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Valentena Festo de Enamiĝintoj 

Tago de s-ta Valenteno okazas ĉiujare la 14-an de februaro honore al la martiro, kiu estis mortigita 
tiutage. Valenteno vivis en la 1-a jarcento kaj, kiel diras la tradicio, li estis mortigita dum defendis 
paron de enamiĝintaj gejunuloj, pro kio oni rekonas lin kiel patronon de geamantoj.  

     

Kiam oni ankoraŭ ne konis interneton, ne estis televido nek aliaj amaskomunikiloj – oni verkis 
longajn romantikajn leterojn. Tiel do, en anglalingvaj landoj naskiĝis kutimo celebri la Tagon de s-
ta Valenteno. En lastaj jardekoj tiu ideo diskoniĝis na nur en Eŭropo kaj Nordameriko, sed ankaŭ en
Azio kaj eĉ tramonde.  Verŝajne la plej popularaj objektoj de tiu furioza celebrado estas diversaj 
poŝtkartoj, nepre kun desegnita koro kaj foje kun am-konfeso.  

             

Komence la tagon celebris ĉefe gejunuloj kaj enamiĝintaj gefianĉoj sed hodiaŭ la festado inkluzivas
ankaŭ amon al gepatroj, al infanoj kaj al aliaj famili-membroj.   Por ĉiuj amantaj kantas la 
mondfama Mirelle Mathieu “Ensemble (eo – Kune): https://www.youtube.com/watch?v=PD-
OoV3fuu4  : 

https://www.youtube.com/watch?v=PD-OoV3fuu4
https://www.youtube.com/watch?v=PD-OoV3fuu4


Mia koro certe amas vin kaj ĝi estas via. 
Via koro malĝojas esti sola 
same kie mia kiam ĝi solas. 
Kaj estas nur unu medikamento por tio. 

Rekantaĵo: 
Niaj koroj kune estas feliĉaj 
kaj nenio alia por ili ekzistas.
Kune niaj koroj vivas komune 
en belega mondo, kreita per amo. 

La tuta teksto legeblas ĉe:  https://familiaro.com  
_______________________ 

Ĉu emocia doloro povas damaĝi 
nian sanon fizike? 

Sindromo de “rompita koro” realas!

Kio ŝajnis estis iam troigo, nun estas komprenita kiel serioza sanproblemo. Sindromo de rompita 
koro,ankaŭ nomata kardiopatio (malsano de kor-muskolo, kaŭzita de nervostreĉoj) estis unue 
diagnozita en jaro 1990.  Kelkaj semajon post kiam Genevieve A. (eo: Ĝenoveva) revenis hejmen 
de laboro, ŝi kaj trovis ke la edzo ĵus translokiĝis – send klarigoj, sen diri antaŭe eĉ vorton de 
averto. 

 

Por konsoli Ĝenoveva-n, ŝiaj amikinoj invitis ŝin al vespermanĝo. Ili konis ŝian edzon kaj ne miris 
ke Ĝenoveva estis konsternitaj pro lia mallojaleco. “Vi tion ne komprenas” – ŝi diris al ili – “Tio 
laŭvorte mortigas min”. Tia reago ne estis apenaŭ histerio. Ŝi sentis ne nur emocian krizon, sed 
ankaŭ fizikan doloron kiu manifestiĝis (kiel ŝi priskribis) per ripetiĝanta fortaj mis-ritme korbatoj.  

La tuta teksto legeblas ĉe:  https://familiaro.com  
_______________________ 

Chiara Lubich, la 100-a datreveno

Antaŭ 100 jaroj naskiĝis fondinto de Fokolara Movado – Chiara Lubich. Dum la 2a mondmilito 
aviadiloj bombadis ŝian familian urbeton Trento kaj Chiara vivis en malriĉeco kaj timo. La 
turnopunkto de ŝia vivo okazis la 13an de majo 1944, kiam la bombado estis aparte intensa kaj ĉiu 
Trentano povus perdi la vivon.  /.. / 

https://familiaro.com/
https://familiaro.com/


Hodiaŭ ekzistas pli ol 30 internaciaj Fokolar-urbetoj en kelkaj kontinentoj kiel ekz. tiuj en Italio, 
Britujo, Belgio, Pollando, Portugalio, Argentino, Brazilo, Kroatio, Usono kaj Filipina Insularo. 
Kelkaj specialiĝas pri ekonomio, intekultura kaj interreligia dialogo, ekologio aŭ sano k.t.p.   La 
ĉefa celo de Fokolara Movado estas labori por unueco de la homaro. 

   

Tial ĝi estas malfermita al ĉiuj homoj, sendepende de raso, nacio, religio aŭ vivkonceptoj. Ekde la 
komenco Chiara Lubich amikiĝis kun kristanoj de diversaj eklezioj, kun homoj el diversaj relilgioj 
kaj kun la senreligiaj.  

