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Enkonduke

I. La nuptodonaco kaj la planoj 
johano ( jo), la edzo kaj julinjo ( ju), la 
edzino, babilas kun karina (k) post 
ilia geedziĝa festo:
K – Tre bela estis la geedziĝa festo! Mi 

estis tre kortuŝita! Mi denove gratulas 
vin ambaŭ, vivu feliĉe, amu unu la 
alian por ĉiam, kiel nun!

Ju – Ho, dankon Karina!
Jo – Tio ne eblas, Karina, ĉar mi eĉ pli kaj 

pli amos mian karan Julinjon, ĉiam pli 
multe ol nun!

Ju – Kara Johano… – ankaŭ mi sentas la 
samon!

K –  Vi estas tre amplena paro! Akceptu 
de mi tiun ĉi donacon! (Transdonanta 
grandan pakaĵon.)

Ju kaj Jo – (Malpakintaj la pakaĵon:) – 
Grandega vazo! Ho, kiel belege! 

Dankegon por tiu mirinda donaco!
Ju – Ĝi estas el vitro, ĉu?
K –  Jes, tio estas speciala vitro, kaj tial la 

vazo estas sufiĉe peza.
Jo – Ha, vere! Sed ĝi estas nekredeble bela! 

Kien ni starigu ĝin, mia kara?
Ju – Dolĉa mia, ĝi estu la juvelo en nia 

estonta domo! (Al Karina:) Ni planas 
veran mielkukan domon! La terenon 
ni jam aĉetis, kaj ni baldaŭ vizitos la 
arkitekton, kiu preparos la planojn. 

Jo – Imagu, Karina, nia domo staros eĉ ne 
je unu kilometra distanco de arbaroj, 
kampoj. En la proksimeco fluas ankaŭ 
rivereto, kaj mi ne povas imagi pli 
belan lokon!

Ju – Plej mirinde estas, ke tie ni havos 
kompletan komforton! La elektraj 
kondukiloj estas jam en la strato, 
baldaŭ estos ankaŭ akvo enkondukita. 

K –  Per kio vi hejtos en la 
domo? Ĉu ankaŭ gaso same 
estos enkondukita tie?
Jo – Iom pli poste, mi legis 
tion pri la planoj de la loko, 
kaj ĝis tiam ni hejtos per 
ligno kaj per elektra kurento. 
K –  Kiom granda estos la 
konstruaĵo laŭ viaj planoj?
Ju – Ĝi okupos eble 70 – 80 
kvadratajn metrojn, kaj estos 
duetaĝa. Krome estos ankaŭ 
aŭtejo, malgranda uzino en 
la ĝardeno, kaj ejo por la 
ĝardenaj iloj.
Jo – Mi revas ankaŭ pri 
lageto en la ĝardeno, kiel 

Mielkuka domo  
kaj la donacita vazo
Help-materialo por progresemuloj. Rubrikestro: Judit Felszeghy

Konversaciaj temoj

kiel kuiri kaj baki kun eksterteranoj – kaj 
en sekva artikolo vi ekscios, kiom saniga 
estas banano! Kaj ĉu vi jam estis en la pola 
urbo Vroclavo? La recenzo pri gvidlibro 
tra tiu belega urbo certe inspiros vin viziti 
ĝin, aŭ almenaŭ legi pri ĝi. Nu kaj por Legi 
kaj ĝui bonan libron pri feinoj certe vin 
inspiros ankaŭ la samnoma rubriko, kiu 
sekve allogos vin ekkoni kaj eble eĉ viziti 
tre belan landon Bulgarion, kaj ekkoni 
ankaŭ ĝiajn legendojn. Kadre de la aranĝo 
Vortbeleco en Esperanto vi povas almenaŭ 
virtuale ĉeesti la konkurson pri deklamata 
poezio kaj vidi filmon pri ĝi. Alia recenzo 
kaj intervjuo konatigos vin kun du filmo-
scenaroj pri la gaja vivo de junaj lernantoj 
en Kubo. Kaj ĉu vi scias, ke Juna Amiko 
festos ĉi-jare gravan jubileon? Interkultura 
Mondo detale informos vin pri ĝi! Nu kaj 
ne mankos krucenigmo kun bestoj kaj la 
rubriko LASTE pri Nov-Zelando. – Agrablan 
legadon kaj bonan sanon!      Stano Marček

Karaj amikoj!
Unue mi deziras al vi, karaj junaj 

amikoj, multe pli bonan jaron 
2022 ol estis la antaŭa. La koron-

virusa pandemio ŝanĝas siajn formojn kaj 
nomojn (Omikrono) – kaj ni plu esperu 
( ja ni estas esperantistoj!) kaj kredu, ke ĝi 
baldaŭ formutaciiĝos kaj ebligos al ni libere 
kontaktiĝi, ekskursi kaj renkontiĝi.

En ĉi tiu numero vi legos en la rubriko 
Konversaciaj temoj kiel konstrui mielkukan 
ekologian domon en bela naturo, vi ekscios  
multon pri flagoj, kaj povos denove kanti 
kun kantistoj dum la 9-a Eŭropa Festivalo 
de Esperantaj Kantoj en Pollando.

Kun la kuba libro pri tri Esperantaj 
teatraĵetoj por infanoj vi povos amuzi ne 
nur vin, sed ankaŭ viajn familianojn kaj 
geamikojn, lernante kaj instruante nian 
lingvon. La rubriko LUDE inspiros vin 

Karaj legantoj! kaj talentaj pri la Interkultura Kompetento, 
sekve ni povas esti la unuaj instruantoj de 
tio al aliaj ekster Esperantujo. Kreado kaj 
garantiado de daŭripovaj paco kaj amikeco 
tra la tuta mondo – kio estas la plej 
granda revo de la homaro –  fakte necesas 
por fruktodona internacia kunlaboro, 
ekzemple por sukcese savi la Teron kaj defii 
pandemiojn. Por atingi tion ja ne sufiĉas 
nura komuna lingvo, ĉar okazis multaj 
militoj ankaŭ inter samlingvaj popoloj. 

Konklude, por akiri internaciajn 
pacon kaj kunlaboron Esperanto 
estas “necesa kondiĉo” kaj ne 
“sufiĉa kondiĉo”. Plejeble alia 
necesa (kaj espereble sufiĉa) 
kondiĉo por la mondaj pacemaj 
kunlaborado kaj evoluado estas 
komprenema sinteno de diversaj 
popoloj en la interkulturaj 
komunikadoj, kio atingeblas tra 
la Interkultura Kompetento!

ahmad reza Mamduhi

Probable ni, esperantistoj, estas pli 
pretaj ol ne-esperantistoj, por glate 
ĝui interkulturajn komunikadojn kaj 

renkontiĝojn. Ĉar utiligante Esperanton 
por rekta kontakto kun ali-landanoj kaj 
ali-lingvanoj, ni jam spertas kaj lernas pri 
aliaj kulturoj. Kiel pri ĉio ajn alia, ankaŭ 
bona interkultura komunikado bezonas 
apartajn lernadon, praktikadon 
kaj lertiĝon. Tion oni jam nomas 
“Interkultura Kompetento”.

Feliĉe en la Esperanta mondo 
ni multe aŭdas kaj legas pri 
interkulturaj aferoj (ekz. tra tiu 
ĉi numero de JA, vi renkontos 
la vorton “interkultura” pli ol 
10 fojojn!). Min tre interesas la 
aserto de prof. Duncan Charters, 
la prezidanto de UEA, ke ĉar ni, 
esperantistoj, estas pli konsciaj 
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povus tion ĝui la infanoj! Ni deziras 
ekhavi infanojn, ĉu Julinjo dolĉa?

Ju – Jes, ni planas du gefilojn... 
Jo – … Aŭ kvar!
Ju – Kara Johano, ja unue mi devas 

finstudi kaj diplomiĝi en la 
universitato!  

K – Ho, kiel rapide forflugis la tempo! 
Mi ja devas foriri jam. Karaj Julia kaj 
Johano, mi deziras al vi denove longan 
– longegan kunvivadon en sereneco 
kaj amo! Realiĝu ĉiuj viaj revoj pri via 
komuna estonto!

Ju – Multe ni dankas, kara amikino, tiun ĉi 
belegan donacon! 

Jo – Koran dankon Karina kaj por la 
mirinda vazo, kaj por via ĉeesto en nia 
geedziĝo! 

II. kia estos la mielkuka domo?
Unue telefone kun julia ( ju),  poste 
persone kun johano ( jo), la edzo kaj 
julia ( ju), la edzino, babilas karina 
(k) en tereno, post iom pli ol unu 
jaro.

K – Saluton Julia, kio pri vi ambaŭ? Kiel vi 
fartas?

Ju – Saluton kara amikino! Mi ĝojas, ke 
vi telefonvokis min! Pasis jam pli ol 
unu jaro, post kiam ni renkontiĝis, 
kaj mi jam delonge volis iom babili 
kun vi! Ĉu vi havas emon pasigi kun 
ni la sekvan vendredon aŭ sabaton, la 
posttagmezon ĉe ni?

K – Dankon, tre volonte, ĉu jam en via 
nova domo?

Ju – Ankoraŭ ne, ni estos en la ĝardeno. 
La konstruado ne povas iri rapide, 
bedaŭrinde. Ni deziras elekti la plej 
taŭgajn materialon kaj objektojn por 
nia mielkuka domo. Mi volas planko-
hejtadon, kaj por tio ni bezonas 
specialajn kahelojn. La pordoj kaj 

fenestroj estos el plasto, kun triobla 
vitro, ili ege bone izolos la domon. Ni 
planas ankaŭ komfortan, hejteblan 
aŭtejon kaj kelon. La kelo situos sub la 
tuta domo, la enirejo estos en la mal-
antaŭa teraso, tiel la tuton necesos bone 
izoli. Ni povos aranĝi eĉ vinkelon sub 
la domo, kun lignaj tabloj kaj benkoj, 
kaj poste ni tie kunvenos por amuziĝi. 

K – Mirindaj planoj! Mi estas jam vere 
ege scivolema! Kiam mi iru al vi, ĉu 
vendredon aŭ prefere sabaton? 

Ju – Venu jam vendredon! 
K  – En ordo! Kion mi kunportu? Ĉu vinon, 

ĉu fruktojn, ĉu kukojn? Kaj ne forgesu 
diri la adreson! Mi veturos aŭte.

Ju – Mi lasas al vi, kion vi kunportu; mi 
preferas fruktojn, sed Johano ŝatas 
kaj vinon kaj dolĉaĵojn. Do, la adreso: 
Subarbejo, strato Pinvoja, numero 72. 
Vi povos facile trovi ĝin, subarbejon vi 
jam konas, kaj de la ĉefstrato,  post la 
trafiklampo la tria strato maldekstre, 
malfermiĝas la strato Pinvoja. Ĝi estas 
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tute nova, eĉ ne pavimita ankoraŭ. 
Veturu ĝis la fino, maldekstre vi 
trovos belan terenon kun arboj kaj 
herbejo, kaj dratan barilon. Ni atendos 
vin tie, la pordo estos malfermita!

Jo  (En la ĝardeno, mansvingante):  
– Venu, venu! Ni estas ĉi tie! Turniĝu! 
Mi nur malfermas tiun ĉi barilon, vi 
povas enveturi en la ĝardenon! Do, 
bonvenon ĉe ni! Julinjo ĵus telefonis al 
mi, ke pro universitataj aferoj ŝi iom 
malfruos, sed ĝis tiam mi gastigu vin 
bone! Vi senprobleme trovis nin, ĉu?

K – Ho, kompreneble! Saluton Johano. Mi 
havas navigilon en la aŭto! Tio estas 
vere bela kaj grandega tereno! Sed ĉu 
Julia ne jam diplomiĝis lastjare? 

Jo – Jes, certe. Sed foje ŝi ion-tion faras en 
kaj por la universitato. Mi montros al 
vi dume nian lokon. Saĝe vi surmetis 
sportajn ŝuojn, ĉar la herbejo multloke 
estas malseka, plena je arbustoj, 
diversaj kreskaĵoj, montetoj de talpoj.

K – Tre romantika loko! Kiom da arboj!

