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Originala poezio 
 

Mikaelo Bronŝtejn, Tiĥvino 
 

Flankiĝinte foren de la politikoj,  

de akuzoj krudaj, laŭtaj, reciprokaj, 

kiuj nun plenigas sen skrupul’ Fejsbukon, 
 

tamen opinion certan havas mi kaj 

ĝin ne timas montri rekte dum parol’ kaj 

ne vagadas ruze en alud-nebul’ kun 
 

ridetaĉ’ insida rande de la buŝo. 

Ĉiam mi kompatas vere kun kortuŝo 

morton de la viroj junaj ambaŭflanke, 
 

la agreson nomas nur agres’, sen fuŝo, 

kredas, ke la mondo venos al akuŝo 

de la perspektiva kaj efika plan’, ke 
 

vera vero venkos per komuna volo,  

trompo ne surbenkos eĉ sur unu colo, 

ĉar prudento devas savi la homaron. 
 

Ve, en mia kredo estas tro da folo, 

ĉar aliajn kantojn kredas la popolo... 

Kaj la kor’ mergiĝas funden, en amaron. 
 

24.05.2022 

 

 

La tulipoj "Esperanto" unuafoje ekfloris en mia ĝardeno 
 

Neglektas militon tulipoj – 

floregas en varmo de majo, 

donacas al ni, ekzilitoj, 

almenaŭ kvanteton da gajo. 
 

Ĉi tiu kvanteto kantete, 

tenere la koron karesas, 

kaj ĉies humoro nun nete 

kun freŝa fervoro progresas, 
 

kaj ĉiu sekvanto de l’kanto, 

enspiras frivolan aromon 

de l’ milda tulip’ “Esperanto”, 

en si retrovante la homon. 
 

30.05.2022 
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*** 

Balanciĝas la naturo: 

tag’ malvarma – tag’ varmeta, 

kaj somero en maturo 

estas nur en mens’ poeta. 
 

Sed fervoras birda ĉirpo, 

en ĝisdata flora mondo 

dikaj burdoj umas ĉirkaŭ 

multodora voka ondo. 
 

Balanciĝas homa gento: 

tag’ rimorsa, tag’ kruela. 

Eble nur mesia ven’ do 

povus savi l’homojn de la 
 

reciproka emo buĉi 

eĉ en lindo de l’somero. 

Ja mi mem scivolas, ĉu ĉi 

plago daŭros sur la Tero. 
 

Se l’kolero pinte pelos 

al totala hom-ekstermo, 

lindo de l’ somer’ degelos 

kun la homoj. Por eterno. 
 

03.06.2022 
 

 
 

*** 

Ĉu vi memoras la pluvon en tiu arda junio? 

Ĝi nin atakis inside, bruske en dens’ papava. 

Nia feliĉo malseka ĉielen levis nin super ĉio, 

kaj la humidaj petaloj ruĝis en mondo rava.  

Ĉu vi memoras ke l’robo gluiĝis al via korpo, 

ke mi, ravita pro via svelto, la spiron retenis, 

ke ni proksimis, ke vian koron aŭdis do mia koro, 

kvazaŭ la varma pluvo milde nian proksimon benis? 

Ĉu vi memoras pluverojn - jes, ilin forkisis mi de 

viaj malsekaj okuloj, vangoj kaj lipoj tenere? 

Mia aminjo kara, tiam ni vivis ja senmilite… 
 

15.06.2022 
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*** 

En iu ĉarma temp’, ne tre malnova, 

mi ĝojis umi ĉe l’ frandaĵ’ litova, 

ĉe la bongusta barĉo, cepelinoj, 

sen pensi, ke ekzistas ja landlimoj, 

ke ĉion povas ŝanĝi stulto, blago, 

de la freneza ul’ freneza ago. 
 

Do mi bonŝancis vivi en proksimo, 

sed ve - fermitas tiu ĉi landlimo – 

la voj’ al la frandaĵoj. Eĉ pli gravas, 

ke sen amikoj miaj vivo mavas, 

sen ĉiuj, kiujn ŝatas mi sincere, 

vivantaj trans la kruda lim’ surtere. 
 

Mi estas olda, pensas mi naive, 

landlimojn ĉiujn hatas mi dumvive, 

sed gravas pli ke, pro l’militaj moroj, 

landlimoj venas nun al niaj koroj. 

La rond’ amika krevis en kvereloj… 

Mi volas pacon. 
 

22.06.2022 
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*** 

Sciu,  

mi vidis anĝelon en suna radio. 

Tiu 

diris, ke сerte helpos li min hodiaŭ, 

nur mi  

tuj rapidu formuli deziron mian, 

turni 

miajn revojn sekretajn kaj montri ĉion, 

kio  

mian animon nun turmentas rabie – 

fio 

mava, kiun renkontas mi nur vekrie. 

Kaj mi 

konfesis al la anĝeleto edena: 

ŝajni, 

ke estis mi ĉiam sur vojo ebena, 

povas  

en sonĝo agrabla aŭ en halucino. 

Trovas  

nur padojn montarajn kaprica destino. 

Ŝtonoj 

kaj dornoj abundas do dum mia iro, 

sonoj  

de korvoj malsataj por mi, la martiro. 

Tamen 

mi kredas, ke restis kuraĝo por paŝi, 

famon 

ne ĉasi kaj pensojn liberajn ne kaŝi, 

bridi  

la stultan orgojlon kaj ventajn inklinojn, 

fidi 

nur miajn amikojn kaj miajn virinojn, 

rimi 

la pensojn leĝere ĉe krea impeto… 

Pri mi 

ne zorgu, sed restu kun mi, anĝeleto. 
 

29.06.2022 
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*** 

Eĉ la plej malgrava epizodo 

de la viv’, pulsanta kun la koro, 

ligas foje kiel firma nodo 

la eventojn brilajn en memoro. 
 

Preterira vort’, rideto svaga, 

elokventa stumblo ĉe parol’ – do 

estas nur aludo ĉiutaga, 

de baldaŭa aventur’ heroldo. 
 

Ve, en flug’ freneza de minutoj, 

en la hasto vivi, agi, krei, 

mi ne tro atentas pri aludoj… 

sed pri tiuj stulte ŝatas revi. 
 

05.07.2022 
 

 
 

*** 

Ĉe ambaŭflanke malestima diskutado, 

eĉ se ne nepre ĝi transiros al disputo, 

ekzilu firme l’ buŝon mi trans densa krado, 

preferu aŭdi l’oponanton mi en muto, 

ĉar, se forestas la estimo en paroloj, 

do senkonteste pravas ĉiam la regulo:  

- Elekti eblas inter du ĉeestaj roloj - 

inter la rolo de kanajl’ aŭ de stultulo. 
 

11.07.2022 

 

*** 

Kaptita per bontrov’ 

ŝanceto vivi pace, 

ne estus katastrof’ 

pro emo al repag’, se 

racipensema greg’, 

gvidata de stultulo 

kuraĝus diri “Ek!”, 

kaj ekus ekde nulo. 
 

21.07.2022 
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*** 

La tempo forflugas sen zorgoj, 

samkiel alaŭdo ĉiela… 

Amaras konstati nur morgaŭ, 

ke estis la vivo sencela, 
 

sed eĉ pli doloras la bato, 

kaŝita kun saga premis’ en  

la plej bedaŭrinda konstato: 

ni havis la celon. Sed misan. 
 

Meditu do tuj sen fiero, 

ĉu ion en mava medio 

sukcesis ni ŝanĝi hieraŭ 

por ne ĉagreniĝi hodiaŭ. 
 

01.08/2022 

 

*** 

Trompo postkuras trompon. 

Tiom konscian rompon 

de la nocio “honesto” 

ne vidis mi dum ĉeesto 

mia en tera mondo. 

Vanas peteg’, admon’, do 

kion nun faru ĉiuj 

ni, pordemokratiaj, 

porjustaj kaj porpacaj,  

marĝenaj kaj surfacaj, 

se daŭre kun aplombo 

trompon postkuras trompo?  

Kaj – ĉu la sama tento 

trompon alfronti trompe 

kaptos de temp’ al tempo 

nin?... 
 

02.08.2022 

 

*** 

Revigas la varmego de aŭgusto 

pri l’ milda akvo ĉe Lazura bordo. 

Nun oni nomas tion misa gusto, 

ĉar la epok’ vojaĝa pasis for, do 

en verdo kaj lazuro de l’ĝardeno 

min trovas trankviliĝ’ maltragedia, 

kaj la esper’ pri veno de la beno 

por la reveno al migrado mia. 
 

08.08.2022 
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*** 
Neforviŝeble ŝanĝas la destino 
la vivon, plu irantan al la fino. 
La sentoj? Tiuj bolas en la sino, 
sed la rigardo svage kaptas nur 
de kruelec’ kreskantan dimension, 
pagatan trompon kaj mensogan pion. 
La menso emas malakcepti tion, 
kaj elimini, eble, per forkur’ 
al burleskeca bruo de kantino, 
al vanta voko de varmiga vino, 
al karesinda karno de virino… 
Min hezitigas tamen la problem’: 
se mi kun mia daŭre deca psiko 
decidos fuĝi al silenta striko  
opone kontraŭ kota trompbutiko, - 
por puni min ĝi povas veni mem. 
 

