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Originala poezio 

Aventuroj de iu migrinto 
(limerikoj) 

Tatjana Auderskaja (Odeso) 
 

Estis iu braman’ el Bremeno, 

Kiu en pantalon’ sen rimeno 

Provis veni al Hal’, 

Sed okazis skandal: 

Estis lia aspekto obscena. 

 

Estis brava braman’ el Bremeno,  

Kiu rajdis sur granda baleno. 

Post subita ekplonĝ’ 

Malaperis la sonĝ’, 

Restis lito sur fund’ de l’baseno.  

 

La sendorma bramin’ el Bremeno 

Volis dormi sur mola kuseno… 

Kun terura brueg’ 

Lin ĉirkaŭis la greg’: 

Ŝafoj venis por nokta promeno. 

 

Iu povra bramin’ el Bremeno 

Sidis longe en la kvaranteno. 

Revis li pri vakcin’, 

Sed en morb-halucin’ 

La vakcino okazis veneno. 

 

Iu riĉa bramano Bremena 

Volis pelton el felo ermena. 

Petis li kun persist’ 

Sed rifuzis ĉasist’: 

Ĉaso estis por li granda ĝeno. 

 

Iu sperta jogan’ el Bremeno 

Longe sidis sur akra aleno. 

Estis brava hero’,  

Sed penegis li tro: 

Fine trafis al joga Edeno. 
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Iu saĝa braman’ el Bremeno 

Malsukcesis en la ekzameno. 

Sed lin savis aŭdac’:  

Al la ĉefo donac’ – 

Kaj li restis sur sia posteno. 

 

Iu pia braman’ el Bremeno 

Ofte manĝis radikojn de kreno. 

Estis pro ritual’, 

Sed en kruda real’ 

Tion faris li kun abomeno. 

 

Obeema braman’ el Bremeno 

Longe sidis en grava kunveno.  

Estis longa palavr’… 

Li ne iĝis kadavr’, 

Sed lin trafis terura migreno. 

 

La hardita bramano Bremena 

Ĉiam iris en vesto festena. 

Dum varmego kaj frid’ 

Restis li en tepid’ 

Ja koton’ estas ĉiam konvena. 

 

Klara Ilutoviĉ 

*** 

Arboj en prujna punto. 

Blanka paciga bel’. 

Vojo laŭ neĝabundo. 

Spiro de vasta gel’. 

 

Graca aerbrakumo. 

Saltoj de vigla bird’. 

Lumo, juniga lumo. 

Vintra karesa mild’. 

 

Benkoj kun neĝtavolo. 

Suno de nova jar’. 

Temp’ en festaŭreolo 

De la ekjanuar’. 
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Tielas la viv’ 
 

Zorgoj kaj taskoj, problemoj kaj devoj. 

Tagon post tago jen flugo, jen driv’. 

Lasas, revenas atingoj kaj revoj. 

Vivu. Ne velku. Tielas la viv’. 

 

Endas kaj tempas obstaklojn superi. 

Brilas alvoke impresa motiv’. 

Pretas ne ĉiuj boncele suferi. 

Vivu. Toleru. Tielas la viv’. 

 

Granda projekto kapablas perfidi. 

Estas trompema laborperspektiv’. 

Kiel fiaskon elteni kaj bridi? 

Vivu. Rezistu. Tielas la viv’. 

 

Ĉe malhonor’, malliber’, malamiko 

Kreskas deprimo, riskem’, ofensiv’. 

Kio eklumos je vera efiko? 

Vivu. Kuraĝu. Tielas la viv’. 

 

Ĝojo dum festo. Malsan’ kun doloroj. 

Suben glitado laŭ tempodekliv’. 

Lum’ kaj mallumo de jaroj kaj horoj. 

Vivu. Plu vivu. Tielas la viv’. 
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Jubilee 
La 21-an de januaro okazis 125-jariĝo de unu el la plej brilaj 
originalaj Esperanto-poetoj  

Eŭgeno Miĥalskij (1897-1937). 
Okaze de la jubileo ni publikigas lian 
programan poemon – Enkondukon 
por la poemaro “Prologo” (1928). 

 

Al Vi, nekaptebla «os», 

neniam kaj ĉiam as’anta, 

mi sendas poemojn de pensoj-ĥaos’ 

el mia menso serĉanta. 

 

«Is», «As», «Os» — 

tri elementoj de Tuto — 

finito, vivato,ĥaos’ — 

problemo de Absoluto. 

 

Triunuo de hom-superstiĉ’, 

triunu’ de profeta humano, 

Vi tra vivo miljaris fetiĉ’, 

Vi — amboso por di’ kaj satano. 

