu mía amato en sian gardenon 
Kaj   mangu  giajn multevalorajn 

fruktojn. j 

5 MI venís en mían gardenon, mta 
fratino, mia fiancHno; 

Mi desiris mian mirhon Icaj mlajn 
aromajoj n; 

Mi mangis mian miel¿elaron, tciel 
ankaü mian mielon; 

Mi trinkis mian vinon, Iciel ankaü 
mian lakton. 

Mangu, ho miaj kamaradoj ; 
Drinku    kaj    ebriigu,    ho   miaj 

amikoj. 

2 Mi   dormís,   sed  mia  koro  estis 
maldorma; 

Jen estas la voío de mia amato, 
jen li ekfrapas: 

Malfermu al mi, ho mia fratino, 
mia   amatino,   mia   kolombino, 
mia virtulino; 

Car mia kapo estas plena de roso, 
Miaj harbukloj de la gutoj de la 

nokto. 
3 Mi jam demetis mian nitonon ; kial 

mi ¿in denove surmetu ? 

7 La gardistoj, Iduj clrkaüiras la 
urbon, renkontis min, 

Ili batís kaj vundis min ; 
La gardistoj de la muroj deprenis 

de mi la kovrotukon. 
8 Mi jurligas vin, ho filinoj de 

Jerusalem, se vi renkontos mian 
amaton, 

Ho, kion vi diros al li ? ke mi estas 
malsana de amo. 

9 Per kio diferencas via amato de 
aliaj amatoj, 

Ho belulino inter virinoj ? 
Per kio diferencas via amato de 

aliaj amatoj, 
Ke vi tiele jurligas nin ? 

10 Mia amato estas blanka kaj ruga, 
Oistinginda inter dekmilo. 

11 Lia kapo estas pura oro ; 
Liaj  haroj  estas  buklitaj,  nigraj 

kiel korvo; 
12 Liaj okuloj estas Iciel kolomboj íe 

la akvotorentoj ; 
Lavitaj per lakto, órname enlcadr- 

igitaj; 
13 Liaj vangoj estas Iciel bedoj de 

aromajoj, kiel kesto de smiraj- 
isto; 

Liaj   lipoj   estas   kiel   rozoj,   ili 
guiadas fluidan rolrhon; 

14 Liaj manoj estas Iciel oraj ringoj, 
kadritaj per topazoj; 

Lia korpo estas ebura, enkrustita 
per safiroj ; 

15 Liaj kruroj estas kiel marmoraj 
kolonoj, enñksitaj en bazoj el 
pura oro; 

Lia aspekto estas Iciel Lebanon, 
majesta kiel cedroj; 

MiTam""laviTmiajn"piedojn ; kial; l6 Lia Palat° estas dolc'ajoj ; lia tutajo 
• •••        •      •     - estas tre aminda. 

Tia estas mia amato, Icaj tia estas 
mia kamarado, 

Ho ñlinoj de Jerusalem. 

nil ¡lin malpurigu ? 
4 Mia amato etendis sian manon tra 

la truo, 
Kaj mia interno kompatis lin. 

5 Mi levigis.  por malfermi  al  mia 
amato; 

Kaj de miaj manoj gutis mirho, 
Kaj   miaj   ñngroj  estis  malsekaj 

de mirha fluidajo, ¡ 
Sur la riglilo de la seruro. 

6 Mi malfermis al mia amato ; 
Sed   mia   amato   forturnigis   kaj I 

malaperis. j 
Mia animo tremis, dum li párolis ;   i 
Mi lin seréis, sed mi lin ne trovis ; 
Mi vokis lin, sed li ne respondis 

al mi. 
874 

6KIEN foriris via amato, 
Ho belulino inter virinoj ? 
Kien forturnigis via amato. 

Por ke ni lin sercu kun vi ? 

2 Mia amato iris en sian ¿ardenon, 
al la bedoj de aromajoj, 

Por   paéti  en   la   gardenoj   kaj 
kolekti rozojn. 

3 Mí apartenas   al mia amato, kaj 
mia amato apartenas al mi; 

Tiu, kiu pastas inter la rozoj. 

ALTA KANTO DE SALOMONO 

/A Ho mía amatino, vi estas  bela 
kiel Tirca, 

Agrabla kiel Jerusalem, i 
Terura kiel batalantaj tacmentoj. 

5 Forturnu la okulojn for de mi, 
Car ili venkas min 
Viaj haroj estas kiei aro da kapr- 

Inoj, i 
Deirantaj sur la deklivo de la' 

monto Gilead. j 
6 Viaj   dentoj   estas   kiel   aro   da 1 

safínoj, 
Kiuj elvenas el la la vejo ; 
Ciuj estas en paroj, 
Kaj ne mankas ec unu el ili. 

7 Kiel peco de granato, viaj vangoj 
aspektas 

Malantaú via vualo. 
8 Da reginoj ekzistas sesdek, kaj 

okdeko da kromvirinoj, 
Kaj la junulinoj estas sennombraj. 
-  J —.1, «*•« mi» kolombino, 

6. 4—8. 2 

Al kiu trlnkajo ne mankas ; 
Via ventro estas kiel amaso da 

tritiko cirkaüita de rozoj; 
3 Viaj   du   mamoj   estas   kiel    du 

cervidoj, 
Gemeloj de gazelino ; 

4 Via kolo estas kiel turo el eburo ; 
Viaj   okuloj   kiel   la   lagetoj   en 

Hesbon, ce la pordego de Bat- 
Rabim; 

Via nazo estas  kiel la turo  de 
Lebanon rigardanta Damaskon; 

5 Via kapo sur vi estas kiel Karmel, 
Kaj la harbukloj de via kapo kiel 

la purpura robo de la regó, falde 
kunligita. 

6 Kiel bela kaj kiel ¿arma estas mia 
amatino inter la plezuroj I 

7 Via   staturo   simuas   la   palmo- 
trunkon, 

Kaj viaj mamoj la vinberarojn. Kaj la junulinoj estas sennombraj. J     j      Mi   suprengrimpos   la 
o Sed unu sola estas mia kolombino,,  » "»«otrunkon   ^   tem¿os   Je 

nil virtllHnO : £l.! t.,<.„Ar,l • mia virtulino; 
Si estas la sola íe sia patrino. 
La elektita de sia naskintino; 
La filinoj vidis sin, kaj nomas sin 

feliculino; 
La   reginoj   kaj   la   lcromvirinoj 

laudas sin, dirante: 
10 Kiu estas si, kiu aspektas kiel la 

matenrugo, 
Bela kiel la luno 

'glaj brancoj; 
Kajv 

fiaj Drantuj ¿ 
IUü viaj mamoj estu kiel la penikoj 

de la vinbertrunko, 
Kaj la bonodoro de via nazo kiel 

la bonodoro de citronoj; 
9 Kaj via palato kiel vino bongusta, 

Kiu englitigas carmege kaj glate, 
Kiu paroligas la lipojn de lia dorm- 

antoj. 

/f. 

el la luno, 1 
     ellasuno, ' 10 Mi apartenas al mia amato, 
Terura kiel batalantaj tacmentoj ? j      Kaj li sin tiras al mi. ti Venu, mia amato, ni eliru 
Hela kiel la suno, Kaj 11 sin mu ai..... 

*~  ... . .       ,       ,      ... 11 Venu, mia amato, ni eliru sur la 
11 Mi iris en la nuksarban gardenon, kamparon • 

Por trarigardi la verdajn kresk- ,      Ni eni¿gifeu en la vilafeoj. 
ajojn de la valo, ,2 Frumatene  ni  iru  al la vinber- 

K„»„,„W„ h„r., gardenoj ajojn ae ia vaiu. 
Por vidi, cu la vinbertrunko bur- 

gonas, cu la granatarboj ñoras. 
12 Tiam mi ankoraú ne scíis, 

Ke mia animo elektos min por la 
caroj de la nobeloj de mia 
popólo 

gardenoj; 
Ni  rigardu,   ¿u  la  vinbertrunko 

jam burgonis, 
Cu giaj floroj jam malfermigis, 
Cu la granatarboj jam floras ; 
Tie mi donos al vi mian amon. 

13 La mandragoroj jam bonodoras, 
Kaj   apud   nia   enirejo   trovigas 

delikataj     fruktoj     ciuspecaj, 
fruaj kaj malfruaj, 

Kiujn mi provizis por vi, ho mia 
amato 1 

Ho, se vi estus al mi kiel frato, 
'tu   sucis   la  mamojn   de   mia • 

••...v.»», . patrino I 
» ¡....igadodevíaj femuroj estas        Se mi renkontus vin ekstere, mi 
kiel ¿enringoj, I kisus vin; 

Majstre ellaboritaj. Kaj tamen neniu malestlmus min. 
2 Via   umbiliko   estas   kiel.  ronda    2 Mi  gvidus   vin,  mi   enkondukus 

pokalo, vin en la domon de mia patrino ; 
575 

13 Turnigu, turnigu, ho Sulamit; 
Turni^u, turnigu, ke ni rigardu vin. 

Kial vi volas rigardi Sulamiton tiel, , 
Kiel oni rigardas la dancadon de i 

la tacmentoj ? | 8H0, se 
Kiu   ! 

La svingado de viaj femuroj estas        Se mi kisu> 
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unu tagon antaüe vi ne aüdis pri tio,' Li faris mian buson simila al akra 
por ke vi ne diru : Jen, mi sciis pri ili. glavo, kovris rain per ta ombro de 
8 Vi ne aüdis, vi ne sciis, kaj via órelo Sia mano, kaj faris min polurita sa?o, 
antaúe ne estis malfermita ; ¿ar Mi kasis min en Sia sagujo. 3 Kaj Li 
sciis, ke vi pérfidos, de la momento de diris al mi: Vi estas Mia servanto, 
via naskigo oni ja nomas vin nefid- ho Izrael, per kiu Mi glorigos. 
indulo. 9 Pro Mia nomo Mi pro- 4 Mi opiniis, ke vane mi penis, ke 
krastas Mian koleron, kaj pro Mia sencele kaj vane mi konsumis mian 
gloro Mi detenas Min, ke Mi ne eks- forton; sed veré mia rajto estas 
termuvin. 10 Jen Mi vinrefandis.sed ¿e la Eternulo, kaj mia rekompenco 
ne rezultis argento ; Mi elprovis vin en ¿e mia Dio. 5 Kaj nun diris la 
laforno de mizero. 11 Por Mi, por Mi Eternulo, kiu el la patrina ventro 
Mi tion faras; car kial oni blasfemu? kreis min Lia servanto, por ke mi 
Mian gloron Mi ne donos al iu alia. i revenigu al Li Jakobon kaj por ke 

12 Aüskultu Min, ho Jakob kaj Mia¡ Izrael kolektigu ce Li (¿ar mi estas 
alvokito Izrael: tio estas Mi; Mi honorata antaú la okuloj de la 
estas la unua, kaj Mi estas la lasta.: Eternulo,   kaj   mia   Dio   estas   mia 
13 Nur Mia mano fondis la teron, kaj (orto)—6 Li diris : Ne suncas, ke vi 
Mia dekstra mano etendis la éielon ; estas Mia servanto, por restarigi la 
se Mi vokos ilin, ili starigos kune. tribojn   de   Jakob   kaj   revenigi   la 
14 Kolektigu vi ciuj kaj aüskultu :, konservitojn de Izrael; sed Mi faros 
kiu inter ili anoncis tion ? tiu, kiun vin lumo por la nacioj, por ke Mia 
la Eternulo ekamis, plenumos Lian ¡ savo etendigu gis la fino de la tero, 
volon en Babel kaj aperigos Lian' 7 Tiele dirás la Eternulo, la Líber- 
potencon super la Haldeoj. 15 Mi, íganto de Izrael, lia Sanktulo, al la 
Mi tion diris, Mi Un alvokis, venigis, malestimata animo, al la abomenato 
kaj sukcesigis lian vojon. 16 Al-; de la popoloj, al la sklavo de la reg- 
proksimigu ai Mi, aüskultu tion ; de la antoj : Regoj ekvidos kaj levigos ; 
komenco Mi ne párolis sekrete; de princoj, kaj ili adorklinigos; pro la 
la momento, kiam la afero komencigis, i Eternulo, kiu estas ñdinda, pro la 
Mi tie estis. Kaj ankaü nun sendis: Sanktulo de Izrael, kiu vin elektis. 
min la Sinjoro, la Eternulo, kaj Lia 8 Tiele dirás la Eternulo: En la tempo 
spírito. 17 Tiele dirás la Eternulo,' de favoro Mi aüskultos vin, kaj en la 
vía Liberiganto, la Sanktulo de tago de savo Mi helpos vin, kaj Mi 
Izrael: Mi estas la Eternulo, via Dio,; konservos vin kaj faros vin interligo 
kiu instruas vin por via titilo, kiu; por la popoloj, por restarigi la teron, 
kondukas vin laü la vojo, kiun vi jporekposedidezertigitajnposedajojn, 
devas iri. 18 Ho, se vi atentus' 9 por diri al la mailiberigitoj: Eliru I 
Miajn ordonojn ! tiam via paco estus i al la trovigantoj en mallumo : Montr- 
kiel rivero, kaj via justeco kiel la igu 1 Ce la vojoj ili pastigos, kaj sur 
ondoj de la maro ; 19 kaj via idaro ¿iuj nudaj montetoj estos ilia pas tejo, 
estus kiel sabio, kaj viaj devenantoj: 10 Ili ne malsatos nek soifos, ne 
kiel giaj grajnetoj ; lia nomo ne estus frapos ilin siroko neklasuno ; car ilia 
ekstermita nek pereigita antaü Mi.      í Kompatanto  ilin   kondukos,   kaj   al 

20 Eliru el Babel, kuru el Haldeujo,1 fontoj deakvoLiilingvidos. 11 Kaj 
anoncu kun voco gojkria, aüdigu Mi faros ciujn Miajn montojn vojo, 
tion, disportu gin gis la fino de la kaj Miaj vojetoj estos ebene altigitaj. 
tero, diru: La Eternulo liberigis Sian 12 Jen tiuj venos de malproksime, 
servanton Jakob. 21 Kaj ili ne soifis kaj aliaj de nordo kaj de okci- 
en la dezertoj, tra kíuj Li kondukis! dentó, kaj aliaj el la lando Sinim. 
ilin ; Li elfluigis por ili akvon el roko, j 13 Gojkriu, ho cielo, kaj goju, 
Li disfendis rokon, kaj ekfluis akvo.: ho tero, sonigu kanton, ho montoj; 
22 Sed por la malpiuloj, dirás lajear la Eternulo konsolis Sian pop- 
Eternulo, ne ekzistas paco. olon    kaj    kompatis    Siajn    mizer- 
A t\ AÜSKULTU min.ho insuloj, ulojn. 
¿L«4 kaj atentu, ho malproksimaj j     14 Sed Cion diris: La Eternulo min 
* *^   gentoj: la Eternulo min al- forlasis, kaj mia Sinjoro min forgesis. 

vokis el la ventro, el la interno de mia  15 Cu povas virino forgesi sian infan- 
patrino Li vokis mian nomon.   ? Kaj i eton kaj ne kompati la idon de sia 
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«entro ? e¿ se ill forgesos, Mi vin ne mano farigis tro mallonga, por Uber- 
forgesos. 16 Jen sur Miaj manoj igi ? kaj cu ne ekzistas en Mi forto, 
Mi vin gravuris ; viaj muroj estas por savi ? Jen per Mia severa vorto 
¿iam antaú Mi. 17 Rápidos viaj Mi sekigas marón, Mi faras el riveroj 
konstruantoj; viaj detruantoj kaj viaj dezerton ; iliaj fisoj putras pro sen- 
ekstermantojelirosfordevi. i8Levu akveco kaj monas de soifo. 3 Mi 
ürkaúen viajn okulojn, kaj rigardu: vestas la cielon per mallumo, kaj 
¿iuj kolektigis, venas al vi. Kiel Mi sakajon Mi faras gia kovrilo. 
vivas, dirás la Eternulo, vi ciujn metos 4 La Sinjoro, la Eternulo, donis al 
sur vin kiel ornamon, kaj vi cirkaü- mi langon instruitan, por ke mi povo- 
Ugos vin per ili kiel nancino. 19 Car sciu vigligi per vorto senfortigiton ; 
viaj dezertigitaj kaj senhomigitaj Li vekas, ciumatene vekas mian 
lokoj kaj vía ruinigita lando estas tro orelon, por ke mi aüskultu kiel in- 
malvastaj por la logantoj, kaj viaj struatoj. 5 La Sinjoro, la Eternulo, 
ekstermantoj estos malproksimigitaj. malfermis mian orelon, kaj mi ne 
20 Viaj malaperintaj infanoj ankoraú kontraüstaris, mi ne tumis min 
diros en viajn orelojn : Tro malvasta malantaúen. 6 Mian dorson mi el- 
estas por mi la loko ; cedu al mi, ke metis al la batantoj kaj miajn vangojn 
mi povu logi. 21 Tiam vi diros en al la harsirantoj; mian vizagon mi ne 
via koro: Kiu naskis al mi ¿i tiujn ? kovris kontraú insultoj kaj kracado. 
mi estis ja seninfana kaj soleca, el- 7 Sed la Sinjoro, la Eternulo, helpas 
Selita kaj forpusita; kiu do edukis  al mi, tial mi ne estas hontigata ; tial 

in ? mi restis ja sola ; kie do estis  mi faris mian vizagon kiel siliko, kaj 
¿i tiuj ? ' mi scias, ke mi ne estos senhonor- 

22 Tiele dirás la Sinjoro, la Etern- igata. 8 Proksima estas mia prav- 
ulo: Jen Mi levos Mian manon al la iganto; kiu procesos kontraú mi ? ni 
nacioj, kaj antaú la gentoj Mi elmetos starigu kune ; kiu postulas jugon 
Mian standardon; kaj ill venigos kontraú mi, li alproksimifeu al mi. 
viajn filojn en la baskoj, kaj viajn 9 Jen la Sinjoro, la Eternulo, helpas 
filinojn   ili   portos   sur   la   sultroj. al   mi;   kiu   do   malpravigos   min ? 
23 Kaj regoj estos viaj vartistoj, kaj jen ili ¿iuj elfrotigos kiel vesto, tineoj 
iliaj princinoj estos viaj nutristinoj; ilin tramangos. 
vizagaltere ili klinigos antaü vi, kaj 10 Kiu inter vi timas la Eternulon, 
la polvon de viaj piedoj ili lekos ; kaj aúskultas la vocon de Lia servanto ? 
tiam vi ekscios, ke Mi estas la Kvankam li iras en mallumo kaj nenio 
Eternulo, ke Miaj ñdantoj ne hontos. brilas al li, tamen li ñdu la nomon de 
24 Cu de fortulo oni povas forpreni la Eternulo kaj apogu sin sur sia Dio. 
la akiritajon ? aú cu oni povas liber- 11 Jen vi ciuj, kiuj ekbruligas fajron, 
igilakaptitojnde venkinto ? 25 Sed ¿irkaüas sin per flamoj, iru en la 
tiele dirás la Eternulo : Ec la kaptitoj lumon de via fajro, kaj en la flamoj n, 
estos forprenitaj for de la fortulo, kaj kiujn vi ekbruligis. Per Mia mano 
la akiritajo de la potenculo formal- tio fangos al vi; en doloro vi 
aperos; kaj kontraú viaj kverelantoj  kusos. 
Mi kverelos, kaj viajn filojn Mi savos. p* « AÜSKULTU Min, vi, kiuj 
26 Kaj al viaj premantoj Mi mangigos •"* I postkuras la veron, kiuj 
ilian propran karnon, kaj kiel de *^ * sercas la Eternulon: rigardu 
mosto ili ebrügos de sia propra sango; la rokon, el kiu vi estas elhakitaj, kaj 
kaj ekscios ciu karno, ke Mi, la en la profundon de la kavo, el kiu vi 
Eternulo, estas via Savanto kaj via estas elfositaj. 2 Rigardu Abraham- 
Liberiganto, la Potenculo de Jakob, on, vían patron, kaj Sarán, vian 
•rt /x TIELE dirás la Eternulo : naskintinon ; car Mi alvokis Un, kiam 
*%ll Kie estas la eksedziga letero li estis sola, kaj Mi benis lin kaj 
*•'v de via patrino, per kiu Mi sin multigis lin. 3 Car la Eternulo 
forpusis? aü al kiu el Miaj kreditoroj konsolos Cionon, konsolos ¿iujn fciajn 
Mi vendis vin ? Jen pro viaj pekoj ruinojn, kaj gian dezerton Li faros 
vi estas venditaj, kaj pro viaj krimoj kiel Edén, kaj gian stepon kiel la 
estas forpusita via patrino. 2 Kial gardeno de la Eternulo; gojo kaj 
neniu estis, kiam Mi venis? kial heniu gajeco trovigos en gi, dankado kaj 
respondis, kiam Mi vokis f    Cu Mia lauta kantado. 
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Ne difektu ¿in, ¿ar en ¿i estas beno, i siaj manoj ¿is plena malnovi&o. 
tiel Mi agos pro Miaj servantoj, ke 23 Hi ne laboros vane kaj ne naskoj 
Mi ne pereigu ¿iujn. g Kaj Mi elir- por pereo ; car ili estos semo de ben- 
itos el Jakob semon kaj el Jehuda itoj de la Eternulo, kaj iliaj posteuloj 
heredanton de Miaj montoj, kaj kun ili. 24 Kaj estos tiel, ke antau 
heredos ilin Miaj elektitoj, kaj Miaj ol ili vokos, Mi respondos ; ili estos 
servantoj tie logos. 10 Kaj Saron ankoraú parolantaj, kaj Mijamaüdos. 
estos pas tejo de safoj, kaj la valo 25 Lupo kaj safido pastigos kune, 
Afior kusejo de bovoj por Mia popólo, leono simile al bovo mangos pajlon, 
kiu sercas Min. 11 Sed vin, kiuj kaj mangajo de serpento estos polvo, 
forlasis la Eternulon, forgesis Mian Ili ne faros malbonon nek difekton 
sanktan montón, arangas tablón por sur Mia tuta sankta monto, dirás la 
la Felico,   kaj   faras  veráon por la Eternulo. 
Destino— 12 vin Mi destinos por j g% f\ TIELE dirás la Eternulo : 
la glavo, kaj ciuj vi genuos por la j n r\ La cielo estas Mia trono, kaj 
buco, pro tio, ke Mi vokis kaj vi ne! v ^ la tero estas Mia piedbenk- 
respondis, Mi párolis kaj vi ne aüs-• eto; kic do estos la domo, kiun vi 
Icultis, kaj vi faris malbonon antaú konstruos por Mi ? kaj kie estos la 
Miaj okuloj, kaj elektis tion, kio nejloko por Mia ripozo ? 2 Cion tion 
placis al Mi. | faris ja Mia mano, kaj tiel ció farigis, 

13 Tial tiele dirás la Sinjoro, la dirás la Eternulo. Nur tion Mi 
Eternulo : Jen Miaj servantoj mangos, rigardas : humilulon kaj spirite-aflikt- 
kaj vi malsatos; Miaj servantoj ¡ton, kiu respektegas Mian vorton. 
trinkos, kaj vi soifos; Miaj servantoj 3 Unu bucas bovon, alia mortigas 
¿ojos, kaj vi bontos ; 14 Miaj serv- i homon ; unu bu¿oferas safidon, alia 
antoj kantos pro kora gajeco, kaj vi rompas la kolon al hundo; unu al- 
krios pro kora doloro kaj ploros pro • portas farunoferon, alia sangon de 
aflikto de spirito. 15 Kaj vi donos' porko; unu íncensas olibanon, alia 
vían nomon al Miaj elektitoj por mal-: pregas al idolo. Sed kiel ili elektis 
beno, kaj la Sinjoro, la Eternulo, vin al si siajn vojojn kaj ilia animo guas 
mortigos; sed Siajn servantojn Li ilian abomenindajon, 4 tiel ankaú 
nomos per alia nomo. 16 Kiu sin Mi elektos por ili petolantojn kaj 
benos sur la tero, tiu benos sin per la venigos sur ilin tion, kion ili timis ; 
Dio vera ; kaj kiu juros sur latero, tiu car Mi vokis, kaj neniu respondis ; 
Juros per la Dio vera ; car forgesitaj Mi párolis, kaj ili ne aüskultis ; sed 
estos la antaüaj suferoj kaj forkasigos ili faris malbonon antaú Miaj okuloj, 
antaü Miaj okuloj. 17 Car jen Mi kaj elektis tion, kio ne placis al Mi. 
kreos novan cielon kaj novan teron ; 5 Aüskultu la parolon de la Eternulo, 
kaj la antaüajo ne estos rememorigata, vi, kiuj respektegas Lian parolon: 
kaj oni ne pensos pri ¿i. 18 KajviViaj fratoj, kiuj vin malamas kaj 
nur ¿ojos kaj estos gajaj ciam pri tio, I forpusas pro Mia nomo, dirás : La 
kion Mi kreos ; car jen Mi kreos: Eternulo montru Sian gloron, por ke 
Jerusalemon por ¿ojo kaj ¿ian popol- ni vidu vian ¿ojón 1 Sed ili estos 
on por gajeco. 19 Kaj Mi ¿ojos pri hontigitaj. 6 Aúdi¿as brua voco el 
Jerusalem, kaj Mi estos gaja pri Mia la urbo, voco el la templo, voco de la 
popólo ; kaj oni ne plu aüdos en ¿i Eternulo, kiu repagas merititajon al 
vocon de ploro, nek vocon de plendo. Siaj malamikoj. 7 Antaú ol li ek- 
20 Ne plu estos tie infano aú mal- sentís dolorojn, si naskis; antaú ol 
junulo, kiu ne atingus la plenecon venís al si la akusigaj suferoj, si 
de siaj tagoj ; car junulo mortos en elfaligis filón. 8 Kiu aúdis ion 
la ago de cent jaroj, kaj pekulo estos similan ? kiu vidis ion similan ? cu 
malbenata per ago centjara. 21 Ili la tero naskas en unu tago f cu nask- 
konstruos domojn kaj logos en ili; ili ¡gas popólo per unu fojo, kiel, apenaú 
plantos vinbergardenojn kaj mangos eksentintenaskajn dolorojn,tuj naskis 
lliajn fruktojn. 22 Ili ne konstruos. Cion siajn filojn ? 9 Cu Mi, mal- 
ke alia lo¿u; ili ne plantos, ke alia fermante la uteron, ne lasus naski ? 
mangu ; ¿ar kiel la tagoj de arbo dirás la Eternulo. Cu Mi, kiu pretigis 
estos la tagoj de Mia popólo, kaj Miaj la naskon, mem ¿in haltigus ? dirás 
elektitoj eluzos la produktojn de via Dio. 
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Sfeio Coju  kun  Jerusalem  kaj   estu 
'íf»Jaj pri fei üuj fc*aJ amantoj ; forte 

íoju pri  ¿i ciuj, kiuj  ploris pri ¿i. 
11 Sucu kaj  satigu el la brusto  de 
¿iaj    konsoloj ;    sucu    kaj    guu    la 
abundon de gia gloro.      12 Car tiele 
dirás  la   Eternulo:   Jen  Mi   fluigos 

> sur ¿in pacón kiel riveron,  kaj  la 
ticajon de la popoloj kiel disversig- 
iñtan torenton, por ke vi sucu; sur 
la brakoj vi estos portataj, kaj sur la 
genuoj vi estos dorlotataj.     13 Kiel 
homon,   kiun   konsolas   lia   patrino, 
tiel Mi vin konsolos; kaj en Jeru- 
salem vi  estos  konsolataj.     14 Kaj 
Tí vidos, kaj ¿ojos via koro, kaj viaj 
ostoj vigligos kiel fresa verdajo; kaj 
la mano de la Eternulo fangos konata 
al   Liaj   servantoj,   kaj   Lia   kolero 
al  Liaj  malamikoj.     15 Car jen  la 
Eternulo venos en fajro, kaj Lia ¿aro 
estos  kiel  ventego,  por  elversi  en 
ardo Sian koleron kaj en flama fajro 
Sian indignon.    16 Car per fajro kaj 
glavo la Eternulo faros ju¿on super 
au karno ; kaj multaj estos la frapitoj 
de la Eternulo.     17 Tiuj, kiuj sankt- 
igas kaj purigas sin por la ¿ardenoj, 
•tarante post unu en la mezo, kiuj 
mangas viandon de porko kaj abomen- 
indajon kaj musojn, ciuj kune estos 
ekstermitaj, dirás la Eternulo.    18 Kaj 
por Mi, pro iliaj faroj kaj intencoj, 

venis la tempo kolekti ¿iujn popolojn 
kaj gentojn, por ke ili venu ka) vidu 
Mian gloron. 19 Kaj Mi faros sur 
¡li signon, kaj la savi¿intojn el ili 
Mi sendos al la popoloj Tarsis, Pul, 
kaj Lud, al la strecantoj de pafarkoj, 
al   Tubal   kaj   Javan,   sur   la   mal- 
Íiroksimajn  insulojn,   kiuj   ne   aüdis 
a famon pri Mi kaj ne vidis Mian 

gloron ; ka] ili proklamos Mian gloron 
inter la popoloj.     20 Kaj ili venigos 
¿iujn   viajn   fratojn   el   inter   ciuj 
popoloj kiel donacon ai la Eternulo, 
sur  cevaloj   kaj   caroj,   en  veturiloj, 
kaj sur muloj kaj kameloj, sur Mian 
sanktan   montón   en   Jerusalemon, 
dirás la Eternulo, simile al tio, kiel 
la Izraelidoj alportadis la donacojn 
en la domon de la Eternulo en pura 

, vazo.     2t Kaj el ili Mi prenos al Mi 
pastrojn kaj Levidojn, dirás la Etern- 
ulo.     22 Car kiel la nova ¿ielo kaj 
la nova tero, kiujn Mi kreos, staros 
antaü Mi, dirás la Eternulo, tiel staros 
via idaro kaj via nomo.    23 Kaj regule 
en  ¿iu  monatkomenco  kaj   en  íiu 
sabato venos ¿iu  karno, por ador- 
klinigi antaü Mi, dirás la Eternulo. 
24 Kaj ili eliros kaj vidos la kadavrojn 
de la homoj, kiuj malbonagis kontraü 
Mi; ¿ar illa vermo ne mortos kaj Uia 
fajro   ne   estingigos,   kaj   ili   estos 
abomenindajo por ¿iu karno. 

JEREMíA 

1 PAROLO! de Jeremía, filo de sanktigis, Mi faris vin profeto por la_. 
flilkija, el la pastroj, kiuj estis popoloj. 6 Mi diris: Ho ve, Sinjoro, 
en Anatot, en la lando de Ben- ho Eternulo I mi ne povoscias pároli, 

jamen ; 2 al kiu aperis la vorto de ¿ar mi estas juna. 7 Sed la Eternulo 
la Eternulo en la tempo de Josija, diris al mi: Ne diru, ke vi estas juna; 
filo de Amon, regó de Judujo, en la sed ¿ien, kien Mí sendos vin, iru, 
dek-tria jaro de lia regado, 3 kaj kaj ¿ion, kion Mi ordonos al vi, 
poste en la tempo de Jehojakim, filo parolu. 8 Ne timu ilin; ¿ar Mi estas 
de Josija, regó de Judujo, ¿is la fino kun vi, por savi vin, dirás la Etern- 
de la dek-unua jaro de Cidkija, filo ulo. 9 Kaj la Eternulo etendis Sian 
de Josija, regó de Judujo, ¿is la manon kaj ektusis mían buson, 
forkonduko de la Jerusalemanoj en kaj la Eternulo diris al mi: Jen Mi 
la kvina monato. enmetis Miajn vortojn en vian buson. 

4 Aperis al mi la vorto de la Etern-  10   Vidu,   Mi   starigas   vin   hodiaü 
ulo, dirante:    5 Antaü ol Mi forráis super    la    popoloj    kaj   super    la 
vin en la útero, Mi  vin konis, kaj  regnoj, por elíiri, rompí, pereigi, kaj 
antaú ol vi eliris el la ventro, Mi vin detrui, por konstrui kaj planti. 
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1LA genealogía registro de Jesuo kaj de David gis la translogigo en 
Kristo, filo de David, filo de¡ Babelon dele levar generacioj, kaj de 
Abraham. la   translogigo   en   Babelon  ¿is   la 

2 Al Abraham naskigis Isaak, kaj al Kristo dek levar generacioj. 
Isaak naskigis Jakob, kaj al Jakob 18 Kaj la naskigo de Jesuo Kristo 
naskigis Jehuda kaj liajfratoj, 3 kaj estís tiamaniere : kiam lia patrino 
al Jehuda naskigis Perec kaj Zeran el Maria estis fianíinigita al Jozef, antaü 
Tamar, kaj al Perec naskigis Hecron, ol ili kunvenis, si trovigis graveda per 
kaj al Hccron naskigis Ram, 4 kaj la Sankta Spirito. 19 Kaj sia edzo 
al Ram naskigis Aminadab, kaj al Jozef, estante justillo, kaj ne volante 
Atninadab naskigis Nahson, kaj al metí Sin al publika malhonoro, volis 
Nahson naskigis Salma, 5 kaj al sin sekrete forsendi. 20 Sed kiam li 
Salma naskigis Boaz el Raíiab, kaj al pripensis tion, jen angelo de la 
Boaz naskigis Obed el Rut, kaj al Eternulo aperis al li en songo, dir- 
Obed naskigis Jisaj, 6 kaj al Jilaj ante: Jozef, filo de David, ne timu 
naskigis David, la regó. ' preni al vi vían edzinon Maria; car 

Kaj al David naskigis Salomono el tio, Icio naskigos de si, estas per la 
la edzino de Urija, 7 kaj al Salomono Sankta Spirito. 21 Kaj 4i naskos 
naskigis Rehabeam, kaj al Rehabeam filón; kaj vi nomos lin JESUO ; car li 
naskigis Abija, kaj al Abija naskigis savos sian popolon de giaj pekoj. 
Asa, 8 kaj al Asa naskigis JehoSa- 22 Kaj ció tio okazis, por ke píen- 
fat, kaj al Jehosafat naskigis Joram, umifru tio, kion la Eternulo párolis 
kaj al Joram naskigis Uzija, 9 kaj per la profeto, dirante : 
al Uzija naskigis Jotam, kaj al Jotam 23 Jen virgulino gravedigos kaj 
naskigis Ahaz, kaj al Ahaz naskigis naskos ñlon, 
Hizkija,     10 kaj al Hizkija naskigis Kaj  oni  donos  al li  la  nomon 
Manase,   kaj   al   Manase   naskigis Emanuel; 
Amon, kaj al Amon naskigis Josija, tio estas, Dio kun ni. 24 Kaj Jozef, 
ti kaj al Joáija naskigis Jefionja kaj leviginte el sia dormo, faris, kiel 
liaj fratoj, je la tempo de la translogigo ordonis al li la angelo de la Eternulo, 
en Babelon. ; kaj prenis al si sian edzinon ;    25 kaj 

12 Kaj post la translogigo en Bab- li ne ekkonis Sin, gis si naskis filón; 
elon, al Jehonja naskigis Sealtiel, kaj kaj li donis al li la nomon JESUO. 
al Sealtiel naskigis Zerubabel, 13 kaj i «-h KAJ kiam Jesuo estis naskita en 
al Zerubabel naskigis Abiud, kaj ¡ J Bet-Lenemde Judujoenlatempo 
al Abiud naskigis Eljakim, kaj all •* de la regó Herodo, jen saguloj 
Eljakim naskigis Azor, 14 kaj al: el la oriento venis al Jerusalem, 
Azor naskigis Cadok, kaj al Cadok dirante: 2 Kie estas tiu, kiu estas 
naskigis Anim, kaj al Anim naskigis naskita Regó de la Judoj ? car ni vid- 
Eliud, 15 kaj al Eliud naskigis is lian stelon en la oriento, kaj venis, 
Eleazar, kaj al Eleazar naskigis por adorklinigi al li. 3 Kaj kiam 
Mattan, kaj al Mattan naskigis Jakob, la regó Herodo tion aüdis, li mal- 
16 kaj al Jakob naskigis Jozef, edzo trankviligis, kaj la tuta Jerusalem 
de Maria, el kiu estis naskita Jesuo, kun li. 4 Kaj kunveniginte ciujn 
kiu estas nomata Kristo. > cefpastrbjn   kaj   skribistojn   de   la 

17 Tial ciuj generacioj de Abraham popólo, li demandis al ili, kie la 
Zis David estas dek kvar generacioj,  Kristo   devas    naskigi.     5 Kaj    ili 
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diris al li: En Bet-Lefiem de Judujo, songo al Jozef en Egiptujo. dirante: 
fiar per la profeto estas skribite jene : 20 Levigu, kaj prenu la knabeton kaj 

6 Kaj vi, ho Bet-Lefiem, lando de lian patrinon,  kaj iru  en la landon 
Judujo, de Izrael ; car mortis tiuj, kinj atenns 

Neniel estas plej malgranda inter la vivon  de !a knabeto.     21  Kai li 
la regantoj de Judujo ; Ievigis, kaj prenis la knabeton kaj lian 

Car el vi venos reganto, patrinon, kaj venis en la landon de 
Kiu pastos Mian popolon Izrael.    Izrael.     22 Sed   kiam   li   aúdis,   ke 

7 Tiam Herodo sekrete venigis la Arfielao regas en Judujo anstataú 
sagulojn, kaj precize sciigis de ili pri sia patro Herodo, li timis iri tien; 
la   tempo,   kiam    aperis    la   stelo.  kaj   avertite   de   Oio   en   songo,   li 
8 Kaj li sendis ilin al Bet-Lefiem, fortiris sin en la regionojn ae Galileo. 
dirante: Iru kaj elsercu zorge pri la 23 kaj venis al kaj logis en urbn 
knabeto; kaj kiam vi lin trovos, sciigu nomata Nazaret, porkeplenumigutio, 
al mi, por ke mi ankaú venu kaj kio estis dirita per la profetoj, ke li 
adorklinigu al li.    9 Kaj aüdinte la estos nomata Nazarctano. 
regon, ili ekvojiris; kaj jen la stelo,   n EN tiuj tagoj venis Johano, la 
kiun ili vidis en la oriento, antaüiris    •% Baptisto, predikante en la de- 
ilin, gis gi venis kaj staris super la i ** zerto de Judujo,    2 kaj dirante : 
loko,   kie   estis   la  juna   knabeto. Pentu, ¿ar alproksimigis la regno de 
10 Kaj  vidante  la   stelon,  ili  gojis la cielo.     3 Car li estas tiu, pri kiu 
kun tre granda gojo.     11 Kaj veninte; estis dirite per la prpfeto Jesaja : 
en la domon, ili vidis la knabeton kun ¡        Voco de krianto en la dezerto : 
lia patrino Maria, kaj adorklinigis al 1        Pretigu la vojon de la Eternulo, 
li; kaj malferminte siajn trezorojn, J        Rektigu Liajn irejojn. 
ili  faligis   sin   kaj   prezentis  al  li 4 Kaj tiu Johano havis sian vestajon 
donacojn:   oron   kaj   olibanon   kaj el  kamelaj  haroj,  kaj  ledan zonon 
mirhon.    12 Kaj avertite de Oio en: cirkaü siaj  lumboj,  kaj  lia nutrajo 
songo, ke ili ne iru returne al Herodo, estis    akridoj    kaj    sovafea   mielo. 
ili foriris per alia vojo al sia lando.      ¡ 5 Tiam eliris al li Jerusalem kaj la 

13 Kaj post ilia foriro jen angelo de tuta Judujo kaj la tuta ¿irkaüajo de 
la Eternulo aperis en songo al Jozef, Jordan ;     6 kaj ili estis baptitaj de 
dirante: Levigu, kaj prenu la knab- li  en la rivero Jordan,  konfesante 
eton kaj lian patrinon, kaj forrapidu siajn pekojn.     7 Kaj vidante multajn 
en Egiptujon, kaj restu tie, gis mi el la Fariseoj kaj Sadukeoj venantajn 
parólos al vi; car Herodo sercos la al lia  baptado, li diris al   ili:   Ho 
knabeton,  por lin pereigi.     14 Kaj vipuridojl kiu vinavertisforkuri dela 
li levigis, kaj prenis la knabeton kaj venonta kolero ?  8 Donu do fruktojn 
lian patrinon nokte,  kaj migris en taúgajn por pento;   9 kaj ne pensu 
Egiptujon,     15 kaj restis tie gis la diri en vi: Ni havas Abrahamon kiel 
morto de Herodo; por ke plenumigu patron ; car mi dirás al vi,  ke Dio 
tio, kion la Eternulo párolis per la povas el ci tiuj Stonoj starigi idojn 
profeto,   dirante:   El   Egiptujo   Mi al Abraham.     10 Kaj jam la hakilo 
vokis Mian filon.     16 Tiam Herodo, kusas celaradiko dela arboj; tial ciu 
ekvidinte, ke li estas trompita de la arbo, kiu ne donas bonan frukton, 
saguloj, tre koleris; kaj sendinte, li estas dehakata, kaj Jetata en fajron. 
mortigis ciujn knabojn en Bet-Lefiem n Mi ja vin baptas per akvo por 
kaj en ciuj giaj cirkaúajoj, havantajn pento; sed tiu, kiu venas post mi, 
du jarojn aü malpli, laü la tempo, pri estas pli potenca ol mi; liajn áuojn 
kiu li precize scii£is de la saguloj. mi ne estas inda porti; li vin baptos 
17 Tiam   plenumigis   tio,   kio   estis per la Sankta Spirito kaj per fajro ; 
dirita per la profeto Jeremia, nome :    12 lia ventumilo estas en lia mano, kaj 

18 Voco estas aúdita en Rama, , li   elpurigos   sian   drasejon,   kaj   li 
Gemado kaj naldolca plorado,     ; kolektos sian tritikón en la grenejon ; 
Rafiel priplo, as siajn infanojn,       sed  la  grenventumajon  li   bruligos 
Kaj si ne volas konsoligi, car ili per fajro neestingebla. 

forestas. 13 Tiam venís Jesuo el Galileo al 
19 Sed   kiam   Herodo  mortis, jen Jordán al Johano, por esti baptata de 

angelo   de   la   Eternulo  aperis   en li.     14 Sed tiu lin malakceptis, dir- 
6 

SANKTA MATEO 3. 15—5. 11 

'¿té: Mi bezonas esti baptata de vi, Ekvidisgrandanlumon, 
kaj cu vi venas al mi ?     15 Sed Jesuo Kaj al homoj, sidantaj en lando 
responde diris al li: Lasu do, car tiel de ombra morto, ekbrilis lumo. 
decas  al   ni   plenumi   cian  justecon. 17  De tiam Jesuo komencis prediki, 
Tiam   li   lasis   lin.      16 Kaj    Jesuo, kaj  diri :   Pentu, car la regno de la 
baptice,  supreniris  tuj   el   la  akvo; cielo alproksimigis. 
kaj jen la cielo malfermigis,  kaj  li 18 Kaj piedirante apud la maro de 
fidis la Spiriton de Dio malsuprenir- Galileo, li vidis du fratojn, Simonon, 
anean kiel kolombo, kaj venantan sur kiu estis nomata Petro, kaj Andreon, 
Un;     17 kaj  jen   voco   el   la   ¿ielo, lian   fraton,  jetantajn   reton   en   la 
dirante:  Ci  tiu  estas  Mia  Filo,  la marón,    car    ili    estis    fiskaptistoj. 
amata, en kiu Mi havas plezuron. 19 Kaj li diris al ili: Venu post mi, 
4 TIAM    Jesuo   estis   kondukita kaj mi faros vin kaptistoj de homoj. 

supren de la Spirito en la dezert- 20 Kaj ili tuj forlasis la retojn, kaj 
on, por esti tentata de la diablo, sekvis   lin.     21 Kaj    antaüenirinte 

a Kaj  fastinte   kvardek  tagojn   kaj de  tie,   11  vidis  aliajn  du  fratojn, 
kvardek noktojn, li poste malsatis. Jakobon,    filón   de   Zebedeo,    kaj 
ñKaj la tentanto venis, kaj diris al Johanon, lian fraton, en la sipeto kun 

: Se vi estas Filo de Dio, ordonu, ilia patro Zebedeo, riparantajn siajn 
ke tiuj  stonoj  farigu panoj.    4 Sed retojn; kaj li vokis ilin.     22 Kaj ili 
responde li diris : Estas skribite : Ne tuj forlasis la sipeton kaj sian patron, 
per la paño sole vivas homo, sed per kaj sekvis lin. 
tiu vorto, kiu eliras el la buso de Dio. 23 Kaj   Jesuo  trairis  tra  la  tuta 
5 Poste la diablo portis lin en la Galileo, instruante en iliaj sinagogoj, 
sanktan urbon, kaj starigis lin sur la kaj predikante la evangelion de la 
tegmenta pinto de la templo,    6 kaj regno, kaj kuracante cian malsanon 
diris al li: Se vi estas Filo de Dio, kaj cian malfortajon inter la popólo. 
Jetu vin malsupren, car estas skribite : 24 Kaj   lía famo   disvastigis   en la 

Al Siaj angeloj Li ordonos pri vi, tuta Sirio; kaj  oni alkondukis al li 
Kaj sur la manoj ili vin portos, íiujn malsanulojn, malfortigirajn de 
Por ke vi ne falpusigu sur ¿tono diversaj   malsanoj    kaj    turmentoj, 

per via piedo. demonhavantojn,   epilepsiulojn,   kaj 
7 Jesuo  diris  al  li:   Ankaú   estas paralizulojn,   kaj   li  resanigis  ilin. 
skribite :   Ne   provu   la   Eternulon, 25 Kaj grandaj homamasoj lin sekvis 
vían   Dion.      8 Denove    la    diablo el  Galileo  kaj   Dekapolis  kaj  Jeru- 
portis   lin  al   monto  tre   alta,   kaj salem kaj Judujo kaj el trans Jordan.  . 
montris  al  li  ¿iujn regnojn   de la m* KAJ vidinte la homamasojn, li 
mondo kaj ilian gloron,     9 kaj diris *^ supreniris   sur   la  montón,   kaj 
al li: Cion tion mi donos al vi, se '•' kiam   li    sidigis,   liaj    disciploj 
vi faligos vin kaj adorklinigos al mi. venis  al  li;     2 kaj   malferminte  la 
10 Tiam  Jesuo  diris  al  li:  Foriru, buson, li instruís ilin, dirante : 
Satano !   car   estas   skribite :   Al   la 3 Felicaj estas la malricaj en spirito, 
Eternulo,   via   Dio,   vi   adorklinigu, car ilia estas la regno de la cielo, 
kaj al Li sola vi servu.     11 Tiam la 4 Felicaj   estas   la   plorantaj,   car 
diablo  forlasis  lin,  kaj  jen  angeloj ili konsoligos. 
venis kaj servadis al li. 5 Felicaj   estas  la  humilaj,  ¿ar  ili 

12 Kaj   aüdinte,   ke   Johano   estas heredos la teron. 
arestita, li foriris en Galileon ;    13 kaj 6 Feli¿aj  estas  tiuj,  kiuj  malsatas 
lasinte   Nazareton,   li   venis  al   kaj kaj soifas justecon, ¿ar ili satigos. 
logis en Kapernaum apudmara, en la 7 Felicaj estas la kompatemaj, car ili 
limoj de Zebulun kaj Naftali;    14 por ricevos kompaton. 
ke   plenumigu   tio,  kio   estis   dirita 8 Felicaj estas la kore puraj, car ili 
per ía profeto Jesaja, nome : 

15 Lando de Zebulun kaj lando de 
Naftali, 

Laúvoje de la maro, transe de 
Jordan, 

Galileo de la nacioj, 
16 La popólo, sidanta en mallumo, 

vidos Dion. 
9 Felicaj estas la pacigantoj, car filoj 

de Dio ili estos nomataj. 
10 Felicaj estas tiuj, kiuj estas 

pcrsekutitaj pro justeco, car ilia 
estas la regno de la ¿ielo. :i Felicaj 
estas vi,  kiam oni vin riprocos kaj 
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iMC jugu, por ke vi ne estu 22 Multaj diros al mi en tiu tago 
jugataj. 2 Car per kia jugo vi'Sinjoro, Sinjoro, éu ni ne profc.ti 
jugos, per tía vi estos jugitaj ; kaj  en via nomo, kaj en via nomo oln,>li per kia mezuro vi m iezuro3, pertia demonojn,   kaj 

mezuros al vi. 3 Kaj kial vi rigardas multajn potencajojn ? 23 Kaj ti.-.,,, 
la lignereton en la okulo de via mi konfesos al ili : Mi neniam koms 
frato, kaj ne pripensas la trabón en vin ; forigu de mi, vi farantoj de mal- 
via okulo ? 4 Kiel vi diros al via justeco. 24 Tial éiu, kiu aüdas ci 
frato: Lasu min eltiri la lignereton tiujn miajn parolojn kaj plenumas 
el via okulo ; kaj jen la trabo en via ilin, estos komparata al saga viro, kin 
propra okulo ? 5 Hipokritulo, eligu konstruis siañ domon sur roko; 
untie la trabón el via okulo, kaj tiam 25 kaj falis pluvo, kaj venis inundoi, 
vi klarevidos, por eltiri la lignereton kaj blovis ventoj, kaj aibatis tiun 
el la okulo de via frato. domon, kaj gi ne falis ; car gi estis 

6 Ne donu sanktajon al la hundoj, fondita sur roko. 26 Kaj ciu, kiu 
nek jetu viajn perlojn antaü la porkoj ; aüdas ci tiujn miajn parolojn kaj ne 
por ke ili ne premu ilin sub la piedoj, plenumas ilin, estos komparata al 
nek poste, sin turninte, dissiru vin.    ! viro   malsaga,    kiu   konstruis   sian 

7 Petu, kaj estos donite al vi; sercu, domon sur la sabio; 27 kaj falis 
kaj vi trovos ; frapu, kaj estos mal- pluvo, kaj venis inundoj, kaj blovis 
fermite al vi; 8 car ciu petanto ventoj, kaj sin jetis sur tiun domon, 
ricevas, kaj la sercanto trovas, kaj kaj gi falis ; kaj granda estis gia falo, 
al la frapanto estos malfermite. 28 Kaj kiam Jesuo finis tiujn parol- 
0 Plue, kiu homo el vi, kies filo de ojn, la homamasoj miregis pri lia 
lí petos panon, donos al li Stonon; instruado; 29 car li instruís ilin, 
10 aú se li petos fison, donos al li kiel havanta aútoritaton, kaj ne kiel 
serpenton ?     11 Se   do   vi,   estante iliaj skribistoj. 
malbonaj, scias doni bonajn donacojn 1 Q KAJ kiam li malsupreniris de la 
al viaj filoj, kiom pli certe via Patro, i fí monto, Un sekvis grandaj hom- 
kiu estas en la cielo, donos bon- j V amasoj. 2 Kaj jen venis al li 
ajojn al tiuj, kiuj petas de Li ? leprulo kaj adorklinigis al li, dirante : 
12 ¿ion ajn do, kion vi deziras, ke la Sinjoro, se vi volas, vi povas min 
homoj faru al vi, vi ankaü faru al ili; purigi. 3 Kaj li etendis 1a manon 
¿ar ci tio estas la lego kaj la profetoj. kaj tusis Un, dirante : Mi volas ; estu 

13 Eniru tra la mallarga pordo, car purigita. Kaj tuj lia lepro estis 
larga estas la pordego kaj vasta estas purigita. 4 Kaj Jesuo diris al li; 
la vojo kondukanta al la pereo, kaj Zorgu, ke vi diru al neniu. Sed iru, 
multaj tra gi eniras. 14 Car mallarga montru vin al la pastro, kaj oferu la 
estas la pordo kaj malvastigita estas donon, kiun Moseo ordonis, por 
la vojo kondukanta al la vivo, kaj mal-  atesto al ili. 
multaj gin trovas. 5 Kaj kiam li eniris en Kapernaum- 

15 Gardu vin kontraú la falsaj on, venis al li centestro, petante lin. 
profetoj, kiuj venas al vi en safaj 6 kaj dirante: Sinjoro, mía knabo 
feloj, sed interne estas rabemaj lupoi. kusas paralizulo en la domo, kaj 
16 Per iliaj fruktoj vi konos ilin. terure suferas. 7 Kaj ¡i diris al li : 
Cu el dornarbetoj oni kolektas vin- Mi venos, kaj sanigos lin. 8 Kaj la 
berojn, aú el kardoj figojn ? 17 Tiel centestro responde diris : Sinjoro, mi 
ciu bona arbo donas bonajn fruktojn, ne estas inda, ke vi venu sub mian 
sed putra arbo donas malbonajn tegmenton; sed nur parolu vorte, 
fruktojn. 18 Bona arbo ne povas kaj mía knabo sanigos. 9 Car mi 
doni malbonajn fruktojn, nek putra ankaü estas homo sub aütoritato, 
arbo doni bonajn fruktojn. 19 Ciu havante soldatojn sub mi; kaj mi 
arbo, kiu ne donas bonan frukton, dirás al ci tiu : Iru ; kaj li iras ; kaj al 
estas dehakafa kaj jetata en fajron.  alia : Venu ; kaj li venas; kaj al mia 
20 Tial per iliaj fruktoj vi konos ilin.  sklavo: Faru ci tion; kaj li ¿in raras 
21 Ne ciu, kiu dirás al mi: Sinjoro, 10 Kaj kiam Jesuo tion aüdis, li 
Sinjoro, cniros en la regnon de la miris, kaj diris al la sekvantoj : Veré 
cielo ; sed tiu, kiu plenumas la volon mi dirás al vi, ke ce neniu en Izrael 
de mia Pairo, kiu estas en la cielo,   mi trovis tiom da fido.     11  Kaj mi 
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dirás al vi, ke multaj venos el la' Dio ? ¿u vi venis ¿i tien, por turmenti 
oriento kaj la okcidento, kaj sidigos nin antaú la tempo ?     30 Kaj mal- 

*'---
V

""TI kaj Isaak kaj Jakob en  proksime  de ili estis  granda grego -••-•"  .,„ri.-r.i    Dastifeantaj  tie.     31  Kaj 

dirás al vi, ke multaj venos ei u —.- .  oriento kaj la okcidento, kaj sidigos nin antaú la tempo .' 30 is.», •„„. 
kun Abraham kaj Isaak kaj Jakob en proksime de ili estis granda grego 
la regno de la cielo ; 12 sed la filoj da porkoj, pastigantaj tie. 31 Kaj 
de la regno estos eljetitaj en la la domonuj petegis lin, dirante: Se 
eksteran mallumon; tie estos la vi elpelos nin, forsendu nin en la 
plorado kaj la grincado de dentoj. gregon da porkoj. 32 Kaj li diris 
13 Kaj Jesuo diris al la centestro: al ili: Iru. Kaj elirinte, ili foriris 
Iru; kiel vi kredis, tiel estu farite alvi. en la porkojn ; kaj jen kuris la tuta 
Kaj lia knabo sanigis en tiu sama grego malsupren de la krutajo en 
horo. la maron,   kaj   pereis  en la  akvoj. 

14 Kaj   kiam   Jesuo   venis   en   la  33 Kaj la pastistoj forkuris kaj iris 
domon  de  Petro,  li  vidis  lian   bo-  en   la   urbon,    kaj    rakontis    ¿ion, 
patrinon kusanta, malsana de febro.  kaj  pri la  demonhavintoj.     34 Kaj 
15 Kaj li tusis sian manon, kaj la jen la tuta urbo elvenis renkonte al 
febro forlasis sin ; kaj si levigis kaj  Jesuo; kaj vidinte lin, ili petegis, ke li 
servís alii.     16 Kaj kiam vesperigis, transiru el iiiaj limoj. 
oni   venigis al   li   multajn   demon-: f\ KAJ    enirinte   en   sipeton,   li 
havantojn; kaj li elpelis la spiritojn  VI transiris,    kaj    venis   en   sian 
per  vorto,  kaj   sanigis   ciujn   mal-  *' propran urbon.    2 Kaj jen oni 
sanulojn;     17 por ke plenumigu tio, alportis al li paralizulon,  kusantan 
kio estis dirita per la profeto Jesaja, sur lito ; kaj Jesuo, vidinte ilian fidon, 
nome:  Li  mem  prenis  niajn  mal- diris al la paralizulo: Kuragu, filo, 
fortajojn kaj portis niajn malsanojn.    viaj pekoj estas pardonitaj.     3 Kaj 

18 Kaj kiam Jesuo vidis cirkaú si jen iuj el la skribistoj diris en si: Ci 
«andan homamason, li ordonis trans- tiu   blasfemas.    4 Kaj   Jesuo,  ek- 
iri al la alia bordo.     19 Kaj venis unu sciante iliajn pensojn, diris: Kial vi 
skribisto, kaj diris al li: Majstro, mi pensas   malbonon   en   viaj   koroj ? 
vin sekvos, kien ajn vi iros.    20 Kaj 5 Car kio estas pli facila, diri: Viaj 
¿esuo diris al li: La vulpoj havas pekoj   estas   pardonitaj;   aú   diri: 

avojn,   kaj   la  birdoi   de  la  ¿ielo Levigu kaj piediru ?    6 Sed por ke 
havas  ripozejojn;   sed   la   Filo   de vi sciu, ke la Filo de homo   havas 
homo ne navas, kie kusigi sian kapon. aútoritaton sur la tero pardoni pekojn 
2t  Kaj alia el la disciploj diris al li:  —tiam   li    diris    al   la   paralizulo : 
Sinjoro, permesu al mi unue iri kaj Levigu, prenu vian liton, kaj iru al via 
enterigi mian patron.    22 Sed Jesuo domo.     7 Kaj li levigis, kaj iris al 
diris al li: Sekvu min, kaj lasu la sia   domo.     8 Kaj   vidinte   tion,   la 
mortintojn enterigi siajn mortintojn. homamasoj timis, kaj gloris Dion, kiu 

23 Kaj kiam li eniris en sipeton, liaj  donis tian aútoritaton al homoj. 
disciploj    lin    sekvis.     24 Kaj    jen    9 Kaj    Jesuo,   forpasante   dc   tie, 
okazis granda malsereno sur la maro, vidis virón ncmatan Mateo, sidantan 
tiel ke la sipeto estis kovrita de la ¿e la impostejo; kaj li diris al li: 
ondoj; sed li dotmadis.     25 Kaj ili Sekvu   min.    Kaj    li   starigis,    kaj 
venis, kaj vekis lin, dirante : Sinjoro, sekvis lin. savu; ni pereas. 26 Kaj li diris al to Kaj dum li sidis ce mango en la 
ili: Kial vi estas timemaj, ho mal- demo, jen multaj impustistoj kaj 
grandfiduloj ? Tiam li levigis, kaj pekuloj venis kaj sidis tie kun Jesuo 
admonis la ventojn kaj la maron ; kaj kaj liaj disciploj. n Kaj vidinte 
farigis granda sereno. 27 Kaj la tion, la Fariseoj diris al liaj disciploj: 
homoj miregis, dirante: Kia estas Kial via instruisto mangas kun 
ci tiu, ke ec la ventoj kaj la maro lin impostistoj kaj pekuloj ? 12 Kaj aud- 
obeas ? inte   tion,  li   diris:  Ne   la   sanuloj 

28 Kaj kiam li venis al la alia bordo, bezonas kuraciston, sed la inalsan- 
en la landon de la Gadaranoj, lin uloj. 13 Sed iru, kaj lernu, kion 
renkontis du demonhavantoj, elven- signifas ?i tio : Mi deziras bonfaradon, 
ante el inter la tomboj, tre furiozaj, sed ne oferon; car mi venis, por 
tiel, ke neniu povis preterpasi per alvoki ne justulojn, sed pekulojn. 
tiu vojo. 29 Kaj jen ili kriis, dirante : 14 Tiam alvenis al 11 la disciploj de 
Kio estas inter ni kaj vi, ho Filo dc Johano, dirante: Kial ni kaj la 

11   • 
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Jen  Mi   sendos   Mian   angelón  kasi Lin.     28 Venu al mi ¿iuj, kiuj 
antaü via vizago, ¡ estas iaborantaj Icaj áargitaj, kaj nn 

Kaj   li   preparos  antaü   vi   vían  vin ripozigos-     29 Metu sur vin mían 
vojon. ¡jugon, kaj lernu ce mi, car mi estas 

11 Veré mi dirás al vi: ínter naskitoj milda kaj korhumila ; kaj vi trovos 
de virinoj ne aper/s iu pli granda oí ripozon por viaj animoj. ¡o Car 
Johano, la Baptisto ; tamen tiu, kiu mía jugo estas facila, kaj mia sargo 
estas nur malgranda en la regno de la  estas malpeza. 
cielo, estas pli granda ol li. 12 Kaj .f <-j EN tiu tempo Jesuo iris en 
de post la tagoj de Johano, la Bapt-' I V sabato tra la grenkampoj, 
isto, gis nun, la regno de la éielo estas * "* kaj liaj disciploj malsatis, kaj 
perfortata, kaj perfortuloj kaptas komencis desiri spikojn, kaj mangi. 
gin. 13 Car ciuj profetoj kaj la 2 Sed la Fariseoj, vidinte, diris allí: 
lego profetis gis Johano. 14 Kaj Jen viaj disciploj taras tion, kio ne 
se vi volas tion ricevi, tiu estas Elija, estas permesata en sabato. 3 Sed 
kiu estis venonta. 15 Kiu havas li diris al ili: Cu vi nelegis, kion faris 
orelojn por aúdi, tiu aüdu. 16 Sed David, kiam malsatis li kaj liaj 
al kio mi komparu ¿i tiun generación ? kunuloj r 4 ke li eniris en la domon 
Gi similas al infanoj, kiuj sidas sur de Dio, kaj mangis la panojn de pro- 
la  placoj,   kaj   vokas  al  la   ceteraj,  pono, kiujn mangi ne estis permesate 
17 di ran te : Ni flutis al vi, kaj vi ne al li, nek al liaj kunuloj, sed nur al la 
dancis ; ni lamentis, kaj vi ne ploris. pastroj ?     5 Kaj cu vi ne legis en la 
18 Car venís Johano, nek mangante lego, kiel en sabato la pastroj en la 
nek trinkante, kaj ili dirás: Li havas templo profanas la sabaton kaj estas 
demonon. 19 La Filo de homo senkulpaj ? 6 Sed mi dirás al vi, 
venis, mangante kaj trinkante, kaj ili ke atestas ¿i tie io pli granda ol la 
dirás: Jen mangegulo kaj vindrink- templo. 7 Sed se vi komprenus, 
ulo, amiko de impostistoj kaj pek- kion signifas ci tio: Mi deziras bon- 
uloj 1 Kaj la sageco estas pravigita faradon, sed ne oferon; vi ne kon- 
de siaj faroj. damnus   la   senkulpajn.    8 Car   la 
20 Tiam li komencis riproci la Filo de homo estas sinjoro de la 

urbojn, en kiuj estis faritaj la plej sabato. 
multaj el liaj potencaj faroj ; car ili 9 Kaj li foriris de tie, kaj eniris en 
ne pentis. 21 Ve al vi, Horazin 1 ilian sinagogon; 10 kaj jen viro, 
Ve al vi, Betsaida I Car se en Tiro havanta manon velkintan. Kaj oni 
kaj Cidon estus faritaj tiuj potencajoj, demandis al li, dirante : Cu estas 
kiuj estas faritaj en vi, antaü longe ili permesate sani^i en sabato ? por ke 
jam pentus en sakajo kaj cindro. ili povu lin akuzi. 11 Kaj li diris 
22 Tamen mi dirás al vi: Estos pli el- al ili: Kiu el vi, havanta unu saion, 
porteble por Tiro kaj Cidon en la tago se gi falos en fosajon en sabato, ne 
de jugado, ol por vi. 23 Kaj vi, ekprenos kaj levos gin ? 12 Kiom do 
Kapernaum 1 cu vi estos altigita viro superas safon 1 Tial estas per- 
gis la cielo ? vi malsuprenigos gis mésate bonfari en sabato. 13 Tiam 
Hades ; car se en Sodom estus faritaj li diris al la viro : Etendu vian manon. 
tiuj potencajoj, kiuj estas faritaj en vi, Kaj ci tiu etendis gin, kaj gi tute 
gi restus gis hodiaü. 24 Tamen mi resanigis kiel la alia. 14 Sed la 
dirás al vi: Estos pli elporteble por la Fariseoj eliris, kaj konsiligis kontraú 
lando de Sodom en la tago de jugado, li, kiamaniere lin pereigi. 15 Kaj 
ol por vi. Jesuo, eksciante, foriris de tie, ka] 

25 En tiu tempo Jesuo ekparolis kaj multaj lin sekvis ; kaj li sanigis ilin 
diris: Mi Vin gloras, no Patro, Sinjoro ciujn, 16 kaj admonis ilin, ke ili 
de la cielo kaj la tero, ke tiun Vi kasis ne konatigu lin ; 17 por ke plenum- 
for de saguloj kaj prudentuloj, kaj igu tio, kio estis dirita per la profeto 
malkasis al infanoj ;     26 jes, Patro,  Jesaja, nome : 
car tiel estis bone antaü Vi.   27 Ció    18 Jen estas Mia servánto, kiun Mi 
estas transdonita al mi de mia Patro, elektis, 
kaj   neniu   konas  la  Filón  krom  la i        Mia amata,  en  kiu Mia animo 
Patro, nek iu konas la Patron krom la havas plezuron. 
Filo, kaj tiu, al kiu la Filo volas mal- Mi metos Mian Spiriton sur lin; 
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Kaj li proklamos justecon al la | tago   de  jugado.     37 Car  laü  viaj 
nacioj. ! vortoj vi estos pravigitaj, kaj laü viaj 

19 Li ne disputados, nek laüte krios;  vortoj vi estos kondamnitaj. 
Kaj oni ne aüdos sur la stratoj     38 Tiam   iuj   el   la   skribistoj   kaj 

lian vocon. Fariseoj    respondis   al   li,   dirante : 
20 Kanon rompetitan li ne rompos, Majstro, ni deziras vidi signon de vi 

Kaj   mecon senfajrigantan li ne 39 Sed li   respondis   kaj diris al ill: 
estingos, i Malbona    kaj    adultema    generacio 

Gis li elsendos jugon por venko.   jsercas signon ; kaj neniu signo estos 
21 Kaj al lia nomo esperos la nacioj. I donita al gi krom la signo de la 

.'22 Tiam oni kondukis al li demon- ¡ profeto Joña ; 40 ¿ar kiel Joña estis 
havanton, blindan kaj mutan ; kaj li tri tagojn kaj tri noktojn en la ventro 
sanigis lin, tiel ke la mutulo párolis 1 de   la  marmonstro,  tiel   la   Filo   de 

• .._       — tr.¡   „;..;«.   ¿;,„   h•.   homo pqtoq tri tairoin kai tri noktojn kaj vidis. 23 Kaj miris ciuj hom- 
amasoj, kaj diris: Cu ci tiu estas 
la filo de David? 24 Sed la Fariseoj, 
aüdinte, diris: Ci tiu ne elpelas 
demonojn krom per Baal-Zebub, 
estro déla demonoj. 25 Kaj sciante 
iliajn pensojn, li diris al ili: Ciu regno 
dividita kontraú si dezertigas, kaj 
ciu urbo aü domo dividita kontraü 
si ne starados; 26 kaj se Satano 
elpelas Satanon, li estas dividita 
kontraú si; kiel do staros lia regno ? 
27 Kaj se mi per Baal-Zebub elpelas 
demonojn, per kiu viaj ñloj elpelas 
ilin 1   tial   ili   estos   viaj   jugantoj. 
28 Sed se mi per la Spirito de Dio 
elpelas demonojn, tiam la regno de 
Dio estas veninta sur vin. 29 Kaj 
kiel oni povas eniri en la domon de la 
fortulo kaj trarabi liajn posedajojn, 
se unue li ne ligos la fortulon ? kaj 
poste li trarabos lian domon.    30 Kiu 

homo estos tri tagojn kaj tri noktojn 
en la koro de la tero. 41 Viroj 
Nineveanoj staros en la jugado kun 
ci tiu generacio, kaj kondamnos gin ; 
¿ar ili pentis pro la predikado de 
Joña; kaj jen iu pli granda ol Joña 
estas ¿i tie. 42 La regino de la 
sudo levigos en la jugado kun ¿i tiu 
generacio, kaj kondamnos gin; ¿ar 
si venis el la finoj de la tero, por 
aüskulti la sagon de Salomono; kaj 
jen iu pli granda oí Salomono estas 
¿i tie. 43 Sed kiam la malpura 
spirito eliras el homo, gi trairas 
tra senakvaj lokoj, seriante ripozon, 
sed ne trovas gin. 44 Tiam ¿i 
dirás: Mi reíros al mia domo, el kie 
mi eliris. Kaj alveninte, gi trovas 
gin vakanta, balaita, kaj ornamita. 
45 Tiam gi iras, kaj kunprenas al si 
sep aliajn spiritojn pli malbonajn ol 
gi mem, kaj ili eniras kaj logas tie; kaj poste li trarabos lian doman.    30 mu  K> JIE,U,..J.U „.........._; ._„ , , 

ne estas kun mi, tiu estas kontraú mi;! la ñna stato de tiu homo fatigas pli 
kaj kiu ne kolektas kun mi, tiu dis-1 malbona, ol la unua. Tiel estos 
jetas. 31 Tial mi dirás al vi: Cia ankaü al ¿i tiu malbona generacio. 
peko kaj cia blasfemo estos pardon- ¡ 46 Dum li ankoraú párolis al la 
ita al homoj; sed la blasfemo kontraü ; homamasoj, jen lia patrino kaj liaj 
la Spirito ne estos pardonita. 32 Kaj fratoj staris ekstere, dezirantaj pároli 
al iu, kiu parólos vorton kontraú la kun li. 47 Kaj iu diris al li: Jen 
Filo de homo, tio estos pardonita; via patrino kaj viaj fratoj staras 
sed al iu, kiu parólos kontraú la ekstere, dezirantaj pároli kun vi. 
Sankta Spirito, tio ne estos pardonita 48 Sed li responde diris al tiu, kiu 
en ¿i tiu mondo, nek en la venonta.  párolis al li: Kiu estas mia patrino i 
33 Aü faru la arbon bona kaj gian kaj kiuj estas miaj fratoj ? 49 Kaj 
frukton bona, aü faru la arbon mal- etendinte la manon al siaj disciploj, 
bona kaj gian frukton malbona; car la li diris: Jen mia patrino kaj miaj 
arbo   estas   konata   per   la   f rukto.  fratoj !     50 Car kiu ajn faros la volon 
34 Ho vipuridoj I kiel vi povas pároli de mia Patro, kiu estas en la ¿ielo, 
bonajojn, estante malbonaj ? ¿ar el tiu estas mia frato kaj mia fratino 
la abundo de la koro la buso parolas,   kaj mia patrino. 
35 La bona homo el sia bona trezqro m rj EN tiu tago Jesuo eliris el la 
elmetas bonajojn; kaj la malbona \ J\ domo kaj sidigis apud la maro, 
homo el sia malbona trezoro elmetas * ** 2 Kaj kolektigis al li grandaj 
malbonajojn. 36 Kaj mi dirás al vi, homamasoj, tiel keli eniris en sipeton, 
ke pro ciu senutila vorto, kiun homoj kaj sidis ; kaj la tuta homamaso 
parólos, ili  donos respondón en  lu  starir.   sur   la   marbordo.     3 Kaj   li 
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multe párolis al ili per parabolqj, akceptas ¿in; 21 sed li ne havas 
dirante : Jen semisto eliris, por semi; radikon en si, sed restas nur por- 
4 kaj dum li semis, iuj semoj falis tempe, kaj kiam venas sufero au 
apud la vojo, kaj la birdoj venis kaj persekuto pro la vorto, tuj li falpus- 
rormangis ilin ; 5 kaj aliaj falis sur igras. 22 Kaj kiu ricevis scmon 
stonajn lokojn, kie ili ne havis multe inter la dornoj, estas tiu, kiu audas 
da tero ; kaj tuj ili ekkreskis, car ili la vorton ; sed la zorgoj de la mondo 
ne havis profundecon de tero; 6 kaj kaj la trompo de rico sufokas la 
kiam la suno levies, ili brulsekigis, vorton, kaj li fariñas senfrukta. 
kaj car ili ne havis radikon, ili for- 23 Kaj kiu ricevis semon sur la bona 
velkis. 7 Kaj aliaj falis inter dorn- tero, estas tiu, kiu aúdas la vorton kaj 
ojn, kaj la dornoj kreskis kaj sufokis komprenas gin; kaj tiu ja portas 
ilin; 8 kaj aliaj falis sur la bonan frukton, kaj donas, jen centoble, jen 
teron, kaj donis frukton, jen cent- sesdekoble, jen tridekoble. 
oble, jen sesdekoble, jen tridekoble. 24 Alian parabolon li proponis al ili, 
9 Kiu havas orelojn, tiu aúdu. dirante : La regno de la cielo similas 

10 Kaj la disciploj venis, kaj diris al homo, kiu semis bonan semon en 
al li: Kial vi parolas al ili per para- sia kampo; 25 sed dum homoj 
boloj ? 11 Kaj li respondis kaj dormís, lia malamiko venis kaj semis 
diris al ili: Al vi estas donite scii la lolon meze de la tritiko, kaj foriris. 
misterojn de la regno de la cielo, sed 26 Kaj kiam la trunketo kreskis kaj 
al ili ne estas donite. 12 Car kiu donis frukton, tiam aperis ankaii la 
ajn havas, al tiu estos donite, kaj li lolo. 27 Kaj ia sklavoj de la dom- 
havos abundon ; sed kiu ajn ne havas, mastro venis, kaj diris al li: Sinjoro. 
for de tiu estos prenita ec tio, kion ¿u vi ne semis bonan semon en via 
li havas. 13 Tial mi parolas al ili kampo ? De kie do gi havas lolon ? 
per paraboloj ; car vidante, ili ne 28 Kaj li diris al ili: Iu malamiko fans 
rimarkas, kaj aüdante, ili ne audas tion. Kaj la sklavoj diris al li: Cu 
nek komprenas. 14 Kaj por ili vi do volas, ke ni iru kaj kolektu 
plenumigis tiu profetajo de Jesaja, gin ? 29 Sed li diris: Ne; por ke, 
kiu diras : kolektante la lolon, vi ne elradikigu 

Aüdante, vi aüdos, sed ne kom- ankaú la tritikon.    30 Lasu al ambaú 
prenos ; kreski kune gis la rikolto; kaj en la 

Kaj   vidante,   vi   vidos,   sed   ne tempo  de la rikolto mi diros al ¡a 
rimarkos ; rikoltistoj: Kolektu unue la lolon, kaj 

15 Car la koro de tiu popólo gras- ligu gin en faskojn, por bruligi gin; 
igis, sed   kolektu   la   tritikon   en   mian 

Kaj ¡liaj oreloj aúdas malklare,      grenejon. 
Kaj siajn okulojn ili fermis ; 31 Alian parabolon li proponis al ili, 
Por ke ili ne vidu per siaj okuloj,   dirante : La regno de la cielo similas 
Kaj ne aúdu per siaj oreloj, al sinapa semeto, kiun viro prenis kai 
Kaj ne komprenu per sia koro,       semis   en   sia   kampo ;     32 gi   veré 
Kaj ne rekonvertigu, estas pli malgranda ol ciuj semoj, sed 
Kaj ke Mi ne sanigu ilin. kreskinte, gi estas ph granda ol la 

16 Sed felicaj estas viaj okuloj, car legomoj,   kaj   tangas   arbo,   tiel   ke 
ili vidas ; kaj viaj oreloj, car ili aúdas. venas la birdoj de la cielo kaj logas 
17 Veré  mi  diras  al  vi,   ke  multaj en giaj brancoj. 
profetoj kaj justuloj deziris vidi tion, a Alian parabolon li párolis al ili: 
kion vi vidas, sed ili ne vidis; kaj La regno de la cielo similas al 
aüdi tion, kion vi aúdas, sed ili ne fermentajo, kiun virino prenis kaj 
aúdis. 18 Vi do aúdu la parabolon kasis en tri mezurojn da faruno, gis 
de la semisto. 19 Kiam iu aúdas la la tuto fermentis. 
vorton de la regno kaj nc komprenas 34 Cion tion párolis Jesuo per 
gin, tiam venas la malbonulo, kaj paraboloj al la homamasoj, kaj sen 
forprenas tion, kio estas semita en lia parábolo li párolis nenion al ili; 
koro. C¡ tiu estas la ricevinta semon 35 por ke plenumigu tio, kio estis 
apud la vojo. 20 Kaj tiu, kiu ricevis dirita per la profeto, nome : 
semon sur la stonaj lokoj, estas tiu, Mi malfermos per sentenco mian 
kiu aúdas la vorton kaj tuj kun gojo buson; 
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Mi  eldiros  enigmojn  el  tempo ilin en ilia sinagogo, tiel ke ili miris. 
antikva. , kaj diris : De kie ¿i tiu viro havas tian 

I 36 Tiam forsendinte la homamasojn, sagecon kaj la potencajojn r 55 Cu 
li venis en la domon ; kaj liaj disciploj ¿i tiu ne estas la filo de la carpent- 
venis al li, dirante: Klarigu al ni isto? ¿u lia patrino ne estas nomata 
la parabolon pri la lolo de la kampo. Maria? kaj liaj fratoj Jakobokaj Joses 
37 Kaj responde li diris: Tiu, kiu kaj Simon kaj Judas ? 56 Kaj cu 
semas la bonan semon, estas la Filo liaj fratinoj ne estas ciuj ce ni ? 
de homo ; 38 kaj la kampo estas la De kie do li cion tion havas ? 57 Kaj 
mondo; kaj la bonaj semoj estas la ili ofendigis pro li. Sed Jesuo diris 
filoj de la regno; kaj la lolo estas al ili: Profeto ne estas sen honoro, 
la filoj de la malbonulo; 39 kaj la krom en sia patrujo kaj en sia domo, 
malamiko, kiu ilin semis, estas la 58 Kaj pro ilia nekredemo li faris tie 
diablo ; kaj la rikolto estas la fino de ne multajn potencajojn. 
la mondago; kaj la rikoltistoj estas « M EN tiu tempo la tetrarno 
angeloj. 40 Kiel do la lolo estas I ¿L Herodo aúdis la famon pri 
kolektita kaj bruligita per fajro, * *^ Jesuo, 2 kaj diris al siaj 
tiel estos ce la fino de la mondago. servantoj: Tiu estas Johano, la 
41 La Filo de homo elsendos siajn Baptisto; li levigis el la mortintoj, 
angelojn, kaj ili kolektos el lia regno kaj tial tiuj potencajoj energías en li. 
íiun falpusilon, kaj ciujn, kiuj faras 3 Car Herodo jam arestis Johanon 
maljustecon, 42 kaj jetos ilin en la kaj ligis lin kaj metis lin en malliber- 
fornon de fajro; tie es'o la plorado ejon pro Herodias, kiu estis edzino 
kaj la grincado de den'oj. 43 Tiam de lia frato Filipo. 4 Car Johano 
la justuloj brilos kicl la suno en la diris at li: Ne decas, ke vi havu sin. 
regno de sia Patro Kiu havas 5 Kaj dezirante mortigi lin, li timis 
orelojn, tiu aúdu. la popolon, car oni opiniis Un profeto. 

44 La regno de la cielo similas al 6 Sed kiam venis la naskotaga f esto de 
kasita en kampo trezoro, kiun viro Herodo, la filino de Herodias dancis 
trovis kaj kasis. kaj pro gojo li iras en la mezo, kaj placis al Herodo. 
kaj vendas ¿ion, kion li posedas, kaj 7 Tiam li jure promesis doni al si ion 
acetas tiun kampon. ajn, kion ái petos.     8 Kaj ¿i.instigite 

45 Cetere, la regno de la cielo de sia patrino, diris: Donu al mi 
similas al komercisto, sercanta belajn ¿i tie sur piado la kapon de Johano, la 
perlojn ; 46 kaj trovinte unu multe- Baptisto. 9 Kaj la refeo malgojis ; 
valoran perlón, li iris kaj vendis cion, tamen pro siaj juroj kaj pro la kun- 
kionli posedis, kaj acetis ¿in. mangantoj    li    ordonis     doni     gin; 

47 Plue, la regno de la cielo similas 10 kaj sendinte, li senkapigis Johan- 
al reto, kiu estis jetita en la marón on en la malliberejo. 11 Kaj oni 
kaj kolektis el ¿iu speco, 48 kaj alportis lian kapon sur piado, kaj 
kiun, kiam gi plenigis, oni suprentiris donis gin al la knabino, kaj si al- 
ai la marbordo; kaj sidiginte, ili portis ¿in al sia patrino. 12 Kaj 
kolektis la bonajn en ujojn, sed la liaj disciploj venis kaj forportis la 
malbonajn ili jetis eksteren. 49 Tiel korpon kaj enterigis gin, kaj ili iris kaj 
estos en la fino de la mondago: la rakontis tion al Jesuo. 
angeloj euros, kaj apartigos la mal- 13 Kaj Jesuo, aúdinte, foriris de tie 
bonulojn el inter la justuloj, 50 kaj en sipeto al dezerta loko aparte; 
jetos ilin en la fornon de fajro; tie kaj la homamasoj, aúdinte, sekvislin, 
estos la plorado kaj la grincado de piedirante el la urboj. 14 Kaj li 
dentoj. elvenis,    kaj    vidis    grandan    hom- 

51 Cu vi komprenis ¿ion tion ? Ili amason, kaj li kortusigis pri ili, kaj 
diris al li: Jes. 52 Kaj li diris al ili: sanigis iliajn malsanulojn. 15 Kaj 
Tial ciu skribisto, discipligita en la kiam venis la véspero, liaj disciploj 
regnon de la cielo, similas al dom- venis al li, dirante : La loko estas 
mastro, kiu elportas el sia trezorejo dezerta, kaj la horo jam pasis; 
objektojn novajn kaj malnovajn. fersendu la homamason, por ke ili iru 

S3 Kaj kiam Jesuo finis tiujn para-  en la vilagojn kaj acetu por si man¿- 
bolojn,   li   foriris    de   tie.     54 Kaj! ajon.     16 Sed   Jesuo   diris   al   ili: 
veninte en sian patrujon, li instruís  Ili ne bezonas foriri; vi donu al ili 
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mangi.     17 Kaj  ili  diris al li:  Ni manojn,   kiam   ili   mangas   panon 
nenion havas ¿i tie, krom kvin panoj 3 Kaj li responde diris at ili: Kial vi 
kaj   du  fisoj.     18 Kaj  li  diris :  A!- ankaü transpasas la ordonon de Dio 
portu ilin ci tien al mi.      19 Kaj  li per via tradicio ?     4   Car Dio diris: 
ordonis al la homamasoj sidigi sur la Respektu vian patron kaj vían patrin- 
herbo ; kaj li prenis la kvin panojn kaj on;   kaj:   Kiu malbenas sian patron 
la du fisojn, kaj suprenrigardinte al la aü sian  patrinon,  tiu  nepre  mortu. 
cielo, li benis kaj dispecigis la panojn, 5 Sed vi dirás :  Se iu diros al sia 
kaj donis al la disciploj, kaj la disciploj patro  aú  al  sia  patrino :  Oferdono 
al la homamasoj.     20 Kaj ciuj mangis estu tio, per kio vi povus profiti de 
kaj satigis; kaj oni kolektis da post- mi,     6 tiu   ne   devas  respekti  sian 
restintaj fragmentoj dek du plenajn patron   aü   sian   patrinon.    Kaj   vi 
korbojn.     21  Kaj la mangantoj estis vantigis  la  vorton  de  Dio  per  via 
cirkaú kvin mil viroj, krom virinoj kaj tradicio.     7 Ho    hipokrituloj,    bone 
infanoj. profetis Jesaja pri vi, dirante : 

22 Kaj  tuj  li  devigis la  disciplojn 8 Ci tiu popólo honoras Min per 
siaj lipoj, 

Sed ilia koro estas malproksime 
de Mi. 

