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JE LA MEMORO DE Tg
Ligis nin ileo,
ligis nin la sento;
iris ni al gento
sur mem la roseo.
Estis vi la 5perto
pro la via ago:
estis mi kuru o
por triumfa certo.
Kune ni laboris
pleninterkousente,
iarn diligente:
Esperanto florin!
Ho, -ve! Horo
Vidis vi la Morton; A
venki ian forton - ,`'
vane. vi jam penis.
~..
Solo jam mi restas!
Multe mi vin ploras;
tamen mi laboras
malgrafi vi forestas.....
Restas, e la koro,
pri vi dum la vivo,
vigla, la motivo,
dol a rememoro,

r,.

kiu ja min gvidas
dianral la CF,1,0,
dum vi en ielo
jam eterne sidas.
Tial por la koro
estas ja feli e
tiu î:i dedi u,
spite de doloro.

JE SIA NOMFESTI>
"Ne forgesu la nomfeslurn •
Mian. Certe vi,koniprenos:
Mi deziras; jes, vi venos:
Mi esperas la eoston."
Tagon tiel leterdiris
Vi al mi. Mi ne forgesis;
Koron mien dir' karesis,
Kaj profunde mi sopiris.
Estis dol a la eesto:Mi tutkore vin gratulis;
Sento mian koron lulls
Dum la nia apudesto.
Tiun senton por esprimi,
Mi decidis tujan agon
Ho, la felidegan tagon!
Jes, antaten! Tíial timit'
En vendejo tuj mi mendi'
Keston el tre belkoloraj
Floroj; Inn esprimoj koraj
Ilin al'vi mi jam sendis.
' Cu vi sentis la kontenton
Pro la faro, mi ne scias;
. Sed mi tamen opinias, •
Ke vi uis la prezenton.

Nur estimu via restas
Al mi: estas gi soli a
Al la koro sentori a

Tiel, kiel mia estas!
I_a. feli aj tagoj pasis!
Jo ph dol a la kun,
Des pli mela la fo
En doloron gi min'
Des pli granda la doloro!:
Sonton devas mi ?ufuki,.
Mi ne devos vin alvoki
Spite de dezir' de l' ko
Se mi estus ja kuraga;
Povus ion mi vin sendi:'
Sed vi rajtos prave plendi
Se mi estus, do, malsaga. •
Nu, malgaja no min sentas•
Pro situacio mia;
'l'amen, tre korambicid
Semi te min sendese tentas; - Min instigas al la ago,
Kiim vi tuj malpermesis,
Kiam senton mi konfesis.
1-Ia nelorgesebla tago!,
Ne esperu, ne, la ponton;
Kvankam akra la dolure,
Ne sufokos mia koro
Sian grandan puran senton...
Kion sendi ; do, hodiair'
•
Nu; "Feli ajn" nur mi diras,
Dum la kor' dolorsopiras, _•
ar •vi diris ja "Adia "! Venu via la admono,
Mi trankvile gin atendos;"
Kvankam vi rertege plendos...
Ankad venos la pardono!
Car vi. estas granda.ni nia
Vi hal devas do kompreni
Mi nepovas min detersi,

Pro la mia sent' senlitna!
S'ed, ,jcs, havas nii-deletion:
Mian koron e oferi,
Kaj ne plu al i toleri
Rompi ian la katenon.
Tre malgajaj la sopiroj
Estas de la koro mia!
1Rruuulin' tre simpatia,
Tiaj anka miaj diroj'
•
KIAM MI RAJDAS

.

(Romanco)

Mi al la kamparo rajdas
kiam Sun' subiri finas;
(tiam birdoj petolémaj
ajnas, ke jam korSopiras,
tial ke cnaminadon
vel haltigi ja devigas
tuj al ili malheleco
nokta, kiwi ili limas
tiom!, ke je la krepusko
en la nestojn rifu i;;as::
kiam mu oj kruelecon
perdas, pacon jam akiras,
kaj nolilegan mian bruton
furioze plu ne pikas,
ar la varmo de la sotto
ilin, do, ne plu ekscitas:
kiam belan la trankvilon
la Naturo ekakirasl
kaj i iam amantema,

malavara, ed invitas
nin en la plej dol an uon,
kiun kanti mi ne scias:
kiam tre avide pulmoj
la•aeron puran spiras;
kiam nian la animon
io plene tre ojigas
kaj tre alten, alten, alten,
tre rapide penso iras,
kvaza farus i petpre on,
ar al ni tuj min invitas
rememoro, ha:, pri io,
kion koro ambicias;
kiam miaj la okuloj
tre avide ekra.pidas
sin direkti ntalproksimen
er i tien min altiras
kvaza pova la, magneto;
tiam mi rajdadas, vipas
mian le evalon noblan,
delikate in instigas
mi; ja ni galopas, trotas,

ajnas, ke aiprò simi
celo de la mia koro:
mi en plena revo miras, •
ar, feli a mi min sentas

Sod, ho, ve! Brucgc rides

iu, kiu min lrl(kegas,
kiu ercojn al mi diras...