Tiuj streboj estis rimarkindaj kaj ŝi ricevis inviton prezenti la movadon ĉe UNESKO*, en ĉefsidejo 
de la Unuiĝintaj Nacioj /OUN dum grandaj renkontiĝoj kun islamanoj, budhistoj kaj aliaj. Chiara 
Lubich ricevis honoran ĉe pli ol 10 universitatoj en Britujo, Meksikio, Pollando, Argentino, Brazilo,
Slovakio, Tajlando, Usono kaj en la aliaj. Inter la libroj, kiujn ŝi verkis, precipe inspiraj estas “Nur 
nokte ni vidas stelojn” kaj “Ne ekzistas dorno sen rozo” kies fragmentojn ni prezentas ĉi tie. 

          

LA NUNA MOMENTO / Tempo rapide forkuras de mi. Tial sole unu aĵo realas – bela, radianta, 
loga kaj utila: tiu ĉi nuna momento. Do mi estas dankema, almenaŭ iomete, en la tempo kiu estas 
donita al mi. Ne turniĝu retroen sed ĉiam iru antaŭen. Kio estis, jam okazis. Kaj vi nur forĝu tiun ĉi 
kurantan momenton – la nuran unikaĵon, kiu troviĝas en viaj manoj. Ne permesu ĝin malaperi 
sencele. Ĉiam komencu vidi denove, ekstaru, progresu.  



NAJBARO / Kreu “spacon” al viaj fratoj kaj fratinoj por vidi pozitivajn flankojn en ili.  Volonte 
helpu vian najbaron kaj li revenos al vi danke. Unueco inter ni kreita estu portata al politikaj partioj 
de nia lando, tra tiuj partioj al diversaj institucioj – same en publikan vivon kiel en rilatojn inter 
apartaj nacioj. Tiam homoj de ĉiu nacij povos leviĝi super siaj landlimoj kaj ekami alies landon 
simile kiel sian. 

  

JUNULARO / Ne veras tio, ke hodiaŭa junularo retiriĝas en sian privatan mondon kaj ne interesiĝas
pri grandaj problemoj de la homaro. Multaj junaj homoj - liberaj de eksteraj kondiĉoj kaj egoismo –
estas sentemaj al grandaj idealoj, serĉas ion aŭtentike valoran kaj volas renovigi la mondon. 
Konvinkitaj pri tiel noblaj celoj ili facile respondas al defioj de la historio. 

DORNO ROZA / Ĉiu vivanta estaĵo surnia planedo ekzistas pro amo: ĉiu rilatas al ĉiu. Nie devas 
esti tiu Amo, kiu malkovras la oran fadenon inter ĉiuj kreitaĵoj. Laŭ homa perspektivo ĉio paliĝas, 
velkas kaj fariĝas sensignifa. Ne mirinde, ke la proverbo “Ne ekzistas rozo sen dornoj” agordas 
melankolie la homan animon. Tio fakte signifas nenion, ĉar amo de Dio ebligas nin rigardi ĉion 
kontraŭe: “Ne ekzistas dorno sen rozo”. Tial do amareco ne plu venenas mallongajn ĝojojn de nia 
surtera vivo.  

•Dum tiu vizito en Parizo, oni honorigis ŝin per UNESKO-premio de Porpaca Edukado. Printempe 
1997 ni povis renkonti Chiara Lubich dum ŝia vizito al Usono. Tie ŝi aprobis E-version de la Fokolara 
internacia magazeno “New City / Città Nuova”. Sekvajare, ĉe la Konsilio de Eŭropo ŝi ricevis la 
Premion de Homaj Rajtoj. 

 _____________________________  

 

Diru "Ne" al milito - al ĉiu ago milita 

La novan jaron komencis ŝoka milit-ago en Irako, kie usona senpilota aviadilo mortigis iranan 
generalon kaj ĉefkomandanton de iraka polico.  Por ke tiu kontraŭleĝa precedenco ne transformiĝu 
je milito, la movadoj Politiko por Unueco kaj Nova Homaro esprimis gravan zorgon por restarigi 
dialogon inter la konfliktaj ŝtatoj.  



Tiucele oni tuj starigis la trioblan (trilateralan) komitaton de reprezentantoj el Usono, Eŭropa Unio 
kaj Irano, kiuj faru ĉion eblan por mildigi la internacian streĉon en tiu regiono.  Aliaj ne-registaraj 
organizaĵoj, internaciaj institucioj kaj por-pacaj movadoj havas ankaŭ devon servi al paco kaj 
protekti rajton al suvereneco de ĉiuj nacioj.  