9 Sed vane ili Min adoras, 
Instruante kiel doktrinojn ordon- 

ojn de homoj. 

eniri en la Sipeton kaj iri antaú li al la 
alia bordo, gis li forsendos la hom- 
amason. 23 Kaj forsendinte la hom- 
amason, li supreniris sur la montón 
sola, por pregi; kaj kiam vesperigis, 
li estis tie sola.     24 Sed la ¿¡peto 
jam estis meze de la maro, turmentata ' 10 Kaj alvokinte ai si la homamason 
de la ondoj ; car la vento estis kon- li diris al ili: Aüskultu kaj kom- 
traúa. 25 Kaj en la kvara gardo- prenu: 11 Ne tio, kio eniras en la 
parto de la nokto li venis al ili, buéon, profanas la homon; sed kio 
irante sur la maro. 26 Sed la dis- eliras el la buso, tio profanas la 
ciploj, vidante lin iranta sur la maro, homon. 12 Tiam veninte, la dis- 
maltrankviligis, dirante : Jen fanto- ciploj diris al li: Cu vi scias, ke la 
mo ; kaj ili ekkriis pro timo. 27 Sed Fariseoj ofendigis, kiam ili aüdis tiun 
tuj Jesuo párolis al ili, dirante: diron ? 13 Sed li responde diris: 
Kuragu ; estas mi; ne timu. 28 Kaj Ciu kreskajo, kiun mia cíela Patro ne 
responde al li Petro diris: Sinjoro, plantis, estos elradikigita. 14 Lasu 
se estas vi, ordonu min veni al vi sur ilin ; ili estas blindaj kondukantoj de 
la akvo. 29 Kaj li diris: Venu. blinduloj. Kaj se blindulo konduk- 
Kaj Petro, malsuprenirinte el la os blindulon, ambaú falos en fosajon. 
sipeto, iris sur la akvo, por veni al 15 Kaj Petro responde diris al li: 
Jesuo. 30 Sed vidante la venton, li Klarigu al ni tiun parabolon. 16 Kaj 
timis, kaj komencante subakvigi, li li diris : Cu vi ankaú estas ec ankorau 
ekkriis, dirante: Sinjoro, savu min. sen kompreno ? 17 Cu vi ne kon- 
31 Kaj tuj Jesuo etendis la manon scias, ke ció, eniranta en la buéon. 
kaj ektenis lin, dirante al li: Ho mal- pasas en la ventrón kaj estas eljetata 
grandfidulo, kial vi dubis ? 32 Kaj en apartan lokon ? 18 Sed tio, kio 
kiam ili supreniris en la Sipeton, la eliras el la buso, elvenas el la koro, 
vento cesigis. 33 Kaj tiuj, kiuj estis kaj profanas la homon. 19 Car el la 
en la éipeto, adorklinigis al li, dir- koro eliras malvirtaj pensoj, mortig- 
ante : Veré vi estas Filo de Dio. oj,  adultoj,  malcastajoj, steloj, fals- 

34 Kaj transirinte. ili alvenis teren atestoj, blasfemoj: 20 jen tio, kio 
ée Genesaret. 35 Kaj kiam la viroj de profanas la homon, sed mangi kun 
tiu loko ekkonis lin. ili sendis en la manoj nelavitaj ne profanas la homon. 
tutan cirkaüajon. kaj venigis al li éiujn 21 Kaj elirinte de tie, Jesuo foriris 
malsanulojn ; 36 kaj ili petis lin, ke ili en la regionojn apud Tiro kaj Cidon. 
nurtusu la randon de lia mantelo ; kaj 22 Kaj jen virino Kanaana, veninte 
ciuj, kiuj tusis, estis tute resanigitaj. el tiuj limlandoj, kriis, dirante : Ho 
•a M TIAM alvenis al Jesuo el Sinjoro, filo de David, kompatu min ; 
I •"% Jerusalem Fariseoj kaj skríb- mia filino estas terure turmentata de 
* *•* istoj, dirante: 2 Kial viaj demono. 23 Sed li ne respondis al 
disciploj transpasas la tradición de ái ec unu vorton. Kaj alveninte, Iiaj 
la antaúuloj ? car ili ne lavas siajn   disciploj petis lin, dirante : Forscndu 
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lin, car si krias post ni.    24 Kaj li; rugigas;    3 kaj   frumatene :   Estos 
responde diris: Mi ne estas sendlta, ; hodiaü malbona vetero, ¿ar la ¿ielo 
krom al la perditaj safoj el la domo de I rugigas kolere.    La vizagon de la 
Izracl.    25 Sed  Si venis kaj  ador-  cielo vi povas jugi, sed la signojn 
klinigis al li, dirante : Sinjoro, helpu   de la tempo vi ne povas.     4 Gener- 
min.     26 Sed li responde diris : Ne   acio   malbona   kaj   adultema   sercas 
decas preni la panon  de la  infanoj   signon ; kaj signo ne estos donita al 
kaj jeti gin al la hundetoj.     27 Sed   gi,   krom   la   signo   de   Joña.     Kaj 
si diris : Jes, Sinjoro; ¿ar ec la hund-  lasinte ilin, li foriris. 
etoj mangas el la panpecetoj,  kiuj    5 Kaj la disciploj, transirinte al la 
falas  de la tablo de iliaj  sinjoroj.  alia   bordo,  forgesis   preni   panojn. 
28 Tiam responde Jesuo diris al si:   6 Sed Jesuo diris al ili: Zorgu, kaj 
Ho virino, granda estas via t'ido ; estu   gardu  vin kontraú la fermentajo de 
al vi,  kiel vi volas.    Kaj  sia  filino   la Fariseoj kaj Sadukeoj.     7 Kaj ili 
estis sanigita de post tiu horo. j diskutis inter si, dirante: Car ni ne 

29 Kaj transirinte de tie, Jesuo' prenis panojn. 8 Sed Jesuo, ek- 
venis apud la marón de Galileo; kaj sciante tion, diris: Kial vi diskutas 
suprenirinte sur la montón, li sidigis inter vi, ho malgrandfiduloj, pro tio, 
tie. 30 Kaj alvenis al li grandaj ke vi ne prenis panojn ? 9 Cu vi 
homamasoj, havante kun si homojn ankoraú ne konscias, nek memoras 
lamajn, blindajn, mutajn, kriplajn, kun la kvin panojn de la kvin mil, kaj kiom 
multaj aliaj, kaj metis ilin apud liajn da korboj vi kolektis ? 10 Nek la 
piedojn; kaj li sanigis ilin; 31 tiel sep panojn de la kvar mil, kaj kiom 
ke la homamaso miris, vidante mut- da korbegoj vi kolektis ? 11 Kial vi 
ulojn parolantaj, kriplulojn sanaj, kaj ne komprenas, ke ne pri panoj mi 
lamulojn piedirantaj, kaj blindulojn , diris al vi: Gardu vin kontraú la fer- 
vidantaj; kaj ili gloris la Dion de í mentajo de la Fariseoj kaj Saduke- 
Izrael. oj ?     12 Tiam ili ekkomprenis, ke li 

32 Kaj Jesuo, alvokinte al si siajn I admonis ilin sin gardi ne kontraú la 
disciplojn, diris: Mi kortuéigas pro i fermentajo de panoj, sed kontraú la 
la homamaso, car jam tri tagojn ili instruado de la Fariseoj kaj Sadukeoj. 
restas ce mi, kaj nenion havas mangi;     13 Kaj Jesuo, veninte en la region- 
kaj mi ne volas forsendi ilin fastantaj,  ojn de Cezarea Filipi, demandis siajn 
por  ke  ili ne lacigu   sur la vojo. disciplojn,    dirante:   Kiu,   dirás   la 
33 Kaj la disciploj diris al li: De kie ni: homoj, ke mi, la Filo de homo, estas ? 
povasricevienladezertotiomdapan-  14 Kaj ili diris: Laü iuj: Johano, ia 
oj, por satigi tiom da homoj ?    34 Kaj   Baptisto; laú aliaj: Elija; kaj laü aliaj: 
Jesuo diris al ili: Kiom da panoj vi: Jeremia, aü unu ella profetoj.     15 Li 
havas?   Kaj ili diris: Sep, kaj kelkajn  diris al ili: Sed vi, kiu vi dirás, ke 
mal grandaj n fisojn.     35 Kaj li ord-  mi estas ?    16 Kaj responde Simon 
onis al la homamaso sidigi sur la tero;; Petro  diris: Vi estas la Kristo, la 
36 kaj li prenis la sep panojn kaj la   Filo   de   la   vivanta   Dio.     17 Kaj 
fisojn ; kaj doninte dankon, li dispec-   Jesuo responde diris al li: Felica vi 
igis ilin, kaj donis al la disciploj, kaj : estas, Simon Bar-Joña ; car ne karno 
la disciploj al la homamasoj.    37 Kaj   kaj sango tion malkaéis al vi, sed mia 
¿iuj mangis kaj satigis; kaj oni kolekt-   Patro, kiu estas en la cielo.     18 Kaj 
is da  postrestintaj  fragmentoj   sep   mi dirás al vi, ke vi estas Petro, kaj 
korbegojn plenajn.    38 Kaj la mang-  sur ¿i tiu roko mi konstruos mian 
antoj   estis   kvar   mil   viroj,   krom  eklezion;   kaj   pordegoj   de   Hades 
virinoj kaj infanoj.     39 Kaj forsend-  ne superfortos ¿in.    19 Mi donos al 
inte la homamasojn, li eniris en la vi la slosilojn de la regno de la ¿ielo; 
sipeton, kaj venis en la regionojn de  kaj kion ajn vi ligos sur la tero, tio 
Magadan. • estos ligita en la ¿ielo; kaj kion ajn 
•m ¿% KAJ alvenis la Fariseoj kaj la vi malligos sur la tero, tio estos mal- 
I n Sadukeoj, kaj por provi lin ligita en la ¿ielo. 20 Tiam li admonis 
*v postulis, ke li montru al ili la disciplojn, ke ili dim al neniu, 
signon el la ¿ielo. 2 Kaj responde ' keli estas la Kristo. 
li diris al ili: Kiam vesperigas, vi 21 De post tiu tempo Jesuo komenc- 
diras : Estos bona vetero, ¿ar la ¿ielo is montri al siaj disciploj, ke li devas 
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iri al Jerusalem, kaj multe suferi £e ke Elija devas veni antaüe ? n Kaj 
la pliaguloj kaj ¿efpastroj kaj skrib- li responde diris: Veré Elija venas 
istoj, kaj esti mortigita, kaj la trian antaüe, kaj restarigos ¿ion ; 12 sed 
tagon relevigi. 22 Kaj Petro prenis mi dirás al vi, ke Elija jam venís, kaj 
lin, kaj komencis admoni lin, dirante: oni ne konis Un, sed faris al li ¿ion, 
Kompaton al vi, Sinjoro ! tio ne estu kion ili volis. Tiel ankaú la Filo 
al vi! 23 Sed turninte sin, li diris de homo estas suferonta sub Ui. 
al Petro : Iru malantaü min, Satano ; 13 Tiam la disciploj komprenis, ke li 
vi estas faligilo por mi, car vi havas párolis al ili pri .lohano, la Baptisto. 
pensojn ne laü Dio, sed laü homoj.. 14 Kaj kiam ili venis al la hom- 
24 Tiam Jesuo diris al siaj disciploj:; amaso, venis al li viro, genuante 
Se iu volas veni post mi, li abnegaciu antaú li, kaj dirante : 15 Sinjoro, 
sin, kaj levu sian krucon, kaj sekvu kompatu mian filón, car li frenezas 
min ; 25 car kiu volos savi sian kaj forte sureras; car ofte li falas en 
animon, tiu gin perdos ; kaj kiu la fajron kaj ofte en la akvon. 16 Kaj 
perdos sian animon pro mi, tiu gin mi venigis lin al viaj disciploj, kaj ili 
trovos. 26 Car kiel profitus homo, ne povis lin sanigi. 17 Kaj-Jesuo 
se li gajnus la tutan mondón kaj responde diris: Ho sentida kaj 
perdus sian animon ? Aü kion homo perversa generacio, gis kiam mi 
donu interéange por sia animo ?. estos kun vi r gis kiam mi toleros 
27 Car la Filo de homo venos en la ! vin ? venigu lin al mi ¿i ti en. 18 Kaj 
gloro de sia Patro kun siaj angeloj, Jesuo severe admonis lin; kaj la 
kaj tiam li redónos al ¿iu laü liaj i demono eliris el li, kaj la knabo rc- 
faroj. 28 Veré mi dirás al vi: sanigis en tiu sama boro. 19 Tiara 
ínter la ¿i tie starantaj estas iuj,! la disíiploj, veninte al Jesuo aparte, 
kiuj neniel gustumos morton, antaú i diris : Pro Icio ni ne povis elpeli gin? 
ol ili vidos la Filón de homo venantan ¡ 20 Kaj li respondis al ili: Pro la 
en sia regno. malgrandeco de via fido; car veré mi 

.. M pm KAJ post ses tagoj Jesuo! dirás al vi: Se vi havas fidon, kiel 
I / prenis kun si Petron, kaj ' seraero de sinapo, vi diros al ¿i tiu 

•*• • Jakobon, kaj Johanon, lian monto: Translokigu tien de ¿i tie, kaj 
fraton, kaj kondukis ilin sur altan gi translokigos; kaj nenio estos 
montón aparte; 2 kaj li estis ali- neebla por vi. 21 Sed ¿i tiu speco 
formita antaú ili, kaj lia viza£o lumis ne eliras, krom per pregado kaj 
kiel la suno,  kaj liaj vestoj farigis  fastado. 
blankaj kiel la lumo. 3 Kaj jen 22 Kaj kiam ili kolektigis en Galileo, 
aperis al ili Moseo kaj Elija, paro!- Jesuo diris al ili: La Filo de homo 
antaj kun li. 4 Kaj Petro responde estos transdonita en la manojn de 
diris al Jesuo: Sinjoro, estas bone homoj ; 23 kaj ili mortigos lin, kaj 
por ni esti ci tie. Se vi volas, mi faros la trian tagon li levigos. Kaj ili tre 
ci tie tri laúbojn : unu por vi, kaj unu   malgojis. 
Í)or Moseo, kaj unu por Elija. 5 Dum 24 Kaj kiam ili venis en Kaper- 
i ankoraü párolis, jen luma nubo naumon, venis al Petro la ricevistoj 

superombris ilin ; kaj jen voco el la de la du dranmoj, kaj diris: Cu via 
nubo, dirante : Ci tiu estas Mia Filo, majstro pagas la du dranmojn ? 
la amata, en kiu Mi havas plezuron ; 25 Li respondis : Jes. Kaj kiam I i 
aúskultu lin. 6 Kaj aúdinte tion, la venis en la domon, Jesuo unue párolis 
disciploj falis sur sian vizagon, al li, dirante: Kiel áajnas al vi, 
kaj tre timis. 7 Kaj Jesuo alvenis Simon? de kiuj preñas de regoj de la 
kaj ektuáis ilin, kaj diris : Levigu, tero imposton aü tributon ? de siaj 
kaj ne ti mu. 8 Kaj levinte siajn riloj aü de la fremduloj ? 26 Kaj 
okulojn, ili vidis neniun krom Jesuo kiam li diris : De la fremduloj ; Jesuo 
sola. diris:   Sekve  la   filoj   estas  liberaj 

9 Kaj dum ili malsupreniris de la 27 Sed, por ke ni ne ofendu ilin, iru 
monto, Jesuo ordonis al ili, dirante : al la maro kaj jetu hoketon, kaj prenu 
Rakontu al neniu la vizion, gis la la nson unue venintan, kaj malferm- 
Filo de homo relevigos el la mortintoj. inte gian buson, vi trovos staterou. 
10 Kaj liaj disíiploj demandis lin, Prenu gin, kaj donu al ili por mi 
dirante: Kial do dirás la skribistoj, kaj vi. 
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•A Q EN tiu horo la disíiploj venis kaj se li ankaü rifuzos aüskultl 
/\ fK al Jesuo, dirante: Kiu do 1 la eklezion, li estu por vi kiel 

»'-' estas la plej granda en la fremdulo kaj impostisto. iS Veré 
regno de la cielo ? 2 Kaj alvokinte mi dirás al vi, ke ¿io, kion vi 
al si infanon, li starigis gin meze ligos sur la tero, estos ligita en 
de ili. 3 kaj diris: Veré mi dirás la cielo; kaj Ció, kion vi malligos 
al vi: Se vi ne turnigos kaj ne fangos sur la tero, estos malligita en la 
kiel infanoj, vi neniel eniros en la ¿ielo. 19 Cetere mi dirás al vi, ke 
regnon de la ¿ielo. 4 Kiu do humil- se du el vi konsentos sur la tero pri 
igos sin, kiel ¿i tiu infano, tiu estas ia pripetota afero, gi estos farita al 
la plej granda en la regno de la ¿ielo. ili  de  mia Patro, kiu estas  en   la 
5 Kaj kiu akceptos unu tian infanon ¿ielo. 20 Car kie du aü tri kunvenas 
en   mia   nomo,   tiu    akceptas   min;  en   mia   nomo,  tie   mi   estas   meze 
6 sed   kiu  igos  fali   unu  el  ci  tiuj. de ili. 
malgranduloj, kiuj kredas al nú, estus 21 Tiam Petro venis kaj diris al li: 
pli bone por tiu, se granda muelstono! Sinjoro, kiomfoje povu peki mia frato 
estus pendigita¿irkaú lia kolo, kaj se kontraü mi, kaj mi pardonu lin ? gis 
li estus subakvigita en la profundon sep fojoj ? 22 Jesuo diris al li: 
de la maro. 7 Ve al la mondo pro Mi ne dirás al vi: Gis sep fojoj; sed : 

•faliloj I ¿ar estas necese, ke venu Gis sepdekoble sep fojoj. 23 Tial 
faliloj, sed ve al tiu homo, per kiu la la regno de la ¿ielo similas al regó, 
fali lo venas I 8 Kaj se via mano kiu volis fari kalkulon kun siaj 
aú via piedo fatigas vin, detrancu gin servistoj. 24 Kaj kiam li komencis 
kaj forjetu gin de vi: estas bone por vi la kunkálkuladon, oni alkondukis al li 
eniri en vivon kripla aü lama prefere unu, kiu estis suldanto por dek mil 
ol, havante du manojn aü du piedojn,. talantoj. 25 Sed ¿ar li ne havis, per 
esti  enjetita en la  eternan  fajron.  Ido pagi, lia sinjoro ordonis, ke estu 
9 Kaj se via okulo faligas vin, venditaj li kaj lia edzino kaj liaj 
elsiru gin kaj forjetu gin de vi; estas infanoj, kaj ¿io, kion li posedis, kaj 
bone por vi eniri en vivon unu- ke estu pago. 26 Tiam la servisto, 
okula prefere ol, havante du okulojn, falinte, klinigis antaü li, dirante : 
esti enjetita en Gehenan  de fajro. Sinjoro, paciencu pri mi, kaj mi pagos 
10 Gardu vin, ke vi ne malestimu unu al vi ¿ion. 27 Kaj la sinjoro de tiu 
el tiuj malgranduloj; car mi dirás servisto, kortusite, liberigis lin kaj 
al vi, ke iliaj angeloj en la ¿ielo ciara pardonis al li la suldon. 28 Sed 
rigardas la vizagon de mia Patro, elirinte, tiu servisto trovis kunserv- 
kiu estas en la cielo. 11 Car la Filo iston,kiusuldisalii cent denarojn; kaj 
de homo venis, por savi tion, kio estis li kaptis kaj eksufokis lin, dirante : 
perdita. 12 Kiel vi pensas ? Se Pagu tion, kion vi suidas. 29 Kaj 
viro havas cent safojn, kaj unu el ili falinte antaú li, la kunservisto petegis 
erarvagis, ¿u li ne lasas la naüdek lin, dirante: Paciencu pri mi. kaj mi 
naú, kaj iras al la montoj, kaj serías pagos al vi. 30 Sed li ne volis ; sed 
tiun, kiu erarvagis ? 13 Kaj se okazas, foriris kaj jetis lin en malliberejon, 
ke li trovas gin, veré mi dirás al gis li pagos tion, kio estas suldata. 
vi, li plimulte gojas pri gi, ol pri la 31 Tiam liaj kunservistoj, vidinte 
naüdek naú, kiuj ne erarvagis. tion, kio okazis, tre ¿agrenigis ; kaj 
14 Tiel same ne estas la voló veninte, rakontis al sia sinjoro ¿ion, 
de via Patro, kiu estas en la cielo, kio okazis. 32 Tiam lia sinjoro, 
ke unu el ¿i tiuj malgranduloj alvokinte lin, diris: Vi malbona serv- 
pereu. isto, mi   pardonis  al vi  tiun   tutan 

15 Kaj se via frato pekos kontraü suldon, ¿ar vi petegis min; 33 ¿u 
vi, iru kaj montru al li la kulpon ínter vi ankaü ne devis kompati vían kun- 
vi kaj li sola. Se li aüskultos vin, vi serviston, kiel mi kompatis vin ? 
gajnos vían fraton. 16 Sed se li ne 34 Kaj lia sinjoro koleris, kaj trans- 
aüskultos, prenu ankaú unu aü du donis lin al la turmentistoj, gis li 
kun vi, por ke per la buso de du aü pagos ¿ion al li suldatan. 35 Tiel 
tri atestantoj ¿iu vorto estu konfirm- same mia ¿iela Patro faros al vi, se vi 
ita. 17 Kaj se li rifuzos aúskulti ne pardonas el viaj koroj, ¿iu al sia 
ilin, diru la alerón al la cklezio; frato. 
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<m f\ KAJ kiam Jesuo finis £i tiujn kaj : Amu vlan prolcsimulon kiel vin 
I »J parolojn, li foriris el Galileo, mem. 20 La junulo diris al li: 
* *^ kaj venís en la limojn de Cion tion mi observis; kio ankoraii 
Judujo trans Jordan ; 2 kaj grandaj mankas al mi? 21 Jesuo diris al 
homamasoj lin sekvis, kaj li sanigis li: Se vi deziras esti perfekta, iru, 
ilin tie. vendu viajn posedajojn, kaj clunn ,i| 

3 Kaj venis al li Fariseoj, provante malriculoj, kaj vi havos trezoron en la 
lin, kaj dirante : Cu estas permesate ¿ielo; kaj venu, sekvu min. 22 Setl 
forsendi sian edzinon pro cia kaüzo ? aüdinte tiun diron, la junulo forms 
4 Kaj responde li diris: Cu vine legis, malgoja, car li havis multajn posed- 
ke en la komenco la Kreinto faris ajojn. 
ilin vira kaj virina,     5 kaj diris : Tial    23 Kaj Jesuo diris al siaj disciploj: 
viro  forlasos   sian   patron   kaj   sian  Vere mi diras al vi: Malfacile riculo 
patrinon, kaj aligos al sia edzino ; kaj   eniros   en   la   regnon   de   la   cielo. 
ili estos  unu   karno ?     6 Sekve  ili  24 Kaj cetere mi diras al vi: Estas pli 
jam  estas  ne  du,  sed  unu  karno.  facile por kamelo iri tra trueton de 
Kion do Dio kunigis, tion homo ne  kudrilo,   ol   por   riculo   eniri   en  la 
disigu.    7 Hi  diris  al  li:   Kial  do regnon de Dio.    25 Kiam la disciploj 
Moseo ordonis doni eksedzigan let- tion aúdís, ili forte miregis, dirante: 
eron, kaj forsendi sin ?     8 Li diris  Kiu do povas esti savita ?     26 Kaj 
al ili: Moseo, pro la malmoleco de  Jesuo, rigardante ilin, diris al ili: Ce 
via koro, permesis al vi forsendi viajn  homoj tio estas neebla, sed ce Dio ció 
edzinojn;  sed   ne  estis  tiel  de  la  estas ebla.   27 Tiam Petro responde 
komenco.     9 Sed  mi   diras  al   vi:  diris  al   li:   Jen   ni   cion  forlasis, 
Kiu forsendos sian edzinon krom pro  kaj vin sekvis ; kion do ni havos .' 
malcasteco, kaj edzigos kun alia, tiu  28 Jesuo diris al ili: Veré mi dirás al 
adultas ;   kaj   kiu   edzigas    kun   la  vi, ke vi, kíuj min sekvis, en la re- 
forsenditino,   tiu   adultas.     10   La  naskado, kiam la Filo de homo sidos 
disciploj diris al li: Se tia estas la  sur la trono de sia gloro, vi ankaú 
rilato  de  viro  al  virino,   ne  estas  sidos sur dek du tronoj, jugante la 
oportune edzigi.     11 Sed li diris al  dek  du  tribojn  de  Izrael.    29 Kaj 
ili: Ne ciuj homoj akceptas ci tiun ciu, kiu forlasis  domojn aú fratojn 
diron, sed nur tiuj, al kiuj tio estas  aü fratinojn aú patron aú patrinon 
donita.     12 Car estas eúnukoj, kiuj  aú   infanojn  aú   kampojn   pro  mia 
estas naskitaj tiaj el la patrina ventro;   nomo, ricevos multoble kaj heredos 
kaj estas eünukoj, kiuj estis eúnuk-  eternan vivon.    30 Sed multaj unuaj 
igitaj de homoj; kaj estas eúnukoj,   estos lastaj,   kaj  lastaj  estos unuaj. 
kiuj eúnukigis sin pro la regno de la   «-» ^x   Car la regno de la cielo simil- 
¿ielo.    Kiu   po-as  tion  akcepti,  tiu   ^11 as al domomastro, kiu eliris 
akceptu. ••* ^^ frumatene, por dungi labor- 

13 Tiam oni venigis al li infanojn, istojn por sia vinbergardeno. z Kaj 
por ke li metu la manojn sur ilin kontraktinte kun la laboristoj po unu 
kaj pregu; kaj la disciploj admonis denaro por la tago, li ilin sendis en 
ilin. 14 Sed Jesuo diris: Lasu la sian vinberejon. 3 Kaj elirinte cir- 
infanojn,kaj ne malhelpu ilin, veni al kaú la tria horo, li vidis aliajn star- 
mi ; car el tiaj estas la regno de la antajn senokupe sur la placo; 4 kaj 
cielo. 15 Kaj metinte la manojn li diris al ili: Vi ankaú iru en la 
sur ilin, li foriris de tie. vinberejon, kaj kiom estas justa, tiom 

16 Kaj jen unu viro, veninte al li, mi donos al vi. Kaj ili iris. 5 De- 
diris : Majstro, kian bonon mi faru, nove elirinte cirkaú la sesa horo kaj la 
por ke mi ricevu eternan vivon ? naüa, li agis simile. 6 Kaj elirinte 
17 Li diris al li: Kial vi min demand- cirkaú la dek-unua horo, li trovis 
aspribono? Ekzistas Unu, kiu estas aliajn starantajn; kaj li diris al ili: 
bona ; sed se vi deziras eniri en la viv- Kial vi staras ci tie senokupe la tutan 
on, observu la ordonojn. 18 Li diris tagon? 7 Ili diris al li: Car neniu 
al li: Kiujn ? Kaj Jesuo diris : Ne nin dungis. Li diris al ili: Vi ankaú 
mortigu ; Ne adultu; Ne stelu ; Ne iru en la vinberejon. 8 Kaj kiam 
parolu malveran ateston; 19 Res- vesperigis, la sinjoro de la vinberejo 
pektu vian patron kaj vían patrinon ; diris al sia administranto : Alvoku la 
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laboristoin, kaj donu al ili la salajron, homo venís, ne por esti servata, 
komencante de la lastaj gis la unuaj. sed por servi, kaj por doni sian vivon 
a Kaj venis tiuj, kiuj estis dungitaj kiel elaceton por multaj. 
{lrkaú la dek-unua horo, kaj ili ricev- 29 Kaj kiam ili eliris el Jerino, 
is po unu denaro. 10 Kaj kiam la granda homamaso lin sekvis. 30 Kaj 
unuaj venis, ili supozís, ke ili ricevos jendu blinduloj.sidantaj apudlavojo, 
pli; kaj ili ankaii ricevis po unu aüdinte, ke Jesuo preterpasas, ek- 
denaro. 11 Kaj tion ricevinte, ili kriis, dirante : Sinjoro, kompatu nin. 
murmuris kontraú la domomastro, no filo de David. 31 Kaj la hom- 
13 dirante: Tiuj lastaj laboris nur unu amaso admonis ilin, ke ili silentu , 
horon, kaj vi faris ilin egalaj kun ni, sed ili plimulte kriis, dirante -.Sinjoro, 
kiuj elportis la sargon de la tago kompatu nin, ho filo de David, 
kajlavarmegon. 13 Sed li responde 32 Kaj Jesuo, haltinte, alvokis ilin, 
diris al unu el ili: Amiko, mi ne faras kaj diris : Kion vi volas, ke mi faru al 
al vi maljustajon ; cu vi ne kontraktis vi ? 33 Ili diris al li: Sinjoro, ke 
kun mi por unu denaro ? 14 Prenu niaj okuloj estu malfermitaj. 34 Kaj 
do la vian kaj foriru ; mi volas doni Jesuo, kortusite, tusis iliajn okulojn ; 
al ¿i tiu lasta tiel same, kiel al vi. kaj tuj ili ricevis vidpovon, kaj sekvis 
15 Cu ne estas permesate al mi, fari  Un. 
kun la mia tion, kion mi volas ? aú «-fe 4 KAJ kiam ili alproksimigis al 
cu via okulo estas malbona tial, ke mi / I Jerusalem, kaj venis al Bet- 
estas bona ? 16 Tiel la lastaj estos •* * fage, al la monto Olivarba, 
unuaj, kaj la unuaj estos lastaj. tiam   Jesuo   sendis   du   diséiplojn, 

17 Kaj suprenirante al Jerusalem, 2 dirante al ili: Iru en la vilagon, kiu 
Jesuo prenis la dek du diséiplojn estas kontraú vi, kaj vi tuj trovos 
aparte, kaj sur la vojo li diris al ili: azeninon ligitan, kaj azenidon kun 
18 Jen ni supreníras al Jerusalem; gi. Ilin malligu kaj alkonduku al mi 
kaj la Filo de homo estos transdonita 3 Kaj se iu diros ion al vi, respondu : 
al la ¿efpastroj kaj skribistoj; kaj ili La Sinjoro bezonas ilin; kaj tuj li 
kondamnos Un al morto, 19 kaj sendos ilin. 4 Kaj ¿i tio okazis, 
transdonoslinallanacianoj, pormoki por ke plenumigu tio, kio estis dirita 
kaj skurgi kaj krucumi; kaj la trian per la profeto, nome : 
tagon li relevi&os. 5 Diru al la ñlino de Cion: 

20 Tiam venis al li la patrino de la Jen via Regó iras al vi, 
filoj de Zebedeo, kun siaj íiloj, ador- Humila kaj rajdanta sur azeno, 
klinigante   kaj farante   al  li   peton. Kaj azenido, filo de sargobesto. 
21 Li diris al si: Kion vi volas ? Si 6 Kaj la disciploj iris, kaj faris, kiel 
diris al li: Ordonu, ke ci tiuj miaj du Jesuo ordonis al ili, 7 kaj alkon- 
filoj povu sidi, unu dekstre de vi kaj dukis la azeninon kaj la azenidon, 
la  dua  maldekstre,  en  via  regno.  kaj surmetis sur ilin siajn vestojn; 
22 Sed Jesuo responde diris: Vi ne kaj li sidis sur tion. 8 Kaj la pli 
scias, kion vi petas. Cu vi povas granda parto de la homamaso sternis 
trinkila kalikon, kiunmi trinkos? Ili siajn vestojn sur la vojo; kaj aliaj 
diris al li: Ni povas. 23 Li diris al detrancis brancojn de la arboj, kaj 
ili: Miankalikonvijatrinkos; sedsidi dismetis ilin sur la vojon. 9 Kaj la 
dekstre de mi kaj maldekstre, tion homamaso, kiu iris antaü li, kaj kiu 
doni ne apartenas al mi, sed gi estas sekvis lin, kriis, dirante: Hosana al la 
por tiuj, por kiuj gi estas preparita de Filo de David ! Estu benata tiu, kiu 
mia Patro. 24 Kaj aüdinte, la dek venas en la nomo de la Eternulo; 
indignis kontraú la du fratoj. 25 Sed Hosana en la supera alto I 10 Kaj 
Jesuo, alvokinte ilin al si, diris: Vi li eniris en Jerusalemon, kaj la tuta 
scias, ke la regantoj de la nacioj urbo malkvietigis, dirante : Kiu estas 
kondutas kiel sinjoroj super ili, kaj ¿i tiu ? it Kaj la homamasoj diris: 
iliaj granduloj ekzercas aútoritaton Ci tiu estas la profeto, Jesuo el 
super ili.    26 Ne tiel estos inter vi;  Nazaret en Galileo. 
sed kiu volas esti granda inter vi, tiu 12 Kaj Jesuo eniris en la templon 
estu via servanto; 27 kaj kiu volas de Dio, kaj elpelis íiujn vendantojn 
esti la unua inter vi, tiu estu via kaj aietantojn en la templo, kaj 
servisto; 28 same kiel la Filo de renversis la tablojn de la monsang- 

23 



21. 13-45 SANKTA MATEO 

istoj, kaj la segojn de la vendant- '29 Kaj li respondis kaj diris: Mi ne 
oj de kolomboj ; 13 kaj li diris al ili: volas; sed poste li pentis kaj iris. 
Estas skribite: Mía domo estos nom- 30 Kaj li venis at la dua, kaj diris tion 
ata domo de prego; sed vi faris ¿in saman. Kaj li responde diris: Mi 
kavernoderabistoj. 14 Kaj blinduloj iros, sinjoro; kaj ne iris. 31 Kiu 
kaj lamuloj venis al li en la templo, elladu plenumis la volon de la patro- 
kaj li sanigis ilin. 15 Sed la cef- ili diris : La unua. Jesuo diris al ili: 
pastrqi kaj skribistoj, vidinte la mir- Veré mi dirás al vi, ke la impostistoj 
indajojn, kiujn li faris, kaj la knabojn kaj malcastistinoj iras antaü vi en 
kriantajn en la templo, kaj dirantajn : la regnon de Dio. 32 Car Johano 
Hosana al la Filo de David, indignis, venis al vi en vojo de justeco, kaj vi 
16 kaj diris al li: Cu vi aüdas, kion ci ne kredis al li; sed la impostistoj 
tiuj dirás ? Kaj Jesuo diris al ili: kaj malcastistinoj kredis al li. Kaj 
Jes ; cu vi neniam legis: El la buso vi, kiam vi vidis, ec ne pentis poste, 
de junaj  infanoj   kaj   sucinfanoj   Vi   por kredí al li. 
perfektigis laúdon ? 17 Kaj lasinte 33 Aúskultu alian parabolon: Estis 
ilin, li eliris el, la urbo al Betania, viro dommastro, kiu plantis vinber- 
kaj tie logis.     ' gardenon, kaj ¿irkaümetis plektobar- 

18 Kaj matene, dum li revenís al la ilon, kaj fosis en gi vinpremejon. kaj 
urbo, li malsatis. 19 Kaj vidante konstruis turón, kaj luigis gin al 
figarbon apud la vojo, li iris al gi, kaj kultivistoj, kaj forvojagis. 34 Kaj 
trovis sur gi nenion krom folioj; kaj kiam alproksimigis la sezono de 
li diris al ¿i: Ne plu estu frukto sur fruktoj, li sendis siajn sklavojn al la 
vi por eterne. Kaj tuj la ñgarbo kultivistoj, por ricevi siajn fruktojn. 
forvelkis. 20 Kaj kiam la disciploj 35 Kaj la kultivistoj, kaptinte liajn 
vidis, ili miris, dirante : Kiel rapide sklavojn, skurgis unu, kaj mortigis 
la ñgarbo forvelkis I 21 Kaj Jesuo alian, kaj stonbatis alian. 36 Li 
responde diris al ili: Veré mi dirás sendis ankoraü aliajn sklavojn, pli 
al vi: Se vi havos ñdon kaj ne dubos, multajn ol la unuaj; kaj ili faris al ili 
vi ne nur faros la aferon de la ñgarbo, tiel same. 37 Sed poste li sendis 
sed ec se vi diros al ¿i tiu monto: al ili sian filón, dirante: Ili respektos 
Estu formovita kaj jetita en la marón; mían filón. 38 Sed la kultivistoj, 
tio plenumigos. 22 Kaj ¿ion, kion vidante la filón, diris inter si: 
vi petos per pregado, kredante, vi Ci tiu estas la heredonto; venu, ni 
ricevos. lin mortigu, kaj prenu lian heredajon. 

23 Kaj kiam li jam venis en la 39 Kaj ili kaptis lin, eljetis lin el la 
templon, la ¿efpastroj kaj la pli- vinberejo, kaj mortigis lin. 40 Kiam 
aguioj de la popólo venis al li, dum li do venos la sinjoro de la vinberejo. 
instruís, kaj ili diris: Laú kia autor- kion li faros al tiuj kultivistoj .' 
itato vi faras ci tion ? kaj kiu donis al 41 Ili diris al li: Tiujn malbonulojn 
vi tian aütoritaton ? 24 Kaj Jesuo li mizere pereigos, kaj li luigos la 
responde diris al ili: Mi ankaú faros vinberejon al aliaj kultivistoj, kiuj 
al vi unu demandon ; kaj se vi tion donos al lila fruktojn en iliaj sezonoj. 
diros al mi, mi ankaü diros al vi, laú 42 Jesuo diris al ili: Cu vi neniam 
kia aútoritato mi faras ci tion. 25 La legis en la Skriboj : 
baptado de Johano, de kie gi estis ? Stono, kiun malsatis la konstru- 
El la cielo, aú el homoj ? Kaj ili 
diskutis inter si, dirante : Se ni diros : 
El la cielo, li diros al ni: Kial do vi 
ne kredis al li ? 26 Sed se ni diros : 
El homoj, ni timas la popolon, car 

antoj, 
Farigis stono bazangula: 
De la Eternulo ci tio farigis, 
Kaj   gi   estas   miraklo   en   niaj 

okuloj ? 
¿iuj opinias Johanon profeto. 27 Kaj 43 Tial mi dirás al vi: La regno de 
ili responde diris al Jesuo: Ni ne Dio estos prenita for de vi, kaj estos 
scias. Li ankaú diris al ili: Kaj mi ne donita al nació, kiu uveros giajn 
dirás al vi, laú kia aútoritato mi faras fruktojn. 44 Kaj kiu falas sur tiun 
¿i tion. 28 Kiel sajnas al vi ? Unu stonon, tiu rompigos ; sed sur kiun 
viro havis du filojn; kaj li venis gi falos, gi tiun polvigos. 45 Kaj 
al la unua, kaj diris : Filo, iru hodiaú la ¿efpastroj kaj la Fariseoj, aúdinte 
kaj laboru en la vinbergardeno. liajn parabnlojn, komprenis, ke li 

2* 

SANKTA MATEO 21. 46—22. 44 

parolas pri ili. 46 Kaj celante kapti Kies estas ¿i tiu bildo kaj la sur- 
lln, ili timis la popolon, car oniopiniis skribajo ? 21 Ili diris al li: De 
Un profeto. | Cezaro.   Tiam li diris al ili: Redonu 
f* fk KAJ respóndante, Jesuo de- do al Cezaro la proprajon de Cezaro, 
J J nove párolis al ili parabole, kaj al Dio la proprajon de Dio. 
fc-"- dirante : 2 La re|;no de la 22 Kaj aúdinte, ili miris, kaj Un lasis 
cielo similas al  unu regó, kiu faris   kaj foriris. 
edzigan festón por sia filo,     3 kaj     23 En tiu sama tago alvenis al li 
sendis   siajn   sklavojn,   por  voki   la  Sadukeoj,   kiuj   dirás,   ke   ne   estas 
invititojn al la edziga festo; kaj ili relevigo; kaj ili demandis lin, dirante : 
ne  volis  veni.     4 Poste   li   sendis 24 Majstro, Moseo diris :Seiumortas, 
aliajn sklavojn, dirante: Diru al la  ne havante infanojn, lia frato edzigu 
invititoj: Jen mi preparis la mangón ;   kun lia edzino  kaj   naskigu idaron 
miaj bovoj kaj miaj grasigitaj brutoj  al   sia   frato.     25 Estis   ce   ni   sep 
estas  bucitaj, kaj   ció  estas   preta;  fratoj; kaj la unua edzigis kaj mortis, 
venu al la edziga festo.     5 Sed ili  kaj   ne   havante  idaron,   lasis  sian 
malatentis,   kaj   foriris,   unu  al  sia 1 edzinon al sia frato;    26 tiel same 
bieno, alia al sia komercado;    6 kaj i ankaú la dua, kaj la tria, gis la sepa, 
la  ceteraj,   kaptinte  liajn  sklavojn, 27 Kaj   post   ciuj   la virino   mortis, 
perfortis kaj mortigis ilin.     7 Kaj la •. 28 En la relevigo do, por kiu el la 
regó   koleris;   kaj   sendinte   siajn' sep  si  estos  edzino ?   car  ciuj   sin 
armeojn,   li   pereigis   tiujn   mortig- • havis.     29 Sed     Jesuo     responde 
intojn kaj bruligis ilian urbon.   8 Tiam  diris : Vi eraras, ne sciante la Skrib- 
li diris al siaj  sklavoj:  La edziga' ojn, nek la potencon de Dio.    30 Car 
festo estas preta, sed la invititoj ne' en la relevigo oni nek edzigas nek 
estis indaj.    9 Iru do al la disirejoj  edzinigas, sed estas kiel angeloj en la 
de la vojoj, kaj ¿iujn, kiujn vi trovos, i íielo.     31 Sed pri la relevigo el la 
invitu  al  la  edziga festo.     10 Kaj i mortintoj,  ¿u vi ne legis tion,  kio 
tiuj sklavoj, elírinte sur la vojojn, estis   dirita  al  vi   de   Dio,   nome: 
kunvenigis   ¿iujn,   kiujn   ili   trovis, 1 32 Mi estas la Dio de Abraham kaj la 
malbonajn kaj bonajn; kaj la edziga, Dio de Isaak kaj la Dio de Jakob ? 
festo plenigis de gastoj.     11 Sed la| Dio estas Dio ne de la mortintoj, sed 
regó, enveninte por rigardi la gastojn, • de   la   vivantoj.     33 Kaj   kiam   la 
tie vidis virón, kiu ne havis sur si homamaso tion aúdis, ili miregis pro 
edzigofestan veston ;     12 kaj li diris 1 lia instruado. 
al li: Amiko, kiel vi envenis ci tien,; 34 Sed la Fariseoj, aúdinte, ke 
ne havante edzigofestan veston ? li silentigis la Sadukeojn, kune 
Kaj li silentadis. 13 Tiam la regó kolektigis. 35 Kaj unu el ili, 
diris al siaj servantoj: Ligu lin mane: legisto, demandis lin, provante lin : 
kaj piede, kaj eljetu lin en la eksteran1 36 Majstro, kiu estas la granda 
mallumon ; tie estos la plorado kaj la! ordono en la lego ? 37 Kaj ll diris 
grincado de dentoj. 14 Car multaj al li: Amu la Eternulon, vían Dion, 
estas vokitaj, sed malmultaj estas per via tuta koro kaj per via tuta 
elektitaj. animo   kaj    per   via   tuta   menso. 

15 Tiam iris la Fariseoj, kaj konsil- 38 Ci tiu estas la granda kaj la unua 
igis, kiel ili povos impliki lin per ordono. 39 Kaj dua estas simila al 
interparolado. 16 Kaj ili sendis al gi: Amu vían proksimulon kiel vin 
li siajn disfiiplojn kun la Herodanoj, mem. 40 De ci tiuj du ordonoj 
por diri: Majstro, ni scias, ke vi estas dependas la tuta lego kaj la profet- 
verama, kaj instruas laú vero la vojon oj. de Dio, kaj ne zorgas pri iu ajn; car 41 Kaj kiam la Fariseoj jam kun- 
vi ne favoras la personon de homoj. venis, Jesuo ilin demandis, 42 dir- 
17 Diru do al ni, kiel sajnas al vi ? ante : Kion vi pensas pri la Kristo ? 
¿u konvenas doni tributon al Cezaro, kies filo li estas ? Ili diris al li: 
aü ne r 18 Sed Jesuo, sciante ilian De David. 43 Li diris al ili: Kial do 
ruzecon, diris: Kial vi min provas, David, en la Spirito, lin nomas 
hipokrituloj ? 19 Montru al mi la Sinjoro, dirante: 
tributan moneron. Kaj ili alportis 44 La Eternulo diris al mia Sinjoro: 
al li denaron.     20 Kaj U diris al ill: Sidu dekstre de Mi, 
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Gis Mi faros viajn malamikojn I iu juras per la altara, tio estas nenio: 
benketo por viaj piedoj ? I sed kiu juras per la ofero, kuáanu 

45 Sedo David nomashnSinjoro, kiel sur ¿i, tiu estas áuldanto. 19 Vi 
li estas lia filo ? 46 Kaj neniu povis blinduloj I car kio estas pli gram!a. 
respondí unu vorton al li, nek iu la ofero, aú la altaro, kiu sankti;;¿i 
post tiu tago plu kuragis fari al li la oferon ? 20 Tiu do, kiu juras per 
demandon. la altaro, juras per ¿i, kaj per cío. 
r> O TIAM párolis Jesuo al la kusantasurgi. zi Kaj tiu, kiu juras 
f. "^ homamasoj kaj al siaj dis- per la sanktejo, juras per gi, kaj 
*-*^ ciploj, dirante : 2 La skrib- per Tiu, kiu logas en gi. 22 Kaj 
istoj kaj la Fariseoj sidas sur la segó tiu, kiu juras per la cielo, juras per la 
de Moseo: 3 ¿ion do, kion ili trono de Dio, kaj per Tiu, kiu sidas 
ordonas   al   vi,   faru   kaj   observu;   surgí. 
sed ne agu laü iliaj faroj, car ili 23 Ve al vi, skribistoj kaj Fariseoj. 
ordonas, sed ne faras. 4 Ili ligas hipokrituloj I car vi pagas dekon- 
pezajn Sargojn malfacile porteblajn, ajojn de mentó kaj de anizo kaj de 
kaj metas ilin sur la sultrojn de kumino, kaj forlasis la pli gravajn 
homoj; sed ili mem ne volas movi aferojn de la lego : jugon kaj kompat- 
ilin per sia fingro. 5 Sed íiujn on kaj fidon. Sed ci tiujn vi devus 
siajn agojn ili faras, por esti rigard- fari, kaj la aliajn ne preterlasi. 
ataj de homoj; car ili largigas siajn 24 Vi blindaj gvídantoj I kiui el- 
filaktoriojn kaj grandigas la frangojn kribras la kulon kaj glutas la kamel- 
de siaj vestoj,     6 kaj amas la ¿etiok-  on. 
ojn ce festenoj, kaj la cefsegojn en    25 Ve al vi, skribistoj kaj Fariseoj. 
la sinagogoj,    7 kaj salutojn sur la  hipokrituloj! car vi purigas la ekster- 
placoj,   kaj   esti   nomataj   de   homoj  on de la kaliko kaj de la piado; sed 
Rabeno.     8 Sed vi ne estu nomataj  interne ili estas plenaj de rabado kaj 
Rabeno; far unu estas via instruanto,   malmodereco.    26 Vi blinda Fariseo 1 
kaj vi ciuj estas fratoj.     9 Kaj nomu   purigu unue la internon de la kaliko 
neniun sur la tero via patro; car Unu,   kaj de la piado, por ke ilia ekstero 
kiu estas en la cielo, estas via Patro.   ankaü farigu pura. 
10 Kaj ne estu nomataj edukantoj;     27 Ve al vi, skribistoj kaj Fariseoj, 
car unu, la Kristo, estas via eduk-  hipokrituloj 1 car vi similas al tomboj 
anto.     11 Sed  la  pli  granda  el  vi   blankigitaj, kiuj ekstere sajnas belaj, 
estos vía servanto.     12 Kaj kiu sin  sed interne estas plenaj de ostoj de 
plialtigos, tiu estos humiligita;  kaj  mortintoj    kaj    de    cía    malpureco. 
kiu sin humiligos, tiu estos plialtigita.  28 Tiel ankaü vi ekstere sajnas iust- 

13 Sed    ve   al    vi,    skribistoj    kaj  aj antaü homoj, sed interne vi estas 
Fariseoj, hipokrituloj 1 car vi llosas  plenaj de hipokriteco kaj maljusteco. 
la   regnon   de   la   cielo   kontraú   la    29 Ve al vi, skribistoj kaj Fariseoj, 
homoj; car vi mem ne entras, nek   hipokrituloj I   car   vi   konstruas   la 
lasas al la  enirantoj   eniri.     14 Ve   tombojn de la profetoj kaj ornamas la 
al vi, skribistoj kaj Fariseoj, hipokrít-  monumentojn de la justuloj, kaj dirás : 
uloj I  dar  vi  formangas   domojn   de  30 Se   ni vivus en la tagoj  de niaj 
vidvinoj, kaj por preteksto vi longe   patroj, ni ne partoprenus kun ili en 
pregas;  tial  vi ricevos  pli  severan   la sango de la profetoj.     31 Tial vi 
kondamnon. atestas pri vi mem, ke vi estas riloj 

15 Ve al vi, skribistoj kaj Fariseoj, de tiuj, kiuj mortigis la profetojn. 
hipokrituloj I car vi cirkaüiras marón 32 Vi do plenigu la mezuron de viaj 
kaj teron, por varbi unu prozeliton ; patroj. 33 Serpentoj, vipuridoj! 
kaj kiam li tia farigis, vi lin faras filo kiel vi povos eviti la jugon de 
de Gehena, duoble kiom vi mem. Gehena f     34 Jen do mi sendas al vi 

16 Ve al vi, blindaj gvidantojl kiuj profetojn kaj sagulojn kaj skribistojn ; 
dirás : Se iu juras per la sanktejo, tio iujn el ili vi mortigos kaj krucumos, 
estas nenio; sed kiu juras per la oro kaj aliajn el ili vi skurgos en viaj 
de la sanktejo, tiu estas suldanto. sinagogoj kaj persekutos de urbo al 
17 Vi malsagaj kaj blindaj I car kio urbo; 35 por ke venu sur vin la 
estas pli granda, la oro, aula sanktejo, tuta justa sango elversita sur la 
kiu sanktigas la orón ?     18 Kaj: Se   teron, déla sango de lajustuio Kabel 
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¿1 la sango de Zeharja, ñlo de sankta loko (la leganto komprenu), 
¡renja, kiun vi mortigis inter la 16 tiam tiuj, kiuj estas en Judujo, 

•anktejo kaj la altaro. 36 Veré mi forkuru al la montoj; 17 kiu estas 
dirás al vi: Ció tío venos sur ci tiun sur la tegmento, tiu ne malsupreniru, 
generación. por preni ion el  sia domo ;     18 kaj 
37 Ho Jerusalem, Jerusalem, kiu kiu estas sur la kampo, tiu ne 

oortigas la profetojn, kaj pnjetas revenu, por preni sian mantelon. 
per Stonoj tiujn, kiuj estas senditaj 19 Sed ve al la gravedulinoj kaj al la 
al gi I kiom ofte mi volis kolekti viajn su¿igantinoj en tiuj tagoj 1 20 Kaj 
Infanojn, kiel kokino kolektas sian pregu, ke via forkurado ne estu en 
idaron sub la flugilojn, kaj vi ne vintro nek en sabato; 21 dar tiam 
volis. 38 Jen via domo estas lasita estos granda afiikto tia, kia ne estis 
alvidezerta. 39 Car mi dirás al vi: de la komenco de la mondo gis 
De nun vi ne vicios min, gis vi diros : nun, nek iam estos. 22 Kaj se tiuj 
Estu benata tiu, kiu venas en la nomo tagoj ne estus mallongigitaj, neniu 
de la Eternulo. karno estus savita; sed pro la elekt- 
f* M KAJ Jesuo, elirinte, ekforiris itoj tiuj tagoj estos mallongigitaj. 
J¿± de la templo ; kaj liaj discipl- 23 Tiam se iu diros al vi: Jen ci tie 
Gm* oj venís allí, por montri al lila la Kristo, aú: Tie; ne kredu ; 24 car 
konstruajojn de la templo. 2 Sed li levigos falsaj kristoj kaj falsaj profetoj 
responde diris al ili: Cu vi ne vidas kaj faros grandajn signojn kaj mirakl- 
cion tion ? veré mi dirás al vi: Ne ojn, tiel ke ili forlogus, se eble, ec la 
estos lasita ci tie stono sur stono, elektitojn. 25 Jen mi antaúdiris al 
kiu ne estos dejetita. vi.     26 Se oni do diros al vi: Jen li 

3 Kaj dum li sidis sur la monto estas en la dezerto ; ne eliru ; aü : Jen 
Olivarba, la disciploj venís aparte li estas en sekretaj cambroj; ne 
al 11, dirante: Diru al ni, kiam tio kredu. 27 Car kiel la fulmo venas 
estos ? Kaj kio estas la signo de via 1 el la oriento kaj montrigas gis la 
atesto kaj de la matungo de la mond- okcidento, tiel ankaü estos la alesto 
afro ? 4 Kaj Jesuo, respóndante, i de la Filo de homo. 28 Kie ajn 
diris al ili: Gardu vin, ke neniu vin 1 estos la kadavro, tien kolektigos la 
forlogu.     s Car multaj venos enmiaíagloj. 
nomo, dirante: Mi estas la Kristo; i 29 Sed tuj post la aflikto de tiuj 
kaj ili forlogos multajn. 6 Kaj vi \ tagoj la suno mallumigos, kaj la luno 
aüdos pri militoj kaj famoj de militoj.' ne donos sian lumon, kaj la steloj 
Zorgu, ke vi ne maltrankviligu; car falos el la cielo, kaj la potencoj de 
tio devas okazi; sed ankoraú ne estas la cielo sanceligos ; 30 kaj tiam 
la fino. 7 Car levigos nació kontraú aperos sur la cielo la signo de la Filo 
nación, kaj regno kontraú regnon; de homo, kaj tiam ploros ciuj gentoj 
kaj estos malsatoj kaj tertremoj en de la tero, kaj oni vidos la Filón de 
diversaj lokoj. 8 Sed ció tio estas homo, venantan en la nuboj de la 
komenco de suferoj. 9 Tiam oni cielo kun potenco kaj granda gloro. 
transdonos vin al aniktado, kaj mort- 31 Kaj li elsendos siajn angelojn 
igos vin; kaj vi estos malamataj de kun granda sonó de trumpeto, kaj ili 
ciuj nacioj pro mia nomo. 10 Tiam kolektos liajn elektitojn el la kvar 
multaj ofendidos, kaj perñdos unu ventoj, el limo gis limo de la cielo. - 
la alian, kaj malamos unu la alian. 32 De la Agarbo lernu gian parabol- 
11 Kaj multaj falsaj profetoj levigos, on: kiam gia branco jam moligis kaj 
kaj forlogos multajn. 12 Kaj pro la aperigas foliojn, tiam vi scias, ke 
multobligo de maljusteco, la amo de la la somero estas proksima; 33 tiel , 
plimulto malvarmigos. 13 Sed kiu same vi, kiam vi vidos cion tion, tiam 
persistos gis la fino, tiu estos savita. sciu, keli estas proksima, ce la pord- 
14 Kaj ci tiu evangelio de la regno oj. 34 Veré mi dirás al vi: Ci 
estos predikita tra la tuta mondo, kiel tiu generacio ne forpasos, gis ¿io tio 
atesto al ciuj nacioj; kaj tiam venos plenumigos. 35 La cielo kaj la tero 
la fino. forpasos, sed miaj vortoj ne forpasos. 

15 Kiam do vi vidos la abumenind-  36 Sed pri tiu tago kaj la horo scias 
ajon de dezerteco, pri kiu estas dirite   neniu, ec ne la an&eloj de la cielo, 
de la profeto Daniel, starantan sur la  nek la Filo, sed la Patro sola.    37 Sed 

27 



27. 24-64 SANKTA MATEO 

Wil 

ili des pli ekkriis, dirante : Li estu rabistoj, kiuj estis krucumitaj kun U, 
krucumita. 24 Tial Pilato, vidante, tiel same insultis lin. 
ke neniel prosperas al li, sed ke 45 Kaj de post la sesa horo tarij'jis 
kontraúe tumulto levitas, prenis mallumo sur la tuta lando gis la 
akvon kaj lavis siajn manojn antaú naúa horo. 46 Kaj cirkaú la ñaua 
la homamaso, dirante: Mi estas horo Jesuo ekkriis per lauta voco, 
senkulpa pri la sango de tiu justulo : dirante : Eli, Eli, lama sabahtani r 
vi zorgu pri ¿i. 25 Kaj la tuta popólo tio estas : Mia Dio, mia Dio, kial Vi 
responde diris : Lia sango estu sur ni forlasis rnin ? 47 Kaj iuj el la 
kaj sur niaj infanoj. 26 Tiam li apudstarantoj, aüdinte tion, diris: 
Überigis al ili Barabason; sed skurg- Ci tiu vokas Elijan. 48 Kaj tuj unu 
inte Jesuon, li transdonis Un, por el ili kuris kaj prenis spongon kaj 
esti krucumita. ¡ plenigis gin per vinagro, kaj metinte 

27 Tiam la soldatoj de la provine-! gin sur kanon, donis al li trinki. 
estro, kondukinte Jesuon en la palac-149 Kaj la aliaj diris: Lasu ; ni vidu, 
on, kolektis al li la tutan kohorton. ¿u venos Elija, por savi lin. 50 Kaj 
28 Kaj ili senvestigis lin, kaj surmetis Jesuo, denove kriinte per lauta voco, 
al li skarlatan mantelon. 29 Kaj ilüellasis for la spiriton. 51 Kaj jen 
plektis kronon el dornoj kaj metis,la kurteno de la sanktejo dissirigis 
gin sur lian kapon, kaj metis kanon en du pecojn de supre gis malsupre; 
en lian dekstran manon ; kaj ili genuis kaj la tero tremis ; kaj la rokoj 
antaü li, kaj mokis Un, dirante: diskrevis; 52 kaj la tomboj mal- 
Saluton, Regó de la Judoj I 30 Kaj fermigis, kaj multaj korpoj de dorm- 
ili kracis sur Un, kaj prenis la kanon antaj sanktuloj levigis, 53 kaj elir- 
kaj frapis lian kapon. 31 Kaj mok- inte el la tomboj post lia relevigo, ili 
inte lin, ili demetis de li la mantelon, eniris en la sanktan urbon kaj aperis 
kaj surmetis al li liajn proprajn al multaj. 54 Kaj la centestro, kaj 
vestojn, kaj forkondukis Un, por.tiuj, kiuj estis kun U gardantaj 
krucumi lin. 1 Jesuon, kiam ili vidis la tertremon 

32 Kaj elirinte, ili trovis virón Kiren- kaj la okazantajojn, tre timis, dirante : 
anon, nomatan Simon; tiun ili devigis, Veré ¿i tiu estis Filo de Dio. 55 Kaj 
ke li portu lian krucon. 33 Kaj tie estis multaj virinoj, rigardantaj 
veninte al loko nomata Golgota, tio de malproksime, kiuj sekvis Jesuon el 
estas, Loko de Kranio, 34 ili donis Galileo, servante al li; 56 inter 
al li trinki vinon kun galo enmiksita ; kiuj estis Maria Magdalena, kaj 
kaj li gustumis gin, kaj ne volis María, la patrino de Jakobo kaj de 
trinki. 35 Kaj krucuminte tin, ili Joses, kaj la patrino de la filoj de 
dividís inter si lian vestojn, jetante Zebedeo. 
lotojn ; 36 kaj ili sidigis, kaj gardis 57 Kaj kiam vesperigis, venís riíulo, 
lin tie. 37 Kaj ili metis super lia nomata Jozef, el Arimateo, kiu mem 
kapo lian akuzon, skribitan : CI TIU estis disciplo de Jesuo: 58 tiu, 
ESTAS JESUO. LA REGÓ DE LA irinte al Pilato, petis la korpon de 
JUDOJ. 38 Tiam kun li estis krucum- Jesuo. Tiam Pilato ordonis doni 
itaj du rabistoj, unu dekstre kaj gin. 59 Kaj Jozef prenis la korpon, 
unu maldekstre. 39 Kaj la preter- kaj envolvis gin en pura tolajo, 
pasantoj insultis lin, bataneante la 60 kaj metis gin en sian novan tombon, 
¡capón, 40 kaj dirante : Vi, kiu de- kiun li jam elhakis en la roko ; kaj li 
truas la sanktejon kaj rekonstruas alrulis grandan stonon al la enirejo 
gin en la daúro de tri tagoj, savu vin. de la tombo, kaj foriris. 61 Kaj 
Se vi estas la Filo de Dio, deiru de la Maria Magdalena estis tie, kaj la alia 
kruco. 41 Tiel same ankaú la cef- Maria, sidantaj apud la tombo, 
pastroj, mokante kun la skribistoj 62 La sekvantan tagon, kiu estas 
kaj la pliaguloj, diris: 42 Aliajn li la tago post la Preparado, la cef- 
savis; sin mem li ne povas savi. Li pastroj kaj la Fariseoj kolektigis al 
ja estas Regó de Izrael, li nun deiru Pilato, 63 dirante : Sinjoro, ni ek- 
de la kruco, k»j ni kredos al li. rememoras, ke tiu trompanto diris, 
43 Li apogis sin al Dio ; Tiu savu lin,' dum li ankoraú vivis : Post tri tagoj 
se Li amas lin; car li diris : Mi estas mi relevigos. 64 Ordonu do, ke oní 
la Filo de Dio. 44 Kaj ankati la gardu la tombon gis la tria tago, por 
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ke Haj disciploj ne venu kaj ne for- 
ttelu Un kaj ne diru al la popólo: Li 
relevigis el la mortintoj ; kaj la lasta 
trompo estus pli malbona, oí la unua. 
65 Pilato diris al ili : Vi havas gard- 
istaron; iru, kaj gardu gin laú via 
eblo. 66 Tial ili foriris kaj gardis 
la tombon, sigelinte la Stonon, kune 
kun gardistaro. 

/4T» O KAJ sabate malfrue, kiam 
£f\ eklumts por la unua tago 
•''' de la semajno, venis Maria 
Magdalena kaj la alia María, por vidi 
la tombon. 2 Kaj jen okazis granda 
tertremo; car angelo de la Eternulo 
malsupreniris el la cielo, kaj venis 
kaj derulis la stonon, kaj sidigis 
tur gi 3 Lia aspekto estis kiel 
fulmo, kaj lia vestajo estis blanka, 
kiel negó; 4 kaj pro timo al li la 
gardistoj tremis, kaj farigis kiel mal- 
vivuloj. s Kaj la angelo responde 
diris al la virinoj : Ne timu; car 
mi scias, ke vi sertas Jesuon, la 
krucumitan. 6 Li ne estas ¿i tie; 
car li levigis, kiel li diris. Venu, 
vidu la lokon, kie la Sinjoro kusis. 
7 Kaj iru rapide, kaj diru al liaj 
disciploj: Li levigis el la mortintoj, 
kaj jen li iras antaú vi en Galileon; 
tie vi vidos lin; jen mi sciigis al vi. 
8 Kaj ili rapide foriris de la tombo 
kun timo kaj granda ¿ojo, kaj kuris, 
por   sciigi   al   liaj   disciploj.   9 Kaj 

jen Jesuo renkontis ilin, dirante: 
Saluton. Kaj alveninte, ili ekprenis 
liajn piedojn kaj adorklinigis al li. 
10 Tiam Jesuo diris al ili: Ne timu ; 
iru, diru al miaj fratoj, ke ili foriru en 
Galileon, kaj tie ili min vidos. 

; 11 Kaj dum ili iris, iuj el la gardistoj 
venis en la urbon, kaj mkontis al la 
cefpastroj ciujn okazintajojn. 12 Kaj 
kunveninte kun la pliaguloj, ili 
konsiligis kune, kaj ill donis al la 
soldatoj multe da mono, 13 dirante: 
Diru : Liaj disciploj venis nokte, kaj 
forstelis lin, dum ni dormís. 14 Kaj 
se la provincestro tion aüdos, ni 
konvinkos lin, kaj liberigos vin de ¿ia 
zorgo. 15 Kaj ili prenis la monon, 
kaj faris, kiel ili estis instruitaj; kaj 
tiu diro disvastigis inter la Judoj 
gis hodiaú. '•' 

16 Sed la dek unu disciploj iris en 
Galileon, sur la montón, kiun Jesuo 
jam difinis al ili. 17 Kaj kiam ili 
vidis lin, ili adorklinigis al li; sed 
kelkaj dubis. 18 Kaj Jesuo venis 
al ili, kaj diris al ili: Estas donita al 
mi ¿ia aútoritato en la cielo kaj sur la 
tero. 19 Iru do kaj discipligu ciujn 
naciojn, baptante ilin en la nomon 
de la Patro kaj de la Filo kaj de la 
Sankta Spirito; 20 instruante ilin 
observi ¿ion, kion mi ordonis al vi. 
Kaj jen mi estas kun vi ciujn tagojn, 
gis la maturigo de la mondago. 

LA EVANGELIO  LAU 

SANKTA   MARKO 

1LA komenco de la evangelio de trikto, kaj ciuj Jerusalemanoj; kaj ili 
Jesuo Kristo, Filo de Dio. estis baptitaj de li en la rivero Jordan, 

2 Kiel   estas    skribite   en   la konfesante    siajn    pekojn.     6   Kaj 
profeto Jesaja : Johano estis vestita per kamelharajo 

Jen   Mi  sendas   Mian   angelón kaj leda zono ¿irkaú siaj lumboj, kaj 
antaú via vizago, li  mangadis   akridojn   kaj   sovagan 

Kaj li preparos vian vojon ; mielon.     7 Kaj li predikis, dirante : 
3 Voco de krianto en la dezerto : Venas post mi tiu, kiu estas pli 

Pretigu la vojon de la Eternulo, potenca ol mi; la rimenon de liaj 
Rektigu Liajn irejojn; suoj   mi   ne  estas  inda,   kliniginte, 

4 venis Johano, kiu baptis en la malligi. 8 Mi vin baptis per akvo; 
dezerto kaj predikis la bapton de sed li vin baptos per la Sankta 
pento  por   la   pardonado   de   pekoj. Spirito. 
5 Kaj eliris al li la tuta Juduja dis-   9 Kaj en tiuj tagoj Jesuo venis el 
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uloj, por pretigi por la Slnjoro ljuneco, kaj la nuna monato estas U 
popolon preparitan. 18 Kaj Zefiarja sesa por si, kiun oni nomis senfruku. 
diris al la angelo: Per kio mi scios 137 Car ¿e Dio nenio estas neebla. 
tion ? car mi estas maljunulo, kaj j 38 Kaj Maria diris: Jen la sklavino 
mia edzino havas profundan agon. ¡ de la Eternulo; estu al mi laú vu 
19 Kaj  la angelo responde  diris al | diro.    Kaj la angelo foriris de si 
li: Mi estas Gabriel, kiu staras antaú 
Dio; kaj mi estas sendita, por pároli 
al vi kaj fari al vi tiun bonan sciigon. 
20 Kaj jen vi silentos kaj estos ne 
kapabla pároli, gis la tago, kiam tío 
okazos, fiar vi ne kredis miajn vortojn, 
kiuj plenumigos siatempe. 21 Kaj 
la popólo atendis Zenarjan, kaj miris 
pro   lia   restado   en   la   sanktejo. 
22 Kaj kiam li elvenis, li ne povis 
pároli al ili; kaj ili eksciis, ke li 
vidis vizion en la sanktejo; kaj li 
faradis signojn al ili, kaj restis muta. 
23 Kaj kiam finigis la tagoj de lia 
pastrado, li foriris en sian domon. 

24 Kaj post tiuj tagoj lia edzino 
Elizabeto gravedigis, kaj kasis sin 
kvin monatojn, curante: 25 Tia- 
maniere agis la Eternulo rilate al mi 
en la tagoj, kiam Li favore rigardis 
min, por forpreni mían riprocon inter 
homo). 

26 Kaj en la sesa monato la angelo 
Gabriel estis sendita de Dio en urbon 
de Galileo, nomatan Nazaret, 27 al 
virgulino ñancinigita kun viro, kies 
nomo estis Jozef. el la domo de 
David; kaj la nomo de la virgulino 
estis Maria. 28 Kaj li venís al si, 
kaj diris: Saluton al vi la grace 
favorita, la Eternulo estas kun vi. 
29 Sed si tre maltrankviligis ¿e tiu 
diro, kaj konsideris, Ida povas esti 
tiu saluto. 30 Kaj la angelo diris 
al si: Ne timu, Maria; ¿ar vi trovis 
gracon antaü Dio. 31 Kaj jen vi 
gravedigos en via ventro kaj naskos 
filón, kaj vi nomos Un JESUO. 
32 Li estos granda, kaj estos nomata 
Filo de la Plejaltulo; kaj Dio, la 
Eternulo, donos al li la tronon de 
lia patro David; 33 kaj li regos 
super la domo de Jakob eterne, kaj 
lia regno ne bavos ñnon. 34 Kaj 
Maria diris al la angelo: Kiel estos 
tio, car mi ne konas virón r 35 Kaj 
la angelo responde diris al li: La 
Sankta Spirito venos sur vin, kaj la 
potenco de la Plejaltulo superombros 
vin; pro kio ankaú la naskotajo estos 
nomata sankta, la Filo de Dio. 
36 Kaj jen via parencino Elizabeto 
ankaú gravedigis je ñlo en sia mal- 

39 Kaj en tiuj tagoj Maria levies 
kaj senprokraste vojagis en la montan 
regionon, en urbon de Judujo; 
40 kaj enirinte en la domon de 
Zefiarja, si salutis Elizabeton. 41 Kaj 
kiam Elizabeto aüdis la saluton 
de María, la infaneto eksaltis en 
si¿ ventro; kaj Elizabeto plenigis 
de la Sankta Spirito, 42 kaj 5¡ 
levis sian vocon per lauta krio, kaj 
diris: Benata vi estas inter virinoj, 
kaj benata estas la frukto de via 
ventro. 43 Kaj pro kio okazas al mi 
¿i tio, ke la patrino de mia Sinjoro 
venas al mi í 44 Car jen kiam la 
voco de via saluto venís en miajn 
orelojn, la infaneto goje eksaltis en 
mia ventro. 45 Kaj felica estas 
si, kiu kredis, car plenumigos tio, kio 
estas dirita al si de la Eternulo. 
46 Kaj Maria diris : 

Mia animo altigas la Eternulon, 
47 Kaj mia spirito gojis en Dio, mia 

Savanto, 
48 Car Li rigardis la humilecon de 

Sia sklavino; 
Car jen de nun ¿iuj  generacioj 

nomos min feliía. 
49 Car   la   Potenculo   faris   al   mí 

grandajojn, 
Kaj sankta estas Lia nomo. 

50 Kaj  Lia  boneco  estas  por ciuj 
generacioj 

Al tiuj, kiuj Lin timas. 
51 Li montris forton per Sia brako, 

Li dispelis ñerulojn en la pensó 
de ilia koro. 

52 Li malaltigis potenculojn de iliaj 
tronoj, 

Kaj Li altigis humilulojn. 
53 Malsatulojn    Li    plenigis    per 

bonajo, 
Kaj   riculojn  Li  forsendis mal- 

plenaj. 
54 Li helpis Sian servanton Izrael, 

Memorante Sian korfavoron. 
55 Kiel Li párolis al niaj patroj, 

Al   Abraham   kaj   al   lia   idaro 
eterne. 

56 Kaj Maria logis ¿e si tri monatojn, 
kaj reiris al sia domo. 

57 Kaj venís por Elizabeto la tempo, 
en kiu ái devis naski; kaj Si naskis 
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t. 58—2. 18 

Alan. 58 Kai siaj najbaroj kaj siaj 
parencoj aüdis, ke la Eternulo pli- 
«andlgis Sian bonecon al si; kaj ili 
gojis kun si. 59 Kaj en la oka tago 
onivenis, por cirkumcidi la infaneton ; 
kaj ili eknomis lin Zefiarja, laú la 
nomo de lia patro. 60 Kaj lia 
patrinc responde diris: Tute ne . 
sed li estos nomata Johano. 61 Kaj 
"' •"•'" »' *• - El via naren 

78 Pro la kompata koro de nia Dio, 
Per kiu nin vizitis la sunlevigo de 

supre, 
79 Por tumi sur tiujn, kiuj sidas en 

mallumo kaj  en la ombro de 
morto, 

Por   gvidi   niajn   piedojn   en   la 
vojon de paco. 

80 Kaj kreskis la infano kaj fortigis 
• ••••-  1 -¡ ..»•. »n la dezertoj gis 

patrinc   responde   mus.    «..... sed li estos nomata Johano.    61 Kaj ¡   80 Kaj kreskis la imanu >u»j ......a— 
ül diris al si: El via parencaro estas ' en spirito, kaj estis en la dezertoj gis 
neniu, kiu estas nomata per tiu nomo, i la tago de sia ekmontrigo al Izrael. .-• 
62 Kaj ili faris signojn al lia patro f^ KAJ en tiuj tagoj eliris dekreto 
pri tio, kiel li volas, ke li estu nomata.     M de Cezaro Augusto, ke la tuta 
63 Kaj li petis tabuleton, kaj skribis ; • mondo estu registrita. 2 Ci tiu 
jene: Lia nomo estas Johano. Kaj ¡ estis la unua registrado, farita, kiam 
tiuj miris. 64 Kaj tuj lia buso mal-1 Kirenio estis reganto de Sirio, 
fermigis, kaj lia lango liberigis; kaj j 3 Kaj ciuj iris, por esti registritaj, 
U párolis, glorante Dion. 65 Kaj i ciu al sia urbo. 4 Kaj Jozef ankaü 
timo venís sur ¿iujn, kiuj logis cirkaú 1 supreniris el Galileo, el la urbo 
ili, kaj tra la tuta monta regiono de I Nazaret, en Judujon, al la urbo de 
¿udujo disvastigis rakonto pri ció tio. David, kiu estas nomata Bet-Lehem, 

i Kaj ciuj aúdantoj konservis tion car li estis el la domo kaj familio de 
en sia koro, dirante : Kia do estos ¿i David, 5 por esti registrita kun 
tiu knabeto ? Car la mano de la sia ñancino María, kiu estis graveda. 
Eternulo estis kun li. 6 Kaj dum ili estis tie, venís la tagoj 

67 Kaj lia patro Zefiarja plenigis de por sia akuso. 7 Kaj Si naskis sian 
la Sankta Spirito, kaj profetis, dir- unuan filón, kaj si íirkaüvindis 
ante: lin kaj kusigis lin en staltrogon, ¿ar ne 

68 Benata estu la Eternulo, la Dio  estis loko por ili en la gastejo. 
de Izrael, 8 Kaj   en  tiu  sama  regiono  estis 

Car Li vizitis Sian popolon kaj   pastístoj,  kiuj  kamplogis  kaj  nokte 
faris por ili elaceton, gardis sian gregon.    9 Kaj angelo de 

69 Kaj levis kornon de savo por ni     la Eternulo alstaris apud ili, kaj la 
En   la   domo   de  Sia   servanto  gloro de la Eternulo brilis cirkaú ili, 

David, kaj ili timis per granda timo.     10 Kaj 
70 Kiel Li párolis per la buso de  la angelo diris al ili: Ne timu; £ar jen 

Siaj sanktaj profetoj, de post  mi venigas al vi bonan sciigon de 
la komenco de la mondo, granda  gojo,  kiu  estos  al  la  tuta 

71 Savadon el niaj malamikoj kaj el  popólo;     11 car hodiaú estas nask- 
la   mano   de   ciuj   niaj   mal-  ita por vi, en la urbo de David, Sav- 
amantoj; anto,  kiu  estas Kristo,  la  Sinjoro. 

72 Por montri Sian bonecon ce niaj   12 Kaj jen la signo por vi: vi trovos 
patroj, infaneton,   éirkaüvinditan   kaj   kus- 

Kaj   por  memori   Sian  sanktan  antan en staltrogo.     13 Kaj  subite 
interligon; estis kun la angelo amaso de la cíela 

73 La jurón, kiun Li juris al  nía  armeo, laudante Dion, kaj dirante: 
patro Abraham ; 14 Gloro al Dio en la supera alto, 

74 Ke Li donos al ni, ke, líberigite Kaj sur la tero paco, inter homoj 
el la mano de niaj malamikoj, Difavoro. / Ni servu Lin sentime, 15 Kaj kiam la angeloj foriris de ¡li 

75 En sankteco kaj justeco antaü  en la ciclón, la pasüstoj diris unu al 
Li ¿iujn niajn tagojn. alia : Ni jam iru gis Bet-Lehem, kaj 

76 Kaj   vi,   infano,   estos   nomata  vidu   ¿i   tiun   okazintajon,   kiun   la 
profeto de la Plejaltulo, Eternulo sciigis al ni.     16 Kaj rapid- 

Car vi iros antaü la vizago de la   ante,  ili  iris, kaj  trovis Marian  kaj 
Sinjoro, por pretigi liajn vojojn,   Jozefon, kaj  la infaneton kusantan 

77 Por doni al lia popólo scion de   en la staltrogo.     17 Kaj tion vidinte, savo ili sciigis pri la diro, kiu estis parolita 
En la pardonado de iliaj pekoj,       al ili pri ¿i tiu infano.     18 Kaj ciuj 
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aüdintoj miris pri tio, kion rakontis | si dankis Dion, kaj párolis pri li 4 
al ili la pastistoj. 19 Sed Maria [ ciuj, kiuj atendadis la elaceton ¿, 
konservis ciujn tiujn dirojn kaj pri- : Jerusalem. 39 Kaj kiam ili ¡^ 
pensis ilin en sia koro. 20 Kaj la faris cion, konforme al la leijo dé 4 
pastistoj revenís, glorante kaj laúd- i Eternulo, ili revenís en Galileon, 1 
ante Dion pri ció, kion ili aúdis kaj 1 sia urbo Nazaret. 
vidis, kiel estis parolite al ili. 40 Kaj    la    infano    kreskadis   k» 

21 Kaj kiam jam pasis ok tagoj por   fortigis, plenigante de sageco; kaj u 
cirkumcidi Un, oni donis al li la nomon   graco de Dio estis sur li. 
JESUO.   kiel   li   estis   nomita  de  la |   41 Kaj liaj  gepatroj iris ciujare »i 
angelo, antaú ol li estis en la ventro, 
22 Kaj kiam finigis la tagoj de ilia 
purigado laú la lego de Moseo, ili 
alportis lin al Jerusalem, por pre- 
zenti lin al la Eternulo, 23 kiel 
estas skribite en la lego de la Etern- 
ulo : Ciu virseksulo, kiu malfermas la 
uteron, estu dediéita al la Eternulo; 
24 kaj por alporti oferon laú tio, kio 
estas dtrita en la lego de la Eternulo : 
Paron da turtoj, aü du kolombidojn. 
25 Kaj jen en Jerusalem estis viro, 
kies nomo estis Simeon, kaj éi tiu 
estis justa kaj pia, atendanta la 
konsoladon de Izrael; kaj la Sankta 
Spirito estis kun li. 26 Kaj estis 
montiite al li de la Sankta Spirito, 
ke li ne mortos, gis li vidos la Kriston 
de la Eternulo. 27 Kaj li venis per 
la Spirito en la templon; kaj kiam la 
gepatroj enportis la infanon Jesuo, 
por fart pri li laú la kutimo de la lego, 
28 tiam li ricevis lin en siajn brakojn, 
kaj benis Dion, dirante : 

29 Nun,   ho   Eternulo,   Vi   ellasas 
Vian servanton, 

Laú Via vorto, en paco, 
30 Car miaj okuloj vidis Vian savon, 
31 Kiun Vi preparis antaú la vizago 

de ciuj popoloj, 
32 Lumon por malkaso al la gentoj, 

Kaj gloron de Via popólo Izrael. 
33 Kaj lia patro kaj lia patrino miris 
pri   tio,   kio   estis   parolita   pri   li; 
34 kaj Simeon ilin benis, kaj diris al 
Maria, lia patrino: Jen éi tiu estas 
metita por la falo kaj levigo de multaj 
en Izrael, kaj por signo kontraú- 
parolata; 35 kaj ankaú vian animon 
glavo trapasos; por ke la pensoj de 
multaj koroj malkasigu. 36 Kaj estis 
unu profetino, Anna, filino de Fanuel, 
el la tribo de Aser ¡si estis grandaga, ¡ 3 Kaj li venis en la rutan regionon 
loginte sep jarojn kun sia edzo de ¡ cirkaú Jordan, predikante la bapton 
post sia virgeco, 37 kaj estinte | de pento por la pardonado de pekoj, 
yidvtnookdek kvarjarojn), kiu neniam i 4 kiel estas skribite en la libro de la 
forins el la templo, adorante per I vortoj de la profeto Jesaja : 
fasto! kaj pregoj nokte kaj tage. | Voco de krianto en la dezerto: 
38 Kaj alveninte guste en tiu horo, ¡ Pretigu la vojon de la Eternulo, 
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Jerusalem ce ia Paska festo. 42 Ka- 
kiam li estis dekdujara, ili supremru 
laú la kutimo de la festo; 43 luí 
kiam ili jam pasigis la tagojn, ce iliá 
returnigo la knabo Jesuo restis en 
Jerusalem, kaj liaj gepatroj tion ne 
sciis; 44 sed supozante, ke li estas 
en la karavano, ili iris tagan vojagon. 
kaj seréis lin inter siaj parencoj kaj 
konatoj ; 45 kaj ne trovinte lin, ili 
reiris al Jerusalem, seriante lin. 
46 Kaj post tri tagoj ili trovis lin en la 
templo, kie li sidis meze de la in- 
struistoj, aúskultante ilin kaj métante 
al ili demandojn; 47 kaj ciuj, kiuj 
aúdis lin, miregis pro lia kompreno 
kaj liaj rsspondoj. 48 Kaj Ili miris, 
vidante lin, kaj lia patrino diris al li: 
Filo, kial vi tiel agís kontraú ni ? jen 
via patro kaj mi seréis vin kun 
malgojo. 49 Kaj li diris al ili: Kial 
vi seréis min ? éu vi ne sciis, ke mi 
devas esti en la domo de mia Patro ? 
50 Kaj ili ne komprenis la diron, kiun 
li párolis al ili. 51 Kaj li mal- 
supreniris kun ili, kaj venis en 
Nazaret on, kaj li estis obeema a! ili; 
kaj lia patrino konservis éiujn tiujn 
dirojn en sia koro. 

52 Kaj Jesuo progresis en sageco 
kaj staturo, kaj en graco ée Dio kaj 
homoj. 
3 EN la dek-kvina jaro de la 

regado de Tiberio Cezaro, kiam 
Pontio Pilato estis provincestro 

de Judajo, kaj Herodo estis tetrarño 
de Galileo, kaj lia frato Fílípo tetrarho 
de la regiono Iturea kaj Trahonitis, 
kaj Lisanio tetrarño de Abilene, 
2 dum la cefpastreco de Anas kaj 
Kajafas, venis la vorto de Dio al 
Johano, ñlo de Zenarja, en la dezerto. 

...  ajo. •.. Kaj la malglataj vojoj glatigos ;    | filo (kiel  oni  supozts) uc   iu^., 
( Kaj tiu karno vidos la savon de I Eli,     24 de   Mattat,   de   Levi,   „» 

Dio. IMelfii,  de  Janaj, de  Jozef,     25 de 
LU do diris al la homamasoj, kiuj' Matatías, de Amos, de Nahum, de 

is, por esti baptítaj de li: Ho, Esli, de Nagaj, 26 de Maat, de 
vipuridoj I kiu vin avertis forkuri Matatías, de Semein, de Jozef, de 
d« la venonta kolero ? 8 Donu do Joda, 27 de Johanan, de Resa, de 
fruktojn taúgajn por pento. Kaj ne Zerubabel, de Sealtiel, de Neri, 
komencu diri en vi: Ni navas Abra- | 28 de Melhi, de Adi, de Kosam, de 
hamon kiel patron ; car mi dirás al vi, | Elmodam, de Er, 29 de Jesu, de 
ke Dio povas el éi tiuj stonoj starigi J-   •—•'»>    rf»  Mattat,   de 

'   "•     •—      " v,¡ ia hakilo 
ke Dio povás el éi tiuj stonoj starigi 
Idojn al Abraham. 9 Kaj la hakilo 
Jam (cusas ¿e la radiko de la arboj; tial 
tiu arbo, kiu ne donas bonan f rukton, 
estas dehakata, kaj jetata en fajron. 
10 Kaj la homamasoj lin demandis, 
dirante : Kion do ni faru ? 11 Kaj 
responde li diris al ili: Kiu havas du 

••'-*. -1—., ai (ü nehavanto; 

Elmodam, de er, '»»''-,' de Eliezer, de Jorim, de Mattat, oe 
Levi, 30 de Simeon, de Jehuda, 
rir. iozef. de Jonam, de Ey3*""1 

3,e de Melea, di Mena, de MataU. 
de Natán, de David, 3» *" J*% 
de Obed,  de  Boaz,  de  Salma.  ae 

dirante: Kion QO m uu .     .. , responde li diris al ili: Kiu havas du  de   Hecron, de rerec,   u<=   j. , 
tunikojn, tiu donu al la nehavanto; 34 de Jakob, de Isaak, de Abraham, 
kaj kiu havas mangajon, tiu faru de Terah, de Nahor, 35 de Serug, 
tiel same. 12 Venis ankaú impost- de Reu, de Peleg, de Eber, de 
Uto!, por esti baptitaj, kaj ili diris 1 Selah, 36 de Kenan, de Arpahsad, 
al 11: Majstro, kion ni faru? 13 Kaj I de Sem, de Noa, de Lemeh, 37 de 
li diris al ili: Ne postulu pli multe, ol Metuselafi, de Hanoh, de Jared, de 
estas ordonite. 14 Kaj ankaú soldat- Mahalalel, de Kenan, 38 de Enos, 
oj lin demandis, dirante : Kaj kion I de Set, de Adam, de Dio. 
ni faru ? Kaj li diris al ili: Ne per- i a KAJ Jesuo, plena de la Sankta 
fortu iun, nek maljuste ion postulu, I ¿L Spirito, revenís de Jordan, kaj 
kaj estu kontentaj je via salajro. | ^* estis kondukata de la Spirito en 

IS Kaj kiam la popólo atendis, kaj 1 la dezerton 2 por kvardek tagoj, 
Ciuj diskutis en siaj koroj pri Johano, 1 tentate de la diablo. Kaj li mangis 
éu eble li estas la Kristo, 16 Johano 1 nenion en tiuj tagoj; kaj kiam ili 
respondis al ciuj, dirante : Mi ja vin; finigis, li malsatis. 3 Kaj la diablo 
baptas per akvo, sed venas tiu, kiu i diris al li: Se vi estas Filo de Dio, 
estas pit potenca ol mi; la rimenon i ordonu al ci tiu stono, ke gi farigu 
de liaj suoj mi ne estas inda malligi;! paño. 4 Kaj Jesuo respondis al li: 
li vin baptos per la Sankta Spirito 1 Estas skribite: Ne per la paño sole 
kaj per fajro; 17 lia ventunülo estas | vivos homo. 5 Kaj kondukinte lin 
en lia mano, por ke li elpurigu sian j supren, li montris al li éiujn regnojn 
drasejon, kaj kolektu la tritikon en ¡ de la mondo en momento da tempo, 
sian grenejon; sed la grenventumajon 6 Kaj la diablo diris al li: Mi donos 
li bruligos per fajro neestingebla. al vi la tutan éi tiun potencon kaj 

18 Kaj per multaj aliaj konsiloj li ilian gloron; éar gi estas transdonita 
evangeliís al la popólo. 19 Sed al mi, kaj al kiu ajn mi volas, al tiu 
Herodo, la tetrarho, riprocite de li pri! mi gin donas. 7 Se do vi adorklin- 
Herodias, la edzino de lia frato, kaj, igos antaú mi, cío estos via. 8 Kaj 
pri éiuj malbonajoj.kiujn Herodo faris, I responde Jesuo diris al li: Estas 
20 aldonis al ció ankaú éi tion, ke li ¡ skribite: Al la Eternulo, via Dio, 
enslosis Johanon en mallibercjo. I adorklinigu, kaj al Li sola servu. 

21 Kaj kiam la tuta popólo estis 9 Kaj li kondukis lin al Jerusalem, 
baptata, Jesuo ankaú estis baptita, kaj starigis Un sur la tegmentá pinto 
kaj dum li pregis, la cielo malfermi&ís, de la templo, kaj diris al li: Se 
22 kaj la Sankta Spirito malsupreniris i vi estas Filo de Dio, jetu vin de 
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io  car   estas íi   tie   malsupren; 
skribite : Al Siaj   angeloj  Li  ordonos  pri 

vi, ke ili vin gardu, 
ii kaj : 

Sur la manoj ili vin portos, 
Por ke vi ne falpusigu sur stono 

per via piedo. 
12 Kaj responde  Jesuo diris al 11: 
Estas dirite : Ne provu la Eternulon, 
vian Dion 

26 kaj al neniu el ili Elija estis ¡¡end- 
ita, krom al Carfat en la lando Odor, 
al virino vidvino. 27 Ka) e5!¡» 
multaj lcpruloj en Izrael en latan» 
de la profeto Elisa; sed ncnm -.. 
ili estis purigita, krom Naatnan. .j 
Siriano. 28 Kaj ciuj en la sinaeo?, 
olenifcis de kolero, audante tion: 
29 kaj leviginte, ili eljetis Un ekst-r 
la  urbon,  kaj   kondukis  lin  fcis I» 

.isias niruc. «» f  Ikrutajo de la monteto, sur kiu 1I11 
vian Dion. .„..H.n    urbo   estis   konstruita,   por  jeti  lin 

13 Kaj   fininte   la   tutan   tentj£°n' ¡ £alsupren.     30 Sed   li   foriris,   tra- 
ía3 diablo  foriris   de  1.   gis  estonta  «*•»£»£ 1B¿ mezü. 

T-UI -enis Jesuo en .apotenco   ^Jfg$S?& í -S£- 
de la Spirito en Gahleon; kaj elms   naum, ur ta   oni mim íLo  píi  U  tra  la  tute, «^auajo   lUn en  a sao j ^ autoriuto 
,s Kajllinstruadiseniliajsinagogoj,   £° lla¿n*£u

0.   '33 Kaj en la sina- 
glorate de ciuj. .     .. Ic --.<- «<«   t,..,=>nta sninton de 

16 Kaj li venís ai Nai.ucí, MC .. 
estis edukita; kaj laü sia kutimo li 
eniris en la sinagogon en la sabata 
tago, kaj starigis, por legi. 17 Kaj 
estis donita al li libro de la profeto 
Ílesaja. Kaj, malferminte la libron, 
i trovis la lokon, kie estis skribite : 
18 La spirito de la Eternulo estas 

sur mi, 
Car Li rain sanktoleis, por bon- 

anonci al malriculoj; 
Li sendis min, por anonci liber- 

econ al kaptitoj 
Kaj vidpovon al blinduloj, 
Por meti la vunditojn en liber- 

econ, 
19 Por  proklami  favorjaron  de  la 

Eternulo. 
20 Kaj   kunvolvinte   la   libron,   kaj 
redoninte gin al la subulo, li sidigis; 
•-.i i- „i,,,in¡ He riui en la sinagogo 

estis lia vorto. 33 Kaj en la sina- 
gogo estis viro, havanta spiriton de 
malpura demono; kaj li kriegis per 
lauta voco, 34 dirante: Ha 1 kio 
estas inter ni kaj vi, Jesuo Nazaret- 
ano ? Cu vi venís, por pereigi nin ? 
Mi scias, kiu vi estas, la Sanktulo de 
Dio. 35 Kaj Jesuo severe admoni» 
lin, dirante: Silentu, kaj eliru el U. 
Kaj jetinte lin en la mezon, la demono 
eliris el li, neniel difektinte Un. 
36 Kaj falis miro sur ciujn, kaj ili 
kunparoladis inter si, dirante: Kia 
vorto estas ¿i tio ? ¿ar kun autoriuto 
kaj potenco li ordonas al la malpuraj 
spintoj, kaj ili eliras. 37 Kaj fama 
pri li eliris al ¿iu loko de la tuu 
cirkaüajo. 

38 Kaj leviginte el la sinagogo, ii 
eniris en la domon de Simon. Kaj 
la bopatrino de  Simon estis  tenata 
'- »- '-*..-„   tai ili netis Un pri 

(ordo.    Kaj 11 siu>b.., —, -bomamason   el   la   Sipeto.     4 Kaj  m .,~,     .. — Uam li cesis pároli, 11 diris al Simon:  Ho viro, viaj pekoj estas ai vi pardon- 
Forsovu  gis la  profundo,  kaj  mal*  itaj.    21 Kaj la skribístoj kaj Farise- 
leru la  retojn por  akirado.     5 Kaj   oj komencis diskuti inter si, dirante: 
responde Simon diris: Estro, ni jam  Kiu estas ¿i tiu, kiu parolas blas- 
laboris la tutan nokton  kaj  kaptis  femojn ?  kiu povas pardoni pekojn !— '«mm laü via diro mi mal-  krom   Dio   sola?     22 Sed    Jesuo, "  " '—1*'*-,   eksciante   iliajn   pensojn,   responde •••-i ..i riiskutas en viaj 

20 Kaj   kunvolvinte   ía   uuiuu,   »«, ,   - 
redoninte gin al la subulo, li sidigis ; ' la bopatrino de Simon estis tenaia 
kaj la okuloj de ciuj en la sinagogo I de granda febro, kaj ili petis Un pri 
atente lin rigardis. 21 Kaj li ek- ! si. 39 Kaj starante super si, li 
párolis al ili: Hodiaú tiu skribo ; admonis la febron ; kaj gi forlasis sin. 
plenumigas en viaj oreloj. 22 Kaj kaj si tuj levigis kaj servís al ili. 
ciuj atestis pri li, kaj miris pro la 40 Kaj ce la subiro de la suno ciuj. 
vortoj de graco, kiuj eliris el lia , kiuj havis malsanulojn kun diversa) 
buSo; kaj ili diris : Cu ci tiu ne estas 1 malsanoj, venigis ilin al li; kaj li metis 
la filo de Jozef ? 23 Kaj li diris al I sur ciun el ili la manojn, kaj sanigis 
ili: Sendube vi diros al mi la jenan j ilin. 41 Eliris ankaü demonoj el 
sentencon: Kuracisto, sanigu vin multaj, kriegante, kaj dirante: Vi 
mem; kiajn aferojn, pri kiuj ni aüdis, \ estas la Filo de Dio. Kaj severe 
en Kapernaum faritajn, tiajn faru éi ¡ admonante, li ne permesis al il' 
tie en via patrujo. 24 Kaj li diris: 1 pároli, car ili sciis, ke li estas la 
Veré mi dirás al vi: Neniu profeto   Kristo. 
estas akceptata en sia patrujo. j 42 Kaj kiam tagigis, li eliris. ka) 
25 Kun vereco mi dirás al vi: Estis venis en dezertan lokon; kaj la 
multaj vidvinoj en Izrael en la tagoj homamasoj lin seréis, kaj venis al li. 
de Elija, kiam estis slosita la cielo tri kaj lin detenis, ke li ne foríru de ili. 
jarojn kaj ses monatojn, kiam okazis 43 Sed li diris al ili: Ankaú al la 
granda malsato sur la tuta lando; ceteraj urboj mi devas prediki la 
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Ilin.   Kaj'   ili   venís,    »*,    ,  •mbaü   slpetojn,   gis   ekprofundigo.   navas auu»._— t Sed Simon Petro, tion vidinte, falis  pekojn—U diris al la parauztuu . .... 
I teren   antaü   la   genuoj   de   Jesuo,   dirás al vi: Levigu, kaj prenu vian 

dirante: Foriru  de mi, ho Sinjoro,  liteton, kaj iru al via domo.    25 Kaj 
¡ car mi estas pekulo.    9 Car pro la  tuj li levigis antaü ili, kaj prenis tion, 

Eeno de fisoj, kiun ill akiris, miro   sur Ido li kusis, kaj iris a\ sia domo, 
ptis Un, kaj tiujn, kiuj estis kun li,   clorante Dion.    26 Kaj mirego kaptis 

10 kaj tiel same Jakobon kaj Johan-  íiujn, kaj ligloris Dion; kaj ili plerugis 
on,   ftlojn   de   Zebedeo,   kiuj   estis   de timo, dirante : Ni vidis minndajojn 

kompanianoj de Simon.    Kaj  Jesuo  hodiaü. diris al Simon: Ne timu; de nun vi 27 Kaj post tio li eliris, kaj vidis 
estos kaptisto de homo). 11 Kaj impostiston, nomatan Levi, sidantan 
kiam ill surbordlgis siajn áipetojn, ili i ce la impostejo, kaj diris al li: Sekvu 
•ulosis ¿ion, kaj sekvis lin. 1 min.     28 Kaj   li   forlasis   tion,   kaj • -  •—•  »\ la 1 levigis, kaj sekvis lin.    29 Kaj Levi j-« fostenon por 11 en sia 
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el la idaro de David kaj el la vilano mondo; kiu rain sekvas, tiu ne iros en 
Bet-Lehem, kie David estis? 43 Tiel mallumo, sed havos la lumon de la 
farigis pro li malkonsento inter la I vivo. 13 La Fariseoj do diris al 1¡: 
homamaso. 44 Kaj iuj el ili volis kapti ' Vi atestas pri vi mem ; via atesto ne 
lin, sed neniu metis sur lin la manojn. ; estas vera.      14 Jesuo respondis kaj 

45 Tiara  la   oñcistoj   revenís  al   la '  
¿efpastroj kaj Fariseoj, kaj ¿i tiuj 
diris al ili: Kial vi lin ne alkondukis ? 
46 Respondis  la   oñcistoj:   Ankoraú 
neniam tiel párolis homo. 47 La 
Fariseoj do respondis al ili : Cu vi 
ankaü estas erarigitaj ? 48 Cu kred- 
is al li iu el la regantoj, aú el la 
Fariseoj ? 49 Sed tiu homamaso, 
kiu ne scias la legón, estas malbenita. 
50 Tiam Nikodemo (tiu, kiu venís 
nokte al Jesuo, estante unu el ili) 
diris al ili: 51 Cu nía lego jugas 
iun, se antaúe oni ne aüskultis Tin, 
kaj ne sciigis, kion li faras ? 52 Ili 
respondis kaj diris al li: Cu vi ankaü 
estas el Galileo ? Esploru, kaj vidu, 
ke neniam el Galileo venas profeto. 

diris al ili: Kvañkam mi atestas 
mi mem, tamen mia atesto estas vera; 
¿ar mi scias, de kie mi venis, kaj kien 
mi iras; sed vi ne scias, de kie mi 

I venis, nek kien mi iras. 15 Vi jugas 
laú    la    karno;    mi   jugas    nenian. 
16 Tamen, ec se mi jugas, mia jugo 
estas vera; car mi ne estas sola, sed 
mi   kaj   la   Patro,   kiu   min   sendis. 
17 Estas ja skribite en via lego, ke 
la  atesto  de  du   homoj   estas  vera. 
18 Mi estas atestanto pri mi mem, kaj 
la Patro, kiu min sendis, atestas pri 
mi. 19 Ili do diris al li: Kie estas 
via Patro ? Respondis Jesuo: Vi 
konas nek min, nek mían Patron; se 
vi konus min, vi konus ankaú mían 
Patron. 20 Tiujn vortojn Jesuo 
párolis en la trezorejo, dum li instruís 
en la templo; kaj neniu arestis lin, 
car lia horo ankoraú ne venis. 

21 Jesuo do denove diris al ili: Mí 
for i ras, kaj vi sercos min, kaj vi mortos 
en via peko ; kien mi iras, tien vi ne 
povas veni. 22 La Judoj do diris: 
Cu li sin mortigos ? ¿ar li dras : Kien 
mi iras, tien vi ne povas veni. 23 Kaj 
li diris al ili: Vi estas de malsupre. 
mi estas de supre; vi estas de ci tiu 
mondo, mi ne estas de ci tiu mondo. 
24 Mi tial diris al vi, ke vi mortos 
en viaj pekoj ; ¿ar se vi ne ¡credos, ke 
mi   estas, vi  mortos  en viaj pekoj. 
25 Ili do diris al li: Kiu vi estas ? 
Jesuo diris al ili: Laú tio, kion mi 
diradis al vi de la komenco.     26 Mi 

53 [Kaj   ¿iu    iris    al    sia    domo; 
8 sed Jesuo iris al la monto 

Olivarba. 2 Kaj li revenís fru- 
matene en la templon, kaj la tuta 

popólo venis al li; kaj li sidigis, kaj 
instruadis ilin. 3 Kaj la skribistoj 
kaj Fariseoj alkondukis virinon, 
kaptitan en adulto; kaj starigínte Sin 
en la mezo, 4 ili diris al li: Majstro, 
¿i tiu virino estas kaptita adultante, 
en la faro mem. 5 En la lego Moseo 
ordonis al ni tiajn stonmortigi; sed 
kion vi dirás ? 6 Kaj tion ili diris, 
provante lin, por povi lin akuzi pri io. 
Sed Jesuo sin klinis, kaj per ñngro 
skribis    sur    la    tero.     7 Kiam    ili 
ankoraú demandis lin, li levigis, kaj ¡ havas multon por diri kaj jugi pri vi; 
diris al ili: Kiu el vi estas senpeka, ¡ sed Tiu, kiu min sendis, estas vera; 
tiu unua jetu sur sin stonon. 8 Kaj 1 kaj tion, kion mi aúdis de Li, mí 
denove li sin klinís kaj skribis sur la j parolas al la mondo. 27 Ili ne 
tero. 9 Sed aüdinte tion, ili eliris | komprenis, ke li parolas al ili pri la 
unu post alia, komencante de la plej | Patro. 28 Jesuo do diris: Kiam vi 
maljunaj kaj gis la lastaj; kaj restis ! levos la Filón de homo, tiam vi scios, 
Jesuo sola, kaj la virino staranta en ! ke mi estas, kaj ke mi ne faras ion 
la mezo. 10 Kaj Jesuo levigis, kaj , per mi mem ; sed kiel la Patro instruís 
diris al éi: Virino, kie ili estas ? cu j min, tion mi parolas. 29 Kaj Tiu, 
neniu vin kondamnis ? 11 Kaj si kiu min sendis, estas kun mi; Li ne 
diris : Neniu, Sinjoro. Jesuo diris al lasis min sola; car mi ciam faras tion, 
Si: Ankaú mi vin ne kondamnas ; iru, ! kio placas al Li. 30 Dum li párolis 
kaj de nun ne plu peku.] j tion, multaj kredis al li. 

31 Jesuo do diris al la Judoj, kiuj 
kredis al li: Se vi restos en mia vorto, 
vi estas veré miaj disciploj;     32 kaj 

dirante:   Mi   estas   la   lumo   de   la; vi  scios  la  veron,   kaj   la  vero  vin 
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liberigos. / 33 Ili respondis al li: Ni profetoj ; kaj vi diras : Se iu observo* 
estas idaro de Abraham, kaj ankoraú miau vorton, tiu la morton neniam 
al neniu ni estis sklavoj; kial vi gustumos. 53 Cu vi estas pli 
diras : Vi estos liberigitaj ? 34 Jesuo granda ol nia patro Abraham, kiu 
respondis al ili: Veré, veré, mi diras 1 mortis ? kaj la profetoj mortis ; kiu 
al vi: Ciu, kiu faras pekon, estas vi pretendas esti ? 54 Jesuo res- 
sklavo de peko. 3s Kaj la sklavo pondis: Se mi gloros min mem, mia 
ne ciam restas en la domo, sed la gloro estas nenio; Tiu, kiu min gloras, ———      ,A <;„ ,,„ ia p¡i0  estas mjj patro, pri kiu vi dirás, k< 
filo tiam restas. 36 Se do la Filo 
vin liberigos, vi estos efektive liberaj. 
37 Mi scias, ke vi estas idaro de 
Abraham; sed vi celas mortigi min, 
¿ar mia  vorto  ne   progresas  en  vi. 
38 Mi parolas tion, kion mi vidis ¿e 
mia Patro; kaj vi ankaü faras tion, 
kion vi vidis ¿e via patro. 39 Ili 
respondis kaj diris al li: Nia patro 
estas Abraham. Jesuo diris al ili: 
Se  vi  estus Abrahamidoj,  vi  farus 

gloro estas neniu ¡ 1 iu, =_.-..-.. „  
estas mia Patro, pri kiu vi dirás, ke 
Li estas via Dio; 55 kaj vi Lin ne 
konis, sed mi Lin konas; kaj se mi 
diros, ke mi Lin ne konas, mi estos, 
kiel vi, mensoganto; sed mi Lin 
konas, kaj observas Lian vorton. 
56 Via patro Abraham gojegis vidi 
mian tagon, kaj li vidis kaj estis 
ravita. 57 Tiam la Judoj diris al li: 
Vi ankoraú ne estas kvindekjara, kaj 
¿u vi vidis Abrahamon ?     58 Jesuo oc  ».  wa—      jj,  vi  farus  Cu vi víais nui»,.      _,_ „ 

la farojn de Abraham. 40 Sed nun diris al ili: Veré, veré, mi diras al vi. 
vi celas mortigi min-, homon, kiu Antaü ol naskigis Abraham, mi 
párolis al vi la veron, kiun mi aúdis ekzistas. 59 Tiam ili prenis stonojn, 
de Dio; tion Abraham ne faris. por Jeti sur lin; sed Jesuo sin kasis 
41 Vi faras la farojn de via patro. kaj eliris el la templo. 
—.— :,i A-.ric -.1 Ií . Mí ne nasuda Der   ^ KAJ preterirant ' "" "~— 41   vi   xaraa   M  i«UJ,.   uv    r  
Tiam ili diris al li: Ni ne naskigis per 
malcasteco; unu Patron ni navas, 
Dion. 42 jesuo diris al ili: Se Dio 
estus via Patro, vi min amus; ¿ar 
de Dio mi elvenis, kaj estas veninta; 
¿ar mi ne venis de mi mem, sed Li 
min sendis. 43 Kial vi ne komprenas 
mian parolon ? Tial, ke vi ne povas 
aúdi mian vorton. 44 Vi estas de 
patro, la diablo, kaj vi volas fari la 
dezirojn de via patro. Li estis 
hommortiganto de la komenco, kaj ne 
staras en la vero, car vero ne estas 
en li. Kiam li parolas mensogon, li 
parolas sian proprajon, ¿ar li estas 
mensoganto, kaj la patro de gi. 
45 Sed tial, ke mi parolas la veron, 
vi ne kredas al mi. 46 Kiu el vi 
pruvas kontraü mi pekon ? Se mi 
diras la veron, kial vi ne kredas al mi? 
47 Kiu estas de Dio, tiu aüskultas la 

suris ei la inupiu. 
9 KAJ preterirante, li vidis virón 

blindan de post la naskigo. 
2 Kaj liaj disciploj demandis 

Un, dirante: Rabeno, kiu do pekis, 
¿i tiu viro, aü liaj gepatroj, ke li 
naskigis blinda f 3 Jesuo respond- 
is : Nek ¿i tiu viro pekis, nek liaj 
gepatroj; sed por ke la faroj de Dio 
aperu en li. 4 Dum estas tago, mi 
devas prilabori la farojn de Tiu, kiu 
min sendis; venas la nokto, kiam 
neniu povas labori. 5 Dum mi estas 
en la mondo, mi estas la lumo de la 
mondo. 6 Dirinte tion, li kracis sur 
la teron, kaj faris el la kracajo koton, 
kaj smiris per la koto la okulojn de la 
blindulo, 7 kaj diris al li: Iru, 
lavu vin en la lageto de Siloah (tio 
estas, Sendito). Li do foriris, kaj 
sin lavis, kaj revenís vidanta. 8 La 
najbaroj   do,   kaj   tiuj,   kiuj   antaúe 47 Kiu estas de Dio, tiu aüskultas la najbiaroj ao, «, ¿imozulo, diris : 

vortojn de Dio; vi ne aüskultas. ¿ar vidisUn "„"„££ tiu, kiu sidis kaj 
vi ne estas el Dio. 48 La Judoj Cu.ci tm »e «•5 Unuj diris: Li 
respondis kaj diris al li: Cu^ne prave  peüs ataozo£       9_   JmA ,.  „atas responuis Kaj uaia o» .. . -w*. ,  
ni dirás, ke vi estas Samariano kaj 
havas demonon? 49 Jesuo respond- 
is : Mi ne havas demonon; sed mi 
honoras mian Patron, kaj vi min 
malhonoras. 50 Sed mi ne sercas 
mian gloron: estas Unu, kiu sercas 
kaj jugas. 51 Veré, veré, mi diras al 
vi: Se iu observos mían vorton, tiu la 
morton neniam vidos. 52 La Judoj 
diris al li: Nun ni scias, ke vi havas 
demonon.   Mortis  Abraham,   kaj   la 

petis almozojn r    y u>.wj    
estas; aliaj diris: Ne, sed li estas 
simila al tiu. Li diris : Tiu mi estas. 
10 Ili do diris al li: Kiamaniere viaj 
okuloj malfermigis ? 11 Li res- 
pondis kaj diris: La homo, nomata 
Jesuo, faris koton kaj smiris miajn 
okulojn, kaj diris al mi: Iru al 
Siloah, kaj vin lavu; kaj mi iris, kaj 
lavis min, kaj mi ricevis vidpovon. 
12 Tiam ili diris al li: Kie li estas ? 
Li diris: Mi ne scias. 