• Vel La revoj tre rapide
falas! Balda mi konscias:
la spirado bruetanta
de Ha!loin, kiu vitas
al la inondo de 1' kruela
realeco min venigas:
"Ha tre nobla mia bruto!"
mi pentite tuj ekkrias,
dum sur kian helan kolon
tre rapide mi min ]diras,
prir kin ama karesadi:
kaj iankeura ki montrikas,
ar ki sian kapon turnas
al iri. Mi kin ripozigas,
kaj al ni alparolante,
al la urbo mi kin gvidas,
kiam ,Iam silentu regas,
kaj la birdoj jam ne trilas,
tial ke jam iuj dormas:
kiam la eikadoj grineas;
kun doloro en la koro
hejmen mi returneniras!
-

VINTRO!
(R.omarmo)
' La malvarm' kruela regas.
Tre plurnbgriza la icl?
restigadas la estulojn
plene, en glaciinl'ero,
e senbrua, tre malluura,
ar de 1' suno kia halo
ja apena al ni venas 1
trapasante kun penego
la nubarun densan, grizan,
kaj de kin falas nego,
jam kovrinte de anta e
la supra on de la tero,
gin tre balda transforminle
je grandega blanka derko:
same, kie ve! en tiu
de knabino ku as revo
de amanlo sindonema,
kiun kaptis senesperu,
anka en ki antenata
estas granda la agreno,
e multege pli ankora :
plene dia la sufero'
iru ni al la kamparo
a.l humila la dometo,
singardeme proksirnikuu
ka.! rigardu tra la fendo
de la pordo: familio
jen'sidante de fajrejo,
kie brulas kaj bruladasl
la tipegoj el la kverko,
kies flamoj lumigadas
la ambra on -dc la hejmo:
vidu kian la ivalgojon
,nontras dies la mieno:

-- 10 -la edzino kaj infanaj
turnas al ferni-liestro
siajn la okulojn lacajn.
La rigardo estas peto
penetrante en la koron
de la patro, de la efa,
ja rapide stariganta.,
pro terura fulma penso
ordonanta lin fuori:
l i sliras al fenestro
rigardadi la kaniparon
halas kaj faldas ne olVidu kiel tuj invades
korpon liaai frosta tremo,
kian la doloresprimon
rimarkigas lia gesto;
kiel prenas li pafilon
kaj tin sirmas per mantelo
tute preta por eliri.
TZ isou ies labuAeto
donas al li, kaj edzino,
kun plej granda la kareso,
maltrankvila, ed angora,
"ekplorante, al la edzo
i sin etas murmtirante
korparolojn; en brakpremo
dumr momentoj ili restas;
sed kruela la neceso
nepre, do, disigas ilin:
u por longa la foresto?
Kiu scias! Tre kruela
kaj dan era la vetero
estas, kaj u li atingos
la feli on de 1' reveno,
por satigi la infanojn?
t d el pano iu pece
jani ne restas; kion man i'.'!
Tie regas mortsilento,
Kiun nureinterrompas

de infano iu emo,
de amante la edzino
là paroloj de la pre o,
kaj konstanta la siblado
de Ia glaciiga vento!
Tra kamparo vi. rigardu,
bird, neniu tra l' aero
flugas; sur lablanksuprajo
iras neniu besto:
nur rimarku la restsignojn,
kiujn lasis la piedo
de la edzo foririntal...
De la neg', ve, jen kruelo!!!

Simpatia kaj humila,
malfeli a la pastro,
tre malsatas kun angoro
sub tegolo de l' tegmento!
Nu, a skultu, al iii venas
ia doloriga pepo
tianianiere kvaza
•
i pri sorto estus plendo.
Ve, la birdo inalfeli, a!
Anka mankas al i greno!
i tro malsatadas!
Anka
Kruelmortiganta nego!!!
Rea skultu, rea skultul

(u vi jam ne a das' Bioko

tre rnalgaja al mi venas.
Malf'eli ol ,ien kompreno;
iu best' angore blokes
ar mankadas al i herbo!
Martiriga estas ne o!!!