 

Vi — serĉata de l’viv’ eliksir’, 

viva akvo, fabel-talismano, 

paroksisma freneza delir’, 

temp-maŝino de Wells’a romano. 

 

Sub sekcanta mens-analiz’ 

de progresanta scienco 

kun ĝusta skrupula preciz’ 

iam klariĝos esenco. 

 

«Is — as» = estiv’ 

sekvigas «os»-energion, 

tiel socia viv’ 

produktas konscion. 

 

Al Vi, sfinkse-enigma «os», 

ĝis la scienco Vin solvos, 

kun poezia patos’ 

mi florojn-poemojn disvolvos. 
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Sintezante en vorto-parol’ 

ĝiajn fortojn de l’en’ kaj ekstero, 

mi la menson risortos je Vol’ 

sur la vojo al plena libero. 

 

«Is» — «As» — «Os» 

tri elementoj de l’Tuto, 

finito, vivato, ĥaos’, — 

problemo de Absoluto. 

 

Voznesensk, Januaro 1928. 

 

Dediĉe al 110-jariĝo de Tibor Sekel 
(14.02.1912–20.09.1988) 

 
 

Kun Karavan’ de amikeco tra Afriko, 

Al vok’ de ĉiu vivbruliga aventur’ 

Laŭ tuta mond’ vojaĝis li, kiel amiko 

De ĉio nova en la hom’ kaj la natur’. 

 

Jen Akonkagvo al ĉiel vast’ impetus. 

De triba damo-teatraĵo bildfuror’. 

La amikeca koro bondezire pretas 

Kompreni ĉion strangan de kutim’ kaj mor’. 

 

Legendo pri l’ region Ŝeba, Nil’-komenco. 

Senbride fajra potencego de vulkan’. 

Kaj plifortiĝu interes’ kaj pacienco, 

Venkem’ kaj fidindeco de samvojan’! 

 

Distingis lin talenta kun la hom’ kontakto, 

Sentemo pri fremdulaj timo, fid’ kaj ĝoj’. 
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Masajo per ―Ekkuŝu kun miel’ kaj lakto!‖ 

Al li deziras bonan ŝancon por la voj’. 

 

Flamengoj, elefantoj, kanguruoj, kobro. 

Al kor’ de indiĝenoj nevidebla pont’. 

Kaj ĉiu travivaĵo venas je malkovro 

De io en la plu enigmoplena mond’. 

 

Liaj sinceraj lingvobrilaj verkmesaĝoj 

Allogas la leganton per la majstra fort’. 

El la impresoj el areg’ de la vojaĝoj 

Li proksimigis mondobildojn per la vort’. 

Klara Ilutoviĉ 

 

ELI URBANOVÁ: 100 JAROJ DA ĈEESTO, 

10 JAROJ DA SOPIRO 

En 2022 UEA memoras 

100 jarojn da ĉeesto kaj sopiras pro 

10 jaroj de la forpaso de Eli 

Urbanová. Ĉeĥa poetino, kiu per 

multo kontribuis al la Esperanta 

literaturo, Eli Urbanová naskiĝis la 

8-an de februaro 1922, antaŭ 100 

jaroj, kaj forpasis la 20-an de 

januaro 2012, antaŭ 10 jaroj. Ŝi 

tamen estis tia verkistino, kiu per sia 

talento poreterne ĉeestos inter ni. 

Profesie instruistino, ŝi 

esperantistiĝis en 1948 kun Štefo 

Urban, ŝia edzo ĝis 1955 kaj aŭtoro 

de la versa fablaro Nova 

Ezopo (1961). Ambaŭ membriĝis en 

la Praga Esperanto-Klubo en 1949 

kaj baldaŭ ekverkis en Esperanto. 

Jam en 1940 Urbanová 

aperigis poemaron en la ĉeĥa. En la 

periodo 1952-1957 ŝi ricevis dek 

premiojn, i.a. la unuan premion pri 

poezio en la Belartaj Konkursoj de UEA en 1954. Fortan impulson al Urbanová 

donis ŝia amikiĝo kun Julio Baghy, kun kiu ŝi ekkorespondis en 1952 kaj kiu 

vizitis Pragon en 1956. Ŝi aperigis la poemarojn Nur tri kolorojn (1960), El subaj 

