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Karaj Legantoj, 
bonvenu en ora aŭtuno. Pri tiu ĉi trankvila, foje melankolia jarsezono aperas ĉi tie kelkaj artikoletoj. Dum en 
la Sudo oni ĝuas floran printempon, ni ĉiuj povas legi tekstojn pri diversaj kulturoj kaj ion pri la historio de 
nia movado. 

*

Antaŭ cent jaroj naskiĝis Yves Montand 
(1921-1991), internacie konata kantisto 
kaj filmaktoro. En siaj koncertoj Montand 
superis eble ĉiujn kantistojn, ĉar kantante 
li ankaŭ aktoris profesie: per sia vizaĝo, 
per mienoj, gestoj kaj danc-movoj – do 
per sia tuta korpo. Ankaŭ lia maniero kanti 
estis tiel varia, ke malfacilas trovi alian 
artiston kapabla tion fari. Intertempe – 
dum la kantado! – li prezentis momentojn 
de pantomimo aŭ de iluzi-arto kun kelkaj 
rekvizitoj.  

Envere, mi neniam vidis alian tiel multflankan artiston kaj, en la kuranta n-ro de NU, vi trovos 
artikolon al li dediĉitan.

____________________   

La Tor o – Sporto kaj … hontoĉ   

  

Nun vi legos nekutiman artikolon pri sporto, kiu devus esti honesta 
konkurado /Fair play inter homoj celantaj atingi eble plej bonajn re-
zultojn.  Sed, krom briloj de famo, estas tie ankaŭ ombroj. 
Sporton makuligas dopado /uzo de drogoj kaj subiĝo al mono kies 
grandegan kvanton perlaboras sport-famuloj, nur en kelkaj profesiaj 
sportoj. 
Kie superas mono, tie ankaŭ aperas la tento korupti. Ĝi ne minacis 
amatoran sporton, kiun defendis pioniroj de la Olimpika Movado. 
Kiel tio rilatas al honto? Per seks-obsedo, kiu malsane okupas cerbojn 
de uloj en amas-komunikiloj. Ni tion montras per ekzemplo el vivo de 
unu juna virino. 

Pli multe vi legos en  https://familiaro.com .

____________________  

https://familiaro.com/


Ĉi-somere sian100-jariĝon jubileis SAT, unu el plej aktivaj sektoroj de la E-movado. Pro tiu 
okazo ni publikigas du artikolojn pri historio kaj perspektivoj de la "ruĝa" esperantistmo. Kiam 
ni proksimiĝas al fonfoj de SAT, ni trovas ke komence ĝi traktis UEA-n kiel burĝan organizon, 
kiu ne kapablos ŝanĝi la mondon. Nur proletaro povas tion fari.  

   

Se ni rigardas tiajn opiniojn post jardekoj,  ni vidas ke ili ne plu aktualas nuntempe. Tamen, liberi-
ĝante de antaŭjuĝoj, oni povas inter ili trovi interesajn pensojn. Ŝafaro, kiu blekante atendas, ke la 
paŝtisto konduku ĝin, ĉu al paŝtejo, ĉu al buĉejo, ne reprezentas (reprezentas neniun) forton.  /E. 
Lanti/. Ni citas ankaŭ aliajn vortojn de Lanti, ĉiam aktualaj: "La esperantistoj ne konscias kiel 
potencan instrumenton ili posedas". 

Pli multe vi legos en  https://familiaro.com . 
____________________  

HAJKO.  La vivmomento 
spegulita per majstra koncizo 

Kadre de la Poetika  Kalocsay-Angulo ni proksimigas al vi iom da hajkoj, la tradiciaj versaĵoj 
de Japanio.  Tion ni faras pro la ĉi-someraj Olimpikaj Ludoj kiujn organizis tiu lando en la tre 
malkomforta situacio. Al eleganteco de hajku kontribuis interalie maksimuma vorto-ŝparo, 
limigita ĉiam ĝis apenaŭ 17-silabaj linietoj (5+7+5).  Japanoj flegas estime tiun poezion ekde 
jarcentoj; ĝi logas nin ankaŭ nuntempe, dum inundo de vantaj vortoj. Sube, ĉi tiujn hajkojn 
verkis esperantistoj el Hajkista Klubo:

Mi serĉis stelon
en hel’ ĉiela vane
ĉu perdis celon? (mU)

Memoro humas…
de l’ hejmvilaĝ’ lontana
marbruo zumas.(uM)

Laŭ vent’ ravina
sovaĝa roz’ aromas –
refreŝ’ anima. (tT)

En mini-jupo
tra parko ino paŝas.
Aŭtun’ sen dubo. (tT)

Ĥor’ junulara
friskan arbaron skuas,
gajo gitara. (sT) 

Jam nub’ aŭtuna.
Ĉu velkis poezio
en mi maljuna? (mM)

 

Nova Urbo (New City / Città Nuova ) estas internacia soci-kultura magazino eldonata de Fokolara 
Movado en kelkdeko da lingvoj.  Ĝi antaŭenigas ideojn kaj konkretajn projektojn serve al reciproka 
kompreno kaj unueco en familioj kaj komunumoj,  kaj – je pli vasta skalo – inter homoj de diversaj 
nacioj, kredoj kaj sistemoj.  

https://familiaro.com/