12.08.2022 
 

*** 
Ek de la naskiĝo fojfoje turmentas min tiklo 
ĉe mia elir’ ekster niaj kutimoj kaj moroj. 
- Ĉu devas mi honti, ke l’ sorto min kreis kuniklo, 
pro tio ke min ne akceptas kunludi leporoj? 
 

Mi estas malsama en nia kunikla amaso, 
mi restas ĉi tie, estante, verŝajne unika. 
- Ĉu devas mi plori, ke min obsedegas amar’, se 
ne volas toleri min plu mia grego kunikla? 
 

La reĝo de ĉiuj kunikloj min arde malamas, 
li min enkavigus, sed rolas li nun demokraton. 
- Ĉu devas mi morti, ĉar mi kaj la reĝo malsamas 
pri ajna vidpunkto, sed li ne toleras debaton. 
 

La amorantino, ŝatata de mi kuniklino, 
dum kuno ĝuinda min foje karese admonas, 
ke tempas disiĝi kun la kontraŭdira inklino, 
ke viv’ obeema kaj simpla ja multe pli bonas. 
 

Sed mi miajn longajn orelojn balancas rezigne, 
mi daŭre kontraŭas verdikton de l’ sorto severa, 
l’moknomon “freneza kuniklo” rebatas plej digne, 
sed foje meditas en solo, ĉu ĝi estas vera? 
 

22.08.2022 
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Al la pledantoj pri abolo de la vizoj 
 

Somero mia per florado min ĝojigas, 

sed flora ĉarmo pensojn ja ne pelas for, 

la mavaj floroj de l’malico firme ligas 

al la medita veo pri l’patruja for’. 
 

Indulgu min, mi ne scipovas hipokriti, 

mi nomas krimon krim’, mi trompon nomas tromp’, 

mi povas ŝviti, se ne povas mi eviti  

konkludon simplan por normala homa hom’. 
 

Pro estimindaj kaŭzoj restas mi surloke, 

kien en into min loĝigis la destin’ – 

ĉu estas kaŭzo, ke vi nun min traktu moke, 

kaj ke vi volu senskrupule puni min? 
 

25.08.2022 

 
*** 

La varmego ŝajnas resti senfina. 

Bufo bruna vane serĉas azilon. 

Vidas du mi tra ŝvitad’ halucina, 

kaj la kapon kaŝas de l’ suna bril’ en 
 

mia mondo, en sennuba aŭgusto, 

en foresto de eksplodoj kaj pafoj… 

Ie fore, tra la truojn en brusto 

de falinto kreskas sangaj papavoj, 
 

fulme flugas celen morto misila, 

la alia tuj direktas sin reen - 

mi ne vidas, tamen sentas ja mi la 

foran fumon, foran ploron kaj veon. 
 

Helpi povas mi nur la bufon brunan - 

meti ĝin kompate en savan ombron, 

kaj demandi Iun tra l’ ardon sunan, 

ĉu do daŭre homo buĉos la homon. 
 

Ne respondos la ĉiela abismo, 

kien miloj da animoj plu flugos, 

nur tondret’ obtuze sonos en disto - 

ne kanona. Eble baldaŭ ekpluvos. 
 

30.08.2022 
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*** 

Mi en la tempo de l’vojaĝoj 

malkovris guston de fromaĝoj. 

Mi rememoras l’tempon oran 

kaj daŭre ŝatas la odoron 

de kamemberto kaj de brio, 

en sobra stat’ kaj en ebrio.  
 

Hodiaŭ volas ul’ malsaĝa 

ne lasi min al gust’ fromaĝa, 

kaj turmentetas nuna diso 

de la fromaĝa paradizo - 

de kamemberto kaj de brio, 

en sobra stat’ kaj en ebrio.  
 

Despere, malkontente, pene  

kapablas mi plu vivi sene, 

sed estas malmerita puno 

mankeg’ en mia vivaŭtuno 

de kamemberto kaj de brio, 

en sobra stat’ kaj en ebrio! 
 

01.09.2022 
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*** 

Ĝis la lasta guto  

fortrinkita vino 

levas al disputo 

bagatelon.  

Vi ne 

povas vin deteni, 

krioj ŝiras koron. 

Ĉu do bonas, ke ni 

preter deca mor’ en 

vorta marĉo dronas, 

sentojn disipante, 

reciproke spronas 

koleriĝon.  

Plan’ de 

la interkonsento 

eksterpense vagas. 

Haltu por momento! 

Ja l’disputo blagas! 

Ni ekiru kune 

al paciĝa fino 

kaj meditu, ĉu ne 

kulpas nur la vino?.. 
 

03.09.2022 

 
*** 

Onidire, sportado nin ĉiam influas kurace. 

Mi kontrolis – ne estas do multe da vero en tio. 

Nur lacigas min mia senĉesa tuttaga kurad’, se  

krome svarmas kaj lezas problemoj en mia kranio. 

Tia estas la vivo, ne antaŭvideblas ripoz’ de 

la rutinaj zorgaĉoj kaj tuj aperantaj defioj. 

Trankviligas mi min: venos viv’ pli facila sed poste, - 

kiam kribros problemojn mi al aktualaj kaj fiaj. 

Sed la tempo galopas, ne haltas aferoj kurantaj, 

do mi tiujn aferoj senĉese kaj daŭre postkuras, 

kaj multiĝas eventoj, senĉese por mi kuirantaj  

ĉiam novajn problemojn, dum mi la antaŭajn forspuras. 
 

06.09.2022 
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Originala prozo 
Tatjana Auderskaja, Odeso 

 

Printempo 2020
1
 

 

Neforgesebla estis printempo de la jaro 2020. Jam 

delonge mi ne perceptis la vivon tiel forte kaj freŝe; jam 

delonge la sensoj ne estis tiaj akraj. Okazis granda ŝanĝo 

en la mondo, abrupte ŝanĝiĝis ĉio, forŝirante la multjaran 

ŝelon de rutino, de kutima ĉiutageco, kiu kovris mian 

menson. 

… Komenciĝis ĉio tute ordinare: mi venis al kuracisto por enviciĝi fin-fine 

por la operacio de katarakto, ĉar la vidpovo rimarkinde ŝrumpis dum lastaj 

monatoj. Kaj interalie mi demandis, ĉu ne malhelpos la procezon la aŭdata pli kaj 

pli ofte informo pri iu minacanta al la mondo pandemio. La okulisto ekmiris: “Ĉu 

al ni? Kian rilaton ĝi havus…? Tute aparta tereno… Ne maltrankvilu, faru 

analizojn kaj venu al ni post semajno”. Tio okazis ĵaŭde; kaj ekde lundo 

sekvasemajne oni anoncis severan kvarantenon. 

Mi estis ŝokita. Kaj unua demando estis: “Kiel povis okazi, ke kuracistoj 

mem ne sciis pri la venontaj ŝanĝoj? Ĉu ne ili proponas kontraùmalsanajn 

rimedojn?” Nian urbon, landon jam dum kelkaj jaroj inundas epidemioj de ftizo, 

de morbilo… homoj malsaniĝas, mortas – sed neniu anoncas kvarantenon kaj oni 

eĉ ne agnoskas, ke estas veraj epidemioj: oni simple parolas pri iuj sporadaj 

“eksplodoj” de malsanoj kaj okazigas neniujn specialajn aranĝojn… Pri AIDS, 

ekz., vera tutmonda pandemio, eĉ tute male: oni postulas malkvarantenon, 

kondamnas kaj malpermesas izoligon de la malsanuloj… Sed jen – abrupta fermo 

de vendejoj, malpermeso foriri el hejmo… Atmosfero de teroro. Ĉiuj sidas hejme 

kaj timas. Potencega informa premo: en ĉiuj amas-komunikiloj oni densigas la 

streĉitecon kaj temas nur pri kovimo kaj ĝiaj viktimoj. La vivo fakte stagnis (aŭ 

estis stagnigita?). Oni malpermesis ne nur eliri, sed eĉ, ial tre insiste, sportumi 

surstrate, en freŝa aero. Malpermesis promeni en parkoj, apud la maro… 

Niaj urbaj ret-komunikiloj tiam ofte montradis filmeton pri iu aktora 

familio: ili, kiel aktoroj, devas perfekte posedi sian korpon, ĉiutage provludi por 

havi eblecon esprimi sentojn kaj sencon de siaj roloj ne nur per vortoj, sed nepre 

ankaŭ per la t.n. “lingvo de korpo”. Kaj jen: teatrojn oni fermis, spektakloj kaj 

ankaŭ provludoj tie ne okazis, – kaj tiu familio decidis sin ekzerci kaj gimnastiki 

hejme, por ne perdi la korpan pretecon kaj esprimivon. Tiu hejma ekzercado estis 

filmita, kaj la filmeton oni proponis al ni kiel ekzemplon kaj instigilon. 