fontoj (1981), Verso kaj larmo (1986), Vino, viroj kaj kanto (1995), Peza 

vino (1996; dulingva, kun ĉeĥa traduko de J. Rumler), El mia 

buduaro (2001), Rapide pasis la temp’ (2003) kaj Prefere ne tro rigardi 

https://eo.wikipedia.org/wiki/Eli_Urbanov%C3%A1
https://eo.wikipedia.org/wiki/Eli_Urbanov%C3%A1
https://katalogo.uea.org/katalogo.php?inf=3145
https://katalogo.uea.org/katalogo.php?inf=3145
https://uea.org/gk/982
https://katalogo.uea.org/katalogo.php?inf=3151
https://katalogo.uea.org/katalogo.php?inf=1664
https://katalogo.uea.org/katalogo.php?inf=1664
https://katalogo.uea.org/katalogo.php?inf=1836
https://katalogo.uea.org/katalogo.php?inf=4990
https://katalogo.uea.org/katalogo.php?inf=5129
https://katalogo.uea.org/katalogo.php?inf=5129
https://katalogo.uea.org/katalogo.php?inf=6831
https://katalogo.uea.org/katalogo.php?inf=6831
https://katalogo.uea.org/katalogo.php?inf=7073
https://katalogo.uea.org/katalogo.php?inf=7808
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retro (2007). Ŝiaj poemoj aperis ankaŭ en la kolektoj Kvarfolio (1976) kaj Eli 

Urbanová: nuntempa Esperanta poetino (2005), krom en Esperanta 

antologio (1958 kaj 1983). Ŝia literatura ĉefverko tamen estas Hetajro 

dancas (1995), ampleksa aŭtobiografia romano, kiu ricevis la OSIEK-premion en 

2001. Urbanová multe artikolis pri Esperanto en la ĉeĥa kaj instruis la lingvon. 

En 1957 ŝi kunfondis Internacian Verkistan Asocion, kiu funkciis dekon 

da jaroj. Ĝin sekvis en 1983 Esperantlingva Verkista Asocio, en kiu ŝi ankaŭ 

membris. De 1975 ĝis 1980 ŝi estis juĝanto pri poezio en la Belartaj Konkursoj. En 

2003 OSIEK dediĉis sian konferencon en Prago parte al ŝia verkaro. Ĝia 

prelegaro, Intimaj temoj en Esperanto-beletro, aperis en 2005. Urbanová estis 

membro de la Akademio de Esperanto (1986-1995). En 1996 ŝi fariĝis Honora 

Membro de UEA. Saman distingon ŝi ricevis de Ĉeĥa Esperanto-Asocio en 1982. 

Preskaŭ ĉiuj el ŝiaj verkoj disponeblas en la Libroservo de UEA kontraŭ 

specialaj prezoj: https://katalogo.uea.org. Eli Urbanová estas unu el la Esperanto-

verkistoj omaĝataj de UEA en la 135 jaroj de Esperanto #NiaLingvo. La Asocio 

forte kuraĝigas al ĉiuj akiri la librojn kaj konatiĝi kun tiu, kiu estis giganta virino, 

pensinta multe pli antaŭen ol ŝia tempo. La teksto de tiu ĉi Gazetara Komuniko 

baziĝas sur enhavo de la marta numero de 2012 de la revuo Esperanto. 
 

Gazetaraj Komunikoj de UEA, N-ro 1009, 2022-01-20 

 

Eli Urbanova 

Tuko 
 

 

Tian mi aĉetis tukon: 

verda estis ĝi kaj lila 

kaj ol plumo pli facila, 

nu, bela! 
 

Mi ĝin ligis sub mentonon, 

mi ornamis per ĝi nukon – 

Kiu havis tian tukon? 

Neniu! 
 

Kaj li vidis mian ĝojon 

kaj trioblan ĝojon sentis. 

Se mi lin kun tuk' turmentis, 

do dolĉe! 
 

Mi la verdan tukon metis 

nome sub la umbilikon – 

Nuda timus mi kritikon, 

konfesu! 
 

Estis tuk' venene verda, 

bela, lila en anguloj. 

Al li sole la okuloj 

ekbrilis – 

https://katalogo.uea.org/katalogo.php?inf=7808
https://katalogo.uea.org/katalogo.php?inf=1722
https://katalogo.uea.org/katalogo.php?inf=7571
https://katalogo.uea.org/katalogo.php?inf=7571
https://katalogo.uea.org/katalogo.php?inf=1670
https://katalogo.uea.org/katalogo.php?inf=1670
https://katalogo.uea.org/katalogo.php?inf=4837
https://katalogo.uea.org/katalogo.php?inf=4837
https://katalogo.uea.org/katalogo.php?inf=7355
https://katalogo.uea.org/
https://uea.org/revuoj/esperanto/2012
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Tie ĉi indiĝenino 

nur en tuko sin apogis. 

Jes, ĉi tie mi delogis 

lin tiam! 

 

Ĉion, ĉion mi memoras: 

Kiel manojn li etendis – 

Kiel verda tuko pendis 

sur seĝo – 

 

Ke li poste, jam trankvila, 

al mi tiun tukon laŭdis – 

Ke mi lin eĉ ronki aŭdis 

volonte – 

 

Verda tuko apartenas 

al trezoro de mi, riĉa. 