O7 
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13 Hi kondukis al la Fariseoj la! estas adoranto de Dio Icaj plenum» 
iam blindan virón. 14 Sed estis ¡ Lian volon, tiun Li atentas. 32 De 
sabato la tago, en kiu Jesuo faris la la komenco de la mondo oni nenhm 
koton kaj malfermis liajn okulojn. I aúdis, ke iu malfermis la okulojn (!•• 
15 La Fariseoj do denovc demandis homo, kiu naskigis blinda. 33 Si: ci 
lin, kiamaniere li ricevis vidpovon. • tiu homo ne estus de Dio, li Memon 
Kaj li diris al ili: Li metis koton sur povus fari. 34 Ili respondió kaj 
miajn okulojn, kaj mi lavis min, kaj diris al li: Vi tute naskigis en pekoj, 
mi vidas. 16 Unuj do el la Fariseoj kaj cu vi nin instruas ? Kaj ili for- 
diris: Ci tiu homo ne estas de Dio, pelis lin eksteren. 
£ar li ne observas la sabaton. Alia; 35 Jesuo aúdis, ke ili forpelis lin; 
diris: Kiel povas homo pekulo fari kaj trovintc lin, li diris al li: Cu vi 
tiajn signojn ? Kaj malkonsento est-; kredas al la Filo de Dio ? 36 L: 
is inter ili. 17 Denove ili diris al la respondis kaj diris: Kiu li estas, 
blindulo: Kion vi dirás pri li rilate Sinjoro, por ke mi kredu al li ? 
tion, ke li malfermis viajn okulojn ? 37 Jesuo diris al li: Vi lin vidis; kaj 
Li diris: Li estas profeto. 18 La li estas tiu, kiu parolas kun vi. 
Judoj ne krcdis pri li, ke li estis 38 Kaj ii diris: Sinjoro, mi kredas. 
antaüe blinda, kaj ke li ricevis Kaj li adorklini&is al li. 39 Kaj 
vidpovon, gis ili alvokis la gepatrojn Jesuo diris: Por jugo mi venís ep. ¿1 
de tiu, kiu ricevis vidpovon, 19 kaj tiun mondón, por ke la nevidantoj 
demandis ilin, dirante: Cu ci tiu vidu, kaj ke la vidantoj farigu blinuaj. 
estas via tilo, kiu, vi dirás, naskifris I *n w=i M«- -•-••»•— '••••• -••--• estas via tilo, kiu, vi dirás, naskigis 
blinda ? kiel do li nun vidas ? 
20 Liaj gepatroj respondis kaj diris: 
Ni scias, ke ¿i tiu estas nia ñlo, kaj ke 
li naskigis blinda; 21 sed kiel li 
nun vidas, ni ne scias; kaj kiu mal- 
fermis liajn okulojn, ni ne scias; 
demandu lin, li havas plenagon; li 
Eri si mem parólos. 22 Tion diris 

1 gepatroj, car ili timis la Judojn; car 
la Judoj jam interkonsentis, ke se iu 
konfesos, ke li estas la Kristo, tiu estu 

40 Kaj tion aúdis tiuj el la Fariseoj, 
kiuj estis kun li; Icaj ili diris al li: Cu 
ni ankaú estas blíndaj ? 41 Jesuo 
diris al ili: Se vi estus blindaj, vi ne 
havus pekon; sed nun vi dirás; Ni 
vidas ; via peleo do restas. 
tm f\ VERÉ, veré, mi dirás al vi: 
I II Kiu eniras en la safejon ne 
* ^^ tra la pordo, sed aliloke 
suprengrimpas, tiu estas Stelisto kaj 
rabisto. 2 Sed kiu eniras tra la 
pordo, tiu estas la pastisto de la safoj 

forigita el la sinagogo. 23 Tial la I 3 Al tiu la pordisto malfermas; kaj 
gepatroj diris: Li havas plenagon,! la safoj aúskultas lian vocon, kaj li 
demandu lin. 24 Ili do denove I alvokas laú nomoj siajn proprajn 
alvokis la virón, kiu estis blinda, kaj I safojn, kaj elkondukas ilin. 4 Kaj 
diris al li: Donu gloron al Dio; ni ¡ kiam li kondukis eksteren siajn 
certe scias, ke tiu homo estas pekulo. safojn, li iras antaú ili, kaj la safoj 
25 Li do respondis; Cu li estas i lin sekvas, car ili konas lian vocon. 
pekulo, mi ne scias; unu aferon mi; 5 Kaj fremdulon ili ne sckvos, sed 
scias, ke mi estis blinda kaj nun j forkuros de li, car ili ne konas la 
vidas.     26 Tiam ili diris al li denove : 1 vocon de fremduloj.     6 Tiun alego 
Kion li faris al vi ? kiamaniere li 
malfermis viajn okulojn ? 27 Li res- 
pondis al ili: Mi jus diris al vi, 
kaj vi ne atentis ; kial vi volas denove 
gin aúdi ? cu vi ankaú volas farigi 
liaj disciploj ? 28 Tiam ili insultis 
lin, kaj diris: Vi estas lia disciplo, 
sed ni estas disciploj de Moseo. 
29 Ni scias, ke Dio párolis al Moseo; 
sed pri ci tiu, ni ne scias, de kie li 
estas. 30 La viro respondis kaj 
diris al ili: Jen la mirindajo, ke vi ne 
scias, de kie li estas, kaj tamen li mal-, 
fermis miajn okulojn.     31 Ni scias^     j.. ~..u.^,,..     ji m scias,j n Mi estas la boi:a pastisto; la bona 
ke Dio ne atentas pekulojn: sed se iú J pastisto  demetas  sian  vivon  por la 

rion Jesuo diris al ili; sed ili ne kom- 
prenis, kiajn aferojn li parolas al ili. 

7 Jesuo do diris denove al ili: Veré, 
veré, mi dirás al vi: Mi estas la pordo 
de la safoj. 8 Ciuj, kiuj venis pli 
frue oí mi, estas stelistoj kaj rabistoj; 
sed la safoj ne aúskultis ilin. 9 Mi 
estas la pordo; se iu tra mi eniras, 
tiu estos savita; kaj li eniros kaj 
eliros, kaj trovos pastajon. 10 La 
átelisto ne venas, krom por steli kaj 
buci kaj pereigi; mi venis, por ke ili 
havu vivon, kaj havu ¿in abunde. 
11 Mi estas la bol.a pastisto; la bona 
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lafoj. 12 La dungito, Icaj tiu, kiu Stonmortigi vin, sed pro blasfemo, kaj 
lie estas pastisto, kics proprajo la car vi, estante homo, pretendas esti 
Safoj ne estas, ekvidas la lupon Dio. 34 Jesuo respondis: Cu ne 
«nanta kaj lasas la safojn kaj for- estas skrioite en via lego : Mi diris : 
kuras; kaj la lupo ilin kaptas kaj Vi estas dioj ? 35 Se li nomis dioj 
dispelas; 13 li forkuras tial, ke li tiujn, al kiuj venis la vorto de Dio 
estas dungito kaj ne zorgas pri la (kaj la Skribo ne povas esti nuligita), 
lafoj. 14 Mi estas la bona pastisto, 36 ¿u vi dirás pri tiu, kiun la Patro 
kaj mi konas la miajn, kaj la miaj min konsekris kaj sendis en la mondón : 
konas 15 tiel same, kiel la Patro Vi blasfemas; car mi diris: Mi estas 
min konas, kaj mi konas la Patron ; Filo de Dio ? 37 Se mi ne faras la 
kaj mi demetas mian vivon por la farojn de inia Patro, ne kredu al mi. 
Safoj. 16 Kaj aliajn safojn mi havas, 38 Sed se mi faras ilin, kvankam vi ne 
kiuj ne estas de ci tiu gregejo; ilin kredas al mi, kredu la farojn, por ke 
ankaú mi devas alkonduki, kaj ili vi sciu kaj komprenu, ke la Patro 
auskultos mian vocon; kaj estos unu estas en mi, kaj mi en la Patro. 
fregó, unu pastisto. 17 Pro tio la 39 Ili denove celis kapti lin, sed li 
Patro min amas, ke mi demetas iris for de ilia mano, 
mian vivon, por ke mi gin reprenu. 40 Li foriris denove trans Jordanon 
18 Neniu gin forprenas de mi, sed mi tien, kie Johano unue baptis, kaj tie 
gin demetas memvole. Mi havas la li restadis. 41 Kaj multaj venis al 
rajton gin demeti, kaj mi havas la li, kaj diris: Johano ja ne faris 
rajton gin repreni. Ci tiun ordonon \ signon ; sed ¿io, kion Johano diris pri 
mi ricevis de mia Patro. ! ¿i tiu, estis vera.     42 Kaj tie multaj 
/19 Denove farigis malkonsento inter ' kredis al li. 

'la Judoj pro tiuj diroj. 20 Kaj multaj j » m KAJ estis unu malsanulo, 
el Ili diris: Li havas demonon kaj est- | I I nomata Lázaro, el Betania, 
as freneza; kial vi lin aúskultas ? •* * la vilago de Maria Icaj Sia 
21 Aliaj diris: Tiuj ne estas diroj de fratino Marta. 2 Tiu María, kies 
demonhavanto. Cu demono povas frato Lázaro estis malsana, estis tiu 
malfermi la okulojn de blinduloj ? sama, kiu Smiris la Slnjoron per 

22 Okazis la festo de inauguro en smirajo kaj visis liajn piedojn per siaj 
Jerusalem, kaj estis vintro; 23 kaj haroj. 3 La fratinoj do sendis al li, 
Jesuo promenis en la templo, en la dirante : Sinjoro, jen tiu, kiun vi amas, 
portiko de Salomono. 24 La Judoj estas malsana. 4 Sed Jesuo, aúdinte 
do cirkaúis lin, kaj diris al li: Gis tion, diris: Ci tiu malsano estas ne 
kiam vi tenas en dubo nian animon ? por la morto, sed por la gloro de 
Se vi estas la Kristo, diru al ni Dio, por ke la Filo de Dio estu per gi 
malkase. 25 Jesuo respondis al ili: glorata. 5 Kaj Jesuo amis Martan 
Mi diris al vi, kaj vi ne kredas; la kaj Sian fratinon kaj Lazaron. 6 Kaj 
faroj, kiujn mi faras en la nomo de kiam li sciigis, ke tiu estas malsana, 
mia Patro, atestas pri mi. 26 Sed li restis ankoraú du tagojn en la 
vi ne kredas. car vi ne estas el miaj loko, kie li estis. 7 Poste li diris al la 
safoj. 27 Miaj safoj aúskultas mian disciploj: Ni iru returne en Judujon. 
vocon, kaj mi ilin konas, kaj ili min  8 La disciploj diris al li: Rabeno, la 

kaj 
esuo 

sekvas; 28 kaj mi donas al ili Judoj jus "ceíis stonmortigi vin; 
eternan vivon; kaj ili neniam pereos, cu vi denove iras tien ? 9 J 
kaj neniu ilin forkaptos el mia mano,  respondis: Cu ne estas dek du horoj 
29 Mia Patro, kiu donis ilin al mi, en la tago ? Se iu iras dum la tago, 
superas ¿ion ; kaj neniu povas ion li ne faletas, car li vidas la lumon de 
forkapti el  la  mano de mia Patro. ¿i tiu mondo.     10 Sed se iu iras dum 
30 Mi    kaj    la    Patro    estas    unu.  la nokto, li faletas, car en li ne estas 
31 Tiam 'a Judoj denove prenis lalumo. 11 Tion li párolis, Icaj poste 
stonojn,      por      Stonmortigi      lin. li   diris  al   ili:   Nia  amiko   Lázaro 
32 Jesuo respondis al ili: Multajn endormigis, sed mi iras, por veki lin 
bonajn farojn mi montris al vi de el lia dormo. 12 La disciploj do 
mia Patro; pro kiu el ili vi volas diris: Sinjoro, se li endormigis, li 
Stonmortigi min ? 33 La Judoj res-. resar.igos. 13 Jesuo párolis pri lia 
pondis:   Ne  pro   bona faro  ni volas  morto; sed ili supozis, ke li parolas 
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Ho   Eternulo,   kiu   kredis   nian 
raporton ? 

Kaj    super   kiu   malkasigis   la 
brako de la Eternulo ? 

39 Pro   tio   ili   ne   povis   kredi,   car 
Jesaja diris plue : 

40 Li   blindigis   iliajn   okulojn   kaj 
sensentigis ilian koron, 

Por ke ili ne vidu per siaj okuloj, 
kaj ke ili ne komprenu per sia 
koro, 

Kaj ke ili ne konvertigu, 
Kaj ke Mi ilin ne sanigu. 

41 Tion diris Jesaja, car li vidis lian 
gloron kaj párolis pri li.    42 Tamen 
ec el la regantoj multaj kredis al li; 
sed pro la Fariseoj ili ne konfesis lin, 
por  ke   ili  ne  estu  elpelitaj   el la 
sinagogo;     43 car ili satis la laúdon 
de homoj pli, ol la gloron de Dio. 

44 Kaj  Jesuo kriis kaj  diris:  Kiu 
kredas al mi, tiu kredas ne al mi, 
sed al Tiu, kiu min sendis.     45 Kaj 
kiu vidas min, tiu vidas ankaú Tiun, 
kiu min sendis.    46 Mi venis lumo 
en la mondón, por ke ciu, kiu kredas 
almi.nerestaduenmallumo.   47 Kaj 
se   iu   aüdas   miajn   dirojn   kaj   ne 
plenumas ilin, mi lin ne jugas; car 
mi venis, ne por jugi la mondón, sed 
por savi la mondón.   48 Tiu, kiu for- 
rifuzas min kaj  ne akceptas miajn 
dirojn, havas jugonton; la vorto, kiun 
mi párolis, jugos Un en la lasta tago. 
49 Car mi ne párolis de mi mem; sed 
la Patro, kiu sendis min, mem ordonis 
al mi, kion mi parolu, kaj kion mi diru. 
50 Kaj mi scias, ke Lia ordono estas 
eterna vivo ; kion do mi parolas, guste 
kiel la Patro diris al mi, tiel mi 
parolas. 
•« r\ KAJ antaú la Paska (esto 
I S Jesu0' sciante, ke lia horo 
* *^ venis. por ke li transiru el ci 

tiu mondo al la Patro, aminte siajn 
proprulojn, kiuj estis en la mondo, 
amis ilin gis la ñno. 2 Kaj dum la 
vespermango, kiam la diablo jam 
metis en la koron de Judas Iskariota, 
ñlo de Simon, la intencon perñdi lin, 
3 Jesuo, sciante, ke la Patro donis 
¿ion en liajn manojn, kaj ke li venis 
de Dio kaj iras al Dio, 4 levigis de 
la vespermango kaj demetis siajn 
vestojn; kaj li prenis viétukon, kaj 
sin zonis. 5 Poste li versis akvon 
en la pelvon,   kaj   komencis  lavi la 
Íiiedojn de la disciploj kaj visi ilin per 
a   tuko,   per   kiu   li   estis   zonita. 

6 Tiam li venis al Simon Petro. Ci 
tiu diris al li: Sinjoro, cu vi lavas al 
mi la piedojn ? 7 Jesuo respondis 
kaj diris al li: Kion mi faras, vi nun 
ne scias, sed poste vi komprenos. 
8 Petro diris al li: Vi ja neni.u.i 
lavos miajn piedojn. Respondis ai r¡ 
Jesuo: Se mi ne lavas vin, vi ne 
partoprenas kun mi. 9 Simon Petro 
diris al li: Sinjoro, ne nur miajn 
piedojn, sed ankaú la manojn kaj la 
kapon. 10 Jesuo diris al li: Kiu 
sin jam bams, tiu bezonas nur, ke 
oni lavu la piedojn, kaj li estas tuta 

i pura; kaj vi estas puraj, tamen ne 
ciuj. 11 Car li konis tiun, kiu 
perñdos lin ; tial li diris : Vi ne ciuj 
estas puraj. 

12 Kiam do li jam lavis iliajn piedojn 
kaj surmetis siajn vestojn kaj denove 
sidigis, li diris al ili: Cu vi scias, kion 

, mi faris al vi ? 13 Vi nomas min 
Majstro kaj Sinjoro; kaj prave vi 

: dirás, car tia mi estas. 14 Se do mi, 
lia Sinjoro kaj la Majstro, lavis viajn 
' piedojn, vi ankaú devas inter vi lavi la 
, piedojn. 15 Car mi donis al vi 
j ekzemplon, por ke vi ankaú faru tion, 
kion mi faris al vi. 16 Veré, veré, 

i mi dirás al vi: Sklavo ne estas pli 
i granda ol lia sinjoro; nek estas la 
I sendito pli granda ol la sendinto. 
¡ 17 Se ¿i tion vi scias, vi estas felicaj, 
1 se tion vi faras. 18 Ne pri vi ciuj 
mi parolas; mi scias, kiujn mi elektis ; 

> sed por ke plenumigu la Skribo : Tiu, 
; kiu mangas mian panon, levis kontraú 
, min la piedon. 19 De nun mi 
parolas al vi pri tio, antaú ol gi 
okazos, por ke, kiam gi okazos, vi 
kredu, ke mi estas. 20 Veré, veré, 
mi dirás al vi: Kiu akceptas tiun, kiun 
mi sendas, tiu akceptas min; kaj km 
min akceptas, tiu akceptas Tiun. kiu 
min sendis. 

21 Dirinte tion, Jesuo maltrankvil- 
igis en spirito, kaj ateste párolis, 
dirante : Veré, veré, mi dirás al vi, ke 
unu el vi min perñdos. 22 Tiam la 
disciploj rigardis unu la alian, dubante 
pri kiu li parolas. 23 Estis apud la 
sino de Jesuo unu el liaj disciploj, 
kiun Jesuo amis. 24 Simon Petro do 
faris signon al li, ke li domandu, 
pri kiu li parolas. 25 Tiu do, klin- 
igante al la brusto de Jesuo, diris 
al li: Sinjoro. kiu gi estas ? 26 Jesuo 
respondis: Ci estas tiu, por kiu mi 
trempos  la  pecon  kaj   donos  al   li. 
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Kaj trempinte la pecon, li donis gin ¡ vi tiel longan tempon, kaj vi min ne 
al  Judas  Iskariota,   ñlo  de  Simon, konas, Filipo ? tiu, kiu vidis min, vidis 
27 Kaj post la peco, tiam Satano ankaú la Patron; kiel vi dirás: 
eniris en lin. Jesuo do diris al li: Montru al ni la Patron ? 10 Cu vi 
Kion vi faras, tion faru senprokraste. ne kredas, ke mi estas en la Patro 
28 Sed neniu el la kunmangantoj kaj la Patro en mi ? la vortojn, kiujn 
sciis, kial li diris al li tion. 29 luj mi parolas al vi, mi parolas ne de mi 
pensis, car Judas havis la monujon, mem; sed la Patro, restanta en mi, 
ke Jesuo diris al li: Acetu tion, kion faras Siajn farojn. 11 Krcdu al mi, 
ni bezonas por la fcsto ; aú ke li donu ke mi estas en la Patro, kaj la Patro 
ion al la malriculoj. 30 Li do, en mi; aú almenaú kredu al mi pro 
ricevinte la pecon, tuj eliris ; kaj estis la faroj mem. 12 Veré, veré, mi 
nokto. dirás al  vi:  Kiu  kredas al mi, tiu 

31 Kiam li eliris, Jesuo diris : Nun ankaú faros la farojn, kiujn mi faras; 
la Filo de homo estas glorata, kaj kaj li faros pli grandajn ol tiuj, car 
Dio estas glorata en li;     32 kai Dio mi iras al la Patro.     13 Kaj kion ajn 
ñloros lin en Si mem, kaj tuj Li gloros vi petos en mía nomo, tion mi faros, 

n. 33 Infanoj, ankoraú mallongan : por ke la Patro estu glorata en la 
tempon mi estas kun vi. Vi min Filo. 14 Se vi petos ion de mi en 
sercos; kaj kiel mi diris al la Judoj: mia nomo, tion mi faros. 15 Se vi 
Kien mi iras, tien vi ne povas veni,' min amas, vi observos miajn ordonojn. 
tiel ankaú al vi mi nun dirás. 34 Nov- 116 Kaj mi petos la Patron, kaj Li 
an ordonon mi donas ai vi, ke vi • donos al vi alian Parakleton, por 
amu unu alian ; kiel mi amis vin, tiel ke li restadu kun vi por ciam; 17 tiu 
vi ankaú amu unu alian. 35 Per tio ] estas la Spirito de la vero, kiun la 
£iuj homoj scios, ke vi estas miaj mondo ne povas akcepti, car gi lin 
disciploj, se vi havos amon unu al alia, ne vidas nek konas ; vi lin konas, car 
36 Simon Petro diris al li: Sinjoro, | li restadas kun vi kaj estos en vi. 

kien vi iras ? Jesuo respondis: Kien 118 Mi ne lasos vin orfaj; mi venas al 
mi iras, vi ne povas min sekvi nun,' vi. 19 Ankoraú iom da tempo, kaj 
sed poste vi min sekvos. 37 Petro la mondo ne plu vidos min, sed vi vidos 
diris al li: Sinjoro, kial mi ne povas I min ; car mi vivas, tial vi ankaú 
vin sekvi nun? mi demetos por vi ¡vivos. 20 En tiu tago vi scios, ke 
mian vivon. 38 Jesuo respondis al' mi estas en mia Patro, kaj vi en mi, 
li: Cu vi demetos por mi vian vivon ? kaj mi en vi. 21 Kiu havas miajn 
Veré, veré, mi dirás al vi: La koko ordonojn kaj observas ilin, tiu estas, 
ne krios, antaú ol vi min malkonfesos kiu min amas; kaj kiu min amas, tiu 
tri fojojn. ; estos amata de mia Patro, kaj mi amos 
UNE maltrankviligu via koro; lin, kaj elmontros min al li. 22 Judas 

vi kredas al Dio, kredu ankaú (ne la Iskariota) diris al li: Sinjoro, 
al mi. 2 Ce la domo de mia kio okazis, ke vi elmontros vin al 

Patro estas multe da logejoj; se ne ni, kaj ne al la mondo ? 23 Jesuo 
tiel estus, mi dirus al vi; mi iras, respondis kaj diris al li: Se iu min 
por pretigi por vi lokon. 3 Kaj se amas, tiu observos mian vorton; kaj 
mi iros kaj pretigos por vi lokon, mi mia Patro lin amos; kaj ni venos 
revenos kaj ricevos vin al mi mem, por al li kaj faros logon kun li. 24 Kiu 
ke vi ankaú estu tie, kie mi estas, min ne amas, tiu ne observas miajn 
4 Kaj kien mi iras, vi scias, kaj vi vortojn; kaj la vorto, kiun vi aúdas, 
konas la vojon. 5 Tomaso diris al estas ne mia, sed de la Patro, kiu 
li: Sinjoro, ni ne scias, kien vi iras;   min sendis. 
kiel ni konas la vojon ? 6 Jesuo 25 Tion mi párolis al vi, dum mi ¿e 
diris al li: Mi estas la vojo kaj la vero vi restas. 26 Sed la Parakleto, la 
kaj la vivo; neniu venas al la Patro Sankta Spirito, kiun la Patro sendos 
krom per mi. 7 Se vi min konus, en mia nomo, instruos vin pri ¿io, kaj 
vi konus ankaú mian Patron ; kaj vin rememorigos pri ció, kion mi diris 
de nun vi konas Lin kaj Lin vidis.  al   vi.     27 Pacón   mi   lasas   al   vi; 
8 Filipo diris al li: Sinjoro, montru mian pacón mi donas al vi; ne kiel 
al ni la Patron, kaj por ni tio suncos,  la   mondo  donas,  mi  donas  al  vi. 
9 Jesuo diris al li: Cu mi estas kun  Ne   maltrankviligu   via   koro,   nek 
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senkuragigu.     28 Vi   aúdis,   ke   mi vin, por ke vi iru kaj donu frukton. 
diris al vi: Mi foriras, kaj mi revenas   kaj  ke via frukto daüru ;  por ke la 
al vi.    Se vi min amus, vi gojus pro   Patro donu al vi cion ajn, kion vi petos 
tio, ke mi iras al la Patro, car la Patro   de   Li   en   inia   nomo.      17 Tion   mi 
estas pli granda ol mi.     29 Kaj nun   ordonas al vi, por ke vi amu unu la 
mi diris al vi, antaú ol gi okazos, por ' alian.     18 Se la mondo malamas vin, 
ke vi kredu, kiam gi okazos.    30 De  vi scias, ke gi malamis min pli frue. 
nun mi jam ne multe parólos kun vi;  ol vin.     19 Se vi estus el la mondo. 
fiar la estro de la mondo venas ; kaj   la    mondo    amus    siajn    proprajn ; 
li havas nenion en mi;     31 sed por  sed car vi ne estas el la mondo, kai 
ke  la  mondo  sciu,   ke  mi  amas   la  mi elektis vin for de la mondo, tial la 
Patron, kaj kiel la Patro ordonis al mi,  mondo vin malamas.     20 Memoru la 
tiel mi faras.    Levigu ; ni foriru de  vorton,  kiun mi diris al vi: Sklavo 
¿i tie. ne  estas  pli  granda  ol  lia  sinjoro. 
m m*  MI  estas la vera vinberarbo,  Se ili min persekutis, vin ankaú ili 
I *^ kaj    mia    Patro    estas    la 1 persekutos;   se   ili   observis   mian 
* *•' kultivisto.     2 Ciun nefrukto-1 vorton,    ankaú    vian    ili    observos. 
donan brancon en mi Li forprenas;  21 Sed ¿ion ci tion ili faros al vi pro 
kaj    ciun   fruktodonan   brancon   Li  mia   nomo,   car   ili   ne   konas  Tiun, 
purigas, por ke gi donu pli da frukto.' kiu min sendis.     22 Se mi ne estus 
3 Jam  vi  estas  puraj pro la  vorto, I veninta   kaj   parolinta  al   ili, ili   ne 
kiun mi párolis al vi.     4 Restadu en ! havus pekon; sed nun ili ne havas 
mi, kaj mi en vi.    Kiel la branco ne | pretekston por sia peko.     23 Tiu, kiu 
povas de si mem doni frukton, se gi! min malamas, malamas ankaú mian 
ne restas en la vinberarbo, tiel ankaú  Patron.    24 Se mi ne estus farinta 
vi ne povas, se vi ne restas en mi.: ínter ili farojn, kiajn neniu alia faris, 
5 Mi estas la vinberarbo; vi estas la ili ne havus pekon; sed nun ili vidis 
brancoj; kiu restadas en mi, kaj mi ! kaj   malamis  min   kaj   ankaú   mian 
en li, tiu donas multe da frukto; ¿ar; Patron.     25 Sed tio okazas, por ke 
sen mi vi nenion povas fari.     6 Se' plenumigu la vorto skribita  en  ilia 
iu ne restas en mi, tiu estas eljetita,  lego:   Ili   malamis   min   senkaúze. 
kiel la branco, kaj sekigas; kaj oni  26 Sed   kiam   venos   la   Parakleto, 
ilin kolektas kaj jetas en fajron, kaj   kiun mi sendos de la Patro al vi, la 
ili brulas.     7 Se vi restadas en mi, , Spirito de la vero, kiu devenas de lj 
kaj miaj vortoj restadas en vi, petu   Patro, tiu pri mi atestos;     27 kaj vi 
kion ajn vi volos, kaj tio estos farita  ankaú atestas, car vi estis kun mi de 
por  vi.     8 En  tio mia  Patro  estas  la kor lenco. 
glorata, ke vi donas multe da frukto; m fe TION mi párolis al vi, por 
kaj vi estos miaj disciploj. 9 Kiel I r> ke vi ne falpusigu. 2 Ili 
la Patro min amis, tiel mi ankaú vin * " forpelos vin el la sinagogoj; 
amis ; restadu en mia amo. 10 Se ec venas la horo, kiam iu, kiu mortigos 
vi observos miajn ordonojn, vi rest- vin, opinios, ke li faras servon al 
ados en mia amo tiel same, kiel mi Dio. 3 Kaj tion ili faros pro tio, ke 
observis la ordonojn de mia Patro kaj ili ne konis la Patron, nek min. 
restadas en Lia amo. 11 Tion mi 4 Sed tion mi párolis al vi, por ke vi 
párolis al vi, por ke mia gojo en vi rememoru, kiam gia tempo venos, 
restadu,   kaj   via   gojo   estu   plena., ke mi gin antaúdiris al vi.    Sed en la 
12 Jen estas mia ordono: ke vi amu komenco mi ne diris al vi tion. car mi 
unu alian tiel same, kiel mi vin amis.. estis kun vi.     5 Sed nun mi i'oriras 
13 Neniu havas amon pli grandan ol al Tiu, kiu min sendis; kaj neniu 
tio, ke iu demetus sian vivon por siaj el vi demandas min; Kien vi iras ? 
amikoj. 14 Vi estas miaj amikoj, 6 Sed car mi tiel párolis al vi. mal- 
se vi faras tion, kion mi al vi ordonas. gojo plenigis vian koron. 7 Tamen 
15 Mi jam ne nomas vin sklavoj, car mi dirás al vi la veron : Estas bone 
la sklavo ne scias, kion lia sinjoro por vi, ke mi for i ros; car se mi ne 
faras; sed mi nomis vin amikoj, car foriros, la Parakleto ne venos al vi; 
cion, kion mi aúdis de mia Patro, sed se mi foriros, mi sendos lin al 
mi sciigis al vi. 16 Vi ne elektis vi. 8 Kaj kiam li alvenos, li pruvos 
min, sed mi elektis vin, kaj starigis   la   mondón   kulpa   rilate   pekon  kaj 
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Juitecon kaj Jugon:    9 rilate pekon, vi;     27 car la Patro mem vin amas 
¿ar ili  ne  kredas al  mi;     10 rilate tial, ke vi min amis, kaj kredis, ke mi 
justecon,  car mi foriras al  la Patro, elvenis de Dio.     28 Mi elvenis de la 
kaj vi jam ne rigardas min ;      n  rilate Patro,   kaj   alvenis   en   la   mondón; 
jugon, car la estro de ci tiu mondo denove mi lasas la mondón, kaj iras 
estas jugita.     12 Mi havas ankoraú al la Patro.     29 Liaj disciploj diris : 
multen por diri al vi, sed vi ne povas Jen   nun   vi   parolas   malkase,   kaj 
fin   nun   elporti.     13 Tamen   kiam nenian alegorion dirás.    30 Nun ni 
venos  li,  la  Spirito  de  la  vero,  li scias, ke vi ¿ion scias, kaj ne bezonas, 
gvidos   vin   en   cían   veron ;   ¿ar   li ke iu demandu vin ; pro tio ni kredas, 
Barólos ne de si mem ; sed kion ajn ke vi elvenis de Dio. 31 Jesuo 

aúdos, tion li parólos; kaj li añóneos respondis al ili: Cu vi nun kredas ? 
al vi venontajn aferojn. 14 Li gloros 32 Jen venas la horo, kaj ec jam 
min, ¿ar li ricevos el miaj kaj añóneos venis, kiam vi disigos, ¿iu al sia loko, 
al vi. 15 Ció ajn, kion la Patro kaj vi lasos min sola; kaj tamen 
havas, estas mia; tial mi diris, ke li mi ne estas sola, car la Patro estas 
ricevos el miaj kaj añóneos al vi. kun mi. 33 Tion mi párolis al vi, 
16 Mallongan tempon, kaj vi jam ne. por ke en mi vi havu pacón. En la 
rigardas min; kaj denove mallongan mondo vi havos suferadon; sed 
tempon, kaj vi min vidos. 17 Iuj kuragu ; mi venkis la mondón. 
do el liaj disíiploj diris al aliaj : Kio <a wm TION Jesuo párolis; kaj 
estas ¿i tio, kion li dirás al ni: I / levinte la okulojn al la ¿ielo, 
Mallongan tempon, kaj vi ne rigardas * • li diris : Patro, la horo venis ; 
min; kaj denove mallongan tempon, gloru Vian Filón, por ke la Filo Vin 
kaj vi min vidos; kaj : Car mi foriras gloru ; 2 kiel Vi donis al li aüton- 
al la Patro ? 18 Ili do diris: Kio taton super ¿iu karno, por ke li donu 
estas ¿i tio, kion li dirás: Mallongan eternan vivon al ¿iuj tiuj, kiujn Vi 
tempon ? Ni ne komprenas lian donis al li. 3 Kaj jen estas la 
diron. 19 Jesuo ekvidis, ke ili eterna vivo, ke ili konu Vin, la sole 
deziras demandi lin, kaj li diris al ili: verán Dion, kaj tiun, kiun Vi sendis, 
Cu vi serias inter vi klarigon pri tio, Jesuon Kriston. 4 Mi gloris Vin sur 
kion mi diris : Mallongan tempon, kaj la tero, plenuminte la faron, kiun Vi 
vi ne rigardas min; kaj denove mal- donis al mi por fari. 5 Kaj nun, ho 
longan tempon, kaj vi min vidos ? Patro, gloru min kun Vi, per la gloro, 
20 Veré, veré, mi dirás al vi, ke vi kiun mi havis kun Vi, antaú ol la 
ploros kaj lamentos, sed la mondo mondo ekzistis. 6 Mi elmontris 
gojos; vi estos malgojaj, sed via Vian nomon al la homoj, kiujn Vi 
malgojo fangos gojo. 21 Virino, donis al mi el la mondo; Viaj ili estis, 
kiam si akusas, havas malgojon, ¿ar kaj al mi Vi ilin donis ; kaj ili konservis 
Sia horo venis; sed kiam si naskis la Vian vorton. 7 Nun ili scias, ke ¿io 
infaneton, si jam ne memoras sian ajn, kion Vi donis al mi, estas de Vi; 
doloregon, pro gojo, ¿ar homo naskigis 8 ¿ar mi donis al ili la vortojn, kiujn 
en la mondón. 22 Vi do ankaú Vi donis al mi; kaj ili akceptis ilin, kaj 
havas nun malgojon ; sed mi revidos scias veré, ke mi elvenis de Vi; kaj 
vin, kaj via koro gojos, kaj neniu ili kredas, ke Vi min sendis. 9 Mi 
forprenos de vi vian gojon. 23 Kaj pregas por ili; mi pregas ne por la 
en tiu tago vi demandos min pri mondo, sed por tiuj, kiujn Vi donis al 
nenio. Veré, veré, mi dirás al vi, mi, ¿ar ili estas Viaj; 10 kaj ¿io 
se vi petos ion de la Patro, Li donos mia estas Via, kaj Via estas mia; kaj 
gin al vi en mia nomo. 24 Gis nun mi estas glorita per ili. 11 Mi jam 
vi petis nenion en mia nomo ; petu, ne estas en la mondo, kaj ¿i tiuj estas 
kaj vi ricevos, por ke via gojo estu en la mondo, kaj mi venas al Vi. 
plena. Patro Sankta, gardu en Via nomo 

25 Ci tion mi párolis al vi alegorie ; tiujn, kiujn Vi donis al mi, por ke ill 
sed venas la horo, kiam mi jam ne estu unu tiel same, kiel ni. 12 Dum 
parólos ai vi alegorie, sed añóneos al mi estis kun ili, mi konservis en Via 
vi malkase pri la Patro. 26 En tiu nomo tiujn, kiujn Vi donis al mi; kaj 
tago vi petos en mia nomo; kaj mi ne mi gardis ilin, kaj neniu el ili pereis, 
dirás, ke mi petos de la Patro pro krom la filo de perdigo, por ke 
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slcribis titolon, kaj surmetis gin estas lia atesto; kaj li scias, ke li 
sur la krucon. Kaj estis skribite : dirás la veron, ke vi ankaü kredu. 
JESUO NAZARETA, LA REGO DE LA ' 36 Car tio okazis, por ke plenumigu 
JUDOJ. la Skribo : Osto en li ne estos roir.pit'a. 
zo Tiun titolon multaj el la Judoj 37 Kaj ankoraú alia Skribo diras : Hi 

legis; car la loko, kie Jesuo estis rigardos tiun, kiun ili trapikis. 
krucumita, estis proksime de la urbo ; 38 Post tio, Jozef el Arimateo, kiu 
kaj gi estis skribita Hebree kaj estis distiplo de Jesuo, sed sekrete 
Latine kaj Greke. 21 Tiam la ief- pro timo antaü la Judoj, petis Pilaton, 
pastroj de la Judoj diris al Pilato : Ne ke li povu forpreni la korpon de 
skribu: La Regó de la Judoj; sed, Jesuo; kaj Pilato permesis. Li do 
ke li diris : Mi estas Regó de la Judoj. venis kaj forprenis lian korpon. 
22 Respondis Pilato : Kion mi skribis, 39 Venis ankaü Nikodemo (tiu, kiu 
tion mi skribis. unue venis al Jesuo nokte), portanta 

23 Kaj la soldatoj, kiam ili krucumis miksajon de mirho kaj aloo, cirkaú 
Jesuon, prenis liajn vestojn, kaj cent funtoj. 40 Ili do prenis la 
dividís ilin en kvar partojn, po unu korpon de Jesuo, kaj iirkaüvindis 
parto por tiu soldato; kaj la tunikon ; gin per tolajoj kun aromajoj, laú la 
sed la tuniko estis senkudra, desupre kutimo de la Judoj por entombigo. 
teksita tra la tuto. 24 Ili do diris 41 Kaj estis gardeno en la loko, kie 
unu al alia: Ni ne dissiru gin, sed li estis krucumita, kaj en la gardeno 
lotu pri gi, kies gi estos; por ke : nova tombo, en kiun ankoraü neniu 
plenumigu la Skribo, kiu diras : 1 estis   metita.    42 Tien   do,   pro  la 

Ili dividís miajn vestojn inter si, ¡ Preparado de la Judoj (car la tombo 
Pri mia tuniko ili lotis. j estis proksima) ili enmetis Jesuon. 

Tion la soldatoj faris. 25 Sed apud ' <*«/\ *-A unuan tagon de la sent- 
ía kruco de Jesuo staris lia patnno, ' JA\ ajno Maria Magdalena venis 
kaj la fratino de lia patrino, Maria, ¡ ** v frue, dum estis ankoraü mal- 
la edzino de Klopas, kaj Maria lume, al la tombo, kaj vidis la Stonon 
Magdalena. 26 Jesuo, rigardante prenita for de la tombo. 2 Si do 
sian patrinon, kaj la apudstarantan kuris kaj venis al Simon Petro kaj 
disciplon, kiun li amis, diris al sia ; al tiu alia disciplo, kiun Jesuo amis, 
Íiatrino: Virino, jen via ñlol 27 Tiam kaj Si diris al ili: Oni forprenis el la 
i diris al la disciplo : Jen via patrino I tombo la Sinjoron, kaj ni ne scias, 

Kaj de post tiu horo la disciplo kien oni lin metis. 3 Eliris do 
akceptis sin en sian domon. | Petro kaj la alia disciplo, kaj iris al la 

28 Jesuo, sciante, ke ció jam finigis, tombo. 4 Kaj ambaú ekkuris kune ; 
por ke plenumigu la Skribo, diris: kaj la alia disciplo kuris antaüen pli 
Mi soifas. 29 Kusis tie vazo plena rapide ol Petro, kaj unua alvenis al la 
de vinagro; oni do metis spongon, tombo ; 5 kaj kliniginte, li enrigard- 
plenigitan per la vinagro, sur hísopon, ¡s, kaj vidis la tolajojn kusantajn; 
kaj levis gin al lia buso. 30 Kiam tamen li ne eniris. 6 Kaj poste venis 
do Jesuo ricevis la vinagrón, li diris ; Simon Petro, sekvante lin, kaj eniris 
Estas ñnite ; kaj, klininte sian kapon, en la tombon; kaj li vidis la tolajojn 
li ellasis for la spiriton. , kusantajn,    7  kaj   la  viStukon,   kii' 

31 La Judoj, car estis la Preparado, estis sur lia kapo, ne kusantan kui 
por ke la korpoj ne restadu sur la la tolajoj, sed kunvolvitan en aparta 
krucoj dum la sabato (car la tago de loko. 8 Tiam eniris do la alia 
tiu sabato estis granda tago), petis disciplo, kiu unua alvenis al la tombo, 
Pilaton, ke oni rompu iliajn krurojn, kaj li vidis kaj kredis. 9 Car ili 
kaj forportu ilin. 32 Tiam la soldat- ankoraú ne komprenis la Skribon, 
oj venis, kaj rompis la krurojn de la ke li devas relevifei el la mortint- 
unua kaj de la alia krucumita kun li; oj. 10 Kaj la disciploj iris returne 
33 sed  kiam  ili  venis al Jesuo, kaj   hejmen. 
vidis, ke li jam mortis, ili ne rompis n Sed Maria staris ekstere apud 
liajn krurojn ; 34 tamen unu el la la tombo, plorante ; kaj dum si ploris, 
soldatoj per lanco pikis lian flankon, si klinigis, kaj enrigardis en la 
kaj tuj elvenis sango kaj akvo. tombon; 12 kaj si vidis du angelojn 
35 Kaj la vidinto a test is, kaj vera en blankaj vestoj, sidantajn, unu ¿e 
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la kaploko kaj unu te la piedloko, kie mían flankon; kaj ne estu nekredema, 
la. korpo de Jesuo antaúe kusis. sed estu kredanta. 28 Tomaso res- 
13 Kaj ili diris al si: Virino, kial vi pondis al li kaj diris: Mia Sinjoro 
ploras? Si respondis: Car oni for- kaj mia Dio 29 Jesuo diris al li: 
prenis mian Sinjoror., kaj mi ne scias, Car vi vidis min, vi kredas ; felicaj 
kien oni lin metis. 14 Dirinte tion. estas tiuj, kiuj ne "idis. kaj tamen 
li sin tumis malantaüen,  kaj  vidis   kredas. Jesuon staranta, kaj ne sciis, ke gi 30 Jesuo faris antaü la disciploj 
estas Jesuo. 15 Jesuo diris al si: multajn aliajn signojn, kiuj ne estas 
Virino, kial vi ploras ? kiun vi serías ? skribitaj en ci tiu libro ; 31 sed ¿i 
Si, supozantc, ke li estas la garden- tiuj estas skribitaj, por ke vi kredu, 
isto,  diris al li: Sinjoro, se vi for-   ke Jesuo estas la Kristo, la Filo de 
fiortis lin, sciigu min, kien vi metis Dio, kaj ke kredante, vi havu vivon 
in, kaj mi lin forprenos. 16 Jesuo . en lia nomo, 

diris al Si: Maria. Si sin tumis, kaj n« POST tio Jesuo denove sin 
diris al li Hebrelingve: Raboni; tio J I montris al la disciploj apud 
estas Majstro. 17 Jesuo diris al Sí: *• * la maro de Tiberias ; kaj li 
Ne tuSu min; car mi ankoraú ne montris sin jene. 2 Estis kune 
supreniris al la Patro; sed iru al miaj Simon Petro, kaj Tomaso, nomata 
fratoj, kaj diru al ili: Mi supreniras Didimo, kaj Natanael el Kana 
al mia Patro kaj via Patro, kaj al mia Galilea, kaj la ñloj de Zebedeo, kaj 
Dio kaj via Dio. 18 Maria Magda- aliaj du el liaj disciploj. 3 Simon 

y lena venis al la disciploj, sciigante: Petro diris al ili: Mi iras,por ñSkapti. 
Mi vidis la Sinjoron; kaj ke li tion Ili diris al li: Ni ankaü iras kun vi. 
diris al Si. Ili do eliris, kaj iris sur la Sipón ; kaj 

19 Kiam do estis véspero en tiu sama tiun nokton ili nenion kaptis.    4 Sed 
tago, la unua de la semajno, kaj kiam  te   la  tagigo   Jesuo   staris   sur  la 
estis fermitaj la pordoj, kie la distiploj  marbordo;   tamen   la   disciploj   ne 
estis, pro timo antaü la Judoj, Jesuo  sciis,  Ice  gi  estas  Jesuo.     5 Tiam 
venis kaj staris meze de ill, kaj diris  Jesuo diris al ili: Infanoj, cu vi havas 
al ili: Paco al vi.    zo Kaj  dirinte fan mangajon ?    Ili respondis al 11: 
tion, li montris al  ili siajn manojn  Ne.     6 Kaj 11 diris al ili: jetu la 
kaj   sian   flankon.   La   disciploj   do reton ¿e la dekstra flanko de la Sipo, 
goiis, vidante la Sinjoron.     21 Jesuo kaj vi trovos.    Hi do gin eljetis ; kaj 
denove diris al ili: Paco al vi; kiel  pro la multeco de la fisoj ili ne plu 
la Patro sendis min, tiel ankaü mi  povis   gin   treni.    7 Tiu   disciplo, 
vin sendas.    22 Kaj dirinte tion, li  kiun   Jesuo   amis,   diris   al   Petro: 
elspiris sur ilin,  kaj  diris:  Ricevu  Gi estas la Sinjoro.   Kiam do Simon 
la Sanktan Spiriton:   23 kies pekojn  Petro aüdis, ke gi estas la Sinjoro, 
vi pardonos, al tiuj ili estas pardonit- li alzonis al si sian kite Ion (¿ar li estis 
aj; kies vi rétenos, ili estas retenitaj.  nuda)   kaj   jetis   sin   en   la   marón. 

24 Sed Tomaso, unu el la dek du, 8 Sed la aliaj  disciploj venis en la 
nomata Didimo,  ne ccestis kun ili, Sipeto (car ili estis ne malproksime 
kiam Jesuo venis.     25 La aliaj dis- de  la tero,  sed nur  cirkaú  ducent 
éiploj   do  diris   al   li:   Ni  vidis   la ulnoj), frenante  la  reton plenan de 
Sinjoron.    Sed li diris al ili: Se mi fisoj.     9 Kaj   kiam  ili  eliris   sur  la 
ne vidos en liaj manoj la truon de la teron, ili vidis fajron karban arangitan 
najloj,   kaj   se   mi   ne   metos   mian tie,  kaj  ñSon  kusantan sur  gi,  kaj 
flngron en la lokon de la najloj, kaj  panon.     10 Jesuo diris al ili: Alportu 
ne metos mian manon en lian flankon,  el   la   fisoj,   kiujn    vi   jus   kaptis. 
mi tute ne kredos. ju Simon Petro iris sur la Sipón, kaj 

26 Kaj post ok tagoj la distiploj tiris la reton al la tero, plenan de 
denove estis interne, kaj Tomaso kun grandaj fiSoj, cent kvindek tri; kaj 
ili. Kaj Jesuo venis, kiam la pordoj kvankam estis tiel multaj, tamen la 
estis fermitaj, kaj staris en la mezo, reto ne disSirigis. 12 Jesuo diris al 
kaj diris: Paco al vi 27 Tiam li ili: Venu, matenmangu. Kaj neniu 
diris al Tomaso: Etendu ci tien vían el la distiploj kuragis lin demand!: 
ñngron kaj vidu miajn manojn; kaj Km vi estas ? sciante, ke gi estas la 
etendu vían manon kaj enmetu gin en Sinjoro. 13 Jesuo venis kaj prenis 
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en ili, 25 kaj kiu per la Sankta: vendo, ¿u gi ne estis en via rajto } 
Spirito, per la buso de nia patro,' Kial do ¿i tiun faron vi celis en via 
David, Via servanto, diris : ' koro ? vi mensogis ne al homoj, sed al 

Kial tumultas popoloj, Dio.     5 Kaj aúdante ci tiujn vortujn. 
Kaj gentoj pripensas vanajon ?      Ananias   ialis   kaj   senspirigis;    kaj 

26 Levigis la regoj de la tero, granda timo venis sur ciujn audant- 
Kaj la regantoj kolektigis kune,     ojn.    6 Kaj   la junuloj   levigis,    kaj 
Kontraú la Eternulo kaj kontraú Un ¿irkaúvindís, kaj forportis kaj en- 

Lia Sanktoleito; 1 terigis. 
27 ¿ar vere en ¿i tiu urbo kolektigis 7 Kaj post paso de íirkaü tri horoj 
kontraú Via sankta Servanto Jesuo, eniris lia edzino, ne sciante, kio 
kiun Vi sanktoleis, kune Herodo okazis. 8 Kaj Petro sin demandis: 
kaj Pontio Pilato kun la gentoj kaj Diru al mi, cu por tiom vi vendis la 
la popoloj de Izrael, 28 por fari bienon ? Kaj Si respondis : Jes, por 
¿ion, kion Via mano kaj Via intenco tiom. o Kaj Petro respondis al si ; 
antaúdifinis. 29 Kaj nun, ho Etern- Cill estis interkonsento inter vi, por 
ulo, rigardu iliajn minacojn ; kaj donu inciti la Spiriton de la Eternulo ? jen 
al Viaj sklavoj pároli Vian vorton kun la piedoj de tiuj, kiuj enterigis vian 
plena kurago, 30 dum Vi etendos edzon, estas apud la pordo, kaj ili vin 
vian manon por sanigado, kaj signoj forportos. to Kaj si tuj falis apud 
kaj mirakloj farigos per la nomo de liaj piedoj kaj senspirigis; kaj la 
Via sankta Servanto jesuo. 31 Kaj junuloj eniris, kaj trovis Sin mortinta, 
post ilia pregado skuigis la loko, kaj sin forportis kaj enterigis apud 
en kiu ili kolektigis; kaj ili ¿iuj! sia edzo. 11 Kaj granda timo venis 
plenigis de la Sankta Spirito, kaj ¡ sur la tutan eklezion kaj sur ¿iujn 
párolis kurage la vorton de Dio. | aüdantajn pri tio. 

32 Kaj la anaro de la kredantoj estis I 12 Kaj per la manoj de la apostoloj 
unukora kaj unuanima, kaj neniu' estis faritaj multaj signoj kaj mir- 
diris, ke io el lia havajo estas propra indajoj meze de la popólo; kaj ili ciuj 
al li; sed ce ili ¿io estis komuna. estis unuanime en la portiko Salo- 
33 Kaj kun granda potenco la' mona. 13 Sed el la ceteraj neniu 
apostoloj atestis pri la relevigo de la kuragis aligi al ili; tamen la popólo 
Sinjoro Jesuo; kaj granda graco gloris ilin; 14 kaj kredantoj pli- 
estis sur ¿iuj. 34 ínter ili neniu grandnombre aldonigis al la Sinjoro, 
havis mankon, car ¿iuj posedantoj a-nisoj da viroj kaj virinoj ; 15 tiel, 
de bienoj aú domoj vendis ilin, kaj ke oni elportis la malsanulojn sur la 
alportis la prezon de la venditajoj stratojn kaj kusigis ilin sur litoj kaj 
35 kaj metis gin antaü la piedoj de la kanapoj, por ke ¿e la preterpaso de 
apostoloj; kaj estis disdonate al ¿iu Petro, almenaú lia ombro ombru iun 
laü cíes aparta bezono. el ili.     16 Kunvenis ankaú en Jeru- 

36 Kaj Jozef, kiu de la apostoloj salemon la amaso el la ¿irkaüaj urboj, 
estis alnomita Barnabas (tio estas, portante malsanulojn kaj la turment- 
Filo de Konsolo), Levido, Kiprano atajn de malpuraj spiritoj, kaj ciuj 
laú     sia     naskigo,      37   posedante estis sanigitaj. 
kampon, vendis gin, kaj alportis la 17 Sed starigis la ¿efpastro, kaj 
prezon kaj metis gin antaú la piedoj ciuj, kiuj estis kun li (tio estas la 
de la apostoloj. sekto de la Sadukeoj), kaj ili plenigis 
5 SED unu viro, nomata Ananias, de jaluzo, 18 kaj jetis manojn sur 

kun sia edzino Sapñra vendis la apostolojn, kaj metis ilin en la 
posedajon, 2 kaj retenis iom publikan gardejon. 19 Sed angelo 

el la prezo, kun la konsento de de la Eternulo nokte malfermis la 
sia edzino, kaj iun parton alportis pordojn de la karcero, kaj elkondukis 
kaj metis antaü la piedoj de la ilin, kaj diris: 20 Iru, kaj staru kaj 
apostoloj. 3 Sed Petro diris: Ana- parolu en la templo al la popólo 
mas, kial Satano plenigis vian ciujn vortojn pri ci tiu Vivo. 21 Kaj 
koron tiel, ke vi mensogas al la tion aúdinte, ili eniris ce la tagigo 
Sankta Spirito kaj retenas iom el la en la templon kaj ekinstruis. Sed 
prezo de la bieno ? 4 Dum gi restis, venis la ¿efpastro, kaj tiuj, kiuj estis 
cu gi ne estis via ? kaj post la kun lí, kaj kunvokis la sinedrion kaj 
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la tutan senaton de la Izraelidoj, kaj peligis. 38 Kaj nun mi dirás al vi: 
sendis al la malliberejo, por ilin Detenu vin de ci tiuj homoj, kaj lasu 
venigi. 22 Sed la oficistoj venis, ilin; ¿ar, se ¿i tiu intenco aú ci tiu 
kaj ne trovis ilin en la karcero, kaj laboro estas de homoj, gi renvers- 
ili revenís kaj rakontis, 23 dirante : igos ; 39 sed se gi estas de Dio, 
Ni ja trovis la malliberejon álosita vi ilin ne povos renversi; aü eble iel 
tute fortike, kaj la gardistojn starantaj vi trovigos batalantaj kontraú Dio. 
antaü la pordoj ; sed malferminte, ni 40 Kaj ili konsentis kun li; kaj 
trovis interne neniun. 24 Kiam do alvokinte la apostolojn kaj batinte 
la kapitano de la templo kaj la ilin, ili ordonis, ke ili ne parolu en la 
tefpastroj aüdis ¿1 tiujn vortojn, ili nomo de Jesuo, kaj Hberigis ilin. 
embarasigis pri ili, kio farigos el tiu 41 Sed ili foriris de antaü la sinedrio, 
alero. 25 Tiam iu venis, kaj sciigis gojante, ke ili estis jugitaj indaj suferi 
al ili: Jen la viroj, kiujn vi metis en la malhonoron pro la Nomo. 42 Kaj 
karceron, estas en la templo, kaj ciutage en la templo kaj dome ili ne 
ataras kaj instruas la popolon. ¿esis instruí kaj prediki Jesuon, la 
26 Tiam foriris la kapitano kun la Kriston. 

KAJ en tiuj tagoj, kiam la nombro oficistoj,   kaj   alkondukis    ilin   sen' g% KAJ en tiuj tagoj, kiam la nomDro 
Eerforto ; ¿ar ili timis la popolon, por; n de la disciploj multigis, farigis 

e ili ne estu prijetitaj per stonoj.l^' murmurado de la Grekaj Judoj 
27 Kaj oni alkondukis ilin kaj starigis kontraú la Hebreaj pro tio, ke iliaj 
ilin antaú la sinedrio. Kaj la ¿ef- vidvinoj estas preterlasataj en la 
pastro ilin demandis, 28 dirante :: ciutaga servado. 2 Kaj la dek du, 
Ni severe ordonis al vi, ké vi ne in- alvokinte la amason de la disciploj, 
struu en ¿i tiu nomo; kaj jen vi! diris: Ne estas dezírinde, ke ni 
plenigis Jerusalemon per via in- forlasu la vorton de Dio, por serví 
struado, káj intencas survenigi sur nin íe tabloj. 3 Tial elseríu, fratoj, 
la sangon de tiu homo. 29 Tiam el inter vi sep homojn, bone atestatajn, 
Petro kaj la apostoloj responde diris : | plenajn de la Spirito kaj de sago, 
Oni devas obei Dion prefere ol kiujn ni difinos por tiu afero. 4 Sed 
homojn. 30 La Dio de niaj patroj ni persistes en pregado kaj la servado 
levis Jesuon, kiun vi pereigis, pend- de la Vorto. 5 Kaj tiu diro placis 
igante lin sur lignajo. 31 Lin altigis: al la tuta amaso; kaj ili elektis 
Dio per Sia dekstra mano, por esti Stefanon, virón plenan de fido kaj de 
Estro kaj Savanto, por doni al Izrael la Sankta Spirito, kaj Filipón kaj 
penton kaj pardonadon de pekoj. Prohoron kaj Nikanoron kaj Timonon 
32 Kaj ni estas atestantoj de ¿i tiuj kaj Parmenason, kaj Nikolaon, pro- 
vortoj, kíel ankaú estas la Sankta zeliton el Antionia; 6 tiujn ili star- 
Spirito, kiun Dio donis al tiuj, kiuj i gis antaü la apostoloj; kaj ¿i tiuj, 
Lin obeas. preginte, metis sur ilin la manojn. 

33 Kaj ili, aúdinte tion, estis pikitaj 7 Kaj la vorto de Dio kreskis, kaj la 
en la koro, kaj ili konsiligis, por nombro de la disciploj multigis treege 
pereigi ilin. 34 Sed unu Fariseo, en Jerusalem, kaj granda aro el la 
nomata Gamaliel, leginstruisto hon- pastroj obeis al la fido. 
orata ¿e la tuta popólo, ekstaris 8 Kaj Stefano, plena de greco kaj 
en la sinedrio, kaj ordonis, ke oni potenco, faris grandajn mirindajojn 
eksteren forigu la homojn por kelka kaj signojn inter la popólo. 9 Sed 
tempo. 35 Kaj li diris al ili: starigis iuj el la sinagogo nomata 
Izraelidoj, estu singardaj rílate al la Sinagogo de la Liberigitoj, kaj el 
¿i tiuj homoj pri tio, kion vi celas fari. la Kirenanoj kaj el la Aleksandríancj 
36 Car antaú ci tiuj tagoj levigis kaj el la homoj el Kilikio kaj Azio; kaj 
Teúdas, dirante, ke li estas ia ili diskutís kun Stefano. 10 Kaj ili 
persono; kaj al li aligis nombro da ne povis rezisti al la sageco kaj la 
viroj, ¿irkaú kvarcent; kaj li pereis; Spirito, per kiu li párolis. 11 Tiam 
kaj ciuj, kiuj lin obeis, dispeligis kaj ili subinstigis virojn, kiuj diris : Ni 
nuligis. 37 Post tiu levigis Judas, aüdis lin pároli blasfemajn vortojn 
Galilcano, en la tagoj de la registrado, kentraü Moseo kaj kontraú Dio. 
kaj fortiris post si homojn; li ankaú 12 Kaj ili incitís la popolon kaj la 
pereis, kaj ¿iuj, kiuj lin obeis, dis- pliagulojn kaj la skribistojn, kaj 
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irinte en la urbon Samario, proklamis I   25 Hi do, atestinte kaj parolintc la 
al ili la ÍCriston.     ó Kaj la homaniaso | vorton   de   la    Sinjoro,    revenís   a! 
unuannne atentis la parolojn de 
Filipo, ¡dam ili iin audis kaj _ vidis 
la signojn, kiujn li faris. 7 Car el 
multaj el ili, kiuj havis malpurajn 
spiritojn, ci tiuj elvenis, kriante per 
lauta voco; kaj multaj paralizuloj 
kaj lamuioj resanigis. 8 Kaj estis 
granda gojo en tiu urbo. 
9 Sed unu viro, nome Simon, jam 

antaúe faradis magion en la urbo kaj 
sorcadis la popolon de Samario, 
dirante, ke li estas iu granda; 
10 al li atentadis ili ciuj, de la mal- 
grandaj gis la grandaj, dirante : 
Ci tiu homo estas la granda potenco 
de Dio. 11 Kaj ili atentadis lin, car 
li jam de longe sorcis ilin per magiajoj. 
12 Sed kiam ili kredis al Filipo. 
predikanta la evangelion pri la regno 
de Dio kaj la nomo de Jesuo Kristo, 
ili baptigis, viroj kaj vinnoi. 13 Kaj 
Simon mem ankaü kredis; kaj kiam li 
baptigis, li forte aligis al Filipo, kaj 
vidante signojn kaj grandajn mirakl- 
ojn farataj, li konfuzigis. 

14 Kaj la apostoloj en Jerusalem, 
aüdinte, ke Samario akceptis la 
vorton de Dio, sendis al ili Petron kaj 
Johanon; 15 kiuj, alveninte, pregis 
por ili, ke ili ricevu la Sanktan 
Spiriton, 16 car ankoraü sur neniun 
el ili li falis ; ili nur baptigis en la 
nomonde la Sinjoro Jesuo. 17 Tiam 
ili metis la manojn sur ilin, kaj ili 
ricevis la Sanktan Spiriton. 18 Kaj 
kiam Simon vidis, ke la Sankta 
Spirito estis donata per la surmetado 
de la manoj de la apostoloj, li pro- 
ponis al ili monon, 19 kaj diris: 
Donu ankaii al mi ¿i tiun rajton, 
por ke éiu ajn, sur kiun mi metos la 
manojn, ricevu la Sanktan Spiriton. 
20 Sed Petro diris al li: Via ar- 
gentajo iru kun vi en pereon, car vi 
pensis ricevi per mono la donacon de 
Dio. 21 Vi havas nek parton nek 
loton en tiu afero, car via koro ne 
estas rekta antaü Dio. 22 Pentu do 
pri tiu via malboneco, kaj pregu al la 

Jerusalem, kaj predikis la evangelion 
al multaj vilagoj de la Samarianoi. 

20 Sed angelo de la Eternulo párolis 
al Filipo, dirante: Levigu, kaj iru 
suden gis la vojo, kiu kondukas de 
Jerusalem al Gaza ; tio estas dezcrto. 
27 Kaj li levigis, kaj ekiris ; kaj jen 
viro, Etiopo, eünuko, potenculo sub 
Kandake, regino de la Etiopoj, kaj 
kiu estis super sia tuta trezoro. jam 
venis al Jerusalem, por adorklinigi; 
2S tiu vojagis returne, kaj, sidante 
en sia caro, legis la profeton Jcsaja. 
29 Kaj la Spirito diris al Filipo: 
Aliru, kaj aligu al tiu ¿aro. 30 Kaj 
Filipo alkuris, kaj aüdis lin legi la 
profeton Jesaja, kaj diris: Cu vi 
komprenas tion, kion vi legas ? 
31 Kaj tiu diris : Kiel mi povas, se 
neniu min gvidas ? Kaj li petis 
Filipon, ke li supreniru kaj sidigu 
kun li. 32 La peco de la Skribo, 
kiun li legis, estis jena : 

Li estis kondukata kiel safo al la 
buco; 

Kaj kiel safido muta antaü sia 
tondanto, 

Li ne malfermis sian buáon ; 
33 En  lia  humiligo  lia jugo  estis 

deprenita; 
Pri lia generacio kiu rakontos r 
Car lia vivo estas prenita for de 

la tero. 
34 Kaj la eünuko responde al Filipo 
diris: Mi petas vin, pri kiu párolis la 
profeto ci tion ? cu pri si, aú pri 
iu alia ? 35 Kaj Filipo malfermis 
sian buson, kaj komencante de tiu 
Skribo, predikis al li Jesuon. 36 Kr 1 
dum ili iiis sur la vojo, ili alvenis al iu 
akvo; kaj la eünuko diris: Jen estas 
akvo; kio malhelpas min baptigi ? 
37 Kaj Filipo diris: Se vi ¿redas 
per via tuta koro, tio estas permesata. 
Kaj li respondis : Mi kredas, ke Jesuo 
Kristo estas la Filo de Die. 38 Kaj 
li ordonis, ke la caro haltu, kaj iii 
ambaú malsupreniris en la akvon, 
Filipo kaj la eünuko; kaj li  baptis 

•W" 

Eternulo, se eble la pensó de vía koro lin. 39 Kaj kiam ili supreniris el la 
estu pardonita al vi. 23 Car mi; akvo, la Spirito de la Eternulo for- 
vidas, ke vi estas en la galo de ; kaptis Filipon; kaj la eünuko ne plu 
maldolceco kaj en la kateno de! lin vidis, kaj li iris sian vojon, 
maljusteco. 24 Kaj Simon responde ; gojante. 40 Sed Filipo trovigis en 
diris : Pregu vi al la Eternulo por mi, | Aádod ; kaj trapasante, li predikis 
ke trafu min neniom el tio, pri kio vi I la evangelion en ciuj urboj, gis li 
párolis. j alvenis en Cezareap. 
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/g\ KAJ Saúlo, ankoraü spirantc ricevis vidpovon, kaj levigis kaj 
U minacojn kaj mortigon kontraü baptigis; 19 kaj preninte nutrajon, 
•^ la disciploj  de la Sinjoro, iris al I !i refortigis. 
la cefp.istro, 2 kaj petis de li ; Kaj dum kelke da tagoj li íesiis kun 
teteroir. al la sinagogoj en Damasko, i la disciploj en Dainaskc. 20 Kaj 
por ke, se li eble ¿rovos honiojn, ¡ en la sinagogoj li tuj picklamis 
aliftintajn al la Vojo, cu virojn aú Jesuon, ke li estas la Filo de Dio. 
rirlnojn, li alkondukn ilin katenitajn 21 Kaj miregis ciuj, kiuj lin aüdis, 
al Jerusalem. 3 Kaj dum li vojagis, kaj ili diris : Cu li ne estas tiu, kiu en 
li alproksimigis al Damasko; kaj Jerusalem pereigis tiujn, kiuj vokis 
subite ekbrilegis cirkaú li lumo el la ci tiun r.omon t kaj li venis ci tien 
cielo; 4 kaj li falis sur la teron, por tio, ke li konduku ilin katenitajn 
kaj aüdis vocon dirantan al li: Saülo, antaü la cefpastrojn. 22 Sed Saúlo 
Saúlo, kial vi min persekutas ? des pli fortigis, kaj li konfuzis la 
< Kaj 11 diris: Kiu vi estas, ho Judojn lofcantajn en Damasko, pruv- 
Sinjoro r    Kaj  tiu   diris :  Mi  estas  ante, ke tiu estas la Kristo. 
Ílesuo, kiun vi persekutas ; 6 sed 23 Kaj post la paso de multaj tagoj, 
evigu, kaj eniru en la urbon, kaj estos la Judoj kune konsiligis, por lin 
dirite al vi, kion vi devas fari. 7 Kaj mortigi; 24 sed ilia konspiro sciigis 
liaj kunvojagantoj staris mutaj, aüd- al Saülo. Kaj ili observadis la 
ante la vocon, sed vidante neniun. pordegojn tage kaj nokte, por lin 
8 Kaj Saülo levigis de la tero; kaj mortigi; 25 sed liaj disciploj prenis 
kiam liaj okuloj malfermigis, li vidis lin nokte, kaj mallevis Un tra la urba 
nenion; kaj ili kondukis lin je la muro, malsupren lasante lin en 
mano, kaj venigis lin en Damaskon.  korbego. 
LKaj 11 estis sen vidpovo tri tagojn ;    26 Kaj kiam 11 venis en Jerusalemon, 

j ne mangis, nek trinkis. li provls aligi al la disciploj ; kaj ciuj 
/-lo Kaj en Damasko estis unu disciplo lin timis, ne kredante, ke li estas 
' nomata Ananias; kaj la Sinjoro diris disciplo.    27 Sed   Barnabas   prenis 

al   li   en   vizio;   Ananias.    Kaj   li lin, kaj kondukis lin al la apostoloj, 
respondis: Jen mi, Sinjoro.     11 Kaj  kaj rakontis al ili, kiel li sur la vojo 
la Sinjoro diris al li: Levigu, kaj iru vidis la Sinjoron, kiu ankaü párolis 
sur   la   straton,    kiun   oni   nomas al 11, kaj kiel en Damasko li sentime 
Rekta,   kaj   sercu   en   la   domo   de   párolis en la nomo de Jesuo.     28 Kaj 
Judas    virón,    nomatan    Saülo,    el  ti estis kun ili, enirante kaj elirante 
Tarso; car jen li pregas ;    12 kaj li  en Jerusalem,   29 kaj sentime predik- 
vidis virón, nomatan Ananias, enir- ante   en   la   nomo   de   la   Sinjoro; 
antan kaj metantan sur lin la manojn,  kaj 11 párolis kaj disputadis kontraü 
por ke li ricevu vidpovon.     13 Sed  la Grekaj Judoj; sed ili entreprenis 
Ananias respondis: Sinjoro, mi aüdis  mortigi lin.    30 Kaj la fratoj, eksci- 
de  multaj   pri  c¡  tiu viro,  kiom  da  inte  tion,  kondukis  lin al Cezarea, 
malbono li  faris kontraü viaj sankt-   kaj forsendis lin al Tarso, 
uloj   en   Jerusalem;     14 kaj   ci  tic     31 Kaj la eklezio tra la tuta Judujo 
li havas de la cefpastroj aútoritatcn   kaj Galileo kaj Saroraio havis pacón 
kateni ¿iujn, kiuj vokas vian nomon.   kaj  ricevis  edifon;  kaj  iradante  en 
IS Sed la Sinjoro diris al li: Ekiru,  la timo de la Sinjoro kaj en la konrolo 

"    --*•--    ~t-i*nt*   ¡ir.   nor   mi.   de la Sankta Spirito, gi kreskis. 32 Kaj dum Petro trairis ¿iujn 
regionojn, li ankaü malsupreniris 
al   la   sanktuloj   logantaj   en   Lida. 
33 Kaj tie li trovis unu virón, nomatan 
Eneas, kiu kuiariis en sia lito jam 
ok  jarojn;   car   li   estis   paralizulo. 
34 Kaj Petro diris al li: Eneas, Jesuo 
Kristo vin sanigns; levigu, kaj ordigu 
vian liton.    Kaj li tuj levigis^   35 Kaj 

IS Sed la sinjoru un» ... ...   
¿ar li estas elektita ilo por mi, 
por porti mian nomon antaü la 
nacianoj kaj la regoj kaj la Izrael- 
idoj; 16 ¿ar mi montros al li. kiom li 
devas suferi pro mía nomo. '7 Kaj 
Ananias ekiris, kaj eniris en la 
domon, kaj metinte sur lin la manojn, 
diris: Frato Saúlo, min sendis la 
Sinjoro Jesuo, kiu aperis al vi en la vojo, laü kiu vi venis, por k<; vi ricevu  vian liton.    Kaj 11 tuj levi^i?.    J3 ..-., 
vidpovon  kaj  plenigu  de  ia Sankta' ciuj l<-£antaj en Lida kaj en Saron lin 
Spirito.     18 Kaj   tuj    fulis   de   liaj i vidis, kaj turnigis al la Sinjoro. 
okuloj   kvazaü   slcvr.moj;   k:-.j   li   tni'   36 Kaj estis en Jafo unu disciplino, 
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suferado, kiu okazis pro Stefano, 
vojagis gis Fenikio kaj Kipro kaj 
Antiofiia, priparolante la vorton al 
neniu lcrom nur Judoj. 20 Sed iuj 
el ili, viroj el Kipro kaj Kireno, 
veninte en Antiofiian, párolis al la 
Grekoj ankaü, predikante la Sinjoron 
Jesuo. 21 Kaj la mano de la Sin- 
joro estis kun ili; kaj granda nombro 
kredis kaj turnigis al la Sinjoro. 
22 Kaj la raporto pri tio estis aüdita 
de la eklezio, kiu estis en Jerusalem ; 
kaj ili forsendis Barnabason ¿is 
Antiofiia, 23 li, veninte, kaj vidante 
la gracon de Dio, gojis ; kaj li admonis 
ilin ciujn, ke kun korfirmeco ili restu 
fidelaj al la Sinjoro; 24 car li estis 
bona viro, kaj plena de la Sankta 
Spirito kaj de fido ; kaj multo da homoj 
aldonigis al la Sinjoro. 25 Kaj li 
iris al Tarso, Dor serci Saiilon; 
26 kaj trovinte, ii kondukis lin al 
Antiofiia. Kaj dum tuta jaro ili 
kunvenadis kun la eklezio, kaj 
instruís grandan aron da homoj ; kaj 
en Antiofiia la disciploj unue nomigis 
Kristanoj. 
27 Kaj en tiuj tagoj profetoj el 

Jerusalem vojagis al Antiofiia. 
28 Kaj starigis unu el ili, nomata 
Agabo, kaj deklaris per la Spirito, 
ke estos granda malsato tra la tuta 
mondo; kaj tio okazis en la tagoj de 
Klaúdio. 20 Kaj la disciploj decidís, 
ke ciu laú sia bonstato sendu helpon 
al la fratoj, kiuj logis en Judujo; 
30 tion ankaü ili faris, sendante al la 
presbiteroj per la manoj de Barnabas 
kaj Saúlo. 
•a fj KAJ cirkaú tiu tempo la rego 
I x. Herodo etendis siajn manojn, 
* *• por premi iujn el la eklezianoj. 

2 Kaj li mortigis per glavo Jakobon, 
la fraton de Johano. 3 Kaj vidinte, 
ke tio placas al la Judoj, li plue aldonis 
la areston de Petro. Kaj tiam estis 
la tagoj de macoj. 4 Kaj kaptinte 
lin, li metis lin en malliberejon, 
transdonante lin al kvar kvaroj da 
soldatoj, por gardi lin, intencante 
elkonduki lin post la Pasko al la 
popólo. S Tial Petro estis gardata 
en la malliberejo; sed prego por li 
estis fervore farata de la eklezio al 
Dio. 6 Kaj kiam Herodo intencis 
elkonduki   lin,   en   tiu   sama   nokto 

s 

7. Kaj jen apudstaris angelo de la 
Eternulo, kaj lumo ekbrilis en la 
cambro; kaj li frapis la flankon de 
Petro, kaj vekij lin, dirante : Levit^u 
rapide. Kaj liaj katenoj defalis cíe 
liaj manoj. 8 Kaj la angelo diris 
al li: Zonu vin, kaj allígu viajn 
sandalojn. Kaj li faris tion. Kaj li 
diris al li: Jetu cirkaú vin vían 
mantelon kaj sekvu min. 9 Kaj li 
eliris, kaj sekvis ; kaj li ne sciis, ke 
reala estas tio, kion faris la angelo, 
sed li pensis, ke li vidas vizion. 
:o Kaj trapasinte la unuan postenon 
kaj la duan, ili venís al la fera pord- 
ego, kiu kondukas en la urbon; kaj 
gi malfermí¿is al ili propramove ; kaj 
ili eliris, kaj pasis laúlonge de unu 
strato; kaj la angelo tuj foriris de li. 
11 Kaj Petro, rekonsciiginte, diris: 
Nun mi certe scias, ke la Eternulo 
elsendis Sian angelón kaj liberigis 
min el la mano de Herodo kaj el la 
tuta atendado  de  la  popólo  Juda. 
12 Kaj pripensinte, li venís al la 
domo de María, la patríno de Johano, 
alnomata Marko, kíe estis multaj 
kunvenintaj kaj pregantaj. 13 Kaj 
kiam li frapis ce la pordo de la 
pordego, venís knabino nomata Roda, 
por aúskultí, 14 kaj rekonante la 
voéon de Petro, Si pro gojo ne mal- 
fermis la pordegon, sed enkuris, kaj 
diris, ke Petro staras antaü la pordego. 
15 Kaj oni diris al ¿i: Vi frenezas. 
Sed si persiste certigis, ke tiel estas. 
Kaj   ili   diris:   G¡   estas  lia  angelo. 
16 Sed Petro daúrigis la frapadon ; 
kaj ili, malferminte, vidis lin, kaj 
miregis. 17 Sed li gestis per la 
mano, ke ili silentu, kaj rakontis al ili, 
kiamaniere la Eternulo elkondukis 
lin el la malliberejo. Kaj li diris : 
Sciigu pri tio Jakobon kaj la fratojn. 
Kaj li foriris, kaj iris al alia loko. 
18 Kaj kiam tagigis, farigis ínter la 
soldatoj ne malgranda ekscitigo, kio 
farigis kun Petro. 19 Kaj Herodo, 
sercinte kaj ne trovinte lin, ekzamenis 
la gardistojn, kaj ordonis forkonduki 
ilin al morto. Kaj li vojagis el 
Judujo al Cezarea, icaj tie rp«tis iom 
da tempo. 

20 Kaj li estis tre kolera kontraü la 
homoj de Tiro kaj Cidon ; kaj ili venis 

        unuanime al li, kaj.akirintelafavoron 
Petro dormís inter du soldatoj, ligite ! de Blasto. la rega ¿ambelano, petis 
per du katenoj; kaj gardistoi antaü   paeon,   car  ilia  lando  estis  nútrate 
la    pordoj    gardis   la   malliberejon. | de la lando de la regó. 
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21 Kaj en 

dlflnita tago Herodo, vestlta en regaj 13 Sed Paulo kaj liaj akompanantoj 
vestoj, sídís sur tribunala segó kaj eksipiris de Pafos kaj venis al Perga 
deklamis al ili. 22 Kaj la popólo en Pamñlio; kaj Johano forlasis ilin 
kriis : Gi estas voco de dio, kaj ne de kaj reiris al Jerusalem. 14 Sed ili, 
homo. 23 Kaj angelo de la Eternulo trapasante de Perga venis al Antiofiia 
tuj frapis lin, pro tio, ke li ne donis al en Pisidio ; kaj en la sabato ili eniris 
Dio la gloron ; kaj mángate de vermoj, en la sinagogon, kaj sidigis. 15 Kaj 
li senspirigis. post   la   legado   de   la   lego   kaj   la 

24 Sed la vorto de Dio kreskis kaj profetoj, la sinagogestroj sendisal ili, 
pligrandigis. dirante: Fratoj, se estas ce vi vorto 

25 Kaj Barnabas kaj Saúlo revenís de admono por la popólo, parolu. 
de Jerusalem, plenuminte sian serv- 16 Kaj Paulo, stariginte kaj gestinte 
adon, kondukante   kun   si  Johanon,   per la mano, diris : 
kiu estis alnomata Marko. Izraelidoj, kaj vi, kiuj timas Dion, 
^ A KAJ en Antiofiia, en la tiea aúskultu. 17 La Dio de ti tiu 
I "4 eklezio, estis profetoj kaj popólo Izrael elektis niajn patrojn, 
* *•' instruistoj, Barnabas, kaj kaj altigis la popolon dum la logado 
Simeon, nomata Niger, kaj Lucio, la en Egiptujo, kaj per alta brako el- 
Kirenano, kaj Manaen, kunvartito de kondukis ilin el tie. 18 Kaj en la 
latetrarno Herodo, kaj Saúlo. 2 Kaj daúro de cirkaú kvardek jaroj Li 
dum ili faris servon al la Sinjoro toleris ilian konduton en la dezerto. 
kaj fastis, la Sankta Sp,.ito diris : 19 Kaj eksterminte sep naciojn en la 
Apartigu al mi Barnabason kaj lando Kanaana, Li donis al ili ilian 
Saúlon por tiu laboro, al kiu mi ilin landon kiel heredon por cirkaú 
vokis. 3 Tiam, fastinte kaj preginte kvarcent kvindek jaroj ; 20 kaj post 
kaj metinte sur ilin la manojn, ili tio Li donis jugistojn gis la profeto 
forsendis ilin. Samuel.    21 Kaj    poste    ili    petis 

4 Kaj  ci  tiuj,  forkondukite  de  la regon; kaj Dio donis al ili Saulon, 
Sankta    Spirito,    rnalsupreniris    al  filón   de  Kis, virón el la  tribo de 
Seleúkia; kaj de tie ili sipíris al Kipro.   Benjamen, por kvardek jaroj.   22 Kaj 
5 Kaj  estante en  Salamis, ili  pro-  formetinte lin, Li levis al ili Davidon 
IclamislavortondeDioenlasinagogoj   kiel regon, pri kiu Li párolis, atest- 
de la  Judoj; kaj ¡li havis Johanon  ante: Mi trovis Davidon, filón de Jisaj, 
kiel   helpanton.    6 Kaj  trairinte  la virón lcü Mía koro; li plenumosMian 
tutan insulon gis Pafos, ili trovis unu  tutan volon.     23 El lia idaro Dio laú 
magiiston, Judan faisán profeton, kies  promeso venigis al Izrael Savant on, 
nomo estis Bar-Jesuo,     7 kiu estis   Jesuon,      24 kiam      Johano     jam 
kun   la   prokonsulo   Sergio   Paulo,  predikis antaü lia alveno la bapton 
prudente viro.    Ci tiu venigis al si  de  pento al la tuta popólo  Izrael. 
Barnabason kaj Saúlon,  kaj  deziris  25 Kaj  dum  Johano  plenumis sian 
aúdi    la    vorton    de    Dio.     8 Sed  kuradon, li diris : Kiu vi supozas, ke 
kontraüstaris al ili Elimas, lamagiisto mi estas ? mi ne estas tiu.   Sed jen 
(íar tion signifas lia nomo), penante  venas post mi unu, al kiu mi ne estas 
deturni la prokonsulon for de la fido.  inda   malligi   la   sandalojn   de   la 
9 Sed Saúlo, kiu estas Paulo, píen-   píedoj.     26 Fratoj, idoj el la raso de 
igite de la Sankta Spirito kaj fikse   Abraham, kaj tiuj ínter vi, kiuj timas 
rigardante    lin,     10 diris :    Ho    vi,   Dion, al ni estas sendita la vorto de 
plena de cia trompo kaj  ruzemeco,   ci tiu savo.     27 Car la logantoj en 
filo   de   diablo,   malamiko   de   cia  Jerusalem kaj iliaj regantoj ne konis 
justeco,  cu vi  ne  ¿esos  defleksi  la  lin; kaj kondamnante lin, ili plenumis 
rektajn vojojn de la Sinjoro ?     11 Kaj  la  voéojn  de  la  profetoj  ciusabate 
nun jen la mano de la Sinjoro estas  legatajn.      28  Kaj   trovinte    en    li 
sur vi, kaj vi estos blinda, ne vidante  nenian kaüzon de morto, ili temen 
la sunon dum kelka tempo.    Kaj tuj   petis   Pilaton   mortigi   lin.     29 Kaj 
falis sur lin nebulo kaj mallumo, kaj   plenuminte   ¿ion,   kio   estis   skribita 
cirkaúvagante, li sercis mankonduk-  pri li, ili forprenis lin de la lignajo 
antojn.     12 Tiam la prokonsulo, vid-  kaj  metis  lin  en  tombon.     30 Sed 
inte la okazíntajon, kredis, mirigite   Dio levis lin el la mortintoj;     31 kaj 
de la ¡iistruado de la Sinjoro. j 'i estis vidata multajn tagojn de tiuj, 
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urboj tiujn, kiuj iin predikas, legate 
en la sinagogoj ¿¡usábate. 

22 Tiam al la apostoloj kaj presbi- 
teroj kun la tata eklezio sajnis bone 
elektl virojn el inter si kaj sendi ilin 
al Antiofiia kun Paulo kaj Barnabas : 
nome Judas, alnomata Barsabas, kaj 
Silas, viroj konataj inter la fratoj ¡ 
23 kaj ili sendis per ili la jenan 
leteron : La apostoloj kaj presbiteroj, 
al la fratoj, kiuj estas el la nacianoj 
en Antioflia kaj Sirio kaj Kilikio, 
kun saluto : 24 Car ni aúdis, ke iuj 
el ni fcenis via per vortoj maltran- 
kviligaj por viaj animoj, al kiuj ni ne 
ordonis tion, 25 sajnis bone al ni 
unuanime, ke ni elektu virojn kaj 
sendu ilin al vi kun niaj amataj 
Barnabas kaj Paulo, 26 hotnoj, kiuj 
riskis siajn vivojn pro la nomo de 
nia Sinjoro Jesuo Kristo. 27 Ni 
do sendis Judason kaj Silason, kiuj 
ankaú mem buse diros tion saman. 
28 Car al la Sankta Spirito kaj al ni 
sajnis bone metí sur vin nenian 
alian sargon, krom la jenaj necesaj 
aferoj: 29 ke oni sin detenu de 
idoloferitajoj kaj de sango kaj de 
sufokitajoj kaj de mal¿asteco; se vi 
vin gardos kontraú tio, vi bone agos. 
Adiaú 1 

33 Ili do, forsendite, iris al Antioñia; 
kaj kunveniginte la amason, ili 
transdonis la leteron. 31 Kaj leginte 
gin, ili gojis pro la konsolo. 32 Kaj 
Judas kaj Silas, kiuj estis ankaú 
mem profetoj, konsolis la fratoj n per 
multe da parolo kaj firmigis ilin. 
33 Kaj pasiginte kelkan tempon, ili 
kun paco foriris de la fratoj al siaj 
forsendintoj. (34 Tamen placis al 
Silas tie restadi.) 35 Sed, Paulo kaj 
Barnabas restis en Antioñia, instru- 
ante kaj predikante, kun multaj aliaj, 
la vorton de la Sinjoro. 

36 Kaj post kelke da tagoj Paulo 
diris al Barnabas : Ni reiru, kaj vizitu 
niajn fratojn en ciu urbo, kie ni 
proklamis la vorton de la Sinjoro, 
kaj vidu, kiel ili fartas. 37 Kaj 
Barnabas konsilis kunpreni Johanon, 
alnomatan Marko. 38 Sed Paulo 
ne aprobis kunpreni tiun, kiu sin 
fortiris de ili en Pamfilio, kaj ne 
kuniris en la laboron. 39 Kaj farigis 
disputo, tiel ke ili disigis unu de 
la alia; kaj Barnabas, kunprenante 
Markon, sipiris al Kipro; 40 sed 
Paulo,     elektinte     Silason,     foriris, 

konñdite de la fratoj al la graco de 
Dio.     41  Kaj   li   iris   tra   Sirio   kai 
Kilikio, ñrmigante la elcleziojn. 
.• f%   KAJ   li  venís   al   Derbe   kaj 
I r% Listra; kaj jen tie estis unu 
* '^ disciplo, nomata Timoteo, filo 
de kredanta Judino kaj de Creka 
patro. 2 Tiu estis bone atestata 
de la fratoj en Listra kaj Ikonio. 
3 Tiun Paulo deziris, ke li foriru kun 
li, kaj li prenis kaj cirkumcidis lin pro 
la Judoj, kiuj estis en tiuj regionoj; 
car ciuj sciis, ke lia patro estas 
Greko. 4 Kaj dum ili trapasis la 
urbojn, ili transdonis al ili por 
observado la dekretojn, deciditajn de 
la apostoloj kaj presbiteroj en Jeru- 
salem. 5 Tiel la eklezioj firmigis en 
la ñdo, kaj kreskis laünombre ciutage. 

6 Kaj ili trairis la Frigian kaj 
Galatujan regionon, malpermesite de 
la Sankta Spirito priparoli la vorton 
en Azio; 7 kaj veninte apud Misia, 
ili klopodis eniri en Bitinion, kaj la 
Spirito de Jesuo tion ne permesis al 
ili; 8 kaj pasinte preter Misia, ili 
malsupreniris al Troas. 9 Kaj vizio 
aperis al Paulo dum la nokto: viro 
Makedona staris, kaj petegis lin, 
dirante: Transpasu al Makedonujo, 
kaj nin helpu. 10 Kaj post kiam li 
vidis la vizion, ni tuj penis foriri 
en Makedonujon, konkludinte, ke 
Dio vokis nin, por prediki al ili la 
evangelion. 

11 Tial, ekáipirinte de Troas, ni 
rekte veturis al Samotrake, kaj la 
sekvantan tagon al Neapolis; 12 kai 
de tie al Filipi, kiu estas kolonio. 
cefurbo de la Makedonuja provinco; 
kaj en tiu urbo ni restis dum kelke 
da tagoj. 13 Kaj en la sabato ni 
eliris ekster la pordegon apud rivero, 
kie, ni supozis, estis kunvenejo por 
pregado; kaj ni sidigis, kaj párolis 
al la virinoj kunvenintaj. 14 Kaj 
unu virino, nomata Lidia, vendistino 
de purpuro, el la urbo Tiatira, 
adorantino de Dio, nin aúdis; sian 
koron la Sinjoro malfermis, por atenti 
la parolojn de Paulo. 15 Kaj kiam 
si estis baptita, kun sia familio, si nin 
petegis, dirante: Se vi jugas min 
fidela al la Sinjoro, venu, kaj logu 
en mía domo.    Kaj ¿i devigis nin. 

16 Kaj kiam ni iris al la kunvenejo 
por pregado, renkontis nin unu 
knabino, kiu havis orakolan spiriton 
kaj  kiu per augurado alportadis al 

LA AGOJ 16. 17—17. 11 

siaj mastroj multan gajnon. 17 Sil 35 Sed kiam tagigis, la urbestroj 
sekvis Paúlon kaj nin, kaj kriadis, sendis la liktorojn, por diri: Forliber- 
dirante : Tiuj hoinoj estas servistoj de | igu tiujn homojn. 36 Kaj la malliber- 
Dio la Plcjalta, kiuj proklamas al vi' ejestro raportis la vortojn al Paulo : 
vojon de suvo. 18 Kaj tion ¿i faris La urbestroj jus sendis, por ke vi 
dum multe da tagoj. Sed Paulo, forliberigu ; tial nun elvenu kaj foriru 
íagrenite, turáis sin, kaj diris al la pace. 37 Sed Paulo diris al ili: 
spirito: Mi ordonas al vi en la nomo de Hi publike vergobatis nin ne kou- 
Jesuo ¡Cristo, ke vi eliru el si. Kaj damnitajn, kvankam ni estas Romanoj, 
gi eliris en tiu sama horo. kaj nin jetis en malliberejon ; kaj cu 

19 Sed siaj mastroj, vid inte, ke ili nun eljetas nin kase ? tute ne; 
eliris la espero de ilia gajno, kaptis ili mem venu kaj forkonciuku nin. 
Paúlon kaj Silason, kaj trenis ilin¡ 38 Kaj la liktoroj raportis tiujn 
en la placon al la regantoj, 20 kaj 1 vortojn al la urbestroj ; kaj ci tiuj 
kondukiate ilin al la urbestroj, diris : l timis, aúdante, ke ili estas Romanoj; 
Ci tiuj homoj treege maltrankviiigas' 39 kaj ili venís kaj petegis ilin, kaj, 
rúan urbon, estante Judoj, 21 kaj | elkondukinte ilin, petis, ke ili foriru 
ili proklamas morojn, kiujn ne decas 1 de la urbo. 40 Kaj ili eliris el la 
-. >¡  „„i, far¡ oor íii¡ yuj estas • •    — i_ j„„„„ ili proklamas muiugu, »».,..  
akcepti nek tari por ni, kiuj estas 
Romanoj. 22 Kaj la popólo amase 
sin kolektis kontrau ili; kaj la 
urbestroj, forsirinte de ili la vestojn, 
ordonis, ke oni vergobatu ilin. 23 Kaj 
metinte sur ilin multajn batojn, ili 
Jetis ilin en malliberejon, ordonante 
al la estro de la malliberejo, ke li 
forte gardu ilin; 24 kaj li, ricevinte 
tiun ordonon, jetis ilin en la internan 
L-arceron kaj fiksis iliajn piedojn en la 
»—1—      -' "5»H «rkaü la noktomezo 

de la urbo.    40 ivaj m cm.¡> »..  
malliberejo, kaj eniris en la domon 
de Lidia; kaj vidinte kaj konsolinte 
la fratojn, ili foriris. 
nKAJ vojaginte tra Amnpolis 

kaj Apolonia, ili alvenis en 
Tesalonikon, kie estis sin- 

agogo de la Judoj; 2 kaj laü sia 
kutimo Paulo eniris al ili, kaj dum tri 
sabatoj li rezonadis kun ili el la 
Skriboj, 3 klarigantc kaj montrante, 
ke la Kristo devis suten kaj relevigi 
 »'-»-i   i-!>i  riirante: Ci tiu irarceron kaj ñksis iliajn piedojn en la ke la «wnsiu u^..„  ,   w^-.p. 

trabón.    25 Sed ¿irkaú la noktomezo el la mortintoj, kaj dirante : Ci tiu 
Paulo kaj Silas pregis kaj himnis al  Jesuo, kiun mi predikas al vi, estas 
Dio, kaj la katenitoj aüskultis ilin; la Kristo.    4 Kaj  unuj  el ili estis 
26 kaj subite farigis granda tertremo, konvinkitaj, kaj kunsortigis kun Paulo 
• •-i •— 1., f„r,Hatn<.ntoi de la mallib- kaj Silas ; kaj el la piaj Crekoj granda amaso, kaj el la cefaj virinoj ne mal- 

multaj.    5 Sed la  Judoj,  enviante, 
varbis   kelkajn   malnoblulojn   el   la 
popolaco, kaj, kolektinte homamason, 
— i»i<r¡« ia urbon: kaj  atakinte 

26 kaj subite tangís grauu* ...... , 
tiel ke la fundamentoj de la mallib- 
erejo skuigis; kaj tuj ciuj pordoj 
malfermigis, kaj  cies  katenoj  falis. 
27 Kaj la malliberejestro, vekiginte, 
kaj vidante la pordojn de la karcero 
—"——¡»->¡    uiiiris  sian  glavon  kaj 

27 Kaj la maiUDerejcsnu,  .*.«.„  kaj vidante la pordojn de la karcero I popolaco, kaj, kolektinte ntnuaui*>av~, 
malfermitaj,  eltiris sian glavon  kaj] cntumultigis la urbon; kaj  atakinte 
volis mortigi sin, supozante, ke la la   domon   de   Jason,   ili   klopodis 
malliberuloj forkuris.    28 Sed Paulo elkonduki ilin al la popólo.    6 Sed 
vokis per lauta voco, dirante : Nenian ne trovinte ilin, ili trenis Jasonon kaj 
malbonon faru al vi, car ni ciuj estas kelkajn fratojn antaú la urbestrojn, 
ci tie.    29 Kaj veniginte lumilon, li kriante: Tiuj samaj, kiuj renversis la 
ensaltis,    kaj,   tremante    de   timo, tutan mondón, atestas ankaú ci tie j 
klinigis antaü Paulo kaj Silas,   30 kaj 7 ilin  Jason  akceptis ;   kaj   ili  ciuj 
kondukis   ilin   eksteren,  kaj   diris: agas kontraú la dekretoj de Cezaro, 
Sinjoroj, kion mi devas far i, por esti dirante, ke estas alia regó,  Jesuo. 
savita ?    31 Kaj ili diris: Kredu al 8 Kaj ili maltrankviligis la homamason 
la Sinjoro Jesuo, kaj vi estos savita,  kaj  la  urbestrojn,  kiuj  tion aúdis. 
vi kaj via familio.   32 Kaj ili párolis la 9 Kaj ¿i tiuj, ricevinte garantiaion de 
vorton de la Sinjoro al li kaj al ciuj   Jason kaj la aliaj, liberigis ilin. 
en lia domo.   33 Kaj li kondukis ilin en     10 Kaj la fratoj tuj f orsendis Paúlon 
tiu sama nokta horo kaj lavis al ili la  kaj   Silason   nokte   al   Berea;   kaj 
batovundojn; kujbaptigissenprokraste  alveninte tien, ili iris en la sinagogon 
li kaj ciuj liaj domanoj.   34 Kaj li kon-  de la Judoj.     11 Kaj ci tiuj estis pli 
dukis ilin en sian domon, kaj arangis: noblaj  ol  la Tesalonikanoj,  car  ili 
por ili mangotablon, kaj tre gojis kun aki-optis la vorton kun plena fervoro, 
sia tuta domanaro, ekkredinte al Dio. i kaj ciutage esploris la Skribojn, por 
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ankaú el la kredantoj venís, kaj la mano, kaj ekprovis pledl antaü la 
konfesis, montrante siajn agojn. popólo. 34 Sed sciiginte, ke li estas 
19 Kaj ne malmultaj el tiuj, kiuj Judo, ciuj unuvoce en la daúro de 
nraktikis    ma<riain    artoin.    alnnrti^ I rirlrmí H,, h^rni Ut-:-,^;^ . r 1- praktikis ma^iajn artojn, alporti-, 
amase siajn librojn, kaj bruügis ilin 
antaú la okuloj de ciuj; kaj oni 
kalkulis ilian valoron, kaj tro vis ¿in 
kvindek miloj da moneroj argentaj. 
20 Tiel forte kreskis la vorto de la 
Sinjoro kaj sukcesis. 

21 Kaj kiam tio finigis, Paulo 
intends en la spirito, trapasinte 
Makedonujon kaj la Afiajan landon, 
vojagi al Jerusalem, kaj li diris: 
Post kiam mi iros tien, mi devos 
ankaú vidi Romon. 22 Kaj sendinte 
en Makedonujon du el siaj help- 
servant oj, Tímoteon kaj Eraston, li 
mem restis iom da tempo en Azio. 

23 Kaj cirkaú tiu tempo levigis ne 
malgranda ekscitigo pri la Vojo. 
24 Car unu viro, nomata Demetrio, 
argentajisto, kiu faradis argentajn 
templetojn de Artemis, liveris al la 
metiistoj multe da okupo; 25 kaj 
li kunvenigis ilin, kune kun la 
samokupaj laborístoj, kaj diris: Ho 
viroj, vi scias, ke per ¿i tiu metió ni 
havas bonajn enspezojn. 26 Kaj 
vi vidas kaj aúdas, ke ne sole en 
Efeso, sed ankaú tra preskaú la tuta 
Azio, ¿i tiu Paulo jam influís kaj 
forturnis multe da homoj, dirante, ke 
tio, kio estas manfarita, estas ne-dioj ; 
27 kaj estas dangero, ne sole ke ¿i tiu 
nía metió estos malestimata, sed 
ankaú ke la templo de la granda diino 
Artemis estos malsatata; kaj eble 
estos senigita je sia majesto tiu, kiun 
la tuta Azio kaj la tuta mondo adoras. 
28 Aúdinte tion, ili plenigis de kolero, 
kaj ekkriis, dirante: Granda estas 
Artemis de la Efesanoj. 29 Kaj la 
urbo plenigis de tumulto; kaj oni 
kure kolektigis unuarüme en la 
teatron, ekkaptinte Gajon kaj Aris- 
tarfion, Makedonojn, kunvojagantojn 
de Paulo. 30 Kaj kiam Paulo volis 
eniri antaú la popolon, la disciploj 
tion ne permesis al li. 31 Kaj 
ankaú kelkaj el la cefoj de Azio, kiuj 
estis liaj amikoj, sendis al li, kaj 
petegis lin ne riski sin en la teatron 

rkaú du horoj kriadis : Gran,,» u^.n 
Artemis de la Efesanoj 1 35 Kaj 
kiam la urboskribisto kvietigis la 
amason, li diris: Ho Efesanoj, cu do 
ekzistas homo nescianta, ke la urbo 
de la Efesanoj estas templogardanto 
de Artemis la granda kaj de la elciela 
falintajo ? 36 Car tio do ne estas 
kontraúdirebla, vi devas esti tran- 
kvilaj, kaj fari nenion senpripense. 
37 Car vi alkondukis ci tiujn virojn, 
kiuj estas nek templorabistoj nek 
blasfemantoj de nía diino. 38 Se do 
Demetrio kaj la kun li metiistoj havas 
plendaferon kontraú iu, la jugejoj 
estas je ilia dispono, kaj ekzistas 
prokonsuloj; ili procesu unu kontraú 
alia. 39 Sed se vi faras esploron 
prí io alia, tio decidigos en la laülega 
kunveno. 40 Car estas dangero, ke 
oni akuzos nin pri tumulto rílate la 
hodiaúan aferon, pro manko de 
motivo; kaj rílate gin, ni ne povos 
pravigi ¿i tiun homamasigon. 41 Kaj 
tion dirinte, li dissendis la kun- 
venintojn. 

KAJ kiam la tumulto ¿esigis, 
Paulo, veniginte al si kaj 
admoninte      la      disciplojn, 20 Paulo, veniginte al si kaj 
admoninte la disciplo' 

adiaúis ilin, kaj foriris, por iri ... 
Makedonujon. 2 <aj trairinte tiujn 
regionojn, kaj per multaj paroloj 
kuragiginte la tieulojn, li venís en 
Grekuion. 3 Kaj pasiginte tie ¡ri 
monatojn, post konspiro farita de la 
Judoj kontraú li, kiam li volis sipiri 
al Sirio, li decidís reveni tra Make- 
donujo. 4 Kaj gis Azio akompanis 
hn Sopater el Berea, la tilo de Piriio; 
kaj el la Tesalonikanoj, Aristarno kaj 
Sekundo; kaj Gajo el Derbe, ka] 
Timoteo; kaj Tihíko kaj Trofimo, 
Azianoj. 5 Sed ¿i tiuj, antaúirinte, 
atendis nin en Troas. 6 Kaj ni 
éípiris de Filipi post la tagoj de 
macoj, kaj alvenis al ili en Troas po=t 
kvin tagoj, kaj tie ni restis sep tagojn. 