Do, en malgranda tipa loĝejo de multetaĝa domo, kie alto de plafono estas 

2,7 m., kaj la areo de ĉambroj ĉ. 20 м2, sin trejnas viro kaj virino, kaj 5-jara infano 

kuras tien-reen, jen aperas, jen eliras el la ĉambro. La virino faras gimnastikon por 

fleksebleco de la korpo; sed la viro, nature, pli okupiĝas pri fortigaj ekzercoj: jen 

kun halteroj, jen pri kaŭroj. Kompreneble, li ŝvitas, kaj la kamerao ne ĝenas 

                                                           
1 La novelo ricevis diplomon kiel finalisto de Interkultura Novelo-Konkurso (INK). 
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montri lian humidan korpon: li penegas ja, kaj vi, estimataj spektantoj, faru same! 

Vidu, li ne lasis sin venki, li daŭrigas sian laboron: jen la ekzemplo por vi! 

Kaj tiu filmeto estis la lasta guto, kiu troplenigis la kalikon de mia obeemo 

kaj kredemo. Mi imagis, KIA aero estas en tiu malgranda, malalta ĉambro kun 

fermitaj fenestroj; kiu odoro de ŝvito, kiu koncentriteco de CO2, kiu manko de 

oksigeno, intense konsumata dum fizikaj ekzercoj! Strange, dum oni multfoje, 

preskaŭ ĉiuhore el ĉiuj ekranoj rememorigas pri neceso lavi manojn, - NENIAM 

mi aŭdis pri neceso aerumi ĉambrojn! Sed la infekto ja estas transprenata ĝuste per 

aero; kaj en fermitaj loĝejoj ajna infekto, ne nur la novaperinta, certe trovos por si 

fekundan medion! La akumuliĝo de CO2 kaj manko de O2 plifebligos eĉ sanan 

organismon, agante ĝuste tra la pulmoj; tiel aperas ideala medio por ekmalsano. 

Mem restado senelire en fermitaj loĝejoj, sen moviĝo en freŝa aero, malfortigas 

kaj malaktivigas imunajn fortojn de l’ organismo; des pli en printempo, kiam la 

tutan vintron ni kutime estas limigitaj en nia eblo moviĝi, spiri freŝan aeron ktp. 

La printempo estas la periodo, kiam la naturo renaskiĝas post vintra dormo, 

reakiras siajn fortojn, – kaj same strebas fari homo. Ankaŭ en li reviviĝas la 

naturaj impetoj; kaj tiam li apatre bezonas kunvivi kun la naturo, kundividi ĝiajn 

fortojn. 

Kaj tiam mi klare komprenis, ke okazas rekta atenco kontraŭ mia vivo kaj 

sano: oni devigas min ne reakiri miajn fortojn post vintra malfortiĝo, ne resanigi, 

sed malfortigi mian imunan sistemon, preventi mian kontraŭstaron al ajna 

malsano.  

Sed krom tiu tute fizika, ekzistis ankaŭ la psika premo: ja izoliĝo mem tre 

maligne influas homojn. Ni ne estas krimuloj – sed tute sen kulpo kaj sen verdikto 

ni ĉiuj estis ekzilitaj, sub hejma aresto. Mi ne povas eĉ imagi, kiom da homoj 

plene aŭ iomete freneziĝis, enfermitaj en siaj hejmoj; kiom da familioj disfalis, 

devigitaj senĉese vidi unu la alian en limigita spaco, sen eblo resti sola kun si 

mem, tiel bezonata kondiĉo por psika ekvilibro. 

Kaj mi impetis savi min. 

Komence mi promenis nur enurbe, tra ĝiaj parkoj kaj bulvardoj. Stranga 

vidaĵo estis, kvazaŭ en hororfilmoj: en printempo, kiam “ajna vivo ĝuas la sunon”, 

en gaja ĉemara urbo – tute malplenaj stratoj. Malplenaj benkoj en parkoj. Nur la 

vento furiozas, forbalaante ĉiun malpuraĵon, ĉiun “infekton”. Sur la stratoj – nur la 

Suno, la vento kaj mi. 

Mi memoras unu arbuston de forsitio en la urba parko: ĝi estis lumigita de 

suno, kaj, flava en flavo, brilis kiel flamanta torĉo. Ĝi estis simbolo de reveninta 

vivo, de varma kaj plenforta vivoĝojo. 

Mi promenis dum diversaj taghoroj, kaj ĉiun el ili ĝuis aparte. Mi bone 

komprenis tiam Claude Monet kun liaj serioj de Temploj aŭ Nimfeoj, pentritaj en 

diversaj prilumoj. Mi observis, kiel la situo de la Suno kaj de apartaj nuboj 

surĉiele aliigas konatajn pejzaĝojn, kaj ili ĉiam ŝajnas nove allogaj. Ĝuste tiam mi 

eksentis tion, kion mi priskribis en la unuaj alineoj: subitan malfermiĝon al 

impresoj, kiuj denove fariĝis ardaj kaj freŝaj. Eble, tion subtenis ankaŭ la guto da 

adrenalino: ja estis malpermesite promeni, kaj min instigis ankaŭ la gaja kaj defia 

spitemo. 

Post ioma tempo mi ekentreprenis eĉ pli longajn promenojn. 

Nemalproksime de mia domo estas longa strato, kiu kondukas al eksterurba 

marbordo. Unuflanke de tiu strato situas nur uzinoj, tiutempe ne funkciantaj; kaj 
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aliflanke – nur kadukaj unu- aŭ duetaĝaj dometoj; do, fakte, piedirantoj tie ne 

abundis. Laŭ la tuta ĝia ĉ. dekkilometra longo mi renkontis nur 3-5 homojn; sed 

kiom da belaĵoj troviĝis tie! 

Antaŭ ĉiu uzino situis florbedo; kelkaj estis pompaj, kun kulturitaj floroj: 

sur unu el ili mi ĝuis admiron, alterne, de tulipoj, narcisoj, iridoj, lilioj kaj fine, 

superbaj ruĝaj rozoj! Estis pli simplaj florbedoj kun miozotoj, primoloj, antirinoj; 

estis apartaj grandaj arbustoj de eglanterio en plenfloro. Kaj ĉie en razenoj lumis 

flavaj kapituloj de leontodoj. 

Generale, mi sekvis la printempon laŭperiode: mi promenis 2-3 foje 

semajne, kaj ĉiam ĝuis la sekvan stadion de primavero. Komencis mi, kiam floris 

ĉerizujoj; ili multis survoje, kaj ilia aromo tiel vigligis kaj ĝojigis koron! Poste la 

razenoj fariĝis verdaj, kaj junaj leontodoj kapturnige odoris je mielo! Poste 

komencis abunde verdiĝi arboj; kaj se antaŭe ili estis blankaj pro la floroj, do post 

kelka tempo sur ili aperis teneraj helverdaj folioj, kaj kiam la suno tralumigis ilin, 

ili fariĝis ore-verdaj, kaj milde tremetis sub vento. 

Sekvis la tempo de robinio, kies aromo estas prikantita en poemoj kaj 

kantoj. Kaj ĉiam estis la Suno kaj vento, la plej potencaj fortoj de Naturo. 

Printempo jubilis! 

Finiĝis la strato per strando; kaj la lastan kilometron mi iris jam sursable, 

laŭ la bordo de la ĉiam apuda maro, la plej granda savanto kaj konsolanto de 

animo, ujo de trankvilo kaj komprenemo, eterna azilo. 

Preskaŭ nerimarkinde, ĝia antaŭe senhoma bordo pleniĝis de nudaj korpoj 

de ripozantoj. Jam indis veni al la maro por naĝi. Printempaj floroj forvelkis, 

razenoj flaviĝis pro sekeco. Venis la somero. 

Finiĝis la mirinda printempo de 2020. Sed mi dankas ĝin, ĉar ĝi freŝigis 

kaj renovigis mian vivon. Tiu printempo forŝiris la multjaran ŝelon de rutino, de 

ĉiutageca alkutimiĝo, kaj mi denove plenpove ekvivis. Mi plenspiris la 

printempon, mi kundividis ĝian jubilon kaj forton. 

Verda kaj ora, viva kaj majesta estis tiu printempo de 2020. 
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Abortaĵoj 
 

Rea evoluo 
 

La Kreinto severe rigardis al la kunvenintaj anoj: anĝeloj, serafimoj, 

arkanĝeloj, kaj ankaŭ Lucifero, la ĉefanĝelo kiun, pro gravega pristudota 

demando, oni oficvojaĝigis el prizorgata de li Infero. 

– Nu, kion ni faru pri tiu problemo, kiu okupas unuan lokon en nia 

hodiaŭa tagordo? Sekretario, bv anonci! 

La Sekretario, ark. Gabrielo, kiu plenumas kutime diversajn taskojn 

por la Majstro, laŭte anoncis: 

– Tagordo. Punkto unu: pri la sorto de loĝantaro de la Tero, t.n. Homaro. Punkto 

du: diversaĵoj. 