--- 13 --

-- 12 -Tre mortiga ne o estas:
ai de l' vintro la malbeno
estas, portas la dolorojn:
sed post vintro la printempo
venas kaj desigas Ilin.
Sed la granda senesperu,
kin vivas en la, koro,
por i tiu, dum eterno,
estas tre terura vintro,
estas p1eng1aciinEero!!!

SPITE DE
(Romanco)

ed agrenu, iam estas
dol o al la koro mia;
kaj u gajnas, ke i plendas,
dar kruelan la doloron
In hazard' en in entrenas,
ne atent.0 vi pri tio
kaj rimarku: mi ne pentas,
ne, kantadi mian senton,
tiun, kin min plenregas

IO

Kial iam la Fatalo
akre mian koron celas?
Kial senlrompate vundan
tiun, kiun mi amegas?
Kial i la Mian senton
en la mia kor' kunpremas
kaj devigas min silenti?
Resti mi lojala devas,
kaai en korprofundajon
tion, kion mi silentas,
dar postulas al mi tiel
sento, kin min korpremas:
tiaj nur di tiuj kantoj
kiel ojon al mi restas!
Diro, vi i'to, rememoro

SOLA BELA JESO
,laca (1`,,urio tre amata!
Al la kor' pasia,
Via la "kamparo plata'
Plene tradicia
Estis simpatia
lam, kiam de spirito
La konscio mia
.la pri am' fari is mito! ..
Anka e fari is mito
La Justeco...,
Sed al koro restis rito
De la iluzio
Korol lluzio,

(I) F:lparolu

Haka.

(2) Tiel uni alnomai la kampon en kiu

gi
A

staras.

,la nutra o, min subtenis!
Mia fantazio
Sopirade penis, penis,
Tre avide, arde penis
lgi la agrenojn,
Kiuj lunge min katenis,
Dol aj, same penojn:
Dol aj igi penojn!...
Jaca! Via la. Naturo
Rompis la katenojn!
Kia mia la plezuro!
Kiel granda la plezuro:
Sajnas, ke ja diras
De 1' montaro la konturo:
"Kial vi sopiras?
Dum .vi nur sopiras,
Jam, al Mond' veninte, Fartu
La Homaron tiras
Al pliplenfeli a Sorto.
Jen al vi feli a Sorto;
Ito, vi tuj eliru
De ajnanta vivomorto;
Jam ne vi sopiru!
Plu jam ne sopiru
-- u forgeso?---via koro
Anka vi ne miru:
For, for de vida doloro:
Ne plu, for, for la doloro;
Anka iaj timoj:
Lumo brila, kiel oro,
En la tutaj limoj,

Supren iuj limoj,
Jaw aperi§; "forta voko"
Sonas kun esprimoj
r-iaj.r.j: per la amo loko...`
"Cu por amo estas loko"
---Mi vin.interrompas--Cu ne kor' fari is roko?....
Cu, do, vi min Lrompas"
Kial vi min trompas?!
Nigrajn nralesperojn miajn
u vi eble rompas?.."
"Vi haltigu dirojn viajn!
Mi haltigas diron viajn,
ar ne estas sa a
Kiu diras ajojn liajn.
Ve, vi matnra a!
Homo maturaga
Ne, do, rajtas Vel sin senti
Tiel malkuraga,
t ar li nepre devos penti
Jes li nepre devos penti
Pro la malespero,
senkulpigojn e silenti:
Ofte la sufero,
Granda la. sufero,
l iespli granda bone estas,
Kaj de i sur Tero
'l're abundaj fruktoj restas,
E de amdoloro restas,
Sur la iaj roboj,
Tre agrabla. dol a sentu

—tc
Kiam pasis nuboj,
--Ho, kruelaj nuboj'.
Nigraj nuboj de l' turmento! Kaj in tuj, sen duboj,
Ouí turnas al la gento.
Veran amon al la genio
•--Kiom da plezuro:-isin predikas homa fame
Suben la lazuro!
Suben la lazuro
Ne persistos la malamo!
For la Babel-Turo!
.lam kuracas vin balzaxnol
De la vivo la baizaiuo
Estas Esperanto!
Vi trairu tutan Mondon:
Hurnojii ligas Kanto.
La Espero--Kanto
Faras "familian rondon!"
For la homa vanto,
Kiu baras tian Fondon!"