Jo – Mi ne volas forigi la arbojn, ĝis la 
konstruado vere komenciĝos. Sed ni 
havas jam pretajn planojn, venu, mi 
montros ĝin al vi, kiel aspektos nia 
mielkuka domo. Bedaŭrinde tiu ĉi 
acero estos forhakita, ĉar ĝi staras 
en la loko de la estonta taga ĉambro. 
De ĉie tie malfermiĝos la kuirejo; ĝi 
etendiĝos ĝis tiuj du pinarboj; ili estos 
antaŭ la kuireja fenestro. La enirejo 
estos iom malantaŭ ni; vidu, kie 
kreskas tiu sovaĝa rozo. La ĉambroj 
de la infanoj estos supre, la ŝtuparo 
ekos de ĉi tie, kaj supre estos ankaŭ 
nia dormoĉambro kaj banĉambro. 
Mi volas tre simplan konstruaĵon, la 
murojn el ŝtono kaj lignaj ŝtipegoj, kio 
kongruas kun la ĉirkaŭaĵo ĉi tie. El tiuj 
ŝtonoj ĉi tie estos konstruitaj la bazo 
kaj parto de la muro. Ni uzos simplajn, 
naturajn konstrumaterialojn, brikojn, 
lignon. La planko estos el ruĝaj brikoj, 
en la dormoĉambroj el ligno. Meze, 
proksimume tie ĉi, staros granda 
kameno, kaj la kamentubo varmigos 
la suprajn ejojn. Mi ne volas lasi 
profundajn spurojn en la naturo. 
Tie, kie kreskas tiuj sambukoj, ni 
havos eĉ bedojn por necesaj legomoj, 
kiel terpomo, salatoj, cepo, tomato, 
kapsiko, fazeolo.

K – Mi povas imagi vian mielkukan 
domon, Johano! Kaj ĝi vere bone 
kongruos kun tiu ĉi ĝardeno! Ĉu la 
enirpordego restos tie, kie nun?

Jo – Mi pensas, ke tie estos la plej taŭga 
loko! Malfermita aŭtejo estos kon-
struita en tiu flanko, tuj antaŭ la 
barilo, kaj apude staros dometo por 
iloj, malantaŭ tiuj betuloj. Sed venu al 
la kaldrono, mi jam komencis prepari 
la gulaŝ-supon en ĝi! Ni sidiĝos en 
la ombro de tiu granda tilio. Jen, 
komforta benko el ŝtipoj! 

K – Jam mirinde odoras via gulaŝo, 
Johano! Julia estas certe feliĉa, 
havante tiel lertan edzon!
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III. Planoj kaj realo kaj la vazo
Unue kun johano ( jo) en lia aŭto, 
poste kun la geedza paro, johano ( jo) 
kaj julia ( ju) babilas karina (k) en 
sia loĝejo, post unu plia jaro. 
Jo (Elkliniĝante el sia aŭto:) – Ha-lo Karina! 

Kien vi? Mi veturos al la urbocentro. 
Ĉu mi veturigu vin? Ensaltu!

K (Enaŭtiĝante:) – Johano! Saluton! 
Dankon! Ankaŭ mi al la urbocentro, 
tute ne urĝe, kaj mi volonte veturos 
kun vi! Kio pri vi ambaŭ? 

Jo – Jam de longe ni ne renkontis nin!
K  – Jes, vi pravas! Lastfoje antaŭ unu jaro,    

 kiam ni kune manĝis gulaŝon ĉe vi!
Jo – Ho, tio okazis jam antaŭ eĉ pli ol unu   

 jaro! La tempo flugas… Mi estis ege   
 okupata lastatempe.

K  – Ĉu pri la konstruado de via mielkuka   
 domo? 

Jo – Kie mi haltu por vi? … Ho, ne    
 ankoraŭ…  Karina, se vi havas nun   
 tempon, venu kun mi, kaj mi havas    
 nun rendevuon kun Julia, preskaŭ en   
 la urbocentro.

K  – Bone, konsentite. Tre volonte!
Jo – Julia certe ege ĝojos pri vi! Ni alvenos   

 al ŝi jam post kelkaj minutoj. Kion vi  
 demandis? 

K  – Pri via domo…
Jo  – Ha, vere! Vidu, la afero ne estas 

simpla, la konstruado ekhavis 

kelkajn problemetojn…  obstaklojn… 
Nuntempe mi loĝas en Subarbejo; 
la avantaĝo estas, ke mi laboras 
proksime, kiel arbaristo. La domo 
de miaj gepatroj troviĝas tie, en la 
vilaĝo, kun grandega ĝardeno kaj 
flankaj konstruaĵoj. Unu el ili estis 
transformita al malgranda loĝejo, nur 
unu ĉambro, mi tie povas kaj dormi 
kaj labori. Kuirejon mi ne bezonas, mi 
manĝas kun miaj gepatroj, kaj uzas 
tie ankaŭ la banĉambron. Mi eĉ ne 
bezonas pli grandan loĝejon. La kostoj 
estas malaltaj; la loko bela. Ni alvenis. 
En tiu ĉi domo loĝas Julia, en la tria 
etaĝo… 

(En la loĝejo:)
Jo – Rigardu, Julia, kiun mi alportis por vi!
Ju – Ho, Karina, nekredeble! Saluton! 

Saluton Johano, envenu, sidiĝu! Mi 
jam preparis malvarman limonadon, 
ĉu mi alportu iom?

K – Jes, dankon! Johano ĵus diris, ke vi 
loĝas ĉi tie. Simpatia, komforta loĝejo! 
Ekde kiam, kaj…?

Jo – Dumvoje mi rakontis al Karina, ke 
ekestis obstakloj rilate la konstruadon 
en Subarbejo…

Ju – Kaj mi devis ie loĝi; mi ne rajtas 
daŭre sidi ĉe miaj gepatroj! Ni trovis 
tiun ĉi malgrandan loĝejon je ege 
favora prezo, kaj ricevinte iom 
da mono de la gepatroj, je banka 
kredito mi aĉetis ĝin, jam antaŭ 

unu jaro. Ĉirkaŭrigardu, venu… mia 
dormoĉambro, kaj tie la tablo kun la 
komputilo, en tiu ŝranko trovas lokon 
miaj vestaĵoj, kaj en la apuda la libroj. 
Ĉu vi vidas supre tiujn skatolegojn? 
Mi pakas ĉion tie, kio momente ne 
estas bezonata. Jen la banĉambro… 
mi devis tute rekonstruigi ĝin, duŝejo, 
lavabo kaj necesejo. Malofte mi kuiras, 
do, por mi sufiĉas tiu ĉi kuir-angulo 
kun forno, fridujo kaj bretaro. Tiun 
ĉi kanapon kun la tableto mi aĉetis 
lastmonate.

K – Ĉu vi cedis pri la ideo de tiu mielkuka 
domo? Ja vi estis tiom entuziasmaj 
pri ĝi.

Ju – Ni ankoraŭ ne havas la necesan 
financan rimedon por tia granda 
konstruado…  Mi eĉ la krediton devos 
repagi, kiun mi ricevis por tiu ĉi 
loĝejo.

Jo – Vi havas tro grandajn pretendojn, 
Julia, rilate tiun domon. Ni povus 
komenci eĉ en unu ejo, kaj iom post 
iom alkonstrui la pliajn.

Ju – Vidu Karina, li diradas ĉiam tion 
al mi. Male, laŭ mi, oni komencu 
la konstruadon nur havante jam la 
planon, materialojn. Vi ne volas loĝi 
ĝis tiam ĉe mi, tamen tiel ankaŭ niaj 
elspezoj estus malpli…

Jo – Sed vi povas trovi kunloĝanton, Julia, 
vi havas du ĉambrojn, kaj vi povus 
dividi la kostojn, eĉ ricevus enspezojn 
por repagi la bankan krediton.

K – Karaj, estas bonege renkonti vin, sed 
mi havas ankoraŭ farendaĵojn en la 
urbocentro, do mi devas foriri! Mi 
esperas vidi vin ambaŭ pli frue, ol la 
sekva jaro! 

Jo – Ankaŭ mi ekiros nun! Karina, mi 
povos iom plu veturigi vin, mi same 
celas la urbocentron. Ho, mi preskaŭ 
forgesis!... (Malvolvante grandan 
pakaĵon:) Bone mi enpakis ĝin!...
Kien mi metu, Julia, la vazon? Ĉu al la 
kutima loko?

K – La vazo! … Ĉu ĝi ne estas la sama?… 
Ju – Jes, jes Karina! Ĝi estas ja tiu!
Jo – Via nuptodonaco! Nun ĝi ornamos 

ŝian loĝejon, dum unu monato, ĝis 
hodiaŭ, ĝi estis ĉe mi.

Ju – Estus maljuste gardi ĝin nur ĉe mi, 
aŭ ĉe Johano, ĉar ĝi estas donaco por 
ni ambaŭ.  Ĝia definitiva loko estos en 
nia mielkuka domo… poste.

Vortklarigoj:
Mielkuko: dolĉa kuko enhavanta mielon, 
el kiu oni ofte bakas diversajn formojn, 
ekzemple: koron, domon, ktp.
Mielkuka domo: oni ofte nomas tiel 
beletajn, ĉarmajn, ornamitajn domojn.
elektra kurento: fluo de elektro en cirkvito.
kahelo: ceramika aŭ simila materialo por 
kovri plankon en banĉambro, kuirejo, ktp.
Hejti: varmigi ejon, ekz. loĝejon, domon.
Subarbejo: fantazia nomo de iu elpensita 
loko.

Betulo arbustoj

acero

Hejti en forno      · Ŝtipoj Floroj de la arbo tilio

Konversaciaj temoj

Mielkuka domo
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Flagoj

Flagoj
Flago estas sim-
bolo de lando aŭ 
de asocio. 

Antaŭ 50 jaroj flagoj 
flirtis sur oficialaj 
konstruaĵoj (ekz. 

en urbodomoj) kaj estis 
montrataj dum oficialaj 
ceremonioj.

Nun ili aperas ĉie, 
ekzemple okaze de 
sportaj renkontiĝoj ne 
mankas subtenantoj, 
kiuj sin volvas en la 
nacia flago; ĉe televido, 
oficialulo alparolas 
antaŭ la flago (eĉ 
flagoj, ekzemple en 
Eŭropa Unio, apud la 
flago de la koncerna 

lando, pendas la flago de Eŭropa Unio). 
Dum internaciaj aranĝoj, ĉe UNESKO aŭ 
Unuiĝintaj Nacioj, pendas la flagoj de la 
koncernaj 200 
landoj!

En Francio 
la tre populara 
vortaro Larousse /
Larus'/ aperigas  
la buntajn mult- 
kolorajn flagojn  

talpejo: malgranda monteto sur la surfaco 
de tero, kaŭzita de eta, nigra kvarpieda 
besto, vivanta subtere.
Ŝtipo: dika, peza, ne segita peco de 
ligno, ofte por hejtado, sed ankaŭ 
konstrumaterialo.
Gulaŝo, gulaŝsupo: densa supo ĉefe el 
bovaĵo, foje el porkaĵo, kun aldonitaj 
terpomoj, cepoj, kapsiko, papriko.

Bedo: prilaborita 
terpeco por floroj  
aŭ legomoj.
 

Obstaklo: io, kio malhelpas iradon, 
evoluon.
Lavabo: ujo, fiksita 
kontraŭ la muro, ofte en 
banĉambro, kun akvo 
en- kaj elfluanta, por lavi 
manojn.
Nuptodonaco: donaco, kiun ricevas la 
geedziĝintoj, de parencoj kaj geamikoj.

taskoj:
I. Legu laŭte (aŭ kun via/j lerno-
partnero/j) la dialogojn, unu post la alia, 
kaj poste respondu la demandojn:
a) Kiun donacon ricevis Julia kaj Johano 
de Karina? Kial ili ricevis la donacon? Kial 
ĝi estis peza?
Kiom grandan domon ili planas?  Kiel ili 
hejtos, laŭ ilia plano? Kiajn pliajn flankajn 
konstruaĵojn ili planas? Laŭ vi, kiam ili 
komencos la konstruadon?
b) Kial telefonvokis Karina al Julia?   
Pri kio ili interkonsentis telefone?  

Kie ili renkontiĝos? Kion kunportos 
Karina al la kunveno? 
Kiel veturas Karina al la renkonto?  
Kiun manĝaĵon preparis Johano?  
Kiuj arboj kaj arbustoj troviĝas  
en la ĝardeno? 
c) Kien volas iri Karina? Kiel aspektas la 
nuna loĝejo de Johano? Kial aĉetis loĝejon 
Julia? Kiel ŝi pagis tiun loĝejon? Kiun 
pakaĵon alportis Johano? Kiam estos la 
vazo en sia definitiva loko?
II. Prezentu detale, kiel aspektas la 
domo, pri kiu revas julia, kaj kiel 
aspektas tiu, kiun johano deziras!
a) Rakontu, kiel aspektas via loĝejo aŭ 
domo, kaj kial tio plaĉas, aŭ ne plaĉas al 
vi, aldonu, kion vi ŝanĝus volonte!
b) Prezentu vian (imagitan) ĝardenon – 
kiuj arboj, arbustoj, kiuj plantoj, floroj  
troviĝas en ĝi?
c) Skribu leteron en 15 – 20 linioj, en kiu 
vi invitas vian amik(in)on al vi. Menciu, 
kion ŝi aŭ li kunportu kaj kiel oni povas 
veturi al via hejmo!
III. Diskutu kun via( j) lerno-partnero( j), 
kaj prezentu vian opinion pri la sekvaj:
a) Kial ne povis la juna paro jam komenci 
la konstruadon de komuna domo ? En kio 
diferencis ilia opinio?
b) Kion vi proponus al Julia aŭ/kaj Johano 
rilate la (komunan) loĝlokon?
c) Kia estas (devus esti) la ideala loĝloko 
por juna paro, kiu deziras ankaŭ 
infanojn?
d) Kiujn loĝeblojn havas nuntempe la 
gejunuloj en via lando?

talpo en talpejo Sambuko Domo el ŝtipoj kun teraso Pinarbo

Konversaciaj temoj

ĉe la internaj kovril-
paĝoj. Se vi bone 
rigardas, unu estas 
triangula (fakte du 
trianguloj), flago de 
Nepalo. Ĉiuj estas 
rektangulaj, laŭ la  
rekomendo de Unu-
iĝintaj Nacioj. Tamen 
du estas kvadrataj: 
Vatikano kaj Svislando, 
tro malnovaj por ŝanĝ-
iĝi pro rekomendo! 