– Ĉu estas iaj aldonoj al la tagordo de la kunveno? 

Aldonoj ne estis.  

– Do, tiam ni eku. La vorton havas Lia Ĉieleco nia Majstro, la Kreinto nia. 

(Aplaŭdoj). 

– Mi kunvenigis vin ĉi tie por komuniki al vi tre malagrablan novaĵon: io misas 

sur nia Tero. 

Lerta helpanto, anĝeleto de la tria grado, tuj montris sur granda ekrano 

post la dorso de la preleganto, la kosman mapon de tiu parto de Universo, kie 

troviĝas tiu Tero, por refreŝigi memoron de tiuj, kiuj scias, sed por multaj eĉ 

konigi la situon de tiu fora kaj neeminenta astro. 

– Vi ĉiuj scias – daŭrigis la Majstro, -- ke la aferoj tie ne sekvas la 

preskribitan planon.  

(La plimulto ne sciis, sed obeeme klakis per flugiloj). 

– Ni kreis ilin por ke ili nature evoluu, disvolviĝu ekde amebo ĝis la 

Krono de la Kreaĵo – la Homo! Nu, ĉio bonordis… ĝis la certa punkto. Jes, ĝis 

Simioj ĉio okazis normale: laŭŝtupa evoluo, pli kaj pli alta organizo, apero de 

cerbo, du liberaj membroj por labori – kaj fin-fine, la Laboro formis Homon! 

La kulturita Homo ja estas la celo de nia kreado; atinginte tian nivelon, 

li jam ne bezonas nian prizorgon kaj mem fariĝas Kreanto. Vi tion bone scias, ĉar 

multaj el vi iris la saman vojon: el ĉelo al Ĉielo! 

Sed sur tiu planedeto la evoluo paneis. Atinginte homan aspekton, tieaj 

Simioj dekomence evoluis rapide kaj forte; sed post ioma tempo la evoluo 

malrapidiĝis kaj eĉ stagnis. Kaj nun ni vidas unikan okazon en la Universo: la rean 

evoluon! Homoj denove revenas al Simia stato! 

Ili ne plu volas labori; kaj sen laboro ili neeviteble degradas. Ili 

dekomence ne volis, sed jam nun ne povas streĉiĝi, ne povas forte deziri kaj atingi 

ion; ili perdas siajn artojn: muzikon, pentradon, arkitekturon; ili perdas eĉ lingvon, 

kiu same kiel laboro, distingas ilin de Simioj. Nun multaj jam ne scipovas skribi 

kaj legi, kaj interparoli ili preferas per bildetoj, kiel en la aŭroro de Homa 

civilizacio, kiam ĵus aperis piktografio. 

La afero fariĝas danĝera, kaj ni devas kolektive decidi, kion ni faru en 

tiu situacio. Ja ne devas tiel esti, tio iras kontraŭ ĉiuj naturaj leĝoj… Do, kion ni 

entreprenu? Mi petas opiniojn de la publiko.  

Unua, kompreneble, eksaltis arda Satano: 
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– Nu kion priparoli, se klaras ĉio! Ne taŭgas – neniigi! Ne bezonas ni 

aĉaĵojn en agado nia; nur kompromitas tio nian noblan aferon! Mi povas tuj alporti 

al ili iun pandemion aŭ nuklean bombon: pfff… – kaj fino! 

Sed kontestis prudenta Mateo: 

– Ne tiel ni agu, frato! Ne por tio ni bredis zorge civilizaciojn, por ke 

facilanime neniigi ilin, kiam obstakloj aperas. Ekmemoru, frato, la civilizon sur 

HPT 3824, kie ili memekstermiĝis – ĉu bone rezultis tio? Kovado, bredado, eluzo 

de energio, de nutrivaj substancoj – kaj rezulte nenio: eĉ eluzi tiujn restaĵojn de la 

planedo por iuj utilaj celoj ne eblis. Pura perdo; kaj riproĉo severa al la ĉefo de la 

eksperimento. Estis li ekzilita ĝuste al vi, frato, al via varmega departamento, kie 

laborkondiĉoj ne estas komfortaj… 

Do ne agu ni abrupte, sed sagace, kaj trovu ni kune indan solvon… 

Okazis pridiskuto; la voĉoj diversis, kaj la demando estis metita por 

voĉdonado. 

97% de la partoprenantoj voĉdonis por paca, neperforta solvo de la 

problemo. Ĉar memoris ili la antaŭan fiaskon kaj ĝiajn sekvojn; kaj simple estis ili 

anĝeloj, arkanĝeloj, do estaĵoj de alta etika nivelo… 

Sed konkrete – kion fari? Kiel reale solvi la problemon? Kaj jen iu 

kerubo, nomata Darvinaelo, proponis originalan solvon: 

– Returnu ni tie evoluon! Se ili mem ekstaris sur tiun vojon, ni nur 

helpu al ili. Ni okazigu Rean Evoluon: lasu ilin reveni al ilia antaŭa ŝtupo, la 

Simioj! 

Nenion ekstermi, nenion neniigi: se ili mem tion faros, estos nur ilia 

ago, ne nia. Ili jam nenion kapablas, mole kaj trankvile ili estingiĝas sen damaĝo 

al la planedo kaj al ni. Ni nenion ruinigos: ni ne revenigos la evoluon ĝis 

unuĉeluloj, ne! ni nur iom rapidigos ilian re-evoluon je unu paŝo, nur unu paŝo! Ja 

sur Simia nivelo ili ja procedis normale! Nur unu paŝeto retroen – kaj ĉio 

bonordiĝos por ĉiesa ĝojo! 

La vortoj ŝajnis prudentaj kaj kontentigis ĉiujn. Unuanime estis 

voĉdonita la decido: 
 

Plirapidigi la rean evoluon sur la planedo Tero, por ke ĝiaj loĝantoj 

ene de kelkaj generacioj (sekundoj laŭ la Universa tempo) fariĝu denove Simioj, 

aŭ revenu al la antaŭa stato. Ili definitive perdu ĉiujn artojn, sciencojn, kulturojn; 

ili scipovu nek legi, nek skribi, nek interkomunikiĝi por fari ion komune; ili ne plu 

manĝu proteinajn manĝaĵojn, kiuj promocias mensan agadon: ili ĝenerale manĝu 

nur fruktojn, kiel faris Simioj.  

Kaj lasta sed ne balasta – ili denove ekhavos vostojn, kiel ĉiuj 

mamuloj surtere. Ili ne laboros, kaj do ne bezonos liberajn brakojn; sed la vosto ja 

povos servi kiel la kvina membro, ĉu ne? Havi voston – kia oportuna afero! Kiel 

utila ĝi povas esti! Kaj eble, la novaj Homoj konservos ĝin, kaj tio estos nova bela 

frukto de nova evoluo, kiu venos al tiuj eks-Homoj kaj farus el ili novan belan 

Homaron, pli perfektan ol la antaŭa? 

Ho, bela nova mondo! Ni kredas je vi! 

La decido estis akceptita, kun la aldono, ke oni omaĝu la proponinton 

de tiu brila ideo per eternigo de lia nomo: la Rea Evoluo laŭ Darvinaelo. 

La kunveno finita… Kaj sur la planedo Tero tuj komenciĝis la 

plenumado de la decido, ĉar la Universaj leĝoj funkcias ĉiam kaj ĉie. 
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Bonvenon, Nova Mondo! 
 

La 25an de junio, 2022 
 

 
 

Neoportuna situacio 
 

Ĉiuj scias, ke en pasinto oni ne kutimis fari demandojn. Infano ne rajtis 

demandi pliaĝulojn, studantoj – instruistojn, oficistoj – estrojn. La kialo klaras: 

temis pri la loko en hierarkio. Se homo ne povis respondi al ia demando, li kvazaŭ 

montris sian nesufiĉan nivelon, “perdis la vizaĝon”. Do, prefere ne riski kaj tute 

malebligi tian neoportunan situacion. Nun venis nova epoko, epoko de plena 

demokratio. For socian hierarkion, des pli hierarkion de scioj! Kial scii “en kapo”, 

kiam eblas tuj trovi informon en la reto? Nun en “malfermita socio” regas nur 

asertoj, severaj asertoj… Demandoj ankaŭ tie ne prosperas… 

Tamen, mia profesio estas fari demandojn. Mi ricevas salajron pro tio. 

Mi estas trejnisto de Intelektaj Ludoj. 

 

La amo de la tero 
 

En nordo agrikulturado estas peniga. Homoj suferas laborante kaj damnas 

sian laboregon; sed ĉu povas kreski bona rikolto, se la kultivantoj malbenas sian 

laboregon kaj, do, ĝiajn fruktojn? 

Sed en moderaj landoj la grundoj estas fruktodonaj, kaj la kampara laboro 

estas ne Dia damno, sed kunfluado kun la fortoj de naturo, reciproka amo. 