Foje estis mi feliĉa, 

amata – 
 

Originala prozo 
 

Karabo 

Alvoko de tera ido 
 

Ho mia patrino – Tero! 

Mi vidas, kiel vi maljuniĝas kaj velkas apud mi. 

Kion mi faru por ke vi resaniĝu? 

Vi poiomete perdas viajn harojn – arbarojn; viajn dentojn – montojn, 

kiujn homoj traboras per tuneloj aŭ simple forfosas, se ili ŝajnas obstakloj. Homoj 

malpurigas kaj malklarigas viajn okulojn – lagojn kaj marojn, kiuj iĝas venenigitaj 

kaj mortaj. Oni elprenas viajn internajn organojn kiel ercon, vian sangon oni 

elsuĉas kiel nafton, vian haŭton oni kovras per asfalto por ke vi sufokiĝu sub ĝi. 

Ĉu vere vi tiel senpovas kontraŭ tiu perforto? Ĉu oni jam plene 

senfortigis vin, kaj vi baldaŭ silente mortos? Ne, mi scias, ke vi nur retenis vian 

energion, ne dezirante dispremi muson per la pezo de potenca montego; por tio 

sufiĉus ja simpla piedbato. Kaj mi vidas jam antaŭsignojn de via reviviĝo, ho 

Tero, de via indigno kontraŭ tiu malgranda, sed malica mikrobo, kiu ronĝas vian 

korpon kaj subfosas la sanon. Por vi sufiĉos nur blovi por ke li tute malaperu de 

sur via korpo. 

Ĉu vi faros tion? Ĉu li mem rekonsciiĝos kaj ne plu turmentos sian 

naskintinon? 

La tempo montros.  

Sed en unu de la opcioj ni simple ne ekscios tion.  
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Odoro de gaso 
 

La odoro de gaso. Ĝi elfluas el la pordo kaj disvastiĝas laŭ la ŝtuparo de 

multetaĝa domo. Lante, poiomete ĝi atingas suprajn etaĝojn, kaj jam la tuta domo 

estas saturita de tiu apenaŭ sentebla kaj apenaŭ priskribebla, sed tute unusignifa 

odoro. Odoro de danĝero. 

Jen iu enŝaltis la lumon en sia ĉambro; ne, plej verŝajne en necesejo, 

kien oni venadas kelkfoje dumtage. Klik’… Kaj la eksplodo skuis la domon. 

Elsaltis fenestroj kun la framoj, el fenestroj elflugis etaj aĵoj; poste la flamo el iuj 

funkciintaj gasfornoj inundis la tutan internaĵon de la domo. 

Aŭdiĝis krioj de homoj, kiuj restis hejme dum tiu tagmezo. 

Poste evidentiĝis, ke pereis 7 personoj, kaj 20 loĝejoj estis detruitaj. 

La gaso elfluis el la loĝejo № 8, kie junulo metis bolkruĉon kun akvo 

por kafo, kaj forgesis reveni al la kuirejo, allogita de novaj mesaĝoj en sia 

komputilo. Estis tiel interesa konversacio, ke li forgesis pri ĉio; kaj kiam la gaso 

atingis lian ĉambron, li ne rimarkis ankaŭ la odoron. Kaj tiel nerimarkeble la gaso 

svenigis lin ĉe l’ komputilo, kaj poste lante trapenetris la domon. 

Pereis 7 personoj, kaj 20 loĝejoj estis detruitaj. 

 

Tradukita prozo 

Valerij Brjusov 

Valerij Jakovleviĉ Brjusov 

(1873 – 1924) estas rusa poeto 

kaj prozisto, dramaturgo, 

tradukisto, kritikisto-

literaturhistoriisto, unu el 

kreantoj de la rusa simbolismo. 

Li naskiĝis la 1-an de decembro 

en Moskvo en negocista familio. 

Elementan kleron li ricevis 

hejme. Ekde 1885 Brjusov lernis 

en klasika gimnazio de 

F. Krejman en Moskvo. En 1890 

li transiris en moskvan 

gimnazion de I. Polivanov. En 

1893 Brjusov iĝis studento de 

Moskva universitato en histori-filologia fakultato, kie konatiĝas kun verkoj de 

francaj simbolistoj. Estante studento, li en 1894 eldonas tri kolektojn "Rusaj 

simbolistoj", kien eniris, krom alies, ankaŭ liaj poemoj. En 1895 estis eldonita la 

unua poemaro de Brjusov "Ĉefverkoj", kiu naskis grandan intereson inter 

literaturaj kritikistoj. En 1897 estis publikigita lia dua poemaro "Tiu estas mi". En 

