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Saluto� Lupido�,
Jen la unua numero de Via revuo. Mirinda, ĉu ne?

Lupo kaj aliaj estroj verkis ĝin por Vi. Tamen por la sekvonta

numero ni bezonos vian helpon. Ja, ni ne havas titolon por

Via revuo. Kiel ĝi nomiĝus? Sendu vian proponon! Vi ankaŭ

povas sendi desegnojn, enigmojn, ludojn… Ni publikigos ilin!

Skanu kaj sendu al verdajskoltoj@gmail.com aŭ poŝte al

Verdaj Skoltoj

Ĉe Valère Doumont

3 rue des Champs

5060 Sambreville

BELGIO

Ĉiuj ni esperas ke vi ŝatos vian revuon

Lupo, Bubalo, kaj aliaj estroj

PS: kolorigu ĉiujn bildojn!

Responsa eldonisto: Valère Doumont, rue des Champs 3, 5060 Sambreville, Belgio

mailto:verdajskoltoj@gmail.com


L� kread� d� l� ĝangal�
Nenio, nenio, tute nenio.

Nenio, nenio, absolute nenio.

En la komenco estis vere nenio.

Kaj tiam... Ta alvenis

Ta, la giganta elefanto estis

malsata. Ŝi malfermis sian gigantan

buŝon kaj manĝis grandan pecon de

la nenio. Tuj poste, ŝi komencis feki

rokojn, montetojn kaj montojn. Ŝi

fekis dum semajnoj. Tiel kreiĝis la tero.

Ta estis daŭre malsata. Ŝi denove manĝis pecon de la nenio.

Poste, ŝi pisis kiel pluvo sur la novfekita tero. Ŝi pisis dum pluraj

tagoj. Tiel kreiĝis maroj, oceanoj kaj la tuto de la akvo sur la tero.

Ta estis daŭre malsata. Ŝi manĝis malgrandan pecon de la nenio.

Post iom da tempo, ŝi furzis. Tiel kreiĝis la atmosfero kaj ĉiuj gazoj.

Ta promenis sur la tero. Kaj tie kie ŝi paŝis kreskis diversaj plantoj.

Ŝi laciĝis kaj kuŝiĝis por dormeto. Dum ŝia dormo grandega ĝangalo

krekis ĉirkaŭ ŝi. En la ĝangalo estis arboj, arbustoj, lianoj kaj ĉiuj

plantoj kiuj eblas trovi sur la tero.

La ĝangalo komencis kreski sur Ta kiel kovrilo. Sub la ĝangala kovrilo,

Ta varmis kaj ŝvitis. El ŝia ŝvito naskiĝis ĉiuj vermoj, insektoj kaj ĉiuj

subteraj bestoj.



Ta vekiĝis, stariĝis kaj skuis ŝin. El la polvo kaj ŝvito kiuj falis sur la

tero naskiĝis bubaloj, ursoj, korsakoj, lupoj… kaj ĉiuj bestoj kiuj

marŝas sur la tero.

Kelkaj plantoj krekis en la rostro de Ta. Kaj tiklis ŝian nazon. Ta

ternis. El ŝia naza kataro naskiĝis vulturoj, hirundoj, abeloj… kaj ĉiuj

bestoj kiuj flugas en la aero.

Multaj arboj falis pro la terno de Ta. Tiel kreiĝis la senarbejoj kie

herbo povis kreski. Kaj bubaloj manĝi ĝin.

Ta vidis ke la bestoj soifis. Per sia dentego, ŝi fosis fluejojn por la

riveroj. Per sia piedo ŝi frapis la grundo kaj akvo alvenis el la

profundo de la grundo. Tiel kreiĝis riveroj kaj lagoj.

Tiam ĉiuj bestoj vivis kaj dormis kune. Ili estis nur unu popolo. Kaj

ĉiuj (eĉ la lupoj kaj la vulpoj) manĝis nur herbojn, florojn, arboŝelojn

kaj foliojn. Sed rapide la bestoj kverelis: ili ĉiuj volis manĝi tie kie ili

kuŝis.

Ĉar Ta estis okupita krei aliajn ĝangalojn, ŝi nomumis la tigron juĝisto

kaj majstro de la ĝangalo. Sed tio estas alia rakonto.

Sendu al ni vian desegnon de Ta kiu kreas la mondon kaj

la ĝangalon! Ni publikigos ĝin en la sekvonta revuo 😉



Ludo� ka� enigmo�
Enigmoj

1) Mi estas tiom granda kiel Ta la elefanto sed

mi pezas nul kilogramojn. Kiu mi estas ?

2)Kiu frukto havas siajn semojn ekstere?

3)Kiom da gutoj eblas meti en malplenan glason?

Helpu la lupidon trovi sian ĉokoladbananon !