Komence naciaj flagoj inspiriĝis de 
navigado: maristoj komunikis per flagoj, 
kiuj signifis ĉu literon, ĉu tutan frazon. 
Tiuj maristaj flagoj estis rektangulaj. Sed 
Svislando ne havas aliron al la maro, nek 
havis mararmeon! Do ĝi inspiriĝis de 
armeaj flagoj, kvadrataj ĝis la fino de la 
18-a jarcento. Kaj kiam en 1848 kreiĝis 
federacio de svisaj kantonoj, restis la kvad- 
rata flago. Memoru ankaŭ, ke la Ruĝa Kruco 
(supre), kreita de sviso Henri Dunant en 
1863, emociigita de la vunditoj dum la 
batalo Solferino, inverse kopiis la svisan 
flagon, dum la islamanoj poste kreis la 
Ruĝan Krescenton (lunarko).  renée triolle 
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Kantu kun Juna Amiko Kantu kun Juna Amiko

kanto akompanas nin ĉie…  Ni volonte aŭskultas ĝin, ĉar ĝi 
helpas vidi kaj krei alimaniere la mondon, ebligas revi, aŭ 
transdoni niajn sentojn.

 

Ĝi ankaŭ helpas akiri pli bonajn 
rezultojn dum lernado, ĉar 
lernantoj, kantante, samtempe 

lernas, kreskigas sian emocian engaĝiĝon 
en la lerno-procezo. Sufiĉas nur ekkanti 
– kaj ili tuj memoras la kanto-vortojn. 
Tiamaniere la lernantoj plej bone kaj 
sugeste alproprigas al si la materialon de la 
leciono, ofte ne konsciante, ke ili ekzercas 
fremdan lingvon. La laboro kun kanto 
havigas ĝojon kaj kontenton al la lernantoj, 
kaj do ni ne malhelpu ĉi tiun agrablecon 
de kantado dum la Esperanto-lecionoj. 

Mi proponas komenci la jaron 2022 
per la kanto, al kiu la publiko dum 
la pasintjara, 9-a Eŭropa Festivalo de 
Esperantaj Kantoj voĉdonante atribuis 
specialan premion, Publik-premion. La 
kanton „Io stulta” kantis Anna Szczypek 
kaj Miĥaelo Rikardo Balicki, la melodion 
kaj la tekston skribis Carson Park kaj 
esperantigis ĝin Manŭel Rovere. 

La kanton vi povas aŭskulti spektante 
la filman version de la “Koncerto 
de la Premiitoj" en la paĝaro de 
UEAviva (https://www.youtube.com/
watch?v=Eqru6imwOJc).

Hispanio

FrancioLa sorĉa kanto-mondo  
La rubrikon preparas Małgosia Komarnicka,  
ul. Kilińskiego 14/3, PL-59-300 Lubin, malgosia.junaamiko@gmail.com

Io stulta
Mi tenos vin ĉe l’ telefono ĝis vi

diros: „Kunestos ni dum vesper’”,
sed timas mi ke por vin akompani
hejmen el dancejo vanas l’ esper’.
Prefere en drinkejo ĉarma sidos,
frandos glason ni da dolĉa vin’
kaj poste ĉion fuŝos mi, dirante
ion stultan, kiel „mi amas vin”.

Jes, mi scias, ke vi malestimas preskaŭ
ĉion, kion faras mi por vi.

Vi volas nur novaĵojn kaj vi diras,
ke al mi eĉ mankas fantazi’!

Senĉese mi baraktas por elpensi
por vi frazojn de belega signif ’,
kaj poste ne kuraĝas ilin diri,
eble taŭgas kelka nova modif ’.

Perfektas nun l’ etos', magia nokt’,
parfum’ de f loroj ebriigas min,
sed eble ĉion fuŝos mi dirante
la stultaĵon, ke mi amas vin,

mi amas vin, mi amas vin,
mi amas vin…

 

m.	kaj	t.:	Carson	Parks
trad.:	Manŭel	Rovere

Somethin’	Stupid
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La konkursa tasko: 
Desegnu la enhavon de 

la kanto kaj sendu ĝis la 
28-a de februaro 2022 al la 
adreso: Europejskie Centrum 
Edukacji Międzykulturowej, 
ul. H. Kołłątaja 26A, PL 50-007 
Wrocław, Polska Pollando.

Atendas vin premioj, kiujn 
fondis Eŭropa Centro de 
Interkultura Edukado www.
ecem.com.pl (Europejskie 
Centrum Edukacji 
Międzykulturowej). 

kantu, kolorigu  
kaj solvu!

Bonvolu sendi al mi viajn 
proponojn de viaj naciaj kantoj, 
ke la legantoj de Juna Amiko havu 
la eblecon ekkoni belajn kantojn 
el la tuta mondo: malgosia.
junaamiko@gmail.com

Io  stulta m.	kaj	t.:	Carson	Parks
trad.:	Manŭel	Rovere
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Veneciaj 
memoroj
Mikronovelo de László aranka.   

Ekskurso al norda Italio. Unu tago 
en Venecio – plena de turistoj. Nur 
kelkaj horoj por libera promenado. 

Santa Maria della Salute – la preĝejo 
malfermiĝas post unu horo. Ĝis tiam: 
vagado en malvastaj stratetoj. Iuj el ni 

tien, aliaj alidirekten… Belega klasika 
muziko aŭdeblas, ŝajne el iu fenestro… 
sonas pluraj instrumentoj… ĉu el iu 
muzikludilo? 

Subite ŝiriĝas la strato, aperas eta 
placo kun dometoj fabelaj, floroj sur 
balkonetoj… kaj antaŭ unu dometo 
surstrataj muzikistoj… 

Unu el ili estas la violonĉela instruisto 
de mia filino!

“Printempo” de Vivaldi – ludata por mi!
Okcent kilometrojn for de nia hejmurbo. 

Ĉu ekzistas hazardoj? 
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RecenzoRecenzo

Tri teatraĵetoj  
por infanludado  
kaj infanspektado 

konatiĝi kun tre interesaj aspektoj de la 
naturo de Kubo kaj instigos ilian scivolon pri 
tiu alloga lando. Pri la “totio” (nigra birdo de 
Kubo kiu similas korvon) la tradukisto mem 
informas en piednoto, kaj sugestas eventualan 
anstataŭigon de tiu vorto per la pli komuna 
vorto “korvo”. Kelkfoje la allogaj ilustraĵoj fare 
de Adrián Armas González povus helpi al tiaj 
klarigoj. Alifoje, la Esperanta Vikipedio aŭ aliaj 
ilustritaj vortaroj povus helpi. Mi mem scivolis 
informiĝi pri kelkaj bestoj kaj plantoj de Kubo, 
kiam mi legis tiujn teatraĵetojn. Ekzemple, 
mi serĉis kaj trovis en Esperanta Vikipedio 
informojn kaj fotojn pri “forfikulo” (specio de 
insekto) kaj pri “ĥutio” (endanĝerita specio 
de besto, similanta lutron, kiu aperas en 
Vikipedio sub la pli ĝenerala scienca termino 
“kapromiedoj”). 

La teatraĵetoj kapablas amuzi kaj samtempe 
pensigi la infanojn. Ili aspektas kiel dramecaj 
fabloj, kun fabelecaj eroj kaj kelkaj belaj poem-
ecaj fragmentoj. 

En la unua teatraĵo, “La mesaĝo”, kiu 
postulas 9 aktorojn, vundita lama Grilo volas 
sendi urĝan sekretan mesaĝon al sia amiko. 
Sed la bestetoj, kiuj portas la mesaĝon,  kon-
dutas kiel dorlotitaj infanoj, malagemaj kaj 
malrespondecemaj, pretaj kulpigi aliulojn 
por eviti riproĉojn, pretaj elpensi mensogojn 
kaj disvastigi ilin… Supozeble la infanoj, kiuj 
ludus aŭ spektus tiun amuzan teatraĵeton, 
estus instigataj mediti pri kiel plibonigi sian 
propran karakteron, por fariĝi pli afablaj kaj 
respondecemaj en rilatoj kun siaj geamikoj.

La dua teatraĵo, “Almoder”, kiu postulas 10 
aktorojn, estas versio de la fabeleto de Regla C. 
González. Ĝi estas aparte poemeca beletraĵo, 
kiu povus okazigi belegan spektaklon, 
inkluzivantan muzikon kaj dancon. Mi eĉ 
ŝatas imagi ĝin kiel mirindan animacian 

filmon aŭ pupspektaklon. La protagonisto, 
Almoder, estas skorpio, kiu suferas pro honto, 
ĉar li perdis sian pikilon. Li trapasas krizon de 
identeco kaj timas la primokadon de aliuloj, 
kiuj miras, vidante nekutiman skorpion. Tre 
kortuŝa estas lia konversacio kun Papilio, kiu 
helpas lin kompreni sin mem. Papilio diras 
al li interalie: “Ĉu vi ne scias, ke malĝojo kaj 
malfacilaĵoj servas ankaŭ por lerni?” Tiu 
ĉi dialogo efikas kiel magia maturiĝo de la 
protagonisto. En la komenco Papilio parolas 
malantaŭ la scenejo, kaj la efekto estas, ke 
Almoder ŝajnas dialogi kun si mem. Papilio 
ŝajnas simboli la konsciencon de Almoder, 
ĉar liaj vortoj ŝajnas fakte al la pensoj de la 
protagonisto mem, eĉ post kiam ili ambaŭ 
videblas sur la scenejo. Mi 
ŝatas imagi junan aktorinon, 
ludantan la rolon de Almoder, 
kaj deklamantan tutkore liajn 
entuziasmajn poemecajn vortojn 
per kiuj finiĝas la spektaklo: “Mi 
ŝatus transformiĝi en birdon, 
ĝui la arton flugi, esti suno 
aŭ stelo, kolorigi paradizon 
broditan el oro, simili al maro, 
kiu protektas algojn, koralojn 
kaj marhelikojn, aŭ pli bone, 
blovi kiel vento, kiu frapas 
mian vizaĝon, kaj portas kun 
si la parfumon de floroj. Kiu 
estu pluvo? Kaj kial mi ne estu 
Almoder, la moderna skorpio de 
la montaro, la sola sen pikilo en 
la tuta mondo?” (Kriegas:) “Mi estos sensacio!”, 
(Li levas la tenajlon.) Almoder ŝajnas al mi 
fascina simbola protagonisto, kun kiu mi facile 
indentiĝas anime.

La tria teatraĵeto, “Marigriklo”, kiu postulas 
5 aktorojn, entenas eĉ pli multajn fantaziajn 
elementojn kaj poemecajn simbolojn. Ĝi 
komenciĝas per la alveno de interesa kaj 
iom mistera rolulo, kiun la aŭtoro nomas 
“Disvokisto”. Li mem rekomendas sin kiel 
florvendisto, kaj kiam Marioneto rakontas pri 
tiu persono al siaj amikoj, ankaŭ li nomas tiun 
florvendisto. Do la nomo “Disvokisto” estas 
eldirita neniam sur la scenejo, kaj nur homoj, 
kiuj legas la printitan tekston de la teatraĵeto, 
povas vidi ĝin. En la komenco Disvokisto 
(Florvendisto) proponas al Marioneto elekti 

el lia korbo freŝajn magiajn florojn, plukitajn 
el la ĝardeno de koboldoj. Marioneto rigardas 
la korbon kaj vidas neniun floron en ĝi. Li 
demandas, kion li povus fari por ekkapabli 
vidi la florojn, kaj Disvokisto (Florvendisto) 
diras: “Neniam lasu viajn revojn morti.” 
Poste la mistera ulo forlasas la scenejon kaj 
revenas nur ĉe la fino de la teatraĵeto, kiam 
Marioneto finfine kapablas vidi la belecon de 
la floroj. Kio okazas inter la du ekaperoj de 
Disvokisto/ Florvendisto? Marioneto trapasas 
periodon de maturiĝo, dum kiu li sukcesas 
ekkoni sin mem. Li revas fariĝi aktoro kaj 
sukcesas plenumi sian revon kune kun du 
novaj amikoj: Grilo (kiu revas labori kiel 
violonisto) kaj Klaŭno (kiu ĵus forlasis cirkon, 

sed revas amuzi denove la 
infanojn). Marioneto diskonigas 
la konsilon de Disvokisto al siaj 
amikoj, kaj la triopo sukcesas 
realigi siajn revojn, fondante 
teatran teamon. Tiun teamon la 
Disvokisto nomas “Marigriklo”, 
kunmetante la komencajn 
literojn de Marioneto, Grilo kaj 
Klaŭno.