_____________________  

“La Torĉo” – sporta freŝo vintre
La duan parto de artikolo pri legenda atleto Peter Snell vi trovos pli sube. Antaŭe, dum daŭras 
ankoraŭ vintro, vi povas legi pri unu nekutima sporto.  Skijoring estas skiado kun uzo de hombestoj,
ĉefe hundoj. La vorto devenas el norvega “SKIJÖRING” aŭ “SKIJØRING” (ski = skioj kaj kjöre = 
veturi). Esperantigita vorto povus esti dumtempe “skijoro” kaj skijoranto estas homo kiu skias 
tirata surneĝe de hombestoj, ĉefe de hundoj. Tiel oni veturis dum jarcentoj en Skandinavio kaj 
Siberio.

 

Sur la blazono de kanada teritorio Yukon /eo:
Jukonio troviĝas sledhundo nomita “husky”/ 
huskio. En malproksima Nordo oni uzas ĝin 
dum vintra transporto kiel en sportoj .  

      
En 1984 fondiĝis Internacia Federacio de Hund-skiado /Skijorado – IFSS, kun la oficejo en Belgio. 
Ĝi organizas Mondan Ĉampionadon en ĉiu dua jaro.  Krom hundoj kaj boacoj, en skiado oni uzas 
ankaŭ ĉevalojn, kaj unua provo demonstri tiun sporton okazis dum Vintra Olimpiko en St. Moritz – 
1928. La ĉevala skiado ne nomiĝas skijoring /skijoro kaj estas organizate en jenaj landoj: Francio, 
Danlando, Norvegio, Svedio, Finnladno, Rusio kaj Ukraino. La skiantoj povas esti haŭlataj per 
motorveturiloj sed verŝajne tio ne estas regulita internacie kiel sporto.   

La tuta teksto legeblas ĉe:  https://familiaro.com  
___________________________   

Kiam la “Ondo” defluas…
Antaŭ kelka tempo ni ricevis malĝojan informon, 
ke “La Ondo” – unu el plej interesaj E-revuoj ĉesas
aperi en regula, ĉiumonata ritmo. Redaktis ĝi 
persiste (je profesia nivelo, kio ne oftas en 
Esperantujo) geedzoj Halina Gorecka kaj Aleksader
Korĵenkov.  En la nomo de niaj legantoj, ni sendas 
al ili elkorajn dankojn por tiu bonega ĵurnalista 
verko kaj dediĉas la ĉi-suban versaĵon.  

https://familiaro.com/


Nikolaj (Nikolao) HOHLOV:
“Vintra fabelo”

  

Sur la sledo, svelta sledo, post amuza kabaredo,
Kun tintila sonorad’
Ni veturas - aventuras, la ĉevaloj fluge kuras
Sub la stela miriad’.

En sereno de l’ ebeno malaperas la fadeno
De la glata vintra voj’...
Mia Nita - am’ subita, de la frost’ ebriigita
Alpremiĝas en la ĝoj’.

En fabelo kaj sen celo rotacias karuselo
De la sentoj en la kor’,
Hej, rapide kaj senbride flugi ien, flugi fide
Kun favoro de Amor’!

Hej, ĉevaloj, hufaj ŝtaloj, kiel rido de cimbaloj
Por dancanta ciganin’,
Uraganu, akompanu, dolĉe tiklu, ĝutiranu
Per freneza takto nin!

Brila neĝo - vintra reĝo - ĉion tenas en sieĝo
Gaje ĉirpas en la knar’,
La survoja vento ĝoja en malklara gam’ hoboja
Vokas, logas al kampar’.

Unu suno - unu juno... la unua febra kuno
Kaj magia stelpoem’...
Mia Nita, am’ subita, de la frosto rozkisita
Ĉion kronas per alprem’! 

*

Serĉata poemo 

Legante ĉi tiun poemon, oni ĝuas ne nur melodiecon de Esperanto sed ankaŭ admiras ties belegan, 
orelfrapan ritmon.  Esperanto, kiam lerte parolata, sonas miringe - precipe en poezio.  Estonte ni 
publikigos E-versaĵojn / poemojn. Kaj nun ni petas vin trovi unu poemon de L.Zamenhof pri  
tempo, tro rapide forpasanta.  Ni forgesis ties titolon kaj ne scias, ĉu Zamenhof ĝin tradukis aŭ 
verkis originale.  



 
Pentraĵo de Carle Vernet

La poemo havas formon de metaforo, en kiu la forkurantan tempon simbolas koĉero, kiu kondukas 
diliĉencon (pasaĝeran ĉevalveturilon) aŭ postilionon = nian vivon.  Interne sidas pasaĝero kaj estas
vi aŭ iu alia homo.  Komence la (juna ankoraŭ) pasaĝero malpacience volas  plirapidigi la koĉeron 
(= tempon), sed fine de la vojaĝo via /ĉies veturilo ŝajnas rapidi TRO rapide.  La pasaĝer petegas:  
“Haltu, haltu eĉ por momento” sed tio maleblas” ĉar la koĉero jam atingas sian celon.  Ni anticipe 
dankas!

____________________________     


	
	Sindromo de “rompita koro” realas!
	Chiara Lubich, la 100-a datreveno
	“La Torĉo” – sporta freŝo vintre