1899 Brjusov diplomiĝis kaj komencis labori en la revuo "Rusa arkivo", kaj en 

1900 oni eldonas lian trian poemaron "Tria gardotempo", kiu alportis al Brjusov 
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literaturan famon. En 1901 – 1905 jaroj li partoprenis en kreado de almanako 

"Nordaj floroj", kaj en 1904 – 1909 iĝis redaktoro de la rusa simbolista revuo 

"Pesiloj"; ekde 1908 li okupis postenon de direktoro de Moskva belliteratura 

societo. Kiel reakcio de Brjusov al la Unua rusa revolucio (1905 – 1907) estis 

publikigita lia dramo "Tero" (1905), kaj post du jaroj li eldonas prozan novelaron 

"Tera akso" kaj poemaron "Ĉiuj melodioj". En 1914 dum la 1-a monda milito 

Brjusov estis sendita al fronto kiel milita korespondanto de la ĵurnalo "Rusaj 

novaĵoj". En 1916 estis publikigita lia poemaro "Sep koloroj de ĉielarko". Post 

kiam bolŝevistoj akiris politikan potencon (1917 – 1919), Valerij Jakovleviĉ 

okupis postenon de estro de Komitato pri registrado de gazetaro. En 1919 – 1921 

li ricevis postenon de prezidanto de Prezidio de Tutrusia unio de poetoj. Kiam 

estis fondita en 1921 la Supera belliteratura instituto, Brjusov iĝis ĝia unua 

rektoro kaj profesoro. Valerij Jakovleviĉ Brjusov mortis la 9-an de oktobro 1924 

pro pneŭmonio. Li estis sepultita en la tombejo por famuloj "Novodeviĉje" en 

Moskvo. 

«En kastelturo» 

Priskribita sonĝo 
Sendube, ĉion kio okazis, mi sonĝis, sonĝis hodiaŭ nokte. Verdire, mi 

neniam supozis, ke la sonĝo povas esti tiel sencoplena kaj konsekvenca. 
Tamen ĉiuj okazaĵoj de la sonĝo havas nenian rilaton al mia nuna 

situacio, al miaj rememoroj. Sed per kio la sonĝo diferencas de realo, se nur per 
sinsekvaj eventoj, kiuj reale okazas?  

Mi sonĝis kavaliran kastelon, kiu situis marborde. Malantaŭ la kastelo 
troviĝis kampo kaj aro de ne altaj, sed oldaj pinoj. Antaŭ la konstruaĵo sterniĝis 
vastaĵo de nordaj marondoj. La kastelo estis konstruita krude, el tro dikaj ŝtonoj, 
kaj deflanke aspektis kiel sovaĝa roko kun bizara formo. Profundaj fenestroj sur la 
muroj ŝajnis mislokitaj, kaj vidiĝis kiel nestoj de monstraj birdoj. Ene de la kastelo 
troviĝis mornaj altplafonaj ĉambroj kaj eĥoplenaj pasejoj inter tiuj. 

Nun rememorante meblaron de tiuj ĉambroj, vestojn de tiamaj homoj, 
kaj aliajn nuancojn, mi klare komprenas en kian epokon forportis min la sonĝo. 

Tio estis terura, rigora, ankoraŭ duonsovaĝa, plena de nereteneblaj 
vitalaj impetoj, vivo de mezepoko. Komence de la sonĝo mi ne komprenis la 
epokon, nur neklare sentis, ke mi estas fremda al la vivo en kiun mi trafis, ke mi 
hazarde alvenis en tiun mondon. 

Fojfoje la sento akriĝis. Io komencis turmenti mian memoron kiel nomo, 
kiun oni volas rememori, sed malsukcesas. Pafante birdojn per arbalesto, mi volis 
pli modernan pafilon. La kavaliroj en kirasoj, kiuj kutimis nur mortigi kaj prirabi 
homojn, al mi ŝajnis degeneruloj, kaj mi antaŭvidis eblecon de alia, pli civiliza 
maniero vivi. 

Diskutante kun monaĥoj pri skolastikaj problemoj, mi antaŭĝuis aliajn, 
pli profundajn, perfektajn kaj liberajn sciojn. Sed kiam mi streĉis mian memoron, 
mia konscio denove malklariĝis. Mi loĝis en la kastelo kiel malliberulo, pli ĝuste, 
kiel ostaĝo. Oni disponigis al mi apartan turon, rilatis estime, tamen gardis min. 
Mi havis nenian konkretan okupon, kaj tiu senokupiteco pezis sur mi. Sed estis 
sola afero, kiu plenigis mian vivon per feliĉo kaj ravo: mi amis. 