Oni povas diversmaniere 
interpreti la simbolojn de tiu 
teatraĵo. Mi demandis min, kion 
fakte “disvokas” la Disvokisto? 
Eble li disvokas ĝuste tiun 
ideon, ke niaj vivoj ekfloras kiel 
magiaj floroj, kiam ni serioze 
klopodas plenumi niajn plej 

belajn revojn. Kaj evidentiĝas, ke sincera 
fruktodona kunlaboro inter kolegoj kapablas 
stimuli la komunan realigon de belaj revoj. 

En la teatraĵo aperis ankoraŭ unu simbola 
protagonisto: Termito. Ankaŭ tiu ĉi havas 
revon: ĝi volas formanĝi la lignan Marioneton. 
Feliĉe, Grilo malhelpas ĝin, flustrante al 
ĝi bonajn konsilojn el malantaŭ la scenejo. 
Tiel la aŭtoro atentigas nin pri la fakto, ke 
la malicajn revojn ne indas efektivigi. Tiajn 
revojn oni pli bone lasu morti… Mi opinias, 
ke ĉiuj tri teatraĵoj havas edukvaloron kaj 
instruvaloron, instigas la infanojn ekkoni 
kaj respekti la naturon, kaj krome estas tre 
amuzaj. Mi rekomendas tiun ĉi libron kiel 
veran pedagogian trezoron por la instruistoj 
de Esperanto en bazlernejoj.           Luiza Carol

komentoj pri Yoandry Martínez 
rodríguez “tri en la montaro” – 
tri infanteatraĵoj kun desegnoj 
de adrián armas González, el-
hispanigita de jozefo de j. Campos 
Pacheco. eldonita de MaS en 2012.

La nombro de Esperantaj teatraĵetoj 
taŭgaj por infana aktorado kaj spektado 
estas tre malgranda. 

Tial, tiu ĉi libro verkita de la kuba verkisto 
Yoandry Martínez Rodríguez kaj elhispanigita 
de Jozefo de J. Campos Pacheco, plenumas 
gravan taskon: ĝi kuraĝigas la infanojn uzi la 
lingvon por amuzi ne nur sin, sed ankaŭ siajn 
familianojn kaj geamikojn. Ĝi estas tre utila 
materialo por ajna instruisto de Esperanto 
en bazlernejo. La roluloj de la teatraĵoj 
estas tre taŭgaj por inciti la fantazion de la 
infanoj, kiam ili preparos siajn kostumojn: 
temas pri diversaj bestoj, nuboj, birdtimigilo, 
marioneto, klaŭno kaj florvendisto. La dialogoj 
estas mallongaj, rapide memoreblaj kaj 
facile improvizeblaj se oni bone komprenas 
la situaciojn kaj la karakterojn de la 
drampersonoj. La Esperantaj vortoj uzataj 
de la tradukisto estas simplaj kaj klaraj, 
plejparte apartenantaj al la baza vortoprovizo. 
Esceptoj estas nur kelkaj nomoj de pli raraj 
specioj de bestoj kaj plantoj, kiuj riĉigas la 
belegajn pejzaĝojn de Kubo, sed estas plejparte 
nekonataj en landoj kun aliaj klimatoj. Do, 
kiam oni uzos la Esperantajn versiojn de tiuj 
teatraĵetoj ekster la landlimoj de Kubo, indus 
ke la instruistoj pridiskutu tiajn vortojn kun 
siaj lernantoj (tiuj kiuj aktoras samkiel tiuj 
kiuj spektas), por certigi la bonan komprenon 
de la spektaklo. La klarigo de tiaj vortoj 
permesos al la infanoj de diversaj landoj 
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LUDE, la unika dua etaĝo

Por amiko intima  
ne ekzistas vojo malproksima
La rubrikon prizorgas: Mónika Molnár

Numa Zurcher:

La vojaĝo de la 
eksterterano

Estis foje en la malproksima 
universo unu tre stranga iom 
blua, iom purpura planedo. 
Sur tiu ĉi planedo loĝis nur 
unu persono: Kripi. Li estis 
verda, ne havis brakojn kaj 
liaj piedoj estis kvadratoj.

La vespermanĝo estis bongustega. 
Oni povintus diri, ke kuiremulo faris 
miraklojn en la kuirejo. 

Kompreneble li ne estis sola por 
kuiri, sed ja li bezonis helpon 
por satigi tiom da malsataj buŝoj. 

Bonŝance lia filo, Kuiremulido, estas ĉiam 
preta por helpi kaj samtempe lerni novajn 
receptojn. Kaj ĉi-foje ili ne bezonis okupiĝi 
pri la deserto, ĉar kiel Onklo Vojaĝemulo 
tion promesis; li alportis sufiĉe da ekzotaj 
dolĉaĵoj por havi pli ol sufiĉe por ĉiuj. 
– Ho, Onklo Vojaĝemulo, kiom da donacoj! 
Kiom da interesaj, 
nekonataj aferoj! – diris 
ekscitite la Ulidoj. – Sed 
diru al ni, kie vi estis?

– Se mi bone memoras, ni  
interkonsentis, ke vi 
devos diveni tion... ĉu ne? 
– respondis la onklo per 
demando.
– Jes, vi pravas, – diris 
Scivolemulido. – Do, kiel ni 
povas diveni kie vi estis? Se 

mi rigardas la desertojn, mi dirus ke vi 
estis en iu lando, kie oni produktas multe 
da kakao, ĉar estis tiom da ĉokolado en 
ili. Sed se mi rigardas viajn vestaĵojn, 
mi dirus, ke vi venas el lando, kie estas 
tre malvarme. La problemo estas, ke tio 
ne kongruas kun la kakao... Ĉu entute 
vi restis sur la Tero aŭ ĉu vi vojaĝis kun 
Kripi, nia ŝatata heroo el la rakonto de 
Numa? – pensadis laŭtvoĉe Scivolemulido.

Kripi ŝatis observi aliajn 
planedojn per sia teleskopo. 

Unu tagon li malkovris 
multkoloran planedon. Ĝi 

ne estis kiel la aliaj. Ĝi estis 
belaspekta, kaj Kripi sentis sin 
altirita per ĝi. Ĝi estis la Tero.

LUME, la unua mirinda etaĝo

El mia kolora vivo
                        Verkinto kaj desegninto: Pavel Rak
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NaturoLUDE, la unika dua etaĝo

Kripi komencis pensadi pri 
vojaĝo. „Kio okazus se mi irus 
sur tiun ĉi planedon per mia 
raketo? Ĉu tiu planedo estas 
bela ankaŭ de proksime? Ĉu 
mi amuziĝos aŭ ĉu mi enuos 

tie?” Tiom da demandoj 
atendis respondon.

– Dankon pro tiu bela 
rakonto! – diris post la 

fino Onklo Vojaĝemulo. – 
Mi pensas, ke mi preskaŭ 

renkontis vian Kripi! Jes ja, 
ankaŭ mi estis en Usono 

kaj vidis la Blankan Domon. 
Kaj post pluraj aliaj landoj, 
ankaŭ mi vizitis Svislandon 

kaj ... Jen kia hazardo, mi 
loĝis apud tiu bela hotelo en 
Arolla, en la svisaj Alpoj. Do 

mi konas ĝin!
– Kial vi loĝis apud kaj ne en 
tiu Hotelo de la Glacimonto? 
– demandis Scivolemulido.
– Ĉar tiun semajnon ĝi estis 

rezervita al grupo da
lernejanoj de la Lernejo de La 
Granda Ursino, kiuj pasigis 

belan ski-semajnon tie.

Kiel dirite, tiel farite. Li tre 
rapide preparis ĉion kaj tuj 
ekvojaĝis en la kosmo. Li 

demandis sin, ĉu li trovos iun 
personon sur tiu planedo. La 

vojaĝo estis iom monotona kaj 
vere tre longa. Li scivolis, ĉu 
valoris forlasi sian planedon?

Banano 
Supozeble ĉiuj legantoj de Juna 
Amiko scias, kio estas banano, 
unu el la plej disvastigitaj kaj 
konsumataj fruktoj.    

Ĝi facile transportiĝas, estas bone 
protektita de sia ŝelo; ĝi facile 
senŝeliĝas (ne necesas tranĉilo); 

ĝi estas mola, do taŭgas por sendentuloj 
(beboj aŭ maljunuloj). Krome ĝi riĉas je 
sukero (90 kilokalorioj/100 gr), entenas 
malmulte da graso kaj alportas kalion 
(K; tre utilan kontraŭ streĉo), magnezion 
(Mg) kaj fosforon (P), bonajn por la cerbo 
kaj la memoro, ne parolante pri diversaj 
vitaminoj: 

Iom da historio
Se la nomo venas el la bantua (afrika 

lingvo) tra la portugala en 1602, la planto 
ekzistas de longa tempo: oni trovas pri 
ĝi spurojn en Ugando, kiuj datumas 4500 
jarojn antaŭ nia erao, 3000 en Malajzio, 
600 en Hindio kaj 300 en Meza oriento. 
Se por kristanoj Adamo kaj Eva estis 
forĵetitaj de la paradizo pro la ŝtelita 
pomo, laŭ hinda legendo en la paradizo 
kreskis bananoj, kiujn manĝis Adamo kaj 
Eva! Marko Polo dum sia vojaĝo al oriento 
nomas bananon “pomo de Paradizo". 
Ŝajnas, ke ĉirkaŭ la jaro 650 la araboj 
portis ĝin al Mediteraneo.

Dum jarcentoj banano estis la baza 
nutraĵo por la lokuloj: frukto aŭ legomo, 
laŭ la specio. Sed fine de la 19-a jarcento 
venis industriigo kaj usonanoj tuj kaptis 
la profiton, kiun ili faris, eksportante 
bananojn. En 1870 aperis la unuaj 
industriaj plantadoj, des pli pro tio, ke 
trajnoj ligis Usonon kun Kostariko. 

Pro alveno de konteneroj, kiuj faciligas 
transporton de la varoj, triobliĝis inter la 

Kripi alteriĝis kaj vidis unu tre 
grandan kaj tre blankan domon. 
Li demandis sin, kiu domo povas 
esti tiu ĉi? Nia eksterterano vidis 
multajn teranojn kaj en la domo, 
kaj ekster la domo, sed li estis 
tro timema, do li kaŝis sin kaj 

nur observis la teranojn.

Kiam li sufiĉe observis ĉion, li 
denove ekvojaĝis kaj iris al alia 
loko. Li vidis tre grandan kaj 

tre belan monton. Li demandis 
sin, kiu monto povas esti tiu 
ĉi? Ĉe la piedo de la monto 

estis bela hotelo, kiu nomiĝis 
Hotelo de la Glacimonto.

Post kiam li ĉion esploris, 
li tre laciĝis. Kion faru eta 
eksterterano, kiu tre lacas, 

sed timas dormi en nekonata 
loko? Li reprenis sian raketon 
kaj denove ekvojaĝis por reiri 

hejmen, sed ĉi-foje li vojaĝis kun 
amiko, kiun li renkontis survoje.

– Bele! Ili certe bone fartis tie! – diris 
Revemulido. – Tamen, malgraŭ la multaj 

similecoj, bonŝance ne estis vi, kiu 

forvojaĝis kun Kripi! Mi preferas ofte 
revidi vin, kara onklo, kaj aŭskulti viajn 
mirindajn aventurojn en diversaj landoj.

en 100 gramoj:

Bananujo ne estas arbo, sed herbo.
Ekzistas 60 specioj. Bananujoj kreskas en 
tropikaj zonoj: en Azio (Barato, Melanezio, 
Nov-Gvineo), en  Suda kaj Centra Ameriko 
(Kolombio, Honduraso, Francaj Antiloj) 
kaj Afriko (Burundio, Tanzanio). Kompare 
kun fruktoarboj, kiuj produktas fruktojn 
nur post 5-10 jaroj, bananujo produktas 
fruktojn jam la unuan jaron. Por milionoj 
da homoj en la cititaj landoj, 90% de la 
produktado restas surloke kaj konsistigas 
ilian  bazan manĝaĵon, ne parolante pri 
la grandaj folioj, uzataj kiel kuiriloj aŭ 
manĝiloj. Imagu, ke unu grapolo (aro 
da bananoj, kiuj kreskas sur unu tigo) 
konsistas el 60 ĝis 120 “beroj", kiuj kreskas 
supren por ne premi la subajn.