Mi voja is en la Fandon
Ha! La koro mia
Multe ojis dum Kongreso
Bela, dum Dektria,
Plene al Dektria
Estis granda la sukceso,
ear la "sente nova",
La eterne pova.,
Estas SOLA BELA JESO!

— ]7
A M P 1?. II F 1 11 0
Ear amato jam foriras,
ho, vel
li min lasas tute sola:
nur de tiam iro sopiras,
he, vet
mia koro senkonsolal...
Sorto kia
estas mia?!
Estas tia,
ja, f'atala
faro lia:
Nelojala,
• ambicia,
kor' 'perfida nemorala!!!
La amato jus foriris,
ho, ve!
kaj min lasis senespera,
kiam pri edzio diris.
IIo, ve!
Min atendas sort' inferal...
Amo lia
estis kia
al la mia?!
Jen mizero
de kor' tia!
'u sufero
de alia
estas tiel e I' infero?
Inspiritadekataluna melodie.

— 19 --CHINA (1)
"China" estis bela lakatinu,
kiu diam familion ravis;
kaj por kiu ni karesojn havis,
nis momento rabi gin Destino
De I' katino perdis ni la armoju:
kaj, pro ia morto, la doloro
us alvenis al la-nia koro:
Li fluigis ed abundajn larmojn:
Tiel bela estis relo ia,
- kiel tiu de la leopardo:
kaj nek niaj ungoj, pro hazardo,
estis akraj por la ha to nia.
Kiam ni hal diris adia on, •
a al la orelo ia: "China,"
tre malla te, bleko la katina
donis nin respondan la uria un
' Ho, ve! Nia la katino kara:
Nia milda kaj amata besto!...
Ciam por ni ia la foresta
estus rememoro tre amara!

s
Pron once Cina.

KANTO DE .kMANTi i
Junulino hela'.
Estas mia kanto
Tiu deamanto
Al vi ja i'idela
De l' liuto mia
Estu la sonoro,
Al la via koro
Doldde simpatia
Mia kanto revas
Vian doldanimou:
Mia vod' esprimon
Koran al vi levas.
Sub la klara luno,
is la birdo tril l',
Via belo brilu
Pli, ol brilas suno;
Brilu via belo
Je di tin horo
Por la mia koro
Kvaza norda. steleKoru hula penas
Trafi vian amon;
Ilavi la balzamon
- Kiu de vi venas;
ar, ha mia Dio!,
Via sento ama
Al la mia llama
Estu ambrozio.
. 11i vivi a.mbirias

--20 -Kore kaj seu ese;
Al mi diru jese
Kion vi ja scias.
Ne prokrastu dirojn,
Mi petegas

Satu 1' iluziou:
A du la sopirojn:...
Belulin' gracia,
Dir' de via bu o
Est.n rava tu o
Por la kuro mia.
ar de 1' kaut' la torto
Estas ,jam angora.
Ne vi pli dolora
Estu, ol la Morto!
Vi rimarku tonon
De la mia kanto..
Via la amanto
Donos al vi ironon

SENESPERO
Staradas tre densaj nebuloj
Ve! anta la miaj •okuloj;
Pupiloj malgajaj iliaj
Ne estas de longe jam viaj
— Virino amatal—Spegulej.
.

Mal ojol Do longe ne sidas
Ni unu apude alia...
Fe!idon nenian mi vidas;

-21
.amata virino gracia,
Nenio min gaje jam ridas!
Dol oga, ravanta parolo
Ja estis agrabla kortu o,
Venante de via belbu o; •
Pro via tutkora ruernvolo,
Por naia la koro, konsolo.