Posedanto de la kastelo havis nomon Hugo von Rizen. Li aspektis kiel 
giganto kun la tondra voĉo kaj ursa forto. Li estis vidvo, sed li havis sveltan, altan, 
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helokulan filinon, kiu nomiĝis Matilda. Ŝi similis al la sankta Katarina, kiun oni 
pentris sur italaj ikonoj. Mi ekamis ŝin tenere kaj pasie. Ĉar en la kastelo 
mastrumis nur Matilda, ni renkontiĝis kelkfoje ĉiun tagon, kaj ĉiu renkontiĝo 
plenigis mian animon per ega feliĉo. 

Dum longa tempo mi ne decidis diri al ŝi pri mia amo, kvankam, 
verŝajne, miaj rigardoj perfidis ĝin. Fatalan amkonfeson mi eligis tute subite, foje 
matene, en la fino de vintro. Ni renkontiĝis sur mallarĝa ŝtuparo, kiu kondukas al 
gvatturo. Kvankam multfoje ni ambaŭ restis tute solaj, – en la vintra ĝardeno, en 
malhela salono sub mirakla lunlumo, – sed ial nome en tiu momento mi eksentis, 
ke ne povas silenti. Mi alpremiĝis al muro, etendis la brakojn, kaj diris: "Matilda, 
mi amas vin!" Ŝi ne paliĝis, sed nur klinis la kapon, kaj kviete respondis: " Ankaŭ 
mi amas vin. Vi estas mia fianĉo." 

Poste ŝi rapide forkuris supren, sed mi restis ĉe la muro kun la etenditaj 
brakoj. 

En plej sinsekva sonĝo ĉiam ekzistas interrompoj dum dormado. Mi 
memoras nenion el tio, kio okazis dum proksimaj tagoj post mia amkonfeso. Mi 
nur rememoras kiel mi kun Matilda duope vagadis laŭ marbordo, kvankam eblas 
konjekti, ke tio okazis post kelkaj semajnoj. En la aero jam blovetis printempa 
venteto, kvankam ĉirkaŭe ankoraŭ kuŝis neĝo. Marondoj kun blanakaj ondokrestoj 
kaj tondra bruo kovris marbordajn ŝtonojn.  

Vesperis, kaj la suno ekis droni en la maron, kiel mirakla fajroruĝa 
birdo, bruligante randojn de nubaro. Ni paŝis apude, iomete distancis de unu al la 
alia. Matilda estis vestita per eta peltmantelo kun basko, garnita per ermeno, kaj 
randoj de ŝia koltuko disvolviĝis pro la vento. Ni revis pri estonto, pri feliĉa 
estonto, tute forgesante, ke ni apartenas al diversaj gentoj, ke inter ni kuŝas abismo 
de popola malpaco. 

Nia konversacio ne estis glata ĉar mi ne sufiĉe bone posedis lingvon de 
Matilda, kaj ŝi tute ne sciis la mian, sed ni interkomprenis senhelpe de vortoj. Kaj 
ĝis nun mia koro tremas, kiam mi rememoras tiun promenadon laŭ marbordo, sur 
fono de la morna kastelo, en radioj de sunsubiro. Mi spertis kaj travivis veran 
feliĉon, ĉu en sonĝo, ĉu en realo – tute egalas! 

Verŝajne sekvan tagon, matene, oni komunikis al mi, ke Hugo volas 
konversacii kun mi, kaj kondukis min al li. Hugo sidis sur benko, kiu estis kovrita 
per alka felo. Monaĥo laŭtlegis leterojn por li. Hugo estis morna kaj kolera. 

Li ekvidis min, kaj severe diris al mi: 
– Aha! Ĉu vi scias kion faras viaj samlandanoj? Por vi ne sufiĉas, ke ni 

venkis vin apud la urbo Izborsko! Ni forbruligis Pskov-on, kaj vi petis nin pri 
indulgo. Nun vi petas helpon de Aleksandro, kiu nomiĝas Nevskij. Sed ni ne estas 
svedoj! Sidiĝu kaj skribu al viaj samlandanoj pri nia militforto por ke tiuj 
prudentiĝu. Alie vi kaj ceteraj ostaĝoj de via lando estos kruele mortigitaj. 

Malfacilas klarigi ĝis fino, kia sento posedis min. Unuavice per ordona 
tono en mia animo ekparolis amo al la patrujo, senpruva, spontanea, simila al 
patrina amo. Mi eksentis, ke mi estas ruso, ke antaŭ mi troviĝas malamikoj, ke ĉi 
tie prezentas per mi mem la tutan Rusujon. Samtempe mi ekvidis, triste eksentis, 
ke la feliĉo pri kiu mi revis kun Matilda, por ĉiam senrevene foriras for de mi, ke 
amon al la virino mi devas oferi al amo al patrujo...  