Ŝelo de banano:
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jaroj 1970 kaj 2010 la kvanto de eksport-
itaj bananoj. Ekzemple en Francio banano 
iĝis la tria plej konsumata frukto, post 
pomo kaj oranĝo.

ekspluatado
Eĉ se vi ne estas komercisto, vi kom-

prenas la avantaĝon komercigi bananojn: 
ne necesas longe atendi, ke la bananujo  
produktu. Por pluki centon da bananoj 
sufiĉas tranĉi unu tigegon, kaj ne necesas 
eĉ atendi, ke la frukto maturiĝu surloke, 
oni plukas ĝin dum ĝi ankoraŭ verdas. Ĝi 
maturiĝos parte dum la vojaĝo kaj parte 
sur la alven-kajo, en maturigejoj. Sed por 
produkti bananojn je malalta prezo, por 
ke “norduloj" aĉetu ilin, “suduloj" suferas. 
Kiel vi jam legis pri bluĝinzoj en antaŭa 
numero de Juna Amiko. La kamparanoj, 
ekzemple en Ekvadoro, laboras en mal-
facilaj kondiĉoj, kaj estas apenaŭ pagitaj 
(vidu la dividon en la suba bildo): 7% de 
la aĉetprezo oni pagas al la laboristoj kaj 
7% al la proprietuloj de la bananujejoj 
(grandaj aŭ malgrandaj ekspluatantoj). 

Vi evidente ne pagas la saman prezon, 
kiam vi aĉetas kilogramon da bananoj en 
via ĉiovendejo (kiu kaptas por si 42% el 
la prezo...). En tiaj landoj ofte ne ekzistas 
sindikatoj por defendi la laboristojn, kiuj 
estas maldungitaj, se ili protestas por pli 
bonaj laborkondiĉoj aŭ salajroj... Feliĉe 
en Eŭropo kelkaj asocioj (ekz. ActionAide 
France/Peŭples solidaires – solidaraj 
popoloj) defendas la rajtojn de tieaj labor-
istoj, ĉefe de la laboristinoj.

aliaj uzoj de bananoj
Vi certe jam ridis, kiam homo glitis sur 

bananŝelo! Sed pensu, ke vi povas uzi 
la internan parton de la ŝelo por glitigi 
meblon, aŭ forigi makulojn sur ledo kaj 
haŭto, aŭ briligi viajn ledajn ŝuojn, aŭ por 
forigi malsekan haŭton de viaj kalkanoj.  
Se vi lasas bananŝelon 5 minutojn en la 
suno, ĝi poste rolos kiel kontraŭsuna 
protekt-kremo; ĝi same helpas ripozigi 
ŝveliĝintajn okulojn. Se mankas al vi 
faruno dum vi bakas kukon, memoru, ke 
du bananoj egalas unu ovon!

Se homoj manĝas kuiritajn bananojn 
aŭ fermentigas ilin por produkti bieron, 
oni povas tute trankvile frandi tiun 
frukton. Sed aĉetonte ĝin, kontrolu, ĉu 
ili estis produktitaj kun la respekto de 
la homaj rajtoj kaj de la naturo. Por fini, 
lasu min rakonti personan memoraĵon: 
mi naskiĝis fine de la dua mondmilito, kaj 
en Francio dum pluraj jaroj plu mankis 
manĝaĵoj. Okazis de tempo al tempo, ke 
mia patro, kiu laboris en la haveno, portis 
hejmen grapolon de verdaj bananoj, kiun 
ni pendigis en la kuriejo (la sola hejtita 
ĉambro de la loĝejo), por ke ili maturiĝu. 

Kun miaj fratinoj ni 
ĉiutage kontrolis, ĉu 
flaviĝas unu banano. 
Do por mi banano ludas 
apartan rolon inter la 
frandaĵoj, kiuj nun tiom 
abundas!   renée triolle 

triolle.renee@wanadoo.fr

7% proprietulo
de la bananejo

4% eksportanto
20% importanto

9% dogano 11% maturigejo

42% ĉiovendejo

Bananujo estas facile infektebla de para-
zitoj, kaj do necesas ŝpruci kemiaĵon por  
mortigi la insektojn. Tion faras la labor- 
istoj, plej ofte sen masko, sen sanasekuro... 
Ni prenu ekzemplon de Ekvadoro: 200 
mil homoj laboras en bananujejo kaj 
vivtenas 2 milionojn da 
loĝantoj. La ekonomio de 
la lando multe dependas 
de la komerco de bananoj. 
La ŝtato mem difinas la 
prezon: ekzemple en 2021 
la minimuma prezo estas 
0,30 € por unu kilogramo. 

Gvidlibro  
tra Vroclavo 
Libro por pliaĝuloj fare de 
pliaĝuloj invitas al vizito de 
belega urbo, ankaŭ niajn 
junajn amikojn. Małgorzata 
komarnicka: Spacerkiem 
po Wrocławiu = Promene tra 
Vroclavo. eldonis en la lingvoj pola 
kaj esperanto eŭropa Centro de 
Interkultura edukado, Wroclaw, 2021. 

En Vroclavo oni konscias, ke necesas 
oferti agadojn por la pliaĝuloj; kiel 
konate, tutmonde la socio konsistas 

el multegaj maljunaj homoj.
Indas do investi fortojn al la defio „... pre- 

pari gvidlibron ĉefe por pliaĝuloj fare de pli-
aĝuloj ... la hodiaŭa generacio de pliaĝuloj 
60+ estas ĉefe generacio de personoj, kiuj 
estas scivolaj pri la mondo...“. Precipa celo: 
priskribi belecon, amindecon kaj unikecon 
de la urbo kaj tiel instigi al la vizito.

Ne sola persono, sed tuta skipo de 
pliaĝuloj, kiu ŝajne tre bone kaj harmonie 
kunlaboris, instigante unu la aliajn klopodis 
skribi gvidlibron per facila kaj klara stilo. 
Ĉefa motoro estis Małgosia Komarnicka, 
kiu reprezentante la Eŭropan Centron 
de Interkultura Edukado (Europejskie 
Centrum Edukacji Międzykulturowej) 
kolektis amikojn kaj ricevis financan 
subtenon de la Urba Oficejo (www.wroclaw.
pl). Kunlabore kun la Vroclava Centro de 
Socia Disvolviĝo (Wrocławskie Centrum 
Rozwoju Społecznego) kaj la Societo de 
Vroclavo-Amantoj (Towarzystwo Przyjaciół 
Wrocławia), ankaŭ kun esperantistoj 
eksterlandaj ŝi klopodis, ke „la gvidlibro estu 
mobiliza formo por aktiva ripozo, kiu ebligas 
(...) ankaŭ plifortigi sian lertecon, proponante 
ĉefe piedirantan vizitadon.“ 

Post enkonduko kaj mallonga ĉapitro pri la 
urba historio, oni trovas 6 diversajn itinerojn 

Recenzo

tra la urbo; kaj fine aparta ĉapitro 
estas dediĉita al Esperanto; ne 
mankas finaj informoj pri la 
kunlaborantoj, listoj bibliografia 
kaj adresa. La libro estas dulingva 
(pole/Esperante); la tekston bele 
akompanas fotoj el la urbo, kiujn 
faris Bogdan Partyka. Genia 
ŝajnas la ideo, ke la proponitaj 
irvojoj de la diversaj itineroj estis 
ankaŭ praktike testitaj, ĉar anoj 

de la sama generacio 60+, Irenka, Joasia, 
Boguś kaj Tereska piedire sekvis ilin kaj 
tiel ebligis indiki la necesajn daŭrojn (sen 
individua tempo, kiun ĉiu devus investi por 
detale observi la interesajn erojn survoje). 
La gvidlibro ne celas esti kompendio pri 
Vroclavo, ankaŭ ne provo de konkurenco 
al iu ajn profesia urbogvidilo. Ĝi invitas al 
neforgeseblaj travivaĵoj kaj plezuroj, ĉar 
Vroclavo estas escepta urbo kun interesaj 
lokoj. Kiu ĝin foje vizitis, amos ĝin por 
ĉiam. Persone ne ofte estinte tie, mi tamen 
konfirmas tion – do: certe sukceso!

Ankaŭ junaj amikoj vizitu la Eŭropan 
Kulturan Ĉefurbon Vroclavo! En 2016 la 
Eŭropa Konsilio distingis ĝin per tiu titolo. 

Grafike plibeligis la tekston de Małgosia 
franca esperantistino Emmanuelle Richard, 
kiu ankaŭ projektis la kovrilpaĝon. Ŝi kune 
kun Svetlana Pogorelaja el Ukrainio kaj 
Utho Maier provlegis la tekston.

Tiu ĉi recenzeto instigu interesitojn 
akiri ĝin, por ĝuado kaj profitado dum 
vizitoj venontaj. Kelkfoje oni renkontas 
fakesprimojn, ne jam parkere konatajn 
(tamen oni ja kaptas la celitan sencon). 
Koncede: ofte ne estis facile trovi pli trafan 
esprimon ol la fakan. Eble do ne necesus pli 
severe apliki la postulitan facilan kaj klaran 
stilon, evitante fakajn esprimojn, kiujn ja 
ĉiu sperta s-ano facile povus trovi en la reto 
(uzante la retejon https://vortaro.net/ ). 

Konkludo fina: klaran stilon oni certe 
ĉiam alstrebu, sed ne nepre facilan (kaj tial 
kelkfoje malprecizan kaj malklaran). Oni 
ne povas ne rekomendi ties aĉeton, kiun vi 
ne bedaŭros.                                 Utho Maier
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Legu librojn – premioj – konkursoj

Nova jaro kaj novaj promesoj… 
komenciĝis nova jaro, la jaro 2022. Bedaŭrinde, la sekva jaro kun la 
koronvirusa pandemio kOVIM-19...  

Legu kaj ĝuu
Rubrikestro:  

Małgosia Komarnicka
Pollando  

malgosia.junaamiko@gmail.com

klubo de  
bona libro

Biblioteko de Juna Amiko por 
junuloj kaj infanoj kreskas danke 
al viaj proponoj. Bonvolu sendi 

viajn proponojn de libroj, kiuj montras 
pozitivajn valorojn (ekzemple toleremon, 
amikecon, apogon al malpli fortaj homoj), 
helpas kompreni vin mem kaj aliajn kaj 
ebligas adaptiĝi al nia iom malgaja realeco. 
La proponojn kun la titolo, aŭtoro kaj 
mallonga rekomendo, sendu al la supra 
adreso, aldonante la noton: Biblioteko de 
Juna Amiko. 

rekomendo

Por la Biblioteko de Juna Amiko, 
por escepte komenci la jaron, mi 
rekomendas al vi belan libron 

Rakontoj pri Feinoj de Charles Perrault. 
Charles Perrault estas franca verkisto 

(1628 – 1703) ĉefe konata nuntempe kiel 
la aŭtoro de fabeloj. En la jaro 1697 li 
eldonis fabelkolekton Rakontoj de panjo 
Anserino, kiun hodiaŭ oni opinias kiel 

la ĉefverkon de la klasiko de la 
literaturo por infanoj. 

Kelkaj liaj fabeloj estas ankaŭ 
konataj el la kolekto de la Fratoj 
Grimm. 

Rakontoj pri Feinoj estis la 
unuan fojon eldonita de Paris 
Hachette et Cie en la jaro 1904 
kaj aprobita de la Franca Societo 
por la Propagando de Esperanto. 
La rakontojn tradukis Péroline 
Sarpy kaj ŝian tradukon korektis 
Ludoviko Zamenhof mem. La 
libro enhavas ok fabelojn:
•   La Blua-Barbo
•   La Ruĝa-Ĉapeto
•   La Belulino dormanta  
    en Arbaro
•   La Majstro Kato aŭ la Kato 

Legu librojn – premioj – konkursoj

piedvestita per botoj
•   Cindrulino aŭ la vitra         
     Pantofleto
•   Riketo kun la Tufo
•   La malgranda Fingreto
•   Felo de Azeno

La enhavo de la libro instruas 
kaj transdonas universalajn 
verojn pri la mondo, la homoj kaj 
ankaŭ pri la batalo de bono kun 
malbono. 