7 Kaj en la unua tago de la semajno, 
kiam ni kunvenis, por dispcci£' 
panon, Paulo paroladis al ili, inten- , „._ ^ ,,¡,n.K oni cu ¡a icdiiun.   panon, fauío paroladis al ili, inten- 

32 Kriadis ili do diverse ion kaj alion, cante foriri en la sekvanta tago ; kaj li 
dar la kunveno estis konfuzita; kaj la daürigis sian paroladon gis nokto- 
plimulto ne sciis, kial ili kunvenis.   mezo.     8 Kaj   estis   multaj   lumiloj 
33 Kaj el la homamaso ili elpaáigis en la supra cámbro, kie ni kunvenis. 
Aleksandron, kiun la Judoj pusis 9 Kaj sur la fenestro sidis junulo, 
antaúen.    Kaj Aleksandro gestis per   nomata  Eütifio,   premegata  de  pro- 
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(uada dormo; kaj dum Paulo ankoraú I 27 Car mi ne hezitis anonci al vi la 
longe  paroladis,  tiu,  venkite  de la tutan  intencon   de   Dio.     28 Gardu 
dormo,  falis  malsupren  de  la  tria  vin kaj la tutan  gregon,  en kiu la 
etago, kaj estis levita malviva.    10 Kaj | Sankta  Spirito  faris  vin   episkopoj, 
Paulo malsupreniris, kaj falis sur lin, 1 por nutri la eklezion de Dio, kiun li 
kaj    cirkaúpreninte    lin,    diris:    Ne > nrotis ner 
maltrankviligu ; car lia vivo estas en 
U.     11 Kaj   suprenirinte,   kaj   dis- 
peciginte la panon, kaj manginte, kaj 
parolinte kun ili longe, gis la tagigo, 
fine li foriris.     12 Kaj ili alkondukis 
la knabon vivantan, kaj multe kon- 
toligis. 

13 Sed ni, irinte pli frue al la sipo, 
ekveturis al  Asos, por  tie ensipigi 
Paúlon ; car tiel li arangis, intencante 
mem piediri.     14 Kaj   kiam li  ren- 
kontis nin en Asos, ni ensipigis lin, kaj 
Tenis   al   Mitilene.     15 Kaj   de   tic 
lipirinte, ni alvenis la sekvantan tagon 
kontraú Hios; kaj la duan tagon ni 
atingís Samoson ; kaj la trian tagon ni 
alvenis  en Mileton.     16 Car  Paulo 
decidís preterveturi Efeson, por ne 
perdí tempon en Azio ; car li rapidis, 
por esti en Jerusalem, se li nur povos, 
en la Pentekosta tago. 

X17 Kaj de Mileto li sendis al Efeso, 
kaj alvokis al si la presbiterojn de la 
eklezio.     18 Kaj   kiam   ili   alvenis, 
U diris al ili: 
Vi mem scias de post la tago, kiam 

mi unue enpasis en Azion, kiamaniere 
mi  kondutts  inter  vi   dum  la  tuta 
tempo,     19 servante la Sinjoron kun 
tía humileco, kaj ¿e larmoj kaj ce 
tentoj, kiuj okazis al mi per la 
konspiroj de la Judoj; 20 kaj ke 
mi ne hezitis deklari al vi ¿ion utilan, 
instruante vin publike, kaj de domo 
al domo, 21 ateston tarante al Judoj 
kaj Grekoj pri pento antaú Dio kaj pri 

acetis per sia propra sango. 29 Mi 
scias, ke post mía foriro eniros ínter 
vi kruelaj lupoj, ne lasante la gregon 
sendifekta; 30 kaj e¿ el inter vi 
memlevigos viroj perverse parolantaj, 
por forlogi post si la disciplojn. 
31 Tial gardu vin, memorante, ke 
dum tri jaroj mi ne cesis admoni ¿iun 
nokte kaj tage kun larmoj. 32 Kaj 
nun mi vin rekomendas al Dio kaj 
al la vorto de Lia graco, kiu povas 
vin edifi kaj doni al vi la heredon 
ínter ¿iuj sanktigitoj. 33 Mi ne 
deziris íes argenton, nek orón, nek 
vestaron. 34 Vi mem scias, ke ¿i 
tiuj manoj servadis al miaj bezonoj 
kaj al miaj kunuloj. 3s En ció mi 
montris al vi, ke tiel laborante, vi 
devas helpi la malfortulojn, kaj 
memori la vortojn de la Sinjoro Jesuo, 
kiujn li mem diris: Pli felice estas 
doni, ol riccvi. 

I 36 Kaj tiel dirinte, li genuigis, kaj 
pregis kun ili ciuj. 37 Kaj ciuj 
ploregis, kaj falis sur la kolon de 
Paulo kaj lin kisis, 38 malfcojante 
precipe pro la vorto, kiun li diris, ke 
ili ne plu vidos lían vizagon. Kaj ili 
akompanis lin gis la sipo. 
A 4 KAJ kiam ni, apartiginte de 
y I ili, eksipiris, ni rekte veturis 
"* * al Kos, kaj en la sekvanta 
tago al Rodo, kaj de tie al Patara; 
2 kaj trovinte sipón transirontan a! 
Fenikio,  ni ensipigis kaj  ekveturis. 
3 Kaj  ekvidinte  Kipron  kaj  lasinte 
gin maldekstre, ni veturis al Sirio, 

..._:».; T;,„. íar tie la Sipo kaj Grekoj pri pento antaú Dio kaj pri   gin  maiucuuc  ...   •-  
fido al nia Sinjoro Jesuo Kristo. kaj elsipigis en Tiro; car tie la Sipo 
22 Kaj nun jen, enkatenite en spirito, devis senSarfeigi. 4 Kaj trovinte la 
mi iras al Jerusalem, ne sciante, kic disciplojn, ni restis tie sep tagojn; 
okazos al mi tic, 23 krom tio, ke la kaj tiuj diris al Paulo per la Spirito, 
Sankta Spirito atestas al mi en íiu ke li ne aliru Jerusalemon. 5 Ka] 
 •—" : '--' »««i»»«i rvieiorinte   la   tagojn,   ni   el urbo, dirante, ke katenoj kaj afliktoj 

min atendas. 24 Sed mi taksas je 
nenio mían vivon kiel al mi mem 
karan, se nur mi povos plenumi mían 
kuradon, kaj la komision, kiun mi 
ricevis de la Sinjoro Jesuo, atesti la 
evangelion   de   la   graco   de   Dio. 
25 Kaj nun jen mi scias, ke vi ciuj, 
Ínter kiuj mi iradis, predikante la 
regnon, ne plu vidos mian vizagon. 
26 Tial mi atestas al vi hodiau, ke mi 
estas pura pri la sango de ciuj homoj. 

12S 

ke li ne auru jciuaon.......     „       . 
pasiginte la tagojn, ni eliris kaj 
ekvojagis; kaj ili ¿iuj kune kun 
edzinoj kaj infanoj akompanis nin 
gis ekster la urbo; kaj genuiginte 
sur la marbordo, ni pregis; 6 kaj 
adiaúinte unuj aliain, ni ensipigis, kaj 
ili returne iris hejmen. 

7 Kaj finióte la marvojagon de Tiro, 
ni alvenis ¿e Ptolemais ; kaj ni salutis 
la fratojn, kaj restis kun ili unu 
tagon. 8 Kaj en la sekvanta tago 
ni foriris, kaj alvenis en  Cezarean; 
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kaj enirinte en la domon de la evan- nacianojn, kiuj ekkredis, ni jam 
geliisto Filipo, kiu estis unu el lalskribis, decídante, ke i" gardu sin 
sepo, ni restis ce li. 9 Ci tiu havis ' kontraú idoloferitajoj kaj satino kaj 
kvar filinojn virgulinojn, kiuj pro- sufokitajo kaj malcasteco. 26 Tiam 
fetadls. 10 Kaj dum ni restis tie Paulo alprenis al si la virojn, kaj, 
ankoraü dum kelke da tagoj, unu sanktiginte sin kun ili, en la sekvanta 
profeto, nomata Agabo, alvojagis el  tago   li   eniris   en   la   templon,   kaj 
Judujo.     11 Kaj   veninte   al   ni,   li  deklaris la plenumon de la tagoj de 
prenis la zonon de Paulo,  kaj ligis   la  purigado, gis la oferajo estos al- 
siajn piedojn kaj manojn, kaj  diris :   portita por ciu el ili. 
Tiele dirás la Sankta Spirito : Tía-     27 Kaj   kiam la sep   tagoj  preskai 
maniere la Judoj en Jerusalem ligos 
la virón, kies estas ¿i tiu zono,  kaj 
ili transdonos Un en la  manojn de 
la   nacianoj.    12 Kaj   aúdinte   tion, 
ni kaj la tieuloj  petis Un, ke li ne 
aliru   Jerusalemon.     13 Sed   Paulo 
respondis:  Kion vi  faras,  plorante 
kaj dispremante mían koron ? car mi 
estas  preta  ne nur esti ligita, sed 
ankaú  morti  en   Jerusalem   pro  la 
nomo de la Sinjoro Jesuo.     14 Kaj 
kiam   li   ne   konsentis,   ni   silentis, 
dirante:  Plenumigu  la  voló   de  la 
Sinjoro. 

15 Kaj  post tiuj  tagoj   ni  pretigis 
niajn   pakajojn,   kaj    supreniris   al 
Jerusalem.     16 Kaj iris ankaú kun 
ni kelkaj el la diséiploj el Cezarea, 
kunkondukante Mnasonon, Kipranon, 
unuatempan   disciplon,   ce    kiu    ni 
devis logadi. 

17 Kaj kiam ni alvenis en Jeru- 
salemon, ta fratoj nin goje akceptis. 
18 Kaj la sekvantan tagon Paulo 
akompanis  nin al  Jakobo,  kaj  ¿iuj 

27 Kaj kiam la sep tagoj preskau 
finigis, la Judoj el Azio, vidinte Un 
en la templo, incitis la tutan 
Uomamason, kaj Un kaptis, 28 ek- 
kriante : Izraclidoj, helpu : Jen estas 
la viro, kiu cié instruadas ciujn 
kontraú la popólo kaj la lego kaj 
¿i tiu loko, kaj ankau U kondukis 
Grekojn en la templon kaj profanis 
£i tiun sanktan lokon. 29 Car ili 
antaúe vidis kun li en la urbo la 
Efesanon Trofimo; kaj ill supozís, ke 
Paulo kondukis Un en la templon. 
30 Kaj la tuU urbo ekscitigis, kaj 
la popólo kunkuris; kaj preninte 
Paúlon, oni trenis «n ekster la 
templon; kaj tuj la Rordoj estis 
élositaj. 31 Kaj dum ili penis Un 
mortigi, famo venis al la ¿efkapitano 
de la kohorto, ke la tuta Jerusalem 
tumultas. 32 Kaj U tuj kunyokis 
soldatojn kaj centestrojn, kaj kuris 
malsupren sur ilin; kaj ci tiuj, vidinte 
la cefkapitanon kaj soldatojn, cesis 
bati Paúlon. 33 Tiam la ¿efkapitano 
alproksimigis, kaj arestis Un, kaj 
"*»'....=. 1?- __i ligu Un per du 

  estas, 
akompanis  nin al  Jakobo,   Kaj   ciuj   -'£"•J"~f¿ 'om' ligu   Un   p 
presbiteroj ceestis.    19 Kaj salutinte I otdonis,   Ke   om   lis * 
flin, li rakontis detale ¿ion, kion Dio , £atenoj   kaj demand   ¿uu 
faris inter la nacianoj per ha servado,   kaj  kion £ f«,s-     34       J 
20 Kaj tion aüdinte, . . glor» Dion   , kr.ad.s   diversMM       ¿uston        ¡a 
kaj ili diris al li: Vi vidas, frato, kiom 
da miloj da kredantoj estas el inter la 
Judoj, kaj ili ciuj estas fervoruloj 
por la lego; 21 kaj oni raportis 
al ili pri vi, ke vi instruas ciujn 
Judojn, kiuj estas inter la nacianoj, 
Forlasi Moseon, dirante, ke ili ne 
cirkumcidu la infanojn, nek sekvu la 
kutimojn. 22 Kio do estas ? nepre 
ili aüdos, Ke vi venís. 23 Faru do 
tion, kion ni dirás al vi: Ni havas 
kvar virojn, kiuj faris sanktan pro- 
meson; 24 prenu ci tiujn, sankt- 
igu vin kun ili, kaj pagu iliajn el- 
spezojn, por ke ili razu sian kapon ; 
kaj ciuj scios, ke nenia vero estas 
en tio, kion oni raportis pri vi, sed 
ke vi mem ankaú iradas orde, observ- 

ne novante konstati la guston pro la 
tumulto, li ordonis, 1" om konduku 
lin en la fortikajon. 35 Kaj kiam U 
venis sur la Stuparon, li estis pórtala 
de la soldatoj pro la perforto de a 
amaso; 3° ¿ar la multego de la 
popólo sekvis, kriante: Fontru Un! 
« Kaj Paulo, jam enkondukota en 

la fortikajon, diris al la éefkapitano: 
Cu estas permesate al mi din ion al 
vi ? Kaj li diris: Cu vi scias la 
Grekan lingvon ? 3» Cu V' ne estas 
la Egipto, kiu antau kelka tempo 
ekmovis ribele kaj elkomlukis en a 
dezerton la kvar mil yirojn de la 
Sikarioj ? 39 Sed Paulo diris: Mi 
estas Judo el Tarso en Kilikio. burgo 
de urbo r.e malnobla; kaj mi petas ke vi mem ankaú iradas orde, obsery-   ae uruu<. •      popóle, 

ante la legón.    25 Sed koncerne  la | vin, permesu ai mi y 
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40 Kaj kiam li tion permesis, Paulo, 
starante sur la stuparo, gestis per la 
mano al la popólo ; kaj kiam farigis 
granda silento, li párolis al ili en la 
Hebrea lingvo, dirante : 

yjf» <-j FRATOJ kaj patroj, aüskultu 
/ J J la pledon, kiun mi faras nun 

•* "* antaú vi. 
2 Kaj kiam,ili aúdis, ke li parolas al 

1U en la Hebrea lingvo, ili des pli 
silentigis; kaj li diris : 

3 Mi estas Judo, naskita en Tarso 
en Kilikio, sed edukita en ¿i tiu urbo 
te la piedoj de Gamaliel, kaj instruita 
laü la preciza maniero de nía prapatra 
lego, kaj mi estis fervora pro Dio, 
kiel vi ¿iuj estas hodiaú. 4 Kaj mi 
persekutis ¿i tiun Vojon gis la morto, 
katenante kaj en karcerojn trans- 
donante virojn kaj virinojn. 5 Kiel 
ankaú atestas pri mi la ¿efpastro 
kaj la tuta pliagularo, de kiuj mi ankaú 
ricevis leterojn por la fratoj, kaj iris al 
Damasko, por konduki tiujn, kiuj tie 
estis, katenitajn al Jerusalem, por 
punigi. 6 Kaj dum mi vojagis kaj 
alproksimigis al Damasko, cirkaü 
tagmezo subite ekbrilis el la cielo 
granda lumo cirkaú mi. 7 Kaj mi 
falis sur la teron, kaj aúdis voéon 
dirantan al mi: Saúlo, Saúlo, kial 
vi min persekutas ? 8 Kaj mi re- 
spondis : Kiu vi estas, Sinjoro ? Kaj 
U diris al mi: Mi estas Jesuo, 
la Nazaretano, kiun vi persekutas. 
9 Kaj tiuj, kiuj estis kun mi, vidis 
ja la lumon, sed ne aúdis la vocon de 
tiu, kiu párolis al mi. 10 Kaj mi 
diris : Kion mi faru, Sinjoro ? Kaj la 
Sinjoro diris al mi: Levigu, kaj iru 
al Damasko; kaj tie vi ricevos 
informon pri ció, kio estas diñnita, 
ke vi gin faru. 11 Kaj, car mi 
ne povis vidi pro la gloro de tiu lumo, 
mi eniris en Damaskon mane kon- 
dukata de tiuj, kiuj estis kun mi. 
12 Kaj unu Ananias, piulo laú la lego, 
bone atestata de ciuj Judoj tie 
logantaj, 13 venis al mi, kaj apud- 
starante, diris al mi: Frato Saúlo, 
ricevu vían vidpovon. Kaj en tiu 
sama horo mi ekvidis, kaj lin rigardis. 
14 Kaj li diris: La Dio de niaj patroj 
diñnis vin, por ke vi sciu Lian volon 
kaj vidu la Justulon kaj aüdu vocon 
el lia buso. 15 Car vi estos lia 
atestanto antaú ciuj homoj pri ció, 
kion   vi vidis   kaj    aúdis.       16  Kaj 

baptigu, kaj forlavu viajn pekojn, 
vokante lian nomon. 17 Kaj reven- 
inte al Jerusalem kaj pregante 
en la templo, mi estis en ekstazo, 
18 kaj mi vidis lin dirantan al mi: 
Rapidu, kaj eliru tuj el Jerusalem, 
car ili ne akceptos vían ateston 
pri mi. 19 Kaj mi diris : Sinjoro, ili 
mem scias, ke mi malliberigis kaj 
batís en ciuj sinagogoj tiujn, kiuj 
kredas al vi; 20 kaj kiam estis 
ver ¿ata la sango de via martiro 
Stefano, mi ankaú staris apude kaj 
konsentis, kaj gardis la vestojn de 
tiuj, kiuj lin mortigis. 21 Kaj li diris 
al mi: Foriru; car mi vin sendos 
malproksímen al la nacianoj. 

22 Ili aúskultis lin gis tiu vorto, 
sed tiam ili levis sian vocon, dirante : 
Forigu tian homon de sur la tero; car 
ne decas, ke li vivu. 23 Kaj dum ili 
kriis kaj forjetis siajn vestojn kaj Je ti» 
polvon en la aeron, 24 la íef- 
kapitano ordonis konduki lin en la 
fortikajon, kaj diris, ke oni ekzamenu 
lin per skurgado, por ke li sciigu, 
kial oni tiel forte kriis kontraú li. 
25 Kaj kiam ili ligis lin per rimenoj, 
Paulo diris al la apudstaranta cent- 
estro: Cu estas laúlege por vi 
skurgi  Romanon  ne  kondamnitan ? 
26 Kaj kiam la centestro tion aúdis, li 
iris al la ¿efkapitano kaj raportis, 
dirante: Kion vi celas fari ? car ci 
tiu viro estas Romano. 27 Kaj la 
ceikapitano venis, kaj diris al li: 
Diru al mi, cu vi estas Romano ? 
Kaj li diris: Jes. 28 Kaj la ¿efkap- 
itano respondis : Per granda sumo mi 
akiris tiun civitanecon. Kaj Paulo 
respondis: Sed mi naskigis tia. 
29 Tiuj do, kiuj devis ekzameni lin, 
tuj foriris de li; kaj la ¿efkapitano 
ankaú timis, konstatinte, ke tiu estas 
Romano, kaj ke li lin ligis. 

30 Sed en la sekvanta tago, ¿ar li 
volis certigi, pri kio la Judoj lin 
akuzis, li malligis al li la katenojn, kaj 
ordonis, ke la cefpastroj kaj la tuta 
sinedrio kunvenu; kaj li kondukis 
Paúlon malsupren, kaj starigis lin 
antaú ili. - 
f» r>  KAJ Paulo, ñkse rigardante 
J_ K la sinedrion, diris : Fratoj, mi 
•* *^ vivadis antaú Dio laú tute 
bona konscienco gis la nuna tago. 
2 Kaj la ¿efpastro Ananias ordonis al 
la  apudstarantoj   frapi   lian   buson. kion   vi vidis   kaj    auais.      10  ivaj 1 m  ^uu.»......,   —r.     

aun kial vi prokrastas ?   levigu, kaj 1 3 Tiam  diris  Paulo al  li:  Dio vin 
127 



N.I-7 

LA EPISTOLO DE LA APOSTÓLO PAULO AL LA 

ROMAN OJ 

1 PAULO, servisto de Jesuo ?stas skribite : La virtulo vivos per sia 
Kristo, apostólo vokita, apart- fideleco. 
igita al la evangelio de Dio, 18 Car la kolero de Dio malkasigas 

2 kiun Li prorns3is antaúe per Siaj el la cielo kontraú cia malpieco kaj 
profetoj en la sanktaj skriboj, 3 pri maljusteco de hoinoj, kiuj tenas la 
Sia Filo, kiu naskigis el la idaro de veron en maljusteco; 19 car la scio 
David laü la karno, 4 la difinita pri Dio estas elmontrita fie ili, fiar Dio 
Filo de Dio en potenco laú la Spirito'. elinontris ¿in al ili. 20 Car Liaj 
de sankteco per la relevigo de la j nevideblaj ecoj de post la kreado de 
mortintoj—Jesuo Kristo, niaSinjoro,lia mondo fariñas videblaj , sentate 
S per kiu ni ricevis gracon kaj per Liaj faritajoj, nome. Lia eterna 
apostolecon por obeemo de fido ce potenco kaj dieco; tial al ili mankas 
¿iuj nacioj pro lia nomo, 6 inter defenda pledo; 21 fiar konante 
kiuj estas ankaú vi, vokitaj de Jesuo Dion, ili ne gloris Lin kiel Dion, nek 
Kristo; 7 al ciiij, kiuj estas en estis dankemaj, sed vanigis per 
Romo, amataj de Dio, vokitaj sankt- i diskutadoj, kaj ilia sensaga koro 
uloj : Graco al vi kaj paco de Dio, nia I mallumigis. 22 Preténdante esti 
Patro, kaj de la Sinjoro Jesuo > saga.,, ili malsagigis, 23 kaj áangis 
Kristo. ¡la   gloron de   la senmorta   Dio   en 

8 Unue mi dankas al mia Dio per  bildon de morta homo kaj de birdoj 
Jesuo Kristo por vi ciuj, ke via Ado  kaj kvarpiedaj bestoj kaj rampajoj. 
estas proklamata tra la tuta mondo.    24 Tial    Dio   fordonis   ilin   al   la 
9 Car mia atestanto estas Dio, kiun voluptoj de iliaj koroj, al malpureco, 
mi servas en mia spirito en la evan-: por ke iliaj korpoj malhonorigu inter 
gelio de Lia Filo, ke mi sencese ili mera; 25 kiuj sangis la veron de 
memorigas   pri   vi   en   miaj   pregoj,: Dio   en   mensogon,   kaj   adoris   kaj 
10 ciam petante, ke iel al mi jam servís la kreitajojn prefere ol la 
fine prósperos veni al vi per la voló Kreinton, kiu estas eterne beuata. 
de Dio.    11 Car mi sopiras vin vidi, Amen. 
por ke mi transdonu al vi ian spiritan 26 Tial Dio fordonis ilin al mal- 
donacon, por ke vi estu ñrmigitaj; honoraj pasioj; fiar iliaj virinoj sangis 
12 tio estás, por ke estu inter ni la naturan uzadon en kontraúnaturan ; 
reciproka kuragigo, per la komuna 27 kaj tiel same ankaú la viroj, for- 
fido, egale via kaj mia. 13 Kaj mi lasante la naturan uzadon de la 
ne volas, ke vi nesciu, fratoj, ke ofte virino, brulis en sia volupto unu al 
mi celis veni al vi (sed mi estas mal- alia, kaj viroj kun viroj faris hont- 
helpita gis nun), por ke mi havu iom indajon kaj ricevis en si mem la 
da frukto ce vi, kiel ankaú ce la aliaj taúgan rekompencon de sia malvirto. 
nacioj. 14 Mi estas suldanto al: 28 Kaj fiar ili malsatis te ni Dion 
Grekoj kaj al Barbaroj, al saguloj; en sia konado, Dio fordonis ilin al 
kaj al senprudentuloj. 15 Tial laú' malaprobinda menso, por ke ili faru 
mia eblo mi estas fervora prediki la, nedecajojn; 29 plenigite de cia 
evangelion ankaú al vi, kiuj estas maljusteco, malvirteco, avideco, mat- 
en Romo. 16 Car mi ne hontas pri la boneco ; plenaj de envió, mortigo, 
evangelio ; fiar gi estas la potenco i malpaco, ruzo, malico; flustrant- 
de Dio al savo por ciu, kiu kredas, aj, 30 kalumniantaj, Dimalamantaj, 
al la Judoj unue, kaj ankaú al la insultantaj, arogantaj, fanfaronemaj, 
Grekoj. 17 Car la jus teco de Dio • elpensantaj malbonajojn, malobeemaj 
malkasigas en gi de fido al fido, kiel: al gepatroj, 31 senprudentaj, nefid- 
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Indaj,   neparencamaj,   senkompataj;  estas konvinkita, ke vi mem estas 
Skluj, sciante pri lajugo de Dio, ke  gvidanto por la blinduloj, lumo por 

farantoj   de   tiaj   agoj    meritas tiuj, kiuj estas en mallumo,   20 eduk- 
morton, ne nur mem faras ilin, sed  anto por la senprudentuloj, instruanto 
ankaú konsentas al la farantoj de ili.    por infanoj, havante en la lego la 
2SEKVE vi estas nedefendebla,  formón de la scio kaj la vero;     zt vi, 

no ciu homo juganta; car dum : kiu instruas alian, cu vi ne instruas 
vi  jugas   alian,   vi   kondamnas • vin   mem ?   vi,   kiu   predikas:    Ne 

vin mem, car vi, la juganto, faradas   stelu ;    cu   vi   stelas ?     22 vi,    kiu 
la samajn agojn.   2    Kaj ni scias, ke   dirás : Ne adultu ; ¿u vi adultas ? vi, 
la jugo de Dio estas laú vero kontraú  kiu abomenas idolojn, ¿u vi prirabas 
tiuj, kiuj faradas tiajn agojn.     3 Kaj  templojn ?     23 vi, kiu fieras pri la 
cu vi kalkulas, ho homo, kiu jugas la lego, ¿u vi malhonoras Dion per via 
farantojn  de  tiaj   agoj   kaj  faras  la  transpaso de la lego ?     24 Car pro 
samajn, ke vi evitos la jugon de Dio ?   vi, la nomo de Dio estas blasfemata 
4 Aú   cu   vi  malestúnas   la  ricecon  inter la nacianoj, kiel estas skribite. 
de  Lia boneco  kaj  toleremeco kaj  25 Car cirkumeido veré utilas, se vi 
pacienco, ne sciante, ke la boneco de  estas  faranto   de   la  lego;  sed  se 
Dio alkondukas vin al pento ?   5 sed  vi estas  pekanto   kontraú  la  lego, 
laü via obstineco kaj senpenta koro  via cirkumeido farigas necirkumeido. 
vi amasigas por vi koleron en la tago  26 Se do necirkumcidulo plenumas la 
de kolero kaj malkasigo de la justa ordonojn   de   la   lefco,   tu   lia   ne- 
jugo de Dio,     6 kiu redónos al ciu  cirkumeido ne kalkuligos kiel cirkum- 
homo laü liaj faroj;    7 al tiuj, kiuj  cido ?    27 kaj  ¿u la laúnatura ne- 
per pacienco en bonfarado celas al  cirkumcidulo, se li plenumas la legón, 
gloro   kaj   honoro   kaj   senmorteco,  ne jugos vin, kiu kun la skribo kaj 
eternan vivon;     8 sed al tiuj, kiuj  cirkumeido   transpasas   la   legón ? 
estas malpacemaj kaj ne obeas al 28 Car Judo estas ne tiu, kiu estas 
la   vero, sed  obeas  al  maljusteco,  ekstere tia, kaj cirkumeido estas ne 
koleron kaj indignon,    9 aflikton kaj tio, kio estas tia ekstere en la karno; 
maltrankvilon,  sur  ciun animon  de  29 sed   Judo   estas  tiu,   kiu   estas 
homo, kiu faras malbonon, de Judo interne tía, kaj cirkumeido estas en la 
unue kaj de Greko;     10 sed gloron  koro, laü la spirito, ne laü la Útero, kies 
kaj  honoron kaj  pacón al ¿iu,  kiu laudo estas ne de homoj, sed de Dio. ,- 
faras  bonon,  al  judo  unue  kaj  al   r> KIA do estas la supereco de la 
Greko;     it ¿ar   ne   estas   person-   jl Judoj ? aü kia estas la utilo de 
f avorado fie Dio.   12 Car ciu, kiu pekis   ** cirkumeido ?     2 Multa   en   íiu 
sen lego,  ankaú  pereos  sen  lego;  rilato: unue, ke al ili estis konfiditaj 
kaj  ciu,  kiu pekis sub  lego,  estos la orakoloj de Dio.     3 Cu do estas 
jugata    per   lego;     13 ¿ar    ne    la  grave,  se  kelkaj  ne  fidis ?  ¿u ilia 
aüskultantoj   de   lego   estos   justaj   senfideco  vantigos  la  fidelecon  de 
antaü  Dio,  sed  la  plenumantoj   de  Dio ?    4 Nepre  ne I  Dio  montrifeu 
lego estos pravigitaj    (14 car kiam  vera, sed ciu homo mensoganto, kiel 
la nacianoj, kiuj ne havas la legón,  estas skribite: 
faras nature la aferojn de la lego, Ke Vi estu justa en Via vorto 
¿i tiuj, ne havante legón, estas lego Kaj pura en Via jugo. 
Íior si mem; 15 kiuj elmontras la 5 Sed se nia maljusteco rekomendas 
aradon de la lego skribita en iliaj la justecon de Dio, kion ni diros ? 

koroj, kiam ilia konscienco kun- Cu maljusta estas Dio, kiu alportas 
atestas, kaj iliaj rezonadoj inter si koleron f (Mi parolas kiel homo.) 
akuzas aú defendas ilin.) 16 en la 6 Nepre ne I ¿ar kiel Dio jugus la 
tago, kiam Dio jugos la sekretojn de mondón ? 7 Car se la vero de Dio 
homoj, laú mia evangelio, per Jesuo per mia mensogo abundis al Lia 
Kristo. gloro, kial mi estas ankoraú jugata, 
' 17 Sed se vi estas nomata Judo, kiel pekinto ? 8 kaj kial ne (kiel 
kaj apogas vin sur la legón, kaj fieras ni estas kalumniataj, kaj kelkaj 
pri Dio, 18 kaj konas Lian volon. asertas, ke ni dirás): Ni faru mal- 
r-<     K,»   1,   anrnbindaioin,   kaj   bonon,    por    ke   venu   bono?   ilia 
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mortintoj ?     16 Kaj   se   la  unuaajo  kiu estis Lia konsilanto ?    35 aú kiu 
estas  sankta,  la maso ankaü  estas  antaüe al Lidonis ion, poste redonotan 

I al li ?    36 Car el Li kaj per Li kaj al 
j L¡ estas ció.    Al Li estu la gloro por 
! ciam.    Amen. 

sankta; kaj se la radiko estas sankta, | al li 
la brancoj ankaú estas sanktaj. ' T : 

17 Sed se kelkaj el la brancoj dc- 
rompigis, kaj vi, estante sovaga oliv- 
arbo, engreftigis inter ili kaj farigis 
partoprenanto de la radiko kaj graso 
de la ollvarbo, 18 ne ñeru super la 
brancoj; sed se vi ñeras, ne vi 
portas la radikon, sed la radiko 
portas vin. 19 Vi do diros : Brancoj 
estis derompitaj, por ke mi estu 
engreftita. 20 Bone; pro nekred- 
emo ili estis derompitaj, kaj vi staras 
per via fido. Ne tenu vin alte, sed 
timu; 21 car se Dio ne indulgís la 
naturajn brancojn, Li ankaü vin ne 
indulgos. 22 Vidu do la bonecon 
kaj severecon de Dio: al la falintoj 
severecon, sed al vi bonecon, sed vi 
restados en Lia boneco ; alie vi ankaú 
detrancigos. 23 Kaj ili ankaü, se ili 
ne restados en sia nekredemo, en- 
greftigos; ¿ar Dio povas reengrefti 
ilin. 24 Car se vi eltranáigis el tio, 
Icio estas nature sovaga olivarbo, kaj 
kontraúnature engreftigis en bonan 
olivarbon, kiom pli ¿i tiuj, kiuj estas 
la naturaj brancoj, engreftigos en sian 
propran olivarbon ? 

25 Car mi ne volas, fratoj, ke vi 
ne sciu ¿i tiun misteron, por ke vi ne 
opiniu vin sagaj, ke laüparta obstin- 
igo okazis al Izrae!, gis la pleneco 
de la nacianoj envenos; 26 kaj tía- 
maniere la tuta Izrael savigos, kiel 
estas skribite: 

El Cion venos la Liberiganto ; 
Li deturnos de Jakob malpiecon 

^ f» MI do vin petas, fratoj, pro 
I ^ la kompatoj de Dio, ke vi 
•"• •* prezentu viajn korpojn kiel 
vivantan oferon, sanktan, placantan 
al Dio, kio estas via racia servo. 
2 Kaj ne konformigu al ¿i tiu mondo; 
sed aliformigu per renovigado de vía 
menso, por ke vi provu, kio estas la 
bona kaj aprobinda kaj perfekta voló 
de Dio. 

3 Car mi dirás al ¿iu el vi, per la 
graco al mi donita, ke li ne tro estimu 
sin, sed estimu sin kun modereco, laú 
mezuro de la fido, kiun Dio disdonis 
al ciu. 4 Car kiel ni havas multajn 
membrojn en unu korpo, kaj ne ciuj 
membroj havas la saman funkcion, 
S tiel same ni multaj estas unu korpo 
en Kristo, kaj ciuj aparte membroj 
unu de alia. 6 Sed havante donacojn 
diversajn laü la graco donita al ni, cu 
profetadon, ni profetu laü la mezuro 
de nia fido; 7 aü servadon, ni laboru 
en nia servado; aü instruanto, en sia 
instruado; 8 aú admonanto, en sia 
admonado; la disdonanto agu mal- 
avare, la administranto kun diligent- 
eco, la kompatanto kun gojo. 9 Via 
amo estu sen hipokriteco. Abomenu 
tion, kio estas malbona; algluigu al 
la bona. 10 En fratamo estu kore 
unuigitaj unu al alia, honore prefer- 
antaj unu la alian; 11 en diligent- 
eco ne malviglaj, en spirito fervoraj, 
servantai la Sinjoron;     12 en espero 

27 KajcitioestosMiainterligokunili, j gojaj, en aflikto paciencaj, en preg- 
Kiam Mi forigos iliajn pekojn.       I ado persistaj;     13 kotizantaj por la 

28 Rílate al la evangelio, ili estas I bezonoj de la sanktuloj, sekvantaj 
malamikoj pro vi; sed rílate al la ] gastamecon. 14 Benu tiujn, kiuj vin 
elekto, ili estas amataj pro la patroj. I persckutas;  benu,  kaj  ne malbenu. 
29 Car la donacoj kaj la vokado de ! 15 óoju kun gojantoj, ploru kun 
Dio estas nerevokeblaj.     30 Car kiel! plorantoj.     16 Estu   simpatiaj 
vi ¡am estis malobeemaj al Dio, sed 
jam ricevis kompaton per ilia mal- 
obeo, 31 tiel same ankaü ci tiuj jam 
malobeis, por ke, per la kompato 
montrita al vi, ili ankaü nun ricevu 
kompaton. 32 Car Dio kunslosis ciuj n 
en malobeo, por ke Li kompatu ciujn. 

33 Ho, profundo de riceco kaj 
sageco kaj scio de Dio I kiel ne- 
esploreblaj   estas    Liaj   jugoj,    kaj 
nesekveblaj Liaj vojoj I 34 Car kiu 
sciis la spiriton de la Eternulo ? aü 

unu 
al alia. Ne pripensadu áltajn afer- 
ojn, sed klinadu vin al humilai 
aferoj. Ne opiniu vin sagaj. 17 Re- 
donu al neniu malbonon pro mal- 
bono. Celu aprobindajojn a rita ú ciuj 
homoj. 18 Se estos eble, restu pacaj 
viaparte kun ciuj homoj. 19 Ne 
vengu vin, amataj, sed cedu lokon al 
kolero; car estas skribite: Ce Mi 
estas vengo, Mi repagos, dirás la 
Sinjoro. 20 Sed se via malamiko 
malsatas,   donu   al  li  mangi;  se  li 
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tollas, donu al li trinki; car tion 3 Kiu mangas, tiu ne malestimu tiun, 
(arante, fajrajn karbojn vi kolektos kiu ne mangas ; kaj kiu ne mangas, tiu 
surliakapo. 21 Ne venkigu de mal- ne jugu tiun, kiu mangas; car Dio 
bono, sed venku malbonon per bono,  lin akceptis.     4 Kiu estas vi, ke vi 

-    /MIT  ,„imn  submetifcu  al  la jugas  la  sei "       "~ *  —'~-"- 

13 
ed venku malbonon per bono. Ilin akceptis.     4 IUU ou» ••, .- 
CIU  animo  submetigu  al  la | jugas  la  servanton  de  alia?  antaú 
superaj    aütoritatoj,    '"^    np ' sia propra sinjoro li staras aú falas. auiju.uj         ,     car    ne ! sia propra sinjoro li staras aü falas. 
ekzistas aútoritato,  krom  de   Li ja estos starigita,  car la Sinjoro 

Dio;   kaj   tiuj,   kiuj   ekzistas,   estas  povas lin starigi.     5 Unu jugas unu 
starigitaj   de   Dio.     2 Tiu   do,   kiu  tagon   pli  alte  ol  alian,   alia  egale 
kontraüstaras al aútoritato, rezistas jugas ¿¡un tagon.    Ciu homo kon- 
al la ordono de Dio; kaj tiuj, kiuj  vinkigu en sia menso.     6 Kiuobserv- 
rezistas, ricevos jugon.     3 Car reg-  as la tagon, tiu observas gin al la 
antoj  estas  terurajo  ne  al  la  bona  Sinjoro;   kaj   la   manganto   mangas 
agado, sed al la malbona.    Cu vi volas  al la Sinjoro, car li dankas Dion ; kaj 
ne timi aütoritatulon ? faru bonon, kaj   la nemañganto nemangas al la Sin- 
vi havos de li laúdon;    4 car li estas joro,   kaj   li   dankas   Dion.    7 Car 
servanto de Dio al vi por bono.    Sed  neniu el ni vivas al si mem, kaj neniu . 
timu, se vi faras malbonon; car ne  mortas  al   si  mem.    8  Car   se   ni 
vane li portas la glavon, car li estas vivas, ni vivas al la Sinjoro, kaj se ni 
servanto de Dio, venganto por kolero mortas, ni mortas al la Sinjoro; cu 
kontraü   tiu,   kiu   faras   malbonon.  ni vivas do, aü mortas, al la Sinjoro 
S Sekve estas necese submetigi, ne  ni apartenas.    9 Car por tio Kristo 
nur  pro la kolero, sed  ankaü  pro mortis kaj vivigis, por esti Sinjoro 
konscienco.    6 Car pro tio vi ankaú  de la mortintoj  kaj de la vivantoj. 
pagas tributon,  car  ili  estas serv-  10 Sed vi, kial vi jugas vian fraton ? 
antoj de Dio, klopodantaj por ci tio kaj vi, kial vi malestimas vian fraton ? 
mem.    7 Redonu   suldon   al   ciuj: car ni ¿iuj staros antaü la tribunala 
tributon, al kiu tributo estas suldata; segó de Dio.     11 Car estas skrib- 
imposton, al kiu imposto; timón, al ite: kiu timo; honoron, al kiu honoro. Kiel Mi vivas, dirás la Eternulo, 
/ 8 Al neniu suldu ion, krom la reci- antaü Mi klinigos ciu genuo, 

'   proka amo; car amante sian proksim- Kaj ¿iu lango gloros Dion. 
ulon, oni plenumis la ceteran legón. 12 Tial do ciu el ni respondos al Dio 
9 Car tío:  Ne adultu, Ne mortigu, ¡pri si mem. 
Ne stelu, Ne deziru, kaj ciu alia ¡ 13 Tial ni ne plu jugu unu alian; 
ordono, estas resumitaj en la jena ; sed prefere ni jugu, ke neniu metu 
parolo : Amu vian proksimulon kiel 1 en la vojo de sia frato faligilon aü ian 
vin mem. :o Amo ne faras mal- i ofendilon. 14 Mi scias, kaj konvink- 
bonon al proksimulo; amo do estas 1 ¡gis en la Sinjoro Jesuo, ke nenio 
la plenumado de la lego. \ estas malpura per si; sed por tiu, kiu 

11 Kaj tion faru, sciante la gustan 1 opinias ion malpura, gi estas malpura. 
tempon, ke   nun  estas la horo por! 15   Car  se   pro   mangajo  via frato 
levigo el dormo ; car nun nia savo : cagrenigas, vi jam ne iradas en amo. 
estas pli proksima, ol kiam ni ek- • Ne  pereigu per via mangajo tiun, 
kredis.     12 La   nokto  jam   finigas,   por kiu Kristo mortis.     16 Via bono 
kaj la tago alproksimigas ; ni demetu  do ne estu kalumniita:    17 ¿ar la 
do la farojn de mallumo kaj surmetu  regno de Dio estas ne mangado kaj 
la armilojn de lumo.     13 Ni iradu trinkado,  sed justeco kaj paco kaj 
dece, kiel en la tago, ne en dibo¿ado  gojo en la Sankta Spirito.     18 Car 
kaj drinkado, nek en volupto kaj sen- tiu, kiu en tio servas Kriston, placas 
brideco, nek en malpaco kaj jaluzo.   al Dio, kaj estas aprobata de homoj. 
14 Sed  surmetu  la  Sinjoron Jesuo  19 Ni do celu tion, kio apartenas al 
Kristo, kaj ne sekvu la intencojn de  paco kaj al reciproka edito.    20 Ne 
la karno al voluptoj. detruu pro mangajo la faron de Dio. 
USED akceptu malfortulon en  Ció estas ja pura; sed estas malbone 

fido, tamen ne por dubaj dis-  por  tiu,   kiu   mangas   kun   ofendo, 
putadoj.   2 Unu homo kredas, I 21 Estas bone ne mangi viandon, nek 

ke li povas ¿ion mangi; sed alia,  trinki vinon, nek fari ion, per kio 
estante malforta, mangas legomojn. I via frato ofendigas.    22 Tiun fidon, 
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4 Mi ¿¡am dánicas mían Dion pri sagon; 24 sed por la volcitoj mem, 
vi, pro la graco de Dio al vi donita en ¿u Judoj aü Grekoj, Kriston la 
Kristo Jesuo; 5 ke en ¿io vi rifi- potencon de Dio, kaj la sagecon dc 
igis en li, en cia parolo kaj cia scio ; Dio. 25 Car la malsageco de Dm 
6 kiel ankaú la atesto de Kristo kon- estas pli saga ol homoj ; kaj la mal- 
firmigis en vi; 7 tie!, ke vi mal- forteco de Dio estas pli forta ol homoj. 
atingas nenian donacon; atendante 26 Car rigardu vian vokon, fratoj, 
la malkason de nia Sinjoro Jesuo ke ne multaj saguloj laú la karno, ne 
Kristo, S kiu ankaü kontirmos vin | multaj potenculoj, ne multaj nobeloj, 
gis la fino, por ke vi estu neriproceblaj | estas vokataj; 27 sed Dio elektis 
en la tago de nia Sinjoro Jesuo Kristo. ¡ la malsagajn objektojn de la mondo. 
9 Fidela estas Dio, per kiu vi estas I por hontigi la sagulojn; kaj Dio 
alvokitaj   en  la   kunulecon   de   Lia! »'-''«= 1= """«'Hi" ohipktoin 
Filo Jesuo Kristo, nia Sinjoro. 

10 Mi petegas vin, fratoj, per la 
nomo de nia Sinjoro Jesuo Kristo, 
ke vi ciuj parolu tion saman, kaj ke 
estu neniaj skismoj inter vi; sed 
ke vi estu perfekte kunigitaj en la 
sama spirito kaj en la sama jugo, 
it Car pri vi, miaj fratoj, estas sci- 
igite al mi de la domanoj de ftloe, 
ke ekzistas inter vimalpacoj. 12 Kaj 
la jenon mi volas diri, ke ¿iu el vi 
diras: Mi estas de Paulo; kaj mi de 
Apolos; kaj mi de Kefas; kaj mi de 
Kristo. 13 Cu Kristo estas dividita? 
cu Paulo krucumigis por vi? aü cu 
vi baptigis en la nomon de Paulo? 
14 Mi dankas Dion, ke mi baptis 
neniun el vi krom Krispo kaj Gajo; 
15 por ke neniu diru, ke vi baptigis 
en mían nomon. 16 Kaj mi baptis 
ankaú la familion de Stefanas ; krom 
tío mi ne scias, cu mi baptis iun alian. 
17 Car Kristo sendis min, ne por 
bapti, sed por prediki la evangelion; 
ne en sageco de vortoj, por ke la 
kruco de Kristo ne vantigu. 

18 Car la priparolo de la kruco estas 
por la pereantoj malsageco; sed por 
ni, la savatoj, gi estas la potenco de 
Dio.     19 Car estas skribitc : 

Mi  pereigos  la  sagecon  de  la 
saguloj, 

Kaj la kompetentecon de la kom- 
petentuloj Mi malaperigos. 

20 Kie estas la sagulo? kie estas 
la skribisto? kie estas la diskutisto 
de ¿i tiu tempago? cu Dio ne mal- 
sagigis  la   sagecon   de   la   mondo? 
21 Car pro tio, ke en la sageco de 
Dio la mondo per sia sageco ne konis 
Dion, bonvolis Dio per la malsageco 
de   la   prediko  saví   la   kredantojn. 
22 Car Judoj postulas signojn, kaj 
Grekoj sercas sagecon; 23 sed ni 
predikas Kriston krucumitan, por 
Judoj  falilon,  kaj   por  Grekoj   mal 

elektis la malfortajn objektojn de la 
mondo, por hontigi la fortajn; 28 kaj 
la malnoblajn objektojn de la mondo, 
kaj la malestimatajn Dio elektis, kaj 
ec la nerealajn, por neniigi la realajn; 
29 por ke neniu karnofieru antaú Dio. 
30 Sed el Li vi estas en Kristo Jesuo, 
kiu farigis al ni sageco el Dio, kaj 
justeco   kaj   sanktigo,   kaj   elaceto; 
31 por ke, kiel estas skribite : Kiu 
fieras, tiu fieru en la Eternulo. 

KAJ  mi, fratoj, venante al vi, 2ÜAJ mi, iraioj, venante .11 vi, 
venís ne kun supereco de parolo 
aú de sageco, proklamante al vi 

la misteron de Dio. 2 Car mi decidís 
scii ¿e vi nenion, krom Jesuo Kristo 
kaj tiu krucumita. 3 Kaj mi estis 
ce vi en malforteco kaj en timo kaj 
en multa tremado. 4 Kaj mia parolo 
kaj mia prediko estis ne en allogaj 
paroloj de sageco, sed en elmontro 
de la Spirito kaj potenco, 5 por 
ke via fido estu ne laü la sa&eco de 
homoj, sed laü la potenco de Dio. 

6 Tamen ni parolas sagecon inter 
plenaguloj, sed sagecon ne de ci tiu 
mondo, nek de la regantoj de ci tiu 
mondo, kiuj neniigas; 7 sed ni 
parolas la sagecon de Dio en mistero, 
la sagecon kasitan, kiun Dio antaü- 
destinis antaú la mondagoj por nia 
glorado; 8 kaj kiun scias neniu el 
la regantoj de ci tiu mondo; car se 
ili gin scius, ili ne krucumus la 
Sinjoron de gloro; 9 sed kiel estas 
skribite: 

Tion,  kion   okulo   ne   vídis   ':aj 
órelo ne aüdis, 

Kaj  kio en la  koron  de  homo 
ne eniris, 

Dio preparis por tiuj,  kiuj  Lin 
amas. 

10 Sed al ni Dio malkasis ilin per la 
Spirito; car la Spirito esploras cipn, 
ec la profundajojn de Dio.     11 Car 
kiu inter homoj scias la aferojn de iu 
homo, krom la spirito de la homo, kiu 
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estas en li? tiel same la aferojn de | li ricevos rekompencon. 15 Se íes 
Dio scias neniu, krom la Spirito de laborajo forbrulos, li suferos perdón; 
Dio. i2 Sed ni ricevis ne la spiriton! sed li mera savigos ; tamen kiel tra 
de la  mondo,   sed   la spiriton,   kiuifajro. estas de Dio; por ke ni sciu tion,' 16 Cu vi ne scias, ke vi estas 
al ni donacitan de Dio. 13 Pri kio templo de Dio kaj ke en vi logas la 
ankaú ni parolas per vortoj, ne kiujn 1 Spirito de Dior 17 Se iu detruas 
lnstruas homa sageco, sed kiujn la templon de Dio, tiun detruos Dio ; 
instruas la Spirito ; komparante spirit- car la templo de Dio estas sankta, kaj 
ajn kun spiritaj.     14 Sed la  natura vi estas tio. 
homo ne akceptas la aferojn de la I t8 Neniu sin trompu. Se iu el vi 
Spirito de Dio ; car ili estas por li\ opinias sin saga en ¿i tiu mondo, li 
malsageco; kaj li ne povas ilin scii, ¡ farigu malsagulo, por ke li sagigu. 
pro tio, ke ili   estas jugataj   spirite.I 19 Car la sageco de ci tiu mondo estas 
15 Sed la spirita homo jugas ¿ion, malsageco ¿e Dio. Car estas skrib- 
kaj li mem estas jugata de   neniu. ite:  Li kaptas la sagulojn per illa 
16 Car kiu sciis la menson de la ruzajo; 20 kaj ankaú: La Eternulo 
Eternulo, ke li instruu Lin? Sed scias la pensojn de saguloj, ke ili 
ni havas la menson de Kristo. estas   vantaj.    21 Tial   neniu   fan- 

Sty KAJ mi, fratoj, ne povis pároli faronu pri homoj. Car ció apartenas 
^ al vi kiel al spirituloj, sed kiel al vi, 22 ¿u Paulo, aú Apolos, aú 
" al karnuloj, kiel al infanetoj en Kefas, aü la mondo, aú la vivo, aú la 
Kristo. 2 Mi nutrís vin per lakto, morto, aú estantajoj aú estontajoj: 
ne per mangajoji; car vi ankoraü tion Ció apartenas al vi, 23 kaj vi al 
ne kapablis ; kaj ec nun vi ne kapabl-  Kristo, kaj Kristo al Dio. -^ 
as;    3 car vi estas ankoraü karnaj;     M  TIEL oni rigardu nin, kiel serv- 
¿ar dum ekzistas inter vi jaluzo kaj  ¿L antojn de Kristo kaj administr- 
malpaco, ¿u vi  ne estas karnaj kaj  ^* antojn  de la misteroj   de  Dio. 
iradas  laú   la   maniero   de   homoj?  2 Cetere,  ¿i tie  estas  postulate  te 
4 Car kiam unu diras: Mi  estas de  administrantoj, ke oni trovigu fidela. 
Paulo; kaj alia : Mi estas de Apolos;  3 Sed ¿e mi estas tre malgrava af ero 
tu vi ne  estas   homoj?     5 Kio do  esti jugata de vi, aü per homa jugo: 
estas Apolos?  kaj kio estas  Paulo?  mi ja ne jugas min mem.   4 Car mi 
Servantoj, per kiuj vi ekkredis; kaj   scias nenion kontraú mi; tamen mi 
¿iu, kiel la Sinjoro al li donis.     6 Mi   ne estas pro tio pravigita; sed tiu, 
plantis,   Apolos   akvumis;    sed   Dio  kiu   jugas   min,   estas   la   Sinjoro. 
kreskigis.     7 Tial nek la   plantanto  5 Tial jugu nenion antaú la tempo, 
estas io, nek la akvumanto ; sed Dio,  gis venos la Sinjoro, kiu enlumigos 
la kreskiganto.     8 Sed la plantanto la   kasitajojn   de   la   mallumo   kaj 
kaj la akvumanto estas unu ; sed ciu  klarigos  la  intencojn  de  la  koroj; 
ricevos   sian   propran  rekompencon  kaj  tiam  ¿iu  ricevos  de   Dio  sian 
laü sia laboro.     9 Car ni estas kun-  propran laúdon. 
laborantoj kun Dio: vi estas lakultiv-| 6 Tion do, fratoj, mi alifigure rilat- 
otajo de Dio, la konstruotajo de Dio. 1 igis al mi kaj Apolos pro vi; por ke 

10 Laú la graco de Dio al mi donita, 1 vi en ni lernu ne preterpasi la skribit- 
kiel saga majstromasonisto mi metis ajojn; por ke neniu el vi blovesvelu 
». —J—„e,»„r> • kai alia surkonstruas. por unu kontraü la alia. 7 Car kiu *- j:farAnri0ras> kaj kion vi havas, 

10 Laü la grai u u<¡ ^.^ --  kiel saga majstromasonisto mi metis 1 ajojn; por Ke ucmu ,.. .. um.v.  
fundamenten; kaj alia surkonstruas.   por unu kontraú la alia.     7 Car kiu 
Sed ciu zorgu, kiel li surkonstruas.  vin diferencigas? kaj kio 

- "---..„;,, novas meti alian funda-   kion vi  ne ricevis?   sed .—¡_   I,I9| „¡ fanfaronai 

fundamenten; kaj ana sunuiu......   r__ i».     ,   — 
Sed ciu zorgu, kiel li surkonstruas.  vin diferencigas? kaj kion vi havas, 
ti Car neniu povas meti alian funda-  kion vi  ne ricevis?   sed   se vi  gin 
mentón krom tiu, kiu estas metita, tio  ricevis, kial vi fanfaronas, kvazaü vi 
estas Jesuo   Kristo.     12  Sed se iu  gin ne ricevus?   8 Jam vi estas píen- 
konstruas   sur  la fundamento orón,  igitaj, jam vi ricigis, vi regís sen ni; 
argenton, multekostajn stonojn, lign-   kaj mi ja volus, ke vi efektive re tu, 
on, fojnon, pajlon,     13 cies laborajo   por ke ni ankaü regu kun vi.     5 Car 
evidentigos ; ¿ar la tago ¿in montros,   sajnas al mi, ke Dio elmetis nin, la 
pro tio, ke ¿i estas malkasita enfajro ;   apostolojn, la plej lastajn, kiel mort- 
kaj la fajro   mem provos cies labor-  kondamnitajn; ¿ar ni farigis spektaklo 
ajon,  kia   gi   estas.     14 Se   restos  al la mondo kaj  al   angeloj  kaj  al 
íes laborajo,   kiun   li    surkonstruis,   homoj.     10 Ni estas malsaguloj pro 
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Kristo, sed vi estas sagaj en Kristo 
ni estas malfortaj, sed vi estas fortaj 
vi estas £>;ioraj, sed ni estas sen 
honoraj. u Ec gis la mina horo 
ni maisatas kaj soifas, kaj ni estas 
nudaj, kaj ni estas batataj kaj sen- 
bejmaj; 12 kaj ni penadas, labor- 
ante per niaj propraj manoj ; insúltate, 
ni benas; persekutate, ni eltenas ; 
13 kalumniate, ni petegas ; ni farigas 
kiel la bataajo de la mondo, la forjet- 
ajo de ció, ec gis nun. 

14 Ne por hontigi vin mi tion skribas, 
sed, kiel miajn amatajn filojn, por 
admoni vin. 15 Car kvankam vi ec 
havus dek mil pedagogojn en Kristo, 
tamen vi havas ne multajn patrojn; 
dar en Kristo Jesuo mi naskigis 
vin per la evangelio. 16 Mi do 
petegas  vin,  estu  imitantoj   de   mi. 
17 Pro tio mi sendis al vi Timoteon, 
kiu estas mi a amata kaj ñdela filo 
en la Sinjoro, kaj kiu vin memorigos 
pri miaj vojoj en Kristo, guste kiel 
mi   instruas   éie   en   ¿iu   eklezio.    —   procesi antau la r „,—, .„ 
18 Kelkaj   bloveávelas,   kvazaú   mi  antaü la sanktuloj ?     2 Aü ¿u vi ne 
ne venus al vi.     19 Sed mi venos  scias, ke la sanktuloj jugos la mondón? 

I Kristo; 8 tial ni festu, ne per 
I malnova fermentajo, nek per ferment- 
ajo de malico kaj malboncco. sed per 
la senfermenta paño de sincereco 
kaj vereco. 

9 En mia epistolo mi skribis al vi, 
ke vi ne intermiksu vin kun malcast- 
uloj ; 10 ne tute kun la malcastuloj 
de ¿i tiu mondo, aú kun la aviduloj 
kaj rabemuloj, aú kun idolanoj ; car 
tiuokaze estus necese, ke vi uliru 
el la mondo ; n sed nun mi skribas 
al vi, ke vi ne intermiksu vin, se iu, 
nomata frato, eble estas maldastulo, 
aú avidulo, aú idolano, aú insultanto, 
aú drinkulo, aú rabemulo; kun tía 
homo ec ne kunmangu. 12 Car 
kiel koncernas min jugi la ekstcr- 
ulojn? Cu vi ne jugas la intern- 
ulojn, 13 dum la eksterulojn jugas 
Dio? Forigu el inter vi la mal- 
virtulon. 

CU iu el vi, bavante alerón kon- 
traú sia proksimulo, kuragas 
procesi antaü lamalpiuloj, kaj ne 

al vi baldaú, se la Sinjoro tion volos i 
kaj mi ekscios, ne la parolon de 
la bloveSvelintoj, sed la potencon. 
20 Car la regno de Dio estas ne en 
parolo, sed en potenco. 21 Kion 
vi volas ? cu kun vergo mi venu al 
vi, aú en amo kaj en spirito de 
humileco? 
5EFEKTIVE oni raportas, ke 

estas ce vi malcasteco, kaj tia 
malcasteco, kia ne ekzistas ec 

inter la nacianoj, ke iu havas la 
edzinon de sia patro. 2 Kaj vi 
blovesvelis, kaj ne prefere ploregis, 
por ke tiu, kiu faris tion, forigu el 
ínter vi. 3 Car mi veré, korpe 
forestante, sed spirite ¿eestante, jam 
jugis, kvazaú ¿eestante, tiun, kiu tiel 
faris tion, 4 en la nomo de nia 
Sinjoro Jesuo Kristo, en kunveno 
de vi kaj de mia spirito kun la potenco 
de nia Sinjoro jesuo, 5 transdoni 
tian homon al Satano por la detruo 
de la karno, por ke la spirito savífcu 
en la tago de la Sinjoro Jesuo. 6 Ne 
bona estas via fanfaronado. Cu vi 
ne scias, ke malmulto da fermentajo 
fermentigas la tutan mason? 7 For- 
purigu la malnovan fermentajon, 
por ke   vi   estu   nova  maso,   kiel vi 

kaj se la mondón vi jugos, cu vi ne 
estas indaj jugi la pfej malgrandajn 
aferojn? 3 Cu vi ne scias, ke ni 
jugos angelojn? kiom pli do aferojn 
de la nuna vivo? 4 Se do vi devas 
starigi tribunalon pri la aferoj de la 
nuna vivo, cu vi faras jugantoj tiujn, 
kiuj estas negravaj en la eklezio? 
5 Mi dirás tion, por vin hontigi. Cu 
efektive ne ekzistas ¿e vi ec unu 
sagulo, kiu povus decidí inter siaj 
fratoj, 6 sed frato procesas kontraü 
frato, kaj ec antaü nekredantoj? 
7 Certo jam estas ce vi granda 
domago, ke vi faras procesojn unu 
kontraü alia. Kial vi ne prefere 
suferas maljustecon? kial vi ne 
prefere suferas rabadon? 8 Tamen 
ec vi mem faras maljustecon kaj 
rabadon, kaj ec kontraü la fratoj. 
9 Aü cu vi ne scias, ke la maljust- 
uloj ne heredos la regnon de Dio? 
Ne trompigu : nek malcastuloj, nek 
idolanoj, nek adultuloj, nek mol- 
moruloj, nek viruzacantoj, 10 nek 
stelistoj, nek aviduloj, nek drink- 
uloj, nek insultantoj, nek rabemuloj, 
heredos la regnon de Dio. n Kaj 
tiaj estis kelkaj el vi; sed vi lavigis, 
sed vi sanktigis, sed vi justigis en la 
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•""•—_:   "l" .""*?  "ic»u,   mei vi   sea vi sanktigis, sed vi justigis en la 
íl£.-. n^lelme^>^a}.    Car    por    ni   nomo de la Sinjoro Jesuo Kristo kaj 
ankau   Pasko   estas   oferita,   nome | en la Spirito de nia Dio 
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O 

6. 12—7. 29 

12 Ció estas por mi permesata, sed  restu senedza, aú denove konsentigu 
ne ció estas oportuna. Ció estas kun sia edzo); kaj ke la edzo ne 
por mi permesata ; sed mi ne volas ! forsendu sian edzinon. 12 Sed al 
sub  io  submetigi.     13 Mangajoj   por | la ceteraj dirás mi, ne la Sinjoro : Se 
la ventro, kaj la vemro por mangajoj 
sed Dio neniigos kune gin kaj ilin. 
Sed la korpo estas ne por malcasteco, 
sed  por la Sinjoro;  kaj  la  Sinjoro 
tor la korpo; 14 kaj Dio levis la 

injoron, kaj levos ankaú nin per 
Sia potenco. 15 Cu vi ne scias, ke 
viaj korpoj estas membroj de Kristo? 
tu mi do prenos la membrojn de 

• Kristo, kaj faros ilin membroj de 
malcastistino? Nepre ne I 16 Aü 
tu vi ne scias, ke tiu, kiu kunigas 
kun malcastistino, estas kun Si unu 
korpo? car: Ili, Li diris, estos unu 
karno. 17 Sed tiu, kiu kunigas 
kun la Sinjoro, estas kun li unu 
spirito. 18 Forkuru de malcasteco. 
Ciu peko, kiun homo faras, estas 
ekster la korpo; sed tiu, kiu maleas tas, 
peleas   kontraü   sia   propra   korpo. 
19 Aü cu vi ne scias, ke via korpo 
estas templo de la Sankta Spirito, 
kiu estas en vi kaj kiun vi havas de 
Dio? kaj vi ne apartenas al vi mem, 
20 car vi estas acetitaj per prezo; 
gloru do Dion en vía korpo. 
7 NUN rílate al la aferoj, pri kiuj 

vi skribis: Estas bone por viro, 
ne tusi virinon. 2 Sed pro mal- 

eas tajoj ¿iu viro havu propran edzinon, 
kaj ciu virino havu propran edzon. 
3 La edzo donu al la edzino Sian 
rajtajon ; tiel same ankaú la edzino al 
la edzo. 4 Ne la edzino, sed la 
edzo rajtas pri sia korpo; tiel same 
ankaú ne la edzo, sed la edzino 
rajtas pri lia korpo. 5 Ne senigu 
unu la alian, krom eble kun konsento 
por kelka tempo, por ke vi dedicu vin 
al pregado, kaj kunigu denove, por 
ke Satano vin ne tentu pro manko 
de sinregado. 6 Sed tion mi dirás 
kiel    permeson,    ne    kiel    ordonon. 
LSed mi volus, ke ciuj homoj estu 

el mi mem. Tamen ciu havas 
sian propran donacon de Dio, unu 
tiel, alia alie. 

8 Sed mi dirás al senedzinuloj kaj 
al vidvinoj: Estas bone por ili resti 
kiel mi. 9 Sed se ili ne povas sin 
deteni, ili edzigu ; car estas pli bone 
edzigi.olbruladi.     10 Sedalgeedzoj 

-u frato havas nekredantan edzinon, 
kaj Si konsentas lofcadi kun li, li ne 
forigu Sin. 13 Kaj se virino havas 
nekredantan edzon, kaj li konsentas 
logadi kun Si, Si ne forlasu sian edzon. 
14 Car la nekredanta edzo estas 
sanktigita per la edzino, kaj la 
nekredanta edzino estas sanktigita 
per la ft ato; alie viaj infanoj estus 
profanaj, sed  nun ili estas sanktaj. 
15 Tamen se la nekredanto volas 
foriri, li foriru: la frato aü la fratino 
en tiaj okazoj ne estas sklavigita; 
sed Dio vokis nin en paco. 16 Car 
kiel vi scias, ho edzino, cu vi savos 
vían edzon? aü kiel vi scias, ho 
edzo,   cu   vi   savos   vían   edzinon? 
17 Sed kiel la Sinjoro disdonis al 
¿iu, kiel Dio ¿iun vokis, tiel li iru. 
Kaj tiel mi ordonas en ¿iuj ekiezioj. 
18 Cu iu estas vokita, cirkumeidite ? 
li ne farifeu necirkumeidita. Cu iu 
estas vokita, necirkumeidite ? li ne 
cirkumeidigu. 19 Cirkumcido estas 
nenio, kaj necirkumeido estas nenio; 
sed la plenumado de la ordonoj de 
Dio. 20 Ciu restadu en tiu vok- 
sorto, en kiu li estas vokita. 21 Cu 
vi estas vokita, estante sklavo? 
ne ¿agrenigu pro tio ; sed se vi povas 
überigi, tion uzu prefere. 22 Car 
kiu estas vokita en la Sinjoro, 
estante sklavo, tiu estas libéralo de 
la Sinjoro; tiel same tiu, kiu estas 
vokita, estante libera, estas sklavo 
de Kristo. 23 Vi estas acetitaj per 
prezo; ne farigu sklavoj de homoj. 
24 Fratoj, ¿iu, kie li estas vokita, tic 
restadu kun Dio. 

25 Sed rílate al virgulinoj, mi ne 
havas ordonon de la Sinjoro ; sed mi 
donas mían opinion, kiel ricevinta de 
la Sinjoro indulgon, por esti ñdela. 
26 Miopiniasdo, ke la jeno estas bona 
pro la nuna neceseco, nome, ke estas 
bone por viro samstate resti. 27 Cu 
vi estas ligita kun edzino? ne sertu 
malligon. Cu vi estas malligita je 
edzino? ne sercu edzinon. 28 Sed 
se vi edzigas, vi ne pekas; kaj se 
virgulino edzinigas, si ne pekas. 
Se'1 tiaj personoj havos maltrankvilon 

mi   ordonas  (tamen   ne   mi,   sed  la   en la karno ; kaj mi volas indulgí vin. 
Sinjoro): Ke edzino ne forigu de sia  29 Sed la jenon mi dirás, fratoj : La 
edzo     11 (tamen,  se  Si  forigas,  Si ¡tempo estas mallongigita, por ke de 
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22 Aü ¿u ni jaluzigas la Sinjoron?   u Tamen ne ekzistas virino sen viro, 
¿u ni estas pli fortaj ol li ? nek   viro sen virino, en la Sinjoro. 

23 Ció estas permesata; sed ne cio   12 Car kiel virino estas el viro, tiel 
estas oportuna. Cio estas permesata 
sed ne cio edifas. 24 Neniu celu 
sian bonon, sed ciu la bonon de sia 
firoksimulo. 25 Kion oni vendas en 
a bucejo, ¿ion mangu, demandante 

nenion pro konscienco; 26 car al 
la Eternulo apartenas la tero, kaj 
iio, kio ¿in plenigas. 27 Se iu el 
la nekredantoj invitas via al festeno, 
kaj vi volas iri, kion oni metas antaú 
vi, clon mangu, demandante nenion 
pro konscienco. 

same ankaú estas viro per virino; 
sed cio estas el Dio. 13 Ju£u un vi 
mem : cu decas, ke virino pre^u al 
Dio nevualite? 14 Cu e¿ la naturo 
mem ne instruas vin, ke se viro havas 
longajn harojn, tio estas por li malhon- 
oro? is Sed se virino havas longajn 
harojn, tio estas por si gloro; car siaj 
haroj estas donitaj al si kiel kovrajo. 
16 Sed se iu sajnas esti disputema, ni 
ne havas tian kutimon, nek la eklezioj 
de Dio. 

17 Sed ordonante al vi jene, mi ne 
laudas vin, ke vi kunvenas ne por 
-'"—•'*•-      —*    por   malplibonigo. 

,   .       28 Sed se iu dirás 
al vi: Ci tio estas oferitajo—ne mangu, 
pro la montrinto, kaj pro konscienco :      .. 
29 konscienco, mi dirás, ne via propra, ! plibonigo, sed r~. .._.,..w...Eu. 
sed de la alia; ¿ar kial mía libereco i 18 Car unue mi aüdas, ke kiam vi 
estus  jugara   per   alia   konscienco?  kunvenas    en   la   eklezio,   ekzistas 
30 Se mi danke partoprenas, kial mi: inter vi skism oj ; kaj mi parte kredas 
estus mallaüdata pri tio, pro kio ' tion. 19 Car necese estas, ke ankaü 
_¡   J    j_  ,       ~ .« '  herezoj estu inter vi, por ke la aprob> mi donas dankon '? 31 Cu do 
mangas, aü trinkas, aü kion ajn vi 
faras, faru ¿ion por la gloro de Dio. 
32 Ne metu faligilon, cu por Judoj, 
aü por Grekoj, aü por la eklezio de 
Dio; 33 tiel same, kiel mi ankaú 
placas al ¿iuj en cio, celante ne 
mian propran utilon, sed la utíl- 
on de  la multaj, por ke ili savigu. 
1«    Vi estu imitantoj de mi, kiel 

I    mi ankaü  estas  imitanto   de 
*•   Kristo. 

2 Mi laudas vin, ke vi min memoras 
en cio, kaj ke vi (irme tenas la tradici- 
ojn, guste kiel mi transdonis ilin al vi. 
3 Sed mi volas sent; i vin, ke la kapo 

itoj evidentigu inter vi. 20 Kiam 
do vi kunvenas, estas neeble mangi 
la Sinjoran vespermangon; 21 (ar 
en via mangado ciu antaü alia preñas 
sian propran vespermangon; kaj 
unu malsatas, kaj alia drinkas. 
22 Kio? cu vi ne havas domojn, en 
kiuj vi povas mangi kaj trinki? aú 
cu vi malestimas la eklezion de Dio, 
kaj hontigas la nehavantojn? Kion 
mi diros? cu mi vin laudos en tio? 
Mi ja vin ne laudas. 23 Car mi 
ricevis de la Sinjoro tion, kion mi 
ankaú transdonis al vi, ke la Sinjoro 
Jesuo en la nokto, en kiu li estis 

24   kaj de ciu viro estas Kristo ; kaj la kapo ¡ perfidata, prenis panon , *., --1 
de virino estas viro; kaj la kapo de ; doninte dankon, li dispecigis ((in, 
Kristo estas Dio. 4 Ciu viro, preg- kaj diris: Ci tio estas mia korpo. kiu 
anta aú profetanta kun kapo kovrita, | estas por vi; ¿i tion faru por memor- 
malhonoras sian kapon.     5 Sed ¿iu l igo   pri    mi.     25 Tiel   same   ankaú 
virino, preganta aú profetanta kun 
kapo senvuala, malhonoras sian 
kapon ; car tio estas tia sama, kvazaú 
sí estus razita. 6 Car se virino ne 
estas vualita, ái ankaü tondigu ; sed 
se estas hontinde por virino esti kun 
haroj tonditaj aü razitaj, ái estu 
vualita. 7 Car viro devas ne havi 
la kapon vualita, pro tio, ke li estas 
la bildo kaj gloro de Dio; sed virino 
estas la gloro de viro. 8 Car viro 
ne estas el virino, sed virino el viro ; 
9 ¿ar ankaü viro ne estas kreita por 
virino. sed virino por viro; 10 pro 
tio virino devas havi sur la kapo 
signon de aútoritato, pro la angeloj. 

1S2 

la kalikon post la vespermango, 
dirante: Ci tiu kaliko estas la nova 
interligo en mia sango; ¿i tion faru 
¿iufoje, kiam vi trinkos, por memorigo 
pri mi. 26 Car ¿iufoje, kiam vi 
mangos ¿i tiun panon kaj trinkos la 
kalikon, vi proklamos la morton de la 
Sinjoro, gis li venos. 27 Tial ¿iu, kiu 
neinde mangos la panon aü trinko- 
la kalikon de la Sinjoro, kulpigos pri 
la korpo kaj la sango de la Sinjoro. 
28 Sed oni sin "rovu, kaj tiele mangu 
el la paño  kaj   trinku  el  la kaliko. 
29 Car la manganto kaj trinkanto 
mangas kaj trinkas jugon al si mem, 
se li ne pripensas la korpon.     30 Pro 
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tío multaj inter vi estas malfortaj kaj 
malsanaj, kaj  ne malmultaj dormas. 
31 Sed se ni pripensus nin mem, ni ne 
estus jugitaj.     32 Sed kiam ni estas 
jugataj, ni estas punataj de la Sinjoro, :jam 
por ke ni ne estu kondamnitaj kune   ~;"~ 
kun la mondo.     33 Tial, miaj fratoj, 
kiam vi kunvenas por mangi, atendu 
unu la alian.     34 Se iu malsatas, li 
mangu hejme, por ke via kunvenado 
ne enkonduku jugon.    Kaj la ceteron 
mi ordigos, kiam mi venos. 
^ f&  RÍLATE  spiritajn  donacojn, 
I y fratoj, mi ne volas, ke vi 
* •* estu nesciantaj. 2 Vi scias, 
ke kiam vi estis nacianoj, vi estis 
forkondukataj al tiuj mutaj idoloj, 
kiel ajn oni vin kondukis. 3 Tial 
mi seilgas vin, ke neniu parolanta en 
la Spirito de Dio dirás: Jesuo estas 
anatemita; kaj neniu povas diri: 
Jesuo estas Sinjoro, krom per la 
Sankta Spirito. 

4 Ekzistas diverseco de donacoj, 
sed la sama Spirito. 5 Kaj ekzistas 
diverseco de servoj, kaj la sama 
Sinjoro. 6 Kaj ekzistas diverseco de 
energioj, sed la sama Dio, kiu energí- 
as ¿ion en ¿iuj. 7 Sed al ciu estas 
donita la elmontro de la Spirito por 
utilo. 8 Car al unu estas donita per 
la Spirito la vorto de sageco; kaj al 
alia, la vorto de scio, laú la sama 
Spirito; 9 al alia, ñdo, en la sama 
Spirito ; al alia, donacoj de resanigoj, 
en la unu Spirito; 10 kaj al alia, 
energioj por mirakloj; kaj al alia, 
profetpovo; kaj al alia, distingoj de 
spiritoj; al alia, diversaj lingvoj; 
kaj   al   alia,   interpreto   de   lingvoj; 
II sed ¿ion tion energías la unu sama 
Spirito, dividante al ¿iu aparte, kiel 
al li placas. 

12 Car kiel la korpo estas unu, kaj 
havas multajn membrojn, kaj ¿iuj 
membroj de la korpo, estante multaj, 
estas unu korpo; tiel same ankaü 
estas Kristo. 13 Car en unu Spirito 
ni ¿iuj baptigis en unu korpon, ¿u 
Judoj aü Grekoj, ¿usklavoj aü liberaj; 
kaj ¿iuj estas trinkigitaj el unu Spirito. 
14 Car la korpo estas ne unu membro, 
sed multaj.     15 Se la piedo diros" 

gi ne apartenas al la korpo. 17 Se 
la tuta korpo estus okulo, kie estus 
laaüdado? Se la tuta estus aüdado, 
kie estus la flarado? 18 Sed Dio 

tís la membrojn al la korpo, 
ciun, kiel al Li placis. 19 Kaj se 
¿iuj estus unu membro, kie estus la 
korpo? 20 Nun do ekzistas multaj 
membroj, sed unu korpo. 21 Kaj 
la okulo ne povas diri al la mano: Mi 
vin ne bezonas; nek same la kapo 
al   la   piedoj :   Mi   vin   ne   bezonas. 
22 Sed multe plie la sajne malfortaj 
membroj de la korpo estas necesaj ; 
23 kaj al tiuj partoj de la korpo, 
kiujn ni opinias malpli honorindaj, 
ni donas pli abundan honoron; kaj 
niaj negraciaj partoj navas pli abund- 
an gracion; 24 sed niaj graciaj 
partoj ne havas bezonon; tamen Dio 
kunakordigis la korpon, doninte pli 
abundan honoron al la parto, kiu 
havas mankon, 25 por ke ne estu 
skismo en la korpo; sed ke la membroj 
prizorgu egale unu la alian. 26 Kaj 
se unu membro suferas, ¿iuj membroj 
kune suferas; aú se unu membro 
honorigas,  ¿iuj   membroj   kungojas. 
27 Vi do estas la korpo de Kristo, kaj 
membroj  en  gi,  ¿iu  laü  sia  parto. 
28 Kaj Dio metis iujn en la eklezio, 
unue apostolojn, due profetojn, trie 
instruantojn, poste miraklojn, poste 
donacojn de kuracado, helpojn, direkt- 
ojn, diversajn lingyojn. 29 Cu ¿iuj 
estas apostoloj? ¿u ¿iuj profetoj? 
¿u ¿iuj instruantoj ? ¿u ciuj mirakluloj ? 
30 ¿u ¿iuj havas kuracan povon? 
cu ¿iuj parolas per lingvoj? ¿u ciuj 
interpretas? 31 Sed vi deziru forte 
la pligrandajn donacojn. Kajankoraú 
pli preferindan vojon mi montras al vi. 

SE mi parolus la lingvojn de ^ ^%  ae. mi paroius m iiu&vuju 
I   •%  homoj   kaj   angeloj,   sed 
* *^  havus     amon,     mi     farigus 
sonanta  kupro aú tintanta címbalo. 
2 Kaj se mi posedus la profetpovon, 
kaj ¡comprenus ¿iujn misterojn kaj 
¿ian scion ; kaj se mi havus cían tidon, 
tiel ke mi povus formovi moatojn, 
sed ne havus amon, mi estus nenio. 
3 Kaj se mi disdonus mian tutan 
havon por nutri la malsatulojn, kaj 

Pro tio, ke mi ne estas la mano, mi se mi lasus mian korpon por forbrulo, 
ne apartenas al la korpo—ne sekvas sed ne havus amon, per tío mi neniom 
de tio, ke gi ne apartenas al la korpo. proñtus. 4 Amo longe suferas, kaj 
16 Kaj se la órelo diros: Pro tio, I bonfaras; amo ne envías; amo ne 
ke mine estas la okulo, mi ne aparten-1 fanf.ironas, ne sveligas sin, 5 ne 

as al la korpo—ne sekvas de tio, ke | kondutas nedece, ne celas por si mem, 
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ne kolerigas, ne pripensas malbonon, 
6 ne gojas pri maljusteco, sed kun- 
gojas kun vereco; 7 ¿ion toleras, 
¿ion kredas, ¿ion esperas, ¿ion eltenas. 
8 Amo neniam pereas ; sed, cu estas 
profetadoj, ili neniigos; cu lingvoj, 
ili cesigos ; cu estas scio, gi neniigos. 
9 Car ni scias laüparte, kaj ni profet- 
adas laüparte; 10 sed kiam venos 
perfektajo, tiam neniigos tio, kio 
estas lauparta. 11 Kiam mi estis 
infano, kiel infano mi párolis, kiel 
infano mi sentis, kiel infano mi pens- 
is; nun fariginte plenagulo, mi jam 
forigis la infanajojn. 12 Car nun 
ni vidas per spegulo, malhele; sed 
tiam okulon ¿e okulo; nun mi konas 
laüparte; sed tiam mi konos tiel 
same, kiel ankaü mi estas konita. 
13 Restas do nun fido, espero, amo, 
tiuj tri; kaj la plej granda el ili estas 
amo. 
WSEKVU amon; tamen dezir- 

egu spiritajn donacojn, sed 
prefere, ke vi profetadu. 

2 Car tiu, kiu per lingvo parolas, 
ne al homoj parolas, sed al Dio; car 
neniu komprenas, sed en la spirito li 
parolas misterojn. 3 Sed la profet- 
anto parolas al homoj edifon kaj kon- 
silon kaj konsolon. 4 Tiu, kiu per 
lingvo parolas, editas sin mem ; sed la 
profetanto editas la eklezion. 5 Mi 
volas, ke vi ¿iuj parolu per lingvoj, 
sed prefere, ke vi profetadu; kaj pli 
granda estas la profetanto, ol la per 
lingvoj parolanta, krom se li ankaü 
interpretas, por ke la eklezio ricevu 
edifon. 6 Sed nun, fratoj, se mi 
venus al vi, parolante per lingvoj, 
kiel mi vin nelpus, se mi ne parolus 
al vi, aú en formo de malkasado, aú 
de sciado, aú de profetado, aú de 
instruado? 7 Ec la senvivajoj, kiuj 
produktas sonon, cu ñuto, cu harpo, 
se ili ne donas diferencon en la sonoj, 
kiel oni scios, kio estas flutataaú 
harpata? 8 Car se la trumpeto 
donos necertan vocon, kiu pretigos 
por bátalo? 9 Tiel ankaü vi, se vi 
per la lango ne donas parolon facile 
kompreneblan, kiel oni scios, kio 
estas parolata? car en la aeron vi 
parolus. 10 Eble estas tiom da 
specoj de vocoj en la mondo, kaj nenia 
estas sensignifa. n Se do mi ne 
scios la signifon de la voco, mi estos, 
rilate la parolanton, bárbaro, kaj la 
parolanto    estos    por    mi    bárbaro. 

12 Tiel same ankaü vi, dum vi fervore 
deziras spiritajn donacojn, klopodu. 
ke vi havu abunde por la edifo de la 
eklezio. 13 Tial kiu parolas per 
lingvo, tiu pregu, ke li interprutn. 
14 Car se mi pregas per lingvo, mía 
spirito pregas, sed mía intelukto 
estas senfrukta. 15 Kio do estas? 
Mi pregos spirite, kaj mi presos 
ankaü intelekte; mi kantos spirite. 
kaj    mi    kantos    ankaü    intelekte. 
16 Alie, se vi benas spirite, kiamaniere 
tiu, kiu okupas la lokon de la mal- 
klerulo, diros Amen ce via danlc- 
esprimo? car li ne scias, kion vi dirás. 
17 Car vi ja bone dankesprimas, sed 
la alia ne estas edifata. 18 Mi 
dankas Dion, mi parolas per lingvoj 
pli ol vi ¿iuj; 19 tamen en la 
eklezio mi preferus pároli kvin 
vortojn per mia intelckto, por ke mi 
instruu ankaü aliajn, ol dek mil vortojn 
per lingvo. 
20 Fratoj, ne estu infanoj en viaj 

mensoj; tamen en malico estu 
infanetoj, sed en la mensoj estu 
plenaguloj. 21 En la lego estas 
skribite: Per balbutantaj lipoj kaj 
per lingvo fremda Mi parólos al ci 
tiu popólo; kaj tamen tiel ili ne volos 
aúskulti Min, dirás la Eternulo. 
22 Tial la lingvoj estas kiel signo, 
ne al la kredantoj, sed al la nekred- 
antoj; sed la profetpovo estas kiel 
signo, ne al la nekredantoj, sed al 
la kredantoj. 23 Se do la tuta 
eklezio kunvcnos, kaj ciuj parólos 
per lingvoj, kaj tien envenos nekler- 
uloj aü nekredantoj, cu ili ne diros. 
ke vi frenezas? 24 Sed se ciuj 
profetos, kaj envenos nekredanto aú 
neklerulo, li estos konvinkata de ciui, 
li estos jugata de ciuj; 25 la sekrct- 
oj de lia koro estos elmontrataj ; 
kaj sekve li falos sur sian vizagon kaj 
adoros Dion, deklarante, ke Dio ja 
estas ce vi. 

26 Kio do estas, fratoj? Kiam vi 
kunvenas, ciu havas psalmon, havas 
instruon, havas malkasaion, havas 
lingvon, havas interpretajon. Ció 
farigu por edifo. 27 Se oni parolas 
per lingvo, tio estu duope. aú triope je 
plejmulto, kaj laüvice; kaj unu inter- 
pretu; 28 sed se ne ceestas inter- 
pretado, oni silentu en la eklezio; 
kaj li parolu al si kaj al Dio. 29 Kaj 
la profetoj parolu duope aú triope, 
kaj la aliaj interdiferencigu.     30 Sed 
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se al alia apudsidanta io malkasi&os, relevigo de mortintoj? 13 Sed se 
launua silentu. 31 Car vi ciuj povas ne ekzistas relevigo de mortintoj, 
profeti unuope laüvice, por ke ciuj ankaü Kristo ne relevigis; 14 kaj 
ternu, kaj ciuj ricevu konsilon ; se Kristo ne relevigis, vana ja estas 
32 kaj la spiritoj de la profetoj estas | nia predikado, vana ankáü estas via 
submetataj al la profetoj ; 33 car ¡ fido. 15 Jes, kaj ni montrigas kiel 
Dio estas Dio ne de konfuzo, sed de falsaj atestantoj de Dio ; tial kc ni 
paco; kiel en ciuj eklezioj de la atestis pri Dio, ke Li relevis Kriston ; 
tanktuloj. kiun Li ne relevis, se la mortintoj ja 

34 La virinoj silentadu en la eklezioj; ne releviftas. 16 Car se la mortintoj 
cir ne estas permesate al ili pároli, ne relevigas, ankaü Kristo ne re- 
«ed ili submetigu, kiel ankaü dirás levigis; 17 kaj se Kristo ne re- 
ta lego. 35 Kaj se ili volas lerni levigis, via fido estas vana; vi estas 
ion, ili demandu al siaj edzoj hejme ; ankoraü en viaj pekoj. 18 Tiuokaze 
car estas honte por virino pároli en la ankaü pereis la ekdormintoj en Kristo. 
eklezio. 36 Kio? cu el vi la vorto 19 Se nur en ci tiu vivo ni esperis en 
de Dio eliris? cu gi venís al vi solaj? Kristo, ni estas el ¿iuj homoj la plej 

37 Se iu sajnas al si esti profeto aú  mizeraj. laüspirita, li sciigu pri tío, kion mi 20 Sed nun Kristo relevigis el la 
ikribas al vi, ke gi estas la ordono de mortintoj, la unuaajo de la dormantoj. 
la Sinjoro. 38 Sed se iu ne scias, li 21 Car tial, ke per homo venís la 
ne sciu. morto, per homo ankaü venis la re- 

39 Tial, fratoj, deziregu profeti, levigo de la mortintoj. 22 Car kiel 
kaj ne malpermesu pároli per lingvoj. en Adam ciuj mor tas, tiel same ankaü 
40 Sed ¿io farigu konvene kaj laúorde. en Kristo ciuj estos vivigitaj. 23 Sed 
m má KAJ mi sciigas vin, fratoj, ¿iu en sia propra vico: Kristo la unua- 
I •) Pri la evangelio, kiun mi ajo, poste tiuj, kiuj apartenas al 
* ** predikis al vi, kiun ankaü vi Kristo, te lia alveno. 24 Poste 
ricevis, en kiu ankaü vi star as, venos la fino, kiam li transdonos la 
a per kiu vi savigis; se vi en memoro regecon al Dio, al la Patro ; kiam li 
tenas, per kiuj vortoj mi gin predikis estos neniiginta cian regadon kaj 
al vi, krom se vi kredis vane. 3 Car cian aütoritaton kaj potencon. 25 Car 
mi transdonis al vi komencetion, kion li devas regadi, gis li metos éiujn 
mi ankaü ricevis, ke Kristo mortis malamikojn sub siajn piedojn. 26 La 
pro niaj pekoj laü la Skriboj; 4 kaj lasta nenngota malamiko estas la 
ke ¡i estis entombigita; kaj ke li re- morto. 27 Car: Cion Li metis sub 
levigis la trian tagon laü la Skriboj;  liajn piedojn.   Sed kiam estas dirate : 
Í; kaj ke li aperis al Kefas; poste al Ció estas submetita, estas evidente, 
a dek du; 6 poste li aperis al pli ke esceptita estas Tiu, kiu submetis 

ol kvincent fratoj samtempe, el kiuj ¿ion al li. 28 Kaj kiam ¿io estos 
la plimulto restas gis nun, sed kelkaj submetita al li, tiam la Filo ankaü 
jam ekdormis; 7 poste li aperis mem estos submetita al Tiu, kiu 
al Jakobo; poste al ¿iuj apostoloj ; submetis ¿ion al li, por ke Dio estu 
8 kaj fine li aperis al mi ankaü, kiel  ció en ció. al infano ekstertempe naskita. 9 Car 29 Alie kion faros tiuj, kiuj baptigas 
mi estas la plej malgranda el la apo- pro la mortintoj? Se la mortintoj 
stoloj, kaj ne meritas esti nomata tute ne relevigas, kial do ili baptigas 
apostólo pro tio, ke mi persekutis la pro ili? 30 kial ni ankaü endanger- 
eklezion de Dio. 10 Sed per la igas ciun horon? 31 Mi asertas 
graco de Dio mi estas tio, kio mi per la singratulado pro vi, fratoj, 
estas; kaj Lia graco donacita al mi kiun mi havas en Kristo Jesuo, nia 
montrigis ne vana; sed mi laboregis Sinjoro, mi mortas ¿iutage. 3a Se 
pli abunde ol la cetera); tamen ne mi, laü homa maniero mi batalis kontraü 
sed la graco de Dio, kiu estis kun mi. bestoj en Efeso, kiel mi per tio profit- 
11 Cu do mi, cu ili, tiel ni predikas, as? Se la mortintoj ne relevigas, ni 
kaj tiel vi kredis. mangu  kaj   trinku,   £ar  morgaü   ni 

12 Nu,  se  Kristo  estas  predikata,   mortos.      33 Ne     trompigu;     Mal- 
ke li relevigis el la mortintoj, kiel do  bonaj   kunigoj   malbonigas   bonajn 
dirás  kelkaj   el  vi,  ke  ne  ekzistas  morojn.     34 Malebriigu  en jus teco, 
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ankaü per li estas la Amen, por la I odoro de vivo al vivo.    Kaj klu estas 
gloro al Dio per ni.     21 Kaj tiu, kiu taüga   por   ¿i   tio?     17 Car   ni   ne 
fortikigas nin kune kun vi en Kristo similas al multaj, kiuj faras la vorton 
kaj sanktoleis nin, estas Dio,    22 kiu   de Dio komercajo ; sed kun sincereco, 

Dio, antau Dio ni pai kaj kiel pe 
Kristo. 

CU ni denove komencas nin mcm 
3rekomendi?  aü ¿u  ni   bezonas, 

kiel   iuj,   leterojn   rekomendajn 

ankaú nin sigelis kaj  donis al ni la 
antaúgarantiajon   de   la   Spirito   en 
niaj koroj. 

23 Sed mi vokas Dion kiel atestanton 
sur mían animon, ke por indulgí vin 
mi ankoraú ne venís al Korinto. al vi, aú de vi? 2 Vi mem estas 
24 Ne kvazaü ni estrus super via nia letero, skribita sur nía koro, kaj 
fido, sen ni estas kunhelpantoj de konata kaj legata de ¿iuj; 3 caí 
via gojo; car per via fido vi staras.   vi montrigis,  ke vi estas letero de 
2 Sed mi decidís por mi mem, ke Kristo liverita per ni, skribita ne per 

mí ne venos al vi denove en inko, sed per la Spirito de la vivanta 
malgojo. 2 Car se mi vin mal- Dio ; ne sur stonaj tabeloj, sed sur la 

gojigas, kiu do min ¿ojigas, krom karnaj tabeloj de la koro. 4 Kaj 
tiu, kiu estas malgojigata de mi? tian fidon ni havas per Kristo al Dio; 
3 Kaj mi skribis tion saman, por ke, ¡ 5 ne kvazaú ni taügas ion fari per ni 
veninte, mi ne havu malgojon de tiuj, i mem, sed nia taúgeco estas el Dio, 
pri kiuj mi devus goji, ñdante pri! 6 kiu ankaü taügigis nin kiel ad- 
vi ¿Iuj, ke mia gojo estas la gojo de' ministrantojn de nova interligo, ne 
vi ¿iuj. 4 Car el multe da aflikto laü Útero, sed laú spirito; car la 
kaj kora dolorego mi skribis al vi' litero mortigas, sed la spirito vivigas. 
kun multaj larmoj, ne por ke vi mal- • 7 Sed se la administrado mortiga, 
fcoju, sed ke vi sciu la amon, kiun mi esprimita per literoj kaj encizita sur 
navas al vi abunde. {stonoj, estigis en gloro, üel, ke la 

S Sed se iu kaúzis malgojon, li kaúzis | Izraelidoj ne povis fikse rigardi la 
malgojon ne al mi, sed parte (por i vizagon de Moseo pro lia vizaga 
ne tro forte vin premi) al vi ciuj. i brileco, jam tamen malpliiganta, 
6 Sufiía al tía homo estas tiu puno,; 8 kiel do la administrado spirita ne 
farita de la plimulto; 7 pro tio, estos pli multe en gloro? 9 Car 
kontraüe, vi devus lin pardoni kaj se la administrado de kondamno estas 
konsoli, por ke tía homo neniel for- gloro, multe pli abunde la administr- 
glutigu per sia troa malgojo. 8 Tial ado de justeco superas en gloro. 
mi petegas vin, ke vi konnrmu al li 10 Car veré tio, kio havis gloron, ne 
vían amon. 9 Guste por tio mi ja estis glorigita en ¿i tiu rilato, pro la 
skribis, ke mi vin provu, cu vi en ¿io superabunda gloro. 11 Car se tio, 
estas obeemaj. 10 Sed al kiu vi kio forpasas, havis gloron, ankoraú 
pardonas ion, mi ankaü; ¿ar kion mi pli multe tio, kio restadas, estas en 
ankaú pardonis, se mi ion pardonis,  gloro. 
mi tion taris pro vi antaü Kristo, 12 Havante do tian esperón, ni uzas 
iz por ke Satino ne gajnu profiton grandanliberecon de parolo, 13 kaj 
kontraü ni: car ni ne estas sen scio ne kiel Moseo, kiu metis vualon sur 
priliajruzoj sian  vizagon,   por  ke   la   Izraelidoj 

12 Kiam mi venis al Troas, por ne fikse rigardu gis ñnigo de tio, 
disvastigi tie la evangelion de Kristo, kio estis forpasanta; 14 sed iliaj 
kaj kiam en la Sinjoro malfermigis al animoj sensentigis ; car e¿ gis hodiaú, 
mi pordo, 13 mi ne ricevis ripozon ¿e la legado de la malnova testamente, 
por mia spirito, car mi ne trovis, nelevita restadas tiu sama vualo, kiu 
raían fraton Tito; sed mi adiaüis ilin! estas forigita en Kristo. 15 sed gis 
kaj foriris al Makedonujo. 14 Sed hodiaü, kiam ajn oni legas Moseon, 
danko estu al Dio, kiu ¿iam konduk- vualo kusas sur ilia koro. 16 Sed 
adas nin triumfe en Kristo kaj montras kiam ajn oni turnas sin al la Sinjoro, 
cié per ni la bonodoron de Sia kon- la vualo estas forprenata. 17 La 
igo. 15 Car ni estas al Die dolca Sinjoro estas la Spirito; kaj kie estas 
odoro de Kristo, en la savatoj, kaj la Spirito de la Sinjoro, tie estas 
en la pereantoj; 16 al ci tiuj, libereco. 18 Sed ni ¿iuj, per ne- 
odoro de morto al morto; al tiuj, vualita vizago spegulante la gloron 
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de la Sinjoro, transformigas en la ne la vidatajojn, sed la nevldatajojn; 
saman bildon, de gloro al gloro, kiel car la vidatajoj estas tempaj, sed la 
el la Sinjoro la Spirito. ! nevidatajoj estas eternaj. 
4 PRO tio, ke ni havas ci tiun : m* CAR ni scias, ke se la surtera 

administradon, kiel ni ricevis "^ logejo de nia tabernaklo dis- 
kornpaton,  ni ne senkuragigas ;   *^ solvigos, ni havas de Dio konstru- 

2 sed ni formetis la kasitajn aferojn ajon, domon ne manfaritan, eternan 
de honto, ne irante kun ruzeco kaj en la cieloj. 2 Car veré en ¿i tiu ni 
ne falsante la vorton de Dio, sed i gemas, sopirante al la survestado per 
per elmontro de la vero rekomendante i nia logejo, kiu devenas de la cielo; 
nin  al  ¿íes   konscienco  antaü   Dio.  3 se almenad, vestite, ni ne trovigos 
3 Sed se nia evangelio eble estas; nudaj. 4 Car ni, kiuj estas en ci 
vualita, gi estas vualita rílate al tiuj, ¡ tiu tabernaklo, ¿emas sargite, ne 
kiuj pereas; 4 en kiuj la dio de , pro tio, ke ni deziras senvestigi, sed 
¿i tiu mondo blindigis la animojn: car ni deziras survestigi, por ke la 
de la nekredantoj, por ke la lumo de ' mortajo estu elsorbita de la vivo, 
la evangelio de la gloro de Kristo, i 5 Kaj Tiu, kiu nin elfaris por ¿i tiu 
kiu estas la bildo de Dio, ne hrilu celo, estas Dio, kiu donis al ni la 
sur ilin. s Car ni predikadas ne i antaúgarantiajon de la Spirito. 6 Ni 
nin mem, sed Kriston Jesuon kiel j do ¿iam goje kuragas, kaj ni scias, 
Sinjoron, kaj nin mem kiel viajn ke dum ni ceestas en la korpo, ni 
servistojn pro Jesuo. 6 Car Dio, 1 forestas de la Sinjoro 7 (car ni 
kiu diris: El mallumo lumo brilos,, iradas fide, ne vide); 8 ni goje 
Tiu brilis en niaj koroj, por doni: kuragas, kaj ni plivolas foresti de la 
lumon de la scio de la gloro de Dio j korpo  kaj   ¿eesti   kun   la  Sinjoro. 
en la vizago de Jesuo Kristo, 
7 Sed ni havas ¿i tiun trezoron en 

argilaj vazoj, por ke la treega grand- 
eco de la potenco estu de Dio, kaj ne 

9 Tial ankaü ni ambicias, ¿u ¿¿est- 
ante aü forestante, esti akceptindaj 
¿e li. 10 Car ni ¿iuj devos elmontr- 
igi antaü la tribunala segó de Kristo, 

de ni mem'; 8 ni estas premegataj ¿e ¡ por ke ¿iu ricevu tion, kion li faris 
¿iu flanko, tamen ne enanguligitaj; en la korpo, laú siaj faritajoj, ¿u 
embarasataj, sed ne konsternataj; i bonaj aü malbonaj. 
9 persekutataj, sed ne forlasataj; | 11 Sciante do la timón al la Sinjoro, 
faligataj, sed ne detruataj; 10 ¿iam ! ni celas konvinki homojn, sed ni ja 
portante en la korpo la mortigon de elmontrigas al Dio; kaj ni esperas, 
Jesuo, por ke la vivo ankaú de Jesuo ke ni elmontrigas ankaú al viaj 
elmontrigu en nia korpo. 11 Car • konsciencoj. 12 Ni ne denove nin 
ni, la vivantoj, ¿iam estas submet- rekomendas al vi, sed donas al vi 
ataj al morto pro Jesuo, por ke la 1 kaúzon fierigi pri ni, por ke vi havu 
vivo ankaü de Jesuo elmontrigu en i ion respondí al tiuj, kiuj nerigas sajne 
nia morra karno. 12 La morto do 1 kaj ne kore. 13 Car ¿u ni estis 
energías en ni, sed la vivo en vi. frenezaj, tio estis pro Dio, aü ¿u ni 
13 Sed havante la saman spiriton de estas seriozaj, tio estas pro vi. 14 Car 
fido laü la skribo: Mi kredis, kaj tial i la amo de Kristo nin devigas ; ¿ar 
mi párolis; ni ankaú kredas, kaj ni jugas jene, ke ¿ar unu mortis pro 
tial ankaú ni parolas; 14 sciante, ke i ¿iuj, tial ¿iuj mortis; 15 kaj li 
Tiu, kiu levis la Sinjoron Jesuo, levos mortis pro ¿iuj, por ke la vivantoj 
nin ankaü kun Jesuo kaj prezentos ¡ jam vivu ne por si mem, sed por tiu, 
nin kun vi. 15 Car ¿io estas pro vi,! kiu pro ili mortis kaj relevigis. 16 Tial 
por ke la graco, multobligita per • ni de nun konas neniun laükarne; 
multaj, abundigu la dankon al la e¿ kvankam ni konis Kriston laükarne, 
gloro de Dio. ! tamen   ni   ne   plu   lin   tiel   konas. 