,

De longe regattas silentu
(:e mia izolo dolora;
Forflugis la miaj kontento
Kaj rido sincere honkora...
Ne estas felida moureulol. .
Kaj akro-mortiLa mal ojo
Min Dam dolore katenas;
Mi iras sur kruta dora vojo...
La morto.por mi, do, konvenas,.
ear vane trankvilon mi penas.
Nu; mi jam tòrlasu la teron,
En kiu kruela la sorto
Faligis min ve! en mizeron..
Ne estas kapabla jam torto
Redoni al mi la esperon.
Mi havas, do, pravan motivon
Furlasi kruelan la vivon
Kaj kiun nenio balzamas. .
Min lasu, u min ne malamas,
Rulantan stir tian deklivon,

-- 2 -is kiam la nwrto koni pala,
Indulga ameme min tiros
Al.mondo eterdelikata,
Kn kiu kor' mia sopiros
Neniam ji': amo malsata.
ALV!)K1) (1)
Karuloj sentemaj,
a skultu 1a diron:
De Rusa la Gento
vi a du sopiron
Infano malsata
ploregas angora;
amanta pa,triuo
suferas dolore.
Por kara la filo,
ne havas wi nutron,
ar brusto, la ia,
nur havas jam putron.
Terura nlomentol
i vidas dé l' filo
la morton, balda a
sur lia pupilo.
- De 1' knabo malgrasa,
Ne tenas la mano
tremeuia, seeforIa,'
peceton el pano.
.lunulo malforta
(I) Verkita okaze de la Volga katastrofo.

en plan
la Morto tragika
lin akreektuAas.
Forrabis malsato,
malsato kruela,
la viajn vangroziijn...
Knabino tre bela)
De l' Volga Popolo
la vivo aktuala
-martiro ja estas
pro ka zo fatale.
La pentoj ankoraii
heroe rezistas .
Cu en ni, Ilomaro,
kompato ekzistas?
Alkuru ni, iuj,
kun nia almozo,
dar estas boniaro
plej bela la rozo.
Homaro rapide
praktiko fratamon,
al Rusa la Gento
ni portu balzamon;
balzamon efikan,
balzamon, de 1' vivo;
por tion alporti
jam estas motivo.

JEN SORTO MIZER'.
Nubaro kolera
Ja naskas la fulmon
Hakantan la ulmon
Per forto mistera.
l.a fulmoj de l' nuboj
Bruligas arharon,
Renversas remparon
(Ui restas —nur ruboj!La fulfil°, en maron,
Montri as kruela,
Al ipo la vela
Forigas tnastaron.
Kaj la uragano
Timige ekblovas,
La ipon i ovas
Tra la Oceano.
De I' vento la, Ibrto
Fari as sova a...
Maristo kuiaga...
Ve! Kin la sorto`.'!
Ventega la bleko,
De 1' tondro la bruo,
De l' masto la skuo
Kaj krak' de l' ferdeko ..
Rulante la ondoj,
Kun a ma la. krono,
ìrka en timono
Formi as je rondoj:
Multope rulante

La tiipun atakas,
Ci tiu jam krakas Angore em sute;
Kaj ipon seneese
Post unu aliaj
Frenez' ambioiaj
Mortfrapas karese.
Krakegoj la finaj
Terure ve! sonas;
La ipon jam kronas
La ondoj obstinaj;
i tiuj fieraj
• La ipon englutas,
Restajujn al utas
Al altoj eleraj.
La maro kolera
Detruis la i pon...
Ve, vidu nur tiponl...
Jon sorto urizera!

ANTA

Si N'1'O,

Ventego terure tninace ekblovas
kaj bran ojn de l' arboj fortege i skuas:
nu, tial, tro;;i foliaron dismovas;
timige folioj kufr vento forthruas,
kaj legi atente nun mi ama ne povas:
ne plu de 1' legado la ojon uri ruas'
Veutegu la pensojn, ideu,ju, I'oryovas!

Mi tremas... Pro kio? tu kia kialo?...
Mi sentas, ke io min furie detenas...
Mi staras... Drueno trairas tra I' valo,
kaj gi minkorpremas, gi, Iiiam•alvenas,
ve! kvaza kriego de Terur' fatal°.
Al hejmo nekontra stareble min trenas
doloro intense pro kora defalo.
Ve, jen la kialo: decidis Destino,
Pur Majnar Davido, alveuon de I' Finu'

AD1Ali0
Fidela je amoj
Konstante idealaj,
Per ardaj la f'lainoj,
Ja estis realaj
Kaj same lojalaj
I a miaj esprimoj
Pri a oj anta aj.
Mi diras sen timoj:
"Jam venus morga aj
La viaj estimoj
Indulgaj pri diroj,
C:ar estis sopiroj
De'niuzo humila."
Sur karaj vojiroj
Mi restas trankvila:
Al mi la cenzuro

Ed estos pleznro:
iam instruas
Sub eiellazuru,
Kaj koro ja n ias.