De la amo naskiĝas infanoj; kaj de reciproka amo de homoj kaj kultivata tero 

naskiĝas floroj.Tie floroj abunde kreskas apud vilaĝaj domoj, per florkronoj 

ornamas siajn kapojn kamparaj junulinoj; sur la blankaj freŝkalkumitaj muroj 

virinoj pentras florojn. Floroj abundas ĉie. La tero donacas ilin al homoj kiel 

simbolo de amo. 
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Datrevenoj de la rusa kulturo 
 

100-jaroj post la morto de 
 

Velimir [Viktor] Ĥlebnikov (1885-1922) 
 

Rifuzo 
 

Por mi multe pli agrablas 

Rigardi al steloj 

Ol subskribi mortkondamnon. 

Por mi multe pli agrablas 

Aŭdi voĉojn de floroj 

Flustrantaj “Estas li!” 

Kiam mi trapasas ĝardenon, 

Ol vidi fusilojn, 

Mortigantajn tiujn, kiuj volas 

Mortigi min. 

Jen kial mi neniam, 

Neniam 

Estos reganto! 
 

Esperantigo de Nikolao Gudskov 
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150-jariĝo de Vladimir Arsenjev (1872–1930) 
 

Delonge, en la fino de pasinta jarcento, juna oficiro Vladimir Klavdieviĉ 
Arsenjev alvenis la Ekstrem-Orienton. 

En tiu tempo Vladivostoko estis tre juna 
urbo. Tie, kie nun situas grandaj ŝtonaj domoj, kie 
laŭ vastaj stratoj moviĝas tramoj kaj aŭtobusoj, tiam 
kreskis arbaroj, kiujn vizitis tigroj. 

Ekde infanaĝo Arsenjev interesiĝis pri 
geografio. Nome tiu intereso pri foraj landoj 
kondukis lin al marbordoj de Pacifiko. 

Trupo, kie li militservis, gardis ŝtatlimojn. 
La juna oficiro konatiĝis kun ĉirkaŭurbo de 
Vladivostoko, kaj vizitis ĉiujn montopintojn, kiuj 
troviĝis ĉirkaŭ la urbo. 

Regimentestro rimarkis, ke la nova oficiro 
ŝatas vagadi tra montetoj kun fosilo enmane, kaj 
nomumis lin estro de ĉasista taĉmento. Ĝi konsistis 
el volontulaj pafistoj, kiuj amis tajgon kaj ĉasadon. Arsenjev organizis daŭrajn 
marŝadojn, esploris vojojn kaj padojn. Sed tiuj ankoraŭ ne estis ekspedicioj, sed 
nur sondoj. Sed la esplorado formis karakteron de estonta vojaĝanto, kaj helpis 
konatiĝi kun tajgo kaj ĝiaj loĝantoj. 

Antaŭ Arsenjev kuŝis granda, riĉa, preskaŭ neesplorita regiono kun 
interesa naturo kaj multnacia loĝantaro. Li ekamis la regionon, ĝian unikan 
naturon, kaj esploris ĝin dum tridek jaroj. Li trapaŝis la Ussurian regionon 
laŭlonge kaj laŭlarĝe, multfoje transiris la montaron Sihote-Alino, navigis boate 
laŭ montaraj sojlaj riveretoj, kun tornistro surdorse vagadis tra la virga tajgo. 

Vojaĝoj de Arsenjev estis tre danĝeraj: multfoje memfaritaj boatoj de lia 
taĉmento renversiĝis, kaj inter riveraj sojloj dronis tuta provianto de la ekspedicio; 
ofte malsatmorto minacis al la vojaĝantoj. Tigroj, ursoj kaj aproj sentis sin mastroj 
de la tajgo. 

Por legantoj la aventuroj estas nura plezuro, sed por la vojaĝantoj mem – 
danĝero, minaco kontraŭ vivo. En la tajgo ne necesas serĉi aventurojn, sed lerte 
eviti tiujn. Estro de ekspedicio ne nur respondecas pri si mem, sed pri vivo de siaj 
kunvojaĝantoj. 

Arsenjev akiris grandan kaj severan sperton de vojaĝanto. 
En la junaĝo Arsenjev ne ricevis sisteman kleron. Kion kadeta liceo povis 

doni al la junulo? Sed poste la junulo iĝis fama sciencisto. Kiamaniere li atingis la 
sukceson? Arsenjev lernis dum la tuta sia vivo. Li lernis de ordinaraj rusaj homoj, 
sciuloj de la regiono, malnovaj loĝantoj kaj bestobredistoj. 

Tiuj estis duonsovaĝaj ĉasistoj kaj fiŝkaptistoj, por kiuj naturo estis viva, 
kaj havis propran animon. Iliaj ĉasistaj superstiĉoj estis transdonitaj de unu genro 
al la alia. Tamen la superstiĉoj ne malhelpis al Arsenjev vidi ilin kiel kuraĝaj, 
bonanimaj kaj honestaj homoj. 

Soifo je scioj, scivolemo, intereso al la vivo neniam lasis lin. Arsenjev 
kunigis librajn sciojn kun tio, kion vidis en la vivo, kun spertoj de aliaj personoj, 
kaj tio helpis al li iĝi sciulo de la regiono, senlaca esploristo pri ĝia natura kaj 
kultura riĉoj. 

Malkovro kaj esplorado de la regiono estas rezulto de laborado farde 
multaj homoj. Ĝis Arsenjev la Ussurian regionon esploris maristoj, topografoj, 
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zoologoj. Fama vojaĝisto Prĵevalskij vizitis la regionon pli frue je la tridek jaroj 
antaŭ Arsenjev, kaj verkis por posteuloj libron “Vojaĝoj en la Ussuria regiono”. 
Arsenjev havis antaŭulojn, tamen li mem kreis direktojn de la regiona esplorado 
por aliaj homoj. Laŭ liaj vojoj direktis sin sovetiaj geologoj, kaj trovis tre valorajn 
mineralajn resursojn en la montaro Siĥote-Alino. 

Dum sovetia periodo Arsenjev plivastigis siajn esplorojn. En 1927 li 
organizis grandan ekspedicion de la urbo Sovetskaja Gavanj ĝis la urbo 
Ĥabarovsko, kaj priskribis ĝin en la libro “Tra tajgo”. Li vizitis la insulon Iono en 
la maro Oĥotskoje. En la insuloj Komandora lokaj loĝantoj – aleutoj – trandonis al 
li spadon kun gravuritaj literoj “V.B.”, kiu kuŝis sur tombo de fama rusa vojaĝisto 
Vitus Bering. Arsenjev vizitis la duoninsulon Kamĉatko, kaj estis la unua homo, 
kiu malsupreniĝis en krateron de la vulkano Avaĉinskij. Li vintre trairis senhoman 
tundron, kaj poste rakontis pri mirinda kapablo de siaj kunvojaĝantoj – evenkoj – 
trovi vojon en neĝa dezerto. 

Deziro koni sian landon, helpi reorganizi ĝin – jen tio devigis la senkvietan 
vojaĝanton transpasi marojn, neĝajn dezertojn kaj senhomajn arbarojn. 

Arsenjev laŭ sia profesio estis topografo. Li fiksis sur mapoj fluojn de 
nekonataj kurbiĝemaj riveroj, konturojn de marbordoj, direktojn de montaj dorsoj, 
mezuris alton de intermontoj. Li ĉiam havis kun si mapujon, ĉu pluvas en somero, 
ĉu blovas forta neĝvento. Kiucele ĝui belecon de naturo, se necesas dum ajna 
vetero fiksi sur mapo direkton de vojo kaj reliefon! Sed Arsenjev estis poeto. 
Konstanta skrupula laboro ne malhelpis al li vidi belecon de ĉirkaŭaĵoj, observi 
kondutmanierojn de bestoj. Kun sama intereso li priskribas etan aŭtunan pluvon 
kaj egan teruran ciklonon en maro. Li interesiĝas ne nur pri tigroj kaj pantero, sed 
ankaŭ pri milito de formikoj kontraŭ abeloj. Ĉiutempe li estas atenta observanto 
kaj senlaca esploristo pri sekretoj de naturo. 

Libro de Arsenjev “En sovaĝejoj de la Ussuria regiono” iĝis tre konata. 
Ĉefa persono de la libro – Dersu Uzala, kondukanto de Arsenjev, maljuna sperta 
ĉasisto. La eldonitan libron en la Ekstrema Oriento rimarkis fama rusa verkisto 
Msksim Gorkij, kiu tiutempe loĝis en Italio. “…Kia belega legado por junularo, 
kiu devas scii sian landon” – li skribis pri tiu libro. 

Arsenjev por tre multaj legantoj denove malkovris nian Ekstreman 
Orienton. Lin interesis ĉio: naturo, homoj, bestoj, birdoj. Li prezentis al ni 
neforgeseblan priskribon de la regiono, rakontis pri ĉio, kion vidis propraokule. 
Kaj ni, legante liajn librojn, kvazaŭ vojaĝas kun li tra Ussuria tajgo, renkontiĝas 
kun arbaraj ĉasistoj, aŭskultas rakontojn. 