16 Pío tio ni ne senkuragigas; sed; 17 Tial se iu homo estas en Kristo, 
kvankam nia ekstera homo kadukigas, estas jam nova kreitajo; la malnov- 
tamen nia interna homo renovigas ajoj forpasis, jen ili jam estigis novaj. 
tagon post tago. 17 Carniamalpeza 18 Sed ¿io estas de Dio, kiu repacigis 
kaj momenta sufero elfaras por ni, nin al Si mem per Kristo kaj donis al 
pli kaj pli ekster mezuro, eternan ni 1a administradon de la repacigo; 
pezón da gloro; 18 dum ni rigardas 19 nome, ke Dio estis en Kristo, 
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repacigante la mondón al Si, ne kiel diris Dio: Mi logos inter ili, kaj 
alkalkulante al ili la kulpojn, Mi iros inter ili; kaj Mi estos ilia 
kaj komisiis al ni la vorton repac- Dio, kaj ili estos Mia popólo. 17 Tial 
igan. Eliru el inter ili, kaj estu apartaj, 

20 Ni    do   estas   ambasadoroj    pro   dirás la Eternulo, 
Kristo, kvazau Dio per ni pctadus ; Kaj ne tusu malpurajon ; 
ni vin petegas  pro Kristo, repacigu Kaj Mi vin akcep'os, 
al    Dio.     21 Tiun,    kiu    ne    konis     18 Kaj Mi estos por vi Patro, 
pekon,   Li   faris peko   pro   ni;   por Kaj vi estos Miaj ñloj kaj fílinoj, 
ke ni farigu jus teco   de   Dio en li.   dirás     la      Eternulo      Plejpotenca. 
6 Kaj    kunlaborante    kun   li,    ni   pv Havante do ¿i tiujn promesojn, 

petegas ankaü,  ke vi  ne  vane     /   amataj,   ni   purigu    nin   de   cía 
akceptu la gracon de Dio   2 (¿ar,   '    malpureco    karna    kaj    spirita, 

Li diris: | perfektigante sanktecon en la timo 
En tempo de favoro Mi aüskultis ¡ al Dio. 

vin, ;   2 Malfermu al  ni viajn  korojn;  ni 
Kaj en tago de savo Mi helpis vin; kontraü neniu maljuste agis, ni ruin- 

jen nun la tempo de favoro; jen nun igis neniun, al neniu ni friponis. 
la tago de savo); 3 ni donu en nenio: 3 Ne por vin kondamni mi tion dirás ; 
okazon por maledifo, por ke oni ne car mi antaüe diris, ke vi estas en niaj 
kulpigu nian administradon; 4 sed : koroj, por kune vivi kaj kune morti. 
en ció ni aprobigu nin, kiel servantoj 4 Granda estas mia parola libereco 
de Dio, en multa pacienco, en suferoj,; al vi, granda estas mia ñereco pri vi: 
en afüktoj, en malfacilajoj, 5 en mi estas plena de konsolo, al mi 
batovundoj, en malliberigoj, en turn- superabundas la ¿ojo meze de nia 
ultoj, en laboroj,  en maldormoj, en; tuta adikto. 
malsatoj, 6 en casteco, en sciado,! 5 Car e£ kiam ni jam alvenis en 
en pacienco, en afableco, en Spirito; Makedonujon, nia karno tute ne 
Sankta, en amo senhipokrita, 7 en facíligis, sed ni ¿leí depremigís; 
la vorto de vero, en la potenco de ekstere estis bataloj, interne timoj. 
Dio; per la armajo de justeco dekstre 6 Tamen Dio, kiu konsolas la humil- 
kaj maldekstre, 8 per gloro kaj ulojn, konsolis nin per la alveno de 
malgloro, per malbonfamo kaj bon- Tito; 7 kaj ne nur per lia alveno, 
famo; kiel trompantoj, tamen veraj; sed ankaü per la konsolo, per kiu li 
9 kiel nekonataj, tamen bone konataj; konsoligis pri vi, dum li pridiris al 
kiel mortantaj, kaj jen ni vivas; kiel ni vian sopiron, vían doloron, vían 
pune korektataj, tamen ne mortigataj; fervoron pro mi; tiel, ke mi ankoraú 
10 kiel dolorplenaj, tamen ¿iam goj- pli gojis. 8 Car kvankam mi vin 
antaj; kiel malricaj, tamen multajn malgojigis per mia epistolo, mi ne 
riéigantaj; kiel nenion havantaj, bedaüras pri tio, kvankam mi ja 
tamen pósedantaj ¿ion. bedaúris; car mi vidas, ke tiu epistolo 

11 Nia buso estas malfermita al vi, vin malgojigis, sed nur mallonge. 
ho Korintanoj, nia koro estas pli- 9 Mi nun gojas, ne pro tio, ke vi 
vastigita. 12 Vi ne estas malvast- malgojis, sed pro tio, ke vi malgojis 
igitaj en ni, sed vi estas malvast-, gis pento; íar vi laú Dio malgojis, 
igitaj en viaj propraj internajoj. por ke vi havu nenian malutilon per 
13 Pro rekompenco samspeca do ni. 10 Car la malgojo laü Dio elfaras 
(mi parolas kiel al infanoj) vi ankaü penton gis savo, ne bedaúrindan; 
estu plivastigitaj. : sed la malgojo de la mondo elfaras 

14 Ne estigu kunjuguloj maltaúge morton. 11 Car jen kian zorgemon 
kun nekredantoj; car kian parto- tiu sama malgojo laú Dio elfaris en 
prenon havas justeco kun maljusteco? vi, plue kian senkulpigon, plue kian 
aú kian komunajon havas lumo kun indignon, plue kian timón, plue kian 
mallumo? 15 Kaj kian akordon sopiron, plue kian fervoron, plue kian 
havas Kristo kun Belial? aú kian vengon 1 En ció vi elmontris vin 
kunecon havas kredanto kun ne- puraj pri la afero. 12 Tial kvankam 
kredanto? 16 Kaj kian konsenton mi skribis al vi, tamen tio estis ne pro 
havas templo de Dio kun idoloj? tiu, kiu faris la malbonon, nek pro tiu, 
¿ar ni estas templo de Dio vivanta; kiu suferis la malbonon, sed por ke 
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ría zorgemo por ni elmontrigu al vi I havis superflue, kaj tiu, kiu kolekti» 
mern antaú Dio. 13 Tial ni konsol- I malpli, ne havis mankon. 
igis ; kaj en nia konsolo ni gojis des | 16 Sed danko estu al Dio, kiu metas 
pli multege pro la gojo de Tito, car lia en la koron de Tito la saman zorgon 
animo estas refresigita de vi ciuj. pri vi. 17 Car li ja akceptis la 
14 Car se en io mi fanfaronis al li instigon ; sed estante mem tre fervora, 
pro vi, mi ne hontis ; sed kiel ni ¿ion I li ekiris al vi memvole. 18 Kaj 
párolis vereme al vi, tiel same ankaü I ni sendis kune kun li la fratón, kies 
nia fanfaronado, kiun mi faris antaú ¡ laudo en la evangelio disvastigas 
Tito, montrigis vera. 15 Kaj lia: tra ciuj eklezioj; 19 kaj krom tio, 
interna amo pli abundas al vi, dum li 1 li ankaü estis elektita de la eklezioj, 
memoras la obeadon de vi ciuj, kiel por vojagadi kune kun ni rílate al 
kun timo kaj  tremo vi Un akceptis.   ¿i tiu graco, kiun ni administradas al 
16 Mi gojas, ke en ció mi povas* ñdi 
al vi. 
8CETERE, fratoj, ni sciigas al vi 

ia gracon de Dio, kiu estas donac- 
ita en la eklezioj Makedonaj; 

2 nome, en grava provo per sufcrado, 
la abundo de ilia gojo kaj ilia pro- 
funda malriceco abundis al la ri£o de 
ilia malavareco. 3 Car mi konstatas, 
ke laü sia povo—jes, kaj super sia 
povo—ili donis memvole,     4 peteg- 

la gloro de la Sinjoro, kaj por elmontri 
nian volontecon, 20 evitante tion, 
ke iu riprocus nin rílate al ¿i tiu mon- 
helpo, kiun ni administras; 21 car 
ni celas aferojn konvenajn ne nur 
antaú la Sinjoro, sed ankaü antaú 
homoj. 22 Kaj ni sendis kune kun 
ili nian fraton, kiun ni ofte pruvis 
fervora en multaj aferoj, sed nun 
multe pli fervora pro la granda fido, 
kiun li navas al vi.    23 Se iu demand- 

ante nín per multe da petado fari ! as pri Tito, li estas mia kunulo kaj 
tiun komplezon kaj la komunan help- i mia kunlaboranto rílate al vi; se pri 
servadon al la sanktuloj; 5 kaj I niaj fratoj, ill estas apostólo) de 
ne kiel ni esperis, sed unue ill sin eklezioj, la gloro de Kristo. 24 Vi do 
dediíis al la Sinjoro, kaj al ni per la I elmontru al ili antaú la eklezioj la 
voló de Dio. 6 Tiel, Ice ni instigis j pruvon de via amo kaj de nia fan- 
Titon, ke kiel li antaüe komencis, faronado pro vi. 
tiel same li perfektigu en vi ci tiun i f\ CAR pri la servado al la sankt- 
pluan gracon. 7 Sed kiel al vi ¿io 1 *f uloj estas por mi superflue skribi 
abundas: ñdo kaj parolo kaj scio | *~ al vi; 2 car mi scias vian 
kaj fervoro kaj via amo al ni, tiel volontecon, pri kiu mi fanfaronas 
abundu al vi ankaü ¿i tiu graco. pro vi al la Makedonoj, ke la Ahaja 
8 Mi parolas ne ordonante, sed prov- lando jam antaú unu jaro pretigis; 
ante per la fervoro de aliaj la sincer- kaj vía fervoro instigis la plimulton el 
econ de via amo anka'i. 9 Car vi ili. 3 Sed mi sendis la fratojn, por 
scias la gracon de nia Sinjoro Jesuo ke nia fanfaronado pro vi ne farigu 
Kristo, ke kvankam li estis rica, vanta rílate al ci tio, sed, kiel mi diris, 
tamen pro vi li farigis malrica, por por ke vi estu pretaj, 4 por ke, 
ke vi per lia malriceco farigu ricaj se venus kune kun mi iuj el Make- 
10 Kaj en tio mi donas mían opinion ; donujo kaj trovus vin ne pretaj, ni 
Car ¿i tio utilas por vi, kiuj unuaj (por ne diri, vi) ne hontu pro ci tiu 
komencis, antaú unu jaro, ne nur ñdo. 5 Mi do opiniis necesa, peti 
fari, sed ankaü voli. 11 Sed nun la fratojn, ke ili antaüe iru al vi, kaj 
kompletigu la faradon ankaü ; tiel ke, antaüe pretigu vian de longe promes- 
kiel estis la volonteco voli, tiel ankaü ¡tan helpmonon, por ke tio estu preta, 
estu la plenumo el via havo. 12 Car kiel volonte donita, kaj ne kiel el- 
ide ekzistas la volonteco, gi estos devigita. - —-" 
akceptitalaülahavo, nelaüla nehavo.     6 Sed jen: Tiu,  kiu semas spare, 
13 Car mi dirás tion, ne por ke aliaj ankaü rikoltos spare; kaj tiu, kiu 
estu    faciligataj    kaj    vi    premataj,   semas malavare, ankaü rikoltos ma¡- 
14 sed laü egaleco: via abundo nun- avare. 7 Ciu faru laü tio, kion li 
tempe farigu por ilia manko, por ke intencas en la koro, ne domagante, 
ilia abundo farigu por via manko, nek pro neceseco; car Dio amas 
por ke estu egaleco; 15 kiel estas donacanton gojan. 8 Kaj Dio povas 
skribite:  Tiu,   kiu  kolektis  pli,   ne  abundigi   ce   vi   ¿ian   gracon,   por 
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9. 9—11. 9 

J 
II. KORINTANOJ 

ke vi, havante Clam en Cio ¿ian sufii- kekiaj, forestante, ni estas per leteroj, 
econ, abunde rilatu al ¿la bona faro;' tiaj, Ceestante, ni estas ankaü per 
9 kiel estas skribite : I agado.     12 Car ni ne kuragas nin 

Li Sutis kaj donis al la malriculoj ;  interkalkuli aü  kompari  kun  iuj  el 
Lia justeco restas eterne. la sin rekomendantaj; car ili estas ne- 

10 Kaj Tiu, kiu donas semon al la prudentaj, mezurante sin laú si mem 
semanto kaj panon por nutrajo, donos kaj komparante sin al si mem. 
kaj multobligos vian semotan semon,! 13 Sed ni ñeros ne pretermezure, 
kaj pUmultigos la fruktojn de via: sed laü la amplekso de la mezurilo, 
justeco; 11 dum vi pliricigos en ¡ kiun Dio destinis al ni, por mezuri, 
Ció al íia malavareco, kiu efikas per ; por atingí eC gis vi. 14 Car ni ne 
ni dankdonadon al Dio. 12 Car la í tro etendas nin, kvazaü ni ne atingus 
administrado de ci tiu servado ne nur gis vi; car ni jam venis gis vi en la 
kompletigas la mezuron de la bezonoj ! evangelio de Kristo, 15 ne ñerante 
de la sanktuloj, sed ankaü abundas pretermezure, nome en laboroj mal- 
per multaj dankoj al Dio;    13 Car i propraj, sed esperante, ke dum kreskos 
Íirovinte vin per ¿i tiu administrado, i via fido, ni kreskos en vi laü nia 
li gloras Dion pro la obeo de via mezurilo gis plua abundo, 16 por 

konfeso al la evangelio de Kristo,! prediki la evangelion gis la regionoj 
kaj pro la malavareco de via donaco preter vi, kaj ne ñeri pri malpropra 
al ili kaj al ¿iuj ; 14 dum ili mem; mezurilo rilate al aferoj jam faritaj. 
ankaü, per petado por vi, tre sopiras 17 Sed kiu ñeras, tiu ñeru en la 
al vi pro la grandega graco de Dio ¡ Eternulo. 18 Car ne tiu, kiu sin 
en vi. 15 Danko estu al Dio pro Lia mem rekomendas, estas akcept- 
neesprimebla donaco. ! ata,  sed  tiu,   kiun  rekomendas  la 
M g\ MI mem, Paulo, petegas vin Sinjoro. 
I II pro la mildeco kaj dolí- i « m MI volas, ke vi pacience 
* v' animeco de Kristo, mi, kiu I I toleru min pro iom da mal- 

en via ceesto estas humila inter vi, * * sageco; sed efektive vi ja 
sed, forestante, tre kuragas rilate pacience min toleras. 2 Car mi 
al vi: 2 mi mem petegas vin, ke ¡ jaluzas pri vi per Dia Jaluzo, car mi 
Ceestante, mi ne kuragu per la insist- ¡ ñancigis vin al unu edzo, por ke mi 
eco, per kiu mi bontrovas kuragi prezentu vin kiel castan virgulinon 
kontraü iuj, kiuj rigardas nin kiel: al Kristo. 3 Sed mi timas, ke kiel 
laúkarneiradantajn. 3 Car kvankam trompis Evan la serpento per sia 
ni iradas en karno, tamen ni ne milit-; ruzeco, viaj animoj iel dekünigos for 
adas laü karno 4 (car la iloj de nia! de la simpleco kaj la casteco, kiu 
militado   estas   ne   laükarnaj,   sed i estas en Kristo.    4 Car se iu vizit- 
Íiotencaj antaü Dio por la dejetado de ¡ anto predikas alian Kriston, kiun ni 
ortikajoj); 5 dejetante diskutojn, ne predikis, aü se vi ricevas malsaman 

kaj Cian altajon levatan kontraü la spiriton, kiun vi ne ricevis, aü mal- 
scio konforma al Dio, kaj ekkaptante . saman evangelion, kiun vi ne akceptis, 
Ciun penson al  la obeo  al Kristo, • facilanime vi Un toleras.    5 Car mi 
6 kaj starante pretaj puní cian mal-; opinias, ke mi neniel malsuperas la 
obeon, tuj kiam via obeo plenumigos. í plej   eminentajn  apostolojn.     6 Kaj 
7 Vi rigardas la aferojn antaü via kvankam mí estas neklera laü parolo, 
vizago. Se iu ñdas en si mem, ke li\ mi tamen ne tía estas laü scio; sed 
apartenas al Kristo, li denove pri- en Ció ni malkase agís Ce vi inter ¿iuj. 
pensu en si mem, ke kiel li apartenas j 7 Aü cu mi pekis, humiligante min. 
al Kristo, tiel same ankaü ni. 8 Car! por ke vi estu altigitaj, en tío, ke mi 
ec se mi ñerus iom supermezure pri senpage predikis al vi la evangelion 
nia aütoritato (kiun donis la Sinjoro, de Dio? 8 Mi senigis aliajn eklezi- 
por vin ediñ, kaj ne por vin dejeti), I ojn, ricevante de ili pagon, por servi 
mi ne hontus ; 9 por ke ne éajnu, I al vi; 9 kaj kiam mi ceestis ce vi 
kvazaü mi volus timigi vin per miaj I kaj havis mankon, mi ne estis sargo 
leteroj. 10 Car, oni dirás, liaj leteroj! sur iu; car la fratoj, veninte el Make- 
estas gravaj kaj fortaj; sed lia korpa I donujo, plenigis la mezuron de mia 
aspekto estas malforta, kaj lia parolo ¡ bezono; kaj en ció mi tenis min ne 
maliatinda.     11 Tiu homo konsideru,! sarga rilate vin, kaj ankoraü teños. 
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10 Jen estas la vero de Kristo en mi, Ciutage, nome la zorgado pri tluj 
ke ci tiu faníarono ne estos barita eklezioj. 29 Kiu estas malforta, kaj 
kontraü mi en la  regionoj  Anajaj. I mi   ne   estas   malforta?    kiu  esta* 
11 Kial? cu Mal, ke mi vin ne amas? 'faligata, kaj mi he indignas? 30 Se 
Dio scias. 12 Sed kiel mi faras, tiel minepredevasfanfaroni, mifanfaron- 
mi ankaü faros, por forigi la pretekst- os pri tio, kio rilatas al mia malfortcco. 
on al tiuj, kiuj deziras prctekston, 31 La Dio kaj Patro de la Sinjoro 
por ke, en kio ili ñeras, ili trovigu Jesuo, Tiu, kiu Ciam estas benata, 
samaj, kiel ni. 13 Car tiaj homoj scias, ke mi ne mensogas. 32 En 
estas falsaj apostoloj, trompemaj Damasko, la urbestro sub la regó 
Uboristoj, sin aliformante kvazaü Aretas starigis gardistaron en la urbo 
apostolojn de Kristo. 14 Kaj nenia de la Damaskanoj, por min kapti; 
miro; car Satano mem sin aliformas; 33 kaj tra fenestro oni min delasis 
kvazaü angelón de lumo. 15 Estas do i laüflanke de la muro en korbo, kaj 
nenio granda, se liaj servantoj ankaü mi eligís de liaj manoj. 
sin aliformas kvazaü servantojn de < •— ••»• MI neore deri 
justeco; ilia finigo estos laú i liaj faroj. 

16 Denove mi dirás: Neniu opiniu 
min malsaga; sed se vi ja tiel opinias 
min, tamen min akceptu kiel mal- 
sagan, por ke mi ankaü iom fanfaronu. 
17 Tion, kion mi dirás, mi dirás ne 
laü la Sinjoro, sed kvazaü malsage, en 
Ci tiu insistado pri ñerado. 18 Car 
multaj fanfaronas laü la karno, do mi 
ankaü fanfaronos. 19 Car vi afable 
toleras malsagulojn, estante mem 
sagaj. 20 Car vi toleras homon, se 
li vin sklavigas, se li vin formangas, 
se li vin kaptas, se li sin altigas, se li 

"1 O MI nepre devas fanfaroni, 
I J kvankam tio ne konvenas; 
* •* sed mi venos al vizioj kaj 
malkasoj de la Sinjoro. 2 Mi leonas 
virón en Kristo, antaü dek kvar jaroj 
cu en la korpo, mi ne scias, Cu ekster 

.a korpo, mi ne scias; Dio scias) 
eklevitan gis en la trian Cielon; 
3 kaj mi scias pri la riela viro (Cu 
en la korpo, aü ekster la korpo, mi 
ne scias; Dio scias), 4 ke li estis 
eklevita en Paradizon, kaj audit 
nedireblajn vortojn, kiujn ne estas 
permesate  al  homo  pároli.    5 Pro 

... _ r _ 1 altigas, se 111 tía homo mi fieros; sed pro mi mem 
batas al vi la vizagon.    at Mi parolas mi ne fieros, krom rilate al miaj mal- 
kvazaü per sinmallaüdo, kvazaü ni, fortaj oj.    6 Car se mi deziros fieri, 
estus malfortigintaj.   Tamen pri kio mi ne estos malsaga; Car mi dlros 
iu kuragas, pri tio (mi parolas en I la veron; sed mi min detenas, por ke 
malsageco)    mi     ankaü     kuragas. I neniu min opiniu supera ol tía, Ida li 
22 Cu ili estas Hebreoj ? mi ankaü.: vidas min, aü aüdas Ce mi.    7 Kaj 
Cu ili estas  Izraelidoj ?  mi ankaü. i pro la treega grandeco de la malkasoj 
Cu ili estas el la idaro de Abraham? —por ke mi ne tro altigu, estis donita 
mi ankaü.   23 Cu ili estas servantoj al mi dornego por la karno, sendito 
al Kristo?  (mi parolas kiel frenezulo) i de Satano, por min kontuzi, por ke 
mi plie ; en laboroj  pli abunde, en ' mi ne tro alti£u.    8 Pri tio mi petegis 
malliberejoj   pli   abunde,   en   batoj \ trifoje la Sinjoron, ke fei foriru de mi. 
supermezure, en mortigoj ofte. 24 De i 9 Kaj li diris al mi: Mia graco suncas 
la Judoj kvinfoje mi ricevis batojn ! por vi, Car mia potenco perfektigas en 
po   kvardek   sen   unu.    25 Trifoje malforteco.    Plej goje do mi plivole 
mi estas batita per vergoj, unufoje 1 fieros pri miaj malfortajoj, por ke la 
mi estas prijetita per stonoj, trifoje ' potenco de Kristo kovrumin.    10 Mi 
mi   suferis   sippereon,  nokton   kaj, do plezuron havas en malfortajoj, en 
tagon mi pasis en la profunda maro; 1 atencoj, en bezonegoj, en persekutoj, 
26 en oftaj vojagoj, en dangeroj de' en suferoj, pro Kristo; Car kiam mi 
riveroj, dangeroj de rabistoj, dangeroj estas malforta, tiam mi estas forta. 
de Judoj, dangeroj de la nacianoj, I   11 Mi malsagigis: vi min devigis; 
dangeroj en urbo, dangeroj en dezerto, Car mi devus esti laüdata de vi; Car 
dangeroj en la maro, dangeroj inter; en  nenio   mi   malsuperis   la   plej 
falsaj fratoj;   27 en laboro kaj surero, eminentajn apostolojn, kvankam mi 
en oftaj sendormigoj, en malsato kaj estas nenio.     12 Veré la signoj de 
soifo, en oftaj fastoj, en malvarmo I apostólo estis elfaritaj inter vi en Cia 
kaj senvesteco.    28 Krom tiuj aferoj' pacienco, per signoj kaj mirindajoj kaj 
eksteraj estas tio, kio min premas  potencajoj.    13 Car en kio vi farigis 
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2. 18—4. 7 GALATOJ 

18 Car se mi rekonstruas tion, kion 
mi  detruis, mi montras min pekulo. 
19 Car per la lego mi al la lego mortis, 
por ke mi al Dio vivu. 20 Kun 
Kristo mi krucumigis, tamen mi 
vivas; jam ne mi mem, sed Kristo 
vivas en mi; kaj tiun vivon, kiun mi 
vivas en karno, mi vivas en fido al la 
Filo de Dio, kiu min amis kaj sin 
donis pro mi. 21 Mi ne vantigas la 
gracon de Dio; ¿ar se per la lego 
venas justeco, Kristo ja vane mortis. 
3 HO malsagaj Galaloj, kiu vin 

ensoríis? vin, antaú kies okuioj 
Kristo Jesuo estis publike 

prezentita krucumita. 2Nurlajenon 
mi deziras sciigi de vi: Cu per faroj 
de la lego vi ricevis la Spiriton, aü 
per la aüdado de fido? 3 Cu vi tiel 
malsagaj estas ? komencinte en Spirito, 
iu vi en karno nun perfektigas? 
4 Cu vi vane tiom sufens? se ja tio 
estas vana. 5 Cu do Tiu, kiu donas 
al vi la Spiriton kaj faras ¿e vi mirakl- 
ojn, tion faras per faroj de la lego, 
aü per la aüdado de fido? 6 Tiel 
same, kiel Abraham kredis al Dio, 
kaj tio estis kalkulita al li kiel virto. 
7 Sciu do, ke tiuj, kiuj rilatas al ñdo, 
estas filoj de Abraham. 8 Antaü- 
vidante do, ke per ñdo Dio pravigos 
la nacianojn, la Skribo antaüpredikis 
la evangelion al Abraham, dirante :. 
Benitos per vi ¿iuj gentoj. 9 Tial do j 
tiuj, kiuj rilatas al ñdo, benifcas kun : 
la fideía Abraham. 10 Car ¿iuj, | 
kiuj rilatas al faroj de la lego, est- • 
as sub malbeno; ¿ar estas skribite :, 
Malbenita estas ¿iu, kiu ne persistos j 
en ¿io, Ido estas skribita en la libro 
de la lego, por plenumi gin. 11 Sed 
ke neniu pravigas antaü Dio per la 
lego, estas evidente ; car : La virtulo 
vivos per ñdo; 12 kaj la lego ne 
rilatas al ñdo; sed : Kiu plenumas 
ilin, tiu vivos en ili. 13 Kristo el- 
atetis nin el la malbeno de la lego, 
fariginte malbeno pro ni; ¿ar estas 
skribite: Malbenita estas ¿iu, kiu 
pendas sur lignajo; 14 por ke 
venu sur la nacianojn la beno de 
Abraham en Kristo Jesuo; por ke 
per ñdo ni ricevu la promeson de 
la Spirito. 

15 Fratoj, mi parolas laú homo: 
Konñrmitan interligon, e¿ nur homan, 
neniu nuligas nek prial donas. 16 Sed 
al Abraham kaj al lia semo la promes- 
oi estis parolitaj.    Li ne dirás: Kaj 

al semoj, kvazaú pri multaj ; sed 
kvazaú unu: Kaj al via semo, km 
estas Kristo. 17 Sed jen kion mi 
dirás : Interligon, antaüe konñrmitan 
de Dio, la lego, lJu venis kvarcent 
tridek jarojn poste, ne nuligas, tiel 
ke gi malefektivigus la promeson. 
18 Car se la heredajo estas de la 
lego, gi jam ne estas de promeso ; 
sed Dio gin donis al Abraham per 
promeso. 19 Kio do estas la lego? 
Gi estis aldonita kaüze de eraroj, gis 
venos la idaro, al kiu la promeso estas 
donita; ordigite per angeloj en la 
mano de interulo. 20 Interulo ne 
estas de unu, sed Dio estas unu. 
2i Cu do la lego konstraüstaras al 
la promesoj de Dio? Nepre ne 1 ¿ar 
se estus donita lego, kiu povus vivigi, 
cfektive justeco estus per la lego. 
22 Tamen la Skribo kune enslosis 
¿ion sub peko, por ke la promeso 
per ñdo al Kristo Jesuo estu donata 
al ¿iuj, kiuj ñdas. 

23 Sed antaü ol ñdo venis, ni estis 
gardataj sub la lego, enslositaj por 
la ñdo malkasota. 24 Tial la lego 
farigis nía pedagogo, kondukanta al 
Kristo, por ke ni  pravigu per ñdo. 
25 Sed nun, post kiam la ñdo alvenis, 
ni Jam   ne   estas   sub   pedagogo. 
26 Car vi ¿iuj per la ñdo estas ñloj 
de Dio en Kristo Jesuo. 27 Car 
¿iuj el vi, kiuj al Kristo baptigis, 
surmetis al si Kriston. 28 Ne estas 
ja Judo nek Greko, ne estas sklavo 
nek liberulo, ne estas ja vira kaj 
virina; ¿ar vi ¿iuj estas unu en Kristo 
Jesuo. 29 Se do vi apartenas al 
Kristo, veré vi estas la idaro de 
Abraham, kaj heredantoj laü la 
promeso. 
4 KAJ mi sciigas vin, ke tiel Ionge, 

kiel   la  heredanto estas infano, 
, li    neniel    malsimilas    sklavon, 
I kvankam li estas estro de ció; 
i 2 sed li estas sub guvernantoj kaj 
administrantoj, gislatemplimodiñnita 
de la patro. 3 Tiel ankaú ni, dum 

I ni estis infanoj, estis en sklaveco 
! sub la elementoj de la mondo; 
i 4 sed kiam venis la pleneco de la 
I tempo, Dio elsendis Sian Filón, el 
! virino naskitan, sub lego naskitan, 
< 5 por reaceti tiujn, kiuj estas sub la 
; lefto, por ke ni ricevu "la ñladopton. 
i 6 Kaj car vi estas ñloj, Dio elsendis 
! la Spiriton de Sia Filo en niajn 
korojn, kriantan, Aba, Patro I    7 Tiel 

ke ¿iu el vi estas jam ne sklavo, sed!        Car la forlasitino havos pli da 
ñlo ; kaj se tilo, ankaú heredanto per infanoj, ol la havanta edzon. Dio. 28 Sed ni, fratoj, estas filoj de prom- 

8 Tamen, tiam ne konantc Dion, vi   eso tiel same,  kiel   Isaak.     29 Sed 
estis en sklaveco al tiuj, kiuj nature   kiel tiam la laú karno  naskita  per- 
ne estas dioj;    9 sed jam nun kon- j sekutis   la  laúspiritulon,   tiel   estas 
ante   Dion,  aü  pli   guste,   de   Dio; ankaú nuntempe.   30 Sed kion dirás 
konate, kial vi returnigas al la mal- la Skribo?   Forpelu la sklavinon kaj 
fortaj kaj imzeraj elementoj, al kiuj sian filón; ¿ar la filo de la sklavino 
vi deziras denove sklavigi?     10 Vi  ne heredos kun la ñlo de la liber- 
observas   tagojn  kaj   monatojn  kaj  ulino.   31 Tial, fratoj, ni estas ñloj 
tempojn   kaj   jarojn.     11 Mi   timas 1 ne de sklavino, sed de la liberulino., 
pri vi, ke eble mi vane laboris ¿e vi. ¡ m* Por libereco Kristo nin liberigis ; 

iz Mi petegas vin, fratoj, estu kiel   *% tial   staru   fortike,   kaj   ne   re- 
mi, ¿ar mi ankaú estas kiel vi.   Vi 1 '"' implikigu en jugon de sklaveco. 
neniel  al  mi  malbonfaris;     13 sed 1  2 Jen mi, Paulo, dirás al vi, ke, se 
vi scias, ke pro malforteco de la karno ¡ vi cirkumcidigos,  Kristo al vi tute 
mi la umian fojon predikis al vi lai ne    utilos.    3 Mi    denove    atestas 
evangelion;     14 kaj   vían   elprovon I al ¿iu homo cirkumcidata, ke li estas 
en mía karno vi ne malestimis nek i suldanto, por plenumi la tutan legón, 
abomenis,  sed  kvazaú  angelón  de\ 4 Vi, kiuj volas vin  pravigi  per la 
Dio vi akceptis min, kvazaú Kriston lego,  apartigis   for  de   Kristo;   vi 
Jesuon.     15 Kie  do estas via sin-1 forfalis de graco.    5 Car ni en la 
gratulado?   mi atestas al vi, ke se Spirito atendas la esperón de justeco 
estus  eble, vi estus elsirintaj viajn per la fido.    6 Car en Kristo Jesuo 
okulojn   kaj   donintaj   ilin   al   mi. nek   cirkumcido   nek   necirkumcido 
16 Cu mi do per verdirado farigis al valoras ion, sed nur fido, energianta , 
vi malamiko?     17 Ili fervore serías per amo.    7 Vi bone kuradis; kiu 
vin, ne bone ; ili e¿ volas elslosi vin, vin malhelpis, ke vi ne obeu la veron? 
por ke vi sercu ilin.     18 Sed estas 18 Ci tiu inñuo ne venas de tiu, kiu 
bone esti fervore seríata íiam en bona' vin vokas.    9 Malmulto da ferment- 
afero, kaj ne nur tiam, kiam mi estas '• ajo   fermentigas   la   tutan   mason, 
¿e vi.     19 Miaj  infanetoj,  pro kiuj: 10 Mi fidas pri vi en la Sinjoro, ke vi 
mi denove suferas naskodoloron, gis' ne alie   sentados; sed tiu, kiu mal- 
Kristo formigos en vi,    20 mi  tute 1 kvietigas vin, elportos sian propran 
dezíris esti ¿e vi nun, kaj sanfci mian Ijugon, kiu ajn li estas.   11 Sed mi, 
vo¿on; ¿ar veré mi dubas pri vi. fratoj, se mi ankoraú predikas  cir- 

21 Diru al mi, vi, kiuj volas esti kumcidon, kial mi estas ankoraü 
sub la lego, ¿u vi ne aúskultas la persekutata? tiuokaze la falpusilo 
legón? 22 Car estas skribite, ke de la kruco estas formovita. 12 Mi 
Abraham havis du filojn, unu el la volus, ke tiuj, kiuj vin maltrankviligas, 
sklavino  kaj   unu   el  la  liberulino.  sin fortrancu. 23 Tamen tiu el la sklavino naskifeis    13 Car vi, fratoj,  estas vokitaj  al 
laü la karno, sed ¿i tiu el la liberulino libereco ; tamen ne uzu vian liberecon 

••••     —   ornmMo.    24 Ci   tio kiel   pretekston   por   la  karno, sed  -»•• unu la alian.    14 Car laü la karno, sed ci uu" "* ""> 
ifaskigis   per   promg».     24 C naskigis   per   promeso.    24 «_•   u«.    . enhavas ategorion; ¿ar la du virinoj per amo servu unu la amui. ... — 
estas du interligoj, unu el la monto I la tuta lego estas plenuroata en unu 
Sinaj, por sklaveco naskante, kiu 1 diro.jene :Amu vian proksimulon kiel 
estas Hagar. 25 Car tiu Hagar estas 1 vin mem, 15 Sed se vi mordas kaj 
la monto Sinaj en Arabujo, kaj 1 mangegas unu la alian, gardu vin, ke 
prezentas la nunan Jerusalemon, ¿ar ; vi ne estu detruitaj unu de la alia, 
si estas sklavigita kune kun siaj | 16 Sed mi dirás : Iradu laü la Spirito, 
infanoj. 26 Sedlasupera Jerusalem! kaj la deziregon de la karno vi ne 
estas libera, kiu estas patrino nia. plenumos. 17 Car la karno dezir- 
27 Estas ja skribite : 1 egas kontraü la Spirito, kaj la Spirito 

Goju,  ho senfruktulino,  kiu  ne  kontraü la karno; ¿ar ¿i tiuj inter- 
nasteis, I bátalas reciproke, por ke vi ne faru 

Sonigu  kanton  kaj   gojkríu,  no tion,  kion vi volas.     18 Sed se vi 
vi, kiu ne suferas naskodoloron ; i estas kondukataj  de la Spirito   ", 
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6. 19—1. 7 OALATOJ—EFESANOJ 
jam ne estas sub la lego. 19 Evident- 
aj estas la faroj de la karno, kiuj 
estas maliasteco, malpureco, volupt- 
emo, 20 idolkulto, sor¿ado, mal- 
amikeco, malpaco, jaluzoj, koleregoj, 
partiemeco, skismoj, herezoj, 21 en- 
vioj, ebrieco, dibocado, kaj aliaj 
similaj; pri kiuj mi avertas vin, kiel 
mi jam antaüe admonis vin, ke tiuj, 
kiuj tion faradas, ne heredos la 
regnon de Dio. 22 Sed la frukto 
de la Spirito estas amo, gojo, paco, 
pacienco, komplezo, bonkoreco, fidel- 
eco, 23 mildeco, sinregado ; kontraú 
tiaj ne ekzistas lego. 24 Kaj tiuj, 
kiuj apartenas al Kristo jesuo, jam 
krucumis la karnon kun giaj pasioj kaj 
voluptoj. 

25 Se ni vivas per la Spirito, en la 
Spirito ni ankaú iradu. 26 Ni ne 
farigu fanfaronemaj, incitante kaj 
enviante unu la alian. 
6FRATOJ, e¿ se homo estos 

trovita en ia kulpo, vi, kiuj 
estas spiritaj, restarigu tiun per 

spirito de mildeco; rigardante vin, 
íiu sin mera, por ke vi ne estu tent- 
ataj. 2 Reciproke subtenadu viajn 
Sargojn, kaj tiamaniere plenumu la 
legón de Kristo. 3 Car, se iu, 
estante nenio, sin estimas, kvazaü li 
estas io, li sin trompas. 4 Sed ¿iu 
kontrolu sian propran faradon, kaj 
tiam li havos singratuladon pri si 
mem, kaj ne pri sia proksimulo. 
5 Car ¿iu devas subteni sian propran 
portajon. 
6 Tiu,   kiu   estas   instruata  en  la 

parolo de Dio, partoprenu kun tiu, 
kiu lin instruas, en ciuj bonajoj. 
7 Ne trompigu ; Dio ne estas mokata; 
¿ar ¿ion, kion oni semas, tion ankaú 
li rikoltos. 8 Car kiu semas por 
sia  karno,   el  la  karno  tiu   rikoltos 
gutradon; sed kiu semas por la 

pirito, el la Spirito tiu rikoltos etern- 
an vivon. 9 Kaj ni ne lacigu en 
bonfarado ; car gustatempe ni rikolt- 
os, se ni ne senfortigos. 10 Tial 
laú nia oportuna tempo ni bonfaradu 
al ciuj, precipe al tiuj, kiuj apartenas 
al la familio de la fido. 

11 Vidu, per kiaj grandaj literoj mi 
skribis al vi propramane. 12 Kiuj 
deziras sin paradi per la karno, tiuj 
devigas vin árkumcidigi; sole por 
ke ili ne estu persekutataj pro la 
kruco de Kristo. 13 Car ec tiuj 
mem, kiuj cirkumcidigas, ne observas 

i la legón ; sed ili deziras, ke vi cirkum- 
cidiju, por ke ili fanfaronu pri via 
karno. 14 Sed por mi ne estu 
fanfarono krom pri la kruco de nia 
Sinjoro Jesuo Kristo, per kiu la mondo 
estas krucumita al mi, kaj mi al la 

, mondo. 15 Car nek cirkumcido nek 
: necirkumcido estas io, sed nova 
kreitajo. 16 Kaj kiuj irados laü 
tiu regulo, paco kaj kompato estu 
sur ili ciuj, kaj sur la Izrael de Dio. 

17 De nun neniu min genu, ¿ar mi 
portas en mía korpo la signojn de 
Jesuo. 

18 La graco de nia Sinjoro Jesuo 
Kristo estu kun via spirito, fratoj. 
Amen. 

LA EPISTOLO DE LA APOSTÓLO PAULO AL LA 

EFESANOJ 

1 PAULO, apostólo de Jesuo en Kristo ; 4 kiel Li elektis nin en li 
Kristo per la voló de Dio, al la antaú la fondo de la mondo, por ke 
sanktuloj, kiuj estas en Efeso, ni estu sanktaj kaj senmakulaj antaü 

kaj al la fideluloj en Kristo Jesuo : Li en amo; 5 antaúdestininte nin 
2 Graco estu al vi kaj paco de Dio, por filadopto per Jesuo Kristo al 
nia Patro, kaj de la Sinjoro Jesuo Si mem, laü la aprobó de Sia voló, 
Kristo. 6 al   la   laudo  de  la  gloro   de   Lia 

3 Benata estu la Dio kaj Patro  de  graco, per kiu Li favoris nin en la 
nia Sinjoro Jesuo Kristo, kiu benis nin  Amata ;     7   en    kiu    ni    havas    la 
per ¿ia beno spirita   en   la   cielejoj   elaceton per lia sango, la pardonon 
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de niaj pekoj, laü la riío de lia graco, 4 Sed Dio, estante rita en kompat- 
8 kiun h abundigis al ni en ¿ia sageco ¡ eco, pro Sia granda amo, per kiu Li 
kaj prudente, 9 sciiginte al ni la amis nin, 5 e¿ kiam ni estis mal- 
misteron de Lia voló, laú Lia bon- vivaj en niaj eraroj, nin vivigis en 
voló, kiun Li antaúdecidis en li, Kristo (per graco vi savigis), 6 kaj 
to por dispono en la plencco de la nin levis, kaj nin kunsidigis en la 
tempo, por sumigi en Kristo ¿ion, kio cielejoj en Kristo Jesuo ; 7 por 
estas en la ¿ieloj kaj sur la tero;t montri en la mondagoj estontaj la 
11 en li, en kiu ni farigis beredajo,, superabundan ricecon de Sia graco 
destinite laü la antaúdecido de Tiu, en korfavoro ai ni en Kristo Jesup: 
kiu ¿ion taras laü la intenco de Sia 18 ¿ar per graco vi savigis per fido; 
voló ; 12 por ke ni estu por la ! ne per vi mem : g¡ estas dono de Dio; 
laudo de Lia gloro, ni, kiuj antaüe 9 ne el faroj, por ke neniu fanfaronu. 
esperis en Kristo; 13 en kiu vi 10 Car ni estas Lia faritajo, kreitaj 
ankaú esperas, aüdinte la vorton de la en Kristo Jesuo por bonaj faroj, 
vero, la evangelion de via savo; al kiujn antaüarangis Dio, por ke ni 
kiu ankaú kredinte, vi estas sigelitaj iradu en ili. per la Sankta Spirito de promeso, 11 Kaj pro tio rememoru, ke iam vi, 
14 kiu estas antaú garantía] o de nia nacianoj laú la karno, nomataj la 
heredajo, por la elaceto de la posed- Necirkumcido ¿e la tiel nomata 
ajo, por laudo de Lia gloro. Cirkumcido, mane farita sur la karno— 

15 Pro tio mi ankaú, aüdinte pri 12 ke vi estis tiam sen Kristo, fremd- 
via fido al la Sinjoro Jesuo, kaj via igitaj for de la komunumo de Izrael, 
amo al ¿iuj sanktuloj, 16 ne cesas kaj eksteruloj de la interligoj de la 
danki pro vi, vin nomante en miaj promeso, esperón ne havantaj kaj 
pregoj; 17 por ke la Dio de nia sen Dio en la mondo. 13 Sed nun 
Sinjoro Jesuo Kristo, la Patro de en Kristo Jesuo vi, iam malproksimaj, 
gloro, donu al vi spiriton de sageco proksimigis en la sango de Kristo. 
kaj malkaso en la konado de Li; 114 Car nia paco estas li, kiu unuigis 

>- -i...i„¡ ^„ „¡a toro estas —**—*• •"• mmois la intermuron de kaj malkaso en ia uiuuiu ».- —, 
18 dum la okuloj de via koro estas 
lumigataj, por ke vi sciu, kia estas 
la espero de Lia voko, kaj kia la 
riieco de la gloro de Lia heredajo en 
la sanktuloj, 19 kaj kia la super- 
mezura grandeco de Lia potenco al 
-¡   Uí..¡ Worias. laü la energio de la 

14 Car nia paco estas u, -.- „— 
ambaü kaj rompis la intermuron de 
disigo, 15 en sia karno neniiginte 
la malamon, la legón de ordonoj en 
dekretoj; por krei en si el la du unu 
novan homon, tiel tarante pacón; 
16 kaj por kunakordigi ambaü en 

. _i n¡n n»r la kruco, mort- 
la  sanktuloj,     19 uj •»... — r mezura grandeco de Lia potenco al ¡16 kaj   por   Kunanoiui&.  —.    ___ 
ni, kiuj kredas, laú la energio de la 1 unu korpo al Dio per la kruco, mort- 
efikcco de Lia forto, 20 kiun Li i iginte per tio la malamon; 17 kaj 
faris en Kristo, relevante Un el la, li venis kaj predikis pacón al vi mal- 
mortintoj, kaj sidigante lin dekstre ¡ proksimaj kaj al la proksimaj; 
de Li en la ¿ieloj, 21 multe super i 18 car per li ni ambaü havas en 
¿iu reganto kaj aütoritato kaj potenco i unu Spirito alkondukon al la Patro. 
kaj regeco, kaj ¿iu nomo nomata,, 19 Sekve vi jam estas ne fremduloj 
ne nur en ¿i tiu mondo, sed ankaú kaj paslogantoj, sed samregnanoj kyin 
en la estonta; 22 kaj ¿ion Li • la sanktuloj, kaj el la domanaro pe 
metis sub liajn piedojn, kaj donis lin , Dio, 20 konstruitaj sur la funqa- 
kiel kapon super ¿io por la eklezio, j mentó de la apostoloj kaj profetbj, 
23 kiu estas lia korpo, la pleneco de 1 kies bazangula stono estas Kristo 
Tiu, kiu plenigas ¿ion en ¿io. | Jesuo mem ;     21 en  kiu ¿iu aparta, 
2 KAJ vin li vivigis, kiam vi estis I konstruajo, bone kunigita, kreske 

malvivaj per eraroj kaj pekoj, farigas sankta templo en Kristo; 
2 en kiuj vi iam iradis laü la 22 en kiu vi ankaü estas kunkonstru- 

vojo de ci tiu mondo, laü la estro de la itaj por sanktejo de Dio en la Spirito, 
potenco de la aero, de la spirito, kiu «y PRO tio mi, Paulo, malUberulo 
nun energías en la filoj de malobeo; 'S de Kristo Jesuo por vi nacianoj, 
3 inter kiuj ni ¿iuj iam ankaü vivís, ** 2 se vi aüdis pri la dispono de tiu 
plenumante la dezirojn de nia karno, graco de Dio, kiu estas donita al mi 
tarante la volojn de la karno kaj por vi, 3 ke per malkaso la mistero 
de la menso, kaj ni estis laü naturo estas sciigita al mi, kiel mi jam antaüe 
infanoj de kolerego, kiel ankaú la., liaj. mallonge skribis, 4 per kio vi 
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povas rimar ki, dum vi legas, mían I kiel ankaü vi estas vokitaj en unu 
komprenon en la mistero de Kristo, espero de via voko; s unu Sinjoro, 
S kiu en aliaj generacioj ne estis unu fido, unu bapto, 6 unu Dio 
sciigita al la homidoj, kiel gi nun mal- kaj Patro de ciuj, kiu estas super ciuj, 
kasigis al ¡iaj sanktaj apostoloj kaj kaj tra ciuj, kaj en ciuj. 7 Sed al 
profetoj en la Spirito, 6 ke la ¿iu el ni la graco estas donita, laü 
nacianoj estas kunheredantoj, kaj la mezuro de la dono de Kristo. 
samkorpanoj, kaj partoprenantoj en la, 8 Tial li dirás : 
promeso   en   Kristo   Jesuo   per    la Kiam li  supreniris  alten, li   al- 
evangelio,     7 al     kiu     mi     farigis kondukis kaptitojn, 
servanto laü la dono de la graco de Kaj donis donacojn al homoj. 
Dio, donita al mi laü la energio de Lia , 9 (Ci tio do: Li supreniris—kio gi 
potenco. 8 Al mi, kiu estas malpli • estas krom tio, ke li ankaú antaüe 
ol la malplej granda el ciuj sanktuloj,: malsupreniris gis la profundajoj de 
¿i tiu graco estas donita, por ke mi la tero? 10 La malsuprenirinto— 
prediku inter la nacioj la neesplor- tiu sama estis la suprenirinto alte 
eblan ricon de Kristo; 9 kaj por super ciuj cieloj, por plenigi ¿ion.) 
ke mi klarigu al ¿iuj, kia estas lai 11 Kaj unujn li donis por esti apo- 
dispono de la mistero kasita tra ¿iuj ¡ stoloj ; aliajn, profetoj ; aliajn. 
mondagoj  en  Dio,  kiu  kreis  ¿ion; 1 evangeliistoj;   kaj   aliajn,   pastistoj 
10 por ke nun konatigu al la regant- í kaj instruistoj ; 12 por perfektigo 
oj kaj aütoritatoj en la ¿ielejoj, per I de  la  sanktuloj,  por  la  laboro  de 

—   'a eklezio, la multobla sageco de Dio, I pastrado, por la konstruo de la korpo 
11 laú la eterna decido, kiun Li | de Kristo, 13 gis ni ciuj atingos 
faris en Kristo Jesuo, nia Sinjoro;  la unuecon de la fido kaj de la scio 
12 en kiu ni havas kuragon kaj de la Filo de Dio, gis la homo per- 
alkondukon en fidado per nia fido al li. 1 fekta, gis la mezuro de la matureco 
13 Pro tio mi petas, ke vi ne sen-1 de la pleneco de Kristo; 14 por 
fortigu pro miaj suferoj por vi, kiuj j ke ni jam ne estu infanoj, ondejetataj 
estas via gloro. 1 kaj   cirkaüpelataj   de  ciu  vento  de 

14 Pro tio mi fleksas miajn genuojn   doktrino, per jonglado de homoj, per 
antaü    la    Patro,      15 el    kiu    ciu j ruzo laü artifiko de trompo;     15 sed 
familio, en la cielo kaj sur la tero,  parolante la veron en amo,  ni ¿iel 
estas nomata,     16 por   ke  Li donu   kreskadu en tiun, kiu estas la kapo, 
al vi, laü la ri¿o de Sia gloro, ke vi   Kristo,     16 el    kiu   la   tuta   korpo, 
estu potence fortigitaj en la interna  kunigita  kaj   kunfortikigita  tra  ciu 
homo, per   Lia Spirito;     17 por ke  artiko   de   la   Uvera    sistemo,    per 
Kristo logu per fido en viaj  koroj ;: energio, laü la mezuro de ¿iu parto, 
tiel, ke vi, enradikigite kaj bazite en  faras kreskadon de la korpo, por la 
amo,     18 kapabligu kun ciuj sankt-  sinedifado en amo. 
uloj kompreni, kio estas la largeco kaj     17 La jenon do mi dirás, kaj protest- 
longeco   kaj   alteco  kaj   profundeco,  as en la Sinjoro, ke vi ne plu iru tiel, 
19 kaj  scii   la amon de Kristo,  kiu  kiel   iras   ankaú   la   nacianoj   en   la 
superas scion, por ke vi plenigu ec vanteco   de   siaj   mensoj,     18 mal- 
gis la pleneco de Dio. ' lumigitaj    en   intelekto,   fremdigitaj 
zo Nun al Tiu, kiu povas tre abunde ; for de la vivo de Dio, pro la nescio, 

fari, super ció, kion ni povas peti aü ¡ kiu estas en ili, pro la malmoleco de 
pensi, laü la potenco,  kiu energías, ilia    koro;     19 kiuj,   sensentiginte, 
en ni,     21 estu gloro en la eklezio fordonis   sin   al   malcasteco   por   la 
kaj en Kristo Jesuo gis ciuj generacioj; praktikado   de   cia   malpureco   kun 
por ciam kaj eterne.    Amen.                I avideco.     20 Sed   vi   ne   tiel   lernis 
4 MI do, malliberulo pro la Sinjoro,, Kriston ; 21 se almenaú vi lin 

petegas vin, ke vi iradu inde je aüdis, kaj en li estis instruitaj, kiel 
la voko, en kiu vi estas vokitaj, en Jesuo estas vero; 22 por ke vi 

2 kun ¿ia humileco kaj mildeco, kun formetu, rilate al antaúa konduto, 
toleremeco, pacicncante unu al alia en la malnovan homon, pereeman laú 
amo, 3 penante konservi la unuecon trompaj deziroj, 23 kaj renovigu 
de la Spirito en la Jigilo de paco, rilate al la spirito de via menso, 
4 Estas unu korpo, kaj unu Spirito, 124 kaj surmetu la novan homon, 
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kreitan laü Dio en justeco kaj vera! kiel malsagaj, sed kiel sagaj;    16 el- 
sankteco. I acetante la tempon, car malbonaj estas 

25 Pro tio, formetante malveron, ciu la tagoj. 17 Ne estu do senprud- 
parolu veron kun sia proksimulo, ¿ar entaj, sed komprenu, kio estas la 
ni estas membroj unu de alia, .voló de la Sinjoro. 18 Kaj ne ebriigu 
26 Koleru kaj ne peku, la suno ne | per vino, en kio estas diboco, sed 
subiru sur via kolero; 27 ankaú ne | plenigu per la Spirito; 19 parol- 
donu lokon al la diablo. 28 Stelinto' ante unu al alia per psalmoj kaj 
ne plu stelu, sed prefere li laboru, i himnoj kaj kantoj spiritaj, kantante 
tarante bonon per siaj manoj, por kaj psalrnante en viaj koroj al 
ke li havu ion por doni al bezonanto. la Sinjoro, 20 dankante Dion, la 
29 El via buso eliru neniu putra Patron, ciam pro ció en la nomo de 
vorto, sed nur tio, kio estas bona,, nia Sinjoro Jesuo Kristo; 21 sub- 
por konvena editado, por ke gi donu I metigante unu al alia en la timo al 
Sacón al la aüdantoj. 30 Kaj ne'. Kristo. 

grenu la Sanktan Spiriton de Dio, i 22 Edzinoj, submetigu al viaj edzoj 
en kiu vi estis sigelitaj al la tago de ¡tiel same, kiel al la Sinjoro. 23 Car 
elaceto. 31 Cia akreco kaj indigno, edzo estas kapo de edzino, kiel ankaü 
kaj kolero kaj vocbruado kaj kalum-' Kristo estas kapo de la eklezio; 
nio estu formetitaj el inter vi, kune'kaj li estas la savanto de la korpo. 
kun ¿ia malico; 32 kaj estu bon- ¡ 24 Sed kiel la eklezio sin submetas 
faraj unu al alia, bonkoraj, pardonant-' al Kristo, tiel ankaú edzinoj al edzoj 
ai unu al alia, kiel ankaú Dio en en ció. 25 Edzoj, amu viajn edzin- 
Kristo pardonis al vi. ojn, kiel Kristo amis la eklezion kaj 
5 ESTU do imitantoj de Dio, kiel I pro   £i   sin   donis,    26 por   ke   li 

infanoj    amataj;    2 kaj    iradu j sanktigu gin per akvolavo,  kun la 
en amo, kiel Kristo nin amis kaj vorto,    27 por   ke   li   starigu   gin 

sin donis pro ni, donajon kaj oferajon \ antaü si glora eklezio, ne havanta 
al Dio por agrabla odorajo.    3 Sed|makulon, nek malglatajon, nek ion 
malcasteco   kaj   ¿ia   malpureco   kajitian, sed por ke gi estu sankta kaj 
avideco ne ec estu nomataj inter vi, ¡ sendifekta.     28 Tiel    same    devas 
kiel   decas   por   sanktuloj;    4 nek; edzoj ami siajn edzinojn kiel siajn 
ia hontindajo, nek sensenca parolado, 1 proprajn   korpojn.   Kiu  amas   sian 
nek   tro libera   babilado,   kiuj    ne ¡ edzinon, tiu amas sin mem;    29 ¿ar 
konvenas; sed prefere dankesprimo. oni   neniam  malamas  sian  propran 
S Car vi ja scias, ke ¿iu malcastulo karnon, sed nutras kaj prizorgas gin, 
kaj malpurulo kaj avidulo, kiu estas kiel  ankaú  la Sinjoro la eklezion; 
idolano, havas nenian heredon en la 30 car ni estas membroj de lia korpo. 
regno de Kristo kaj Dio.    6 Neniu 31 Tial viro forlasos sian patron kaj 
vin trompu per vantaj vortoj; ¿ar pro sian patrinon, kaj aligos al sia edzino, 
tiuj aferoj venas sur la infanojn de kaj ili du estos unu karno.     32 Ci 
malobeo  la   kolero   de   Dio.   7 Ne tiu   mistero  estas   granda,   sed   mi 
estu    do   partoprenantoj    kun   ili; parolas   pri   Kristo  kaj   la   eklezio. 
8 ¿ar iam vi estis mallumo, sed jam; 33 Tamen ankaü ¿iu el vi individué 
vi estas lumo en la Sinjoro; iru kiel amu sian edzinon, kiel sin mem; kaj 
infanoj de lumo    9 (car la frukto de la edzino timu sian edzon. 
la lumo estas en cia boneco kaj justeco   *% INFANOJ, obeu al viaj gepatroj 
kaj   vero),     10 provante,   kio   bone  r\ en   la   Sinjoro,   ¿ar   tio   decas. 
piadas   al    la    Sinjoro;     11 kaj   ne   v 2 Respektu vian patron kaj vian 
partoprenu kun la senfruktaj faroj de patrinon  (gi  estas  la  unua ordono 
mallumo,   sed   prefere   refutu   ilin; kun promeso),     3 por ke estu al vi 
12 ¿ar estas hontinde ec pároli pri bone kaj por ke longe daüru via vivo 
tio, kion ili faras sekrete.     13 Sed sur la tero.   4 Kaj patroj, ne kolerigu 
¿io, kio estas refutata, estas euñontr- ¡ viajn infanojn; sed nutradu ilin en la 
ata per la lumo, ¿ar ¿io elmontrata i disciplino kaj admono de la Sinjoro. 
estas   lumo.     14 Tial   estas   dirite:    5 Sklavoj, obeu al tiuj, kiuj laú la 
Vekifcu, dormanto, kaj relevigu el la karno estas viaj  sinjoroj, kun timo 
mortintoj,   kaj   Kristo al  vi  lumos. kaj tremo, en simpleco de via koro, 

15 Zorgu do, ke vi atente iradu, ne kiel al Kristo;    6 ne laú okulservo, 
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vian senditon kaj helpanton por mia 
bezono; 26 ¿ar li sopiris al vi 
¿iuj, lcaj forte maltrankviligis pro 
tio, Ice vi jam sciigis pri lia malsano; 
27 ¿ar efektive li malsanis, preskaü 
¿is   morto;   sed   Dio   kompatis   lin, 

antan; sed nur jcne: forgesante tion, 
Icio estas malantaúe, lcaj strebante 
al tio, kio estas antaüe, 14 mi 
min pelas al la celo, por alciri la 
prenuon de la supera voko de Dio en 
Kristo Jesuo. 15 Ciuj el ni do, kiuj 

pensu ;     kaj kaj ne sole lin, sed ankaú min, por  estas    perfektaj,    tiel    r, - ,     »«, 
ke mi ne havu malgojon super mal-  se pri 10 vi pensas alie, tion ankaú 
¿ojo.     28 Mi  do sendis lin des pli! Dio   malkasos   al   vi;    16 sed   cia- 
diíigente,  por ke,  revidante lin. 
goju,  kaj  ke mi estu sen malgojo. 
29 Akceptu lin do en la Sinjoro kun 
plena gojo, kaj tiajn homojn honoru ; 
30 car pro la laboro por Kristo li 
alproksimigis al morto, riskante sian 
vivon, por kompletigi tion, kio mankis 
ce via servado al mi. 
3 FINE, fratoj, goju en la Sinjoro. 

Tute ne genas min al vi skribi 
ri pete, kaj por vi tio estas sen- 

dangeriga. 2 Gardu vin kontraú 
la hundoj, gardu vin kontraú la 
malbonaguloj, gardu vin kontraú la 
karntranculoj; 3 car ni estas la 
cirkumciduloj, kiuj per la Spirito de 
Dio adoras, kaj nin gratulas pri Kristo 
Jesuo, kaj ne havas ñdon al la karno; 
4 kvankaín mi mem povas havi fidon 
al la karno; se iu alia pretendas fidi 
la    karnon,   mi   ja    pli    efektive; 
5 cirkumcidita la olean tagon, el la 
raso Izraela, el la tribo de Benjamen, 
Hebreo el Hebreoj; rílate la legón, 
Fariseo; 6 rílate fervoron, per- 
sekutanto de la eklezio; rílate la 
justecon, kiu farigas per la lego, 
senkulpa. 7 Sed kio estis al mi 
gajno, tion mi rigardis klel malgajnon 
pro Kristo. 8 Kaj efektive mi 
rigardas ¿ion kiel malgajnon pro la 
supereco de la scio de Kristo Jesuo, 
mia Sinjoro, pro kiu mi suferis mal- 
gajnon de ¿io, kaj rigardas ¿ion kiel 
rubon,   por   ke   mi   gajnu   Kriston 

okaze, laú tio, kiom ni jam atingis, ni 
iradu. 

17 Fratoj, estu kunimitantoj de mi; 
kaj observu tiujn, kiuj tiel iradas, 
kiel vi havas nin kiel ekzemplon. 
18 Car iradas multaj, pri kiuj mi ofte 
diris al vi, kaj nun e¿ plorante dirás, 
ke ili estas malamikoj de la kruco 
de Kristo; 19 ilia ñno estas pereo, 
ilia dio estas la ventro, kaj ilia gloro 
estas en ilia honto, ili atentas sur- 
terajojn. 20 Car nia burgrajto estas 
en la ¿ielo, de kie ankaú ni atendas 
Savonton, la Sinjoron Jesuo Kristo, 
21 kiu denove elformos la korpon de 
nia humiligo, por ke fei konformigu 
al la korpo de ha gloro, laú la energio, 
per kiu li ec povas ¿ion al si submeti. 
4TIAL, miaj fratoj amata) kaj 

alsopirataj, mia gojo kaj mia 
krono, tiel staru fortike en la 

Sinjoro, miaj amataj. 
2 Mi admonas Eüodian, kaj mi 

admonas Sintifien, ke ili estu unu- 
animaj en la Sinjoro. 3 Kaj mi 
petegas vin ankaú, sincera kunjug- 
ulo, helpu tiujn virinojn, fiar ili kun- 
laboris kun mi en la evangelio, kune 
kun Klemento kaj miaj ceteraj kun- 
laborantoj, kies nomoj estas en la 
libro de vivo. 

4 C-oju en la Sinjoro fiiam ; denove 
mi diros : Goju. 5 Via mildeco estu 
konata al ciuj. La Sinjoro estas 
proksima.    6 Pri   nenio   trozorgu; 

9 kaj estu trovata en li, ne havante. sed pri ¿io, per prego kaj peto kun 
mian justecon, kiu devenas de la '• dankesprimo, viaj deziroj sciigu al 
lego, sed la justecon, kiu estas per la Dio. 7 Kaj la paco de Dio, kiu 
ñdoal Kristo, la justecon, kiu devenas superas cían intelekton. gardos viajn 
de Dio sur ñdon; 10 por ke mi korojn kaj pensojn en Kristo Jesuo. 
sciu lin kaj la potencon de lia relev-: 8 Fine, fratoj, kio ajn estas vera, 
igo kaj la kunulecon en liaj suferoj, ¡ kio ajn honesta, kio ajn justa, kio 
konformiginte al lia morto, 11 se ajn casta, Icio ajn satinda, kio ajn 
mi povos iel atingi la relevigon el la ¡ bonfama; se estas ia virto, se estas 
mortintoj. 12 Ne kvazaú mi jam ia laudo, tion pripensu. 9 Kion vi 
trans, aú jam perfektigis; sed mi lernis kaj ricevis kaj aúdis kaj vidis 
min pelas antaúen, se mi nur povos; en mi, tion faru; kaj la Dio de paco 
ekteni tion, pro kio mi estas tenata ' estos kun vi. 
de    Kristo   Jesuo.     13 Miaj   fratoj, i   10 Sed  mi  forte gojas  en la Sin- 
mi ne rigardas min kiel jam ekten-ljoro, ke vi jam  nun revivigis  vian 
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'zorgon pri mi; vi ja estis zorgemaj, 
sed mankis al vi oportuna tempo. 
11 Tamen mi ne parolas rílate bezon-l 
on; car mi lernis, en Ida ajn stato 
mi estas, en tio esti kontenta. 12 Mi 
scias humiligi, kaj mi scias ankaú 
esti en abundeco; cié kaj ciel mi 
lernis la sekreton plenigi kaj mal- 
sati, havi abundon kaj havi mankon. 
13 Mi ¿ion povas fari en tiu, kiu min 
fortikigas. 14 Tamen vi bone agís,, 
partoprenante kun mi en mia suf erado. 
15 Kaj vi mem, Filipianoj, ankaú', 
scias, ke en la komenco de la evan- 
gelio, kiam mi foriris el Makcdonujo, 
neniu eklezio komunikigis kun mi 
rílate donadon kaj ricevadon, krom 
vi solaj; 16 car ec en Tesaloniko 
vi   pli   ol   unufoje   sendis   ion   por 

mia bezono. 17 Mi ne deziras la 
donacon; sed mi deziras la frukton, 
kiu plimultigos por via pronto. 
18 Sed mi havas Clon, Icaj estas en 
abundeco; mi jam plenigis, ricevinte 
per Epafrodito vian senditajon, 
agrablan odorajon, oferon akcept- 
indan, kiu placas al Dio. 19 Kaj mia 
Dio satigos fiian vian bezonon, laü Sia 
rico en gloro en Kristo J esuo, 20 Nun 

jal nia Dio kaj Patro estu gloro por 
fiiam kaj eterne. Amen. 

, 21 Salutu tiun sanktulon en Kristo 
Jesuo. La fratoj, kiuj estas kun mi, 
vin salutas. 22 Ciuj sanktuloj vin 
salutas, precipe tiuj, kiuj estas el la 

; domanaro de Cezaro. 
23 La graco de la Sinjoro Jesuo 

Kristo estu kun vía spirito. 

LA EPISTOLO DE LA APOSTÓLO PAULO AL LA 

KOLOSEANOJ 

1 PAULO, apostólo de Kristo Je la Sinjoro, al ¿ia plaiado, en ¿ia 
Jesuo per la voló de Dio, kaj bona tarado fruktodonaj kaj kresk- 
Timoteo, nía trato, 2 al la! antaj en la scio de Dio; 11 fort- 

sanktuloj kaj fidelaj fratoj en Kristo,: igitaj per ¿ia forto laú la potenco de 
kiuj estas en Kolose : Graco al vi kaj. Lia gloro, por ¿ia pacienco kaj toler- 
paco estu de Dio, nia Patro. I emeco  kun  gojo;     12 dankante   la 

3 Ni dankas Dion, la Patron de nia Patron, kiu taúgigis nin por parto- 
Sinjoro Jesuo Kristo, fiiam pregante preño en la heredajo de la sanktuloj 
por vi, 4 aúdinte pri via ñdo en en lumo, 13 kaj liberigis nin el la 
Kristo Jesuo kaj pri via amo al ciuj potenco de mallumo, kaj transportis 
sanktuloj, 5 pro la espero konserv- nin en la regnon de la Filo de Sia 
ita por vi en la ¿ielo, pri kiu vi jam: amo ; 14 en kiu ni havas la el- 
antaüe aúdis en la vorto de la vero aceton, la pardonon de pekoj; 15 li 
de la evangelio, 6 kiu venís gis' estas bildo de la nevidebla Dio, la 
vi, kiel ankaú en la tuta mondo gi i unuenaskito inter la tuta Icreitaro; 
estas fruktodona kaj kreskanta, kiel: 16 ¿ar en li kreigis ¿io en la ¿ielo 
ankaú en vi de post tiu tago, en kiu kaj sur la tero, ¿io videbla kaj ne- 
vi aúdis kaj eksciis la gracon de I videbla, ¿u tronoj, ¿u regecoj, Cu 
Dio laú la vero; 7 kiel vi lernis de 1 estrecoj, ¿u aútoritatoj ; ¿io kreigis per 
Epafras, nia amata kunservanto, kiulli, kaj por li; 17 kaj li estas antaú 
estas ñdela diakono de Kristo pro ni, | filo, ka) en li ¿io ekzistas. 18 Kaj 
8 kaj kiu ankaú sciigis nin pri vía amo, li estas la kapo de la korpo, la eklezio; 
en la Spirito. kaj li estas la komenco, la unuenasleita 

9 Tiat ni ankaú, de post la tago, en; el la mortintoj, por ke li farígu super- 
kiu ni tion aúdis, ne ¿esas pregi kaj, ulo en ¿io. 19 Car la Patro bonvolis, 
peti por vi, ke vi plenigu per la scio' ke en li la tuta pleneco logu ; 20 kaj 
de Lia voto en ¿ia spirita sago kaj per li kunakordigi ¿ion al Si mem, 
prudento, 10 por ke vi iradu inde I paeon farinte per la sango de lia 
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kruco; per li ¿ion, ¿u sur la tero, Éu 
en la cielo. 21 Kaj vin, iam fremd- 
igitajn, kaj mense malamikojn en 
malbonaj  faroj,  li   tamen  jam   kun 

de la mondo, kaj ne laü Kristo; 
9 íar en li korpe loga? la tuta pleneco 
de la Dieco, 10 kaj vi estas plen- 
igitaj en li, kiu estas la kapo di 

akordigis 22 en la korpo de sia ¡ estreco kaj aútoritato; 11 en km 
karno, per morto, por starigi vin ankaü vi cirkumeidigis per cirkum- 
sanktaj kaj senmakulaj kaj neriproc- cido ne manfarita, en la demeto de 
eblaj antaú li; 23 se efektive vi la korpo de la karno, en la cirkum- 
restas en la ñdo, fonditaj kaj fiksitaj cido de Kristo; 12 enterigite kun 
kaj ñrmaj en la espero de la evangelio, li en bapto, en kiu ankaü vi esta: 
kiun vi aúdis, kiu estas predikita kunlevitaj per la ñdo al la energio de 
tra la tuta kreitaro sub la cielo, kaj Dio, kiu tin levis el la mortintoj. 
kies diakono mi, Paulo, farigis. 13 Kaj vin, kiuj estis malvivaj perviaj 

24 Nun mi gojas pri miaj suferoj eraroj kaj la necirkumeido de vía 
pro vi, kaj plenigas la mankon de la karno, Li vivigis kun li, pardoninte 
afliktoj de Kristo en mia karno pro al ni ¿iujn erarojn; 14 elvisinte la 
lia korpo, kiu estas la eklezio; dekreton kontraú ni en ordonoj skrib- 
25 kies diakono mi farigis laü la' itan, kiu estis al ni malfavora, kaj li 
arango de Dio, donita al mi pro vi, | forprenis gin el la mezo, najlinte gin 
por plenumi la vorton de Dio, 26 la í al la kruco; 15 kaj foriginte de si 
misteron, kiu estas kasita for de la la estrecojn kaj la aütoritatojn, 
mondagoj kaj de la generacioj, sed parade malkasis ilin, triumfante super 
nun klarigita al liaj sanktuloj,   27 al  1 li en gi. 
kiuj Dio volis sciigi, kia estis la 16 Neniu do vin jugu pri mangajo, 
riceco de la gloro de ¿i tiu mistero I aü trinkajo, aü rilate al festo, aú 
inter la nacianoj ; kiu estas Kristo ' novmonato, aú sabato; 17 kiuj 
en vi, la espero de gloro; 28 kaj : estas ombro de la estontajoj, sed la 
kiun ni anoncas, admonante íiun i korpo apartenas al Kristo. 18 Neniu 
homon kaj instruante ciun homon en: forrabu de vi vian premion per 
íia sago, por ke ni starigu ciun' memvola humileco kaj kulto de la 
homon perfekta en Kristo Jesuo; | angeloj, entrudante sin en tion, kion 
29 por tiu celo mi ankaü laboras, | li ne vidis, vante blovosvelinte per sia 
klopodante laú lia energio, kiu energi-¡ karna menso, 19 kaj ne tenante, 
as en mi kun potenco. | sin al la Kapo, el kiu la tuta korpo, per 
2 MI volas do, ke vi sciu, kiel ¡ la artíkoj kaj ligiloj provizita kaj 

grandan klopodon mi havas pro | kunigita, kreskas laü la kreskigo de 
vi, kaj pro tiuj en Laodikea, kaj 1 Dio. 

pro ¿iuj, kiuj ne vidis mian vizagon 1 20 Se vi mortis kun Kristo for de la 
en la karno; 2 por ke Uiaj koroj 1 clementoj de la mondo, kial, kiel 
konsoiigu, dum ili kunkrocigas en 1 vivantaj en la mondo, vi submetigas al 
amo, kaj al ¿ia riceco de la plena j dekretoj: 21 Ne tuáu, ne gustumu, 
certi£o de kompreno, por ke ili sciu í ne paipu, 22 pri fio, kio pereas 
la misteron de Dio, Kriston, 3 en 1 per la uzado, laú la ordonoj kaj 
kiu estas kaáitaj ciuj trezoroj de j doktrinoj de homoj ? 23 Ció tío 
sageco kaj de scio. 4 Tion mi 1 havas Sajnon de sageco en volokulto 
dirás, por ke neniu vin trompu per | kaj  humileco kaj  severeco rilate al 
Í>arola allogeco.     5 Car kvankam mi | la  korpo,  sed  ne  en ia valoro por 
aú karno forestas, tamen laú spirito 1 plensatigo de la karno. 

mi estas kun vi, gojante kaj vidante | n  SE do vi estas levitaj kun Kristo, 
vian   ordon  ka;  la  ñrmecon   de  via ¡   "4 sercu tion, kio estas supre, kie 
fido al Kristo. I ** Kristo   sidas   dekstre   de   Dio. 
6 Kiel do vi ricevis Kriston Jesuon, 2 Atentu tion, kio estas supre, ne 

la Sinjoron, tiel vi iradu en 11, surterajojn. 3 Car vi mortis, kaj 
7 enradikigite kaj konstruite en li, ¡ via vivo kasigis kun Kristo en Dio. 
kaj firmigite en la fido, kiel vi estas 1 4 Kiam aperos Kristo, nia vivo, tiam 
instruitaj, kun abundo da dankesprimo. I vi ankaü kun li aperos en gloro. 

8 Gardu vin, ke neniu prirabu vin :   5 Malvivigu    do    viajn    membrojn, 
per filozofio kaj  vanta trompo,  laú I kiuj estas sur la tero: malcastecon, 
la tradicio de homoj, laü la elementoj ¡ malpurecon,     volupton,     malbonan 
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leziron,   kaj   avidecon,   kiu   estas 
Uolkulto;     6 pro kio venas la kol- 
ero de Dio sur la filojn de malobeo; 
; en kiuj vi ankaü iam iradis, kiam 
ri vivis en ili.     8 Sed nun formetu 
Ulkaú    la   jenajn:    koleron,    pasian 
indignen, malicon, kalumnion, hont- 
indan  parolon el  via   buso;     9 ne 
mensogu unu al alia, car vi jam for- 

| metis la malnovan  homon kun liaj 
igoj,     10 kaj    surmetis    la    novan 
homon, kiu estas renovigata al scio 
laü la bildo de Tiu,  kiu lin  kreis; 
11  kie   ne    povas   esti   Greko   kaj 
Judo,  cirkumeido kaj  necirkumeido, 
bárbaro, Skito, sklavo, liberulo, sed 
Kristo estas ció kaj en ció. 

,' 12 Surmetu   do,   kiel   elektitoj   de 
Dio,  sanktaj  kaj  amataj,  koron  de 
kompato,    bonkorecon,    humilecon, 
mildecon,     toleremecon;      13 reci- 
proke   paciencante   kaj   pardonante, 
se iu havas plendon kontraú iu; kiel 
la Sinjoro pardonis vin, tiel vi ankaü 
faru;    14 kaj super ¿ion tion surmetu 
«non, kiu estas ligilo de perfekteco. 
15 Kaj la paco de Kristo prezidu en 
Tiaj   koroj,  al   kiu  ankaü  vi   estas 
vokitaj en unu korpo, kaj estu dank-'¡ 
emaj.     16 La vorto de Kristo logu 
en vi ri¿e, en ¿ia sageco; kaj instruu 
kaj admonu unu la alian per psalmoj 
kaj himnoj kaj spiritaj kantoj, kant- 
ante kun graco en viáj koroj al Dio. 
17 Kaj   kion  ajn vi faras   per vorto 
aú ago, faru ¿ion en la nomo de la Sin- 
joro jesuo, dankante Dion, la Patron, 
per li. -18 Edzinoj, submetigu al viaj edzoj, 
kiel decas en la Sinjoro.     19 Edzoj, 
amu viajn edzinojn, kaj ne maldolc- 
igu   kontraú   ili.     20 Infanoj,   obeu 
viajn gepatrojn en ¿io, ¿ar tio placas 
al la Sinjoro.     21 Patroj, ne kolerigu 
viajn infanojn, por ke ili ne senkurag- 
igu.   22 Sklavoj.obeuen ció al la sin- 
joroj laú la karno, ne per okulservo, 
kiel  homplacantoj,  sed  en simplcco 
de koro, timante la Sinjoron;    23 kaj 
kion ajn vi faras, laboru plenanime, 
kiel    por   la    Sinjoro,   kaj    ne   por 
homoj,    24 sciante, ke de la Sinjoro 
vi   ricevos   la   rekompcncon   de   la 
heredajo;   ¿ar vi servas la Sinjoron 
Kristo.    25 Sed ¿iu maljuste faranta 
ricevos   returne  laü   sia   maljustajo, 
kaj    ne     ekzistas     personfavorado. 

4Sinjoroj, donu al via) sklavoj 
jus tajón kaj egalajon, sciante, 
ke vi ankaü havas Sinjoron en 

la ¿ielo. 2 En pregado persistu, viglante en 
gi kun danko; 3 pregante sam- 
tempe ankaú pro ni, por ke Dio mal- 
fermu al ni pordon por la vorto, 
por pároli la misteron de Kristo, 
pro kiu mi estas ankaú enkatenita; 
4 por ke mi klarigu gin, kiel mi 
devus pároli. 5 Iradu en sageco 
rilate al la eksteruloj, elacetante la 
tempon. 6 Via parolo estu ¿iam 
kun graco, spicita per salo, por 
ke vi sciu, kiel vi devus  respondi 
al ¿iu. 7 Pri ¿iuj miaj aferoj sciigos 
vin Tiniko, la amata frato kaj 
fidela diakono kaj kunservanto en 
la Sinjoro, 8 kiun mi sendis al vi 
guste por tio, ke vi sciigu pri nia 
farto, kaj ke li konsolu viajn kor- 
ojn, 9 kune kun Onesimo, la 

; fidela kaj amata frato, kiu estas el 
vi.    Ili sciigos vin pri ¿iuj  ¿i tieaj 
aferoj. 10 Salutas vin Aristarho, mia kun- 
malliberulo,   kaj   Marko,   kuzo   de 
Barnabas (pri kiu vi ricevis ordonojn: 
se li venos al vi, akceptu lin),    11 kaj 
Jesu, notnata Justo, kiuj estas el la 
cirkumeido;   tiuj   solaj   estas   miaj 
kunlaborantoj por la regno de Dio, 
kiuj estis al mi konsoUlo.     12 Salutas 
vin Epafras, kiu estas el vi, servisto 
de Kristo Jesuo, ¿iam klopodeganta 

1 pro vi en siaj pregoj, por ke vi staru 
perfektaj kaj  konvinkitaj en la tuta 
voló   de   Dio.     13 Car   mi   atestas 
pri li, ke li havas multan fervoron 
Ero vi, kaj  pro tiuj, kiuj  estas   en 

aodikea, kaj en Hierapolis.    14 Sal- 
utas vin   Luko. la amata kuracisto, 
kaj   Demás.     15 Salutu   la   fratojn 
en Laodikea, kaj   Nimfason, kaj  la 
eklezion en ilia domo.     16 Kaj kiam 
la epistolo estos legita ce vi, faru, ke 
gi estu legata ankaú en la eklezio en 
Laodikea; kaj   ke vi  ankaü legu la 
epistolon el Laodikea.     17 Kaj diru 
ai Arnipo: Zorgu pri la diakoneco, 
kiun vi ricevis en la Sinjoro, por ke 
vi plenumu gin. 18 La saluto per la propra mano de 
mi, Paulo.   Mcmoru miajn katenojn. 
Graco estu kun vi. 
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LA UNUA EPISTOLO DE LA APOSTÓLO PAULO 

AL LA 

TESALONIKANOJ 

1 PAULO kaj Silvano kaj Timo- scias, ni neniam trovigis kun vortoj 
teo al la eklezio de la Tesa-', flataj, nek kun avideca preteksto 
lonikanoj en Dio, la Patro, kaj (Dio estas atestanto), 6 nek celante 

la Sinjoro Jesuo Kristo: Graco al ¡ homan gloron ce vi aü fie iu alia, 
vi kaj paco. | kvankam ni povis esti al vi sargaj, 
z Ni fiiam dankas Dion pri vi fiiuj, ¡ kiel apostoloj de Kristo.     y Sed ni 

memorigante  pri vi en niaj  pregoj;   estis mildaj ínter vi, kiel vartistino, 
3 memorante sencese vian laboron fleganta siajn proprajn infanojn; 
de ñdo kaj penadon de amo kaj 8 tiel same ni, sentante por vi koran 
paciencon de espero al nia Sinjoro inklinon, volonte tiam dividus kun 
Jesuo Kristo, antaü nia Dio kaj Patro ;, vi,   ne   nur  la  evangelion   de   Dio, 
4 sciante, fratoj, amataj de Dio, vian sed ankaü niajn proprajn animojn, 
elekton, 5 fiar nia evangelio venis car vi farigis por ni tre karaj. 9 Car 
al vi ne nur parole, sed ankaü kun vi memoras, fratoj, nian penadon kaj 
potenco kaj kun la Sankta Spirito laborcgon: noktc kaj tage laborante, 
kaj plena certigo; vi scias, kiaj: por ke ni ne farigu sargo por tu el vi, 
homoj ni ce vi montrigis pro vi.; ni predikadis al vi la evangelion de 
6 Kaj vi farigis imitantoj de ni kaj¡ Dio. :o Vi estas atestantoj, kaj 
de la Sinjoro, ricevinte la vorton en ¡ Dio ankaü, kiel sankte kaj juste kaj 
multe da aflikto, kun gojo de la senkulpe ni kondutis ce vi kredantoj; 
Sankta Spirito; 7 tiel, ke vi farigis 11 kiel vi scias, ke por ciu el vi ni 
modelo por fiiuj kredantoj en Makedon- estis kiel patro ce siaj infanoj, vin 
ujo kaj en la Afiaja lando. 8 Car admonante kaj kuragigante, kaj 
de vi la vorto de la Sinjoro estas petegante, 12 ke vi iradu inde je 
disenita ne nur en Makcdonujo kaj la Dio, kiu vin vokas en Sian regnon 
Aiiaja   lando,   sed   en  ciu  loko  via  kaj gloron. 
fido al Dio disvastigis, tiel, ke ni 13 Pro ¿i tio ankaü ni seniese dankas 
ne bezonas diri ion. 9 Car ili mem Dion, ke ricevinte per nia parolo la 
pri ni rakontas, kian alvenon ni havis vorton de Dio, vi akceptis ne la 
ce vi; kaj kiel vi vin tumis al Dio homan vorton, sed, kiel gi veré estas, 
for de idoloj, por servi vivantan kaj la Dian vorton, kiu ankaü energías 
verán Dion, 10 kaj atendí Lian en vi, kiuj kredas. 14 Car vi, fratoj, 
Filón el la cielo, la Filón, kiun Li farigis imitantoj de la eklezioj de Dio 
levis el la mortintoj, Jesuon, kiu nin en Kristo Jesuo, kiuj estas en Judujo : 
savas de la estonta kolerego. car tiajn  samajn suferojn  vi  ankaü 
2 CAR vi mem scias, fratoj, ke spertis ce viaj samlandanoj, kiajn tiuj 

nia alveno al vi ne montrigis ce la Judoj, 15 kiuj mortigis la 
senfrukta; 2 sed suferinte kaj Sinjoron Jesuo kaj la profetojn, 

insultite en Filipi, kiel vi scias, ni kaj nin elpelis, kaj ne placas al Dio, 
kuragigis en nia Dio prediki al vi kaj estas kontraüuloj al ciuj homoj; 
la evangelion de Dio meze de granda 16 ilimalhelpisal ni prediki al Ianací- 
konflikto. 3 Car nia instruado ne anoj, por ke 11 i savigu, por kompletigi 
devenís de eraro, nek de malpureco, ciam la sumon de siaj pekoj ; kaj 
kaj gi ne estas kun ruzo; 4 sed sur ilin venis la kolero gis ekstrema 
kiel Dio nin aprobis, por konfídi al 1 mezuro. 
ni la evangelion, tiel ni parolas, por     17 Sed, f:^toj, ni, senigite je vi dum 
placi ne al  homoj,  sed al  Dio,  kiu ! kelka tempo,  persone, ne  kore, des 
esploras niajn korojn.     5 Car, kiel vi! pli fervore klopodis vidi vian vizagon 
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kun multa sopiro; 18 car ni deziris ' en sankteco kaj honoro, 5 ne en la 
veni al vi; mi, Paulo, tion deziris ' pasio de volupto, kiel la nacianoj, kiuj 
pli ol unufoje ; sed mallielpis nin ne konas Dion ; 6 ke neniu peku kaj 
Satano. 19 Car kio estas nia espero, troiupu sian fraton en ci tio ; car la 
aü gojo, aú krono de singratulador Eternulo estas venganto en ció tio. 
Cu gi ja ne estas vi, antaü nia Sinjoro kiel ankaü ni antaüavcrtis vin kaj 
Jesuo Kristo fie lia alveno? 20 Car \ atestis. 7 Car Dio nin vokis ne por 
vi estas nia gloro kaj nia gojo. ! malpureco, sed por sanktigo.     8 Tiu 
3KIAM do ni jam ne povis resti: do, kiu malakceptas, malakceptas ne 

trankvilaj, ni decidís esti lasitaj  homon, sed Dion, kiu donas al vi Sian 
solaj en Ateno ;     2 kaj ni sendis  Sanktan Spiriton. 

Timoteon, nian fraton kaj servanton    9 Sed pri amo al la frataro, vi ne 
de  Dio en la evangelio de  Kristo,  bezonas, ke oni skribu al vi, car vi 
por firmigi vin kaj konsoli vin pri via  mem estas instruitaj de Dio ami unu 
fido,    3 por ke neniu estu sanceüta' la alian;     10 fiar vi ja tion faras al 
de tiuj afliktoj; car vi mem scias, fiiuj fratoj, kiuj estas en la tuta Make- 
ke ili apartenas al nia sorto.     4 Car  donujo.    Sed ni admonas vin, fratoj, 
kiam ni estis te vi, ni antaüdiris al vi, 1 ke vi amu pli kaj pli abunde,     11 kaj 
ke ni nepre suferos; kaj tio efektive ¡ ke vi celu esti kvietaj, kaj fari viajn 
okazis, kiel vi ja scias.     5 Pro tio  proprajn aferojn, kaj labori per viaj 
mi ankaü, kiam mi jam ne povis resti' manoj, guste kiel ni al vi ordonis ¡ 
trankvila, sendis, por ke mi certigu' 12 por ke vi iradu konvene antaü 
pri via fido, pro timo, ke eble la tent- i tiuj, kiuj  estas ekstere, kaj por ke 
anto vin tentis kaj ke nia laboro f arigos 'nenio al vi manku. 
senutila.    6 Sed kiam Timoteo, jus|   13 Sed ni ne volas, fratoj, ke vi ne 
veninte al ni de vi, donis al ni bonajn  sciu pri tiuj, kiuj endormigis; por ke 
sciigojn pri via fido kaj via amo, kaj  vi ne malgoju, kiel la ceteraj, kiuj 
ke  vi ciam  memoras  nin  bonkore, havas   nenian esperón.     14 Car   se 
sopirante vidi nin, kiel ni ankaü vin, ni kredas, ke Jesuo mortis kaj re- 
7 pro tio ni konsoligis, fratoj, pri vi, levigís, tiel ankaü tiujn, kiuj endorm- 
en fia nia malgojo kaj aflikto, per via 1 igis en Jesuo, Dio venigos  kun li. 
fido;      8 fiar   nun   ni   vivas,   se   vi! 15 Car ni dirás al vi per la vorto de 
staras  firme  en  la Sinjoro.     9 Car ¡la Sinjoro,  ke  ni,  kiuj  estos vivaj, 
kian dankon ni povas repagi al Dio ¡ restantaj gis la alveno de la Sinjoro, 
pri vi, pro la tuta gojo, per kiu ni' tute   ne   havos  lokon  antaü  la  en- 
cojas pro vi  antaü   Dio ;     10 nokte i dormigintoj.     16 Car la Sinjoro mem 
kaj tage prefcante fervore, ke ni povu  malsupreniros de la cielo, kun signal- 
vidi vian vizagon  kaj   perfektigi  la  krio, kun la vofio de la ¿efangelo, kaj 
mankojn de via fido? | kun la trumpeto de Dio; kaj la mortr 

11 Nia Dio kaj Patro mem kaj nía intoj en Kristo levigos la unuaj; 
Sinjoro Jesuo direktu nian vojon al vi;  17 poste ni, kiuj vivas, ankoraü resti 
12 kaj la Sinjoro pligrandigu kaj antaj, estos kune kun ili suprenkapt- 
abundigu fie vi la amon de unu al la ¡taj en la nubojn, por renkonti la 
alia kaj  al  ciuj,  kiel  ni  amas vin;  Sinjoron en la aero; kaj tiel ni estos 
13 por ke li faru viajn korojn sen- \ por ciam kun la Sinjoro. 18 Tial 
kulpaj kaj sanktaj antaü nia Dio kaj ¡ per tiuj vortoj konsolu unu la alian. 
Patro, ce la alveno de nia Sinjoro I má SED pri la tempoj kaj okazoj, 
Jesuo kun ciuj liaj san'.ctuloj. "^ fratoj,   vi   ne   bezonas,   ke   oni 
4 FINE do, fratoj, ni petegas kaj'*"' skribu al vi. 2 Car vi mem tute 

admonas vin en la Sinjoro Jesuo,! bone scias, ke la tago de la Sinjoro 
ke kiamaniere vi lernis de ni, kiel venas, kiel stelisto en la nokto. 

vi devus iradi kaj placi al Dio (kaj 3 Dum oni dirás: Paco kaj sen- 
vi ja tiel iradas), tiamaniere vi pli dangereco, tiam súbita detruo venas 
kaj pli abunde agu. 2 Car vi scias, sur ilin, kiel naskodoloro al graved- 
kian admonon ni donis al vi en la ulino, kaj ili tute ne forsavigos. 
Sinjoro Jesuo. 3 Car jen estas la 4 Sed vi, fratoj, ne estas en mallumo 
voló de Dio, via sanktigo, ke vi vin tiel, ke tiu tago vin trafus kiel stelisto; 
detenu de malcasteco; 4 ke ¿iu 5 car vi ciuj estas filoj de lumo kaj 
el vi sciu preni al si sian propran ajon '. filoj de la tago; ni ne estas el la 
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nokto, nek el mallumo; 6 tial ni 
ne dormu, kiel la ceteraj, sed ni 
viglu kaj estu sobraj. 7 Car kiuj 
donnas, tiuj dormas en ]a nokto ; kaj 
kiuj ebriigas, tiuj ebriigas en la 
nokto. 8 Sed car ni estas el la 
tago, ni estu sobraj, surmetante la 
kirason de fido kaj amo, kaj, kiel 
kaskon, la esperón de savo. 9 Car 
Dio nin destinis ne al kolero, sed al 
la ricevo de savado per nia Sinjoro 
Jesuo Kristo, 10 kiu mortis por ni, 
por ke ni vivu kune kun li, cu ni 
maldormos aú dormos. 11 Tial 
admonu vin reciproke kaj edifu unu 
la alian, kiel ankaú vi jam faradas. . 

12 Sed ni petegas vin, fratoj, koni 
tiujn, kiuj laboras ce vi kaj estras ce. 
vi en la Sinjoro kaj vin admonas, 1 
13 kaj estimi ilin treege kun amo 1 
pro ¡lib. laboro. Estu pacemaj unu 
kun la alia. 14 Kaj ni petas vin, 
fratoj, admonu la senordulojn, 
kuragigu la nebravulojn, subtenu la 
malfortulojn, estu paciencaj  kontraü 

¿iuj. 15 Zorgu, ke neniu redonu 
al iu malbonon por malbono; sed 
ciam sekvu tion, kio estas bona, unu 
por alia kaj por ciuj. 16 Coju ciam ; 
17 pregu sencese ; 18 pri cío donu 
dankon; car tia estas la voló 
de Dio en Kristo Jesuo pri vi. 
19 Ne estingu la Spiriton; 20 ne 
malestimu profetajojn; 21 elprovu 
cton ; tenu ñrme tion, kio estas bona; 
22 detenu vin de cia formo de mal- 
bono. 

23 Kaj la Dio de paco vin sanktigu 
tute; kaj via spirito kaj animo kaj 
korpo estu plene konservitaj sen 
kulpo, ce la alveno de nia Sinjoro 
Jesuo Kristo. 24 Fidela estas Tiu, 
kiu vin vokas, kiu ankaü faros. 

25 Fratoj, pregu por ni. 
26 Salutu ciujn fratojn per sankta 

kiso. 27 Mi solene petegas vin 
per la Sinjoro, ke oni legu ¿i tiun 
epistolon antaü la tuta frataro. 