La libro invitas al la escepta 
sorĉa mondo de fabeloj, kiu 
estas plena de misteroj kaj belaj 
herooj. Certe danke al Rakontoj 
pri Feinoj la legantoj pasigos 
ĉarmajn momentojn, ekkonos la 
plej gravajn valorojn en la vivo kaj 
pozitivajn modelojn por imiti ilin. Ĉiutage ni aŭdas aŭ legas malĝojajn 

informojn. Por iomete ĉirkaŭbari sin 
de ili, ni vizitu la mondon de libroj. 

Danke al tio ni nur profitos kaj pli facile ni 
venkos ĉiujn problemojn.

Fine de la pasinta jaro mi prezentis al vi 
la sekreton de praavinjo Irenka Solarek, kiu 
regule legas la librojn al siaj pragenepoj kaj 
ŝi bone scias kiel gravaj estas tiuj momentoj. 
Ankaŭ gravas, ke plenkreskuloj kaj pliaĝuloj 
legu librojn, ĉefe paperajn librojn. 

Legado plimalaltigas nivelon de streso. 
Tiam nia koro kaptas ĝustan ritmon, kaj  
niaj muskuloj ne estas tiel streĉaj. Regula 
legado ankaŭ plimalaltigas nivelon de 
risko de demenco kaj do ĝi pozitive 
influas nian sanstaton. Sufiĉas do legi 
ĉiutage eĉ nur dum dekkelkaj minutoj. 
Pliaĝuloj, kiuj ŝatas legi, havas pli bonajn 
koncentritecon, sociajn rilatojn, empation 
(kunsentemon), kaj sagacan menson. 

Saĝaj libroj scipovas ŝanĝi nian vivon, al-
doni fortojn, motivi nin por agi. Mi finos 
per la fama citaĵo de Monteskio, kiu laŭ mi 
estas la plej bela instigo por lerni. 

“Libroj estas kiel akompano, kiun la  
homo mem elektas" (Charles-Louis de 
Secondat, barono de La Brède kaj de 
Montesquieu). 
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Tie loĝas Mariana Evlogieva, bulgara 
esperantistino, verkistino kaj eldon-
istino. Ŝi helpis al mi prepari la  

rubrikon.
Unue per kelkaj informoj konatiĝu kun la 

lando. Klopodu trovi la lokojn, menciitajn 
en la teksto sur la mapo, kaj poste tralegu 
la legendojn kaj faru konkursajn taskojn.

ekkonu mian landon
pere de ĝia legendo 
konkurso ne nur por junaj legantoj. 
Ĉi-numere mi proponas viziti landon  
en eŭropo, Bulgarion. 

kio allogas min  
en Bulgarion? 

Bulgario aŭ Bulgarujo (bulgare: 
България [balGArija] oficiale Република 
България) troviĝas en la suda parto 
de Eŭropo, sur la balkana duoninsulo. 
Ĝia ĉefurbo estas Sofio, sendependa 

administra unuo. Ekde 1997 Bulgario 
estas dividita al 28 provincoj.

Oriente, ĉe la bordo de la Nigra 
Maro, troviĝas pluraj gravaj ripoz-
lokoj, kiuj allogas milionojn da 
turistoj. Inter ili estas Suna Bordo 
(Слънчев бряг), Oraj Sabloj (Златни 
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пясъци) kaj albena (Албена). La plej 
grandaj administraj centroj kun flughavenoj 
estas Varna (Варна) kaj Burgas (Бургас). 
Indas viziti ankaŭ la etajn ĉemarajn 
urbojn kun jarmila historio kaj pitoreska 
arkitekturo kiel Nesebar (Несебър) aŭ 
Sozopol (Созопол).

Meze en la nordo troviĝas la malnova 
ĉefurbo Veliko tarnovo (Велико Търново), 
kaj meze en la sudo – Plovdiv (Пловдив), la 
dua urbo laŭ la grandeco. Ili ambaŭ allogas 
per malnovstilaj belaj konstruaĵoj, mallarĝaj 
deklivaj stratetoj kaj multe da historiaj 
vidindaĵoj.

Preskaŭ en la geografia centro de 
Bulgario situas la fama roza Valo, apud la 
urboj kazanlak (Казанлък) kaj karlovo 
(Карлово). Pro la unikaj naturaj kondiĉoj 
tie ĉi estas produktata la plej bonkvalita 
rozoleo en la mondo, kiu kostas pli ol 
oro. Interesa fakto: bulgaraj rozoj estas 
manĝeblaj, el ili oni produktas ankaŭ 
konfitaĵojn.

En la okcidenta centro de la lando situas la 
Sofia provinco (bulgare: Софийска област). 
Ĝi ĉirkaŭas la ĉefurbon Sofio, kiu ankaŭ 
estas samtempe administra centro de la 

provinco. En la sofiaj muzeoj oni povas lerni 
multon pri la historio de Bulgario, pri ĝiaj 
kulturo kaj arto, pri ĝiaj naturo kaj bestoj.

 La flago de Bulgario konsistas el tri egale 
larĝaj strioj: blanka, verda kaj ruĝa, kaj ĝia 
blazono simbolas sendependecon de la 
lando. Ĝi estis projektita laŭ la blazono de 
la jaroj 1930-1946. Ĝia ĉefa parto, ora leono 
kun krono, troviĝas sur ruĝa blazonŝildo. 
Ĉe la supra rando estas krono kun kvin 
krucoj kaj unu kruco estas supre. La ŝildon 
apogas du leonoj, kiuj staras sur la branĉo 
de kverko. Sub ili troviĝas en naciaj koloroj 
la rubando kun moto: Unueco donas forton 
(bulgare: Съединението прави силата). 
Interesa fakto: la koloroj de la bulgara flago 
estas la samaj kiel la koloroj de la itala kaj la 
hungara flagoj, sed en malsama ordo.

60 procentoj de la lando okupas altaĵoj kaj 
montoj. Tie troviĝas la plej alta montpinto 
de la Balkana Duoninsulo – Musala (bul-
gare: Мусала) 2925 m, kiu unue estis 
nomita Tangra kaj ekde la 15-a jarcento la 
turkoj uzis la nomon Maŝallah – Dia Laŭdo. 
Musala situas en la Nacia Parko rila. Tiu 
regiono estas riĉa je sovaĝaj bestoj, interalie 
ursoj, linkoj, cervoj, kaproj, agloj … En Rila-
montaro troviĝas la plej granda monaĥejo 
en Bulgario, kiu dum pluraj jarcentoj estis 
ne nur la religia, sed ankaŭ la kultura 
centro.

Bulgario estas industria kaj agrikultura 
lando, sed la plej grava branĉo de la 
ekonomio estas turismo, ĉar la lando havas 
belajn sablajn plaĝojn ĉe la Nigra Maro 
kaj en la montaro popularajn, konatajn 

vintrajn sportejojn kiel Bansko (Банско), 
Pamporovo (Пампорово) kaj Borovec 
(Боровец). Abundas ankaŭ kuracaj 
mineralakvaj fontoj kaj banejoj, ĉirkaŭ kiuj 
estis fonditaj nuntempe konataj ripozlokoj 
kiel Velingrad (Велинград), Sandanski 
(Сандански), Hisar (Хисар) kaj Devin 
(Девин).

Bulgario estas unu el lastaj regionoj 
ĉe la Nigra Maro, kiuj savis sian naturan 
karakteron. Ĝia pejzaĝa diverseco estas 
ega. Ĉi tie estas maro, montoj, riveroj, 
lagoj, ebenaĵoj, malaltaĵoj, arbaroj, plaĝoj, 
stepoj… En Nigra Maro estas riĉa faŭno: 
marporkoj, fokoj, kraboj, duvalvuloj (klaso 
de moluskoj)… 

En Bulgario estas ankaŭ multe da naturaj 
rezervejoj. Indas viziti „ŝtonan arbaron“ 
proksime de Varna, rezervejon „oraj sabloj“ 
kaj multajn grotojn.

La bulgara kuirarto apartenas al unu el 
la plej bongustaj kaj ankaŭ la plej sanaj en 
la mondo. En ĝi troviĝas bongustaj tomatoj, 
spicaĵoj, jogurtoj, fromaĝoj, originalaj 
manĝaĵoj el fiŝoj kaj viandoj. Bulgaroj ŝatas 
rostfesti; verdire ili estas ĉampionoj je tiu 
kampo. Vizitante Bulgarion oni nepre devas 
ankaŭ gustumi vinon el lokaj vinberejoj, 
kiujn valoras ankaŭ viziti. Nacia drinkaĵo 
estas rakija, sed la plej ŝatata trinkaĵo estas 
kafo, sen kiu bulgaroj ne imagas vivon.

En Bulgario pro multjarcenta historio 
estas multaj antikvaĵoj kaj tial ĉie oni povas 
renkonti antikvajn konstruaĵojn, sanktejojn 
kaj eĉ pontojn. Vizitante Sozopol ni sentos  

nin kvazaŭ ni estas en alia jarcento, 
admirante pitoreskajn dometojn ĉe la 
mallarĝaj tordaj stratoj. Unu el la plej belaj 
urboj estas Neseber. Ĝi estas enskribita 
en la liston de UNESKO kaj estas nomata 
“la urbo de 40 ortodoksaj preĝejoj”. La 
urbo asenovgrad kaj ĝiaj ĉirkaŭaĵoj estas 
nomata “malgranda Jerusalemo” pro multaj 
ortodoksaj preĝejoj, monaĥejoj kaj adorejoj. 
Historia perlo estas ankaŭ la palaco kaj 
ĝardeno en Balĉik, la rezidejo de la rumana 
reĝino Maria Koburg. Ĉi tie oni povas 
admiri multajn neordinarajn specojn da 
arboj, arbustoj, kaktoj kaj herboj.

Bulgario estas lando de bunteco kaj 
kontrastoj. Montaroj limas al maro. Pintoj 
altas apud profundaj abismoj. Ankaŭ la 
homoj estas buntaj – ili havas diverskolorajn 
okulojn kaj diverskoloran hararon. Iuj 
havas haŭton blankan kiel lakto, aliaj estas 
sunbruniĝintaj. Se juĝi laŭ la nombroj de la 
olimpikaj medaloj, en Bulgario vivas la plej 
fortaj viroj (pezlevistoj kaj luktistoj) kaj la 
plej graciaj virinoj (gimnastikistinoj).

Bulgario havas ankaŭ tre buntan 
folkloloron – ekzistas 7 ĉefaj regionoj kun 
malsamaj muziko, dancoj, vestaĵoj, kutimoj 
ktp. En Bulgario, en la Rodopi-montaro, 
naskiĝis la mitologia antikva kantisto 
Orfeo. Bulgaroj estas fieraj je siaj kulturo 
kaj historio. Ili estas gastemaj kaj amikaj, 
kaj ŝatas festeni. Volonte ili invitas gastojn 
al siaj domoj kaj regalas ilin per bongustaĵoj. 
Bulgaroj estas longvivaj, multaj el ili vivas 
pli ol 100 jarojn, danke al siaj pozitivaj rilatoj 
kun homoj, gimnastiko kaj specifaj bulgaraj 
jogurtoj. 

Sofio, katedralo de aleksadro Nevski 

La somerrestadejo Balĉik

katedralo de Sankta Nikolao en karlovo
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Vortbeleco  
en esperanto  
eŭropa Centro de Interkultura 
edukado en Pollando ĉiujare 
decembre jam de kelkaj jaroj 
organizas la aranĝon „Vortbeleco 
en esperanto”.

Ĝi estas parto de 
„Zamenhof-tago”.  
Ĉi-jare la organiz-

antoj decidis prepari la 
eventon en la urbo Góra, 
kune kun la Esperanto-
Klubo kaj la kulturdomo. 
La honoran patronadon 
de la evento akceptis 
la urbestrino Irena 
Krzyszkiewicz, Pola 
Esperanto-Asocio kaj la revuo Juna Amiko.

Bedaŭrinde, pro la pandemio kaj 
malsanoj de kelkaj partoprenontoj, ni 
devis rezigni gvidi la aranĝon surloke. 
Utiligante kelkajn registraĵojn kaj helpon 
de Irenka Solarek, la estraranino de 
ECEM (ECIE), kaj helpon de la geamikoj el 
Rotary Esperanto-Klubo el Brazilo, ni faris 

specialan filmon, aliĝante al la monda 
festado de la Zamenhof-Tago. La filmon  
vi povas rigardi vizitante la retpaĝaron  
ecem.com.pl (youtu.be/KmYVjA-qGYU)

La esperantlingvajn versaĵojn kaj 
tekstojn prezentis infanoj kaj pliaĝuloj, 
kiuj nur komencis lerni Esperanton. La 
salutvortojn sendis la urbestrino de Góra 
Irena Krzyszkiewicz kaj Stano Marček, la 
ĉefredaktoro de Juna Amiko.