Pasis multaj jaroj post vojaĝoj de Arsenjev. Tie, kie iam estis malfacile 
videblaj arbaraj padoj, aperis ŝoseoj. En sovaĝa tajgo oni konstruis fabrikojn, 
urbojn. Indiĝenoj ekhavis konstantajn loĝlokojn. 

Libroj de Arsenjev, en kiuj li kun granda amo priskribis popolojn de la 
Ekstrema Oriento, kaj prezentis belegajn priskribojn de naturo, estas vaste konataj 
en nia lando. 

Mi persone konis V.K. Arsenjev-on. Dum konversacioj kaj en leteroj li 
kelkfoje diris pri sia deziro eldoni libron por infanoj. Plenumante lian deziron de la 
bonega vojaĝanto, mi elektis fragmentojn el liaj diversaj verkoj kaj rememoraĵoj, 
kaj prilaboris tiujn je rakontoj por infanoj. 

 

Ivan Ĥalturin2 (esperantigis G. Ŝlepĉenko) 

                                                           
2 Ivan Ĥalturin (1902-1969) – literatura redaktoro de, precipe, porinfanaj libroj kaj revuoj, 

ĵurnalisto. Intercetere, li adaptis por infanoj librojn de Vladimir Arsenjev. 
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Ussuria pantero
3
 

 

En 1902 kun ĉasista taĉmento mi iris supren laŭ rivero, kiu enfluis en la 

golfon Ussurijskij. Mia grupo konsistis el ses siberiaj pafistoj kaj kvar ĉevaloj kun 

pakaĵoj. 

Valo, tra kiu fluas rivero, nomiĝas Steklanaja (Vitra). Tiutempe en la 

Ussuria regiono tute forestis fabrikoj por produkti vitron, kaj en malproksimaj 

lokoj la vitro tre valoris. En foraj montoj kaj arbaroj vitran botelon oni povis ŝanĝi 

kontraŭ faruno, salo kaj eĉ felo de besto. Lokaj olduloj diras, ke kiam homoj 

interkverelis, tiuj penis penetri en domon de malamiko, kaj antaŭ ĉio frakasi plej 

valoran aĵon - vitran vazaron. 

En ĉinaj kabanoj sur kradfenestrojn oni surgluis maldikan paperon. Pri 

vitro eĉ ne temis. Sed ĉi tie, en la valo, staris kabano, en fenestro de kiu brilis 

natura vitro. Tiu peco de vitro tiom impresis enmigrintojn, ke ili donis nomon 

Steklanaja (Vitra) ne nur al la kabano kaj la rivero, sed ankaŭ al la ĉirkaŭaĵo. 

En la arbaro kiel orientilo por ni servis padeto, piedpremita de ĉasistoj. 

Post du tagoj ni atingis tiun lokon, kie iam troviĝis la Vitra kabano, sed trovis nur 

ĝiajn restaĵojn. 

Poste la padeto fariĝis ĉiam pli kaj pli malbona. Estas klare, ke homoj jam 

delonge ne iradis laŭ ĝi. La padeto preskaŭ estis kovrita de herbo, kaj en multaj 

lokoj estis barita de falintaj arboj kaj branĉoj. Baldaŭ ni tute perdis ĝin. Ofte ni 

vidis bestajn padetojn; ni uzis tiujn ĝis kiam ili koincidis kun nia direkto, sed ofte 

ni iris antaŭen sen deflankiĝi. Post tri tagoj vespere ni atingis la piedon de 

montoĉeno. 

Miajn piediradojn mi ĉiam finis antaŭ krepusko, kaj haltis por fari bivakon 

dum lumas la suno. Tio necesis por anticipe surterigi tendojn, kaj kolekti 

brullignon por nokto. Dum la pafistoj klopodis en la bivako, mi, uzante liberan 

tempon, foriris por esplori ĉirkaŭaĵojn. Ĉiama mia kuniranto dum similaj 

ekskursoj estis Polikarp Olentjev. Farinte necesajn ordonojn, ni kunprenis fusilojn, 

kaj foriris por la esplorado. 

La suno ĵus malaperis post horizonto; dum sunradioj ankoraŭ origis 

montopintojn, en la valoj aperis krepuskaj ombroj. Sur fono de pala ĉielo tre 

kontrastis arbopintoj kun flaviĝintaj folioj. 

Ĉie, eĉ en la aero, oni jam sentis proksimiĝon de aŭtuno. 

Transirante malaltan montoĉenon, ni trafis en najbaran valon, kovritan de 

densa arbaro. Vasta kaj seka fluejo de montara rivereto krucis la valon. Ni disiris. 

Mi direktis min maldekstren laŭ la rivereta gruza malprofundaĵo, kaj Olentjev – 

dekstren. Post malpli ol du minutoj mi ekaŭdis pafon de lia flanko. Mi turnis la 

kapon kaj rimarkis, ke iu fleksebla kaj bunta aperis por unu momento en la aero. 

Mi tuj ĵetis min al Olentjev. Li haste ŝargis fusilon, sed misfortune, ĉar unu 

kartoĉo estis blokita en magazeno, kaj pro tio kulasbloko ne fermiĝis. 

– Kontraŭ kiu vi pafis? – mi demandis. 

– Ŝajnas kontraŭ tigro, – li respondis. – La besto sidis sur arbo. Mi lerte 

ekcelis kaj, probable, sukcesis trafi. 

                                                           
3 La vorton “pantero” en la rakonto V. Arsenjev uzas por leopardo, kvankam kutime tiun 

vorton oni uzas precipe por nigra variaĵo de leopardo. 
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Finfine la blokita kartoĉo estis eligita. Olentjev denove ŝargis la fusilon, 

kaj ni singarde ekiris al tiu loko, kie la besto malaperis el la vidkampo. Sango sur 

seka herbo indikis, ke la besto efektive estis vundita. Subite Olentjev haltis kaj 

ekis atente aŭskulti. Antaŭe, iomete dekstre de ni, estis klare aŭdata ronko. 

Tra densaĵo de filikoj nenio estis videbla. Granda falinta arbo baris al ni la 

vojon. Olentjev jam volis transgrimpi la arbon, sed la vundita besto anticipis lin, 

kaj flugrapide sin ĵetis al li renkonte. Olentjev haste ekpafis ne celante, kaj tre 

sukcese. Kuglo trafis ĝuste en la kapon de la besto, kiu falis sur la arbon, kaj 

ekpendis sur ĝi; la kapo kaj antaŭaj piedoj pendiĝis sur unu flanko de la arbo, kaj 

malantaŭa parto de la besto – sur la alia. La besto faris ankoraŭ kelkajn konvulsajn 

movojn, kaj komencis ronĝi teron. Tiutempe pezocentro translokiĝis, korpulenta 

korpo de la besto malrapide ekmoviĝis antaŭen, kaj falis antaŭ la piedojn de la 

ĉasisto. 

Unuavide mi ekkonis manĉurian panteron, kiu inter lokaj loĝantoj nomiĝas 

barso4. Tiu bonega reprezentanto de ordo de felisedoj estis tre granda. Ĝia korpo 

ekde la nazo ĝis vosto estas unu kaj duono metron longa. 

Felo de la pantero, blankkolora sur dorso kaj rust-flava ĉe la flankoj, estis 

kovrita de nigraj makuloj. La makuloj lokiĝis laŭ vicoj, kiel strioj de tigro. Ĉe la 

flankoj, sur la piedoj kaj kapo tiuj estis kontinuaj kaj etaj, sed sur la kolo, dorso 

kaj vosto – grandaj, ringoformaj. 

En la Ussuria regiono la pantero vivas nur en suda parto de la lando. Ĝi 

plejparte ĉasas makulajn cervojn, sovaĝajn kapreolojn kaj fazanojn. La besto estas 

tre singarda kaj ruza. Savante sin de la homo, la pantero grimpas sur arbon, kaj 

elektas tian branĉegon, kiu situas kontraŭ ĝiaj piedsignoj surtere. Kuŝante laŭlonge 

de la branĉego, ĝi premas la kapon al la antaŭaj piedoj, kaj ĉesas moviĝi. La 

pantero tre bone komprenas, ke deflanke de la kapo, ĝia korpo, premita al la 

branĉego estas malpli videbla ol de alia vidpozicio. 

Kiam ni senfeligis la panteron, jam estis profunda krepusko. Ni daŭre iris, 

kun malfacilo vadis tra dornarbustoj kaj falintaj branĉoj. Jam estis tre mallume, 

kiam ni, finfine, ekvidis lignofajron de la bivako. Hundoj renkontis nin kun akorda 

bojado. 
 