Sed apenaŭ tiuj sentoj plenigis mian animon, subite ie, en profundo de 
mia konscio ekbrilis neatendita lumo: mi komprenis, ke mi dormas, ke ĉio – la 
kastelo, Hugo, Matilda, kaj mia amo al ŝi – estas nur mia sonĝo. Subite mi ekvolis 
mokridi al la vizaĝo de la severa kavaliro, kaj al lia helpanto-monaĥo, ĉar mi jam 
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scias, ke mi vekiĝos kaj nenio okazos – nek danĝero, nek funebro. Nevenkeblan 
kuraĝon mi eksentis en mia animo, ĉar povis foriri for de miaj malamikoj en tiun 
mondon, kie ili ne povos persekuti min. 

Fiere levinte la kapon, mi respondis al Hugo: 
"Vi mem scias, ke vi ne pravas. Kiu vokis vin al tiuj teroj? Tiu maro 

ĉiam apartenis al rusoj, varengoj. Vi alvenis por bapti popolojn de Baltio, sed 
anstataŭ tio konstruis multajn kastelojn sur montetoj, deprimas la popolojn, kaj 
minacas al niaj urboj ĝis la rivero Ladoga. Aleksandro Nevskij organizis sanktan 
aferon. Mi ĝojas, ke urbanoj de Pskovo oferis siajn ostaĝojn. Mi ne skribos tion, 
kion vi volas, tamen komunikos por ke oni batalu kontraŭ vi. Dio gardu nin!" 

Mi elokvente diris tion, kiel artisto, kiu rolis sur scenejo, speciale elektis 
antikvajn frazojn, por ke mia parolmaniero konvenu al la mezepoko, kaj Hugo pro 
miaj vortoj furiozis. 

– Hundaĉo, – li ekkriis al mi, – sklavo tatara! Mi ordonos radumi vin! 
Tiumomente mi subite rememoris la tutan kronologion de la rusa 

historio, kaj kiel profeto, kiun desupre vizitis revelacio, solene kaj rigore diris al la 
germanoj: 

– Aleksandro Nevskij venkos vin sur glacio de lago Ĉudsko. Tre multaj 
germanaj kavaliroj estos dishakitaj. Kaj niaj posteuloj posedos la teron, kaj viaj 
posteuloj obeos al ni. Sciu tion! 

– Forigu lin! – ekkriis Hugo, kaj pro kolerego liaj vejnoj surkole ŝvelis 
kaj bluiĝis. 

La servistoj tuj forkondukis min ne en mian turon, sed en fetoran 
subterejon, en karceron. 

Lante treniĝis tagnoktoj en mallumo kaj humido. Mi kuŝis sur putra 
pajlo. Oni ĵetis al mi nur ŝimitan panon por manĝi, kaj dum la tagnokto mi ne 
aŭdis homajn voĉojn. 

Mia vesto baldaŭ fariĝis ĉifona, mia hararo buliĝis, mian karnon kovris 
ulceroj. Nur en neatingeblaj revoj mi vidis maron kaj sunon, printempon kaj freŝan 
aeron, Matilda-n. Sed en proksima estonto min atendis radumo kaj tortur-
pendigilo. 

Kiagrade estis realaj ĝojoj de miaj rendevuoj kun Matilda, tiagrade realis 
miaj suferoj en la subterejo de ŝia patro. Sed jam ne lasis min la konscio, ke mi nur 
dormas kaj vidas fian sonĝon. Sciante, ke alvenos momento de vekiĝo, kaj muroj 
de mia malliberejo svenos kiel nebulo, mi trovis en mi fortojn senproteste elteni 
ĉiujn turmentojn. Al proponoj de la germanoj akiri liberon per perfido de la 
patrujo, mi fiere rifuzis. Kaj malamikoj mem komencis estimi mian rezolutecon, 
kiu por mi estis pli malvalora, ol ili opiniis. 

En ĉi tiu momento mia sonĝo ĉesas... Mi povis perei de la mano de 
ekzekutisto, aŭ min kaj aliajn verajn patriotojn de Pskovo povis liberigi la Glacia 
Batalo, kiu okazis la 5-an de aprilo 1241. Sed mi vekiĝis. Jen mi sidas ĉe mia 
skribotablo, ĉirkaŭita de miaj ŝatataj konataj libroj, kaj priskribas mian longan 
sonĝon, kaj intencas komenci ordinaran vivon de nuna tago. Ĉi tie, en la mondo, 
inter homoj kiuj najbaras malantaŭ la muro, mi troviĝas en mia hejmo, en realo...  