La filmon pliriĉigis 
informoj pri la belega 
Esperanto-revuo „Juna 
Amiko”, pri eksterordinara 
agado de Rotary Esperanto-
Klubo kaj pri Ludoviko 
Zamenhof. 

La programo „Vortbeleco 
en Esperanto” konsistas el 
du konkursoj, el la konkurso 
de deklamata poezio kaj la 
konkurso de voĉa legado. La 
partoprenantoj prezentas 

unu poeziaĵon en Esperanto, dum la 
nesuperebla tempo de tri minutoj, aŭ legas 
memelektitan tekston en Esperanto dum 
la nesuperebla tempo de kvar minutoj.

Ni jam invitas vin partopreni en la 
sekva „Vortbeleco en Esperanto”, ĉi-jare 
decembre. Je la nomo de la organizantoj

Małgosia komarnicka

En Bulgario jam en la jaro 1889 aperis 
la unua esperantlingva libro, verkita de 
Miloslav Bogdanov. Li baldaŭ, la saman jaron 
en Sofio kreis la “Societon de la amikoj de 
tutmonda lingvo”. Li ankaŭ komencis eldoni 
la gazeton “Mondlingvisto”.

En 1907 estis fondita Bulgara Esperanto-
Ligo, kiu nuntempe ekzistas sub la nomo 
Bulgara Esperanto-Asocio.

Gravaj ZEO-oj (Zamenhof- kaj Esperanto-
Objektoj) estas Insulo Esperanto (en la 
rivero Danubo) kaj Montodomo Esperanto 
en Vitoŝa, apud Sofio.

Legendoj
En Bulgario estas malmulte da doku-

mentitaj legendoj. Ebla kialo estas, ke 
bulgaroj preferas kanti – anstataŭ rakonti 
legendojn, ili verkis folklorajn baladojn!  
Jen la tri konataj legendoj:

Legendo pri ĥano kubrat, la caro 
de Granda Bolgario1:

Antaŭ sia morto Kubrat alvokis siajn 
filojn, donis al ili branĉetojn kaj petis ilin 
rompi la branĉetojn. Memkompreneble, ili 
sukcesis. Sed tiam la maljuna ĥano donis al 
ili faskon da branĉetoj kun la sama peto. La 
junaj, fortaj filoj ne povis rompi la faskon. 
Tiam Kubrat diris: “Filoj miaj, vi estas kiel 
tiuj ĉi branĉoj. Se vi estas solaj, oni povas 
rompi vin. Sed neniu vin rompos, se vi estos 
kune!” Bedaŭrinde, la filoj ne restis kune, 
kaj Granda Bolgario pereis. Sed unu el la 
filoj, Asparuĥ, kun siaj soldatoj transiris la 
Danubon kaj fondis nuntempan Bulgarion. 
Pri la saĝeco de Kubrat hodiaŭ memorigas la 
slogano de la Bulgara Parlamento: “Unueco 
donas forton”.

Legendo pri avino Marta:
Tri el la monatoj estas homoj laŭ la 

bulgaraj legendoj – Januaro, Februaro kaj 
Marto. Januaro (Голям Сечко) kaj Februaro 

(Малък Сечко) estas fratoj, kaj Marto 
(Марта) estas ilia fratino. La du fratoj estas 
tre severaj. Ili ofte kolerigas sian fratinon. 
Kiam ŝi koleras, blovas fortaj ventoj kaj falas 
neĝo. Sed kiam ŝi bonhumoras, brilas suno 
kaj estas bela vetero. Por ke Avino Marta 
estu ĝoja kaj favora, je la unua de marto oni 
purigas kaj ornamas siajn domojn. Ankaŭ 
oni donacas unu al la alia ornamaĵojn, kiuj 
nomiĝas “мартеници“ (martaĵetoj).

Legendo pri la martaĵetoj:
Ekzistas pluraj legendoj pri 

la apero de la martaĵetoj – 
amuletoj el blankaj kaj ruĝaj 
lanaj fadenoj. La blanka koloro 
simbolas purecon kaj feliĉon, 
kaj la ruĝa – sangon kaj sanon. 
Ofte el la fadenoj oni faras du 
pupetojn – knabon kaj knabinon. Laŭ unu el 
la legendoj iam vivis belulo Piĵo kaj belulino 
Penda. Ili estis ne nur tre belaj, sed ankaŭ 
bonkoraj kaj noblaj, kaj tial ĉiuj ilin ŝatis. 
Piĵo kaj Penda enamiĝis unu al la alia, kaj la 
ĉeestantoj dum ilia geedziĝfesto tiel admiris 
la junan paron, ke ili preparis du pupetojn, 
kiuj iĝis simbolo de la senmorta amo de Piĵo 
kaj Penda. Ĉiuj bulgaroj je la unua de marto 
donacas unu al la alia martaĵetojn. Kiam 
ili vidas la unuan cikonion aŭ hirundon, ili 
demetas la martaĵetojn kaj ligas ilin sur la 
branĉo de iu arbo. Martaĵetojn surhavas ne 
nur homoj, sed ofte ankaŭ hejmaj bestoj.
La kONkUrSa taSkO: Desegnu aŭ pentru 
bildo( j)n, kiu( j) bildforme prezentos 
bulgarajn legendojn. Kreu ankaŭ po 5 
demandoj al ĉiuj partoj de la tuta rubriko. 

La konkursan taskon bonvolu sendi kun 
viaj nomo, adreso kaj indiko ‘Konkurso 
– legendo” ĝis la 28-a de februaro 2022 al 
la adreso Europejskie Centrum Edukacji 
Międzykulturowej, ul. Kołłątaja 26A,  
PL- 50-007 Wrocław, Polska.

La valorajn premiojn fondis la Eŭropa 
Centro de Interkultura Edukado 
(pole: Europejskie Centrum Edukacji 
Międzykulturowej).

1) Bolgaroj = prabulgaroj.
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Recenzo / intervjuo

Du filmo-
scenaroj  
Intervjuo kun josé de 
jesús Campos Pacheco 
pri: “Lud-dancejo kie la 
nokto ne finiĝas”, de josé 
de j. Campos Pacheco 
kaj ramón Gómez 
Gaytán, elhispanigita 
de josé de j. Campos 
Pacheco, eldonita de MaS (2016) 
kaj “Legendo pri linko” de josé 
de j. Campos Pacheco kaj David 
alonso Pupo (dulingva eldono 
en esperanto kaj la hispana), 
elhispanigita de josé de j. Campos 
Pacheco, eldonita de MaS (2018).

L uiza Carol: Ni prezentas al la legantoj 
de “Juna Amiko” du librojn, kiuj 
entenas la esperantigitajn scenarojn 

de du hispanlingvaj filmoj (aŭ bildserioj) 
pri gejunuloj de Kubo, en kiuj aktoris 
lernejanoj. Ĉar tiu ĉi eksperimento estas 
novaĵo por la Esperanta komunumo, mi 
intervjuis pri tio la verkiston José de J. 
Campos Pacheco, kiu estas konstanta 
kunlaboranto de “Juna Amiko”. 

Recenzo / intervjuo

LC: Kara José de Jesús, 
mi scias, ke vi parte aŭtoris 
kaj tutece elhispanigis 
tiujn scenarojn. Ĉu ankaŭ la 
filmadojn faris vi, aŭ profesia( j) 
filmisto( j), aŭ eble lernejanoj? 
Ĉu la aktoroj estis lernejanoj 
el via lernejo? Kiun fakon vi 
instruas en tiu lernejo? Kiu 
estis la reĝisoro de la filmo? 
Ĉu la aliaj du kunaŭtoroj estas 
ankaŭ instruistoj? 

jjCP: Mi verkis “Lud-dancejo 
kie la nokto ne finiĝas” en la 
jaro 2014, sed MAS eldonis 
la unuan volumon en 2016. 

Ramón Gomez Gaytan, muzikisto el la 
urbo Varadero kaj lernanto mia pri la 
angla, proponis al mi verki pri travivaĵoj 
de junuloj, kiuj frekventas la Lud-dancejon. 
Fakte Ramon kaj mi (kelkfoje kune kun aliaj 
amikoj) ofte babilis en tiu loko dum multaj 
horoj. Dum la somero de la jaro 2016, en 
la parko de Varadero, estis aranĝo kaj nia 
libro estis prezentita tie de respondeculino 
pri kulturo. Dum tiu aranĝo partoprenis la 
junuloj, kiuj aperas kiel la ĉefaj rolludantoj 
de la libro. Dum tiu okazo mi konis la 
junulon David Alonso Pupo, 15-jarulon, 
kiu ekde sia infaneco aktoris en radio kaj 
televido. Du jarojn poste li instigis min 
verki la duan volumon de “Legendo pri 
Linko", kaj ni rolis en la telefilmo “15-jara 
jubileo". La gejunuloj, kiuj partoprenis en 
tiuj aventuroj, estis lernantoj de la lernejo, 
kie mi laboras kiel instruisto pri la angla 
kaj la portugala lingvoj. Pro la fotoj, kiuj 
prezentas la aventurojn en la libro, mi kore 
dankas la ĵurnalistinon Betsy Orozco kaj la 
amatoran fotiston Yosniel Cruz. Ili teame 
respondecis pri ĉio rilate al tiu artaĵo. Unue, 
ĉio estis rakontebla uzante fotojn, kaj poste 
oni povis filmi nur kelkajn scenojn de 
“Luddancejo kie la nokto ne finiĝas”.

LC: Ambaŭ scenaroj temas pri la vivoj 
de gejunuloj, sed aperas ankaŭ kelkaj 
plenkreskuloj inter la protagonistoj. Ĉu la 
rolojn de policisto, fripono, instruistino, 

flegistino ktp. ludis la lernej-
anoj aŭ la instruistoj?

 jjCP: La plenaĝulaj rol-
ludantoj estis lernantoj pri 
lingvoj. Ili ege amuzis sin, 
samkiel la aliaj junuloj.

LC: Ĉu vi instruas ankaŭ 
Esperanton en tiu lernejo?

jjCP: Mi instruis la inter-
nacian lingvon al geknaboj en 
bazlernejo (antaŭ la pandemio). 
Tri talentaj knaboj en la 
jaro 2010 partoprenis en IIK 
(Internacia Infankongreso), 
kiu okazis en la hotelo Acuario 
en la urbo Havano. Ili ricevis 
lecionojn pri Esperanto en la bazlernejo 
Augusto Cesar Sandino, kiu troviĝas en mia 
vilaĝo Pedro Betancourt.

LC: En “Lud-dancejo kie la nokto ne 
finiĝas” temas pri lernejanoj, kiuj finas la 
mezlernejon. Kiel estas dividata la tuta 
lerneja periodo en Kubo? Kiom da lernojaroj 
havas la bazlernejo kaj inter kiuj aĝoj? 
Kiom da lernojaroj havas la mezlernejo kaj 
inter kiuj aĝoj? Kiom da lernojaroj havas la 
gimnazio kaj inter kiuj aĝoj? 

jjCP: En Kubo la geknaboj komencas 
frekventi la lernejon ekde kiam ili 
estas 5-jaraĝaj. Dum 6 jaroj ili vizitas 
la bazlernejon (hispanlingve “Escuela 
primaria”). La geknaboj estas 12-jaraĝaj en 
la lasta jaro de la bazlernejo. La mezlernejo 
en Kubo daŭras tri jarojn. La adoleskantoj 
komencas tiun lernejon en la aĝo de 12 kaj 
en la lasta jaro ili estas 14-jaraĝaj. Kelkaj 
lernejanoj vizitas lernejon pri metio. La 
lernantoj frekventas la gimnazion dum tri 
jaroj, ekde la aĝo de 15 ĝis la la aĝo de 17.  
En Kubo ekzistas ankaŭ lernejoj pri artoj 
kaj sportoj.

En Kubo edukado kaj sano estas senpagaj. 
Ĉiuj rajtas ricevi la edukadon senpage. En 
mia lando la geknaboj komencas frekventi 
lernejon kiam ili estas 5-jaraĝaj. Bazlernejoj, 
mezlernejoj, lernejoj pri metioj, artoj 
kaj sportoj, gimnazioj kaj universitatoj 
estas senpagaj. La lerniloj kaj libroj ankaŭ 

estas senpagaj, escepte en 
universitatoj, kie oni devas 
aĉeti kelkajn librojn. Sed 
niatempe universitataj 
studentoj komencas lerni per 
komputilo kaj kompreneble 
tiuj elektronikaj libroj estas 
ricevataj senpage.

LC: En viaj scenaroj oni 
parolas pri lecionoj pri muziko 
kaj pentroarto. Ĉu ankaŭ la 
lernejoj pri artoj kaj sportoj 
estas senpagaj? 

jjCP: La lernantoj ricevas 
lecionojn pri artoj kaj sportoj 
senpage. Pri arto respondecas 

instruistoj en lernejoj kaj kulturdomoj. Ili 
instruas tie pri muziko, danco, pentroarto 
ktp. Pri sporta trejnado respondecas sportaj 
trejnistoj kaj instruistoj. En Kubo la nacia 
sporto estas basbalo (bazopilko), sed en la 
lastaj jaroj knaboj ofte ludas piedpilkon en 
sportejo.