 

                                                           
4 Bars estas malnova rusa vorto por nomi leopardon. Nun oni pli ofte uzas tiun vorton por 

alia felisedo – uncio (neĝa barso). 
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Konkursoj 

REZULTO DE LA BELARTAJ KONKURSOJ 2022 

Estis aljuĝitaj la agnoskoj (premioj kaj honoraj mencioj) de la 73-a eldono de la 

Belartaj Konkursoj de UEA (BK). Gvidis la ceremonion en la 107-a Universala 

Kongreso de Esperanto la vicprezidanto de UEA, Fernando Maia Jr., kun subteno 

de la eks-estrarano Sara Spanò. Konceptis la ceremonion la sekretario kaj 

prezidanto de la BK, respektive Miguel Gutiérrez Adúriz kaj Miguel Fernández. 

Al la grundo de la 73-a eldono de la BK estis semitaj entute 173 verkaĵoj. La 

rikoltitaj agnoskoj estis: 

BRANĈO POEZIO | Juĝkomisiono: Krys Williams, István Ertl, Mao Zifu | 

Partoprenis 53 verkoj de 24 aŭtoroj el 17 landoj [7 el Azio, 3 el Afriko, 12 el 

Ameriko, 31 el Eŭropo] 

La unua premio estas nealjuĝita. 

La dua premio estas aljuĝita al “Reĝino-nokt” de Evgenij Georgiev el Kazaĥio. 

La tria premio estas aljuĝita al “Mi ŝatus vidi…” de Benoît Philippe el Germanio. 

Honora mencio estas aljuĝita al “La lampiro” de Sylvain Barrier el Francio. 

Honora mencio estas aljuĝita al “Cimbalaro” de Evgenij Georgiev el Kazaĥio. 

BRANĈO PROZO | Juĝkomisiono: Tim Westover,Trevor Steele, Miguel 

Fernández | Partoprenis 38 verkoj de 22 aŭtoroj el 16 landoj [1 el Afriko, 4 el 

Azio, 10 el Ameriko, 23 el Eŭropo] 

La unua premio estas aljuĝita al “Rekviemo” de Sara Spanò el Germanio. 

La dua premio estas aljuĝita al “La pentraĵo” de Jorge Rafael Nogueras el Usono. 

La tria premio estas aljuĝita al “Speguloj” de Sara Spanò el Germanio. 

Honora mencio estas aljuĝita al “Strato Memoro” de Tobiasz Kubisiowski el 

Pollando. 

BRANĈO MIKRONOVELO | Juĝkomisiono: Tim Westover, Trevor Steele, 

Miguel Fernández | Partoprenis 54 verkoj de 25 aŭtoroj el 16 landoj [1 el Afriko, 

10 el Azio, 9 el Ameriko, 34 el Eŭropo] 

La unua premio – premio Paula Adúriz – estas aljuĝita al “La nigra truo” de 

Emanuele Bovio Regano el Italio. 

La dua premio estas aljuĝita al “La bela kaj la bestio” de Francisco Javier Moleón 

el Hispanio. 

La tria premio estas aljuĝita al “Kiu ĉeas?”” de Pascal Vilain el Francio. 

Honora mencio estas aljuĝita al “Laŭmorale” de Christian Rivière el Francio. 

BRANĈO TEATRAĴO | Juĝkomisiono: Giuliano Turone, Saša Pilipović, Georgo 

Handzlik | Patroprenis 4 verkoj de 4 aŭtoroj el 3 lando [2 el Ameriko, 2 el 

Eŭropo]. 

La unua premio estas nealjuĝita. 

La dua premio estas nealjuĝita. 

La tria premio estas aljuĝita al “La bakisto kaj la profeto” de Raffaele Del Re el 

Italio. 

SUBBRANĈO MONOLOGO AŬ SKEĈO | Juĝkomisiono: Giuliano Turone, 

Saša Pilipović, Georgo Handzlik | Patroprenis 9 verkoj de 6 aŭtoroj el 6 landoj [4 

el Azio, 1 el Ameriko, 4 el Eŭropo] 

La unua premio – premio María Cuevas – estas ne aljuĝita. 
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La dua premio estas nealjuĝita. 

La tria premio estas aljuĝita al “La Sekvanta” de Amir Naor el Israelo. 

Honora mencio estas aljuĝita al “Kurtfilmo” de Ewa Grochowska el Francio. 

Honora mencio estas aljuĝita al “Helpoferto” de Stela Besenyei-Merger el 

Hungario. 

Honora mencio estas aljuĝita al “Enkonduko al 'La Krizolo'” de Brandon Sowers 

el Usono. 

INFANLIBRO DE LA JARO | Juĝkomisiono: Ricardo Albert Reyna, Jang 

Jeong-Ryeol, Martin Markarian | Partoprenis 7 infanlibroj de 6 eldonejoj el 6 

landoj [ĉiuj el Eŭropo] 

La premio “Infanlibro de la jaro” estas aljuĝita al la Eldonejo Esperanto-Asocio de 

Britio, pro la verko “La domo ĉe Pu-Angulo” de A.A. Milne. 

BRANĈO ESEO | Juĝkomisiono: Gotoo Hitoshi, Antonio Valén, Giridhar Rao | 

Partoprenis 4 verkoj de 3 aŭtoroj el 3 landoj [2 el Azio, 2 el Eŭropo] 

La unua premio - premio Luigi Minnaja - estas ne aljuĝita. 

La dua premio estas ne aljuĝita. 

La tria premio estas aljuĝita al “La fundamentaj leĝoj de esperantista stulteco” de 

Federico Gobbo el Nederlando. 

BRANĈO KANTOTEKSTO | Juĝkomisiono: Ĵak Le Puil, Ankie van der Meer, 

Flavio Fonseca | Partoprenis 4 verkoj de 3 aŭtoroj el 3 landoj [4 el Eŭropo] 

La unua premio estas aljuĝita en egaleco al la Verkoj: “Ne foriru” de Ewa 

Grochowska el Francio, kaj al “Menestrelo” de Nikolaj Nechajev el Rusio. 

La dua premio estas aljuĝita al “Kiel la Tero belas” de Ewa Grochowska el 

Francio. 

La tria premio estas aljuĝita al “De kie vi estas?” de Federico Gobbo el 

Nederlando. 

Miguel Fernández legas la liston de premiitaj verkoj kaj aŭtoroj en 

2022: https://youtu.be/sALpS16S-Ck. UEA gratulas al ĉiuj agnoskitoj kaj 

kuraĝigas ĉiujn partopreni en la 74-a eldono de la BK kaj en la aliaj artkonkursoj 

ligitaj al Esperanto. Ĉiuj ankaŭ estas kuraĝigataj legi la aŭtorojn, ekz-e en 

la Belartaj Rikoltoj aŭ en aliaj eldonaĵoj: https://katalogo.uea.org. 
 

Gazetaraj Komunikoj de UEA, N-ro 1053, 2022-08-08 
 

Karaj legantoj! Kiel vi vidas el la inform de UEA, la 

unuan premion en la branĉo KANTOTEKSTO ricevis 

nia konstanta kunlaboranto Nikolao Neĉaev el 

Irkutsko pro la teksto “Menestrelo”. 

La redakcio sincere gratulas nian karan aŭtoron 

Nikolao Neĉaev kaj deziras al li pliajn sukcesojn! 
 

ALVOKO AL PARTOPRENO EN LA 74-A 
OKAZIGO DE LA BELARTAJ KONKURSOJ DE 

UEA EN 2023 
 

“Geamikoj, rilate al la kvanto da konkursaĵoj ricevitaj pro la 73-a okazigo de la 

Belartaj Konkursoj (BK) en 2022, ilia nombro plenigas nin de ĝojo”, diras Miguel 

https://youtu.be/sALpS16S-Ck
https://katalogo.uea.org/katalogo.php?retrovo=Belarta+Rikolto&kondicho=chio&trovu=Trovu+en+la+reta+katalogo
https://katalogo.uea.org/
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Gutiérrez Adúriz, Sekretario de la Belartaj Konkursoj de UEA. “Temas ja pri la 

dua plej alta (173 verkoj) en la historio de BK ekde la jaro 1972, kiam tia donitaĵo 

komencis registriĝi. Se konsideri, ke pasintjare, kiam tiu nombro absolute rekordis 

(186 verkoj), la limdato por sendo de konkursaĵoj ricevis unumonatan prokraston 

(kutime oni akceptas ilin ĝis la 31-a de marto), nia grado de kontenteco eĉ 

plialtiĝis”. 

“Alia fakto, kiu nin tre ĝojigas, estas tio, ke konkursanto jam partopreninta en aliaj 

okazigoj de BK fine ricevis la unuan premion en la celita branĉo. Aliaj, 

plurtalentaj, ricevis premiojn en diversaj branĉoj. Triaj provis esplori neniam ĝis 

tiam pritraktitan ĝenron kaj premiiĝis... Plie, nin aparte kontentigas la dinamikeco 

kaj tujeco konstatitaj rilate al muzikigo de kelkaj el la konkursaĵoj en la branĉo 

Kantoteksto, ne ĉiuj nepre ricevintaj la unuan premion”. 