28 La graco de nia Sinjoro Jesuo 
Kristo estu kun vi. 

LA DUA EPISTOLO DE LA APOSTÓLO PAULO 
AL LA 

TESALONIKANOJ 

1  PAULO kaj Silvano kaj Timoteo  de la Sinjoro Jesuo el la cielo kun la 
al la eklezio de la Tesalonikanoj   angeloj de lia potenco,     8 en flam- 
en Dio, nia Patro, kaj la Sinjoro  anta   fajro,   por   venigi   vengon   sur 

Jesuo   Kristo:     2 Graco   al   vi   kaj   tiujn, kiuj ne konas Dion kaj ne obeas 
taco   de   Dio,   la   Patro,   kaj   de   la  al la evangelio de nia Sinjoro Jesuo; 

injoro Jesuo Kristo. 9 kiuj    suferos    punadon,    eternan 
3 Ni devas ciam danki Dion pro vi, detruon de antaú la vizago de la 

fratoj, kiel estas ja dece, pro tio, ke Sinjoro kaj de la gloro de lia potenco, 
via ndo kreskas treege, kaj abundas 10 kiam li venos por esti glorata en 
vía   reciproka   amo   de   ¿iu   al   ¿iu,   siaj   sanktuloj,  kaj  esti admirata ce 
4 tiel, ke ni mem fanfaronas pri vi ciuj, kiuj ekkredis (¿ar nia atestado 
en la eklezioj de Dio, pro via paci- ce vi estis kredata) en tiu tago. 
enco kaj ñdo sub ciuj viaj persekutoj n Por tiu celo ni ankaú konstante 
kaj    afliktoj,    kiujn    vi    elportadas;   pregas por vi, ke nia Dio vi" trovu 
5 tio estas evidenta signo de la indaj je la voko, kaj kun potenco 
justa jugo de Dio; por ke vi montrigu plenumu ciun bonvolon de boneco 
indaj je la regno de Dio, por kiu vi kaj ciun laboron de ñdo; 12 porke 
ankaü suferas; 6 car estas justajo la nomo de rúa Sinjoro Jesuo estu 
ce Dio redoni afliktojn al tiuj, kiuj glorata en vi, kaj vi en li, laü la 
vin añiktas, 7 kaj al vi, la aflíkt- graco de nia Dio kaj la Sinjoro Jesuo 
ataj, ripozon kun ni, ¿e la malkaáigo  Kristo. 
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2 NUN   ni   petegas   vin,    fratoj, | solu viajn korojn kaj fortigu ilin por 
koncerne   la   alvenon   de   nia I cia bona faro kaj vorto. 
Sinjoro   Jesuo   Kristo  kaj   nian 1 ty  FINE, fratoj, pre&u por ni, ke la 

alkolektigon al li, 2 ke vi ne farigu i •% vorto de la Sinjoro disvastigu 
facile skueblaj mcnse, kaj ne kon- *^ kaj estu glorata, kiel ankaú ce vi; 
sternigu, cu per spirito, aú per parolo, 2 kaj ke ni forsavigu de senprudentaj 
aü per letero sajne de ni, kvazaú, kaj malbonaj homoj 1 car ne ce ¿iuj 
la tago de la Sinjoro jam apudestus ; i estas la fido. 3 Sed ñdela estas 
3 neniu vin trompu iamaniere; car la Sinjoro, kiu vin fortikigos kaj 
nepre antaüe okazos la apostateco, vin defendos kontraü la malbonulo. 
ka] la homo de peko malkasigos, la 14 Sed ni fidas la Sinjoron rílate vin, 
filo de pereo, 4 kiu kontraümetas ] ke vi faras kaj faros tion, kion ni 
sin  kaj   levas  sin  super  ¿ion,   kion 1 ordonas.     5 Kaj  la Sinjoro  direktu 
oni nomas Dio aú adoras; tiel, ke li 
sidas en la templo de Dio, elmontr- 
ante sin, kvazaú li estas Dio. 5 Cu 
vi ne memoras, ke mi diris tion al vi, 
dum mi estis kun vi? 6 Kaj nun 
vi scias, kio malhelpas, por ke 
li malkasigu siatempe. 7 Car la 
mistero de maljusteco jam energías ; 
sed restas ankoraü la malhelpanto, 
gis li estos formovita. 8 Kaj tiam 
malkasigos la maljustulo, kiun la 
Sinjoro Jesuo detruos per la spiro de 
sta buso kaj neniigos per la apero 
de sia alveno; 9 tiun, kies alveno 
estas pro la energio de Satano kun 
Cia potenco kaj kun signoj kaj mensog- 
aj mirindajoj, 10 kaj kun ¿ia trompo 
de maljusteco por la pereantoj, pro 
tio, ke ili ne ricevis la amon al la vero 
por esti savitaj. n Kaj pro tio Dio 
sendas al ili energion de eraro, tiel, ke 
ili kredos mensogon; 12 por ke estu 
jugataj ciuj, kiuj ne kredis la veron, 
sed trovis plezuron en maljusteco. 

13 Sed ni devas ciam danki Dion 
pro vi, fratoj, amata] de la Sinjoro, 
pro tio, ke Dio vin elektis de la 
komenco al savo en la sanktigo de la 

ordonas.     5 *»-aj  ia o,UJU,„    
viajn korojn en la amon al Dio kaj 
en la paciencon de Kristo. 

6 Ni ordonas al vi, fratoj, en la 
nomo de la Sinjoro Jesuo Kristo, ke 
vi vin apartigu for de ¿iu frato, kiu 
iradas senorde kaj ne laü la tradicio, 
kiun oni ricevis de ni. 7 Car vi 
mem scias, kiel vi devas nin imiti; 
¿ar ni ne kondutis senorde inter vi; 
8 nek mangis panon donace de iu, 
sed per laboro kaj penado, nokte kaj 
tage laborante, por ke ni ne farigu 
sargo por iu el vi; 9 ne kvazaú ni 
ne havus tian rajton, sed por estigi 
nin ekzemplo antaü vi, ke vi nin 
imitu. 10 Car e¿ klam ni estis ¿e 
vi, la jenon ni ordonis al vi: Se iu ne 
volas labori, tiu ankaü ne mangu. 
11 Car ni aüdas, ke inter vi iradas 
senorde kelkaj, kiuj tute ne laboras, 
sed   en   ¿íes   aferojn   sin   ensovas. 
12 Tiajn ni ordonas kaj admonas pro 
la Sinjoro Jesuo Kristo, ke kviete 
ili laboru kaj mangu sian propran 
panon. 13 Sed vi, fratoj, ne lacigu 
en bonfarado. 14 Sed se iu ne 
obeos al la parolo de ci tiu nia 
epistolo, rimarku tiun, kaj ne estu 
— n  i ,r,¿n¡   nor ice i, hontifcu. komenco ai ».»«« -,..  =   déla epistolo, nmar&u uuu, ..-,  ....     

Spirito kaj kredo al la vero; 14 al por li kamaradoj, por ke li hontigu. 
kiu Li vin vokis per nia evangelio, 15 Tamen ne rigardu Un kiel maV- 
por la akirodela gloro de nia Sinjoro amikon, sed admonu Un kiel f ratón. 
Jesuo Kristo. 15 Tial, fratoj, staru 16 La Sinjoro de paco mem donu 
firme, kaj tenu la tradiciojn, kiujn vi al vi pacón éiutempe kaj ciumaniere. 
lernis ¿u per parolo, aü per ia letero La Sinjoro estu kun vi ¿iuj. nia. 17 La saluto de mi, Paulo, per mia 

16 Nia Sinjoro Jesuo Kristo mem, I propra mano, kiu estas la signo en 
kaj Dio, nia Patro, kiu nin amis kaj. ciu epistolo; tiel mi skribas. 18 La 
al ni donis eternan konsolon kaj! graco de nia Sinjoro Jesuo Kristo 
bonan esperón per graco,     17 kon- | estu kun vi ciuj. 
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LA UNUA EPISTOLO DE LA APOSTÓLO PAULO AL 

TIMOTEO 

1 PAULO, apostólo de Kristo i por savi pekantojn, el kiuj mi estas 
Jesuo, laü la ordono de Dio, la cefa; 16 tamen pro tiu kaúzo 
nia Savanto, kaj Kristo Jesuo, mi ricevis kompaton, por ke en mi, 

nia espero, 2 al Timoteo, mia vera kiel la cefa, Jesuo Kristo elmontru 
filo en fido : Graco, kompato, kaj | sian tutan paciencegon, kiel ekzemplo 
paco de Oio, la Patro, kaj de Kristo i por tiuj, kiuj poste kredos al li por 
jesuo, nia Sinjoro. I eterna  vivo.     17 Nun  al   la   Regó 

3 Kiel mi, ekironte en Makedonujon, eterna, senmorta, nevidebla, la sola 
petis vin resti en Efeso, por ke vi Dio, estu honoro kaj gloro por fiiam 
admonu  kelkajn  homojn, ke  ili  ne I kaj eterne.   Amen. 
instruu alian doktrinon, 4 nek 
atentu fabelojn kaj senñnajn gene- 
alogiojn, kiuj naskas diskutojn, pli 
ol tiun administradon de Dio, luu 
estas laü la fido—tiel faru. 5 Sed 
la celo de la admono estas amo el 
pura koro kaj bona konscienco kaj 
sincera fido; 6 kion maltrafinte, 
kelkaj homoj sin deturnis al vanta 
babilado, 7 dezirante esti instru- 
istoj de la lego, kvankam ili ne kom- 
prenas tion, kion ili dirás, nek tion, 
pri kio ili faras aserton. 8 Sed 
ni scias, ke la lego estas bona, se oni 
gin laúle¿e uzas, 9 sciante, ke la 
lego ekzistas ne por justulo, sed 
por homoj senlegaj kaj malobeemaj, 
malpiaj kaj pekemaj, malsanktaj kaj 
profanaj, por patromortigantoj kaj 
patrinomortigantoj,   hommortigantoj 

18 Ci tiun zorgadon mi komisias 
al vi, mia filo Timoteo, laü la profct- 
ajoj, kiuj antaúiris sur vin, ke per ili vi 
militadu la bonan militon, 19 ten- 
ante la fidon kaj bonan konsciencon, 
kiun forpusinte de si, kelkaj homoj 
sippereis rílate la fidon; 20 el kiuj 
estas Himeneo kaj Aleksandro, kiujn 
mi transdonis al Satano, por ke ili 
lernu ne blasfemi. 
2 MI konsilas do, antaü ció, fari 

petegojn, pregojn, propetadojn, 
dankojn por ciuj ; 2 por regoj 

kaj ciuj eminentuloj, por ke ni vivadu 
trankvile kaj kviete en plena pieco 
kaj seriozeco. 3 Tio estas bona 
kaj akceptebla antaü Dio, nia Savanto, 
4 kiu volas, ke ¿iuj homoj estu savitaj 
kaj venu al la scio de la vero. 5 Car 
ekzistas unu Dio, kaj  unu interulo ,—  &-....~r,   ..uu»uu,ufiiMuu),| cufias  unu  ijio,  Kaj   unu interulo 

10 malcastuloj kaj viruzacantoj, hom-l inter Dio kaj homoj, homo, Kristo 
ítelistoj, mensogantoj, falsejurantoj, I Jesuo, 6 kiu sin donis kiel elacet- 
kaj ció ajn alia kontraúa al la sana ajon por ¿iuj, ateston elmontrotan 
doktrino; 11 laü la konfidita al mi | en konvenaj tempoj ; 7 por kio 
evangelio de la gloro de la benata mi estas nomita predikisto kaj 
Dio. I apostólo (mi dirás la veron, mi ne 

12 Mi dankas Kriston Jesuon, nian mensogas), instruisto por la nacianoj 
Sinjoron, kiu min kapabligas, tial,! en fido kaj vero. 
ke li trovis min fidela, destinante 1 8 Mi deziras do, ke la viroj pregu 
min al sia servado ; 13 kvankam ! en ciu loko, levante sanktajn manojn, 
mi antaüe estis blasfemanto kaj I sen kolero kaj disputado. 9 Tiel 
persekutanto kaj insultanto; tamen I same, ke virinoj sin vestu per decaj 
mi ricevis kompaton, car mi tion faris I vestoj, kun modesteco kaj sobreco; 
nesciante kaj nekredante ; 14 kaj ne kun harplektajoj, aü oro, aü perloj, 
la graco de nia Sinjoro abunde sufic- aü multekostaj vestoj ; 10 sed (kio 
egis kun fido kaj amo, kiuj estas konvenas al virinoj konfesantaj la 
en Kristo Jesuo. 15 Fidinda estas piecon) per bonfaroj. n Virino 
la diro, kaj inda je plena akcepto, ke lernu en kvieteco kun cía submetifeo. 
Kristo Jesuo envenis en la mondón, i 12 Sed mi ne permesas al virino 
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instruadi, nek regi super viro, sed esUi trompantoj, kiuj navas la konsciencon 
en kvieteco. 13 Car Adam kreigis la kaúterizitan kvazaü per brule varm- 
unua, poste Eva;    14 kaj Adam ne  ega fero,      3 admonante ne edzigi, 
trompigis ; sed la virino, trompite, I kaj deteni sin de mangajoj, kiujn Dio 
falis en pekon ; 15 sed Si savigos per kreis por ke ili estu danke ricevitaj 
la naskado, se ili daúras en fido kaj de tiuj, kiuj kredas kaj scias la veron. 
amo kaj sanktigo kun sobreco. j 4 Car ciu kreitajo de Dio estas bona, 
3 FIDINDA estas la diro: Se iu 1 kaj nenio devas esti forjetita, se oni 

celas episkopecon, tiu deziras ! ¿in ricevas kun dankesprimo, 5 Car 
bonan laboron. 2 Episkopo do 1 ¿i estas sanktigita per la parolo de 

devas esti neriprocebla, edzo de unu 1 Dio kaj per pre&o. 
edzino, sobra, moderema, ordema, 6 Se vi memorigos la fratojn pri tio, 
gas tama, instruema, 3 ne vindrink- vi estos bona servanto de Kristo 
ema, ne batema ; sed mildanima, ne , Jesuo, nutrita per la vortoj de la fido 
disputema, ne monamanto; 4 reg-: kaj de la bona doktrino, kiun vi jam 
anta bone sian propran doman-1 sekvis; 7 sed forrifuzu profanajn 
aron, tenante siajn gefilojn sub ¡ kaj avinajn fabelojn. Kaj ekzercu 
regado kun cía seriozeco 5 (sed ¡ vin al pieco; 8 car korpa ekzercado 
se iu ne scias regí sian propran! malmulte utilas; sed pieco utilas 
domon, kiel li zorgos pri la ekíezio t al tio, havante promeson pri la nuna 
de Dio ?); 6 ne novico, por ke li I vivo kaj pri la estonta. 9 Fidinda 
ne évelu per fiereco kaj ne falu en] estas la diro, kaj inda je plena akcepto, 
la kondamnon de la diablo.    7 Krom , 10 Car por tio ni laboras kaj bátalas 
tio li devas havi bonan ateston de 
la eksteruloj, por ke li ne falu en 
riprocon kaj kaptilon de la diablo. 
8 Tiel same diakonoj devas esti 
seriozaj, ne duflanke parolantaj, ne 
tro amantaj vinon, ne avidantaj 
malhonoran gajnon; 9 tenantaj la 
misteron de la fido en pura konscienco 
10 Kaj tiuj  ankaü estu unue  prov 

¿ar ni apogas nian esperón sur la 
vivantan Dion, kiu estas la Savanto 
de ciuj homoj, precipe de la kred- 
antoj. it Tion ordonu kaj instruu. 
12 Neniu malestimu vian junecon, 
sed vi estu ekzemplo al la kredantoj, 
per parolo, per konduto, per amo, per 
fido, per casteco. 13 Gis mi venos, 
atentu legadon, konsilon, instruadon. 

l< 

10 Kaj tiuj  ankaü estu unue  piuv | ucmu ,ES.U.„, .,    
itaj ; poste ili servu kiel diakonoj, se |14 Ne malsatu la donacon, kiu estas 
ill estos neriproceblaj. it Virinoj; en vi, donita al vi per profetado, kun 
ankaü devas esti seriozaj, ne kalumni-1 la surmetado de la manoj de la pres- 
antoj, sobraj, fidelai pri cío. 12 Lalbiteraro. 15 Estu diligenta pri tiuj 
diakonoj estu edzoj de po unu edzino, aferoj ; dedicu vin al ili, por ke via 
regantaj bone siajn genlojn kaj siajn progreso evidentigu al ciuj. 16 Zorgu 
proprajn domojn. 13 Car tiuj, kiuj pri vi mem kaj pri via instruo. 
bone servadis kiel diakonoj, akiras al. Persistu en tio ; ¿ar, tion farante, vi 
si bonan gradon kaj grandan kuragon savos vin mem, kaj tiujn, kiuj vin . 
en la fido, kiu estas en Kristo Jesuo.  aúskultas. 

14 Ci tion mi skribas al vi, esperante i m* NE riprocu maljunulon, sed 
veni al vi baldaü, 15 sed se mi *"> konsilu Un, kiel patron; la pli , 
prokrastos, por ke vi komprenu, kiel, *•' junajn virojn, kiel fratojn; 2 la , 
oni devas konduti en la domo de Dio,' maljunulinojn, kiel patrinojn; la pli 
kiu estas la eklezio de la vivanta Dio, junajn virinojn, kiel fratinojn, kun cia 
la kolono kaj bazo de la vero. t6 Kaj j ¿asteco. 3 Respektu tiujn vidvin- 
laü konsento, granda estas la mistero ojn, kiuj estas efektive vidvinoj. 
de pieco: Tiu, kiu elmontrigis en la 4 Sed se iu vidvino navas filojn 
karno, pravigis en la spirito, estis aü nepojn, ¿i tiuj lernu unue montri 
vidita de angeloj, pripredikita ce la piecon ¿e sia propra familio kaj rekom- 
nacioj, prikredita en la mondo, prenita penci siajn gepatrojn ; ¿ar tio estas 
supren en gloro. akceptebla antaü   Dio.     5 Tiu,  kiu 
4 SED la Spirito klare dirás, ke  estas efektiva vidvino kaj  izolitino, 

en   la   venontaj   tempoj   kelkaj   apogas  sian esperón sur  Dion,  kaj 
defalos de la fido, atentante de-  persistas en petegoj kaj pregoj nokte 

logantajn spiritojn kaj doktrinojn de  kaj tage.     6 Sed  la  voluptamanta, 
demonoj,     2 per  la  hipokriteco  de  ankuraú vivante, malvivas.     7 Tion 
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5. 8—6. 17 I. TIMOTEO 
ankaü ordonu,  por ke ili estu sen   g% CIUJ 
riproco.     8 Sed   se   iu   n«   w»"   w\ siajn 

.   ,—   _~  ...  caiu  sen 
.         8 Sed   se   iu   ne   zorgas 
pri   síaj   propraj,   kaj   precipe   pri 
siai    famiiianni     Hi.    —«--   ' 

ClUJ   subjugaj   sklavoj   rigardu 
siajn estrojn kiel indajn je cia 

r~   —,    r-"r>°ji    "J    precipe    pri I ^* honoro, por ke la nomo de Dio 
siaj   famílianoj,   tiu   malkonfesis   la  kaj la doktrino ne estu blasfemataj. 
fidon, kaj estas pli malbona ol  ne-jz Kaj   tiuj,   kiuj   havas   kredantajn 
kredanto.     9 Estu    registrata    kiel ¡ estrojn, ne malestimu ilin tial, ke ih 
vidvino tiu,  kiu  havas  ne  malpli  olestas   fratoj,   sed   servu   al   ili   tiom 
sesdek jarojn,  estis edzino de  unu ¡ pli, car tiuj, kiuj  partoprenas en la 
viro,     10 estas    bone    atestata    pri • Didonaco,   estas   ñdelaj   kaj   amataj. 
bonfarado, edukis infanojn, gastigis j Tion instruu kaj konsilu. 
fremdulqjn,   lavis   la   piedojn   de la I   3 Se  iu  instruas  malsame  kaj   ne 
sanktuloj, helpis la suferantojn, kaj , konsentas al sanaj vortoj, la vortoj 
sekvis cian bonfaradon.     11 Sed la I de nia Sinjoro Jesuo Kristo, kaj al 
pli    junajn    vidvinojn    malakceptu;  la   laúpieca   doktrino,     4 tiu   estas 
car post kiam ili ekfarigos luksemaj  fanfaronema, nenion scíante, sed mal- 
kontraü Kristo, ili deziras edzinigi,  sana je demando; kaj privortaj dis- 
12 meritante    kondamnon,    car    ili kutoj, de kiuj  naskigas envió, mal- 
vantigis sian unuan fidon.    13 Krom  paco, mallaúdoj, maibonaj suspektoj, 
tio ili lernas esti senutilaj, rondirante 5 disputadoj de homoj mense pervers- 
de domo al domo; kaj ne sole sen- igitaj kaj senigitaj je la vero, supoz- 
utilaj,   sed   ankaú    babilemaj    kaj antaj,   ke   la   pleco   estas   gajnilo. 
sintrudemaj,    parolante    nekonven- 6 Sed la pieco kun kontenteco estas 
ajojn.     14 Mi   volas   do.   ke   la   pli granda   gajnilo;     7 car   ni   nenion 
junaj     edzinigu,     nasku    infanojn,  enportis  en  la mondón,  kaj  ni  ne 
mastrumadu,   ne   donu   al   la   mal- povas ion forporti;    8 sed havante 
amiko    pretekston    por   kalumnio; mangajojn kaj vestojn, ni estos per tio 
15 car  kelkaj  jam turnigis  flanken kontentaj.    9 Tamen tiuj, kiuj volas 
Í>ost Satano. 16 Se iu kredant- ricigi, talas en tentón kaj kaptilon kaj 
no havas vidvinojn, si helpu ilin, multajn malsagajn kaj malutilajn 

kaj la eklezio ne estu sargata; dezirojn tiajn, kiaj dronigas la homojn 
por ke gi helpu la efektivajn vidvin- en detruo kaj pereo. 10 Car la amo 
ojn. al mono estas radiko de éia malbono ; 

17 La presbiteroj, kiuj regas bone,' celante al tio, kelkaj forvagis de la fido 
estu rigardataj kiel indaj je duobla kaj sin trapikis per multaj malgojoj. 
honoro, precipe tiuj, kiuj laboras 11 Sed vi, lio homo de Dio, forsavigu 
super la vorto kaj instruado. 18 Cande tiaj aferoj, kaj sekvu justecon, 
la Skribo dirás : Ne fermu la buson al piecon, fidon, amon, paciencon, mild- 
bovo drasanta. Kaj : La laboristo econ. 12 Bat al u la bonan batalon 
•neritas   sian   salajron.     19 Kontraü: de la fido, kaj ektenu la eternan vivon. 
eresbitero    ne    akceptu    denuncon: al kiu vi estas vokita kaj konfesis la 

rom ce du aú tri atestantoj.    20 La, bonan konfeson antaü multaj atest- 
pekintojn   riprocu   antaü   la   okuloj   antoj.     13 Mi   vin   admonas   antau 
de ¿iuj, por ke la ceteraj ankaú timu.   Dio,   kiu  ¿ion  vivigadas,  kaj   antau 
2i Mi  admonas   vin   antaü   Dio  kaj   Kristo Jesuo, kiu antaü Pontio Pilato 
Kristo Jesuo kaj la elektitaj angeloj,  atestis la bonan konfeson,    14 ke vi 
ke vi zorgu pri tiuj aferoj sen antaü-1 plenumu la ordonon sen makulo, sen 
jugo,   farante   nenion   pro   partieco. j riproco, gis la apero de nia Sinjoro 
22 Sur neniun surmetu la manojn tro | Jesuo   Kristo,     15 kiun   aperon   en 
rapidece, kaj ne estu partoprenanto, Siaj propraj tempoj montros Tiu, kiu 
en la pekoj  de aliaj ; konservu vin   estas la benata kaj sola Potenculo, la 
¿asta.     23 Ne   plu   estu   akvotrink-í Regó de regoj kaj Sinjoro de sinjoroj, 
anto,  sed  uzu iom  da  vino   pro laii6 kiu sola havas senmortecon.logantc 
stomako   kaj   viaj    oftaj    malfortoj. I en lumo neatingebla, kaj kiun neniu 
24 La pekoj de unuj estas evidentaj, ¡ vidisnekpovasvidi.alkiu estuhonoro 
antaúirantaj   al   la jugo;   kaj   aliajn, kaj potenco eterna.    Amen. 
homojn   ili   sekvas.     25 Tiel   same;   17 Admonu   tiujn,   kiuj   estas   ricaj 
ankaú   ekzistas    bonaj    faroj,    kiuj  en la nuna mondo, ke ili ne estu arog- 
estas evidentaj,  kaj  la alispecaj  ne   antaj, kaj ke ili apogu sian esperón 
povas esti kasitaj. ne sur la malcertecon de la rico, sed 
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tur Dion, kiu donas al ni rice ¿ion por 20 Ho   Timoteo,   gardu    tion,   Icio 
rdo;     18 ke ili  bone agadu, ke estas komisiita al vi, deturnante vin 

estu ricaj je  bonaj  faroj, ke ili for   de   la   babiladoj   kaj    kontraü- 
estu    pretaj    disdoni,    simpatiemaj; paroloj    de    la    falsenomata    scio; 
19 provizante    por   si   bonan  funda- 21 kiun konfesante, kelkaj  maltrafis 
mentón   kontraü   la   venonta   tempo, rílate la fidon. 
por ke ili ektenu la efektivan vivon. Graco estu kun vi. 

LA DUA EPISTOLO DE LA APOSTÓLO PAULO AL 

TIMOTEO 

1 PAULO, apostólo de Kristo havas la povon gardi mian konfidit- 
Jesuo, per la voló de Dio, laü ajon gis tiu tago. 13 Konservu la 
la promeso de vivo, kiu estas en modelon de sanaj vortoj, kiujn vi 

Kristo Jesuo, 2 al Timoteo, mia' aüdis de mi, en fido kaj amo, kiuj 
amata filo : Graco, kompato, kaj paco estas en Kristo Jesuo. 14 La bonan 
de Dio, la Patro, kaj de Kristo Jesuo, konfiditajon gardu per la Sankta 
nia Sinjoro. Spirito, kiu logas en ni. 

3 Mi dankas Dion, kiun mi adoras 15 Vi scias, ke forturnigis de mi 
de post miaj praavoj kun pura kon- ¿iuj en Azio, el kiuj estas Figelo kaj 
scienco, ke konstantan memoron mi Hermogenes. 16 La Sinjoro donu 
havas pri vi en miaj pregoj, nokte kompaton al la domo de Onesiforo; 
kaj tage 4 sopirante vidi vin, car li ofte min refresigis, kaj li ne 
memorante viajn larmojn, por ke nontis pri mia kateno, 17 sed kiam li 
mi plenigu de go jo; 5 ricevinte re-; estis en Romo, li elsercis min tre dili- 
memoron pri la sincera fido, kiu estas ! gente kaj min trovis 18 (la Sinjoro 
en vi, kaj kiu logis unue en via avino • donu al li, ke li trovu kompaton ce la 
Lois kaj en via patrino Eúnike, kaj, 1 Sinjoro en tiu tago), kaj vi scias tre 
mi konvinkigis, en vi ankaü. 6 Pro bone, kiom da servoj li faris en 
tio mi memorigas vin, ke vi reekbrul-  Efeso. 
igu la donacon de Dio, kiu estas en vi <-j VI do, mia filo, fortikigu en la 
per la surmetado de miaj manoj. 1 J graco, kiu estas en Kristo Jesuo. 
7 Car Dio donis al ni spiriton ne de i *• 2 Kaj kion vi de mi aüdis inter 
malkurageco, sed de potenco kaj multaj atestantoj, tion transdonu al 
amo kaj sinregado. 8 Ne hontu fidelaj homoj, kompetentaj instruí 
do pri la atesto de nia Sinjoro, nek ankaü aliajn. 3 Vi do elportu sufer- 
pri mi, lia malliberulo ; sed kunelportu ojn,kiel bonamilitisto de Jesuo Kristo. 
suferojn kun la evangelio laü la 4 Neniu militanto sin implikas en la 
potenco de Dio, 9 kiu nin savis aferoj n de ci tiu vivo; por ke li placu 
kaj vokis per sankta voko, ne laü niaj al sia varbinto. 5 Kaj se iu kon- \ 
faroj, sed laü Sia propra antaüintenco kuras kiel atleto, li ne estas kronata, '" 
kaj laü la graco donita al ni en Kristo se li ne laüregule konkuris. 6 La 
Jesuo antaü tempoj etcrnaj, 10 sed laboranta terkultivisto devas la unua 
nun malkasita per la apero de nia partopreni en la fruktoj. 7 Kon- 
Savanto Jesuo Kristo, kiu neniigis sideru tion, kion mi dirás; car la 
la morton kaj enlumigis la vivon kaj Sinjoro donos al vi komprenon pri ció. 
la senmortecon per la evangelio, 8 Memoru Jesuon Kriston, levitan el 
n al kiu mi estas nomita predikisto la mortintoj, el la idaro de David, laü 
kaj apostólo kaj instruisto. 12 Pro mia evangelio; o en gi mi elportas 
tio mi ankaü suferas tiel; tamen mi ne suferadon gis ligiloj, kiel krimulo, 
hontas; car mi konas tiun, al kiu sed la vorto de Dio ne estas ligita. 
mi kredis, kaj mi konvinkigis, ke li 10 Tial mi suf eras ¿ion pro la elektitoj, 
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5or ke ili ankaü atingu la en Kristo ventoplenaj, plezuron amantaj pli 
esuo savon kun gloro eterna, ol Dion; 5 havante sajnon de pieco, 

ii Fidinda estas la diro: Car se ni I sed neinte gian potencon; de ¿i 
mortis kun li, ni ankaü vivos kun li;' tiuj ankaü vin forturnu. 6 Car el 
12 se ni sufcras, ni ankaü regos kun ci tiuj estas tiuj, kiuj rampas en dom- 
li; se ni malkonfesos lin, li ankaü nin ojn, kaj forkaptas malsagajn virinojn, 
malkonfesos; 13 se ni malfidas, li, sargitajndepekoj.forkondukatajnper 
restas fidela ; car li ne povas mal-1 diversaj voluptoj, 7 ciamlernantajn, 
konfesi sin mem. | kaj neniam kapablajn veni al la scio 

14 Memorigu ilin prí tio, admonante; de la vero. 8 Kaj kiel Janes kaj 
ilin antaü la Sinjoro, ke ili ne vorto-' Jambres kontraústaris al Moseo, tiel 
batalu, Icio estas neniel utila, kun same ¿i tiuj ankaü kontraústaras al la 
risko  de   sancelo   por   la   aüdantoj.  vero, homoj kun malnobligita spirito, 
15 Klopodu prezenti vin ce Dio kiel I por la fido senvaloraj. 9 Sed ili 
aprobita, laboranto senriprofa, guste ne plu iros antaüen; car ilia mal- 
pritraktante  la  vorton de  la  vero. | sageco evidentigos al ¿iuj, kiel ankaü 
16 Sed evitu profanajn babiladojn; | farigis ¿e tiuj. 10 Sed vi sekvis mían 
¿ar ili iros antaüen al pli multe da i instruon, konduton, celon, ñdon, toler- 
malpieco, 17 kaj ilia parolo dis- emecon, amon, paciencon, 11 ner- 
mordos kiel gangreno; el kiuj estas < sekutojn, suferojn, kiaj okazis al mi 
Himeneo kaj Fileto, 18 kiuj pri la j en Antioüia. en Ikonio, en Listra; 
vero eraris, dirante, ke la relevigo ¡ kiajn persekutojn mi suferis; kaj el 
estas jam pasinta; kaj ili renversas la ¿io tio la Sinjoro min savis. 12 Jes, 
fidon de kelkaj. 19 Tamen la firma kaj ¿iuj, kiuj volas viví pie en Kristo 
fundamento de Dio staras, havante I Jesuo, estos persekutataj. 13 Sed 
la jenan sigelon: La Sinjoro konas I malbonaj homoj kaj ruzuloj ¿iam iros 
tiujn, kiuj estas liaj, kaj: Foríru de I antaüen al pli granda malbono, tromp- 
maljusteco ¿iu, kiu nomas la nomon antaj kaj trompataj. 14 Sed restu 
de la Sinjoro. 20 Sed en granda vi en tio, kion vi lernis kaj pri kio vi 
domo estas vazoj ne nur oraj kaj 1 certigis, sciante, de kiu vi gin lernis, 
arfrentaj, sed ankaü lignaj kaj argilaj, j 15 kaj ke jam de frua infaneco vi 
kaj unuj por honoro kaj aliaj por | konas la sanktajn skribojn, kiuj povas 
malhonoro. 21 Se do iu purigosifari vin saga por savo per la fido, 
sin de ¿i tiuj, li estos vazo por honoro, | kiu estas en Kristo Jesuo. 16 Ciu 
sanktigita, taúga por la mastro, pret-! skribajo inspirita de Dio estas ankaü 
igita por ¿iu bona laboro. 22 Sed' utila por instruo, por admono, por 
forkuru de junulaj voluptoj, kaj sekvu: korekto, por disciplino en justeco ; 
justecon, fidon, amon, pacón, kune¡ 17 por ke la homo de Dio estu per- 
kun tiuj, kiuj vokas la Sinjoron el pura, fekta, plene provizita por ¿iu bona 
koro.   23 Sed malsagajn kaj nekler-, laboro. 
ajn demandojn evitu, sciante, ke ili i M MI ordonas al vi antaü Dio, ka.i 
naskas malpacojn. 24 Kaj la servisto; ¿L antaü Kristo Jesuo, kiu jugos 
de la Sinjoro devas ne malpaci, sed! ^^ la vivantojn kaj la mortintojn. 
estiafablaal¿íuj,instruema, tolerema,! kaj pro lia apero kaj lia regno; 
25 en humileco instruante tiujn, kiuj 2 prediku la vorton; insistu gusta- 
kontraüstaras; eble Dio donos al ili i tempe, malgustatempe ; konvinku, 
penton, por ke ili venu al scio de la admonu, konsilu, en cía pacienco kai 
vero, 26 kaj por ke ili sobraj eligu' instruado. 3 Car venos tempo, kiam 
el la kaptilo de la diablo, kaptite de oni ne toleros la sanan instruon; 
li, por plenumi lian volon. i sed havante jukantajn orelojn, amas- 
3 SED sciu, ke en la lastaj tag- igos al si instruantojn, laú siaj 

oj venos dangeraj tempoj. 2 Car' deziroj ; 4 kaj ili deturnos de la 
homoj estos sinamantaj, mon-' vero sian orelon, kaj turnos sin 

amantaj, fanfaronemaj, arogantaj,; flanken al fabeloj. 5 Sed vi estu 
insultemaj, malobeemaj al gepatroj, sobra en ¿io, elportu suferojn, faru la 
sendankaj, nesanktaj, 3 neparenc-1 laboron de evangeliisto, plenumu 
amaj, nepacigeblaj, kalumniemaj,; vian servadon. 6 Car mi jam estas 
nesinregantaj, malmildaj, neÉ bon- elversata kvazaü veráofero, kaj venis 
amantaj, 4 perñdemaj, pasiemaj,; la horo de mia foriro. 7Mibatalisla 
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bonan batalon, mi finis la kuradon, 
mi gardis la fidon; 8 de nun estas' 
konservita por mi la krono de justeco, 
kiun la Sinjoro, la justa jugisto, donos 
al mi en tiu tago ; kaj ne nur al mi, sed 
ankaü al ¿iuj, kiuj amis lian aperon. 

9 Klopodu veni baldaú al mi; 
10 ¿ar Demás min forlasis, amante la 
nunan mondón, kaj. :is al Tesaloniko; 
Kreskens al Galatujo, Tito al Dalmat- 
ujo. 11 Nur Luko estas kun mi. 
Prenu Markon kaj alkonduku lin kun 
vi, car li utilas al mi por la servado. 
iz Sed Tihikon mi sendis al Efeso. 
13 La mantelon, kiun mi lasis en 
Troas ¿e Karpo, alportu, kiam vi 
venos, kaj la librojn, precipe la per- 
gamenojn. 14 Aleksandro, la kupr- 
isto, faris al mi multe da malbono; 
la Sinjoro redónos al li laú liaj faroj; 
15 kontraü li vi ankaü vin gardu, car 

li multege kontraüitarls al niaj vortoj. 
16 Ce mia unua pledo, neniu stans 
kun mi, sed ¿iuj min forlasis ; tio ne 
estu kalkulita kontraü ili. 17 Sed la 
Sinjoro staris apud mi, kaj min fortigis, 
por ke per mi la anonco estu plene 
publikigita, kaj ke ciuj nacianoj aúdu; 
kaj mi forsavigis el la buso de la leono. 
18 La Sinjoro min savos de ¿iu 
malbona faro, kaj min savkondukos 
en sian ¿ielan regnon; al li la gloro 
por ¿¡am kaj eterne.   Amen. 

19 Salutu Priskilan kaj Akvilan kaj 
la domon de Onesiforo. 20 Erasto 
restis en Korinto; sed Trofimon 
mi lasis malsanan en Mileto. 
21 Klopodu veni antaü la vintro. 
Salutas vin Eübulo kaj Pudens kaj 
Lino kaj Klaüdia kaj ¿iuj fratoj. 

22 La Sinjoro estu kun via spirito. 
Graco estu kun vi. 

LA EPISTOLO DE LA APOSTÓLO PAULO AL 

TITO 

1 PAULO,   servisto   de   Dio   kaj 9 tenanta la fidelan vorton, kiu estas 
apostólo de  Jesuo   Kristo,  laü  laü la instruado, por ke li povu admoni 
la fido de la elektitoj de Dio, kaj  pri la sana doktrino kaj ankaü refuti 

laü la scio de la vero, kiu estas laü  la kontraüdirantojn. - " 
pieco, 2 kun espero al eterna vivo, 10 Car ekzistas multaj homoj ribel- 
kiun la senmensoga Dio promes-I emaj, vantaj parolantoj kaj tromp- 
is antaü la tempoj eternaj, 3 sed istoj, precipe tiuj el la cirkumcido, 
gustatempe Li elmontris Sian vorton ', 11 kies buioj devas esti fermitaj; 
en la anonco, kiu estas al mi konfidita homoj, kiuj renversas tutajn domojn, 
konforme al la ordono de Dio, nia; instruantaj nekonvenajojn por mal- 
Savanto; 4 al Tito, mia vera filo honora gajno. 12 Unu el ill, profeto 
laü komuna fido: Graco kaj paco de ¡ samnacia, diris : La Kretanoj ¿iam 
Dio, la Patro, kaj de Kristo Jesuo,; estas mensogantoj, malbonaj bestoj, 
nia Savanto. mallaboremaj    mangeguloj.    13 Tiu 

5 Pro tio mi lasis vin en Kreto, ke vi! atesto estas vera. Tial akre riproCu 
arangu la aferojn mankohavajn kaj, ilin, por ke ili estu sanaj en la fido, 
starigu presbiterojn en ¿iu urbo, kiel 114 ne atentante Judajn fabelojn, kaj 
mi ordonis al vi; 6 se iu trovigas i ordonojn de tiuj homoj, kiuj deturnas 
neriprocebla, edzo de unu edzino, kies I sin de la vero. 15 Ce la puraj, ¿io 
infanoj estas kredantoj, kaj ne estas! estas pura; sed ¿e la malpuraj kaj 
akuzitaj pri diboío, nek ribelemaj.' nekreaantaj, nenio estas pura; sed 
7 Car episkopo devas esti sen ripro¿o, ilia menso kaj ilia konscienco estas 
kiel administranto de Dio; ne obstina, malpurigitaj. 16 Ili pretendas koni 
ne kolerema, ne drinkema, ne mal- Dion; sed per siaj agoj ili mal- 
pacema, ne avidanta malhonoran' konfesas Lin, estante abomenaj kaj 
gajnon; 8 sed gastama, bonamanta, malobeemaj kaj por ¿iu bona faro 
sobra,   justa,    sankta,    sinreganta, 1 senvaloraj. _ 
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2. 1—1. 5 TITO—FILEMON 

2 SED parolu vi tion, Icio konvenas 
al la sana dolctrino: 2 ke la 
maljunuloj estu sobraj, serioz- 

mienaj, prudentaj, sanaj en la ñdo, 
en amo, en pacienco; 3 ke la 
maljunulinoj tiel same estu je sin- 
tenado respektemaj, ne kalumniantoj, 
nek sklavigitaj de troa vino, sed 
instruantaj la bonon; 4 por ke ili 
eduku la junulinojn ami siajn edzojn, 
ami siajn infanojn, 5 esti prudent- 
aj, castaj, hejme laborantaj, bonfar- 
emaj, submetigemaj al siaj propraj 
edzoj, por ke la vorto de Dio ne estu 
blasfemita; 6 konsilu tiel same 
la junulojn, ke ili estu prudentaj; 
7 pri ¿io montrante vin ekzemplo de 
bonaj faroj, en via instruado montr- 
ante sincerecon, seriozecon, 8 parol- 
adon sanan, nekondamneblan; por 
ke la kontraüulo hontu, havante 
nenion malbonan diri kontraú ni. 
9 Admonu sklavojn, ke ili estu sub- 
metigemaj al siaj propraj sinjoroj kaj 
pla¿antaj al ili en ció; ne kontraú- 
diremaj, 10 nestelantaj, sedmontr- 
antaj fian bonan ñdelecon; por ke ili 
ornamu en £io la doktrinon de Dio, rúa 
Savanto. 11 Car jam aperis la graco 
de Dio, portante savon al ciuj homoj, 
12 instruante nin, ke foriginte mal- 
piecon kaj laümondajn dezirojn, ni 
vivadu sobre, juste, kaj pie en la nuna 
mondo, 13 atendantaj la felidan esper- 
ón kaj la malkason de la gloro de nia 
granda Dio kaj Savanto, Jesuo Kristo, 
14 kiu donis sin por ni, por elaceti nin el 
cía maljusteco kaj por purigi al si pop- 
olon propran, fervoran pri bonaj faroj. 

15 Tion parolu, kaj konsilu kaj 
riprocu kun cia aútoritato. Neniu 
vin malestimu. 
3MEMORIGU   ilin,   ke   ill   sub- 

metigu   al   regantoj   kaj   estroj, 
ke ili estu obeemaj,  pretaj  por 

ílu bona laboro,     2 ke ili ne parolu 

I malbonon pri iu ajn, estu ne mal- 
! pacemaj, sed dolcanimaj, montr- 
| antaj ¿ian mildecon al ciuj homoj. 
! 3 Car ni ankaú estis iam malsagaj, 
malobeemaj, trompitaj, servantaj 
al diversaj pasioj kaj volupt- 
oj, vivantaj en malico kaj envió, mal- 
amindaj, kaj malamantaj unu la 
alian. 4 Sed kiam aperis la boneco 
de Dio, nia Savanto, kaj Lia amo al 
homoj, 5 ne per laboroj faritaj en 
justeco, kiujn ni mem farus, sed laü 
Sia kompato Li savis nin, per la 
lavado de renasko, kaj per la renovigo 

1 de la Sankta Spirito, 6 kiun Li 
ri¿e surversis sur run per Jesuo Kristo, 
nia Savanto; 7 por ke ni, justigite 
per Lia graco, farigu heredantoj 
laú la espero de eterna vivo. 8 Fid- 
inda estas la diro, kaj mi volas, ke 
pri tio vi atestadu kun certeco, por 
ke tiuj, kiuj ekkrcdis al Dio, zorgu pri 
bonaj faroj. Tiuj aferoj estas bonaj 
kaj utilaj al la homoj ; 9 sed evitu 
malsagajn demandojn kaj genealogi- 
ojn kaj diskutojn kaj prilegajn dis- 
putojn, car ili montrigas senutilaj kaj 

' vanaj. 10 Se iu estas herezulo 
ankoraü post unua admono kaj dua, 
evitu tiun, 11 sciante, ke tía homo 
perversigis kaj peleas, estante mem- 
kondamnita. 

12 Kiam mi sendos al vi Artemason 
aü Tihikon, rapidu veni al mi al 
Nikopolis; car mi decidís travintri tie. 
13 Antaüen irigu Zenason, lalegiston, 
kaj Apoloson sur ilia vojago kiel eble 
plej rapide, por ke nenio manku al 
ili. 14 Kaj niaj amikoj ankaú lernu 
daúrigi bonajn laborojn, por necesaj 
bezonoj, por ke ill ne estu sen- 
fruktaj. 

IS Ciui, kiuj estas ¿e mi, vin salutas. 
Salutu vi tiujn, kiuj amas  nin en la 
fído. 

Graco estu kun vi ¿iuj. 

LA EPISTOLO DE LA APOSTÓLO PAULO AL 

FILEMON 
1 PAULO, malliberulo por Kristo la eklezio en via domo: 3 Graco 

Jesuo, kaj Timoteo, la frato, al al vi kaj paco de Dio, nia Patro, kaj 
Filemon, nia amato kaj kunlabor- de la Sinjoro Jesuo Kristo. 
anto, 2 kaj al Apfia, la fratino, kaj 4 Mi ¿iam dankas mian Dion, memor- 
al Arnipo, nia kunbatalanto, kaj al izante pri vi en miaj pregoj, 5 aüd- 
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inte pri via amo kaj pri la ñdo, kiun vi 
navas al la Sinjoro Jesuo kaj al ciuj; 
•anktuloj;    6 por ke la partoprenado 
en  via  ñdo farigu  energía   per  la' 
sciigo de ¿iu bonajo, kiu estas en vi,' 
por Kristo.     7 Car mi tro gojis saj 
havis   multon   da   kon=olo   pro   via 

1  amo,   ¿ar   la   koroj    de la sanktuloj 
i   tefresigis per vi, frato mia. 
1/8 Kvankam   do   mi   navas   plenan 
Y kuragon en Kristo, por ordoni al vi 

tion, kio estas konvena,   9 tamen pro 
la amo mi   preferas petegi tía,  kia 
mi estas, Paulo, maljunulo kaj  nun 
ankaú malliberulo pro Kristo Jesuo ; 
10 mi petegas vin koncerne mian ñlon, 
kiun mi naskis en miaj   katenoj; tio 
estis   Onesimo,     11 kiu   estis   iam 
senutila por vi, sed nun estas utila por 
vi kaj por mi;     12 mi jus resendis al 
vi Un mem,  alivorte, mian propran 
koron;     13 Un mi volonte ja tenus 
apud mi, por ke anstataú vi li estu al 
mi helpanto en la ligiloj de la evan- 
gelio;    14 sed mi nenion volis fari sen 
via konsento; por ke via boneco estu 

. ne kvazaü deviga, sed laüvola.   15 Car 
' eble U pro tio estas apartigita for de 

vi por kelka tempo, por ke vi havu Un 
por ¿iam;     16 jam ne kiel sklavon, 
sed kiel pli bonan ol sklavo, kiel f ratón 
amatan, precipe por mi, sed des pli 
por vi, kaj  en la karno   kaj  en la 
binjoro.     17 Se vi do rigardas min 
kiel kunulon, akceptu lin tiel same, ,^' 
kiel    min    mem.     18 Se    tamen    li 

i faris ian malhonestajon, aú suidas ion 
; al vi, tion enkalkulu en mian konton; 

19 mi, Paulo, skríbas per mía propra 
mano, mi ¿in repagos; mi tamen ne 
dirás al vi, ke vi viaparte suidas al 
mi e¿ vin mem.     20 Jes, frato mia, 
lasu min havi plezuron de vi en la 
Sinjoro;   refresigu   mian   koron   en 
Kristo.     21 Fidante   pri   via   obeo, 
mi skribas al vi, sciante, ke vi faros 
e¿   pU   multe,   ol   kiom   mi  dirás. 

. 22 Sed krom tio pretigu por mi gasto- 
' ¿ambron; ¿ar mi esperas, ke mi, laü 
: viaj pregoj, estos donita al vi. 

23 Salutas vin Epafras, mia kunmal- 
libéralo en Kristo Jesuo,    24 Marko, 
Aristarho, Demás, Luko,  miaj  kun- 
labor antoj. 25 La graco de nia Sinjoro Jesuo 
Kristo estu kun vía spirito.   Amen. 

LA EPISTOLO AL LA 

HEBREOJ 
1DIO, kiu multafoje kaj multa- 6 Kaj ankoraü, kiam Li enkondukas 

maniere párolis en la tempo la unuenaskiton en la mondón, Li 
antikva al niaj patroj en la \ dirás : Kaj klinigu antaü li ¿iuj anfceloj 

profetoj, 2 en tiuj lastaj tagoj de Dio. 7 Kaj prilaangelojLi dirás : 
párolis al ni en Filo, kiun Li nomis Kiufarasla ventojnLiaj senditoj, 
heredante de ¿io, per kiu ankaú Li Flamantan fajron Liaj servantoj; 
faris la mondagojn, 3 kiu, estante 8 sed pri la Filo: 
la elbrilo de Lia gloro kaj plena bildo •. Via trono estas Dia trono por ¿iam 
de Lia substanco, kaj subtenante: kaj eterne; 
¿ion per la vorto de sia potenco, kaj | La sceptro de via regno estas 
-   •-<•- i-  «ínuripon  de  niaj   pekoj,  **~ A* iusteco. tion per la vorto de sia p^..—, 
farinte la elpurigon de niaj pekoj. 
sidigis dekstre de la Majesto en 

, altajoj; 4 fariginte tiom pli granda 
ol laangeloj, kiora pli bonegan nomon 
ol ili li heredis. 5 Car al kiu el la 
angeloj Li iam diris: 

Vi estas Mia Filo, 
Hodiaü Mi vin naskis? \ 

kaj denove: 
Mi estos al li Patro. 
Kaj 11 estos al Mi Filo? 189 

sceptro de justeco. 
9 Vi amas virton kaj malamas mal- 

virton; Tial Dio, via Dio, oléis vin per 
oleo de gojo pli ol viajn kamar- 
adojn. 

10 Kaj: En  antikveco Vi.  ho  Eternulo, 
fondis la teron, 

Kaj la ¿ielo estas la faro de Viaj 
manoj. 
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justeco; car li estas ¡nfaneto. 14 Sed ; kiuj ne eble estas por Dio mensogi, 
solida nutrajo estas por la plenaguloj, fortan konsolon havu ni, kiuj rifugis, 
kiuj per uzado havas la sentojn por akiri la esperón antaú ni metitan, 
ekzercitaj, por distingi inter bono 19 kiun ni havas kiel ankron de la 
kaj malbono. : animo, firman kaj konstantan, enirant- 
6TIAL, ¿esigante la diskutadon pri an internen de la kurteno; 20 kiun 

la elementoj de Kristo, ni iru eniris Jesuo, la antauulo por ni, 
antaúen al perfektigo, ne métante fariginte cefpastro por ciam laú la 

denove fundamenton de pento el maniero de Melkicedek. 
malvivaj faroj kaj de fido al Dio, wm CAR tiu Melkicedek, regó de 
2 de la dogmaro pri baptoj, surmetado / Salem, pastro de Dio la Plejalta, 
de manoj, de revivigo de mortintoj, • kiu renkontis Abrahamon re- 
de eterna jugo. 3 Kaj tion ni faros, venantan de la mortigado de la regoj, 
se Dio permesos. 4 Car ce tiuj, kiuj kaj lin benis, 2 kaj al kiu ankau 
unufoje estas allumitaj kaj gustumis Abraham donis dekonon el ció (unuc 
la ¿leían donon kaj farigis parto- laú interpreto regó de justeco, kaj 
prenantoj en la Sankta Spirito, poste regó de Salem, tio estas regó 
5 kaj gustumis la bonan vorton de de paco; 3 senpatra, senpatrina, 
Dio kaj la potencojn de la estonta sengenealogia, havanta nek komencon 
mondo, 6 kaj defalis, ne estas eble de tagoj, nek finon de vivo, sed simil- 
renovigi ilin ankoraü al pento, dum igita al la Filo de Dio), restas pastro 
ili rekrucumas al si la Filón de Dio kaj! por ciam. 
elmetas lin al publika malhonoro. 4 Nun pripensu, kiel granda estis ¿i 
7 Car la tero, kiu entrinkis la pluvon, tiu, al kiu la patriarko Abraham 
sur gin ofte venantan, kaj produktas donis dekonon el la akirajoj. 5 Kaj 
kreskajojn, taúgajn por tiuj, pro efektive el la ñloj de Levi tiuj, kiuj 
kiuj gi ankau estas kultivata, ricevas ricevas la pastran oñcon, havas 
benon de Dio; 8 sed se gi donas' ordonon imposti laúlege podekone 
dornojn kaj kardojn, gi estas mal-i la popolon, tio estas, siajn fratojn, 
aprobata kaj proksima al malbeno;! kvankam elirintajn el la lumboj de 
gia ñno estas en brulado. j Abraham;   6 sed tiu, kies genealogio 

9 Sed ni certigas al ni aferojn pli ne estas el ili, ricevis de Abraham 
bonajn pri vi, amatoj, kaj aferojn, kiuj dekonajon, kaj benis tiun, kiu havis la 
akompanas savon, kvankam ni tiel' promesojn. 7 Sed ekster cia kontraü- 
parolas ; 10 car Dio ne estas mal- parolo, la malpli granda ricevas benon 
justa, por forgesi vian laboron kaj de la pli granda. 8 Kaj ¿i tie homoj, 
la amon, kiun vi montris al Lia nomo, kiuj mortas, ricevas dekonajojn, sed 
servinte al la sanktuloj kaj ankoraú tie unu, pri kiu estas atéstate, ke li 
servante. 11 Sed ni deziras, ke ¿iu : vivas. 9 Kaj, por tiel diri, per Abra- 
el vi montru tian saman diligentecon, ham ankaú Levi, la ricevanto de 
por la plenumo de la espero gis la dekonajoj, donis dekonajon; 10 car 
fino; 12 por ke vi farigu ne mal-! li estis ankoraü en la lumboj de la 
diligentaj, sed imitantoj de tiuj, kiuj í patro, kiam Melkicedek lin renkontis. 
per fido kaj pacienco heredas la 11 Tial, se ekzistis perfekteco per la 
promesojn. Levida pastreco (car sub gi la popólo 

13 Car kiam Dio promesis al Abra- ricevis la legón), kia plua bezono 
ham, Li juris per Si mem (car Li. estis, ke levigu alia pastro laú la 
ne   povis  juri   per   iu   pli   granda),   maniero de Melkicedek, kaj ne estu 
14 dirante: Certe benante Mi benos nomata laú la maniero de Aaron.' 
vin, kaj  multigante Mi multigos vin..12 Car   kiam   la   pastraro   sangiga:, 
15 Kaj tiel, atendinte kun pacienco,, necese ankaú farigas sango de lego. 
li atingís la promeson. 16 Car homoj 13 Car tiu, pri kiu tio estas dirita. 
juras per la pli granda, kaj ce ili estas ano de alia tribo, el kiu neniu 
la juro por certigo estas fino de • servís ce la altaro. 14 Car evidente 
¿ia disputado. 17 Kaj Dio, volante estas, ke nia Sinjoro devenís de 
montri pli abunde al la heredantoj Jehuda, pri kiu tribo Moseo diris 
de la promeso la neáangeblecon de nenion rílate pastrecon. 15 Kaj tio 
Sia intenco, intermetis jurón, 18 por e¿ pli evidenta estas, se laú simileco 
ke   per   du   nesangeblaj   aferoj,   en  de   Melkicedek  levigas   pastro  alia, 
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16 kiu estas farita ne laú la lego de ¡ montrita al vi sur la monto.     6 Sed 
ordono karna, sed laú la potenco de I nun li ricevis servadon des pli bonan 

-J-* *•'-•        »•»   Aur    li    havas    ' "    '     --*—   I»   int»rliiro.    kie! vivo nedetruebla;     17 iar li  havas 
la ateston: 

Vi estas pastro por ciam 
Laú la maniero de Melkicedek 

nun u ricevis «1 »«».„..  
ju pli bona estas la interligo, kies 
interulo li farigis kaj kiu sur pli bonaj 
promesoj estas dekretita. 7 Car se 
tiu unua interligo estus sendifekta, Laú la maniero de Melkicedek.    | tiu  unua imcmgu ~-—    

18 Car    okazas    veré    nuligado    de   tiam ne estus sercita loko por dua 
antaüiranta ordono, pro gia malforteco  S Car riprocante ilin, Li diris : 
kaj senutileco    19 (car la lego nenion Jen   venos  la  tempo,   c"! '" 
perfektigis); kaj okazas la enkonduko I 
de pli bona espero, per kiu ni al- 
proksimigas al Dio. 20 Kaj pro 
tio, ke ne mankas jurado 21 (car! 
ili sen jurado estas faritaj pastroj, 
sed éi tiu kun juro laú Tiu, kiu diris 
pri li: I 

La Eternulo juris, kaj ne pentos :; 
Vi estas pastro por ciam); i 

22 Jesuo farigis  garantiulo  de  des 
pli   bona   interligo.     23 Kaj   ili   ja 
farigis    pastroj    multenombraj,    car 
pro morto estas malpermesate al ili 
daúri;    24 sed ¿i tiu, pro sia eterna 
daürado,  havas  sian  pastrecon  ne- 
sanfeebla.     25 Tial  ankaú  li  povas 
savi   gis   la   ekstremajo  tiujn,   kiuj: 
alproksimigas per li al  Dio, ¿ar li ¡ 
tiam vivas, por propeti pro ili. 

26 Car por ni konvenis tia cefpastro, | 
sankta, senpeka, senmakula, apart-1 
igita for de pekuloj, kaj farita pli alta 
oí la cielo;    27 li ne havas ¿iutagan 
necesecon, kiel tiuj ¿efpastroj, oferi 
oferojn, unue pro la propraj pekoj, 
poste  pro  la  pekoj   de  la  popólo; 
car tion  li  faris  unufoje por ciam, 
oferante sin mem.     28 Car la lego 
starigas kiel cefpastrojn homojn, kiuj 
havas malfortecon; sed la vorto de 
la juro, kiu estas post la lego, nomas 
Filón, perfektigitan por ciam. 

Jen venos la tempo, dirás la 
Eternulo, 

Kiam Mi faros kun la domo de 
Izrael kaj la domo de Jehuda 
interligon novan: 

9 Ne tian, kiel la interligo, kiun Mi 
faris kun iliaj patroj 

En la tago, kiam Mi prenis ilian 
manon, por elkondulci ilin el la 
lando Egipta, 

Car ili ne restis en Mía interligo, 
Kaj Mi malatentis ilin, diris la 

Eternulo. 
10 Sed jen estas la interligo, kiun Mi 

faros kun la domo de Izrael 
Post tiu tempo, dirás la Etern- 

ulo: 
Mi metos Miajn legojn en ilian 

internon, 
Kaj sur ilia koro Mi ilin skribos, 
Kaj Mi estos ilia Dio, 
Kaj ili estos Mia popólo. 

11 Kaj   ne  plu  instruos   ciu   sian 
proksimulon, 

Kaj   ciu   sian   fraton,   dirante: 
Ekkonu la Eternulon; 

Car ¿iuj Min konos, 
De   iliaj   malgranduloj   gis   iliaj 

granduloj; 
12 Car Mi pardonos iliajn kulpojn, 

Kaj iliajn pekojn kaj malbonajojn 
._, , Mi ne plu rememoros. 
1, perfektigitan por ciam. 13 Dirante:   Novan   interligon—Li 
JEN   do   la   resumo   rílate   la  malnovigis la  unuan.    Kaj  tio,  kio 
diritajojn:   Ni   havas   tian   ¿ef-  kadukigas   kaj     malnovigas     estas 
pastron, kiu sidigis dekstre  de   proksima al malapero. 
 j_ 1, M*í»Q»„ m la cielo,   o SED     efi    la    unua     interligo 

Q  
**J pastron, kiu sidigis dekstre de pronsima ai u»»^,., 
la trono de la Majesto en la cielo, f\ SED e¿ la unua interligo 
2 servanto de la sanktejo, kaj de la \M havis ordonojn pri Diservado, 
vera tabernaklo, kiun star i gis ne *^ kaj sanktejon mondan. 2 Car 
homo, sed la Sinjoro. 3 Car ¿iu tabernaklo estis pretigita: la unua, - _ 
cefpastro estas enof.cigita por oferi en kiu estis la kandelabro kaj la 
donacojn kaj oferojn ; kaj tial estas tablo kaj la panoj de propono; gi estas 
necese, ke ankaú ci tiu havu ion por nomata la Sanktejo; 3 kaj post 
oferi. 4 Sed se li estus sur la tero, la dua kurteno, la tabernaklo nomata 
li tute ne estus pastro, tial, ke jam la Plejsanktejo, 4 havanta la oran 
ekzistas oferantoj de donacoj laú la incensilon, kaj la keston de interligo, 
lego; s kiuj servas al la ekzemplo tegitan entute per oro, en kiu estis 
kaj ombro de cielaj aferoj, kiel vazo ora (enhavanta la manaon) kaj 
Moseo estis admonita, faronte la la ekflorinta bastono de Aaron kaj la 
tabernaklon; ¿ar : Zorgu, Li diris, tabeloj de la interligo, 5 kaj super 
ke vi faru ¿ion laú la modelo, kiu estis tio kerubojn de gloro superombrant- 
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17 Obeu al tiuj, Iciuj vin regas, kaj 
submetigu; ¿ar ili vigías pro viaj 
animoj, kvazaú liveronte raporton; 
por ke kun ¿ojo ili faru tion, kaj ne 
gemante, car ci tio estus senproñta 
por vi. 

18 Pregu por ni; car ni fidas, ke ni 
havas bonan konsciencon, dezirante 
en cío honeste viví. 19 Sed des pli 
urge mi petegas vin fan tion, por ke 
mi tiora pli frue estu redonata al vi. 
zo Nun la Dio de paco, kiu relevis el 

la mortintoj la grandan paátiston de 
la safoj, nian Sinjoron Jesuo, per 
la   sango   de   la   eterna   interligo, 

21 perfektigu vin en ¿ia bona labore, 
por plenumi Lian volon, farante en 
vi tion, kio placas al Li, per Jesuo 
Kristo, al kju estu la gloro por ciam 
kaj eterne. Amen. 
22 Kaj mi petegas vin, fratoj, toleru 

la vorton de konsilo, car mi skribis al 
vi per malmulte da vortoj. 23 Sciu, 
ke estas liberigita nia frato Timoteo, 
kun kiu, se li venos baldaú, mi vin 
vidos. 

24 Salutu ciujn, kiuj vin regas, kaj 
ciujn sanktulojn. Tiuj, kiuj estas el 
Italujo, vin salutas. 

25 Graco estu kun vi ciuj.    Amen. 

LA EPISTOLO ÓENERALA DE 

JAKOBO 
1  JAKOBO,  servísto  de  Dio   kaj 1 Mi estas tentara de Dio; fiar Dio ne 

de la Sínjoro Jesuo Kristo, al la I estas  tentebla  de  malbono,  kaj  Li 
dek du triboj, kiuj  estas dispel-1 mem   tentas   neniun:     14 sed   ciu 

itaj : Saluton I I estas  tentata,  kiam li  estas  fortir- 
2 Rigardu ¿ion kiel gojigan, miaj: ata de sía dezirado, kaj delogata. 

fratoj. kiam vi falas en diversajn • 15 Tiam la dezirado, gravediginte, 
tentojn, 3 sciante, ke la provado : naskas pekon ; kaj la peko, maturig- 
de via fido faras paciencon. 4 Kaj inte, naskas morton. 16 Ne tromp- 
la pacienco havu sian perfektan igu, miaj amataj fratoj. 17 Ciu 
faradon, por ke vi estu perfektaj, bona donajo kaj ciu perfekta donaco 
kaj kompletaj, ne havante mankon. . estas de supre, malsuprenvenante de 

5 Sed se al iu el vi mankas sageco, la Patro de lumoj, ¿e kiu ne povas 
li petu Dion, kiu donacas al ciuj ekzisti sango, nek ombro cíe sinturn- 
maiavare kaj ne riprocas, kaj gi ado. 18 Laü Sia propra voló Li 
estos al li donata. 6 Sed li petu en naskis nin per la vorto de la vero, 
ñdo, neniel dubante; car la dubanto por ke ni estu kvazaú unuaajo de 
similas ondon de la maro, ventopcl-  Liaj kreitajoj. 
atan kaj skuatan. 7 Car tiu homo 19 Tion vi scias, miaj amataj fratoj. 
ne pensu, ke li ricevos ion de la Sed ciu rapidu aüdi, malrapidu pároli, 
Sinjoro— 8 duoblanima homo,: malrapidu koleri; 20 car la kolero 
Sanceliga en ¿iuj siaj vojoj. | de homo ne efektivigas la justecon 
9 Sed la malaltranga frato goju pri: de Dio. 21 Tial, formetinte cian 

sia alteco ; 10 kaj la riculo pri sia ' malpurecon kaj superfluon de malico, 
humiligo; car kiel floro de herbó li akceptu kun humileco la enplantitan 
forpasos. 11 Carla suno levi&as kun i vorton, kiu povas savi viajn animojn. 
la brulvento kaj sekigas la herbon,: 22 Sed estu plenumantoj de la vorto, 
kaj gia floro falas, kaj la gracio de gia kaj ne nur aúskultantoj, trompantaj 
formo pereas; tiel ankaü la riéulo vin mem. 23 Car se iu estas aús- 
velkos en siaj vojoj. < kultanto de la vorto, kaj ne plenum- 

zz Felica estas la homo, kiu elportas anto, li similas iun, kiu rigardas sian 
tentón ; car kiam li estos elprovita, li naturan vizagon en spegulo; 24 car 
ricevos la kronon de vivo, kiun la li sin rigardas kaj foriras, kaj tuj 
Sinjoro promesis al tiuj, kiuj lin amas, forgesas, kia li estis. 25 Sed tiu, kiu 
13 Neniu diru, kiam li estas tentata: ñkse rigardas en la perfektan legón, 
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la legón de libereco, kaj tiel restas, ne I estas la pronto? 17 Tiel same fido, 
estante aúskultanto, kiu forgesas, sed ¡ ne havante farojn, estas en si mem 
plenumanto, kiu energías, tiu estos malviva. 18 Kaj cetere iu diros: 
benata en sia faro. 26 Se iu ! Vi havas fídon, kaj mi havas farojn ; 
sajnas al si religia, ne bridante sian montru al mi vian fidonaparte defaroj, 
langon, sed trompante sian koron, kaj mi per miaj faroj montros al vi la 
ties religio estas vanta.     27 Religio 1 fidon.     19 Vi ja kredas, ke Dio estas 
Eura kaj  senmakula antaü nia  Dio i unu; vi faras bone ; la demonoj ankaü 

aj Patro estas jena: viziti orfojn kaj j kredas  kaj  tremas.    20 Sed  du vi 
vidvinojn en ilia mizero, kaj sin gardi volas scii, ho vantulo, ke la ñdo sen 
sen malpurigo de la mondo faroj   estas   senfrukta?     21 Cu   nia 
2 MIAJ fratoj, ne kun person-' patro Abraham ne pravigis per faroj, 

favorado tenu la fídon de nia oferinte sian filón Isaak sur laaltaro? 
Sinjoro Jesuo Kristo, la gloral 22 Vividas,kela ñdo kunagis kun liaj 

Sinjoro. 2 Car se envían sinagogon j faroj, kaj per faroj la ñdo perfektigis ; 
envenas viro kun oraj ringoj, en bela! 23 kaj plenumigis la Skribo, kiu dirás : 
vestaro, kaj envenas ankaü matriculo 1 Kaj Abraham kredis al Dio, kaj tio 
en malpura vestaro; 3 kaj vi res-! estis kalkulita al li kiel virto; kaj 
pektas la bele vestitan homon, kaj li estis nomita : amiko de Dio. 24 Vi 
dirás : Sidigu ci tie en bona loko; kaj | vidas, ke homo pravigas per faroj, 
dirás al la matriculo: Staru tie, aü: kaj ne sole per ñdo. 25 Tiel same, 
sidigu sube apud mía piedbenketo;' ¿u ankaü la malcastistino Ranab 

•     -1 —  •"'——-'"•»• •" «"  tn»m.; ne oravifris Der faroj, kiam Si akceptis 4 cu vi ne diferencigas en vi mem, 
kaj farigas jugistoj malbone pens- 
antaj r 5 Aüskultu, miaj amataj 
fratoj; cu Dio ne elektis la malriculojn 
laü la mondo, por esti ricaj rílate al 
ñdo, kaj heredantoj de la regno, kiun 
Li promesis al tiuj, kiuj Lin amas? 
6_ Sed vi malhonoradis la malriculon 

ne pravigis per faroj, kiam Si akceptis 
la senditojn kaj forsendis ilin per aüa 
vojo? 26 Car kiel la korpo aparte 
de la spirito estas malviva, tiel ankau 
fido aparte de faroj estas malviva. 
3NE estu multaj instruistoj, nuaj 

fratoj, sciante, ke ni ricevos pu 
severanjugon.   2 Car multokaze 6 Sed vi malhonoradis la malriculon. 1 •"•- severanjugon. * \,*t u.u»w-_. 

Cu ne subpremas vin la riculoj, kaj 1 ni ciuj falpusigas. Se iu ne falpusigas 
mem trenas vin antaü la tribunatojn?1 parole,   tiu   estas   perfekta   homo, 
7 Cu ili ne blasfemas la honorindan! kapabla bridi ankaü la tutan korpon. 
nomon, sur vin metitan ? 8 Tamen, 3 Se ni al la cevaloj enmetas la 
se vi plenumas la regan legón laü i bridojn en la buSojn, por ke ili obeu 
la Skribo: Amu vian proksimulon kiel 1 al ni, ni ankaü cirkaüturnas ilian 
vin mem—vi faras bone; 9 sed | tutan korpon. 4 Jen ankaü la Si poj, 
se vi favoras personojn, vi faras i kiuj, kvankam ili estas tiel grandaj 
pekon, kulpigitaj de la lego, kiel! kaj estas kurepelataj de fortaj ventoj, 
malobeintoj.    ro Car ciu, kiu observas 1 tamen  per tre  mal gr anda  direktilo 
la tutan legaron, sed falpusigas pri 
unu punkto, farigis kulpa pri cío. 
ti Car Tiu, kiu diris: Ne adultu— 
diris ankaü: Ne mortigu. Se do vi 
ne adultas, sed mortigas, vi farigis 
malobeinto kontraü la lego.    12 Tiel 

UUiiCIl     peí      .iv     *>•».£.....__       
fumigadas, kien ajn la voló de la 
direktilisto decidas. 5 Tiel ankaü la 
lango estas malgranda membro, kaj 
fanfaronas grandajojn. Jen, kiel 
grandan arbaron ekbruligas fajrero I • 
6 Kaj  la lango estas fajro; mondo malobeinto kontraü la lego.    12  uei¡o IWJ  1* ,a,.su „„.> .-,._,  

Íiarolu, kaj tiel agu, kiel jugotoj laü ¡da   maljusteco   inter   niaj   membroj 
ego de libereco.     13 Car al tiu, kiu 1 estas  la  lango,   kiu   malpurigas  la 

ne kompatis, la jugo estos senkom-  tutan korpon kaj ekbruligas la radon 
•- ' *•—:- -i»i~~• «m»»r i» 1 d«  ia   natura   kaí  estas  ekbruligita pata; la kompato sin altigas super la 

jugo. 
14 Kia estas la pronto, rruaj fratoj, 

se iu dirás, ke li havas ñdon, sed ne 
havas farojn? ¿u tiu fido povas lin 

de la naturo kaj estas ekbruligita 
de Gehena. 7 Car ¿iun specon de 
bestoj kaj birdoj, de rampajoj kaj 
enmarajoj la homa raso al si subigas 
kaj subigis ;     8 sed la langon neniu arojn? Cu tiu nao povas un 1 uj SUDIS.J, ,     u »„., ._ ._..„—  

savi? is Se frato aü fratino estas. povas subigi; gi estas malkvieta 
nuda kaj sen ¿iutaga mango, 16 kaj; malbono, plena de mortiga veneno, 
iu el vi dirás al ili: Iru en paco, estu , 9 Per gi ni benas la Sinjoron kaj 
varmaj kaj sataj; tamen vi ne. donas ¡ Pat. on ; kaj per gi ni malbenas 
al ili tion, kion la korpo bezonas, kia \ homojn, faritajn laü la bildo de Dio; 
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io el la sama buáo eliras beno kaj'jugas la legón; sed se  vi jugas la 

fratoj, poyas doni olivojn, aú vinber-   estas, juganta vian proksimulc_- 
arbo figojn? kaj sala akvo ne donas     13 Atentu nun vi, kiuj dirás : Hodiaú 
dolcajon. i aú morgaú ni iros al tiu urbo kaj 

13 Kiu inter vi estas saga kaj restos tie unu jaron kaj negocados 
prudenta? tiu elmontru per honesta kaj prontos; 14 kvankam vi ne 
vivado siajn farojn en mildeco de scias, kio morgaú okazos. Kio estas 
sageco. 14 Sed se vi havas akran via vivo? Vi ja estas vaporo, kiu 
jaluzon kaj malpacon en via koro, ne mallongan tempon montrigas kai 
fíeru, kaj ne mensogu kontraú la poste malaperas. 15 Anstataü diri: 
vero. 15 Ci tiu sageco ne devenas Se Ja Sinjoro volos, ni vivados kaj 
de supre, sed estas monda, laüsenta, faros ¿i tion aü tion. 16 Sed nun 
demona. 16 Car kie estas Jaluzo • vi ñeras pri viaj memfidajoj; ¿iu tia 
kaj malpaco, tie estas konfuzo kaj• singratulado estas malbona. 17 Kiu 
cia malnobla ago. 17 Sed la sageco,, do scias bonfari, kaj ne bonfaras, ce 
kiu estas de supre, estas unue ¿asta, • tiu estas peko. 
poste pacema, milda, cedema, plena' f^ ATENTU nun, riculoj; ploregu 
de kompatemo kaj bonaj fruktoj, sen "% kaj kriegu pro la mizeroj sur 
partieco, sen hipokriteco. 18 Kaj la j *^ vin alvenontaj. 2 Via riéo putr- 
frukto de justeco estas semata en igis, kaj viaj vestoj konsumigas de 
paco por tiuj, kiuj faras pacón. ¡ tineoj.     3 Via oro  kaj  via argento 
4 DE kie militoj kaj de kie bataloj rustigis ; kaj ilia rusto atestos kontraú 

inter vi? cu ne de viaj valupt- vi, kaj konsumos vian karnon, kiel 
oj, militantaj en viaj membroj? fajro. En la lastaj tagoj vi kolekt- 

2 Vi deziras, kaj ne havas; vi: adis trezoron. 4 Jen krias la de vi 
mortigas kaj konkuras, kaj ne povas ! trompe retenata salajro de la labor- 
akiri; vi bátalas kai militas; vi ne istoj, kiuj falcis viajn kampojn; 
havas, car vi ne petas. 3 Vi petas i kaj la krioj de la rikoltintoj venís en 
kaj ne ricevas, tial, ke vi petas mal- ! la orelojn de la Eternulo Cebaot. 
prave, por ke vi elspezu por viaj 5 Vi luksadis sur la tero, kaj diboc- 
voluptoj. 4 Vi adultulinoj, ¿u vi adis; vi nutradis viajn korojn en 
ne scias, ke la amifceco al la mondo tago de bucado. ó Vi kondamnis, vi 
estas malamikeco al Dio? Ciu do, mortigis la justulon; li ne kontraú- 
kiu volas esti amiko de la mondo,  staras al vi. 
rangas malamiko de Dio. 5 Aü 7 Paciencu do, fratoj, gis la alveno 
cu   vi   opinias,   ke   la   Skribo   vane  de la   Sinjoro.    Jen la  terkultivisto 
Ítarólas? Cu la spirito, kiun Li atendas la multevaloran frukton de 
ogigis en ni, deziregas envieme? la tero, paciencante pri gi, gis gi 

6 Sed Li donas pli grandan gracon. ricevos la fruan kaj la malfruan 
Tial estas dirite: Dio kontraústaras pluvon. 8 Vi ankaü paciencu; 
al la fieruloj, sed al la humiluloj tortikigu viajn korojn; car la alveno 
Li donas gracon. 7 Submetigudoal de la Sinjoro alproksimigas. o Ne 
Dio; sed rezistu la diablon, kaj li murmura, fratoj, unu kontraú la alia, 
forkuros de vi. 8 Alproksimigu al por ke vi ne estu jugataj; jen 
Dio, kaj Li alproksimigos al vi. la jugisto staras antaü la pordoj. 
Purigu la manojn, vi pekuloj, kaj 10 Prenu, fratoj, kiel ekzemplon de 
castigu la korojn, vi duoblanimuloj. suferado kaj pacienco, la profetojn, 
9 Mizeru kaj malgoju kaj ploru ; kiuj párolis en la nomo de la Sinjoro. 
via ridado turnigu en ploron, kaj ri Jen ni nomas feliéaj tiujn, kiuj 
via gojo en malgojon. 10 Humil- elporfis suferon; vi aüdis pri la 
igu antaú la Sinjoro. kaj Li vin pacienco de Ijob, kaj vidis la finan 
altigos. j agadón de la Sinjoro, ke la Sinjoro 
li  Ne knlumniu unu la alian, fratoj.. estas kompatema kaj indulgema. 

Kiu kaluinnias fraton aü jugas sian I   12 Sed   antaú   ¿io,   miaj   fratoj,   ne 
fraton,   tiu   kalumnias   la   legón   kaj Juru, nek per la ¿ielo, nek per la tero, 
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nek per ia alia Juro ; sed via jes estu 
jes, kaj via ne estu ne; por ke vi ne 
falu sub jugon. 

13 Cu iu el vi suferas? li pregu. 
Cu iu estas gaja? li psalme kantu. 
14 Cu iu el vi malsanas? li venigu la 
presbiterojn de la eklezio; kaj ili 
pregu super li, smirinte lin per oleo 
en la nomo de la Sinjoro; 15 kaj 
la prego de fido savos la malsanulon, 
ka) la Sinjoro relevos lin; kaj se li 
faris pekojn, tio estos pardonita al li. 
16 Konfesu do viajn pekojn unu al la 
alia, kaj pregu unu por la alia, por 

ke vi resanigu. Petego de justillo 
multe efikas per sia energio. 
17 Elija estis homo samnatura, kiel 
ni,   kaj   li   pregis   fervore,   ke   ne 
pluvu ; kai ne pluvis sur la teron dum 
tri jaroj kaj ses monatoj. 18 Kaj 
denove li pregis ; kaj la cielo donis 
pluvon, kaj la tero ekproduktis sian 
frukton. 

19 Miaj fratoj, se iu el vi forvagos de 
la vero, kaj iu lin returnos, 20 oni 
sciu, ke tiu, kiu returnas pekulon de 
la elvoja forvago, savos animon el 

, morto kaj kovros amason da pekoj. 

LA UNUA EPISTOLO GENERALA DE 

PETRO 

1 PETRO, apostólo de Jesuo profetis pri la graco venonta al vi; 
Kristo, al la elektitoj, kiuj estas 111 seriante, kiun kaj kian tempon 
el la dispelitaro, paslogantaj en montris la enestanta en ili Spirito 

Ponto, Galatujo, Kapadokio, Azio, de Kristo, kiu atestis antaüe la sufer- 
kaj Bitinio, z laü la antaüscio de ojn por Kristo kaj la sekvontajn 
Dio, la Patro, en sanktigo de la glorojn. 12 Kaj al ili malkasigis, 
Spirito, por obeo kaj aspergo de la ke ne al si mem, sed al vi, ili liveris 
sango de Jesuo Kristo: Graco al vi tion, kio nun estas proklamita al vi 
kaj paco pligrandigu. de tiuj, kiuj predikis al vi la evan- 

3 Benata estu la Dio kaj Patro de  gelion per la Spirito Sankta, elsend- 
nia Sinjoro Jesuo Kristo, kiu laü Sia ita   el   la   cielo;   en   kiujn   aferojn 
granda   kompato   nin   renaskis   en angeloj deziras enrigardi. 
esperón  vivan   per   la  relevigo  de    13 Tial,  ¿irkaúzoninte  la  lumbojn 
¿esuo Kristo el la mortintoj, 4 en de via menso, estu sobraj kaj esper- 

eredajon ne pereontan, ne makul- adu perfekte la gracon alportotan al 
otan, ne velkontan, rezervitan en la vi en la malkaso de Jesuo Kristo; 
cielo por vi, 5 kiuj estas gardataj 14 kiel infanoj de obeo, ne form- 
de la potenco de Dio per ñdo al igante laü la voluptoj, kiujn vi antaúe 
savo preta malkasigi en la lasta havis en via nescio; 15 sed kiel 
tempo. 6 En tio vi gojegas, via Vokinto estas sankta, tiel vi 
kvankam por kelka tempo, se estas ankaü farigu sanktaj en cia kon- 
necese, malgojigite en diversaj tentoj,  duto;   16 pro tio, ke estas skribite : 
7 por ke la provado de via fido, pli Vi estu sanktaj, ¿ar Mi estas sankta. 
multevalora ol oro, kiu pereas, 17 Kaj se vi vokas la Patron, kiu 
kvankam per fajro provite, trovigu sen personfavorado jugas laü la 
efika por laudo kaj gloro kaj honoro faro de ¿iu, vi pasigu en timo 
en   la   malkaso   de   Jesuo   Kristo;  la tempon  de  via  ci  tiea   logado; 
8 kiun, ne vidinte, vi amas; kiun 18 sciante, ke ne per pereemaj 
kvankam nun vi ne vidas, tamen, al objektoj, oro aú argento, vi elacetigis 
li kredante, vi gojegas per gojo el via vanta vivmaniero, kiun vi 
nedirebla kaj gloroplena; 9 ricev- ricevis de viaj patroj; 19 sed per 
ante la celon de via fido, savon de multekosta sango, kiel de sando 
animoj. 10 Koncerne tiun savon senmakula kaj sendifekta, la sango 
esploris kaj sercis la profetoj, kiuj  de    Kristo;     20 kiu    estis   antaü- 
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difinita antaü la fondo de la mondo,! n Amataj, mi petegas vin Iciel 
sed elmontrita en la fino de la fremdulojn kaj migrantojn, detenu 
tempoj pro vi, 21 kiuj per li fidas vin de karnaj voluptoj, kiuj militadas 
Dion, kiu relevis lin el la mortintoj kontraü la animo; 12 kondutante 
kaj donis al li gloron ; por ke via dece ce la nacianoj, por ke, kvankam 
ñdo kaj espero estu al Dio. 22 Cast- ili kalumnias vin kiel malbonag- 
iginte viajn animojn, en la obeo al la ulojn, tamen, vidante viajn bonfarojn, 
vero, por sincera amo al la frataro, ili gloru Dion en la tago de vizitado. 
amu unu la alian el la koro fervore ;: 13 Submetu vin al ¿tu homa in- 
23 renaskite, ne el pereema semo, stitucio pro la Sinjoro ; cu al la regó, 
sed el nepereema, per la vorto de la superreganto; 14 ¿u al regantoj, 
Dio, vivanta kaj restanta.     24 Car:    kiel liaj scnditoj  por vengo al mal- 

Ciu karno estas herbó, bonaguloj kaj por laudo al bonaguloj. 
Kaj ¿iu gia ¿armo estas kiel 15 Car la voló de Dio estas, ke bon- 

kampa floreto. farante, vi silentigu la nesciadon de 
Sekigas herbó, velkas floreto ;       homoj    maisagaj;      16 kiel    liberaj, 

25 Sed la vorto de la Eternulo restas  kaj ne farantaj el via libereco kovr- 
eterne. ilon   de   malico,   sed   kiel   servistoi 

Kaj ¿i tiu estas la parolo, kiu estas 1 de Dio.     17 Ciujn honoru.    La frat- 
predikita al vi. ' aron   amu.    Dion   timu.    La   regon 
2FORMETINTE do cian mal- honoru. 

bonon kaj cian trompón kaj 18 Servantoj, submetu vin al viaj 
hipokritecon kaj enviojn kaj sinjoroj kun ¿ia timo; ne sote al la 

¿iajn kalumniojn, 2 kiel jusnask- bonaj kaj malseveraj, sed ankaú al 
itaj su¿infanoj, sopiru al la spirita ¡ la malbonhumoraj. 19 Car tio estas 
lakto pura, por ke vi per tio kresku laüdinda, se pro konscienco al Dio oni 
en savon, 3 se vi gustumis, ke la elportas malgojon, suferante maljuste. 
Sinjoro estas bona ; 4 al kiu alven- 20 Car kia honoro estas, se, pekante 
ante, kiel al stono vivanta, de homoj kaj sekve bátate, vi tion pacience 
rifuzita, sed ¿e Dio elektita, honor- elportas ? sed se, bonfarante kaj 
inda, 5 vi ankaü, kiel stonoj viv- sekve suferante, vi tion pacience 
antaj, konstruigas domo spirita, elportas, tio estas laüdinda antaü 
sankta  pastraro,   por  oferi  spiritajn  Dio.     21 Car   al    ¿i    tio   vi    estas 
oferojn,    akceptotajn 
¿esuo    Kristo.      6 Car 

avate en skribo: 

Dio    per  vokitaj;   pro   tio,   ke   Kristo   ankaú 
estas    en-  suferis   pro   vi,   postlasante   por   vi 

ekzemplon,   por   ke   vi   sekvu   liajn 
Jen  Mi   kusigas   en   Cion   baz-  postesignojn;     22 pekon li ne taris, 

angulan     stonon,      elektitan,   kaj trompo ne trovigis en lia buso; 
valoregan ; 23 insúltate, li ne insultis responde ; 

Kaj   kiu lin  fidas,  tiu  ne  estos   suferante, li ne minacis, sed submetis 
hontigita. sin al la juste juganta;     24 li mem 

7 Por vi do, la fidantoj, estas la portis niajn pekojn en sia korpo sur 
valoregeco; sed por nendantoj: la   lignajo,   por   ke   ni,   malvivtgite 

Stono, kiun malsatis la konstru-   koncerne pekojn, vivu  por justeco; 
antoj, per lia vundo vi resanigis.     25 Car 

Farigis átono bazangula ; vi estís kiel safoj crarvagantaj ; sed 
8 kaj : ' nun vi returne venis al la Pastisto 

Stono de falpusigo kaj roko de   kaj Episkopo de viaj animoj. 
alfrapigo; ; n TIEL   same,   edzinoj,   submetu 

ili falpusigas pro la vorto, malobe-1 K vin al viaj propraj edzoj ; por 
ante, por kio ankaü ili estas difinitaj.: ** ke, e¿ se iuj ne obeas al la vorto, 
9 Sed vi estas raso elektita, pastraro ili sen la vorto estu gajnitaj per la 
rega, nació sankta, popólo Diposed- konduto de siaj edzinoj, 2 rigard- 
ata, por ke vi proklamu la gloron de ante vian konduton kun timo ¿astan. 
Tiu, kiu vokis vin el mallumo en Sian 3 Via ornamo estu ne la ekstera 
lumon mirindan ; to kiuj iam estis ornamo de harplektado kaj orportado, 
ne-popolo, sed nun estas popólo de aú la surmetado de vestoj; 4 sed 
Dio; antaüe nekompatitoj, sed nun la kaáita homo de la koro en la ne- 
kompatitoj. 1 difektebla vesto de spirito mi Ida kaj 
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trankvila, kiu estas multevalora antaü iam malobeis, kiam ta longedaüra 
Dio. 5 Car tiel same ankaú, en la I pacienco de Dio atendis en Ta tagoj 
tempo antikva, la sanktaj virinoj, kiuj', de Noa dum la pretigado de la arkeo, 
esperis al Dio, ornamis sin, submet- en kiu malmultaj, tio estas &k person- 
ante sin al siaj propraj edzoj; oj, elsavigis tra akvo; 21 kiu ankaü 
6 kiel Sara obeis al Abraham, nom-. vin nunsavas enantitipo, labapto, ne 
ante lin sinjoro ; kies infanoj vi I la formetado de la karna malpurajo, 
farigis, bonfarante, kaj ne ektimigate sed la demando de bona konscienco 
per ia teruro. i al   Dio   per   la  relevigo   de   Jesuo 

7 Tiel same, edzoj, kunvivadu kun i Kristo; 22 kiu estas dekstre de 
viaj edzinoj laüscie, donante honoron; Dio, irinte en la cielon; al li angeloj 
al la virino kiel al la plimalforta ilo,• kaj aútoritatoj kaj potencoj estas 
kaj estante ankaú kun ili kunhered- submetitaj. 
antoj de la graco de vivo, por ke viaj A CAR Kristo do suferis en la 
pregoj ne malhelpigu. £L karno, vi ankaü armu vin per la 

8 Fine, estu ¿iuj samideaj, simpati- *^ sama intenco; ¿ar la suferinto en 
aj, fratamemaj, kompatemaj, humil- la karno apartigis de pekoj; 2 por 
aniraaj; 9 ne repagantaj malbonon ke vi travivu la reston de la enkarna 
kontraü malbono, nek insulton kon- tempo jara ne laü la voluptoj de homoj, 
traú insulto, sed kontraüe benad- sed laü la voló de Dio. 3 Car la 
antaj; ¿ar al tio vi estas vokitaj, por tempo pasinta suncas, por elfari la 
ke vi heredu benon.     10 Car : deziron de la nacianoj kaj iradi en 

Kiu   volas   ami   vivon   kaj   vidi dibocoj, voluptoj, vindrinkado,  bru- 
bonajn tagojn, festenoj, ebrieco, kaj abomenaj idol- 

Tiu gardu sian langon kontraü kultoj;    4 en kio ili miras, ke vi ne 
malbono, kuras   kune   kuc  ill  en  la   saman 

Kaj sian buson kontraü mensoga superfluon    de    dibocado,    kaj    ili 
parolo; 1 kalumnias vin;    5 ili  prirespondos 

ti Li deklinigu de malbono kaj faru , al Tiu, kiu estas preta jugi la viv- 
bonon, 1 antojn kaj la mortintojn.    6 Car por 

LI serf u pacón, kaj ¿asu gin.        ¡ tio ankaü la evangelio estas anoncita 
12 Carlaokuloj de la Eternulo estas ¡ al la mortintoj, por ke ili estu korpe 

turnitaj al la ptuloj, ! jufeitaj laü homoj, sed spirite vivu laü 
Kaj Liaj oreloj al iliaj krioj; 1 Dio. Sed la vizago de la Eternulo estas    7 Sed la fino de ¿io alproksimigas; 

kontraü tiuj,  kiuj  faras mal-  prudentigu do, kaj sobrigu por pregoj; 
bonon. i 8 antaü ció havante fervoran amon 

13 Kaj kiu faros al vi malbonon, se; unu al alia; ¿ar amo kovras amason 
vi   farigos   fervora;   en   la   bono ? ¡ da pekoj;    9 estu gastatnaj unu al 
14 Sed se vi e¿ suferus pro justeco, alia sen murmurado;     10 laümezure, 
felicegaj vi estus; kaj ilian timón ne  kiel ¿iu ricevis donacon, tiel gin ad- 
tirau,   nek   maltrankviligu;     15 sed ministrante inter vi, kiel bonaj ad- 
ía Sinjoron Kriston sanktigu en viaj  ministrantoj de la diversaspeca graco 
koroj ; estu ¿iam pretaj doni defendan i de Dio;    it se iu parolas, li parolu 
respondón al ¿iu, kiu vin demandas kvazaü   orakolojn   de   Dio;   se   iu 
pri la motivo de la espero en vi, sed | administras, li administru kvazaü el 
kun   humileco   kaj   timo;     16 hav- ¡ la forto, kiun Dio provizas; por ke 
antaj bonan konsciencon; por ke, dum i en ¿io Dio estu   glorata per  Jesuo 
vi estas malestimataj, hontu tiuj, kiuj I Kristo,  kies   estas   la   gloro  kaj  la 
kalumnias vian bonan konduton en i potenco por ¿iam kaj eterne.    Amen. 
Kristo.     17 Car pli bone estus, se1   12 Amataj,   ne   surprizigu   pri   la 
tiel volus Dio, suferi pro bonfarado, fajrego ¿e vi okazanta por provi vin, 
ol pro malbonfarado.     18 Car Kristo; kvazaü  io   stranga   okazus   ¿e   vi; 
ankaü   unuíoje   suferis   pro   pekoj, j 13 sed laü tio, ke vi partoprenas en 
justulo pro maljustuloj, por ke li mn la suferoj  de Kristo, goju; por ke 
konduku   al   Dio ;   mortigüe   en   la\ ankaú en la elmontro de lia gloro vi 
karno,   sed  vivigite   en  la  spirito; ¡ goju ravege.     14 Se vi estas riprod- 
19 en kiu ankaú li iris kaj predtkis ataj pro la nomo de Kristo, felicegaj 
al   la   enkarcerai   spiritoj,    ao kiuj, vi estas ; ¿ar la Spirito de gloro kaj la 
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3 JAM ¿i tiun duan epistolon, I bruego, Icaj la elementoj brulante 
amataj, mi skribas al vi; en I solvigos, kaj la tero Icaj la faritajoj en 
arabaü mi instigas vían sinceran | gi forbrulos. n Car tiamaniere ció 

raenson per rememorigo; 2 por ke ' tio solvigos, kiaj homoj vi do devus 
vimemorulaantaüdirojn delasanktaj esti en sankta konduto kaj pieco, 
profetoj, kaj la ordonon de la Sinjoro 12 atendante kaj akcelante laaivenon 
kaj Savanto per viaj apostoloj ; de la tago de Dio, pro kio la cielo 
3 unue sciante, ke en la lastaj tagoj ñamanta solvigos, kaj la elementoj 
mokemuloj venos kun mokado, irante I per fajra bridado fluidigos ? 13 Sed 
laú siaj propraj voluptoj, 4 kaj,' laú Lia promeso ni atendas novan 
dirante : Kie estas la anonco de lia I cielon kaj novan teron, en kiuj logas 
alveno ? car de kiam la patroj  en-'justeco. 
dormigis, ció restas kiel de post la; 14 Tial, amataj, tion atendante, 
koraenco de la kreo. 5 Car ili I klopodu trovigi en paco, senmakulaj 
volonte forgesas, ke cielo ekzistis de 1 kaj neriprocindaj antaú Li. 15 Kaj 
antikve, kaj tero kunmetita el akvo I rigardu la paciencon de nia Sinjoro 
kaj meze de akvo, laú la vorto de I kiel savon; kiel ankaú nia amata 
Oio; 6 per kio la tiama mondo, J frato Paulo, laú la sageco donita al 
diluvite, pereis ; 7 sed la nuna cielo li, jam skríbis al vi, J6 kiel ankaú 
kaj la tero per la sama vorto estas en éiuj siaj epistoloj, parolante en ili 
destinitaj por fajro, rezervate gis í pri ¿i tio; en kiuj estas iuj aferoj 
la tago de jugo kaj pereo de mal-1 malfacile kompreneblaj, kiujn la mal- 
piuloj. ! kleruloj  kaj malkonstantuloj tordas, 

8 Sed ne forgesu ¿i tiun unu aferon, I kiel ankaú la ceterajn skribajojn, al 
amataj, ke ce la Sinjoro unu tago | sia propra pereo. 17 Vi do, amataj, 
estas kiel mil jaroj, kaj mil jaroj kiel I éi tion antaúsciante, gardu vin, por 
unu tago. 9 La Sinjoro ne mal- j ke vi ne forlogigu per la eraro de la 
rápidas pri la promeso, kiel iuj mal- i pekuloj, kaj ne defalu de via propra 
rapidecon kalkulas; sed paciencas al! konstanteco. 18 Sed kresku en 
vi, volante, ne ke iuj pereu, sed ke graco kaj scio de nia Sinjoro kaj 
ciuj venu al pento. 10 Sed la tago Savanto Jesuo Kristo. Al li estu la 
de la Sinjoro venos, kvazaú stelisto; gloro nun kaj ¿is la tago de etern- 
en tiu tago la cielo forpasos kun muga ' eco.   Amen. 

LA UNUA EPISTOLO GENERALA DE 

JOHANO 

1TION, kio estis de la komenco,; 5 Kaj jen estas la anonco, kiun ni 
kion ni aúdis, kion ni vidis per! aúdis de Li kaj anoncas al vi, ke Dio 
niaj propraj okuloj, kion ni 1 estas tumo, kaj da mallumo estas en 

rigardis kaj niaj manoj palpis, kon- Li neniom. 6 Se ni dirás, ke ni 
cerne la Vorton de vivo 2 (kaj la navas kunulecon kun Li, kaj iradas 
vivo elmontrigis, kaj ni vidis kaj i en la mallumo, ni mensogas, kaj ne 
atestas kaj anoncas al vi la vivon, la j faras la veron; 7 sed se ni iradas 
eternan vivon, kiu estis ce la Patro | en la lumo, kiel Li estas en la Jumo, 
kaj montrigis al ni); 3 kion ni 1 ni havas kunulecon unu kun la alia, 
vidis kaj aúdis, tion ni anoncas al vi, kaj la sango de Jesuo, Lia Filo, nin 
por ke vi ankaú havu kunulecon kun pungas de cia peko. 8 Se ni dirás, 
ni; kaj nia kunuleco estas kun la ' ice pekon ni ne navas, ni nin trompas, 
Patro kaj kun Lia Filo Jesuo Kristo; 1 kaj la vero ne estas en ni. 9 Se ni 
4 kaj ¿i tion ni skribas, por ke nia ¡ konfesas niajn pekojn, Li estas fidela 
¿ojo kompletigu. ' kaj  justa  por  pardoni  al   ni  niajn 
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pekojn  kaj   nin  purigi je  íia  mal-1 anto de la voló de   Dio restas por 
justeco.     10 Se ni dirás, ke ni ne  eterne. 
Eekis, ni faras Lin mensoginto, kaj     18 Infanoj, jam estas la lasta horo ; 

ia vorto ne estas en ni. | kaj kiel vi aúdis, ke antikristo venas, 
2 INFANETOJ   miaj,   ¿i   tion   mi Jam levigis multe da antikristoj ; per 

skribas al vi, por ke vi ne peku.  tio ni scias, ke estas la lasta horo. 
Kaj se iu pekas, ni havas Advok- 

aton ce la Patro, Jesuon Kriston, 
la justan; 2 kaj li estas repacigo 
pro niaj pekoj, kaj ne sole pro niaj, 
sed ankaú pro la tuta mondo.     3 Kaj ¡ navas samtioieac ...   , 
per ¿i tio ni scias, ke ni konas lin :i kaj vi scias cion.     21 Mi skribis" al 
se ni observas liajn ordonojn.    4 Kiu 1 vi ne pro tio, ke vi ne scias la veron, 

19 De ni ili eliris, sed ili ne estis el 
ni; car se ili el ni estus, ili restus íe 
ni; sed ili eliris, por ke ili elmontrigu, 
ke ili ciuj ne estas el ni. 20 Kaj vi 
havas sanktoleadon de la Sanktulo, 

.ed pro tio, ke vi gin scias, kaj pro 
tio, ke nenia mensogo estas el la 
vero. 22 Kiu estas la mensogisto, 
krom tiu, kiu malkonfesas, ke Jesuo 
estas la Kristo ? Tiu estas la anti- 
kristo, kiu malkonfesas la Patron kaj 
la Filón. 23 Ciu, kiu malkonfesas 
la Filón, ne havas la Patron; tiu, kiu 
konfesas la Filón, havas ankaú la 
Patron. 24 Vi do lasu resti en vi 
tion, kion vi aúdis de la komenco. 
Se tio, kion vi aúdis de la komenco, 
restos en vi, vi ankaü restos en la 
Filo kaj en la Patro. 25 Kaj jen 
estas la promeso, kiun li promesis al 
ni: la vivo eterna.     26 C¡ tion mi 

— ... „~~. ..... .._,.. ».uv.»ju.      a   mu 
dirás: Mi lin konas, kaj ne observas 
liajn ordonojn, tiu estas mensoganto, 
Icaj la vero ne estas en li;    5 sed 
en ciu ajn, kiu observas lian vorton, 
veré perfektigis la amo al Dio.    Per 
¿i tio ni scias,  ke ni estas en li: 
6 kiu dirás,  ke li restas en li, tiu 
mem devus tiel iradi, kiel li iradis. 