Tamen stranga kaj terura penso kviete leviĝas el malluma profundo de 
mia konscio: kio okazos, se nun mi dormas kaj sonĝas, sed poste vekiĝos sur la 
pajlo, en la subterejo de kastelo de Hugo von Rizen?  

 

1903 
Elrusigis Gennadij Ŝlepĉenko, Vladivostoko 
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Por distro kaj amuzo 

Krucenigmo 

 
Horizontale: 

4. Eta mezurunuo (radiko). 

6. 1) Disponigi (rimedojn) por aparta 

celo; 2) oficiale alvoki antaŭ 

tribunalon (radiko). 

7. Forigi partetojn el la supraĵo de 

korpo per pli-malpli tranĉa ilo, kies 

eĝon oni pasigas ortangule sur ĝi. 

8. Tuto de la homoj, kiuj uzas 

internacian lingvon . 

9. Ago de iu, kiu asertas, ke aliulo ne 

kapablas superi la asertanton en 

konkurso, ludo ks. 

10. Havi pro sia konduto aŭ pro siaj 

ecoj rajton pri justa rekompenco aŭ 

puno; esti inda je. 

11. Genro de fiŝoj kun dorsoventre 

plata, romboforma korpo kaj longa, 

maldika vosto kun du dorsaj naĝiloj 

antaŭ la fino (radiko). 

12. Malnenio. 

13. Plej granda geokronologia unuo, 

ampleksanta plurajn eraojn. 

Vertikale: 

1. Kohereco. 

2. Princlando (radiko). 

3. Grando, karakterizanta la subjektivan 

senton pri varmo aŭ malvarmo. 

4. Mineralo, grava erco de 

arĝentoblanka, maldensa metalo, kiu 

inkandeske brulas en aero (radiko). 

5. Decido, ke provizore ĉesu iu agado. 

10. Ŝnuro el bruligebla kaj sorba 

materialo. 

 

Kompilis Mikaelo Povorin 
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Solvo de Krucenigmo el “Cerbe kaj kore” N-ro 23 

Horizontale: 
1. Genro de grandaj, senvenenaj serpentoj (radiko) – BOA 
4. Simpla, ordinare tola kapvesto de virino – KUFO 

6. Optika vitro, kun aŭ sen muntaĵo, por unu sola okulo – MONOKLO 

8. Tia, ke ĝia signifo estas duba, aŭ ke ĝi povas havi malsamajn sencojn – AMBIGUA 
10. Kirurgia instrumento, konsistanta el pinta kaj akra klingo – LANCETO 

12. Parta aŭ plena senmovebleco de artiko – ANKILOZO 

13. Pli-malpli mola substanco, preparita el graso kaj alkalo (radiko) – SAP 
15. Vokisto, kiu anoncas la preĝohorojn de supre de minareto – MUEZINO 

16. Tuto de la disĉiploj de filozofo, verkisto, artisto, sciencisto ktp, kiun ili rigardas kiel sian 

majstron (radiko) – SKOL 

 

Vertikale: 
2. Protozoo, kiu moviĝas per pseŭdopiedoj kaj vivas en akvo, malseka tero aŭ parazitas en 
diversaj animaloj – AMEBO 

3. Plena konfuzo, malordego – TOHUVABOHUO 

4. (figure) Ĉefrolulo, plej grava persono – KORIFEO 
5. Embrio de mamulo, vidiganta trajtojn de la definitiva estaĵo (radiko) – FET 

7. Fotoaparato, kapabla sendi kaj/aŭ registri sinsekvajn bildojn, laŭ difinita ritmo – 

KAMERAO 
9. Membro de tribo, klano ks, kiu konstante migras de loko al alia – NOMADO 

11. Teoria simpligita figuraĵo, prezentanta maldetale ne la formon, sed la aranĝon kaj la 

rilatojn de io – SKEMO 
14. Mikroskopa fungo aŭ oomikoto, havanta bone rimarkeblan micelion aŭ sporaron (radiko) 

– ŜIM 

 
 

CERBE kaj KORE 
n-ro 24 (92), januaro 2022 

Kultura suplemento al la revuo “Ponto” n-ro 124 
“Ponto” estas oficiala informilo de la tutrusia socia organizaĵo “Rusia Esperantista Unio 

 

Oni rajtas uzi kaj represi ĉiujn materialojn de la eldono nur kondiĉe de ĝusta 
indiko de la fonto 

 

CkK atendas viajn prozajn, poeziajn, interlingvistikajn, instru-metodikajn kaj scienc-
popularajn kontribuojn! Bonvolu sendi ilin al Nikolao Gudskov nikolao@yandex.ru . 

Estraro de Rusia Esperantista Unio 
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