Per tiuj vortoj la Sekretario de la Belartaj Konkursoj de UEA, krom esprimi la 

grandan ĝojon tiukaŭze spertitan de la gvida BK-skipo, alvokas ĉiujn 

beletremulojn kandidatigi verkojn al la 74-a okazigo de BK por eĉ superi la 

pasintjarajn rekordajn nombrojn da konkursaĵoj, partoprenante per altkvalitaj 

verkoj en BK-2023. 

La rezultojn oni anoncos kadre de la 108-a Universala Kongreso de Esperanto en 

Torino, Italio (plej favorpreze aliĝu ĝis la 31-a de decembro 

2022: uk.esperanto.net/2023). Partopreno tamen estas libera al ĉiuj kaj ne ligita al 

aliĝo al la UK. La konkursaĵoj devas esti neniam antaŭe publikigitaj en ajna 

formo, krom en la branĉo Infanlibro de la Jaro. Oni rajtas sendi maksimume tri 

konkursaĵojn por sama branĉo aŭ subbranĉo. Endas sekvi jenajn regulojn: 

Poezio: maksimuma longo ne fiksita. 

Prozo: maksimuma longo 200 x 65 karaktroj (kvino da paĝoj). 

Mikronovelo: (maksimuma longo 100 vortoj). La unua premio nomiĝas Premio 

Paula Adúriz. 

Teatraĵo: maksimuma longo ne fiksita. 

Teatraĵo, subbranĉo Monologo (unupersona teatraĵo) aŭ Skeĉo (unu- aŭ 

divers-persona): daŭro inter 10 kaj 15 minutoj. La unua premio nomiĝas Premio 

María Cuevas. 

Eseo: teme ligita kun Esperanto aŭ kun la kongresa temo, proksimuma longo 400 

x 65 karaktroj (deko da paĝoj). La unua premio nomiĝas Premio Luigi Minnaja. 

Infanlibro de la Jaro: originala aŭ tradukita libro por infanoj presforme aperinta 

en 2022. Aljuĝata estas nur unu premio. 

Kantoteksto: maksimuma longo ne fiksita. 

La absoluta limdato por ricevo de konkursaĵoj estas la 31-a de marto 2023. 

Oni sendu po unu tajpitan ekzempleron de ĉiu konkursaĵo – krom en la branĉo 

Infanlibro de la Jaro – al Belartaj Konkursoj de UEA, ĉe Miguel Gutiérrez Adúriz, 

prefere retpoŝte al unu el la jenaj adresoj: belartajkonkursoj@gmail.com; 

bk@co.uea.org; aŭ, se tio ne eblas, papere al la adreso: los Coteros 1-C, 2 Izda, 

390600 Muriedas; Cantabria; Hispanio, indikante la elektitan pseŭdonimon por 

gardi la anonimecon de la aŭtoro. Por la branĉo Infanlibro oni sendu unu 

ekzempleron de la koncerna libro al la adreso de Miguel Gutiérrez Adúriz kaj tri 

ekzemplerojn al Centra Oficejo de UEA, Nieuwe Binnenweg 176, NL-3015 BJ 

Rotterdam, Nederlando, kun noto, ke temas pri kandidatigo de la libro al tiu ĉi 

branĉo. 

https://uk.esperanto.net/2023
mailto:belartajkonkursoj@gmail.com
mailto:bk@co.uea.org
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Premioj: En la branĉoj Poezio, Prozo, Teatraĵo kaj Eseo: unua premio 260 €, dua 

premio 182 €, tria premio 104 €. En la branĉo Infanlibro de la Jaro 546 €. En la 

branĉoj Mikronovelo kaj Kantoteksto, kaj en la subbranĉo Monologo aŭ Skeĉo: 

unua premio 100 €, dua premio 25 €, tria premio 25 €. Cetere, la teksto ricevinta la 

unuan premion en la branĉo Kantoteksto estos muzikigita kaj la rezulta kanto estos 

diskonigita en ludado fare de kantisto aŭ kantogrupo. 

Detala regularo troviĝas en la retejo de UEA. La verkoj de BK premiitaj en 2023 

legeblos en la volumo Belarta rikolto 2023, eldonota de Mondial. La premiolistoj 

ekde la komenco de la Belartaj Konkursoj en 1950 troviĝas ĉi 

tie: esperanto.net/literaturo/bk/index.html. Estas tre rekomendate al interesatoj pri 

BK akiri kaj legi la Belartajn Rikoltojn (eldonataj ekde 2013) kaj aliajn 

verkojn BK-rilatajn. 
 

Gazetaraj Komunikoj de UEA, N-ro 1063, 2022-08-30 

 

Tradukarto 
 

MESAĜO DE UEA OKAZE DE LA INTERNACIA 

TRADUKADA TAGO, 30 SEPTEMBRO 2022 
 [ Mesaĝo sendita al UN. ] 

En la Internacia Tradukada Tago, ni salutas ĉiujn lingvajn profesiulojn kaj ĉiujn 

kiuj klopodas faciligi lingvan interkompreniĝon kaj interhoman komunikadon. 

Tradukado helpas alproksimigi la homojn kaj ebligas la interŝanĝon de humanaj 

kaj kulturaj valoroj inter lingvoj kaj kulturoj tra la tuta mondo. 

Kiel esenca perilo de ideoj, tradukado estas, super ĉio, rimedo por aliri la alion, la 

malsamon, kaj kultivi diversecon surbaze de kompreno. En multlingva mondo ni 

bezonas tradukadon por trakti diferencojn kaj malkovri la unikajn mondrigardojn 

ligitajn al malsamaj lingvoj kaj popoloj. 

Per tradukado ni povas antaŭenigi 

malfermitecon por paco kaj konfido, 

kontraŭ maljusteco, maltoleremo kaj 

cenzuro. Per tradukado ni kreas la rimedojn 

por tutmonda dialogo. 

Sed ofte tradukado kaj interpretado okazas 

en situacioj de granda danĝero: ni urĝe 

bezonas internaciajn interkonsentojn por 

ankoraŭ pli forte garantii la sekurecon kaj 

esprimliberecon de interpretistoj kaj 

tradukistoj. 

Same ni devas labori por la egaleca pritrakto 

de ĉiuj lingvoj, eĉ la plej malgrandaj – ĉar 

ĉiu homo rajtas al egala pritrakto, rajtas 

libere esprimi sin, kaj rajtas esti aŭdata. 

Plena kaj inkluziva tutmonda kunlaborado 

necesas, por konstrui mondon de plenaj 

http://uea.org/teko/regularoj/belartaj_konkursoj
http://esperanto.net/literaturo/bk/index.html
https://katalogo.uea.org/katalogo.php?retrovo=belarta&kondicho=chio&trovu=Trovu+en+la+reta+katalogo
https://katalogo.uea.org/katalogo.php?retrovo=&kondicho=chio&trovu=Trovu+en+la+reta+katalogo&katego=&titolo=&a%C5%ADtoro=&vortoj=belarta&eldonisto=&eldloko=&tradukinto=&kontrib=&isbn=&linfo=&lingva=&post=&antau=&pli=&malpli=&prezo=&mprezo=
https://katalogo.uea.org/katalogo.php?retrovo=&kondicho=chio&trovu=Trovu+en+la+reta+katalogo&katego=&titolo=&a%C5%ADtoro=&vortoj=belarta&eldonisto=&eldloko=&tradukinto=&kontrib=&isbn=&linfo=&lingva=&post=&antau=&pli=&malpli=&prezo=&mprezo=
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homaj rajtoj, paco kaj evoluigo por ĉiuj. Dialogo surbaze de justeco kaj egaleco 

estas la vojo. Tio inkluzivu lingvan egalecon. 

Lingvoj ludas gravan rolon por identeco, komunikado, socia unuiĝo, edukado kaj 

kulturo. Pro tio, multlingveco estas fundamenta valoro. Multlingveco signifas, ke 

ĉiu povas paroli kaj pensi en sia propra lingvo. Tradukado ebligas agnoski aliajn 

lingvojn kaj kulturojn, kaj samtempe rekonsideri la proprajn. 

Kiel ĉeftemon de sia nunjara kongreso, en Montrealo, Kanado, nia Asocio selektis 

la Internacian Jardekon de Indiĝenaj Lingvoj, pro tio ke inter la ĉefaj celoj de la 

Jardeko estas "centrigi lingvan diversecon kaj multlingvecon en la streboj al 

daŭripova evoluigo". Ni diskutis tiun temon en unu, unueciga lingvo, la internacia 

lingvo Esperanto, malgraŭ tio, ke ni venis el ĉiuj anguloj de la mondo. Tiu unueco 

en lingva diverseco prezentas modelon de translingva komunikado paralelan al la 

modelo de efika tradukado kaj interpretado: nia komuna celo estas 

interkompreniĝo en multlingva mondo. 
 

Gazetaraj Komunikoj de UEA, N-ro 1067, 2022-09-27 

 

 

 

CERBE kaj KORE 
n-ro 27 (95), oktobro 2022 

Kultura suplemento al la revuo “Ponto” n-ro 128 
“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 
 

Redaktofino 05.10.2022 

mailto:nikolao@yandex.ru