7 Amataj, al vi mi skribas ne ordonon 1 
novan, sed malnovan ordonon, kiun i 
vi havis de la komenco; la mal nova 
ordono estas la vorto, kiun vi aúdis, 
8 Ankaú   mi   skribas   al   vi   novan 
ordonon, kiu estas vera en li kaj en vi; 
car la mallumo forpasas, kaj la vera 
lumo jam brilas.    9 Kiu dirás, ke li ¡ m. ia vivo cierna.     20 ui tion mi 
estas en la lumo, kaj malamas sian ; skribis al vi pri tiuj, kiuj vin forlogas 
frat on,   tiu   estas   en   la   mallumo ; de la vojo.    27 Pri vi, la sanktoleado, 
ankoraú gis nun.     10 Kiu amas sian ¡ kiun vi ricevis de li,  restas en vi, 
fraton, tiu restas en la lumo, kaj en li , kaj vi ne havas bezonon, ke iu vin 
ne estas faligajo.     11 Sed kiu mal- instruu; sed kiel lia sanktoleado vin 
amas sian fraton, tiu estas en la instruas pri ció kaj estas vera kaj 
mallumo, kaj iras en la mallumo, kaj ne estas mensogo, kaj kiel gi vin 
ne scias, kien li iras, car la mallumo instruís, vi restas en li. 28 Kaj 
blindigis al li la okulojn. ¡ nun, infanetoj, restu en li; por ke, se 

12 Mi skribas al vi, infanetoj, car li elmontrigos, ni havu kuragon, kaj 
la pekoj al vi estas pardonitaj pro lia ne hontu antaú li ce lia alveno. 
nomo. 13 Mi skribas al vi, patroj, 29 Se vi scias, ke li estas justa, vi 
car vi konas tiun, kiu estas de la • scias, ke ankaú ciu, kiu faras just- 
komenco. Mi skribas al vi, junuloj,' econ, el li naskigis. 
íar vi venkis la malbonulon. MiI r> RIGARDU, kian amon la Patro 
skribis al vi, infanoj, car vi konas la *% donis al ni, ke ni estas nomataj 
Patron. 14 Mi skribis al vi, patroj, | *^ infanoj de Dio; kaj tiaj ni estas, 
car vi konas tiun, kiu estas de la ¡ Pro tio la mondo nin ne konas, car 
komenco.    Mi skribis al vi, junuloj, |g¡ Lin ne konis.    2 Amataj, nun ni 
far vi estas fortaj, kaj la vorto de Dio 
restas en vi, kaj vi venkis la malbon- 
ulon. 15 Ne amu la mondón, nek 
la mondajojn.    Se iu amas la mondón, 

estas infanoj de Dio, kaj ankoraú ne 
elmontrigis, kio ni estos. Ni scias, 
ke se li elmontrigos, ni estos similaj 
al li; car ni vidos lin, kiel li estas.  .,-,... ^.....uuuuujai 11; car ni víaos un, kiel li estas. 

la amo al la Patro ne estas en li. 3 Kaj ¿iu, kiu havas ¿i tiun esperón 
16 Car fio, kio estas en la mondo, la rílate lin, sin sanktigas tiel same, kiel 
dezirego de la karno kaj la dezir-|li estas sankta. 4 Ciu, kiu faras 
ego de la okuloj kaj la ñereco de pekon, faras ion kontraú la lego; kaj 
vivo, estas ne de la Patro, sed de peko estas kontraúlegeco. 5 Kaj 
la mondo. 17 Kaj forpasas la mondo vi scias, ke li elmontrigis, por forigi 
Icaj gia dezirego; sed la plenum-1 pekojn; kaj peko ne estas en li. 
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4AMATAJ, kredu ne al ¿iu spirito, 
sed   provu  la  spiritojn,  ¿u  ¡lj 
estas el Dio; tar multaj falsaj 

profetoj eliris en la mondón.    2 Jen 

6 Ciu, kiu restas en li, ne pekas ; 
iiu pekanto lin ne vidis, nek lin 
konas.        7 Infanetoj,    neniu    vln 
forlogu ; kiu faras justecon, tiu estas     _ JV11 
justa tiel same, kiel li estas justa;; kiel vi ekkonas la Spiriton de Dio: 
8 kiu faras pekon, tiu estas el la' ciu spirito, kiu konfesas, ke Jesuo 
diablo; car la diablo pekas de la Kristo venis en la karno, estas cl 
komenco. Por tio la Filo de Dio Dio; 3 kaj ciu spirito, kiu ne 
elmontrigis, por ke li detruu la konfesas Jesuon, ne estas el Dio; 
farojn de la diablo. 9 Ciu, kiu kaj ci tiu estas la spirito de antikristo, 
naskigis de Dio, ne faras pekon, pri kiu vi aüdis, ke gi venas ; kaj nun 
car lia semo restas en li; kaj li ne ¿i jam estas en la mondo. 4 Infan- 
povas peki, ¿ar li naskigis de Dio.  etoj, vi estas el Dio, kaj ilin venkis; 
10 Jen kiel evidentigas la infanoj de ¿ar pli granda estas Tiu, kiu estas 
Dio, kaj la infanoj de la diablo : ciu, en vi, ol tiu, kiu estas en la mondo, 
kiu ne faras justecon, ne estas de 5 Ili estas el la mondo; pro tio ili 
Dio, nek tiu, kiu ne amas sian fraton.  parolas laü la mondo, kaj la mondo ilin 
11 Car jen estas la anonco, kiun vi aüskultas. 6 Ni estas el Dio; kiu 
aüdis de la komenco: ke ni amu unu konas Dion, tiu nin aüskultas ; kiu ne 
la alian; 12 ne kiel Kain estis de estas el Dio, tiu nin ne aüskultas. 
la malbonulo kaj mortigis sian fraton. Jen kiel ni ekkonas la spiriton de 
Kaj   pro  kio  li  lin  mortigis?   Car vero, kaj la spiriton de eraro. 
liaj faroj estis malbonaj, kaj la faroj 7 Amataj, ni amu unu la alian; car 
de lia frato estis justaj. la  amo estas  el  Dio;  kaj  ciu,  kiu 

13 Ne miru, fratoj, se la mondo vin amas, naskigas el Dio kaj Dion konas. 
malamas. 14 Ni scias, ke ni jam 8 Kiu ne amas, tiu ne konas Dion, 
pasis el morto en vivon, far ni amas ¿ar Dio estas amo. o Jen kiel la 
la fratojn. Kiu ne amas, tiu restas'. amo de Dio elmontrigis en ni: ke 
en morto. 15 Ciu, kiu malamas ' Dio sendis en la mondón Sian Filón 
sian fraton, estas hommortiganto; solenaskitan, por ke ni vivu per li. 
kaj vi scias, ke ciu hommortiganto ne 10 Jen estas la amo, ne ke ni amis 
havas vivon eternan, restantan en Dion, sed ke Li amis nin, kaj sendis 
li. 16 Per ¿i tio ni konas amon : car Sian Filón kiel repacigon pro niaj 
li demetis sian vivon pro ni; kaj ni pekoj. 11 Amataj, se Dio tiel amis 
devus demeti nian vivon pro la fratoj. nin, ni ankaü devus ami unu la alian. 
17 Sed se iu havas mondan posed- 12 Dion neniu iam vidis; se ni reci- 
ajon kaj vidas sian fraton havantan proke nin amas, Dio restas en ni, 
bezonon kaj fermas sian kompaton kaj Lia amo perfektigis en ni; 
kontraü li, kiel la amo de Dio restas 13 jen kiel ni scias, ke ni restas en Li, 
en li? 18 Infanetoj, ni amu, ne kaj Li en ni: ¿ar el Sia Spirito Li 
laü vorto nek laü lango, sed laü donis al ni. 14 Kaj ni vidis kaj 
faro kaj vero. 19 Per tio ni scios, atestas, ke la Patro sendis la Filón 
ke ni estas el la vero, kaj ni certigos : por esti la Savonto de la mondo, 
nian koron anta! Li 20 en ¿io ajn, 15 En ¿iu ajn, kiu konfesas, ke Jesuo 
pri kio nia koro nin kondamnas; ¿ar estas la Filo de Dio, Dio restas, kaj 
Dio estas pli granda ol nia koro, kaj li en Dio. 16 Kaj ni konas kaj 
scias ¿ion. 22 Amataj, se nia koro' kredis la amon, kiun Dio havas al ni. 
ne kondamnas nin, ni havas kuraijon ' Dio estas amo; kaj kiu restas en 
antaú Dio; 22 kaj ¿ion ajn, kion ni amo, tiu restas en Dio, kaj Dio restas 
petas, ni ricevas de Li,¿ar ni observas ', en li. 17 Jen kiel amo perfekt- 
Liajn ordonojn, kaj faras tion, kio ¡gis ¿e ni: ke ni havu kuragon 
placas antaü Li. 23 Kaj jen estas ' en la tago de jugo; ¿ar guste kia li 
Lia ordono, ke ni kredu al la nomo de : estas, tiaj ankaü ni estas en ¿i tiu 
Lia Filo, Jesuo Kristo, kaj amu unu ' mondo. 18 Timo ne ekzistas en 
la alian tiel same, kiel Li al ni donis , amo ; sed perfekta amo eljetas timón, 
ordonon. 24 Kaj kiu observas líajn | ¿ar timo havas turmentegon; kaj 
ordonojn, tiu en Li restas, kaj Lientiu. i timanto ne pcrfektigas en amo. 
Kaj per tio ni scias, ke Li restas en i 19 Ni amas, ¿ar Li unue nin amis. 
ni: per la Spirito, kiun Li donis al ni. I 20 Se iu dirás : Mi amas Dion, kaj 
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malamas sian fraton—tiu estas' into, pro tio, ke li ne kredis la ateston, 
tnensoganto; ¿ar kiu ne amas sian kiun Dio atestis pri Sia Filo. 11 Kaj 
fraton, kiun li vidis, tiu ne povas jen estas la atesto: ke Dio donis al 
ami Dion, kiun li ne vidis. 21 Kaj 1 ni la vivon eternan; kaj tiu vivo estas 
la jenan ordonon ni havas de Li: I en Lia Filo. 12 Kiu navas la Filón, 
ke kiu amas Dion, tiu amu ankaü! tiu havas la vivon; kiu ne havas 
sian fraton. ! la   Filón   de   Dio, tiu   la  vivon   ne 
5 CIU, kiu kredas, ke Jesuo estas   havas. 

la Kristo,  naskifeis  el   Dio;  kaj     13 Ci tion mi skribis al vi, por ke vi 
¿iu, kiu amas la Naskinton, amas   sciu, ke vi havas vivon eternan ; al 

ankaü la naskiton el Li.     2 Per tio ' vi, kiuj kredas al la nomo de la Filo 
ni ekscias, ke ni amas la infanojn de ; de Dio.     14 Kaj jen estas la kura&o, 
Dio, kiam ni amas Dion kaj plenumas  kiun ni havas antaü Li: ke se ni ion 
Liajn ordonojn.    3 Car jen estas la  petas laü lia voló, Li nin aüskultas; 
amo al  Dio:  ke  ni  observas  Liajn   15 kaj  se  ni   scias, ke   kion ajn ni 
ordonojn; kaj Liaj ordonoj ne estas  petas, Li nin aüskultas, ni scias, ke 
pezaj.    4 Car ¿io, kio el Dio nask-  ni havas la petojn, kiujn ni petis de 
¡gis,  venkas   la   mondón;  kaj   jen  Li.     16 Se iu vidas sian fraton pek- 
estas la venko venkinta la mondón: antan pekon ne al morto, tiu petos, 
nia fido.     s Kaj kiu estas la venk- kaj Li donos al li vivon, por la pek- 
anto  de  la  mondo,  krom  tiu,   kiu ' antoj ne al morto.    Ekzistas peko al 
kredas, ke Jesuo estas la Filo de Dio?  morto;  ne  pri tio mi  dirás,  ke li 
6 Ci tiu estas la veninto per akvo kaj; petegu.     17 Cia    nejusteco    estas 
sango, Jesuo Kristo; ne sole en la  peko; kaj ekzistas peko ne al morto. 

• akvo, sed en la akvo kaj en la sango. |   18 Ni scias, ke ¿iu naskito el Dio ne 
' 7 Kaj la Spirito estas la atestanto,  pekas;  sed  la  naskito el  Dio  sin 
I  car la Spirito estas la vero.    8 Car . gardas, kaj la malbonulo lin ne tuías. 
, tri estas la atestantoj : la Spirito, kaj  19 Ni scias, ke ni el Dio estas, kaj la 
<  la akvo, kaj la sango; kaj la tri en tuta mondo kusas en la malbonulo. 

unu konsentas.    9 Se ni akceptas la 20 Kaj ni scias, ke la Filo de Dio 
¡  ateston de homoj, pli granda estas venis kaj al ni donis komprenon, por 

la atesto de Dio; car jen estas la  ke ni ekkonu laVerulon; kaj ni estas 
atesto de Dio: ke Li atestis pri Sia en  la Verulo, en  Lia  Filo,  Jesuo 

,   Filo.     10 Kiu kredas al la Filo de ! Kristo.    Tiu estas la vera Dio, kaj la 
¡   Dio, tiu havas en si la ateston; kiu ne \ vivo eterna.     21 Infanetoj, gardu vin 

kredas al Dio, tiu faris Lin mensog-   kontraü idoloj. 

LA DUA EPISTOLO GENERALA DE 

JOHANO 

1 LA presbítero al la elektita sinjor- la Patro. s Kaj nun mi vin petegas, 
ino kaj üiaj infanoj, kiujn mi amas sinjorino, skribantc ne kvaiaü novan 
en la vero; kaj ne mi sola, sed ordonon al vi, sed tiun, kiun ni havi^ 
ankaü   ciuj,   kiuj   konas   la   veron ;  de la komenco, ke ni amu unu la alian. 
2 pro la vero restanta en ni, kaj gi 6 Kaj jen estas la amo: ke ni iradu 
estos ¿e ni por ¿iam: 3 Graco, laü Liaj ordonoj. Tio estas la 
kompato, paco, estos ¿e ni, de Dio, ordono, tiu sama, kiun vi aüdis de la 
la Patro, kaj de Jesuo Kristo, la Filo komenco, ke vi iradu en gi. 7 Car 
de la Patro, en vero kaj amo. multaj delogantoj eliris en la mondón, 

4 Mi treege £ojas, ke mi trovis iujn  kiuj    ne   konfesas   Jesuon   Kriston 
el viaj infanoj iradantajn en la vero  venantan   en   karno.    Tio   estas   la 
tiel same, kiel ni ricevis ordonon de  deloganto kaj la antikristo.   8 Gardu 

209 

L~J 

I! 



,vv--('> 

II. JOHANO—JUDAS 1. 9—1. 4 

vin, ke vi ne perdu viajn elfaritajojn, vorton ; n fiar kiu al li salute 
sed ke vi ricevu plenan rekompencon., parolas, tiu partoprenas en liaj mal. 
9 Ciu, kiu iras antaüen kaj ne restas bonfaroj. 
en la instruado de Kristo, ne havas 12 Havante multon por skribi al vi, 
Dion; kiu restas en la instruado, tiu mi   ne   volis   skribi   per   papero  kaj 
havas   kaj   la   Patron   kaj   la   Filon. inko; sed mi esperas veni al vi k.ij 
10 Se iu al vi venas kaj ne kunportas pároli vizagon kontraü vizago, por kc 
fii tiun instruadon, ne ricevu lin en la via gojo cstu plena. 13 Salutas vin Ja 
domon,   kaj   al  li   ne   donu   salutan infanoj de via fratino, la elektita. 

LA TRIA EPISTOLO GENERALA DE 

JOHANO 

1 LA presbítero al Gajo, la amata, 
kiun mi amas en la vero. I 
2 Amato, mi pregas, ke al vi pro- 

speru ¿io, kaj vi bonsanu tiel same, 
kiel prosperas al via animo. 3 Car 
mi treege gojis, kiam fratoj venís kaj 
atestis pri vía vereco, kiel vi iradas 
en la vero. 4 Pli grandan ¿ojón mi 
ne havas, ol aüdí pri miaj iníanoj 
iradantaj en la vero. 

5 Amato, vi faras ñdele rílate al 
ciuj viaj klopodoj por la fratoj kaj 
tiuj fremduloj, 6 kiuj atestis vían 
amon antaü la cklezio; kaj vi faros 
bone, tiujn antaüenigante dece je; 

Dio, 7 car pro la Nomo ¡li eliris, 
akceptante nenion de la nacianoj. 
8 Ni devas do akcepti tiajn, por ke ni 
estu kunlaborantoj kun la vero. 
o Mi skribis iom al la eklezio; sed 

Diotrefes, kiu amas la estrecon Ínter 

ili, nin ne akceptas. 10 Tial, se mi 
venos, mi rememorigos al li la farojn, 
kiujn li faras, per malbonaj paroloj 
babilante kontraü ni; kaj ne kon- 
tenta je tío, li mera ne akceptas la 
fratojn, nek tion permesas al tiuj, 
kiuj volas, kaj ihn el la eklezio 
elpelas. 11 Amato, imitu ne la mal- 
bonon, sed la bonon. Bonfaranto 
estas el Dio; malbonfaranto ne vidis 
Dion. 12 Pri Demetrio estas atest- 
ite de fiiuj, kaj de la vero mem; kaj 
ni ja atestas; kaj vi scias, ke nia 
atesto estas vera. 

13 Mi havis multon por skribi al vi; 
sed mi ne volas skribi al vi per inko 
kaj kano ; 14 sed mi esperas vidi 
vin baldaü, kaj ni parólos vizagon 
kontraü vizago. Paco al vi. Salutas 
vin la amikoj. Salutu laü nomo la 
amikojn. 

JUDAS—APOKALIPSO 1. 5—1. 5 

malkonfesante la solan Estron kaj 
nian Sinjoron Jesuo Kristo. 

S Mi do volas rememorigi vin, 
kvankam vi jam per unu fojo sciigis 
pri fio, ke la Sinjoro, savinte popolon 
el la Egipta lando, poste pnreigis la 
nekredantojn. 6 Kaj angelojn, kiuj 
ne konservis sian regadon, sed f orlasis 
sian propran logejon, Li rezervis; 
sub mallumo en katenoj fiiamaj gis 
la jugo en la granda tago. 7 Kiel; 
ankaü Sodom kaj Gomora kaj la 
íirkaüaj urboj tiel same, kiel ci 
tiuj, malcastiginte kaj foririntc post 
fremdan karnon, estas elmontritaj 
kiel ekzemplo, suferante la punon 
de eterna fajro. 8 Tamen tiel same 
ankaü ci tiuj en siaj songadoj mal- 
Ínirigas la karnon, malestimas aütor- 
taton, kaj insultas honorojn. 9 Sed 

Mibael, la cefangelo, kiam en kontraü- 
staro al la diablo li disputis pri la 
korpo de Moseo, ne kuragis lin akuzi 
insulte, sed diris: La Sinjoro vin 
rlprocu. 10 Sed tiuj insultas ja 
cion, kion ili ne scias; sed kion ili 
per naturo komprenas, kiel la bestoj 
senprudentaj, en tio ili malvirtigas.! 
it Ve al ili I fiar ili iris sur la vojo de' 
Kain, kaj forjetis sin en la eraron de 
Bileam por dungopago, kaj pereis en 
la kontraüdirado de Koran. 12 Ili 
estas la subakvaj rokoj en viaj 
agapoj, kun vi kunfestenante, sentime 
sin pactante; nuboj senakvaj, per 
vento disportataj ; aütunaj arboj sen- 
fruktaj, dufoje mortintaj, elradikig- 
itaj ; 13 sovagaj marondoj, elsaüm- 
antaj siajn hontindajojn; steloj vag- 
antaj, por kiuj la nigreco de mallumo 

por eterne estas rezervata. 14 Kaj 
al ili ankaü Hanofi, la sepa post 
Adam, profetis, dirante: Jen la 
Sinjoro venís kun Siaj sanktaj miriad- 
oj, 15 por fari jugon kontraü fiiuj, 
kaj por kondamni ciujn malpiulojn 
pri ciuj malpiajoj, kiujn ili malpic 
faris, kaj pri ciuj obstinaj paroloj, 
kiujn malpiaj pekuloj párolis kon- 
traü Li.    16 Ili estas murmuremuloj, traú Li. 10 111 estas IUUUUU.^,,,^, 
plcndemuloj, irantaj laü siaj voluptoj 
(dum ilia buso parolas fanfaronaj- 
ojn) kaj favorantaj personojn pro 
profito. 

17 Sed vi, amataj, memoru la dirojn 
antaüe parolitajn de la apostoloj de 
nia Sinjoro Jesuo Kristo; 18 nome, 
ke ili diris al vi: En la lasta tempo 
estos rookemuloj, irantaj laü siaj 
propraj voluptoj malpiaj. 19 Tiuj 
estas la apartigantoj, laüsentaj, ne 
havantaj la Spiriton. 20 Sed vi, 
amataj, konstruante vin sur via plej 
sankta fido, pregante en la Sankta 
Spirito, 21 konservu vin er la amo 
al Dio, atendante la kompaton de nia 
Sinjoro Jesuo Kristo por eterna 
vivo. 22 Kaj unujn, kiuj áanceligas, 
indulgu; 23 kaj unujn savu, eltir- 
ante ilin el la fajro; kaj aliajn 
kompatu kun timo; malamante efi la 
veston makulitan de la karno. - 

24 Kaj al Tiu, kiu povas vin gardi 
senfalaj, kaj starigi vin senriprocaj 
antaü Sia gloro en granda gojo, 
25 at la sola Dio, nia Savanto, per 
Jesuo Kristo, nia Sinjoro, estu gloro, 
majesto, potcnco, kaj aütoritato, antaü 
ciu mondago, kaj nun, kaj gis la 
eterneco.    Amen. 

LA EPISTOLO ÓENERALA DE 

JUDAS 

1 JUDAS, servisto de Jesuo Kristo savo,   mi   devigis   skribi   al   vi,   por 
kaj frato de Jakobo,  al la alvokitoj, kuragigi vin batali por la kredo, jam 
amataj en Dio, la Patro, kaj konserv- per unu fojo transdonita al la sankt- 
itaj   por   Jesuo   Kristo:  2 Kompato uloj.'   4 Car    enstelifiis   iuj   homoj, 
al vi kaj paco kaj amo pligrandigu. jam antaü longe destinitaj por ci tiu 

3 Amataj, kiam mi faris fiian diligent- kondamno,   malpiuloj,   sangante   la 
econ, por skribi al vi pri nia komuna gracon de nia Dio en dibocecon, kaj 
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I APOKALIPSO 
DE SANKTA JOHANO 

1 APOKALIPSO de Jesuo Kristo,  de la vortoj   de la  profetajo kaj  la 
kiun Dio donis al li, por montri  observantoj  de la skribitajoj  en gi; 
al siaj  servistoj tion, kio   devas  fiar la tempo estas proksima. 

I     baldaü   okazi;   kaj   Li   sendis   kaj I montris gin per Sia angelo al Sia 4 JOHANO al la sep eklezioj en 
I servisto Johano, 2 kiu atestis la Azio : Graco al vi kaj paco de Tiu, 

vorton de Dio kaj la atcston de Jesuo' kiu estas kaj estis kaj venos ; kaj de la 
Kristo, pri fiio, kion li vidis. 3 Felicaji: sep spiritoj antaü Lia trono ; 5 kaj 

I estas la leganto kaj la aüskultantoj; de Jesuo Kristo, la fidela atestanto, 
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1. 6—2. 15 APOKALIPSO 

la unuenaskita el la mortintoj, kaj la <-j AL la angelo de la eklezio en 
reganto de la regoj de la tero. Al' ^ Efeso skribu: 
tiu, kiu nin amas, kaj nin malligis de • Tiele dirás la tenanto de la sep 
niaj pekoj per sia sango, 6 kaj faris steloj en sia dekstra mano, la iranto 
ninregno, pastroj al lia Dio kaj Patro ; meze de la sep oraj lampingoj: 
al li la gloro kaj la potenco por ciam 2 Mi scias viajn farojn, kaj vían 
kaj eternc. Amen. 7 Jen li venas laboron kaj vian pacicncon, kaj ke vi 
kun la nuboj ; kaj lin vidos ciu okulo, nc povas tolcri la malbouulojn, kaj 
kaj tiuj.kiuj lintrapikis; kaj ciuj gentoj ke vi provis tiujn, kiuj nomas sin 
de la tero ploros pro li.    Veré, Amen,  apostoloj kaj ne estas tiaj, kaj trovis 

8 Mi estas la Alfa kaj la Omega, ilin malveraj ¡ 3 kaj vi navas paci- 
diras la Sinjoro, la Dio, kiu estas kaj encon kaj toleris pro mia nomo kaj ne 
estis kaj venos, la Plejpotenca. lacigis.     4 Sed mi havas kontraú vi, 

9 Mi, Johano, via frato kaj parto- ke vi forlasis vian unuan amon. 
prenanto kun vi en la aflikto kaj regno i 5 Memoru do, de kie vi falis, kaj 
kaj pacienco de Jesuo, estis sur la! pentu, kaj faru la unuajn farojn; 
insufo nomata Patmos pro la vorto! alie mi venos al vi, kaj formovos vian 
de Dio kaj la atesto de Jesuo. ¡ lampingon el gia loko, se vi ne 
10 Mi min trovis en la Spirito en la pentos. 6 Sed ¿i tion vi havas, ke 
tago de la Sinjoro, kaj mi aüdis : vi malamas la farojn de la Nikolaitoj, 
malantaü mi grandan vocon kvazaú kiujn mi ankaú malamas. 7 Kiu 
de trumpeto, 11 dirantan: Kion vi' havas orelon, tiu aüskultu, kion la 
vidas, tion skribu en libron kaj scndu Spirito dirás al la eklezioj. Al la 
al la sep eklezioj : al Efeso kaj al { venkanto mi donos mangi el la arto 
Stnirna kaj al Pergamo kaj al Tiatira• de vivo, kiu estas en la Paradizo 
kaj al Sardes kaj al Filadelña kaj al' de Dio. 
Laodikea. 12 Kaj mi min tumis,! 8 Kaj al la angelo de la eklezio en 
por vidi la vocon, kiu párolis kun mi.; Smirna skribu : 
Kaj turniginte, mi vidis sep orajn¡ Tiele dirás la unua kaj la lasta, kiu 
lampingojn ; 13 kaj meze de la sep ; farigis senviva kaj vivís : 9 Mi 
lampingoj iun similan al la Filo de ' scias vian aflikton kaj vian malricecon 
homo, vestitan gispiede, kaj zonitan (vi tamen estas rica), kaj la blasfemon 
íirkaü la brusto per ora zono. 14Kaj.de tiuj, kiuj nomas sin Judoj, kaj 
lia kapo kaj liaj haroj estis blankaj estas ne tiaj, sed sinagogo de Satano. 
kiel blanka laño, kiel negó ; kaj liaj 10 Ne timu tion, kion vi suferos; jen 
okuloj estis kiel fajra flama ; 15 kaj la diablo jetos iujn el vi en mallibcr- 
liaj piedoj estis kiel brilanta latuno, ejon, por ke vi estu elprovataj; kaj 
kvazaü rañnita en forno; kaj lia vi havos aflikton dek tagojn. Estu 
voco estis kiel voco de multaj akvoj.  ñdcla gis morto, kaj mi donos al vi 
16 Kaj li havis en sia dekstra mano la kronon de vivo. 11 Kiu havas 
sep stelojn; kaj el lia buso eliris akra orelon, tiu aüskultu, kion la Spirito 
dutranca glavo; kaj lia aspekto estis i dirás al la eklezioj. La venkanto 
kiel   brilas  la  suno  en  sia forteco.  tute ne difektigos de la dua morto. 
17 Kaj kiam mi vidis lin, mi falis ce I 12 Kaj al la angelo de la eklezio 
liaj piedoj kvazaü senviva.      Kaj li', en Pergamo skribu : 
metis sian dckstran manon sur min,' Ticte dirás la portanto dp la akra 
dirante: Ne timu; mi estas la unua dutranca glavo: 13 Mi scias, kie vi 
kaj la lasta, 18 kaj la vivanta; kaj logas:tie,kieestaslatronodeSatano; 
mi farigis mortinta, kaj jen, mi estas ; kaj vi tenas firme mían nomon, kaj ne 
vivanta por ciam kaj eterne, kaj mi malkonfesis mian fldon, eé en la tagoj 
havas la álosiiojn de la morto kaj de de Antipas, mia fídcla atestinto, kiu 
Hades. 19 Skribu do tion, kion vi estis mortigita inter vi, kie logas 
vidis, kaj kio estas, kaj kio okazos' Satano. 14 Sed mi havas kelkon 
poste ; 20 la misteron de la sep ' kontraü vi: ke vi havas tie sekvant- 
steloj, kiujn vi vidis en mia dekstra; ojn de la ínstruo de Bilcam, kiu 
mano, kaj la sep orajn lampingojn.: instruís al Balak jeti falilon antaü la 
La sep steloj estas la angeloj de la Izraelidojn, por ke ili mangu idolofcr- 
sep eklezioj ; kaj la sep lampingoj i itajojn kaj maldastu. 15 Kaj vi 
estas la sep eklezioj. I ankaü havas sekvantojn de la instruo 
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de la Nikolaitoj tiel same. 16 Pentu ! kiel vi ricevis kaj aüdis ; kaj observu, 
do; alie mi rapide venos al vi, kaj 1 kaj pentu. Se do vi ne viglos, mi 
militos kontraú ili per la glavo de I venos, kvazaü stelisto, kaj vi ne scios, 
mía buso. 17 Kiu havas orelon, tiu je kiu horo mi venos al vi. 4 Sed 
aüskultu, kion la Spirito dirás al la!vi havas en Sardes kelkajn nomojn, 
eklezioj. Al la venkanto mi donos el' kiuj ne makulis siajn vestojn; kaj ili 
la kasita manao, kaj mi donos al li promenos kun mi en blankajoj ; car 
blankan ¿toneton, kaj sur la stoneto ili estas indaj. 5 La venkanto estos 
novan nomon skribitan, kiun konas tiel vestita per blankaj vestoj ; kaj mi 
neniu krom la ricevanto. jja ne elstrekos lian nomon el la libro 

18 Kaj al la angelo de la eklezio en ¡ de vivo, kaj mi konfesos lian nomon 
Tiatira skribu: antaü   mia   Patro   kaj   antaü   Liaj 
Tiele dirás la Filo de Dio, kiu havas ' angeloj. 6 Kiu havas orelon, tiu 

okulojn kiel fajra ñamo, kaj liaj aüskultu, kion la Spirito dirás al la 
piedoj   estas   kiel   brilanta   latuno:  eklezioj. 
19 Mi scias viajn farojn, kaj viajn amon \ 7 Kaj al la angelo de la eklezio en 
kaj fidon kaj servadon kaj paciencon,, Filadelña skribu : 
ka] pri viaj faroj, ke la lastaj estas | Tiele dirás la sanktulo, la verulo, 
pli multaj ol la unuaj. 20 Sed mi | kiu havas la slosilon de David, tiu, 
navas kontraü vi, ke vi toleras la! kiu malfermas, kaj neniu fermas; kiu 
virinon Izebel, kiu nomas sin profet- j fermas, kaj neniu malfermas : 8 Mi 
Ino; kaj si instruas kaj delogas miajn ¡ scias viajn farojn (jen mi donis antaü 
servistojn malcasti kaj mangi idolofcr-i vi pordon malfermitan, kiun neniu 
itajojn. 21 Kaj mi donis al si\ povas fermi), ke vi havas kelkan 
tempon, por ke si pentu; kaj si ne potencon, kaj observis mian vorton, 
volas penti pri sia malcasteco. 22 Jen kaj ne malkonfesis mian nomon. 
mi Jetos sin en liton, kaj la kun si 9 Jen mi donas el la sinagogo de 
adultantojn en grandan aflikton, se! Satano, kiuj sin nomas Judoj, kaj 
ili ne pentos pri siaj faroj. 23 Kaj estas ne tiaj, sed mensogas; jen mi 
mi pereigos siajn idojn per morto; igos ilin veni kaj adorklinigi antaü 
kaj ciuj eklezioj scios, ke mi estas tiu, viaj piedoj, kaj scii, ke mi vin amis, 
kiu esploras internaiojn kaj korojn; 10 Car vi observis la vorton de mia 
kaj mi donos al ciu el vi laü viaj faroj. pacienco, mi ankaü vin konservos el 
24 Sed al vi mi dirás, al la ceteraj en tiu horo de provo, kiu venos sur la 
Tiatira, al íiuj, kiuj ne havas ci tiun tutan mondón, por provi la logantojn 
instruon, kaj kiuj ne konas la pro- sur la tero.     :i Mi  venos rapide; 

I     fundajojn de Satano, kiel oni dirás: tenadu tion, kion vi havas, por ke 
'    Mi ne jetos  sur vin  alian   sargon. neniu forprenu vian kronon.     12 La 

25 Tamen tion, kion vi havas, tenu, 1 venkanton mi faros kolono en la 
I gis mi venos. 26 Kaj al la venkanto, templo de mia Dio, kaj li ne plu 
I     kaj la observanto de miaj faroj gis; euros el gi; kaj mi skribos sur li la 

la fino mi donos aütoritaton super la | nomon de mia Dio, kaj la nomon de 
I nacioj ; 27 kaj li regos ilin per fera! la urbo de mia Dio, la nova Jeru- 
I     sceptro,   kiel   la   potaj   vazoj   estas ¡ salem. kiu venas malsupren de mía 

dispecigataj; kiel mi ankaü ricevis; Dio el la cielo, kaj mian novan nomon. 
¡ de mia Patro; 28 kaj mi donos al; 13 Kiu havas orelon, tiu aüskultu, 
I     li la matenan stelon.     29 Kiu havas  kion la Spirito dirás al la eklezioj. 

orelon, tiu aüskultu, kion la Spirito    14 Kaj al la angelo de la eklezio en 
dirás al la eklezioj. Laodikea skribu : 
3 KAJ al la angelo de la eklezio    Tiele  dirás la Amen, la atestanto 

en Sardes skribu : ¡ fidela kaj vera, la komenco de la kreo 
Tiele   dirás  tiu,  kiu  havas  la ! de  Dio:     15 Mi  scias viajn farojn, 

sep   Spiritojn   de   Dio,   kaj   la   sep' ke   vi   estas   nek   malvarma,   nek 
j     stelojn: Mi scias viajn farojn, ke viivarmega;  mi  volus,  ke vi  estu  aü 
I      estas nomata viva, kaj estas malviva. I malvarma aü varmega.     16 Tial, car 
.      2 Farigu vigía,  kaj  firmigu la rest-! vi estas varmeta, kaj nek malvarma 

ajojn, kiuj estis preskaü mortantaj ;   nek varmega, mi elsputos vin el mia 
1      car mi ne trovis viajn farojn plenum-   buso.     17 Car vi dirás : Mi estas rica 
i      Itaj antaü mia Dio.     3 Memoru do,   kaj    akiris    ricon,    kaj    nenion   mi 

213 



7. 9—9. 6 APOKALIPSO 

El  la  tribo  de  Benjamen  estis |  6 Kaj la sep angeloj, havantaj la seo 
sigelitaj dek du miloj. trumpecojn, sin pretigis, por trumpcti. 

9 Post tío mi rigardis, kaj jen granda :   7 Kaj la unua trumpetis, kaj fanf ¡s 
homamaso, kiun neniu povis kalkuli, ¡ hajlo kaj fajro, miksitaj kun sango, 
el  ciu  nació, kaj  el  ciuj  triboj  kaj  kaj ili estis jetitaj sur la teron; k,-.j 
Í)opoloj kaj Iingvoj, starantaj antaú triono de la tero forbrulis, kaj triono 
a trono kaj antaü la Salido, vestitaj de la arboj forbrulis, kaj la tuta verdu 

per blankaj roboj, kaj kun palinoj en   herbó forbrulis. 
iliaj manoj ; 10 kaj ili kriis pe¡ 8 Kaj la dua angelo trumpetis, kaj 
granda voco, dirante: Savo al nia kvazaú granda monto, per fajrj 
Dio, la sidanta sur la trono, kaj al la brulanta, estis jetita en la marón ; kaj 
Salido. 11 Kaj 6iuj angeloj staris triono de la maro farigis sango; 
cirkaü la trono kaj la presbiteroj kaj 9 kaj mortis triono de la kreitajoj en 
la kvar kreitajoj; kaj ili falis sur sian la maro, kiuj havis vivon; kaj triono 
vizagon antaü la trono, kaj adorklin- de la sipoj pereis. 
¡gis al Dio, 12 dirante : Amen; La 10 Kaj la tria angelo trumpetis, kaj 
laudo kaj la gloro kaj la sageco kaj falis el la cielo granda stelo, brulanta 
la danko kaj la honoro kaj la potenco kiel torco, kaj gi falis sur trionon 
kaj la forto cstu al nia Dio por de la riveroj kaj sur la fontojn de la 
ciam kaj eterne. Amen. 13 Kaj akvoj; 11 kaj la nomo de la stelo 
respondis unu el la presbiteroj, estas Absinto; kaj triono de la akvoj 
dirante al mi: Kiuj estas c¡ tiuj per farigis absintajo; kaj multe da homoj 
blankaj roboj vestitaj, kaj de kic ili mortis de la akvoj, car ili maldolcigis. 
venis ? 14 Kaj mi diris al li: Mia 12 Kaj la kvara angelo trumpetis, 
sinjoro, vi scias. Kaj li diris al mi: kaj estis frapita triono de la suno kaj 
Ci tiuj estas la venantoj el la granda triono de la luno kaj triono de la 
afliktado, kaj ili lavis siajn robojn, steloj, por ke mallumigu triono de 
kaj blankigis ilin en la sango de la ili, kaj ke ne lumu dum triono de la 
Safido. 15 Tial ili estas antaú la [ tago, kaj por la nokto tiel same, 
trono de Dio ; kaj ili servas al Li tage ' 13 Kaj mi rigardis, kaj mi aüdis unu 
kaj nokle en Lia templo; kaj la aglon, flugantan en meza ¿icio, 
Sidanto sur la trono etendos super j dirantan per granda voco: Ve I ve I 
ili Sian tabernaklon. 16 Ili ne plu, ve al la logantoj sur la tero, pro la 
malsatos, nek plu soifos; ne trapos ceteraj vocoj trumpetaj de la tri 
ilin la suno nek ia varmego; 17 car ; angeloj ankoraú trumpetontaj I 
la Sañdo, kiu estas meze de la trono,   fv  KAJ la kvina angelo trumpetis, 
Íiastos ilin kaj kondukos ilin al akvo- \M kaj mi vidis stelon el la cielo 
ontoj de vivo; kaj Dio forvisos de *' falintan sur la teron; kaj al li 

iliaj okuloj ¿iun larmon. estis donita la slosilo de la puto de la 
8 KAJ kiam li malfermis la sepan abismo. 2 Kaj li malfermis la puton 

sigelon, farigis silento en la de la abismo; kaj el la puto levigadis 
cielo por cirkaü duono de horo. fumo, kiel fumo el granda forno; 

2 Kaj mi vidis la sep angelojn, kiuj kaj mallumigis la suno kaj la aero 
staras antaü Dio; kaj estis donitaj pro la fumo de la puto. 3 Kaj ella 
al ili sep trumpetoj. fumo eliris akridoj sur la teron ; kaj 

3 Kaj alia angelo venis, kaj staris al ili estis donita povo, kiel navas 
apud la altaro, havaute ¡ncensilon povon la skorpioj de la tero. 4 Kaj 
oran; kaj estis donita al li multe da estis ordonite al ili, ke ili ne difektu 
incensó, por ke li aldonu gin al la la herbon de la tero, nekian verdajon, 
pregoj de ciuj sanktuloj sur la altaro nek ian arbon, sed nur tiujn homojn, 
ora, kiu estis antaü la trono. 4 Kaj kiuj ne havas sur la frunto la sigelon 
la fumo de la incensó, kun la pregoj de Dio. 5 Kaj al ¡li estis komisiite, 
de la sanktuloj, levigis antaü Dio el ke ili ne mortigu ilin, sed ke ili estu 
la mano de la angelo. 5 Kaj la turmentataj kvin monatojn; kaj ilia 
angelo prenis la incensilon, kaj li turmento estis kiel turmento de 
plenigis gin per la fajro de la altaro, skorpio, kiam gi pikvundas homon. 
kaj jetis gin sur la teron; kaj farigis ó Kaj en tiuj tagoj la homoj serios 
tondroj kaj vocoj kaj fulmoj kaj morton, kaj gin tute ne trovos; kaj 
tertremo. ili  deziregos  morti,  kaj   morto  for- 
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Sugos de ili. 7 Kaj la formoj de la ¡ •• /-» KAJ mi vidis alian fortan 
akridoj similis cevalojn, pretigi'ajn III angelón, malsuprenirantan el 
por milito; kaj sur iliaj kapoj estis * " la cielo, vestitan per nubo; 
kvazaú kronoj similaj al oro, kaj iliaj kaj la ¿ielarko estis super lia kapo, 
vizagoj estis kiel vizagoj de homoj. kaj lia vizago estis kiel la suno, kaj 
8 Kaj ili havis harojn kiel haroj de liaj piedoj kiel kolonoj el fajro; 
virinoj, kaj iliaj dentoj estis kiel de 2 kaj li havis en la mano libreton 
leonoj. 9 Kaj ¡li havis kirasojn, kiel malfermitan ; kaj li metis la dekstran 
kirasoj el fero; kai la sonó ele ¡liaj piedon sur la marón, kaj la mal- 
flugiloj estis kiel ia sonó de caroj, dekstran sur la teron; 3 kaj li 
de multe da cevaloj kurantaj en ekkriis per granda voco, kiel leono 
militon. 10 Kaj ili havis vostojn símil-: blekas ; kaj kiam li kriis, la sep 
ajn al vostoj de skorpioj, kaj pikilojn ;! tondroj párolis per siaj vocoj. 4 Kaj 
kaj en iliaj vostoj estas ilia kapablo; kiam la sep tondroj párolis, mi volis 
difekti la homojn kvin monatojn. skribi; kaj mi aúdis vocon el la 
11 Ili hav¡s super si regon, la angelón ; cielo, dirantan: Sigclu tion, kion 

- - ':- —~.~ «tac pn   la i oaro ....   £_,_   _„ II 111 naviü bujjc, a, .^t,-.., D_ 
de la abismo; lia nomo estas en la 
Hebrea lingvo Abadon, kaj en la 
Greka lingvo li havas la nomon 
Apolion. 

12 La unua Veo jam pasis ; jen post 
tío venas ankoraú du Veoj. 

13 Kaj la sesa angelo trumpetis, kaj 

cielo,    oirmu.Ni.   ui6^.«    ,   ... 
párolis la sep tondroj, kaj ¿in ne 
skribu. 5 Kaj la angelo, kiun mi 
vidis staranta sur la maro kaj sur 
la tero, levis sian dekstran manon al 
la cielo, 6 kaj juris per la Vivanto 
por ciam kaj eterne, kiu kreis la 
cielon kaj tion, kio estas en gi, kaj 13 Kaj la sesa angelo trumpetis, kaj ¡ cielon Kaj uuu, «.iv- ^=~. — „-, 

mi aüdis vocon el la kornoj de la ora  la teron kaj tion, kio estas en gi, kaj 
altaro, kiu staras antaü Dio,     14 dir-j la marón kaj tion, kio estas en gi, ke 
antan al la sesa angelo, kiu havis ¡ tempo ne plu ekzistos;    7 sed en la 
la    trumpeton:    Malligu    la    kvar tagoj de la voco de la sepa angelo, 
angelojn,   ligitajn   apud   la   granda: kiam   li  tuj trumpetos, tiam  finigos 
rivero   Eúfrato.     15 Kaj   malligigis la mistero   de   Dio,  kiel   Li  evan- 
la kvar angeloj, pretigitaj por la horo  geliis al  Siaj   servistoj,  la  profetoj. 
kaj tago kaj monato kaj jaro, por ke S Kaj la voco, kiun mi aüdis el la 
ili   mortigu   trionon   de   la   homoj. cielo, párolis al mi denove, dirante: 
16 Kaj la nombro de la armeoj de la Iru, prenu la libreton malfermitan en 
kavalerio estis  ducent  milionoj ; mi la mano de la angelo, staranta sur la 
aüdis   ¡lian   nombron.     17 Kaj   tiel' maro kaj sur la tero.    9 Kaj mi iris 
mi vidis la cevalojn en la vizio, kaj la i al la angelo, kaj diris al li: Donu al 
sidantajn sur ili, havantajn kirasojn ¡mi la libreton.    Kaj li diris al mi: 
kiel  el  fajro  kaj   el jacinto   kaj   el: Prenu  gin,   kaj  formangu  gin;  kaj 
sulfuro; kaj la kapoj de la cevaloj estis  gi maldoléigos al vi la ventrón, sed 
kiel kapoj de leonoj, kaj el iliaj busoj i en via buso gi estos dolía kiel mielo, 
eliris   fajro   kaj   fumo   kaj   sulfuro. | to Kaj mi prenis la libreton el la mano 
18 Per tiuj  tri plagoj triono de la \ de la angelo, kaj formangis gin; kaj 
homoj  estis  mortigita,   per  la  fajro ; en mia buso gi estis dolca kiel mielo, 
kaj la fumo kaj la sulfuro elirantaj   kaj kiam mi gin mangis, mia ventro 
el  iliaj   busoj.     19 Car   la  kapablo  maldolcigis.     11 Kaj ¡li diris al mi: 
de la cevaloj estas en iliaj busoj kaj   Vi  devas   denove  profeti  ¿c  multaj 
en iliaj vostoj; car iliaj vostoj similas   popoloj   kaj   nacioj   kaj   Iingvoj   kaj 
serpentojn kaj havas kapojn ; kaj per  regoj 
¿i tiuj ili vundas. 20 Kaj la ceteraj .a m KAJ estis donita al mi kano, 
homoj, kiuj ne estis mortigitaj per I I simila al bastono; kaj ¡u 
tiuj plagoj, ne pentis pri la faroj de, * * diris : Levigu, kaj mezuru la 
siaj manoj, por ne adorklinigi al templon de Dio, kaj la altaron, kaj la 
demonoj, kaj al la idoloj oraj kaj adorantojn en gi. 2 Kaj la korton 
argentaj kaj kupraj kaj stonaj kaj ekster la templo preterlasu, kaj ne 
lignaj, kiuj povas nek vidi, nek aüdi,: mezuru gin, car gi estas donita al la 
nek marsi; 21 kaj ili ne pentis pri nacioj; kaj la sanktan urbon ili pied- 
siaj mortigoj, nek pri siaj sorcoj, premos kvardek du monatojn. 3 Kaj 
nek pri sia malcastado, nek pri siaj mi donos komision al miaj du atest- 
steloj. antoj,  kaj  ili  profetos  mil    ducent 
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kaj venis Via kolero, kaj la tempo de 
la mortintoj, por esti jugataj, kaj la 
tempo doni la rekompencon al Viaj 
servistoj, la profetoj, kaj al la sankt- 
uloj, kaj al la timantoj de Via nomo, 
malgrandaj  kaj  grandaj, kaj  pcreiRi 

sesdek  tagojn,   vestite  per  sakajo. 
4 Hi estas la du olivarboj kaj la du 
lampingoj, starantaj antaü la Sinjoro 
de la tero.     5 Kaj se iu volas difekti 
ilin,  fajro  elvenas  el  ilia  buso  kaj 
formangas iliajn malamikojn; kaj se 
iu   volas   difekti   ilin,   tiamaniere   li  la dctruantojn "déla tero. 
devas esti mortigita.     6 Hi havas la     19  Kaj malfermigis la enciela templo 
povon  ferini   la   cielon,   por   ke   ne   de Dio, kaj vidigis en Lia templo la 
pluvu dum la tagoj de ilia profetado ;' kesto  de  Lia interligo ;  kaj  farigis 
kaj ili havas povon super la akvoj, por j fulmoj   kaj   vodoj   kaj   tondroj   kaj 
Sangi ilin en sangon, kaj frapi la teron 1 tertremo kaj granda hajlo. 
per ¿ia plago ciufoje, kiam ili volos. I <a  A  KAJ   granda  signo   vidigis 
7 Kaj kiam ili finos sian ateston, la ¡   I    J en   la   cielo:   virino   vestita 
besto, kiu suprenvenas el la abismo, |  * ~* per la suno, kaj la luno sub 
faros militon kontraü ili kaj venkosisiaj  piedoj, kaj  sur Sia kapo krono 
ilin  kaj   raortigos  ilin.     8 Kaj   iliaj  el   dek   du   steloj;     2 kaj   estante 
kadavroj  kusas sur la strato  de la graveda, Si ekkriis, naskodolorigate 
§ randa urbo, kiu nominas laüspirite kaj suferante por naski. 3 Kaj 

odom kaj Egiptujo, kie ankaü ilia vidigis alia signo en la ¿ielo; kaj jen 
Sinjoro estis krucumita. o Kaj el la! granda ruga drako, havanta sep 
popoloj kaj triboj kaj lingvoj kaj j kapojn kaj dek kornojn, kaj sur siaj 
nacioj oni rigardas iliajn kadavrojn\ kapoj sep diademojn. 4 Kaj gia 
dum tri tagoj kaj duono, kaj ne lasas vosto trenis trionon de la steloj de la 
meti iliajn kadavrojn en tombon.' cielo, kaj jetis ilin sur la teron ; kaj 
10 Kaj la logantoj sur la tero gojas: la drako staris antaü la virino nask- 
pri ili, kaj gajigas; kaj ili sendos onta, por ke, kiam si estos naskinta, 
donacojn unu al la alia; car tiuj du ' gi   formangu   Sian   infanon.     5 Kaj 
{¡rofetoj turmentadis la logantojn sur si naskis filón, viran infanon, kiu 
a tero. 11 Kaj post la tri tagoj kaj regos ciujn naciojn per fera sceptro; 

duono la spirito de vivo el Dio eniris kaj sia infano estis forkaptita suprcn 
en ilin, kaj ili starigis sur siaj piedoj ;' al Dio kaj al Lia trono. 6 Kaj la 
kaj granda timo falis sur tiujn, kiujj virino forkuris en la dezerton, kie Si 
ilin rigardis. 12 Kaj ili aüdis havis lokon pretigitan de Dio, por ke 
grandan vocon el la ¿ielo, dirantan! tie oni nutru sin mil ducent sesdek 
al Hi: Suprenvenu ¿i tien.    Kaj ili: tagojn. 
supreniris en la cielon en la nubo; 7 Kaj farigis milito en la cielo: 
kaj iliaj malamikoj rigardis ilin.'Minael kaj liaj angeloj ekmilitis 
13 Kaj en tiu horo farigis granda; kontraü la drako ; kaj militis la drako 
tertremo, kaj dekono de la urbo falis ;[ kaj giaj angeloj ; 8 kaj ne prosperis 
kaj en la tertremo mortis sep mil al ili, kaj ne plu trovigis ilia loko en 
homoj ; kaj la ceteraj plenigis de la cielo 9 Kaj jetigis malsupren la 
timo, kaj donis laüdon al la Dio de la' granda drako, la antikva serpento, 
cielo. ; nomata Diablo kaj Satano, la tromp- 

14 La dua Veo jam pasis ¡jen la tria anto de la tuta mondo ; gi jetigis sur 
Veo rapide venas. ! la teron, kaj giaj angeloj jetigis kun 

15 Kaj la sepa angelo trumpetis; gi. 10 Kaj mi aüdis grandan vocon 
kaj farigis grandaj vocoj en la cielo,: en la cielo, dirantan: Nun farigis la 
dirante : La regno de la mondo farigis savo kaj la potenco kaj la regeco de 
regno de nia Sinjoro kaj de Lia nia Dio, kaj la aütoritato de Lia 
Kristo ; kaj li regos por ciam kaj Kristo ; car jetigis malsupren la akuz- 
eterne. 16 Kaj la dudek kvar pres- anto de niaj fratoj, kiu tage kaj nokte 
biteroj, kiuj antaü Dio sidas sur siaj akuzas ilin antaü nia Dio. 11 Kaj 
tronoj, falis sur la vizagon kaj ador-lili venkis gin pro la sango de la 
klinigis al Dio, 17 dirante : Ni: Safido, kaj pro la vorto de sia atesto ; 
dankas Vin, ho Dio, la Sinjoro, la kaj ili ne amis sian vivon gis morto 
Plejpotenca, kiu estas kaj estis; car mem. 12 Pro tio goju, ho ¿ieloj, 
Vi alprenis Vian grandan potencon ' kaj vi, kiuj en ili logas. Ve al la tero 
kaj regís.     18 Kaj la nacioj furiozis,   kaj  al la maro I car la  diablo mal- 
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Bupreniris en vin, havante grandan 
koleron, sciante, ke li havas nur mal- 
longan tempon. 

13 Kaj kiam la drako vidis, ke gi 
estas jetita sur la teron, ¿i persekutis 
la virinon, kiu naskis la viran infanon. 

jam de la fondo de la mondo. 9 Se 
iu havas orelon, tiu aüskultu. to Se 
iu malliberigas, en malliberecon li 
iras; se iu per la glavo mortigos, li 
devas  per  la glavo  esti  mortigita. 

la virinon, r.iu uaajvo ,„ ,..„.  [ Ci tic estas la pacienco kaj la fido de 
14 Kaj al la virino estis donitaj la du la sanktuloj. 
flugiloj de la granda agio, por ke si 11 Kaj mi vidis alian beston supren- 
fiugu en la dezerton, sur sian lokon, irantan el la tero ; kaj gi havis du 
kie Si estas nutrata tempon kaj kornojn, simile al safido, kaj gi 
tempojn kaj duontempon, for de la { párolis kiel drako. 12 Kaj gi ekzerc- 
vizago de la serpento. 15 Kaj la as la tutan aütoritaton de la unua 
serpento eljetis el sia buSo, post la: besto antaü gi. Kaj gi devigas la 
virinon, akvon kvazaü riveron, por teron kaj la logantojn sur gi ador- 
ke gi igu Sin forportigi de la fluo. klinigi al la unua besto, kies morta 
16 Kaj la tero helpis la virinon, kaj \ vundo sanigis. 13 Kaj gi faras 
la tero malfermis sian buSon, kaj ; grandajn signojn, devigante ec fajron 
englutis la riveron, kiun la drako' malsupreniri el la ¿ielo sur la teron 
eljetis el sia buso. 17 Kaj la drako antaü la homoj. 14 Kaj gi trompas 
furiozis kontraü la virino, kaj foriris.la logantojn de la tero per la signoj, 
porfari militon kontraü la restintojn kiujn estis donite al gi fari antaü la 
de Sia idaro, kiuj observas la ordonojn: besto; dirante al la logantoj sur la 
de Dio kaj havas la ateston de Jesuo; i tero, ke ili faru bildon al la besto, kiu 
^ «-* kaj gi staris sur la sabio de havis la glavovundon kaj vivís. 
I   ^ la maro. 15 Kaj   estis   donite,   ke   ¿i   donu 
* *^ Kaj mi vidis beston supren- spiron al la bildo de la besto, por ke 
irantan el la maro, havantan dek ec parolu la bildo de la besto, kaj 
kornojn kaj scp kapojn, kaj sur siaj | faru, ke ciuj, kiuj ne volas adorklin- 
kornoj dek diademojn, kaj sur siaj igi al la bildo de la besto, estu 
kapoj nomojn de blasfemo. 2 KajI mortigitaj. 16 Kaj gi devigas íiujn, 
la besto, kiun mí vidis, estis simila al' la malgrandajn kaj la grandajn, 
leopardo, kaj giaj piedoj estis kiel la ricajn kaj la malricajn, la liberajn 
de urso, kaj gia buSo kiel buSo de' kaj la sklavajn, ricevi markon sur ia 
leono; kaj la drako donis al gi sian t dekstra mano aü sur la frunto: 
potencon kaj sian tronon kaj grandan, 17 por ke neniu povu aíeti aü vendí, 
aütoritaton. 3 Kaj mi vidis unu elkrom tiuj, kiuj havas la markon, la 
giaj kapoj kvazaü morte vunditan; nomon de la besto, aü la muñeron 
kaj la morta vundo sanigis ; kaj la de gia nomo. 18 Ci tie estas sageco. 
tuta tero miris post la besto; 4 kaj Kiu havas prudenton, tiu kalkulu 
ili adorklinigis al la drako, car gi la numeron de la besto; car gi estas 
donis sian aütoritaton al la besto; la numero de homo; kaj gia numero 
kaj ili adorklinigis al la besto, dirante : i estas sescent sesdek ses. 
Kiu estas simila al la besto ? kaj kiu : m M KAJ mi rigardis, kaj jen la 
povas militi kontraü gi ? 5 kaj estis! I £L Safido staranta sur la monto 
donita al gi buso, parolanta grand- ¡ * * Cion, kaj kun li cent kvardek 
ajojn kaj blasfemajojn; kaj estis : kvar miloj, havantaj lian nomon, kaj 
donita al gi aütoritato agadi dum la nomon de lia Patro, skribitajn sur 
kvardek du monatoj. 6 Kaj gi mal- ilia frunto. 2 Kaj mi aüdis vocon el 
fermis la buson por blasfemoj kontraü ¡ la ¿ielo, kiel vocon de multaj akvoj, 
Dio, por blasfemi Lian nomon kaj ] kaj kiel vocon de granda tondro; kaj 
Lian tabernaklon kaj la logantojn de ¡ la voco, kiun mi aüdis, estis kiel de 
la cielo. 7 Kaj estis donite al gi | harpistoj, harpantaj per siaj harpoj; 
fari militon kontraü la sanktuloj, kaj 13 kaj ili kantas kvazaü novan kant- 
venki ilin; kaj estis donita al gi' on antaü la trono kaj antaü la 
aütoritato sur ciu tribo kaj popólo ¡ kvar kreitajoj kaj la presbiteroj; kaj 
kaj lingvo kaj nació. 8 Kaj ador- neniu povis lcrni la kanton krom la 
klinigos al gi ciuj logantoj de la tero, | cent kvardek kvar miloj, la elacetitoj 
kies nomo ne estas skribita en la | el la tero. 4 Ili estas tiuj, kiuj ne 
libro de vivo, libro de la Safido oferita malpurigis kun virinoj; car ili estas 
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vjrguloj. Hi estas la sekvantoj de la | la altaro, havante aütoritaton super 
Safido, kien ajn li iras. Hi estas el- la fajro; kaj li kriis per granda voco 
acetitaj el inter la homoj, la unuaajoal la portanto de la akra rikoltilo, 
al Dio kaj al la Safido. 5 Kaj en ilia | dirante : Sendu vian akran rikoltilon! 
buso ne trovigis mensogo; ili estas 1 kaj detrancu la vinberarojn de la 
senkulpaj. I vinbcrarbo de la tero; car tute matur- 

6 Knj mi vidis alian angelón, flug- igis giaj vinberoj. 19 Kaj la angelo 
autan en meza cielo, havantan eternan jetis sian rikoltilon en la teron kaj 
evangelion, por evangelü la logantojn detrancis la vinberarbon de la turo 
de la tero kaj ciun nación kaj tribon kaj jetis gin en la grandan vinprem- 
kaj lingvon kaj popolon, 7 kaj dir-1 ilon de la kolero de Dio. 20 Kaj 
antan per granda voco: Timu Dion, la vinpremilo estis tretita ekster la 
kaj donu al Li gloron, car venis la ' urbo, kaj eliris sango el la vinpremilo, 
horo de Lia jugo ; kaj adorklinigu al gis la bridoj de la cevaloj, en la spaco 
la Kreinto de la cielo kaj la tero kaj de mil sescent stadioj. 
la maro kaj la fontoj akvaj. | .•  •«   KAJ mi vidis alian signon en 

8 Kaj alia angelo, dua, sekvis, I »% la cielo, grandan kaj mir- 
dirante : Falis, falis Babel la granda, * ** indan : sep angelojn havant- 
kiu trinkigis íiujn naciojn el la vino • ajn sep plagojn, la ñnajn, car en ili 
de la kolero de Sia malcastajo. I finigis la kolero de Dio. 
9 Kaj alia angelo, tria, sekvis ilin,; 2 Kaj mi vidis kvazaü vitran marón, 

dirante per granda voco : Se iu ador- miksitan kun fajro; kaj tiujn, kiuj 
klinigas al la besto kaj al gia bildo, venkis la beston kaj gian bildon kaj 
kaj ricevas markon sur sia frunto aü la numeron de gia nomo; kaj ili 
sur sia mano, 10 tiu ankaü trinkos staris sur la vitra maro, havante 
el la vino de la kolero de Dio, kiu harpojn de Dio. 3 Kaj ili kantis 
estas pretigita nemiksite en la pokalo ka kanton de Moseo, la servanto de 
de Lia kolero, kaj li turmentigos en: Dio, kaj la kanton de la Salido, 
fajro kaj sulfuro antaü la sanktaj dirante: Grandaj kaj mirindaj estas 
angeloj kaj antaü la Safido ; 11 kaj Viaj faroj, ho Dio, la Slnjoro, la Plej- 
la fumo de ilia turmento levigas por potenca; justaj kaj veraj estas Viaj 
íiam kaj eterne ; kaj nc havas paúzon vojoj, ho Regó de la nacioj. 4 Kiu nc 
tage kaj nokte tiuj, kiuj adorklinigas timos, ho Sinjoro, kaj ne gloros Vian 
al la besto kaj al gia bildo, kaj ciu,! nomon ? car Vi sola estas sankta; 
kiu ricevas la markon de gia nomo, car ciuj nacioj venos kaj adorklinigos 
12 Ci tie estas la pacienco de la al Vi; car Viaj justajoj elmontrigis. 
sanktuloj, kiuj observas la ordoriojn 5 Kaj post tio mi rigardis, kaj mal- 
de Dio kaj la fidon de Jesuo. fermigis la templo de la tabernaklo 

13 Kaj mi aüdis vocon el la ciclo, de la atesto en la cielo; 6 kaj 
dirantan: Skribu: Feliéaj estas la elvenis el la templo la sep angeloj, 
mortintoj, kiuj de nun mortas en la havante la sep plagojn, vestite per 
Sinjoro; veré, dirás la Spirito, por ke linajo pura kaj luma, kaj zonite ¿irkaü 
ili ripozu de siaj laboroj; car iliaj la brusto per ora zono. 7 Kaj unu 
faroj sekvas kun ili. el la kvar kreitajoj  donis al la sep 

14 Kaj mi rigardis, kaj jen blanka angeloj sep orajn pelvojn, plenajn 
nubo, kaj sur la nubo sidanto, sinula de la kolero de Dio, la vivanta por 
al la Filo de homo, havanta sur sia ciam kaj eterne. 8 Kaj la templo 
kapo oran kronon, kaj en sia mano plenigis de fumo el la gloro de Dio 
akran rikoltilon. 15 Kaj alia angelo kaj el Lia potenco; kaj neniu povis 
eliris el la templo, kriante per granda eniri en la templon, gis finigos la sep 
voco al la sidanta sur la nubo: Sendu   plagoj de la sep angeloj. 
vian rikoltilon, kaj rikoltu; car venis .a r% KAJ mi aúdis grandan vocon 
la horo por rikolti, car la rikolto de la I f* el la templo, dirantan al la 
tero tromaturigis. 16 Kaj la sidanta * v sep angeloj : Iru, kaj elversu 
sur la nubo jetis sian rikoltilon sur la sur la teron la sep pelvojn de la 
teron; kaj la tero rikoltigis. kolero de Dio. 

17 Kaj alia angelo eliris el la enciela    2 Kaj  la unua foriris, kaj elversis 
templo, ankaú havante akran rikolt- sian pelvon sur la teron; kaj farigis 
llon.     18 Kaj   alia  angelo   eliris   el malbona   kaj   dolora   ulcero   sur   la 
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homoj, kiuj havis la markon de la okazis granda tertremo tia, kla ne 
besto kaj kiuj adorklinigis al gia, okazis de kiam homoj estigis sur la 
bildo. ¡tero,   tiela   tertremo,   tiel   granda. 

3 Kaj la dua elversis sian pelvon 19 Kaj la granda urbo disigis en tri 
en la marón ; kaj farigis sango, kiel partojn, kaj la urboj de la nacioj falis ; 
de mortinto; kaj mortis ciu vivanta kaj Babel la granda estis memorata 
estajo en la maro. antaü Dio, por doni al gi la pokalon 

4 Kaj la tria elversis sian pelvon en de la vino de la furiozeco de Lia 
la riverojn kaj en la fontojn de akvoj ; kolero. 20 Kaj ciu insulo forfiugis, 
kaj farigis sango. 5 Kaj mi aüdis kaj la montoj ne trovigis. 21 Kaj 
la angelón de la akvoj dirantan : granda hajlo, peza kvazaü po talanto, 
Justa estas Vi, la estanta kaj estinta, falis el la cielo sur la homojn ; kaj la 
[a Sanktulo, car Vi tiele jugis;! homoj blasfemis Dion pro la plago 
6 car ili elversis la sangon de sankt- de la hajlo ; car gia plago estas 
uloj kaj profetoj, kaj sangon Vi donis  treege granda. 
al ili trinki; ili tion meritas. 7 Kaj ^ • KAJ unu el la sep angeloj, 
mi aüdis la altaron dirantan : Veré, I / havantaj la sep pelvojn, venis 
ho Dio, la Sinjoro, la Plejpotenca, | * • kaj párolis kun mi, dirante : 
veraj kaj justaj estas Viaj jugoj. iVenu  ci tien,  mi  montros al vi  la 

8 Kaj la kvara elversis sian pelvon jugon de la granda malcastistino, 
sur la sunon; kaj estis donite al gi; kiu sidas sur multaj akvoj; 2 kun 
brulvundi homojn per fajro. 9 Kaj kiu la regoj de la tero malcastis, kaj 
la homoj brulvundigis per granda la logantoj sur la tero ebriigis per la 
varmego, kaj ili blasfemis la nomon vino de sia malcasteco. 3 Kaj li 
de Dio, kiu navas aütoritaton sur tiuj  forportis min en la Spirito en dezert- 
Llagoj; kaj ili ne pentis, por doni al Qn ; káj mi vidis virinon, sidantan sur 

i gloron. I skarlata besto,  plena  de  nomoj   de 
10 Kaj la kvina elversis sian pelvon blasfemo, havanta sep kapojn kaj 

sur la tronon de la besto; kaj gia dek kornojn. 4 Kaj la virino estis 
regno mallumigis; kaj ili mordis sian vestita per purpuro kaj skarlato, kaj 
langon pro dolorego, 11 kaj ili ornamita per oro kaj altvaloraj Stonoj 
blasfemis la Dion de la cielo pro siaj kaj perloj, kaj havis en sia mano oran 
doloroj kaj siaj ulceroj; kaj ili nc pokalon, plenan de abomenindajoj 
pentis pri siaj faroj. ! kaj la malpurajoj de sia maléasteco, 

12 Kaj la sesa elversis sian pelvon 5 kaj sur sia frunto nomon skribitan : 
sur la grandan riveron, la riveron MISTERO, BABEL LA GRANDA, LA 
Eüfrato ; kaj gia akvo forsekigis, por PATRiNO DE LA MALÓASTISTINOJ 
ke pretigu la vojo de la regoj, kiuj KAJ DE LA AEOMENlNDAjOJ DE 
venas el la sunlevigcjo. 13 Kaj mi LA TERO 6 Kaj mi vidis la virinon 
vidis tri malpurajn spiritojn, kvazaü , ebria de la sango de la sanktuloj, 
ranojn, clirantaj el la buso de la kaj de la sango de la martiroj 
drako, kaj el la buso de la besto, kaj de Jesuo. Kaj vidinte sin, mi miris 
el la buso de la falsa profeto ; 14 car '• per granda miro. 7 Kaj la angelo 
ili estas spiritoj de demonoj, farantaj diris al mi: Kial vi miris ? mi 
signojn ; ili foriras al la regoj de la diros al vi la misteron de la virino. 
tuta mondo, por kolekti ilin por la kaj de la besto, kiu portas sin kaj 
milito de la granda tago de Dio, kiu havas la sep kapojn kaj la dek 
la Plejpotenca. 15 (Jen mi venas kornojn. 8 La besto, kiun vi vidis, 
kvazaü stelisto. Felica estas tiu,' ekzistis, sed ne ekzistas, kaj venos 
kiu vigías kaj konservas siajn vestojn,  supren   el   la   abismo   kaj   iros   en 
Í)or ke li ne iru nuda, kaj oni ne vidu pereon Kaj la logantoj sur la tero, 
ian honton.) 16 Kaj 0111 kolcktis kies nomoj ne estas skribitaj en la 

ilin en lokon, nomatan en la Hebrea libro de vivo jam de la fondo de la 
lingvo Har-Magedon. mondo, miros, kiam ili vidos la beston, 

17 Kaj la sepa angelo elversis sian ke gi ekzistis kaj ne ekzistas. sed 
pelvon sur la aeron ; knj eliris granda venos. 9 Ci tie estas la signifo, 
voco el la templo, for de la trono, kiu havas sagecou : la sep kapoj estas 
dirante: Farié-is I 18 kaj okazis sep montoj, sur kiuj sidas la virino; 
fulmoj kaj vocoj kaj tondroj; kaj 10 kaj ili estas sep regoj; la kvin Jam 
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falis, la unu estas, la alia ankoraü Si diras en sia fcoro: Mi sidas regir.o 
ne venis; kaj kiani li venos, li devos ¡ kaj mi ne estas vidvino, kaj mi tute 
resti kelkan lempon. n Kaj la : ne vidos funebron. 8 Tial en unu 
besto, kiu ekzistis kaj ne ekzistas, 'tago venos Siaj plagoj, morto k:y 
estas ankaú oka, kaj estas el la sep ; funebro kai malsntego ; kaj Si fur- 
kaj gi iras en pereon. 12 Kaj la brulos per fajro ; car forta estas Hio, 
dek kornoj, kiujn vi vidis, estas dek la Sinjoru, kiu sin jugas. 9 Kaj l.i 
regoj, kiuj ankorafi ne ricevis regnon ; regoj de la tero, kiuj malcastis kun 
sed ili ricevas aütoritaton kiel regoj, Si kaj voluptis, ploros kaj jemos pri 
kun la besto, por unu horo. 13 Tiuj si, kiam ili rigardos la fumon de sia 
havas unu intencon, kaj ili donas! brulado, 10 starante malproksiinc 
sian potencon kaj aütoritaton al la pro timo de sia turmento, dirante : 
besto. 14 Tiuj militos kontraü la Ve ! ve, la granda urbo, Babel, la 
fiando, kaj la Safido venkos ilin, car foi ta urbo I car en unu horo venís 
li estas Sinjoro de sinjoroj, kaj Regó via jugo. 11 Kaj la komercistoj de 
de regoj; kaj venkos tiuj, kiuj estas la tero ploras kaj lamentas pri si, car 
kunli, vokitaj kaj elektitaj kaj fidelaj. jam neniu acetas ilian komercajon; 
IS Kaj li diris al mi: La akvoj, íiujn i 12 komercajon el oro kaj argento kaj 
vi vidis, kie sidas la malcastistino, ¡altvaloraj stonoj kaj perloj kaj bisino 
estas popoloj kaj homamasoj kaj nacioj kaj purpuro kaj silko kaj skarlato, 
kaj lingvoj. 16 Kaj la dek kornoj, kaj cia parfuma ligno kaj cía vazo 
kiujn vi vidis, kaj la besto, matamos la ! ebura kaj cia vazo el plej altvalora 
malcastistinon, kaj faros sin izolita ¡ ligno kaj el kupro kaj fero kaj mar- 
kaj nuda, kaj mangos Sian karnon,' moro, 13 kaj cinamo kaj amonio 
kaj forbruligos sin per fajro. 17 Car ¡ kaj incensó kaj smirajo kaj olíbano 
Dio en -n ilian koron efektivigi  kaj   vino   kaj   oleo   kaj   faruno   kaj 
Lian iu:•-. . >r, kaj efektivigi unu tritiko kaj brutoj kaj Safoj, kaj el 
intenu,.., '•? .'. '.oni sian regnon al la'Cevaloj kaj éaroj, kaj kornoj kaj 
besto, gis ortoj de Dio plenum- '• animoj de homoj.     14 Kaj la fruktaro 
igos. 18 Kaj la virino, kiun vi de la deziroj de via animo malaperis 
vidis, estas la granda urbo, kiu havas i for de vi, kaj ció bongusta kaj brila 
regecon super la regoj de la tero. ¡ pereis for de vi, kaj oni ne plu trovos 
m Q POST tio mi vidis alian ilin. 15 La negocintoj de tiuj 
I i4 angelón, malsuprenirantan el komercajoj, kiuj ricigis per si, mal- 
* ^^ la cielo, havantan grandan proksime staros pro la timo de sia 
aütoritaton; kaj la tero Iumigis per turmento, plorante kaj lamentante, 
lia gloro. 2 Kaj li forte kriis per 16 kaj dirante: Ve! ve, la granda 
granda voco, dirante: Falis, falis' urbo, la vestita per bisino kaj 
Babel la granda, kaj farigis logejo purpuro kaj skarlato, kaj ornamita 
de demonoj, kaj malliberejo de cia per oro kaj altvaloraj Stonoj kaj 
malpura spirito, kaj malliberejo de' perloj ! 17 car en unu horo pereis 
cia malpura kaj malaminda birdo. tiom da riceco. Kaj Ciu sipestro, kaj 
3 Car per la vino de la kolcro de Sia ciu ien Sipe veturanta, kaj maristoj, 
malcasteco falis ciuj nacioj; kaj la kaj Ciuj, kiuj sur la maro laboris, 
regoj de la tero malCastis kun Si, kaj staris malproksime, 18 kaj kriis, 
la komercistoj de la tero ricigis per vidante la fumon de Sia brulego, 
la potenco de Sia lukso. I dirante :    Kio   similas   la    grandan 

4 Kaj mi aüdis alian vocon el la urbon ? 19 Kaj ili j'etis polvon sur 
cielo, dirantan : Elvenu el Si, ho Mia'siajn kapojn, kaj kriis, plorante kaj 
popólo, por ke vi ne partoprenu en lamentante, kaj dirante : Ve I ye, ia 
Siaj pekoj, kaj por ke vi ne ricevu el( granda urbo ! en kiu ricigis ciuj, kiuj 
Siaj plagoj ; 5 car Siaj pekoj amas-, havis siajn sipojn sur la maro per 
igis gis la Cielo, kaj Dio memoris Siajn sia luksego I car en unu horo si 
maljustajojn. 6 Redonu al Si, guste dezertigis. 20 Cojegu super Si, he 
kiel Si donis, kaj duobügu duoble Cielo, kaj la sanktuloj, kaj la apostoloj, 
laü Siaj faroj ; en la pokalo, kiun Si kaj la profetoj; car Dio decidís pri si 
miksis, miksu al si duoblon.     7 ICiom  laü via jugo. 
Si gloris sin kaj voluptis, tiom donu    21 Kaj forta angelo prenis Stonon, 
al Si da turmento kaj  funebro;  car  kvazaü    grandan    muelstonon,    kaj 
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Jetis gin en la marón, dirante: Tiel 11 Kaj mi vidis la ¿ielon malferm- 
per puSego dejetigos Babel, la granda i itan; kaj jen blanka Cevalo, kaj la 
urbo, kaj jam ne plu trovigos.j sidanta sur gi, nomata Fidela kaj 
22 Kaj voco de harpistoj kaj muzik-! Vera ; en justeco li jugas kaj militas, 
istoj kaj fiutistoj kaj trumpetistoj jam 12 Kaj liaj okuloj estas fajra flamo, 
ne plu aüdigos en vi; kaj cia metiisto kaj sur lia kapo estas rnullaj diademoj ; 
de ¿ia metió jam ne plu trovigos en kaj li havas nomon skribitan, kiun 
vi;  kaj  sonó de muelstono jam  ne   konas neniu krom li mcm.     13 Kaj 
Í)lu aüdigos en vi; 23 kaj lumo de . li estas vestita per vesto, trempita en 
ampo jam ne plu brilos en vi;  kaj ¡ sangon ; kaj lia nomo estas : La Vorto 

voto de fiando kaj fianCino jam ne 
plu aüdigos en vi; car viaj komercistoj 
estis la granduloj de la tero; car per 
via sorcado ciuj nacioj trompigis. 
24 Kaj en Si trovigis la sango de 
profetoj kaj sanktuloj, kaj de ciuj 
mortigitoj sur la tero. 
am fv POST tio mi aüdis kvazaü 
I *J grandan vocon de granda hom- 
* *J amaso en la cielo, dirantan: 
Haleluja I La savo kaj la gloro kaj 
la   potenco   apartenas   al   nia   Dio; 
2 fiar veraj kaj justaj estas Liaj 
jugoj; car Li jugis la grandan mal- 
castistinon, kiu infektis la teron per 
sia malcasteco, kaj Li vengis la 
sangon de Siaj servistoj el Sia mano. 
3 Kaj duan fojon ili diris: Haleluja I 
Kaj Sia fumo leVigas por ciain kaj 
eterne. 4 Kaj la dudek kvar pres- 
biteroj kaj la kvar kreitajoj falis kaj 
adorklinigis al Dio, la sidanta sur la 
trono, dirante: Amen, Haleluja I 
5 Kaj el la trono eliris voco, dirante : 
Laüdu nian Dion, ciuj Liaj servistoj, 
vi, kiuj timas Lin, la malgrandaj kaj 
la grandaj. 6 Kaj mi aüdis kvazaü 
vocon de granda homamaso kaj 
kvazaü vocon de multaj akvoj kaj 
kvazaü vocon de fortaj tondroj, 
dirantaju: Haleluja 1 car la Sinjoro, 

de Dio. 14 Kaj la armeoj en la 
cielo sekvis lin sur blankaj Cevaloj, 
vestite per bisino blanka kaj pura. 
15 Kaj el lia buso eliras akra glavo, 
por ke li per gi frapu la naciojn; kaj 
li regos ilin per fera sceptro; kaj li 
tretas la vinpremilon de la furioz- 
eco de la kolero de Dio, la Plej- 
potenca. 16 Kaj li havas sur la vesto 
kaj sur la femuro nomon skribitan : 
REGÓ DE REÓOJ KAJ SINJORO DE 
SINJOROJ. 

17 Kaj mi vidis unu angelón, star- 
antan en la suno; kaj li ekkriis per 
granda voco, dirante al éiuj birdoj, 
kiuj flugas en meza cielo: Venu, 
kolektigu al la granda festeno de 
Dio; iS por ke vi mangu karnon 
de regoj kaj karnon de milestroj kaj 
karnon de fortuloj kaj karnon de 
cevaloj kaj de iliaj rajdantoj, kaj 
karnon de ciuj homoj, libeíaj ka] 
sklavaj, grandaj kaj malgrandaj. 

19 Kaj mi vidis la beston, kaj la 
regojn de la tero kaj iliajn armeojn, 
kunigitajn, por fari militon kontraü 
la sidanta sur la cevalo kaj kontraü 
lia armeo. 20 Kaj la besto estis 
kaptita, kaj kun gi la falsa profeto, 
kiu faris antaü gi la signojn, per kiuj 
li trompis tiujn, kiuj ricevis la markon dirantaju: Haleluja I car la sinjoro, 111 numpis uuju, »»>.,, ........  

nía Dio, la Plejpotenca, regas. 7Ni¡dc la besto kaj adorklinigis al gia 
goju kaj triumfu, kaj donu al Li la'bildo; iii ambaü estis jetitaj vivaj en 
¡florón; car venis la edzigo de la lagon fajran, brulantan per sulfuro; 
la Safido, kaj lia edzino sin pretigis. 21 kaj la ceteraj estis mortigitaj per 
8 Kaj estis donite al si, ke Si sin la glavo de la sidanta sur la cevalo, 
vestu per bisino luma kaj pura ; car la glavo, kiu eliris el lia buso; kaj 
la bisino estas lajustajoj de la sankt- ciuj birdoj satigis per ilia karno. 
uloj. 9 Kaj li diris al mi: Skribu : <•» ^v KAJ mi vidis angelón mal- 
Felicaj estas la invititaj al la cdziga'• J\\ suprenirantan el la Cielo, 
festeno de la Safido. Kaj li diris al' • v havantan la Slosilon de la 
mi: Tio estas la veraj vortoj de Dio. abismo kaj grandan katenon en sia 
lo Kaj mi falis antaü liaj piedoj, por mano. 2 Kaj li ekkaptis la drakon, 
adorklinigi al li. Kaj li diris al mi: la antikvau serpenton, kiu estas la 
Gardu vin.ke vition nefaru ; mi estas Diablo kaj SaUmo, kaj enkatenis Un 
kunservistokun vi kaj kun viaj fratoj, por mil jaroj, 3 kaj jetis linen la 
kiuj 1-"servas la ateston de Jesuo; abismon kaj fermis gin kaj sigelis 
adorklmigu al Dio; Car la atesto de • gin super li, por ke li ne plu trompu 
Jesuo >:stas la spirito de profetadn. la naciojn, gis finigos la mil jaroj; 
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post tio li devos esti malligita por ¡2 Kaj ml vidis la sanktan urbon, 
kelka tempo. | novan Jerusalemon,maIsuprc:iiram.-in 
' 4 Kaj mi vidis tronojn, kaj oni sidis el la cielo for de Dio, pretigitan kii-1 
sur ili, kaj jugo cstis donita al ili ; fiancitio, ornamita por sin ed'zo 
kaj mi vidis la animoju de la sen- 3 Kaj mi attdis grandan vocon el la 
kapigitaj pro la atesto de Jesuo kaj trono, dirantan : Jen la tabernaklo de 
pro la vorto de Dio, kaj tiujn, kiuj Dio estas kun la homoj, kaj Li logos 
ne adorklinigis al la bcsto, nek al kun ili, kaj ili estos Liaj popoloj, 
gia bildo, kaj ne ricevis la markon kaj Dio mem estos kun ili kaj estos 
sur sia frunto kaj sur sia mano; kaj ilia Dio; 4 kaj Li forvisos iiun 
ili vivís, kaj ili regís kun Kristo mil larmon el iliaj okuloj ; kaj la morto 
jarojn. 5 La ceteraj mortintoj ne jam ne ekzistos; ne plu ekzistos 
vivis, gis finigos la mil jaroj. Tio funebro, nek plorado, nek doloro; 
estas la unua relevigo. 6 Felica kaj. la unuaj aferoj forpasis. 5 Kaj 
sankta estas la partoprenanto en la diris la Sidanto sur la trono: Vtdu, 
unua relevigo; super tiuj la dua Mi faras cion nova. Kaj Li diris : 
morto havas nenian aütoritaton; sed Skribu, éar tiuj vortoj estas fidclaj 
ili estos pastroj de Dio kaj de Kristo, í kaj veraj. 6 Kaj Li diris al mi: Ció 
kaj regos kun li mil jarojn. j farigis.       Mi   estas   la  Alfa   kaj   la 

7 Kaj kiam finigos la mil jaroj, | Omega, la komenco kaj la fino. Mi 
Satanoesiosellasitaelsiamalliberejo, donos donace al la soifanto el la 
8 kaj eliros, por trompi la naciojn en ¡ fonto de la akvo de vivo. 7 La 
la kvar anguloj de la tero, Cog kaj j venkanto heredos ¿ion; kaj Mi estos 
Magog, por kolekti ilin por la milito; j por li Dio, kaj li estos por Mi filo. 
ilia nombro estas kiel la sabio de la 18 Sed por la timemaj kaj nekredimnj 
maro, o Kaj ili supreniris laülarge' kaj abomeninduj kaj mortigistoj kaj 
de la tero kaj éirkaüis la tendaron de malcastuloj kaj sorcistoj kaj idolanoj 
la sanktuloj kaj la amatan urbon; kaj kaj ¿iuj mensoguloj, ilia lotajo estos 
fajro malsupreniris el la cielo, kaj en la lago, brulanta per fajro kaj 
ekstermis ilin. 10 Kaj la diablo, kiu sulfuro; tio estas la dua morto. 
trompis ilin, estis jetita en la lagon 9 Kaj venis unu el la sep an&eloj, 
fajran kaj sulfuran, kie trovigas la havantaj la sep pelvojn, plenajn de 
besto kaj la falsa profeto; kaj ili la sep finaj plagoj ; kaj li párolis kun 
estos turmentataj tage kaj nokte por mi, dirante : Venu ci tien, mi montros 
ciam kaj eterne. í al vi la fiancinon, la edzinon de la 

11 Kaj mi vidis grandan blankan Safido. 10 Kaj li forportis min en 
tronon, kaj la Sidanton sur gi, antaú la Spirito sur montón, grandan kaj 
kies viza¿o forflugis la tero kaj la altan, kaj li montris al mi la sanktan 
cielo; kaj ne trovigis loko por ili. urbon Jerusalem, malsuprenirantan 
12 Kaj mi vidis la mortintojn, grand- el la cielo for de Dio, 11 havantan 
ajn kaj malgrandajn, starantajn antaíi la gloron de Dio; gia lumo estis 
la trono; kaj libroj estis malfermitaj ; simila al átono plej altvalora, kvazaú 
kaj estis malfermita alia libro, kiu jaspiso kristaleca; 12 kun muro 
estas la libro de vivo; kaj la mort- granda kaj alta, kun dek du pord- 
intoj estis jugataj el la skribitajoj en egoj, kaj apud la pordegoj dek du 
la libroj, laü siaj faroj. 13 Kaj la angeloj ; kaj nomoj surskribitaj, kiuj 
maro liveris la mortintojn, kiuj estis estas la nomoj de la dek du triboj 
en gi; kaj la morto kaj Hades liveris de la Izraelidoj ; 13 oriente estis 
la mortintojn, kiuj estis en ili; kaj tri pordegoj, kaj norde tri pordegoj, 
éiu estis jugata laü siaj faroj. 14 Kaj kaj sude tri pordegoj, kaj okcidente 
la morto kaj Hades estis jetitaj en la tri pordegoj. 14 Kaj la muro de la 
fajran lagon. Tio estas la dua urbo havis dek du fundamentoju, 
morto—la fajra lago. 15 Kaj se iu kaj sur ili dek du nomojn de la dek 
ne trovigis skribita en la libro de du apostoloj de la Safido. 15.Kaj 
vivo, tiu estis jetita en la fajran lagon. mia kunparolanto havis mezurilon, 
«-» -a KAJ mi vidis novan ciclón oran vergon, por mezuri la urbon kaj 
y I kaj novan teron ; car la unua giajn pordegojn kaj gian "íuron. 
•* * cielo kaj la unua tero for-: 16 Kaj la urbo staras kvadraie, kaj 
pasis ; kaj la maro jam ne ekzistis.' gia longo estas tiom, kiom la largo; 
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kaj li mezuris la urbon per la vergo, 
dek du mil stadiojn; gia longo kaj 
gia largo kaj gia alto estas cgalaj. 
17 Kaj li mezuris gian rauron, cent 
kvardek kvar ulnojn, laü mezuro de 
homo, tio estas, de angelo. 18 Kaj 
la strukturo de gia muro estis jaspiso ; 
kaj la urbo estis pura oro, simila al 
Íiura vitro. 19 La fundamentoj de 
a muro de la urbo estis ornamitaj per 

altvaloraj stonoj éiuspecaj. La unua 
fundamento estis jaspiso; la dua, 
sátiro; la tria, kalcedonio; la kvara, 
smeraldo ; 20 la kvina, sardonikso; 
la sesa, sardio; la sepa, krizolito; 
la oka, berilo; la naúa, topazo; la 
deka, krizopraso; la dek-unua, 
jacinto ; la dek-dua, ametisto. 21 Kaj 
la dek du pordegoj estis dek du 
perloj, éiu el la pordegoj estis el unu 
perlo; kaj la strato de la urbo cstis 
pura oro, kvazaü travidebla vitro. 
22 Kaj templon en gi mi ne vidis ; car 
Dio, la Sinjoro, la Plejpotenca, kaj la 
Safido estas gia templo. 23 Kaj la 
urbo ne bezonas la sunon, nek la 
lunon, por brili al gi; car la gloro de 
Dio lumis al gi, kaj gia lampo estas 
la Safido. 24 Kaj la nacioj promen- 
os per gia lumo; kaj la regoj de la 
tero alpottas en gin sian gloron. 
3S Kaj giaj pordegoj tute ne estos 
fermitaj tage (far nokto ne ekzistos 
tie); 26 kaj ili alportos en gin la 
gloron kaj la honoron de la nacioj; 
27 kaj tute ne eniros en gin io mal- 
pura, nek taranto de abomenind- 
ajo kaj mensogo; sed nur la skrib- 
itaj en la libro de vivo de la Safido. 

/f* n Kaj li montris al mi riveron 
^r ^r de akvo de vivo, helan kiel 
••' •* kristalo, clirantan el la trono 
de Dio kaj de la Safido, 2 meze de 
gia strato. Kaj ¿e ciu ftanko de la 
rivero estis arbo de vivo, portanta 
dek du fruktojn, liveranta sian 
frukton ciumonate; kaj la folioj de 
la arbo estis por la resanigo de la 
nacioj. 3 Kaj ne plu ekzistos mal- 
beno; kaj en gi estos la trono de Dio 
kaj de la Safido; kaj Liaj servistoj 
Lin adoros; 4 kaj ili vidos Lian 
vizagon ; kaj Lia nomo estos sur ilia 
frunto. s Kaj nokto ne plu ekzistos ; 
kaj ili ne bezonas lumon de lampo, 
nek lumon de suno; car Dio, la 
Sinjoro, lumos al ili; kaj ili regos por 
ciam kaj eterne. 
' 6 Kaj ¡i diris al mi: Tiuj vortoj estas 

' fidelaj kaj veraj; kaj la Sinjoro, la 
Dio de la spiritoj de la profetoj, 
sendis Sian angelón, por montri al 
Siaj servistoj tion, kiu elevas okazi 
baldaú. 7 Kaj jen mi rapide venos. 
Felica estas tiu, kiu observas la 
vortojn de la profetajo de ci tiu libro. 

8 Kaj mi, Johano, estis la aúdanto 
kaj la vidanto de ¿i tio. Kaj kiam mi 
aüdis kaj vidis, mi falis, por ador- 
klinigi antaü la piedoi de la angelo, 

J kiu montris tion al mi. 9 Kaj li 
diris al mi: Gardu vin, ke vi tion ne 

¡faru; mi estas kunservisto kun vi 
! kaj kun viaj fratoj, la profetoj, kaj 
j kun la observantoj de la vortoj de 
1 ci tiu libro ; adorklmigu al Dio. 
I 10 Kaj li diris al mi: Ne sigelu la 
vortojn de la profetajo de ci tiu libro ; 
car la tempo estas proksima. 11 La 
maljustulo ankoraü estu maljusta; 

i kaj la malpurulo ankoraü estu mal- 
pura ; kaj la justulo ankoraü faru 
jus ton; kaj la sanktulo ankoraü 
sanktigu. 12 Jen mi rapide venos; 

'kaj mia rekompenco estas kun mi. 
por repagi al ciu laü lia faro. 13 Mi 
estas la Alfa kaj la Omega, la unua 
kaj la lasta, la komenco kaj la fino. 
14 Fcliéaj estas tiuj, kiuj lavas siajn 
robojn, por ke ili havu rajton sur la 
arbo de vivo, kaj ke ili eniru tra la 
pordegoj en la urbon. 15 Ekstere 
estas la hundoj kaj la sorcistoj küj la 
malcastuloj kaj la mortigistoj kaj la 
idolanoj, kaj ciu, kiu amas kaj faras 
mensogon. 

16 Mi, Jesuo, sendis mían angelón, 
por atesti al vi ci tion por la eklezioj. 
Mi estas la markoto kaj ido de David, 
la hela, la matena stelo. 

17 Kaj la Spirito kaj la fiancino 
dirás : Venu. Kaj la aúdanto diru : 
Venu. Kaj la soifanto venu ; kiu vol- 
as, tiu prenu donace la akvon de vivo.^ 

18 Mi atestas al ¿iu, kiu aüdas la' 
vortojn de la profetajo de éi tiu 
libro : Se iu aldonos al ili, Dio aldonos 
al li la plagojn, skribitajn en ci tiu 
libro; 19 kaj se iu forprenos el la 
vortoj de la libro de éi tiu profetajo, 
skribitaj en ci tiu libro, Dio forprenos 
lian lotajon el la arbo de vivo kaj el 
la sankta urbo. 

20 La atestanto de tio dirás: Veré, 
mi rapide venos. Amen; venu, 
Sinjoro Jesuo. 

21 La graco de la Sinjoro Jesuo estu 
kun éiuj sanktuloj     Amen. 
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Kai Wong 
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John Osenbaugh 

Bruno Ostropolski 

Keith Rees 
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[John Robertson] 

Eenryko Zyka 

Norman A. McQuown 

Esperanto Texts  (5) _-~ , i IKA^\ ' 

McQuown  kaj mult. al.: Esperantaj Leteroj 

Japanujo + McQ 15/l/33 + lo/n/33 ^.ÍStyj£t)9 PP- 

Sovetujo 3/V/33 !^>p. 2£7~2v5\[ 2 pp. 

Argentinujo l/lVi/kk Lj>(>- ¿^" ¿k0\  2 pp. 

Japanujo l/viIl/33 Lpf-:^1'^   g pp# 

Cinujo 24/III/32 Lpp-St3 --•¿CU    7 pp. 

[Danujo] 26/10/35 ^p.^'^CI      lP« 

Usono 2^/8/37 Lp- ^'^       1 p. 

Argentinujo 2^/8/^4 Lp?- S^-^73/ 2 pp. 

Usono + McQ 7/vi/39 + 23/vil/39        7 PP« 

Austrujo 2l/ll/l+8 Lf>£ • "i?-,1" 3¡S<Ü 2 PP' 

Usono + McQ [1936]  1937 Lbp.'M.a-^&fl 2 pp. 

Cekoslovakujo 
+ McQ 

Usono 5/VII/37 a   Hispanujo 

14 pp. 

6 pp. 

& 
(2)     McQuown:   Originalajoj    £&P ^.tyC&.i.l^M 

Usono 30/5/37 

Al Sim je la datreveno de lia naskiga tago: 2 PP 
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(3)     McQuown: Tradukajoj 

Usono   Prizorgu ii tium tagonl ... 1 p- 

Somero 1932 

Lp-Hoi] 

Bona civitano?     1933  Lp-4-^M 1  P" 

Edwin Markham       Usono   La Songo 1933  [n> M^-U   1 P' 

Platono La plimulto estas malbona ...  , '-•'•;, 1 p. 
VllM ^ '   ~ 

Matthew Arnold      Usono   La pli bona parto   k/lk/$k   l^b-HUj     1 p. 

Otto Willi Gail 

Flugiloj de 1' kantado   4/5/36 

La lotusfloro genas ...   4/7/3^ 

La pafo en la spacon 

tradukis NAM 1930-1933 

tip. mH--4-3^1 

i P. 

i P. 

9 PP. 
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G05 East Dcmiol Street 
ChanpalGn, Illlnoio 

U. 0. A. 
la 2Gan ¿o oictobro, 1930 

19 
Llia kora F-ino ITiclsen: 

w    III 3us hcjncnvcnis do la univcrsitata biblloteko, kie en 
frcsdata ntrsoro de "lloroldo" ni trovls vian adrcoon. Jen co lonco 
ml volis koros.pondi kun dr.no frnüllno. KaJ pro tio, ko unu el r.iaj 
aftlkoj ci tie ectes cano, r:\  tu,i penáis, ko korespondedo lain dañino 
estus interesóla, Cl tiu klr.rir;o entes ionetc ralklarp, sed klcl vl 
vorcajno jr-n observio In. funkcir.do co lr harm nenro estos rnkaü plcj- 
ofto nalklnra. Jon tior. fimo on la koresTJondnflo r.l Jon konencle fi- 
losofii! 

Sed unue verSr; jnc astuo bone, so ri Ion rkribor rl vl pri 
ni non. Hi estas instruirlo (rcistento) de la ¿emona lin/'vo co le. 
univcrsitrto do Illinois. Ill 3uo llccncintir.is kaj :-.i lrbbrrs nun- 
tonpe por r.ia nr.cietrr credo. :.;i ostas stuccnto de lln.rvo;? !r\-} ni 
inténcas fcrici filoloco. Tio eble sonrs-ion sokc, ccc: ce vi rnko- 
raü nc tion cltrovis, vi br.ldrü olt:ovuo, ko lr   rtudndo ka,1 ko-prr- 
ado do line;voj cr.trs tresno r Hogi olrapo.. Hi tie rJL^cstr.n r-cribro 
do la Ilomopollta Klubo, kie ni ectrs sonáor.rno Iron ci tin or no pri 
kiu Mí 3u£J pfrolio. lisian rsultc.l divcrsaj nacianoj ci tic en^la 
klubo, ii^perrmton ni lemio antrü pli ol kvin Jaro.1, krj -i gin 
insumas clu! kvrr jr.ro,-}. '..untonpo ni kondukas neoficiulan klaron 
en If- univerritr.to. letas enknü Si tio Lrperento-klubo, kt\i unu 
el £laj pri:'.or(iitr.3o.5 e»' tan la espere nto-rjozotoj en In universitata 
biblioteko. Sed ouí'icc dr selcoj faktoj! 

HodiPÜ voc ;ere r.i -.in sentao ion leca, sed rin nenoo funk- 
ciac bone, kuj :z±  ponrro, kion nirimlc estas, ko rai» Si tie on Uso no 
poveo, sidrnte ci tie en rin embro co le "ekribnesino, povns, se ni 
volf D, ckribi al :.:iloj da nono;} Sirknü In tuta r-ondo, en 1^ ploj 
diversa,} lrndoj. IJur nocesrr sldi£i ce nía ekribrrsino, kaj en tiu 
nJÚPlnüa linevo, Esperanto, adresu lctcron al desiritn odveso. 'J.n 
la vivo, estar Jar. nnlfclico Jrutino, no ri~rrci lw,-J tio pripecBi la 
miriJidajojn 6c niaj pg$Aoj—sed jen denovo Mí fiiozofias! 

