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Legendo el Tahiti

Tahiti estas franca eksterlanda teritorio, 
kies indiĝenoj estas poleneziaj, simile al 
la maoria popolo de Nov-Zelando kaj la 
indiĝenoj de Havajo.

Kadra temo: 
Esperanto por peri Oceaniajn Kulturojn



Papaete



* Vahine Moea kaj Anifaite

Tiare Apetahi estas mirinda
kaj ordor-riĉa floro, kiu
kreskas nur sur la monto
Temehani en Raiatea. 
Mirinda legendo
pri amo klarigas ĝiajn
originojn.

Iam en la pratempo, la virino Moea, junulino
de nekomparebla beleco, vivis en la valo de 
Araau en Raiatea. Ŝi renkontis fiŝiston, Ariifaite
de Taha’a. Ili geedziĝis kaj naskis filinon
Tiaitau. 



*

*Unu tagon, Anifaite aŭdis bonan novaĵon, 
misiisto alvenis al la insulo kaj instruis la 
alfabeton kaj kiel skribi. Anifaite rapidis
informi la edzinon kaj ŝi ĝojis. Ili decidis
transloĝiĝi al Opoa, la distrikto, kie vivis la 
misiisto, por ke ilia bele maturiĝinta filino
povu lerni la alfabeton kaj skribadon. Tiaitau
sekvis la lecionojn kaj post fina elkresko, ŝi
renkontis la Reĝon Tamatoa kaj iĝis lia
amantino.



*

Iom poste, la Reĝo Tamatoa forlasis la 
insulon Raiatea por ligi sin al la Reĝo
Pomare de Tahiti por la batalo de Fei
Pi. La reĝo kun siaj batalantoj foriris. 
Li petis al Tiaitau atendi lin hejme. 
Tamen, la junulino diris al li, ke ŝi
kredis esti adiaŭanta lin por la lasta
fojo, kaj ke ŝi neniam plu revidos lin.



*

*La reĝo celis trankviligi ŝin, dirante, 
ke li estas ĉirkaŭata de la plej bonaj
batalantoj. Poste, Tiaitau prenis
kokoson kaj informis lin, ke ŝi iros al 
la monto Temehani, kaj rigardos por
lia reveno, eble eĉ vidi lin foriri.



*

*Ŝi diris al li:

*“Mi metos ĉi tiun kokoson en la truon de 
Apo’o hihi ura. Tiu kokoso vojaĝos subtere
kaj elvenos proksime al la maro ĉe la fluejo
Piha Ura. De tie la kokoso flosos de unu
insulo al alia kaj sekvos vin. Se vi soifas, 
prenu la kokoson, boru truon kaj tiel trinki
el ĝi, kiel vi farus, kvazaŭ vi kisus min.”

*
*Je tiuj vortoj, ili apartiĝis.



*

Ŝi atingis la sanktan pasejon Te ava moa kaj ŝi
poezie diris:

“Ho, via 
padelo
brilas sube en 
la sunlumo, 
mia amo, ĝi
rebrilas en 
la ŝaŭmo de 
la ondoj.”



*

*Fine, ŝi atingis la lokon Apoo hihi
ura, entruigis la kokoson, rigardis
denove direkte de Taputapuatea kaj
vidis la trikorpan kanoton de sia
amato.



*

*“Ho, mia amo, via padelo brilas sune kaj
onde, via kanoto dancas sur la ondoj. Kiel 
doloras mia koro, ege doloras, mia amo. 

*Mi enterigos mian manon en la teron de 
la monto, poste ĝi floros, kaj la floro
aspektos kiel malferma mano. Ĉi tiu floro
donos al vi signon de mia amo por vi. 
Foriru, mia amo, kaj rapide revenu. 



*

Post tio, ŝi rigardis en la truon Apoo
hihi ura kaj lasis sin fali en ĝin por
morti ĉar tiom grandegis ŝia malĝojo
kaj ŝi ne eltenus ekscii pri la morto
de sia Reĝo, kiun ŝi tiom adoris.

Fonto: Tahiti Heritage – Félix Faaeva
https://tahitinuitravel.com/destination/polynesian-legends/


