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& Iva balado:
< Rekante 15 el 29 batoj por strofo, entute 1044 paŝoj dum 12 minutoj. Verkis kaj komponis Martin Strid
modifub polsa melodio el Orsa, Svedujo.>
(# Melodio:
(/LaLa dodo milfa mire; re doTi domi; soso soso faso laso; soso mire doTi;
(#Rekantaĵe: Lado mifa mire redo doTi domi laso mimi LaTi dodo mimi doLa TiSi La a)
)×36 )+
(& Strofoj:
'1 /Kantos mi bala2don de ; Ivo Lapenna* ; trian
gvidis lukton li por ; lingvo mondkomprena.
(×:; En la lumon levis li Universalan EsperantoAsocion* kaj la lingvon de l' homar'.)
'2 Ĉe Unuiĝintaj Nacioj ; estro mondestabla ; Sciu
ke la vorto iva ; signifas igkapabla. .....
'3 Ĉe unua provo ankoraŭ ; nia majstro vivis ; sed
pri bo[no de Blu]ido Bofronta* ; tro li naivis. .....
'4 Prezentiĝus Esperanto ; en Parizo pompa ; sed
fiaskis* pro la vanto ; de idistoj trompaj. .....
'5 Post milito monda oni ; duafoje provis ; Ligo de
Nacioj* volis ; pacan moron trovi. .....
'6 Francoj diris ke ilian ; lingvon elitan ; devas uzi
tuta mondo ; civilizita. .....
'7 Poste nazioj venis ; ankaŭ faŝistoj ; estis espoj
sur iliaj ; malliberiglistoj. .....
'8 Hitler* Esperanton fermis ; per perforto nuda ;
nepre volis li ekstermi ; la lingvon de la judo. .....
'9 Espoj sovetuniaj devis ; por vivo batali ; en la
laborkoncentrejoj ; de kamarado* Stalin. .....
'10 Pri bezono komunika ; imperioj surdas. ; La
movadon en Rusujo ; Stalino murdas. .....
'11 Post la dua mondmilito ; estis rekomenco ;
Unuiĝintaj Nacioj havis ; bonan pacintencon. .....
'12 Ĉu kolonia devos esti ; ĝia laborlingvo ;
kvankam povas ni atesti ; multe pli bonan
atingon? .....
'13 Tian lingvon oni ĉagrenos ; pro temporabaj
studoj. ; Por la homoj ne konvenos ; idiomaj
trudoj. .....
'14 Lingvo nacia malfacilas ; per esceptoj en vico.
; Por lernantoj ne utilas ; gramatika kaprico. .....
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'15 Angla lingvo progreson drenas ; elparolon
konfuzas. ; Pene oni per ĝi komprenas ; kiujn
vortojn uzas. .....
'16 Inter la nacioj serĉas ; Ivo apogon, ; devas
Esperanton defendi ; kontraŭ mensogoj. .....
'16 Inter la nacioj serĉas ; Ivo apogon, ; devas
Esperanton defendi ; kontraŭ mensogoj. .....
'17 Peticion subskribis naŭcent ; mil individuoj ;
kaj organizoj preskaŭ kvincent ; pli da kontribuoj
.....
'18 En Urugvajo Unesko ; Esperanton traktos ; ĉar
ĉe membroj scioj kreskas ; pro Ivo pri la faktoj.
.....
'19 Delegacio de Meksiko ; ĉe la konferenco ;
donis por nia lingvo indikon ; de bona intenco. .....
'20 De lingvistika fako ; oni konsilon petas, ; sed
jen Blinkenberga atako ; kvazaŭ analfabetas. .....
'21 Lerte li la petskribon tondis ; per mensogoj
tute ; kaj rajtis Ivo respondi ; nur triminute. .....
'22 Voĉdono unua estis ; nia malvenko ; sed
malcede Ivo restis ; bola sur la benko .....
'23 "Ĉu ciferojn romiajn do ; por eĉ pli granda
klaro? ; Mo co mo lo i kaj vo ; signifas nunan
jaron." .....
'24 La programkomisiono rifuzis ; pro moko de la
dano. ; Tion Ivo ruze uzis ; por montevideanoj.
.....
'25 Fine tamen Unesko akceptis ; lian proponon ;
kaj konsentis ĉiam respekti ; esperantorezonon.
.....
'26 Dek du jarojn poste Ivo ; frontis pli grandan
defion: ; Al Unuiĝintaj Nacioj ; faris ni peticion.
.....
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'27 Sepdek milionoj da homoj ; Esperanton
apogis. ; Imperiaj idiomoj ; ne ilin allogis. .....

'32 Puĉis ne la komunistoj ; en UKo Hamburga ;
angloamerikaj statistoj ; lerte dramaturgas. .....

'28 Sed ankaŭ tiam gajnis ; koloniaj potencoj. ;
Nova lingvo al ili ŝajnis ; mise konsekvenci. .....

'33 Post la fia kalumnio ; estas mia sento: ; Al la
monda asocio ; mankas jam la dentoj. .....

'29 En universitato Kembriĝa ; du studantoj ronkis
; apud Johano Putoj prestiĝa ; estis Hamfri
Tonkin. .....

'34 Sed ne kredu vi ke estas ; konspiracio, ; se oni
al vi ridetas, ; fidu al tio. .....

'30 Ili regon anglan amis ; kaj fanfarone ; volis per
ĝi vaste fami ; potenculojn kone. .....
'31 Dermod per satiro mokis: ; "Ivo diktatoras" ;
kio Ivon tre provokis ; "Kiu vin sponsoras?"

'35 Kaj naive kredu, kara, ; ke ĉiuj homoj bonas, ;
kaj batalon cedu ĉar ; perfidon vi ne konas. .....
'36 Kaj la vivo estu glata ; kaj la tero plata ; kaj ne
ronda ĉar la mondon ; vidas vi trompata. ..... )

< Klarigoj al Iva balado:
'1 Ivo Lapenna (1909-1987), kroatespo, estrarano
de Internacia Esperanto-Ligo ek de 1938 kaj de
Universala Esperanto-Asocio ek de ĝia fondo en
1947, ĝia ĝenerala sekretario ek de 1955 kaj
prezidanto 1964-1974.
'2 Universala Esperanto-Asocio, monda organizo
por esperanto refondita en jaro ... ...
'3,4 Louis de Beaufront (elparole Luide Bofro')
estis komisiab Zamenhof prezentonta al franca
registaro en jaro 1907 lingvon esperanto, sed
anstataŭe prezentis propran reformprojekton
"Ido".
'8 Adolf Hitler, ideologo de naziismo, diktatoro de
Germanujo 1933-1945.
'9 Kamarado, komunisma ĉiestitolo ; Josef Stalin,
diktatoro de Sovetunio 1924-1954(?).
'20 Andreas Blinkenberg (1893-1982), dano,
profesoro pri romanistiko.
'23 Romie, MCMLIV estas 1954, kio estas la jaro
de Unesko-rezolucio de Montevideo pri esperanto.
'31 Dermod Quirk, membro de Brita EsperantoAsocio.
'32 En Universala Kongreso de Esperanto en
Hamburgo en jaro 1974, Ivo Lapenna elposteniĝis
per malamika intrigo.
>
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