Sed ni volas scii la afero.ln, on kiu,} vl intercsi£is en 
Usono sü alie, krj r.i volas korospondi Imn vi pri tiu,1 ni'oroj. So 
vi hfvos iujn e.jn deriandoju, ne hesltu ilin ckribu ol ;ii, 

¡ii avertco antaño, ke eble ni no tuj povos respondí vian 
proksi:;;an letcron, do ne oonkurr^icu so vi no tUjl ricovoo la res- 
pondón. Sed :.i cnlxü via proncsus, ke i-i nopro cin roc.)üi:cos tuj 
kir.i ;:.i povoo. Dun la lEStn,-} tri ¡rvoj  ni tute nc :;ovc:.,;-o?:dic, pro 
tio, ko t.i  opiniio, ko postulio tro : .ult-n tc::;pon, cod ::ii vicio kcj 
lc;;ic la -.'.mitote jn integro r ajn- letero.ki, kiujn nir-j rtudcnto.i ricovis 
do v.ultf .} lando J, k j ¡i volio donovt; kor.cnci la korospondadon. l.i 
rnkrü volar, ricovi leterojn el okstorlando. Do ni rtoiu'.r.s kiui ca- 
tuzir.ctio vian res :mdon, kaj ;-ii oenucs al vi de Usono rdrjjjploj 
kornju s^lutojnl 

Sine-, rcrjo via, 

Í\vv. V«v. • -v U .°N\ V-  ^^- - V. 

I!on:an A, 1'cqj.iov.n 
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Room 310 Lake View Buildins» 
116 South Michigan Avenue, 

Chicago, Illinois,, Usonoi 
jarcio, , (Augusto ?4an 1937. Ül 

«m»>«<»*!iV*iw-fwv"í^<*« C"i*« 

Sin.loro Norman Ai McOuown 
Deoartment of Linguistics, 

Brown University, 

Providence Rhode Island,  Osono. 

Mia Kara Sauideano» 
Sesoondanta al via letero de la 28at H« 

Aorilo 1937 sn kiu vi deziras informo ori ¡or?o Draca ni lira- 
bedaiSras la orokrasto sed á[i ne sovas ssti bone evitanta sed dun Q^nanco 

Augusto 15an 1937 mi eris al 3739 Wentworth Avenue kun la sekvanta. neta 

rezulto.i, 
(a) 3eor39 Dra6a kune kun lia edzino kai 4 infano.i loaas tie sur la 

dua ka.isuora eta/*o de la dua eta*a brika dono. 

(b) Ke li laboras dun la nokto kai dornas dun la ta$o. 

(c> Ke li estas kai estis bakisto dum lia tuta vivo, kai nenian faris 
iü alia laboro kro^ la laboro de bakisto. 

(d) Ke li estas kai estis malrica dun lia tuta vivtenoo, ke li 6ian 

devas labori oor salairo oor iu estro. 
(e) Ke li nenian aSetis hotelon kai nenian estis hotelestro. 

(f) Ke lia he.ina lando estis la ÜKAI5AIN8. 

(g) Ke li nenian estis en Tu¡?oslavio. 
(h) Ke li nuna kai nenian konis iu kiu lo^is en Tn*oslavio, 

(i) Ke li certa ne estas kai ke oí 

kiu estas dese^nita en tiu Si letero. 

estas ebla ke li estas I a oersono 

Mi estas sendanta tiu Si letero al vi kredanta kai suoosanta ke vi 

estos interesita <ia resoondo kai atendas ke vi resendos *in al via 
korsoondanto en An<*luio. Tiel ke vi kai li anbaii resivos la bonfaraio 

de nia .resoondo sen ni skribanta iu letero.i, tie estas unu al Sin, kai 

ankaii:ebla resendos 3in al JuJoslavio. 
Nature k"i kredeble ni beda?jras ke la 3eorí? Hraca kiu mi interviuis 

tie Si ne estas la oeorSe DraSa kiu est*s s<»r?ata sei estas tuta certa 
iu estas en ^r»ro re!«tivanta «1 tio Si afero. 

ufi^is nia devo kiel i??,",>ntn ^el^ito kn1 i»i 
?e i   n i. Ho,.    I, l! 

konas  kio   nil  'ce  ni   mvas 

Kun  bondsairrii   nir»  la   «viVs^so  de   í'soeranto  kai   oor  via   s<v?;.sso  individn» 
mi   «st^s   tre  TO i a  kai   felina   *sti   k*i   rast,i   via   ''anideano 

John  ^senbausn   v'    ' 

tfCri'i^K Oú*e*^-cí<v<^^y/lbtg)i 
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<*fiMAS 

7^ Iroeno, ííU'l 
tláxioo, D.F. 
Hokolkio 
23an do Julio. 1959 

Mia ¡com Keith! 
Ill tro £ojnn ko vi havno cl tiun ol:ar;on Iri Gorrranujon 

por ünflrinl vlr.n otudadon, nnlcrnii ko nuntonpo no ootaa tro ata- 
blo laborl tio.    Ccd oo oni ain Btopno okulojn, orolojn, kaj plój 
Gravo, la bu&On, oni povno oltcni.    IHon vi intoncoo fari en Gci*- 
monujon?   Prcpnri vian dloortaclon?   Ill tion ouponnn, TTO tio l:o 
vi jcji oukcooio on viaj "proUno."    Cu vi jan sciao fclare prl kio 
vi okrlboa vitn disertación?   Ill vidaa ko vi ankomtt skrlbas Es- 
poranton tion i'acilo kioa antaüo.    I.li Jtm nc povan tlon fnri, pro 
lo. ciaaa G.ocsto nuutr,::pc do  la hin-xina  ll:i.;vo.    IClaa ni volas pá- 
roli Espcrnnto, al aali'cr::oo la Uuson kaj olvcnas hispanaj vortoj! 
iuiou ; & vol&o akribi lotcrou, ni etuiíblas nultfojo pro la cien ain 
olpronantn CLTíCO Ca hispanaj vortoJ.    Jori al ni forillo nultc pli 
faollo pároli hispano pro la ciutaca pral:tikado.    .totano ~1 no cn- 
tuo kroúlntu, ko povuo osti voro, ko la ecio y la kapcblo utllicl 
alian lint;von, nalhclpuo antaüo akiritan kapablon.    .".lia unua fro.id- 
lln^vo, kiun ni voro nnjotrio, ostia cenclubo Eoporanto,    I lia dua-- 
la hlopann lln¡;jvo, kaj oblo pro la nranda clriilceo Ínter ci tiuj 
du 11'iGVoJ, ein krcio opeco do ,,lntcrfcrcncon, por uní toiTiinon 
do la radio,    Antnií du nonnj-ioj, kion ai provic, unuoítojo poot 
unu Joro, oldiri kolkajn vortojn Ecpcra.ito, ni tre halt-, ao paro- 
lio, Itaj dos pli halterio, pro la onr.itcapa trr.üulrado hicpajien. 
Cit)-ií4vM)laislc on la roma lcuncido do ln clujora Es peraiito-ckcpo- 
ziclc,' kiun prozentao la Esperanto Grupo UcLSikia on In "Polaco 
fio Bolaj Arto,1M ci tio en la cofurbo.    Do no vi rinarkao kclkajn 
ctran{;njojn en la liacvajo do ci tiu letoro, vi jan ocloa al kio 
ill oataa atribuándaj. 

I2J. cojan rcll, ko nalcrott ció,  clan progresas ln Eopo- 
ranta níc^aeo la Univcrcitato do Illlnoio.    Ill dun ln lr.otaj Jo- 
roj, okdo air. locta klaoo co lo Unlvcrcitnto do :!ichi;:on on lo 
cancro do 1937, no povio dodiel tenpon al Esperanto,    Ili pruivbc- 
donio rúajn librojn al Uobcx'toon kaj lia edr.ino en Philadelphia, 
lziuj IJln utlllplc duu la paai:ita joro.    Iluno ill tuilaiü ectoo en 
EBropo,    Apc:ia5 nntau trl tn;:oj al ricevie knrton do ilia caiko, 
Jocopk üuuin, onl:aíi Pilnduli'iano, kaj li clrribao prl l<i-no:if.ta vo- 
Ja¿jO tro Eííropo.    Eblo vi ronkontoc illn dun^vlo restado en Gcr- 
nanujo.    Dua la duu ccaoctro do aiaj klacoj ex tío en la Iiaatituto 
rolitclaillcn, kio :.ii inctruaa lo lin.jvictikon r^'-cralnn, i?JL UL:OC 
Ecporcuxton, kiol llní:von r.ioücloa por okccrcl niajn ctudcntojn on 
la rocictrado l:aj anall::o do nova lln;;vo nokonota rclrbo do lo bu- 
coj do pcrolcuito do la llnnvo.    Por aiaj coloj nc i^avc.c kiun lln- 
Cvon ai utilijns, I:aj yidpiuiIAo^do la cfc'.rto poikolo;jin, kicui 
aioj otudento,? I:onccii"ao, ko ce ln.*oitn "fabrikita" liii.rvo klcl 
Ec joranto, ..'luürciiaa !:icl lu ajn r.lln linrvo, octoo valora aper- 
ta^o por ill, kaj forl.voc olajn antadju^ojn rilrto al Enpcrazito. 
Ectao aulto pli bonotI:ko la nalvuloj !:onvin!:l.';u pro claj propraj 
c:>crtoj, bi ix:r lo klopoUoj t"o iivoprinandictoj. 

Cictiú^i jan r.iin olcaplo prl tloa da aí'eroj, kr.j jrn 
tloa al ai ckpli-Gln la l.'.boro, ko ostoa tro probable, ko ai rea- 
toa 81 tío definitivo.    Lo Ilckallcla Doi-arta: icnto do MVroj Indi- 
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¿ciiuj jan onkondukia novan probation por plibonlcl la otatoa do 
la ludianoj rxkcikluj, kaj^lll ofcktlvlcon nina profanan por la 
utilizo do ln lincvoj iadl£caaj non klol porlloj do liultura !:aj 
okonoain püboalco. Ili utlli¿.;oo oa la conoj ladlf;onaJ oolo ia~ 
etruiutoj indígenaj, lo. klaooja lli kondukoo clon en ln lln.;voj 
ladifcnaj, oni publiki, ,03 3 uranio ja, libro Ja, l:aj £li nulfruo 08 
ckusoo la rnedon, 1er J la parolíllnon. Oni colno opecoa da nin- 
roGndo indiana, kiel Jan cai efclrtlvicio ca la Covotia Unió So 
uiaj linfivaj nlnorltatoj. oni forlcon konplcto la pnalfabctccon 
esa ln tutu lando, kej alíubctiGoa oluja civltnaoja en lllnj pro- 
prnj llarvoj. Tor rii, tio nlialfao divivlvaa lnboron. IJkzictae- 
on ricksiklo pli ol kvlnúck di ver na J li:v;voj lndif;onaJ, kaj nln 
©otan la laboro elrfcrovi por ciu al tiuj lln.^roj, tnü nn nlfr-bc ton. 
Era:io oni noce cae ¿jrc-XLtíkojn kaj vortnrojn koriplotajn do ciuj 
tiuj li:ic,voj. *.Ii ankoratl nln dedican prcclpo ni ln atado de ln 
totonoka lln;vo, kaj jan iuctruin al nln iafornnnto akribi 2:aJ 
loci totonako. Li jan okuplcao ciuteco, acribante por ni rc.!:on- 
toja tptcnakojn, kaj llln trndukaB hiepanen. Cltlunanicro li 
Jan eparao ni ni crnndaa pnrtou do nin laboro. 

Ecdaiírinde ni nc povao konoenti tutpleno prl vía vid- 
punlcto, kiun vi tíon olo!-v< nto cnprinao oa vin lotero, ni clon 
dovnc innloti ca ciu apoco da laboro ocionca, ko oni procoi.u clan 
lníírn'Tto, ao vólcate nr.lkoni ln eblocon do la faJrtcco do vid tinlrtoj. 
ninllaj al tiuj, kiujn vi klericao l:aj dofcndnc, nod pro tio ko 
la vereco ai* no-vereco do tiuj vidpun'rfcoj ac ectao pruvoblaj por 
ciuj, ced nolo por la individuo per cinj proprnj opertoj, lli no 
povao cnirl on celeneoj laboroj. I3a la noado do la oclonco en 
la auna tenpo cküiotao du lcontraflaj íllozofloj, tiu, kiu povno 
sin aoni "lu fllozofio nckanlkicta" l:nj tiu, Iziu povas ala nonl 
"ln filonoí'io nc;ioistaM «—najane al ni, ko via octnc la dua, r.ü 
pli bono, ko Ínter .la nultcj Olvcroaj opoco^j de la dua flloi/.oíio 
oin trovno via. Sed mlcrai* la oknlcto de ci tiuj du fllozofioj 
nbctr-ktc, prnktiko on ciuj lnboroj ccicncaí) rocas la unun, pro 
tio ko oolo ln resultoJ flov&n unua cotao pruvcblaj por ciuj honoj, 
dun ko la rozultoj do la i.ua cLtnn por nona J knj individuaj. Ili 
no volco ncl: provoc refuti vinjn konkludojn rilnto al la ICrlctc.na 
rollólo pro tio 3:c ni lio contac nin knpnbla por prlju^i. Ill no 
povao diri "cksictao Dio; cinj vortoj nln trovan on ln Ijiblio" 
pro tio ko ni nc.<jaoiao—ni no huracán nok aocX nck rjeét la ok- 
sloton do Dio; kiu ni catan, por povi fnrl ion cirrilaa? 

ISotnc, tn'xn, kc:lknj p'onlrboj pri kiuj ni ja povan do- 
cidl, í:aj pri kíuj:ai ja nalkonooñtao laia vin oiiiaio. ¡.linopiaio, 
la Biblio cntno libro ctolblta do honoj, hlatorlo do popólo, ••nía 
crandaj ncrltoj lltrraturaj, Iírono fii entonan la rc;;ií:troa do ln 
LTCCOJ ::cj le: lorjoj ctlknj do popólo, knj tiuj lcA;oj for:.:ull*lo 
latt.la proprn.1 npcrtoj de tiu popólo. Ili, kiol oclonculo, nc 
povno cortlil pli. ;:iol liono, klol individuo, oble ni povun, 
00 ni nin j:rouuo nufico cionacia, jeni laij cc.rtl;;i ln Liiccon do 
tiu roeletro—occ ni no nin la'ccao knpnbla. Ill no cuban, ni no 
nnldubno—-¿il ninplo no oclnn. Ill tutplcno nnlkourxntco pri vía 
doj:.io ko lai r.ia proprn nntui'o ln houo catan .i;.lbo:i;:; tuiuo, vi 
do van dolini lt\  vortoa "..¿ilbonn"—l:ion r:l:2iifo vr-ríno en ciuj o- 
blnj riímlc;roj l:onPox'..io el ln individua nltUí',cxo kulí-ura on kiu 
?:1  usir.ao. '.dt-i oni ur-an le. vorton ":ir¡lbona", oni clan dovao diri 
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por !:iu, 3:uJ en lciaj oir!:onntancoj.    ¡lo ekzlotao nnnlboneco" abso- 
luta, uclc raoralo abolutn;  la cía tcmlnoj clan eln fiovno uní on 
nanloro relativa.    La horao, lrian 11 nacl:lf;aB, no ootan nol: "bonn" 
nol: "nalbona", nol: w.norala" no!: "nnlriorala", ocd "no-:iorrlan— 
tío i 1:1O:A 11 farao uin ju*ao !:onforr.io al la ICíJOJ noralaj fie la 
konuauno ou }:iu 11 naoid.f;af), IraJ tío, 1:1o en una konununo ontno 
Plono norala, on olla octao tut pleno "rialrtorala"; no lad luj le- 
GoJ fio norulcoo unlvoroala, oofi la3 la locoj fio la Individua l:o- 
nunurio cu opoko bono doflnita.    Eotao truclo !:aj clnl!:o fiiri J:o 
ciu pura l:aj Gomiakula infaneto en la nononto fio ¿lo ncxklSo Jan 
ooton pclrulo,  jan orino rabi,  Jan cnao octl nnljuctelrontrau eiaj 
kunhonoj,  jar.i crino adulti.    Pilo ni no povao pnvtoprcni la l:on- 
copton naliiatura fio 3.a hebrea rcli.'-lo ril'Lto al la fmiirclcj na- 
tura j  do la liona J:oi*po—precipo la fiinlrcloj  co i»cprodu!rtafio. 
Danní. clun honon ul pokafio ccnl.cnpato pro acó» klun 11 no povao 
ovit'., cotao la plo.J alta naljuctcco. 

Ill fio'.:ir:ia far i un recanon do r.rlaj IrrcCoJ rilnto al 
huno.    Ciu houoj l:ian li naolci^aa eotaa "no-norala."    IClo lmj !:iu 
knj lela li fari¡.,an, fiopenfiao tut pleno fio la iníluafio our 11 fio 
la nondd cirial 11.    So kolkaj el liaj naturaj "enoj" en ccrtnj 
cirl:onotanoo;j, pro honuicoj apocialnj, no konfemaa ai la lefioj 
Suato aü nnlaueto forriulltaj per oiaj antaüuloj,  11 "pekao." 
Cónchalo oul novan fiiri l:o la lc?;oj, Iriujn forzíullo la antaüuloj 
pCF«vo¿jA la "noralojn" fio ata honununo, eetio JuotaJ en la epoko 
on l:iu ili íorr.iullf;iü, sen l:o kutlao on la evoluo fio la hona ro- 
clo, la lc*oJ prlnornlaj clan olxfiatiSafiao, tio catan, no omeí- 
Safian auflco rápido por sin koníorni al la novaj cituacloj kaj 
al clan 3anaif;antu ctato lcuitura kaj cl:ononla fio la nono,    liaj 
bcfiaurlnfio Ínter la duernaJ 1:1a no J en la nona coció,  clan o!:a- 
saa I:o la klaao portcr.pe "rocanta" utili;:aa la c!:Dfiatl*intajn 
norallo-jojn por oubjusi Iraj oubproui la aliajn klacojn.    Pro tio, 
ni borivcni¿;ac la n^tnan cpokon en la liona noció, Irían unaaíojo en 
la naxifihiotorio, oiii klopofino famuli la lo^ojn fio la hona l:on- 
duto, !:onfcrno al le nernoj acicncc £>tariu;itaj, konfomo al la 
plojbono fie la liona ncio, I:iu nuntenpo pli kaj pli a in ocnficpcnfii- 
Cic fio lrritcr'.oj perconej kaj incilvifiuaj l:aj ain pli !:aj pli de- 
pendiólo fie ricitcrloí nc-perconaj l:c.J Senoríilc validaj.^ 

IConprc:\cblo, ni no oeporao, l:o vi i'rclronvcrticu", car 
l:ian imu hono, port lonca periofio fio fiubo \:a¡ nalccrteco, foniaa 
oiajn naturajn opiniojnjj ¿m.;Tno oatau facile illa £íUI"1.    Mi no 
doalruo, l:o vi llin ñajxju, c±s la eperto nontros al vi aS al ni, 
la orar ce or. do nlaj la^ecoj. 

PlcJ bonajn dcairojn por la aukccao fie viaj otufioj! 
Sincero via, 
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Illinois 'JrLunr., 

0 
ln. 27on fie oktobro, lüSíi 

lila lcarc S-ro Kyka: 

Vicn r clrcson til 3u« riccvio el freídotn n^x-.ro Ce "Heroico" 
kr.j ni tu,1 dcclc.is tizi'í'ol r.l vi.    ¿:1 je; Ce lon^e volee korecponcLi 
kun toTio kfij ral tu,] ekkeolic la okn.i:ou. 

I.i cetro iiií;ti-.ii£;to  (rsietcnto)  do la Qen-xmn li:ujvo So ln 
Univercitcto Ce Illi::oict !:o j    i onJcaü inctruca el tie kit cafa en 
i;£?i)02T.nto  (neo ¡'ic in laja ko: .prensble!). 

¡vi lo'corcs uunte:-v>e por nia rxcictrn prado Se Ir univeroi- 
tato,  -xl :..!. r-lcvlo-.^ terou  (disertación)  pvl  nU\ Gen xmej Bicuentoj 
en la fsintükco !:•* ,i Yortproviro do T'.D «ronto." 

i An ir.i.ltí;   'nieva: ce  vi:   lr..i<o,    :i'cci ve  ^I'J tio,   ;:o t".i,í  kir:~ 
:\i pavor, .-.i v-jlac veni el Tiüropo por b:ci':lf! vo jorreo cu : le  co: ero. 
Mi volr.':, no ¿hln,  ;i:rL.;í tutrñ ::o: :or<»:i en la cc.ni.rr   pr.rto Ce- Eüuopo, 
procipe en CoSoslovbkujó.    I.'cture tion ni ne pavos frri tu:j,_Eed oble 
port tr3-kvrr ,'rro.l vi i ector r. .ir.rir.tr: cufie-" n uouon. /uU7 

Volante,^c rr;i caitos r.l vi pri ¿o aja en Unonof do nur ek- 
doiX'.ncu! 

Serpean© via, ^v o^<.   J^ 

lloTvxxn A. l-cquov.-n 



^ 

<fl> 
Praha.la 13-an de novembro 1835. 

Kara Samldeano, 

Ui plezure akceptas vlan proponon kon- 

cerne la korespondadon,car mi tre Satas la 

rilatojn kun instruituloj.Tlucele ml trovas 

Eeperanton klel la plej taugan helpilon. 

Kiel vi ekeciis de la mia anonoeto,mi 

eetas urba oficlsto/35-jara/.Hovante intereaon 

por la interiango de opinioj pri ciuspeoaj te- 

mo j  preoipe kun eksterlandanoJ,mi jam de longe 

¿aurigas vivejn rilatojn kun Francoj.GermanoJ 

kaj ítaloj,kun kiuj mi korespondadas en iliaj 

naoiaj lingvoj.Pilate al Angloj kaj Amerikanoj 

mi devas rifugi al Esperanto,ne posedante an- 

koraú la anglan lingvon sufice por utiligi gin 

senerare.Sed dum unu jaro mi partoprenas al 

kursoj en la angla instituto de nia cefurbo kaj 

esperas,ke post ioa da tempo mi estos kapabla 

skribi kaj pároli angle. 
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Kun granda plezuro mi eksolas ke vi skrl- 

ba8 vían tezon prl Esperanto.Cu vía disertado esto6 

preeita aü allmanlere publlkiglta?-Ml opinlas.ke 

gl oerte estos valora novajo por la falca studado de 

nía lingvo Intérnetela. 

8e vi lam venos al Europo.vl certe ne for- 

gesos vlzltl nian cefurbon,klu estas memorinda spe- 

olale pro gia rica historio kaj glaj arta3oj.Vl tlu- 

okaze povos clam estl gasto en mía logejo.Klam vía 

vojagado per la Europo estos aJctuala.rni volonte ecl- 

lgos al vl.klel kaj kle vi povos paslgl la plej ag- 

rable vían tempon. 



& Und Jetzt mSchte iota gerne nocta elnige 

deutectaen Zellen hlnzufilgen.Icb welss.dass meine 

deutsohen Kenntnlsee noob vlel zu wUnsoben tlbrig 

lessen und deswegen benutze lob diese Gelegenbelt, 

urn raich durch den briefllchen Austau6ch mit Ihnen 

ein blBchen zu vervollkomnen.Zu diesera Zweoke wllrde 

es mloh eehr freuen.wenn Sie die GUte hatten,den 

deutsoben Text auf der beigeBchlossenen Kopie zu 

korrigieren und mir sonacb zurUckzusenden,denn icb 

bin mir deseen bewuest.dass Sie als Univereitatsleh- 

rer mebr denn jemand anderer kompetent Bind,die Qua-| 

11tat meiner Spracbkenntnisse zu beurtellen.In der 

Roffnung,dass es Ihnen nicht viel zu laetlg fallen 

dlirfte.mBchte lch Sie bitten,bel der Korrektur den 

strengsten Uaastab anzuwenden.Es liegt mir nSmlich 

sebr vlel deran.die Sprache bis zum bocheten Grade 

der Vollkommenheit zu beherrechen.teils aus dem 

Grunde,da88 ee meln Beruf mit slch bringt,teil8 des- 

wegen.daes ich ein leldenschaftllcher Linguist bin. 

Ee ware mir ferner ausserordentlich willkom- 

men,wenn Sie mir eventuell aucb englteh scbreiben 

warden,denn „ENGLISCH PERFEKT IN WORT UND SCHRIFT „ 

let meln naohstes Ziel.Es wlrd slcherlich noob viel 

Zeit verfllessen.bis ich dieses Ziel als erreiobt 

werde anseben konnen. 



v^ 

Was den Inbalt der Korrespondenz anbelangt, 

lasse ioh Ibnen vollkommen freie Hand.llelneraeits 

bltte lob Sle zunacbst um mtteilung,was¿ Sie am 

melsten interessiert.Ich intereeslere mlcb lebhaft 

fUr daB amerlkanische Leben,beBonder8 fUr Gewohn- 

beiten der Amerikanér.ibre sittlicbe und gesell- 

echáftlicbe Einstellung,Verhaltnis zwiscben Mann 

und Weib,bekannte und berilhmte PersSnlichkeiten und 

Gesohichte des amerikaniscben Tolkee/Habe ein Werk 

von W.Wilson In meiner Bibliotbek/.offentliche 

Ueinung Uber aktuelle Problema.Dae gerade gelesene 

Buch „Dodswortb ,,von Sinclair Lewis babe icb zwei- 

mal mlt dem grossten Interesse gelesen. 

Hi estos tre felica,se nía korespondado estos 

amuza kaj agrabla por vi kaj en tiu-ci espero mi 

finas mían bodiaúan leteron. 

8kribu al mi longan leteron. 

Samidoane via sindona 'f 

TL*V-JA^V-^'* 



Kara Samideano, vi- 

Ou vi forgesie vian ceiioslovakan samideanon? 

Estas jam pli de 3 aonatoj ke mi ne ricevis respon- 

dón al niia letero de U- ¡januaro.Vi eble ne ricevis 

gin?Ui sendas la duplikaton . 

Sincere via 

Praha,la 18-an de Aprilo 
1936. 

Henriko Zyka 
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Praha,la 4-an de Januaro 1936. 

Via kara Saaideano, 

Kun efectiva intereso al legis vi an    • 

afablan leteron.Vla aenkulpigo pro malfrua respon- 

do ne estla neoesa,óar ai bone solas ke preskaú 

¿la nuntempa homo navas kelkfoje malsulte da tempo 

por skribl tuj al slaj korespondanto]. 

Ul sinoere gojas ke vi antaúvldas nian 

korespondadon klel iiteresan.Kl almenaú klopodos 

de tutaj miaj fortoj ke tio-5i ekeatu kaj esperas 

Vt- ;il amtsú havo» ¡suite da eblecoj por Inttrrangl 

diveraajn opinlojn kaj eatl reolproke utliaj.Ríla- 

te al via konado de la germana llngvo ml volonte 

korektadus viajn erarojn.aed praktike ml ne navos 

okazon por tio.Sar - konkludante lau glsnunaj vlaj 

germanaj llnioj - ml oe povls konstati Ian eraron. 

Sekve ml povaa nur gratuli al vi por via fread- 

ling va konado.Via manlero esprlmigi esperanto 

estas tute speoiale bonega. 



s\y 
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Dans le dernier «ole de l année 1935,la Tcbéoo- 

1 elovaqule a eu un obangement Important,pulaque ootre 

premier president v.Tboaae Uasaryk qul,depute la rea- 

eureotlon de 1 Stat Tchecoalovaque,c est a dire de- 

pule 181&,occupalt ea heute dignltá.a resigne á sea 

fonotlona pour raleona de santá/U a 83 ana./Son 

euooeseeur,U.Edouard Bonos qui(Juequ alore,avalt la 

obarge dee Affaires 6trangeres,a ¿té <lu 11 y a quelquee 

jOvtrp.3aves-vous quelq» oboae BUT l' aotivité de 

notre premier president ll.T.Maearyk qui.en debora 

de aa quelite de president.oornpte permit la plus 

remerquebles pbllosophes européens T 

fie denken 81e Uber die Tatigkelt der 8ave ArayT 

81e kann bel una kelne nennenewerten Crfolge erzlelen. 

Es unterliegt freilicb kelnem Zwelfel, tiesa lbre Ta- 

tlgkelt vlel Cutee In slob blrgt.aber die praktlecbe 

Durchf'ihrung eobeint une nloht engebracbt.M&n l*>.oht 

sogar,«enn man aieht,«ie die Ultglleder der Save Army 

rellglBee Lieder im Uareobterapo elngen und dabel 
sman^ 

Trommel aoblagen.Allgemein iBtxbel une der Anslcht , 

daee jede ldeelle Solté aucb elner lbr enteprecbenden 

form bedurfe. 

Unlanget beben «ir vlel Uber Zuetünde ln Amerika 

debattlert,beeobdere Uber die amerikanlecbe Polizel 

und Juetla.EB «urde aucb der seinerzeit vlel Aufeenen 
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erregende Fall Saooo und Vanzettl auffreworfen.ferncrl 

der Fall Hauptmann.dle sosiale Hegerfrage,dle Gansts| 

geaohlohten eto.eto.v.iner von den Debattcteilnehmern| 

-der,nebenbei gesagt,linner die huTorlstische Seite 

Jeden Thomas vertritt - ausaerte elch.die d^nBter 
der 

•*4a« aelen „staa Hauptartlkel der aaerlkanlechen N*. 

tlonallndustrle ,,- *'Jrden Sie so freundlicb aeln,tir| 

Ihre Anslchten und Geeicntapunkte Uber diese Hlrge 

naaezulegen/vorau8geeetst,daes ea 31a nioht allzuvie| 

langwellen »lrd/T t .; . 

Skrlbu al ai,kera amlko.prl kluj tenoj de la*3e£o| 

slovaka kaj eúropa vivo vi lnteresigaa,por ke mi ro-l 

vu eatl utlla ankaú al vi ilaflanke.Estante -fclel Vi| 

•ten -malamlte kontenta kun la nuna aoolordo kaj allí 

bedaúrindaj afero3,ml deklaraa oln „rugulo „konfor-iJ 

kun Ti.fila klaa la tutronda eltuacio ne rllbonlgos, 

perveeu al al finad1 aiajn leterojn kun la devizo: 

v.: Tlvu la ruguloj. •     .•> 

\< 
y/ _ 
Intertempe al aalutaa vln tutkora kaj gojaa rlce| 

vi baldeu vían respondón. 

Via Bindona 

Hen 

Praha- I.,933.-5enoslovaklo. 



ñlO University Ilnll 
University o? Illinois 
:;rlc.::c, Iliin.oic 
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Mió lce.rc cinjoro r,yl:a. 

lii bctlr.íÁrejcs, l:c vi r.r.ltro.rj:\'ili*:!.c pri ni,  cotí, cic 
hiovcu r.l ricevio ncniun leteron Ce vi.    Vovfrjr.o Ir. rlir  por^á^io 
oa ln poeto.    hvnnhm: tute neortlinr.rr, ni cu ••orre, i:e tio jr c/rfr.nE 
ce tc:,po rl tcr.po. %^.,-zy^ 

AX> írcut nic."  booKrxerc,  vrcu Sic sien rucli so sehr ±ür 
LincitictiJ-: intereíjcleren. ':>":• r.ich v;rr rn rnorrt r>.-\v ¡.t.ockcr?ni?orfi. 
Loiiicx Intovor.nc: firi'"!    : i'.¡: ni! licli r:i tei nciric:.    ' nr?.; rnntoctuc I*n, 
finí; ich ver •r":i:¡> rr.hren v.iirs-í'r.zirs n hrf; o.     Yorhor he.t^e  ich '~7oi 
Jr-.hrc i/•••GC:.;I.'L¡'.'C;; u:ii   ein ,:rir hr.-atrnv  r.f:c \e---T..     , \.-cr nur rit  cen 
Lrpcrautortvu'iu:: fi'ir, ic)¡  rs,  rich —i::*vl:?.oh fiir i.prc.ehrn ru intcrr.*;- 
nicren.    Une: ¿var vo:' un^cié':':' ínnápcbn ;:o:r-to fin •  ich rn,  rricli 
í'ür ¿lie Phllolo-io ?-u  íntcmPEicrcn.    I-cut, o eber b'n ich vollir 
íií cr'-GUf*t, Or.r:-   "oh. e'en :lcfrfc ! \* innn Lctcnc subr*.n-~en ixrie, rlr 
Phiiolo :.    Ich iil'^-'ji-nr'.viLich rsoét Cor. letrí,' n "T\"r Alten'' ir oh, 
Goticch, ^IteprniéchV Althochüeutaeh, Tint: Oriechicch ntnticrt. 
liüchctoo J'lr* r.-!'.c ic]: nr.c'i Ortrn **u hr-rim University in   TTVí- 
Ccnco,  hhoco Ir lene.     I:.: «7u:i von ¿i< re:: Jchv boho::no ich con h.r- 
Cictorcrac   in ecutscher "'hilolo-ie, uiiü n"ohrtcr Jrhr etnáic^e í.eh 
V7cih;er .     ub ich :>rcli :-;el ¿i'cihren ve iteren ütuciu.-.F.  c:o}-rfcoricror¡ verde, 
v.oi^o ich ,1ctr.t Vvicl.l. r-ic.':er.T>ví'í:rel Jr.hren cchoint •'ir ,1otr:t oir.e 
ollt'/a Irurrc  hcit,  irxc-v. icli clloc "leer ció .iieo-hia-o^rit-chen ¿;_ rr -chen 
lcrucu :.-:cr,    '.'cil ich hoíTr. c.lo hoÁrtorrrbrit ciño Grv.nc'liche l^jrorüah- 
vx\c clier nr.tionrlen :?.le: cntc;¡. in    ; jevonto mi i.r.chc-::,    ur.r: ich 
Clcicli nrcl-rtcn J-- ñr rnfrnncn,  í'uir;nioch P.U rtucicren.    ¿nt::t cehroibe 
ich ubor < ic ceutechon .'!lc::ci.\tt%í in ^üpcrrnto. 

¡Xi : ci tria so:-ero, ni "liberte:-por-, un-.ir.fo.'f: Ce. rntr^u tri 
3o:.*oj.    Do, I:lr.T. vi •jr--'rrri:.r-iO.]o c!:r¿1.0£i"f:l -:;i,  hOL!Vo".«.  r !:ribn rl 
i.-.ic iio,1:..r.tlrcaor:    224 I.ortli Ghcriár.n iloaé, ?corir., Illinois, u.   :-.. 4. 

'i£i c^Dnuziif:  aitur?ciü ci tic en 'Joano   ¿íi:.! lbo::iii!u'.f:-  ic 
tn;';o til taco'.ti**:v-T¿.:rr; pervorte Iv  ;;:cr..icrnt;; r.ultfo.io   >:•',•> -.csin fnri 
iorí por Ir- crciifRj r. f:t;o^,  "1í. Lo .0 en Ir írtrr.to" hici li Im-voct' 
::n1.v.''ajo ;;cr Ir redio  •-•vo":lr."-in,  li c-ro'rfcivc civ. r.U; recreo nr nion 
:-;lurn ¿:.».rio.    Ilf-Uirc li ¿.ovio tio l?a." tic í? ri ion.    :.cC. c'.c¿ rir:c- 

coj  ectr-c r^lcnficcTnj.    ';n:l hrc^r r:ili'X-.an C.r. tr¡r::ot-:>.i  jo rrl:rnn- 
¿c.T;,j  í-.r-lclro;! nor no ¡ronlrari 'run In "ir.chictria.i intcrcnu,"í" ¿:r,i, oía 
ü:\>IO ortos ;lr. ir   Ir-rtn trr'.rr c( o 12,000,000 ho:o.i  ncnlrbo-r ,1.'"-0::i 
clvolrr.:: «1 le. ir.cuetriirto;?:    "LVj^ivolc . iralt-.boini jov 1~ lono Ce 
i; ;orll:o!"    Kf.i  la i:uurtr:iir:to.:   ,'l.lr.Tlf}ltir.rr  le   rnlr .1ro;*n !:r;"  ;>li- 
rc.¡>ic 'ÍLT-H  lo  lf:boi*ic:-to,'n,  %c.,; tic  tr\ - :> rl trf*o oni lc,:r-n en le. *ur- 
:^,Ío.*:     "LTí ;:rir.'.o   'o. •   forpecis!    Lr.  cncpcvroj ¿le  If  20'' ]>lr:,i rrc:\Cnj 
hor'jorrcio^  en • vov.o crtT:   ili /-rrr!<^,? ol ir- - r,in rntrüc!    Lr  nhei- 
ictbj  ric«v.;c    -li .-rentr,!:: t lvii'.c -:u o.1n ol ce on 10^0!"      ^3  Ia 

"I'lrvr;?"  íarnrlo.l :>cr £:c¡-irc.cic,i  rubr  -ititoloj hi'ircr:   ^ri ":••.: -\loj!» 
en nir-j univcrcitftoj, l.'íar-, ni hr-j r:i?.-,i   r;rr.i.ípinicno.í  • c l:r>: xnc c 
euypcJ-rtoti,  Ico ci í iu no  crt- c  "le plet! toar, el Cí-A.í  cbl'-.i ..oxuoj"l 
y.í :v.. lo:3;-.c ció *i Jí0T-)í-. c.f-ñri : i^n-.mt.:• pe: nc tei^í; tute-  «-.--•te.     ..ro 
lon-'-.c ve.:-?- jno.    Ií.1

 plej :T llrarr-**!-n  ¿rhtoro en ic nr.:i;\ :it'.-ccio ec- 
.r:;, he—:ri;-,rrií Ir. hirtct'i.",i bicho -j   ec   nir:     Tlrvr-  {>'•'''tMV)"~c:tf-e 
tio... cr.o :.- l,.ulU-  i.r: veré.,'  ••nCuloj" en Jrono.    Le. tutn :-.C:-.I1.-:T.:.'O en 
Ir .:. ¡; ':;i; tr  hertio en h-rono ce/í-rc Jív.r ;'•;,,000.    Lr iiocir li: ta hrrtio 
cr-tf'n  i o: .uto  pll ; ;::•'. -n r.~ oblo f;i hevr-r. c- :¡'u    'il ;.:o. .b:'0,!]i.     , cC  le 
tut;   .: :.;..ro i'.r. ": .rlCi..h::.trc-. .nio;''' ¿u. povv.r  í"i. .i¿i il pii ol 1 .:•:>:;; .1- 
liono en tiitv   Jrono.    ¿.cé cc-tr-c heLlv.j  pli hclr J   ••'r-.hí.oroj  en Ir  lnntc 
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In. la unlvcrcitatoj* la ctTif.cr.taj4:or;rn- tayo 
car. l:olcktI":l tie krj tie en crupoj por Oickuti 
la situación.     -ni í'orr.ia c:ivcrca,ln .vupo,k-i, i:icl 

¡Jtuconta 
'A: .erikc 
en lc 

3 
elcre-.olo,  "Otufcntr. Lico por Incictrlo  Lonokrctero",  ".'reír-  ¡Jt 
Uratlfco",  WA- cri'ra Gtu<'c?-t<" ünui'o»»,  '\7unkxvunirtr lico".    Lo. ". 
flwuc!cntr U:uiif;a" okeslr^n "strikon" Cc etnccrvto.l cio en 'Jcoao 
kolc^ioj, univorc itrtoj, kr-,1 rltlorriejoj Jc In catreveno c?o lr  eniro 
£OJ.EO:IO en la prance r.ilito.    if.ü Ir. piel konaervatcU-aJ kr.lkuloj cir- 
kml vüi', 00 ntudentoj ¿orlacic cir.5 klsco.'a kr;i kunvruic en : olcna.1 
cere onioj por re: orici pri ;',":crikr\1  rclc-ato*, tiuj rortio en In n"- 
lito, !:rj riuD r.ontri nl la vcro.1 recintoj fio nia "liVcrr" lonco, ko 
lr  r;ti.'rrntD.j  noni-l%ru"btercr: rlir.n nil it on.    CiJ.iu "Míí!:o" crtr.c 
epecialo crave cue: Si tiu jrrc, kirn on: ¿wc voet or.ic sen ir. ajn 
¿abato OT?,¡0

,'Coa;~rr.er'« por lr C1I*:3G:>O ¿0^,200,000,000 e.olorojn <Vr: lo 
pvoki ira^por—lrvlcirc "propare ¿.«So" i:oatrcii r.te'ronto, nee ci'oktivc 
p^r ofenniva r.ilito on alio  lonco. 

/•LLP1: nko oni vic.r.c .roponojn 
cc en kclkrj ctr*.r>J, en ".'.inner, otn" koj 
Jc. cot a. a lr  ¿JIOJ  Porta. 

.'"ce. Ir "recta orneo rnkorr.íí no 
vcrc clckunipi.    k'cj  In plo.iporto cl tin. 
cciao kontreü Icio '.ire ti rim o::o:v:ion. 
nltaj, lr- cole bilio kiun ili ricevdr.    : 
cl 3u :r:lo.',  k*u."  r .ai-tcaar fv.'r.te rl ti-:* ko;:o.;,  kin:i -olea ciukooto 

ror lr". orirrfcn port;', o >' • "n '•..Tono, 
r.n "' i o c o:: r In ' ,  ci ti'. I    J .-•rtio 

ric.lnotic ruficc  lonf-e w 
, kiv.J  jr:. cufcric r.ultc no 

.Hi crtro :r it-oar ;~c  ioPor- 

pcnoi-oo klari. i nl ili if   'i'.uocion, :.c¿  cic tin;; l:o oj rcr.kontoo la 
kontreürttron <o lr. nütoritrx,o,l, kiuj en la *irl:rmc putrr. pclitike 
favor it ir: r.  ri't. ,o i.f   ;> "\i?T  ofico,  Inii 3:in c'n ^olítürr nr.rtio 
enoficiijf.:-  cir.;;n rr.llcojn,  r en ricareo nl tr.S^eco,  cic i'ai^r; ti >zit 
!-:ion o.l ili oiV.onr s la ^olj-ti'/r;;!   >''50PrrrM, Irin.'J rier? elo^rli^ro ner 
lr. iiolyo eo la r.cono £.o la GLK::I<:C.¡ ]:r;;.ltrlictaj  intercr-oj, ".:a¿1 l:iuá 
r.:o::, n tuve,  ol;rr.c rl r:ir\1 r'/tro.j.  "'Jim'nía re oni rcrJ-rontnerc 
lr.otate:r?o tic'n an^ Irronicr'o.in, Itir.J:    oni 
pro tio, kc li Ic.-ic lr  ant rutero ion ' 

•nía 

ni cnicrvceT'i^ic r.o::on, niir 
lr. üfianí;ílit;rlí,J¡oUn Irrite cur 

la  :;tratrr¿,-rulo, r.ü !:c  li lcf;ic lr  "I;;.::laro \-ri : cr.i O;K nc:-:coM cr•. 
lo!:c.    oni r.cr_>or::c:nr al lc!:or5.nto,i r-.r.rr.rc'i ,ie "I'ry hcmj" (la vr: 
O.o rxijo) ln.jn pretcltcto, 3:e ili o'i.r.t-u'ccir In tr^i,'ir:on,  r.c   oni 
hr!ltii;ar  yin.n*r.ovon en lr  tut a urVo c\-ci hDroj -jro r.ilito. :rrrco, 

V/£-^ni cc I:oz:-.ncot; .'Ublii:! r.tn'-i !:a,1 Uliv.ortc 
irinj hlopoclaa xiriul^i If   I'^joriftojn.    I.n 'i'm-.T.,  i;,lo" 

(oni víí.r.-icrr. (:rac:ron, l:rj 

ti ::o:;o5n, 
t r. oni r!*in 

n rviirr-£j vrr rr.r. 
     . .n  .>?.;r'.v*n, !:iuj 

io—ci tiu :aai; kun la n15^.cf.,(•ol, cc ni- 
r.it.uXJn, kid ni <:irrr cM^nrcrÉo—cr.on- 

*oia- 

r.'Ofto r: 
"tr.rrcti ant.  iCutJu:i*ciln  ioni v: 
cur lc•  ko: 'jon <o lr. ntrkr'to,  I:r 
el.-'LuicfC fl In c-' ritn ko 
Gruloj cctrn "rr nova r\\C.t\ 
ccrionc  (Itfc ¿net en ole co tin rn curtan!).    U:iu cl la ko. ;oti 
: ;anif:rc traktila;?, :.:ortinf ka.i  !:c:-13:a.Ji  rl la ( alia j vc,r"r .•"-ic :ic vc- 
ea::ir;or..    Ci tiun trrJ:tr( on cc i:ontrovv.iloJ hi rjovur; •-lie krvrri 
kun lr trclctai'o (x kontraüuloj en certa centro    .uropr   rr-^no, ki:n 
pro rer.'.fk-t> rl 1-    c-..:.:.v.v i: .to, :.i prru-ente ne irroo!    1'ir .* :ot ,)C.oj 
cr.tr. n    hontoj por nir   tutr   Ir.'u'o.    i'ei   oni no    lu vzn tro--.or. \>c? 
la :s lnovr  £rni:r.crro pri  1'   lm< o Co li'o. r. co,  ^n'   ne pin kr-ocac 
la cia:.rn kontraii.. f.oñ^Cc lr /; .orika V'ivnivelo rl tiu í'c r lia;;  lan- 
cloá.     .'Jo alic.-i  lanc\o,;i  ciar: pli ::' ll:a:¡o vivo a ol ni, tia:. ñuntcr.ie 
lr. rlic.1  1' n.oj icvr.r; er.ti  en vrc to^-v.rr.  aituacio! 

.';:?:•'    kirl a:: via   lanfo, ui "l ti'   T;   X Y:LO r.cvan c'.o: 
konvrr-'U.? t* li lrj?:rrtcloyin, !,:i::;in ni ci tin nor.ra "truatr".    Uni 
nntau ¿uc'ic'-kvin i'aro.i v >c( o:u   I'oc-i.r.la lrron kontrr >"*  ili,  rcc ov.i 
i:.;:'. .u.lve  l:i-if:t:lr. pri "i.    i'.aj c;xc l'.TTt  kic: • e-->ficl""a  la  "r- iko 
cic la    ."o olo",  r'rr.-:iklin l-clano    '>or.<'.velt,  oni  tr-to "'^-o.-rac pri *i, 
uni lnr."-;--ric la  ";;rj;",  pri kiu vi vrrra,':-.e le-;ir  n\ viaj    r.:-rt\1, 



\ !:iu ccvir -<\-uUci ir.Curtrion l>vorr-rl In lr— V: 
borJ.ntnro,  GCC! kin vr.-ro nur pcr.crir al 1:-. lntur-trilctoj fi'-:i r.a- 
lf.jrojn I:?;:,1  _.:.e: o.':.!, ':!•:. Hi nc plu i:ovl;. rsr, ;i .ri konkuro !r.:r. 
ellr,5 intcrc no,1^/'rirl resulti^Io. ke In lrborSctPro r.ntvto oil r.-r»l- 
::iuli.c a»iccvio,  ku,1 ke ir.  Ir.cur:tr.lir:tr ro pll :r "<tc profit'c. 

Volontc¡;c ni korcktotv van rn "inn Irtcroa,  r.r.c. cc po:i 
nur t; i ronrtoj vi pavor ckriT;! .-oner.'rnn, vi entre r.cniulo!*  ::l 
tone I: nocir:, lr  u;tr-n r./ liPCil'-Con Co It: Q:i;la li::.;vo—:r...,  r.". lc 
tij trolccs lo: .i.tc!--r.c ri nc konccirr- lr tutt n iirlfccilccon, r.l 
c-lrit-riaü pll t>cr;c- povrr ju*i pri Ti o.l lr. o?'..i:*j?rr. c:\~'  prr-;lento, 
rraltcij el kiu;] n ivc krccLcc,*ke kor.oj en rlinj nacl,j tio.lcn lcrni 
In r;'.;:'rri lln.;von,  kr.;t ki-j nc:,.i':,3. povrc írcr.í kinl "l'lnr cieno3  povua 
icl r.'n "ro-'itrauc-tii'-i In *cncrr lr.n enl'rtoiitikSn Ce la rancie lin-vo," 
kiel 5nto- nncia.    Pro tio oni tin; '.r L;-ltc Intcrnair-ii   pri ^cocrnn- 
to en Urono. 

Po-nkulpi/'U ••"In,  !:o r.l tio*: r".iltc Pkritla .'rToronto,  red 
!:if .    i vol^ r.  Ir-'bili,  Li n r:i  '¡u? pov-r:  I'rpcrrnto,     ro to,  kr   r li- 
lilí; ;vc or.tr e tro :.c7J'rcil< .    . 1 ¿cvr.c cirri -in r~*¿i kont rr-': ejxro:}, 

Ccloii cc  q;w. j'r. L lu pcuCar.t. 1er cernieren r-  nckc Cc ... 
Bcnnr.,  II rt-  ccnMc V"'il rorr'.t rnt- c lor. r.r-illcurr.   ••rc'nicr-tp. 
J'ci cntcr.cu clx-o bcrucoo . Cc I.. .'r.crr*?:,  'urlout Cr::r  1-   coavrr- 
er.ti=.;:i rvf  ¡;.r.<-.  - vxicme dtvC-lrnt: , ci ¿trit r.ce prcr c *  fcr cl- r.." 
In  -oiiCconlovrpuic.    .'.»£•*  i-ecu,  11 y r.  cuclaucc .iourc,  IV-ntholccIc- 
•.ckcconlofrruc,  rue  *c. lirri pr-:->("r.r«r. l'/tc".     ~c vis I

A
  c'ctrr.r i"". 

o; r.r•.'  t'crit prr 2:. 1 r.rrr:•';•:.    Tí  "fnir. lc lir'f avee l.couc:.-p (. • li-.tcrct. 
Je n*ai rue .¡nrcourv. lc l".vro, :.t.3.ñ .""•ri f'i^r trcuvi for trórorr:! 
Tr.v orxrvplo,  {tn:-: pc*K'. poCxo vvrr jra Uer.ica r.o::t %rs-t ?- frit 
CVJCIK X'Jiti.- .     ¿T: ••  1< •:': x t :•    ic.".: 

i>c vena cr.trr; vlr  ocn», 
via nc i'o'.-ccira rl cr:;i'er4»! 
JTc rrkvrr voló:! tu;" n?om:r. *. 
IlT)lio jnr: ntCGtrc, 
kc Idoo cirio:    ":';r,tu lu •»". 
knj lu.* — Tir" ntm no tctcc! 

iVJuí: pino 2>lc.ntiic v1.rr>or.3. r.lir. viro, 
]ca lr   -cirino,5 or.trG I rlriCclc.i, 

IM koi*vo,i cur lr pin» I;our:trtir. kun olmlro, 
ko lr 3:o:'::iko.< cctr.r tro rnlholr.'. 

I*1 "r^lvntion /ar•-:.'••* ti tío n Uro^o rrkrit or.trr. ^lcí-trrto 
rIt1o"üt1oIAo. v..ni cevr c kenfori, kc ill cb3c f^ rir vultm bonon, rof 
lr. .'.otoco.i, kiu^r ill u:'lr. or.tr r repair ,i. I "r ,1 n-r.tr. •. x> re- lr. "!r.l- 
vrt'on /.r y" nc pover, ::ulton ¿.'rri, por pliVoni-1 lr ritv.rc'oru Hi 
nur povoE; r.oti ió::. en r.riirr;iO era* In vurxojn, lr- vnin'okx rv.:\ 11 i no 
}X>Ví: caniri. 

"/occurirt"o la   ;olico on \Jr:ijno rjc:: Cc lo. no fnrif:if; lr.  ilo 
Ce la -lolitikirtCi.:,   --::o tlo, kc la policofic-),!  ct.t'-r an'rü í:.\ú> 1<- 
wG".i.jilc cyrtCM"     (lr rctr^a rir:tc:o;    ori Cirro rnr;le:     "'.'o the vic- 
tor V.olo;v-a t;\c  npoilr».'»  (Al lr  vcukinto <•   o -'tf. iinr:  lr  :•:•: Vtvo.;).  Lt: 
1:0110 Cc la inC'.ictriictoj  clcirti.vrr; It; politiJ'a.ir. ofIcint:j.ki,  kiv..1 
rlno .P£.! la policcnc.ki r.l llir.j  oi'icoj.    irr.tivc,  la    olico fcrr.c 
t'on,  ::i.;n r.l II    ort'ovirr  lr.    olitiJr.'.cto,  kiu ír-ü-.icc; oler r  r.l  ?.a 
l:iCuc:triir:to.     :':r.c. cc en lr  policr.ro ertr.r  "r.rpít".     {'lio trtr.c, 
oni : ic^vas :.o:ion ;-or ru' krlti ruloC3'.-c r c'.on,  :-.or nc i'c.r: J.(.;i bcr- 
colo.jn,   ;.t....)     i.ckvc,  la polico nc :v.:.y   .r.lkclpr.r  lr   1? •'. ;,r'rt; : on 
cr. ix''.:. ;i ala;'i .v*3l:r.i,  íV.<.  Hi nc p; ?•:'.cauc r.l lr   kr:.. -.:loi  c ':\n:i   vivi. 

kilrto al lc  ":•.' .:rt trrr:",  c:; lr. lactr  tcr. o   : 1"   h-vrn : ••.!!- 
tc i^l.li -'• c:.lrn viv..in,   •••vo tio, '¡:o la :;rcia l:ontrr.-':krl nin >.'c- 
'p.rto cuto nuntcr.ipc o.k-.:pi*rr; pri tio.    :.• j oni  .Vi-. noriift&ic lr  plo.i 



-4 - ^2ft>) (/3 
rjrcnCnJn rü cntrrcoricio ilin, re£ lo: cl¿;rrm.:nj 

Jrrlr, inloj proapcrct'oc,  a-ub^lr  ..-roto'rtrto Co Ir. polico! 
J&lcte ni la  lc*;a já...procreo j,  oni Jra rtribis *.ulLon, taj 

r.i nan no tuto Lone ¿or ic el :J. iCccn   :rl ilirj ;;.- ll-.onr.joi,    1. i traen 
je;.; ton. nece Culi pri la arise, airt'.no, ::r!j r.i nuntr pe ior.ote Intlinoc 
el lr propono, l:o bni nrvu profcairJn rfotir.r.aojn, Tciujñ oni oflutrn par 
tiu celo,    5r;t'.r.e rl rd, '.mi* i o etc     ->li Vorr   ol ^cto in lr  !:uU;toi, 
eulrxtl In cortón to nt-urrto rl Ir ojíníoj Ce cr! xu rrxtoroJ, tiujn 
nocvitcVlc ir.í'l'*ac clrj" vv.tr?.¡v~oj, í:iu;J tonpronr-s r.t>oolntc. pri pci- 
tologio .nonion.    111 povrr, t'.or.i prccIr.Ü ce: :c bor-rn vcrfitton cntñií 
ol r.:£l lr frtto.1n ol -.>oeto. 

iin Ueono lr, "¿leva cerctaro" cien cirteüflriTO tri: piroceeojn, 
kicl cviia;] hvnccj or.ton.    Ili tlonotf.no clurntnr e publitiri lr ?lot1 
etrjn eotalo.ln Cc. In e-Ccro.    Ill tuto cento: .pete eisercrc lr pic.} j.n- 
ti:.r.5r: tlotrlo.in cíe la vivo cío cinj tonccm.rto.l, 1:^5  ilin ptibliti'-pc. 
Tier; o:ii plcj  ".:onc povln rir.nrti cc 1"  jinnpt nnn- iroccco.     Uatic tr-u- 
'¿o cc I:'i;n.i  ro':-:";.:'T':f.'.ici.o."]  Co 3.*\ co'?o Cc 1°  rcntcl-ilo:",  In.    .. ic.i  ecn- 
ctrupule el Iíí enerita;! olt.oaleto.i,     i'liar. i';rncolph :>c-rrrt,  i:c 
Charleo linCbo"ct taj aia eCsino taj flleto fie vio   .'orla.ai ür onon taj 
VCtUTi   i'illJ-lU.ioil,    ..^••':;.i^i/^ 

'cfrr;*" ?.nt"v'irno ciu;-n -n In. elflarafio fie "m/piloj";  la 
ccncc 
001 
Oi 
lito cluuotte antr.u oi onliti*;L   x>r certifd, l:o cubo no cetco ia Mta ¡uniólo." 

Li !-o :c:i< in tr rieron nntc? prccir.ru kvincot jcroj, tnj 11 
unu ol oci'ej  influoj,  t3 uj  :JC11S Ur-:>ri:)n en In . .ir•• onn-a: :e-ritaa 

"  tiu ^rcetau i. nlitlc -'.in nn r-ilito ]r..;n ;vtri!:o en 1215. 

-r.c: ?r.z arn."'..'irr"r ciu;n -n m oir¿crrco no "ri.'.-7u.Lo,T";   xa 
ennoncojoj, !:iu,Ui li publilcirjac, re: •ei-oricao al oni pri la rxlnov j 
ortictin-" Lrcrcrr'o, b?j ':iel inu r>l lr  lil:cr-ln,l crr.ctol plaribis 
iitaü nolonc^c:     "TiuJ, I:iuj* lc-ró lo •:orrr:t-jixr:ir L).1nt  r.orcc.fi nub la 

cetra 
. iliton 'an <^n 

ulton i'avic ^or pu"i nin en lr  Orr-.nCan ¡:iliton. ::rj c.o 

•¡? 

Li f 
tir-:: :¡cirlr.. ccrio prin.;-! rntrü In pi-bli*:o lo 'Tlnvan ¡jarigei^n", 1P 
r.inr.co pri nilito Inm Jrpm:jo, aforo txito nccblr  no la ¡;¿lito ca- 
tar Cofcnr iva, tute elle cc oí"cn:ivr, tion ;ecrrt ¿osirae, lriol ro- 
rtporontanto fe ¡;^rm'r,-' l:o;pitrliato.i, '.:i'.i¡ ::nlte o?.'"uc Co milito, 

. in rnsltc tr?'n!:vil:"»;:ia v\r c!c ir.l^ro, l:o vi rníT? catre 
"ruculo"; vljí ti:-ir cele  fo'!,tírici vlri por :iia "rj*;ecow vitiT.irJrto, 
Cc-c crtrr. !'.in fina koiivinlro, kc ciu liorio en ln  nursr^nonc o, ICíUTC- 
rio::c tona ice rae la aiturcion, c.ovrc cati iuapcen ruf;a 1, tlo,catn.rf 
te le Corre Cc.-iri tej lrVo:-i por lo cocerlictn ateto,-re no laü la 
icocelo Co la í;ovictr. '..nio, rfr.ro tute noneccre en L¡eono, c!^cr:plc, 
rl;:c:tiai;. rrrx irc'.-ta.    uní  nc criar, la re ->co,ínt >:iu;in on:l ur.ar   en 
üurujo.    Mi Cirr.a, ':c oni r.lírri;;u la r:otot'.o,j:i el la aiturcio, te.í 
Tro oni no i\rllr r^'iCc t!i:".:, to nur pro tio, te oni »" Cr.irac la colon 
c.o -iuouj'o, te oni r.itrü nopro volac cnctoncuti cié lr.  res ajn üxtoC.ojn 
*ic Ir- ^loj ralc^anca tételo.    Vio catan ctultr r!-n;r.o.    ¿Ir.l la   :1c¡ 
inclicri.r.a mearlo Co tin ala.ir.0, catar, la cliente r.nteui'.ontlu-. o, te 
lr. alaií'.ato catan atnlta 11 r.on.    I¿?  r/.-hvc tepitrlia:-ano t'.irra, te 
coei'-cilicto,-*  c;:tr;.   ".cpiir:;: )J.    ". :i tirar, 3:c lr  iüc; licto catea le 
plcj príJrtilm el ciuj ]-;o:.oJ, to^ te la Iy.pi1Lalir.toJ pro ilia r.rl- 
lc.r vice aubpre: .0 te aiaj !ain:io::oj nur pre  rrra cien ..rojran tetruon 

.1^ 

leal ion por ln córvente, le:taro! 
I.'nr tcl'T.í c'e rr.Coj p'.-i via lmc'o 

•ont'i: 
w0u c; tr ;•• I*;c!ir.rala ti:..o *.n r.t;r¡oclCiV::!:ujo, te 

atatoc, tirr: 11 volra iri t ntrrü :,'uau;1o?" 

ovoa rea- -iu.f1. o' lo vü. 

itlcr vin 



III cclrr, l:e tío or. 
botoMr. c!a-:r.néo, ccG co vi volo.r. 'ri nov^:; roejondl, T.

1
.! n-ilte. fcnlrcr.on. é. 

"Cu r.ttiímtoj on vln lent:o enter. a!:ttvr.,1 en nolitllT j rfcroj?1 

"rrolrniriur.e^lrlo:: ¿n '.rporrntirtoj, en !:ior: do lcrncjo.f   ~ni 
inatrur.o l^oorr.nton, Si: ol'Iclnlo nil no, !:#t.i>.?rt 

"Cu on:l hrvrr. horiajn lln¿'Jvlnti':r>.,1n hurr.o^n ce V*  universl- 
to    c.:i . rrlir?» 

Jen r.u.flcn.1 Sltiufo.lr» 

Jon rlr. novr. oCroco ¿r-novc:    234 ":orth filicritfrn iiorc, 
> Pco-'iu,  111.' :»oint  'J.   3. A. 
\ Poet ;:im r.i :n;in \ol:u:io on provicl-nco,   '-'Xvx'c I^lrnO, r:l 

i enríelos nl vi •.i;-i rtlrcoo:; tic,  kic ni cctoc- vcrf'a.ivic-   xx;t  lr.  li.c Co 
¡CCiJut'. .ceo  dc  ci  tiu  ¿Vij'O. 

Cincore vie. 

1 a*/ 



0 
HID rorcr;t Avonuc 
Ann Arbor. Ill chima 
la Dim Co .fullo,  1937 

Gclrmrrmlojl 

13:clc lc unuc trciji!:a :aouc:rto Co In fcciotc ribclo 

Iron'crra" lc ltcitirxi roc;ictr.ro ¿o Iliopcnujo, c!:Co lc 17c Co julio, 

lore, c!:Ce prcül-rcÜ unu ¿aro,.ni cckvrCnc Lion oblo plcj fifielo 

lc irrCo.i i.'c rTcr-jj cr. i;inp^iü¿o.    Per ciuj cbln.i rr:cCoj ni 

lrlopor"-" Cis IciTii r.::urrte ".v.j  "-urrtc Ir.  ver on _ivl oivt ::ovr  olz^'.'.r.'fio, 

lc !:r.pitr.li: t:. ,;cr.ct'i'o Co \':,o:io, I:lcl tiu Cc lr. r.lir.j Ir.pitnlis- 

tr.j  Ir-uCoj,  Sir.: :?ur:c  r:ü rr.lcc reprc;':xr.tic lr. r.fcroa.    o;vi ::rrr.I:- 

tcrlsii: lr.  rcc.intcroa, klcl lo^rlicbo.jn, l:oj lc ribelulnroa, ':iol 

"incurcc-ntC* cíí cc c:i lc nrtl'-ioloj,  ':iu;i-.: certn rr.povi.icto, Cn.rnoy, 

Co lr i-lcj jrr.iC.r i:c.J jl<;,"i iuflur. TTfjoan 'endurarlo "I*ev; York 

7i.-.:cc",   c!n.,i"LT.r;, Co la territorio r^/itr. Co In f ••nieto,),  lr rccic- 

tcireao.'u, ]:icl '^•tCuluja", '.:cj lr Pvt n-ro-c.noja,  !:iol "larciistoja". 

Ssfi ni rcfr.ilo locic In rrporto.ia on In so-znjan orerao 

Co lr  'ro ::ij;ir/br  pr.rtib oi Ucono,  la rt:*cv I'r.*-: on",  '• iw !rvr.s '-:^1- 

I:rjn rc..;.:lrj.: rr._;Ortii;;oja en lojnlictr- tor it, or io,  ltvio,  !:ir:: 

ajn vii povis, hlcprnn.Jn ¡nsctoj.i, Iriu.la riccvic cniJ.o nic, pro- 

fenoro Cc In hicpc.an liacvo •- a oi tlu uiivrrcitrto.    ¿otl c-'Cr In 

riccvo Cc In uauc nu xro do "Popoln Frouto", ni r.viCo r.tcnCcclic 

Gis clvcno Co lr prolralna nuacro.    La tono do lo cvtiicolo;!,  In 

boleco ¡:c,i flucco Cc In Ilrperrnto-rrtilo (kiu corto -i.ntrr.c, !:io:i 

oai povrr: inri, I:ir.:.i on:l r.irr'iV.nn no pr.-r lr.    ;r.lvrr ir  corl.v> j:r.;" prl 

prlrj  oííío::in::oj  Co  "i.'itcrnnr.ir." rjrnnn:a:ulrro,  roc"  por lr ":oro 

•:n,1 pri In nJrtuolnj  o!:n::i'.*o,1  Cc :iilito,  '::lu per ciri ««.IrvoJ cblo 

onto?:; cc pli   '.onCrr:ur  ol If: IloaC: lilitn),  cin;i  Si ti'i;i rrpc'r't-o.i 

Cc lr  aovn   ' r.r.cto frr.plr;  • ..    ir. r.oro *'0.vCo:it  ncMir:: rutt.iílo o¿> 

turitra per !.< •• r*o Oji. lr  n.li I]npcrr;;to- rrx-to. 

POOR PRINT IN ORIGINAL 



!t i^") 
Kicui on In nonC.o oiil for.*; c noven : ocion Irr^fnovon 

civillr.o:i, !:íc.i on lr    ".one o 0:1 ur.rr::tc..or tlcti'il lc l:.ctr.:i poct- 

r/lyivMi Co  Ir    ;c::t:po::rcc  iV.-Sifi:.:o,  !:ir:-:  : n lr .i:;:u*o oni  prcprrr.n 

Ir cih'j.vozi (Tc :xovr tr[/)t ):\c.; ni vie! no CíI^.T.ü ill on civ. Irntlo 

lr r.i,;:ioj:i Cc In !:rcr":r( cntr popolr forto,  Irin-: ni eiu¿i, *;iu,1 

hrivro 06 In ^nlru nui* C.o:Avo:i jo noclo c;i I:lu Siu cl ni povoa 

r; 1 iu:~r ü trovi na:.' oolruj'ccon, kirn c:lu olrr.r.njo ri! lv. Inkto tie la 

l^i;;_v. .f   : o_,')L > :.'c'".uc  i-üTli.r:; I-"   IITCOZI tn  lr   _o-oilc.vi^o • r_ nir. 

proprn Irndo, !:n,1 tlel reírte efllrnn cuv la ir; c'on Co ninj proprnj 
iv ,1-/ 

vivo;,,  Mm ni lr ploj ciTncV naivnto on In none" Mí-t o^io oni *on- 

Mlr.Cc.cr.c  . ri In nccoco l:or.r:orvi In notitrr locon cc I-onrto inter- 

nncic rrrocio,  ::r>nrc;-vl In Gre,cr:.r.ciccon Co In ICer-lictrro Inter- 

iificii: "^pci'r.^tir.'tr., p:/i lr noccco rorrrc oviti ciun r¿!:i c: vi! iron 

en riciT.ro,  ":Iu chic no C:;L.T; tizv.-. "-UIT., !:io:\: lr. lucrl'.i'O Co In 

nor.iltr Icierlic"Lcro~c:i t;..._,o,  -:ic, 1 clu r.zin coco r.l lr  c".c':ct'.xor:o 

fo.vto¿ o:i lc  :-:onc.o flenlzo Cc lr  nc.t.;:o':iT."tf¡J" ;>oto:ieo,I I:rj ItTcrl- 

iír^i:acj  inte;-. •.: cir j  izu.'Lt -ico,' :mr :?o: titeen lr  ¿fTi. Cr ."n potrr.cozjn, 

Iff!,'] pi'opni'nn lr.  t otzvaon Co f:iu C'DIO :.-o; li.,1  In  * c>:;<'.onrtr in !:rj 

nultcpivvxrolitr.'n "iccnlo.ln" Co r:u;r)crnp.ciooulrro",  ,1c tc ?o hir-m. 

ciu lilji'iTlv.lo   (vorr ril zxrczoriltn)  Ccw.o frj'i r,±rv.   >le.1  cMon 

cubto.nl In :tntomncinn   >o.ioln:i fronton 'rontrnii la i.'orio,-* Co rena- 

ció tut. loz-Cr,  en tin to:-.po oni pd'olnCrCr v, pvi noitrr It c.">, pi**  In 

nccoro Iron.oervl " :r lvr.r. :r.n" Impon, pri In noccro '•-.V^lc-rtivo'* trr!:- 

ti In :10:1c"! nit uno ion,  .»:.'i lr. nococo iviti citni r;]n c-.v.üxon r.n cít- 

ete :.•-'.Ico:ir j  rfcro;!,  pri lr. ".•or.clronrtn rCr--•:•:,'Co Cc ;.'cort~c  V.'rr-'.i:ir> 

t'»::, I:c ni ^ri'Cú ;-J.:\ ijontrrtl cniT.tiri-j en lc r.icroj Cc lr. nrlnovr 

Icr.j  Cir.;  Intel'.':vci"(!lr.:it:   ..¡. cini'o .jai'opa.     Ciuj:i Si tiujn lrctn.'n 

cC :o:•'..>;!: 1 oni povrr. ci'.itr.'-o  lc L.,i en In oricirlr.1  o:.vr no,]  Cc lr rain- 
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tena inCactvln Irr.j í'I.-icncci híoiTz.v.lo en Ur.oiio.    ücü íjunt-c on tlu 

te ;->o Ir;  ?o.)ro'.;o:;tr;'.L^,i  Ce tiu xccr.i'.:.Lü . \o:iti-i: clon c;;.':.!! inter- 

eso:: • .:: li 

noven !o*o-. 

.1  i á cTcroj  c. 

nc-i:vl< r'vcr.o. •jr- 
".i;]o,  rr::i(?c;.;r ::tc tiv.voctfonic:i 

r:¡ íli    l::.c:i *r.;,  ::c e'.''r-  oni 

rr:u :\-, el nor. •> ?:ol;.o:i "1 lo;,iti"".r\ 'T* ce ;;r",r.r:',:rfi o.tu loné'o en ln 

none o vol'onívL.o ¡"ociotc-vo ca ;;ií:_;r.:\u¿io, *J1 ciu,1 l,^..c..•:o]~:c,^aj,, Írm- 

elo;] c:i X.-- ::VVíOO .lur t."u no tío:: "ccnol-'r.tnj" ecc _J1I cincorr.;" i'crlr- 

>      " c c..' • .1-    nc:i 
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^ Al Sim je la datreveno de lia naskigá tago: 

Post unu-du dekjaroj 

Kiam pri viaj faroj 

Antaüaj vi meditas 

Pri ni kiuj merltas 

Memoron tiam de vi 

Kiam vi ekas revi 

Pri 1' 'tempo j forpasintaj 

Ne estu eksigintaj 

Amikoj la malnovaj 

Eo ja ne' tiuj bovaj 

Kiel »Brick» la dorlotulo 

De 1* Smith, profesorulo 

Kaj pri 1» amikoj rugaj 

Kiuj kun krioj augaj 

Poste post barikadoj 

Kun vi en bataladoj 

Baraktos kontraü. l'ano 

De 1' acá nigra mano, 

Kiu estas envere 

De tiuj, kiuj hitlere 

Subtenas nunan ordon, 

Kun gangstero¡  Ford'on. 

Kaj nepre ne forgesu 

Kiun ciuj konfesu 

La belulino carma 

Kiun ni nun kun larma 

0 
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Adieü jam forlasi 

Devos. Sed sub l'emo 

al troa parolado 

Suferis ja 1' poemo 

Kaj pri 1* naskreveno 

Via nun necesas diri 

Kelkajn vortojn: 

Mi volas nun deziri 

Al vi multe da felicaj revenoj de 1» tago! 

Í S) 

Verkita laü sugesto de 1» Marston-Hall'anoj 

super piado de "corned beef hash" kun suren 3etita ovo. 

Do ne tro multe kulpigu la poeton, se la muzo ne sufice 

multe ridetis je li. 

Je la trideka de majo en la jaro mil naücent tridek sep 
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PRIZORGU Cl TIUN TAGON 

Prlzorgu 81 tiun tagon .' 

Car gi estas la vivo, la vivo mem de 1' vivo. 

En gia mallonga dafiro kusas eiuj variajoj kaj 

realajoj de l'ekzisto via: 

La feliSegu de l'kresko; 

La gloro de l'farado; 

La brilegeco de l'belo; 

Car la hierauo jam estas songo, kaj la morgauo 

estas nur vizio; 

Sed la hodiauo, bone travivita, faras el 8iu 

hieraüo 

Songon de l'felico, kaj el Siu morgaQo vizion de 

1*espero. 

Bone prizorgu, tial, 8i tiun tagon.' 

Tiel vin salutas 1'auroro ! 

El la sanskrita 

Summer 1932 
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BONA CIVITANO? 

Jes, 11 estas bona civitano. Li studis la 

historion kaj la funkciadon de la registaro de sia lan- 

do. Li. solas pro kio li vogdonas !  Dura sia tuta vivo 

11 Seestis pregejon--sed tio en si mem ne estas pre- 

oipe laüdinda. Li. praktikas tion kion al 11 lernlgas 

lia religio.  Plue li toleras fiiun kredaranon. Judo, 

Katoliko, Frotestanto, Orientulo—Siuj estas egalaj 

antaft liaj okuloj. La Ora Regulo por 11 ankoraü ne 

malnovigis. LjL. Sin praktikas en sia.j necocaj rilatoj. 

Li kredas al edukado. Li konscias, ke en 61 tiu moder- 

na epoko liajn infanojn li devas eduki por pligrandi- 

ganta libera tempo. Li_ edukas siajn infanojn por la 

estonteco 1 Car 11 mem ne 8esis lerni, lia scio kaj 

kompreno ne estas limigitaj per mallargaj naciismaj li- 

mo j. fiar li sin kurigis kune kun la tempo 11 konscias, 

ke la mondo plimal¿randigis, kaj, ke li ne plu povas es 

ti nur civitano de unu lando. Li estas mondcivltano I 

Sekve, li kredas al kaj laboras por kunlaborado kaj kom 

preñado inter naciój. Li ne mokas pri novaJoj nek ob- 

stine fermas al si la okulojn al la progreso de la mon- 

do.  Li estas libermensa 1  Li estas bona civitano. 

® 

1933 



LA SONSO 

A, por ni grande estas kredi la songon 

Dum ni ataras en juneco apud stelrivero; 

Sed pli grande estas trabarakti la vivon, 

Kaj diri Se l'fino, "El songo la vero i" 

Edwin líarkham 

"í5> 

June 1933 
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"The  rr.aJor1.ty   nro bed." 

--Plato 

^) 

& 

» •> * # * 

"LA PLT''TTLTO ESTAS T/ALFOVA." 

--Plato 

Sed tio tute ne signlfas, ke estas necese, ke estas ne- 

evlteblr, ke £i estu ralbons, ke Sar gl esrtlr kaj estas mnlbona, 

ke ?-l 51 am tiel restos.  Tie kus*?s la espero—se»-, la ecoero, la 

vivo est'is senutlla, sercela; or i J?": ne hsvus 'ca.u7.or: ;or e'rzlcto-- 

raison d'etre—kaj ne havante ral son d'etre, onl d,evus Sesi ek- 

zistl—eln mortigi.  Sed tio estas tute ne akceotebla '¿eltanschau- 

un£.  Tlal ni devas havl 1? esperón.  Eble tío ne erttas tute lo- 

p,l'ca--sed ni "nkaü 'navas kauzojn por esnerl: 

» * »   ;»• it 

Older civilizations perished because the remnants (the 

honest followers of vis-'om, the followers of Ewertr.ess ene lirht, 

the aliens that sorl^f- from every clase of society) were too smell 

to be capable of saving the"!.  But In -odern tl-es v.1th ever-Ir crea: 

lnr populations the problem Is different.  The remante are m.'jch 

larger P.WC  have a much better chance of saving the state.  C ir only 

salvation Is l^rrer and larger remnants.  (from Arnold) 

* »  » * » 

Kow can these remnants be continually Increased In size? 

There are several methods--the ones most' applicable at the present 

time are (1.) eduction, (2)   eurer.lc • arriares (to increase the num- 

ber of Intellectuals), ("*) birth control for the lens i-.tell h-f t 

and T;or<= children Tor the "orr '• tellirent (whlc' w >ul. pecei:c it-te 

a comolete reversal of the present situation).  Tn this way our 

civilization -ray be saved nrom polr.r the way of pant civilizations. 

4/11/5* 
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L A P L I son PARTO 
Ü¡[\ 

Lor-.re  nutríta .Je  eeneroj   senlimaj   homr^so, 

VI  klel  kolere  oil   simian nutrston reo-jSas! 

Krlsto. in dir*e,   "Ja -estls 'del  ?llr,l   nur homo; 

De  1' fiiclo  en  neko  nenls. .1u?lcto  v^ln vitl?.£ 

vlvr. 'ir.lrtc   nú"  Úi •iv. 

'Do Itlsl   prl Krlsto, ;oonds.s  vi. zorrl  rr.l devas? 

Je '•;o  ne   •~lu rir^r'-lt^.   mln 'il^l  deteni? 

trutol   cr;y.l?n ml vivu  ci viv:<r. 

vl  tlel: ISt? Lrl: 

Zh vivo  sila >lte   c'- 

Cellpu!     La   i?   jurista  ;~,e  viere  ;:¡lr:  pn':i, 

:.:l  ml?;-:  ii-trrr.?n  jurist or.   pll   str'.'tte   o"beul 

5e Krlsto,   simile  al  horno.! •.ur hi. o 

IlO'Odu ~5 -,o  si- -A   ifu! 

>tt: cw Dli 

¿•/lA/3¿ 



Plugiloj de 1» kantado, 

Amaton portas vin for, 

For al l'ebenoj de 1» Getngo, 

Jen lolcon ni konas en bel1. 

(^ 

Jen ku?!e.D c&rdeno ru£;flora 

Kviete en lumo de 1' lun'; 

Fidelan fratineton 

Ateneas lotusflor'. 

Violetoj ridas, karesas, 

Rigardas al steloj en alt'; 

Rozoj se3:rete rakontas 

Farfuraajn fabelojn al si. 

Saltetas pretere, aüskultes 

La pia, saga gazel'; 

Kaj Ealproksine murmuras 

la ondoj de 1* sanktriver'. 

Hi tie kusigi volas 

Sube de 1* palma arb', 

Kaj amon kaj pacón trinlci 

Kaj son£i en re va beat'. 

4 __ 5 — P6 



La lotusfloro ^enas 

Sin antaü 1» hela sun', 

Kaj kun klinita kapo 

Atenaos en sonco la nokt' 

La lun' amento estas 

Sin vekas per sia lum' , 

Al li mal vélicas asiike 

La pia flora vizao'. 

Si floras, ardas, lunas, 

Kigarcas ñute en alt'; 

Odoi'ES, ploras kaj trenas 

Pro cazo  kaj ano ve'. 

4 __ y —36 



LA    PAPO    EN    LA    SPACON 

i •.    de 

Otto Willi  Gail1 

Tradukita el la angla lingvo de Norman A. líctyiovm 

AntaÜparolo 

(Kiun oni povas tralegi att ne) 

G> 

Kiam la ingenia Jules Verne verkis sian "Vojago al la 

Luno,M li ne suspektis, kiel baldau 6i tiu problemo okupos la atenton 

de seriozaj fizikistoj. Kion li konscie traktis, kiel fantazian uto- 

pion, estas hodiaü proksima al realigo, kaj eble la unua raketo estos 

siblanta latí sia vojo en la spacon antatt ol ti tiu libro forlasos la 

presejon. 

La "Pafo en la Spacon" estas neniu utopio. La teknika bazo 

de la romano sin apoge.s sur la rezultojn de la plej moderna esplorado 

kaj sur fizikajn fsktojn, kaj gi estas nenio krom la disvolvo de la 

praktikaj aplikoj de eltrovajoj, pri kiuj oni hodiaü jam ne dubas. 

Tre ofte personoj, kiuj nedisputeble posedas kelkiom da 

prudento, demandis al mi, kun supera kaj preskaü kompata rideto, 6u 

mi serioze kredas, ke iutage oni povos forlasi la terglobon.  Unu 

fojon por €iam üi tiu demando estu fti tie respondita per kontraü- 

demando: Kial ne? 

En la fina analizo la ebleco de ciuj mirindatfoj de la tek- 

nologio de transportado dependas de nura forto. Kiam la motoro es- 

tis elpensita, kiu produktis duonSevalforton je Siu kilogramo de sia 

propra pezo, ekekzistis la aeroplano, kiu Sis tiam estis mallrüdata, 

kiel freneza f'antazio, kaj rapide oni trovis metodon venki la mal- 
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grandajn flankajn problemojn de la pianoj de la flugiloj,  la-helico, 

kaj  similaj.    La motoro, kiu portos personojn (ad nur sin sole)  en la 

spacon,  devas efektive disvolvi pli ol 100 6. P.  je 61u kilogramo de 

sia propra pezo, por povi kontraffbatali sukcese la fortan altiradon 

de la terglobo.    Sed se ne £iuj  aspektoj estas trompaj, t?i tiu motoro 

estas jam elpensita ail almenau" estas survoje al eltrovo. 

Precipe,  du sciencistoj de tutmonda famo laboradas je tiu 

problemo dura multaj  j aro j--Prof.    Herrmann Oberthr,  germano,   de He- 

diasch ,   ka.j Prof.   Robert K.   Goddard  ,   amerikano,   de   Worcester,   Liass- 

achusetts  --kaj   ambatt gin jam solvis,  kvankam nuntempe nur teorie, 

pere de  la raketa motoro.    Post kiam Si  tiu maniero por antattenpelo 

(kiu ne dependas de  ia atmosfera rezisto kaj  disvolvas sian plenan 

efikecon nur en vakuo)  estos subteninta sin en la praktiko,  tiam la 

"spacfiipo" mem fari^os alloga sed tute solvebla problemo por spertaj 

konstruistoj.    Car, kiujn la neadeptigitoj rigardas, kiel nevenke- 

ljlajn faktorojn,  la terura malvarmo en la spaco,  la manko de aero 

por spiri,  la absoluta foresto de pezo,  estas tute ne realaj mal- 

helpajfoj,  kaj ni povas fide aserti,  ke la infenieroj  de 1930-40 

povos fari fortajn atakojn sur Si tiujn problemojn per aeroproduk- 

tiloj kaj varmizoliloj. 

Al  ambaíl &i tiuj   sinjoroj  mi  Ci-kune  esprimas mian sin- 

ceran admiron kaj miajn korajn dankojn pro  ilia kunlaborado. 

El ciuj  esploristoj,  kiuj  sin donis al la problerao de 

la navigado de la spaco,  nuntempe la amerikano,  Prof.   Goddard, 

tajnas esti la plej  sukcesa;  £ar,   se la lastaj  raportoj  de V/or- 

cester estas g\istaj,   en la proksima estonteco la unua Goddard'a 

eksperimenta raketo  (sen pasaderoj)  levi§os  al la luno kaj  la 

homaro  estas -je la antaÜtago de vera nova epoko en la historio de 

la mondo. 

Otto V/illi  Gail 
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6apitro  I y 

llisteraj  Okazajoj 

En unu el la valetoj, kiuj transiras la sudan parton de la 

Karpatoj  en ilia kruta deklivo  al la valafta ebena$o--inter la roman- 

tika profunde tranQita valo de la rivero Oltu,  kaj la montpasejo Pre- 

deal,   tra kiu la ekspresvagonaroj  tondras la8 la vojo de Cernauti  al 

Bucure§ti--ku§as la soleca monaAejo Valeni. 

Maltona,  preskatf netrairita vojo  debranCigas de la Soseo 
3 

super la vilano  Suicii kaj   serpentas   inter malhele   arbitaj   acruptajoj 

laü* sia facila supreniro  al la maljunaj  muroj  de la monaftejo.     Xonge 

forgesita kaj  viktimo  de  la rnusko kaj   lianoj,   la monafiejo krofcigas   al 

la montflanko,  memorigilo pri  tempoj  longe pasintaj,  kiam la orto- 

doksaj karpataj  monaflejoj   §a.ngigis en obstinajn kastelojn kaj  fortajn 

fortikajojn kontraH la sin entrudanta Islamo,  kaj  la spiritaj  sinjoroj 

estis neniel malpli  ekzercitaj  en la uzo de  armiloj  ol la intendantoj 

kaj  dukoj  de  svaMaj  fortikejoj. 

********* 

Pasis nun pli  ol jaro kaj  duono de kiam la enlogantoj  de 

Suicii  estis  surprizataj  per neatendita vizito.     La fremduloj  alvenis 

kun vico de §argatítomo'biloj  dum neniu sciis de kie  ili venis aü kion 

ili  deziris.     Tiam veturiloj venis preskaü Siutage de  la valo  de la 

Oltu,   §ar§itaj  per iloj kaj konstruaj inaterialoj,  kestoj,  ¡nebloj,  kaj 

mistera masinaro. 

Scivole,   tamen timerae,   la vilafanoj  observadis,   dura iom post 

iom inalgranda kolonio kreskas  en la valo Valeni--dum la elektro kaj   la 

radio  aperas.     Sed neniu el la frenduloj komprenis la rumcnan aG hun- 

garan lingvojn,  kaj   ti al 1?..  celo  de  la nova kolonio  restis  enirrino. 

E£ la jufiisto  en Cal imane stv1  sciis  nur,  ke  la homoj   estas  el L'algrand- 

rusujo kaj   estas  lat>oristoj   de  la olea magnato,   Romano Vacarescu',   al 

kiu Ir,  arbaroj   Sirkau Suicii  aparten.-s,  kaj  ke  ili konstruos kelkajn 
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logejojn cpud la monáñejo Valeni. ('M"/) 

Fine la ekscititaj raensoj trankviligis; la homoj alkutimigis 

al la pliigo en logantaro, kaj daürigis la kulturadon de la maizo- 

kampoj kaj 1? trinkon de la neevitebla prunbrando.  Sed unu tagon sci- 

volemo estia nove vekata per la rakonto de tafisto, kiu venis el Ha- 

gura Cozia1. 

Sur la libera altebenajo inter Cozia kaj la maleeketa valo 

de la supra Arges2,a rivero, strangaj konstruajoj estis starigataj. 

Pezaj betonaj kolonoj, Sirkauantaj rondan litersji spacon, sin supren- 

etendis alten en la aeron.  Interne estis starigata stranga konstruajo, 

pri kiu neniu povis formi klaran ideon. Unuj scipretendis, ke §i es- 

tas la kupolo de fortikigita turo, aliaj asertis, ke giganta memoriga 

monumento estis starigata tie, kaj treege lertaj personoj povis ra- 

konti (el iu certa fonto au alia) pri aerhaveno, kiu promesas al 

Suicii pli grandan ekonomian gravecon. 

Sed dum la konatruado antaííeniris, la tutan altebenajon oni 

Sirkaüis per alta barilo kaj la enirejoj estis zorge gardataj.  Tiel 

la imagoj de la indigenoj estis tute liberaj, kaj baldau la plej ne- 

eblaj rakontoj pri la misters, konstruajo estis cirkulantaj. 

Estis ankaü granda aktiveco interne de la antikvaj muroj 

de Valeni. Pezaj martelfrrpoj tondris el la subteraj celoj, ma&inoj 

zumis tagon kaj nokton, kaj densaj nuboj da fumo torentis el la nove 

starigita kamentubo. En la forlasita monafteja korto plialtigis ama- 

so j da karbo; oleujoj kaj Stalaj cilindroj staris en longaj vicoj 

apud la muroj; kaj dikaj faskoj el elektraj dratoj eliris el la mo- 

nafiejo, unuj transen al la altebenajo kaj aliaj al la logejoj de la 

laboristoj. 

Nokte, kiam la rumanaj. montanoj dormis en siaj gafofeloj 

sur la lignaj portikoj de siaj kotdomaSoj, hela iluminado brilis 
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el la maljunaj muroj kaj Jetis tremantajn reflektajojn sur la nTgran 

montflankon. 

Kunveno en la lion añejo 

Impresa aütomobilo rapidis tra la tordiganta valo de la 

ítu.    La mallarga fundo de la valo,   inter la proksime premantaj Kar- 

patoj,  restigas apenaft sufiftan spacon por la vojo,  la rivero, kaj la 

unurelvoja fervojo, kiu iras oblikve tra la montoj  de Hermannstadt1 

gis Slatina2.     Sufifie ofte,   fakte,   la Soseo  transiras la relojn kaj 

transiras  la riveron Oltu sur  Sanceligaj  ponto j .     Venante  de Ramnicul 

Valcea    ("Garmisch" kiel la homoj  en Bucure§ti gin nomas),   la auto 

SirkaÜiris  la akrajn kurbojn ?ntaü Calimanesti  je nemalpliigita ra- 

pideco,   supreniris kun klakado  la montdorsojn de Berislavesti^,  kaj 

transiris  Suicii laü sia freneza vojo.     La indigenoj humile  surgenu- 

igis:     ili rekonis la verdan aüton de la viro,  kiu posedas la oleajn 
5 

putojn de Ploe^ti    kaj  sennombrajn kvadratajn kilometrojn da karpata 

arbaro. 

Per spekulacio je granda skalo la malgrava ete. rumano  estis 

dum kelke da jardekoj  amasiginta rifiajon kalkulinta.inter la plej " 

grandaj  en la lando.     Oleo kaj  ligno estis lia devizo:     oleo por ek- 

sporti,   alportanta al li bonan alilandan monon,  kaj  ligno por la lar- 

gaj  senarbaj  ebenajoj  de Valsñujo. 

La auto haltis guste  antaÜ la monafiejo. 

"Kie estas  S-ro  Suchinow6?" la pasagero postulis  de la ju- 

nulo,  kiu senprokraste malfermis la pordon de la auto.     Li párolis 

franee,   la lingvon de aristokrato de Bucures,ti. 

"Monsieur Suchinow stendas vin malsupre  fte la oficejo." 

"Estas domageJ    Revenu por mi post horo kaj  duono,"  li 

ordonis  al la Sofero,  kaj  tiam li malsupreniris  en la malluinajn 

fielojn de la monafiejo. 
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ISn la mallarga irejo kondukanta al la oí'icejo, maldikaV_^ 

viro venis renkonti la vizitanton. 

"Vi estas akurata, Monsieur Vacarescu. Kiel estis la 

vojago trans la montoj?" 

"Neniajn Sirkaüparolojn, bonvole, Monsieur SuchinowJ Hi 

ne guas vanan interparolon, kiam estas afero de negoco." 

La admonita viro restis silenta. Li konis la proprajojn 

de la dika financisteto kaj cedis al ili. 

La du viroj eniris la oficejon, komforte seblita Scrabro, 

kies dikaj muroj mutigis la "bruon de la laborejoj; la senGesa zu- 

mado de la altfrekvencaj generatoroj funkciantaj proksime estis 

rimarket>la nur pro malforta tremado de la muroj kaj meblaro. 

"iris kiu punkto vi progresis?" demandis Vacírescu, abrupte, 

mallevifante en segon kun gemeto. 

"Finita!" respondis Suchinow, ankoraü pli abrupte. Sur 

lia vizago, kiu estis strange punktita per verdaj makuletoj, insidis 

la ombro de malestima rideto. 

"Finita esceptinte....,?" 

"Esceptinte nenionJ" 

"Gu vi efektive volas diri, ke la raketo povas nun esti 

liberigata je iu momento?" 

"Morgaü vespere je la natía dudek kvin precize (centra 

europa tempo) ^i devas esti liberigata, se mi ne volss mallabori 

dek tri tagojn plu gis la proksima kvadraturo1 de la luno." 

La dika financisto aspektis kvazatl lia spiro estis for- 

prenita. Lia surprize mallarga hokforma nazo, kiu £ajnis esti tute 

negustaloke sur lia dika larga vizago, tremis kvazafí minacante de- 

fali. 

"Kaj mi? Kaj nia kompanio?" li spirblovis. 
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"Jes, vi certe devas rapidi se la 'x'ransilvania Kompanio 

preterkuros vin je la lasta momentoÍM diris la maldika viro afable. 

"Vi estas senhonte maltimemaí" eksplodis Vacarescu kolere. 

"Nenian vanan interparolon, bonvole, Ilonsieur Vacarescu] 

Estas afero pri negoco. Ni povas esti finintaj post kelkaj minutoj. 

La kontraktoj estas pretaj. Su vi jam deponis la monon?" 

"Mi intencas defendi min. Unue, £i tiu afero pri la konto 

en Budapest ne kontentigas min.  Se la raketo ne revenas, mi perdas 

mian monon por nenio.  ITun áiru al mi, kiu direktos la objekton?" 

"Skoryna --vi scias tre bone." 

"tiu vi efektive supozas, ke mi transdonos riSa^egon por 

tí  tiu junulo kun la "persikoj-kaj-kreno"-a vizagkoloro?" 

"Sinjoro," respondis Suchinow sbrupte, "vi devas certe 

konfidi Giujn 6i tiujn arangojn al mi, Su por bono 6u por malbono." 

"Pro mia mono, mi ver§"ajne povas postuli isn garantion, 

ankatll" diris la agacita Vacarescu. 

"Cu ne Skoryna garantias la aferon per sia vivo? Kian 

pluan garantion vi deziras?" 

"Ba! muítvalora vivo por dudekmil ?nglaj funtojí" fcercis 

la financisto malice. 

Ombro transiris la verdmakulitan vizagon de la ruso. 

"Cu oni povas ekvilibri homan vivon per mono, Ilonsieur 

Vacarescu? S6 la vivon de--de ingeniero simila al Skoryna? VA  petas 

vin rigardi la diskuton pri Si tiu punkto, kiel fermitan." 

"Almenaít viaj preparo j restis sekretaj?» 

"Certe, gis tiu punkto, kiu estas home ebla. Kompreneble 

la Jurnalanoncoj kaj la informo por la Lick2'a kaj Bpbelsburg'a ob- 

servatorio j estas jam preparitaj. La anoncoj por la radio estos dis- 

sendataj tuj post la subskribo de la paperoj." 
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Post mallonga pauzo Suchinow subite demandis:     f lyfTlv) 

"Kial vi rigardas absolutan sekretecon tiora grava?* li-^ri- 

gardis ruze supren je la viro kontratt li, 

"Hi ne volas, ke Ci tiu germano—nu kio guste, estas lia 

nomo?-----" 

"August Korf1." 

"(Juste! Hi ne volas, ke <?i tiu Korf partoprenu en nia 

afero. Mi supozas, ke li scias nenion pri Si." 

"Kiel li povus? Post 8io, kian difekton Si farus? Li 

ankorau ne finis siajn unuajn eksperimentojn kaj li apenau povus venki 

mian antaüecon.  Je la tempo, kiam li povos pensi pri konkurado kun 

ni, ni jam de longe estos metintaj la mondón en turr.ulton kaj via fun- 

damento estos solide esta.blita. Cu vi dubas pri tio?" 

Vacarescu penseme kirlis sian poShorlogan ffenon. 

"Mi ne povas ne pensi, ke 8i tiu svabio iel renversos niajn 

kalkulojn." 

La inventisto paligis. Maltrankvile li ekzamenis la mi- 

enon de la financisto, kaj li nerve tamburis sur la brako de sia se|o. 

"Sed kiel?" li demandis kun Sajnigita indiferenteco. 

"Ne tro malalte taksu 6i tiun konkuranton! Vi scias, ke 

li inventis la raketon proksimume je la sama tempo, kiam vi mem; li 

konas la dinamikan kartoSon; kaj lastatempe li estas asertanta, ke 

li povas atingi duoble tiom alten repelorapidecon uzante likvr.jn 

eksplodajojn.  Iutage 8i tiu homo eliros el sia sekretemo kun kelkaj 

surprizegaj malkaSoj, kaj tiam vi kaj mi estas en la supo." 

Se Sí  tiuj vortoj, prezentantaj neniun interpreton krom 

la maltrankvilon de la spekulisto pri lia plaso de kapitalo, la stre- 

Siteco en la vizago de Suchinow dispeligis. 

"Mi vidas tute bone, Monsieur Vacarescu," li diris tran- 

kvile, "ke vi havas tiel malmulte da fiao al mi kaj mia--al Skoryna, 
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ke  estas  sendube plej  bone por ni  rompi niun rilaton kaj  por la 

Transilvania Kompanio....." 

"Pro Sielo!"   interrompis Vacarescu,  preskau* Sirkriante je 

li.     "Vi havas vian depona^onJ     Sed Dio vin helpu,   se ni malsukcesosí'1 

Kun rideto,   limtutanta la kompaton,   üuchinov» levis la te- 

lefonricevilon. 

"Kunigu Llonsieur Vacarescu al le Bucure|ti-IsanIío  de Runa- 

nujo--jes,   la prezidsnto nem--nu "bone,   do nin telefonu." 

Ticm 1¿ malfermis  la  pordon  de   Éranketo  konstruite. en  la. 

muro,   elprenis kelkajn paperojn,   kaj   sternis   ilin sur la tablón. 
HJen,  Monsieur Vacarei-cu,   estas la transigilo de rajtijo, 

jen estas mia difino,  kiel generala direktoro  de la Transkosma Per- 

akcia Kompanio,   jen estas  la sigelita koverto  enhavanta. la testa- 

menton al Skoryna de la dudelciail funtoj,  pagendaj  el la üudapest- 

konto en la okazo de lia morto,   ankatí la elskribita fonao  de via 

komunikajo  al la Banko de Ruraanujo  (kiun vi mem telefonos post kel- 

kaj minutoj)— kaj  jen estas  inkoJ" 
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