
LA ESPERO / L'ESPOIR
la himno esperantista / l'hymne espérantiste

de Félicien Menu de Ménil (1860-1930)

Dans le monde a surgi un sentiment nouveau,
à travers le monde passe un puissant appel;
sur les ailes d'un vent favorable
il vole maintenant de lieu en lieu.

En la mondon venis nova sento,
Tra la mondo iras forta voko;
Per flugiloj de facila vento
Nun de loko flugu ĝi al loko.

Ce n'est pas vers un glaive assoiffé de sang
qu'il attire la famille humaine:
au monde éternellement en guerre,
il promet une entente sacrée.

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

Sous le signe sacré de l'espoir
se rassemblent les combattants de la paix
et c'est rapidement que la cause croît
grâce au travail de ceux qui espèrent.

Sub la sankta signo de l' espero
Kolektiĝas pacaj batalantoj,
Kaj rapide kreskas la afero
Per laboro de la esperantoj.

Des murs millénaires se dressent avec force
entre les peuples divisés;
mais ces barrières obstinées voleront en éclats,
abattues par l'amour sacré.

Forte staras muroj de miljaroj
Inter la popoloj dividitaj;
Sed dissaltos la obstinaj baroj,
Per la sankta amo disbatitaj.

Sur la base d'une langue neutre,
se comprenant les uns les autres,
les peuples feront en parfait accord
un grand cercle familial.

Sur neŭtrala lingva fundamento,
Komprenante unu la alian,
La popoloj faros en konsento
Unu grandan rondon familian.

Notre confrérie laborieuse
ne se lassera pas dans son œuvre de paix,
jusqu'à ce que le beau rêve de l'humanité
se réalise pour un bienfait éternel.

Nia diligenta kolegaro
En laboro paca ne laciĝos,
Ĝis la bela sonĝo de l'homaro
Por eterna ben' efektiviĝos.

Aŭskultu kantistinon ĉe ( http://eric.coffinet.pagesperso-orange.fr/LaEspero-kantistino.mp3 ) 
kaj ĥoron ĉe ( http://eric.coffinet.pagesperso-orange.fr/LaEspero-hxoro.mp3 ).
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Historiaj personoj cititaj en la novelo.

Profesoro Hipolito Moresten'
franca kirurgo de la "facifrakasitoj"

       Ludoviko Lazaro Zamenhof en 1908
       pola oftalmologo kaj 

      elpensinto de Esperanto en 1887

Ĉefduko de Aŭstrio
Francisko-Ferdinando

ĉirkaŭ 1914

Sofio Ĥotkova'
dukino de Hohenberg

ĉirkaŭ 1914

Brigadestro Hipolito
Sebert', persistema

disvastiginto franca  
de Esperanto 

 Melkioro de Vogue'
prezidanto en 1914 
de la franca sekcio 
de la Ruĝa-Kruco
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Historiaj personoj cititaj en la novelo.

Oskaro Potiorek'
militista guberniestro 

de Bosnio en 1914

 Milenko Vesniĉ'
ambasadoro de Serbio

en Francio

"Karlo" Burlet'
prezidinto de pariza
grupo esperantista 

Hipolito Drefus', la
unua baha-ano franca

kaj advokato

Abdo'l-Baha' Abbas' (meze kun la blanka ĉapo) kaj liaj baha-aj kunuloj en Parizo je 1913
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La fama trajno "Orient-Express" en 1914

Lokomotivo "compound 230", kiun uzis
la franca Fervoja Kompanio de Oriento
por siaj rapidaj kaj pezaj trajnoj en 1914

Malantaŭa parto de lokomotivo "compoud 230",
kiun uzis la franca Fervoja Kompanio de
Oriento por siaj rapidaj trajnoj en 1914 

Mapo de fervojoj "Orient-Express" en 1914 Restoracio-Vagono de la K.I.L-V.

Vagono el tektono sur boĝioj de la K.I.L-V. Restoracio-Vagono de la K.I.L-V en 1912
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La atenco kontraŭ la aŭstria ĉefduko en Sarajevo je la 28a de junio 1914

Vido panorama de la lokoj, kie okazis la atenco en Sarajevo je la 28a de junio 1914
La granda konstruaĵo dekstre estas la urbodomo 

Mapo de la atenco kontraŭ la duka paro aŭstria en Sarajevo je la 28a de junio 1914
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La kongresejo "Gaumont-Palace" por la 10a U.K. de Esperanto en Parizo

La Palaco Gaŭmont', kie estus okazinta la deka Universala Kongreso esperantista 
de la 2a ĝis 9a de aŭgusto 1914. Ĝin nuligis la eksplodo de la unua mondmilito.
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La kongresejo "Gaumont-Palace" por la 10a U.K. de Esperanto en Parizo

Vido al la podio por eminentuloj ĉe la kineja ekrano

Mapo de la kongresejo por la deka Universala Kongreso esperantista en Parizo je 1914
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Esperanto

Franca flugfolio por diskonigi Esperanton je la komenco de la dudeka jarcento

Poŝtkarto eldonita okaze de la deka Universala Kongreso esperantista en Parizo

La nekredebla aventuro de la misio Moresten', aŭ kiel oni evitis mondmiliton en 1914                               8