LC: Unu el la protagonistoj estas knabino, 
kiu scipovas karateon, kaj danke al sia 
lernado de tiu sporto ŝi sukcesas forpreni 
tranĉilon de fripono. Ŝi estas bona ekzemplo 
de kuraĝa kaj sportema knabino. Mi ĝojas, ke 
vi prezentis al la legantoj bonajn ekzemplojn 
pri knabinoj, kiuj kuraĝas lerni sportojn, 
kiuj ĝis antaŭ nelonge estis rezervitaj nur al 
knaboj. Ĉu la aktorino, kiu ludis tiujn rolojn, 
vere scipovas karateon en la reala vivo?  
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JA jubileas en 2022!
Saluton, karaj legantoj!
Interkultura mondo gratulas 
ĉiujn okaze de Nova 2022-a jaro! 
estu sanaj, feliĉaj, konservu en 
viaj animoj kredon al bono kaj 
esperon al miraklo! kaj ili nepre 
alvenos! 

La 2022-a jaro estos neordinara por nia 
revuo kaj ILEI – la Internacia Ligo de 
Esperantistaj Instruistoj. Juna Amiko 

festos sian …50-jariĝon! Ĝi estos 50-jara! Ĉu 
tio estas multe aŭ ne por internacia revuo?

Oni diras, ke homo estas tiom-jara, kiom 
li aŭ ŝi sentas sin en sia 
animo. Ĉu tio veras ankaŭ 
por la revuo? En ĉi-numero 
ni iom esploros pri tio.

Do, ek al la pasinta 
jarcento, al la somero de 
la 1972-jaro! En la tiama 
jugoslavia  urbo Maribor 
okazis ILEI-konferenco. 
Tie Uwe Joachim Moritz 
prezentis novan projekton: 
aperigi revuon por 
komencantoj en Esperanto. 
Por doni al ili la konvenan 
legaĵon jam en la komenco 
de la lingvolernado. La ideo 
estis tutanime aprobita 
pere de la konferencanoj. 
La ĉefajn zorgojn akceptis 

Hungara Esperanto-Asocio. Kaj en 
novembro 1972, post multaj klopodoj, 
aperis la unua numero de Juna Amiko. Do, 
la naskiĝjaro de nia “juvelo” estas 1972! 
La celo de la nova eldonaĵo estis: “…helpi 
al ĉiuj legantoj en amikiĝo kun proksimaj 
popoloj…”. Alia grava anoncita celo estis: 
“progresigi legantojn en la Internacia 
Lingvo” pere de interesaj tekstoj kaj instru-
materialoj. 

Do, post 50 jaroj jam eblas iom konkludi, 
ĉu tiuj celoj estis realigitaj, ĉu?

La unua “provnumero” havis 24 paĝojn 
nigra-blankajn. Ĝi entenis rakontojn, 
fabelon, kelkajn amuzajn materialojn, 
anekdotojn. La redakcio petis legantojn 

eldiri siajn opiniojn pri la 
nova revuo kaj kunlabori 
kun ĝi. La respondoj 
montris, ke JA plaĉis al 
siaj abonantoj ekde la 
komenco! Tamen la sekva 
numero aperis nur post 
unu jaro, en septembro de 
1973. Fakte ĝi estis nomita 
la 1-a numero de Juna 
Amiko. Do, karaj legantoj, 
ĉu ni rajtos festi la 
naskiĝdaton de JA ankaŭ 
en la sekvonta 2023-a jaro?

En 1974 aperis jam 2 
numeroj kaj ekde 1975 – 
po 3 numeroj jare kutime, 
tamen kun kelkaj rompaj 
paŭzoj. Ekde la 64-a 

Ĉu ŝi karateis dum la filmado?
jjCP: En Kubo la knabinoj havas la saman 

rajton kiel la knaboj. Estas virinoj, kiuj 
sportas karateon. La egaleco inter viroj 
kaj virinoj estas tre grava en nia socio. 
Multaj knabinoj sportas batalajn sportojn 
kaj gajnas medalojn. Tiu heroaĵo de Lisenjo 
(kiam ŝi forprenis la tranĉilon de la fripono 
en la sceno) povus okazi en la reala vivo 
de virino; kial ne? Vere, ĉiu aktorino kaj 
aktoro devis krei sin en sia rolo kaj prepari 
sin. Plej grave estas, ke la junuloj amuziĝis.

LC: En la scenaroj aperas ofte motor-
cikloj. Ĉu la aktoroj efektive motorciklis 
dum la filmado? Ekde kioma aĝo la 
gejunuloj rajtas motorcikli en Kubo?

jjCP: Jes, la knabo motorciklis; tiun 
rolon faris la kunlaboranto David Alonso 
Pupo (la kunlaboranto de la verko), sed li 
ne damaĝis sin, li ŝajnigis, ke li falis el la 
motorciklo, sed tio ne okazis. Oni filmis 
lin motorciklantan kaj poste la reĝisoro 
filmis lin kuŝantan sur la trotuaro kaj la 
motorciklon apud li. Vera magio. En Kubo 
oni rajtas motorcikli ekde la aĝo de 18 jaroj.

LC: En “Lud-dancejo kie la nokto ne 
finiĝas” oni parolas pri trafikakcidento, 
pri kiu kulpis junulo 14-jaraĝa, kiu stiris 
la aŭton de siaj gepatroj. Ekde kioma aĝo 
estas permesata stirado de aŭto en Kubo?

jjCP: Por stiri aŭton aŭ motorbiciklon, 
oni devas esti minimume 18-jara kaj 
por stiri elektran biciklon oni devas esti 
minimume 16-jara .

Rilate al tiu akcidento, kiun suferis  
Ernesto en “Lud-dancejo kie la nokto ne 
finiĝas”, mi konfesas al la legantoj de Juna 
Amiko, ke tiu ideo estis de Ramón Gomez 
Gaytan (kunaŭtoro de tiu verko), kiu ege 
maltrankviliĝis, ĉar kelkaj patroj en la 
urbo Varadero, kiuj havas aŭton, instruis 
pri stirado al adoleskantoj (kontraŭleĝe). 
Ramon instigis min verki pri tio kaj tiel  
sciigi al la adoleskantoj pri la danĝero. Sed 
kompreneble la aktoro, kiu ludis la rolon de 
Ernesto, ne vere drinkegis kaj la akcidento 
ne vere okazis. Dum la filmado, la knabo, 
kiu kaŭzis la akcidenton, ne aperis; nur la 

viktimo de la akcidento videblis, kuŝanta 
sur la avenuo.

LC: En “Lud-dancejo, kie la nokto ne  
finiĝas”, la gejunuloj prezentas la kanton 
“Kanto de la ligo” en la traduko de 
Zamenhof, kun melodio de Mozarto. 
Ĉu vi elesperantigis la kanton por la 
hispana versio, aŭ la aktoroj kantis ĝin en 
Esperanto?

jjCP: La ideo pri la kantado de “Kanto 
de la ligo” en la traduko de Zamenhof 
estis proponita de unu el la respondeculoj 
de la eldono de la libro, S-ro Vilhelmo 
Luttermano, kaj al mi ege plaĉis la ideo. 
La kanto ne aperas en la hispana versio. 
Bedaŭrinde tiuj scenaroj ne estas ĝis nun  
prezentitaj en Esperanto. Mi sciigas al 
miaj esperantistaj samideanoj, kiuj volos 
prezenti ilin en aliaj landoj, ke ili rajtas fari 
tion, sed ni (la aŭtoroj kaj la kunlaborantoj) 
volus scii pri tio.

LC: En la unua parto de “Lud-dancejo kie 
la nokto ne finiĝas”, fine de la mezlernejo, 
la gelernantoj okazigas feston, dum kiu ili 
enterigas skatolon kun deziroj. En la dua 
parto de la sama scenaro, ili elterigas la 
skatolon post 10 jaroj, kiam ili okazigas 
denove la feston. Ĉu tio estas populara 
tradicio en la lernejoj de Kubo?

jjCP: Jes, en Kubo oni okazigas la feston, 
kiam la lernantoj finas la bazlernejon, 
mezlernejon, gimnazion aŭ universitaton. 
Nuntempe (antaŭ la pandemio, kompren-
eble) ili festas en tendaroj aŭ ĉe la maro, 
ili ankaŭ jubileas ion gravan ĉe domo de 
amiko, aŭskultas muzikon, dancas tie, 
manĝas fritaĵojn kaj dolĉaĵojn kaj trinkas 
sukon. Kubanoj estas gajaj kaj al ili plaĉas 
festi.                     

 (Daŭrigo venontnumere.)

Recenzo / intervjuo
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numero Juna Amiko dikiĝis kaj havis jam 32 
paĝojn – por kelkaj jaroj, poste revenis al sia 
antaŭa dimensio.

Do, la nova eldonaĵo nomiĝis Juna A-mi-ko!  
Per sia tuta enhavo la revuo 
vere strebis amikigi siajn 
legantojn. Tiucele estis 
lanĉitaj rubrikoj: “Klubo 
de legantoj” (aperis jam 
en 1973); “Kastora Klubo” 
(poste “Kastora Letero”; 
legu pri ĝi en la numero 
1/1973); “Nia poŝtkesto”,  
“Juna Voĉjo” – opinioj de 
legantoj pri Esperanto, 
ĝia instruado kaj JA mem; 
“Letero de lernejanoj”; 
“Ludu!”, kiu inkluzivis 
lernludojn por lerni 
Esperanton, “Reto-klubo” 
kaj aliaj. 

Gravas rememori pri 
tiamaj rimedoj. Imagu, 
karaj nuntempaj legantoj, 
ke en 1972 ankoraŭ ne 
ekzistis interreto! Kaj 
la kutima ligilo inter la 
redakcio kaj la legantaro 
estis ordinara poŝto. En 
kiu lingvo – inter diversaj 
landoj? Kompreneble, 
en Esperanto! Poŝtistoj 
tiam, verŝajne, multe 
miris pri la skribaĵoj sur 
la kovertoj kaj, certe, 
iom lernis nian lingvon. 
Imagu, kiom necesis 
atendi la respondon per 
kutima poŝto! Tamen tio 
tute ne malhelpis al bonaj 
rilatoj inter la redakcio 
kaj la legantoj. (Feliĉa 
nehasta epoko!) Junaj abonantoj multe kaj 
volonte skribis al Juna Amiko, sendinte siajn 
rakontojn, fabelojn, desegnaĵojn kaj aliajn 
kontribuaĵojn. 

Krome, la legantoj korespondis ne nur 
kun la redakcio, sed ankaŭ inter si. Ja en 

tiama epoko leter-korespondado ĝenerale 
estis tre populara inter homoj! Kaj JA 
multe helpis trovi novajn amikojn el la plej 
diversaj mondopartoj. Tiucele estis lanĉita 

la rubriko “Deziras 
korespondi”. Anoncoj 
pri dezirantoj konstante 
aperis sur la revuaj paĝoj. 
La rubriko estis tre ŝatata! 
Dum sia longa multjara 
historio (pli ol 20 jaroj) 
ĝi publikigis adresojn 
de centoj da amantoj. 
Kaj neniuj cirkonstancoj 
malhelpis! Male: la 
komuna lingvo donis 
bonan ŝancon al infanoj 
kaj plenkreskuloj tra la 
tuta mondo korespondi 
sen longa studado de iu 
ajn fremda lingvo. Do, 
vera ponto inter popoloj 
kaj amikigilo por homoj 
estis nia Juna Amiko, ĉu? 

Fakte de sia komenco, 
eĉ de sia aper-ideo JA 
estis plene interkultura 
revuo. Ĝi prezentis al 
siaj legantoj nekonatajn 
landojn, kulturojn, 
tradiciojn, kutimojn, 
arton, pensmanierojn, 
manĝaĵojn kaj multajn 
aliajn interesaĵojn pri 
diversaj vivmanieroj. 
Trarigardinte ĉiujn 
169 numerojn de JA, 
mi kalkulis artikolojn 
pri 42 landoj de kvin 
kontinentoj, inkluzive 
insulojn! Kelkaj el ili ne 
plu ekzistas (ekzemple, 

Jugoslavio, Ĉeĥoslovakio). Aliaj multe 
ŝanĝiĝis. Kaj estis inter ili eĉ unu vere 
mirinda kaj magia, ĉar vi ne trovos ĝin 
sur la mapoj. Tamen ĝi ekzistas! Temas 
pri Laponio – unika norda teritorio, 
apartenanta al kelkaj modernaj landoj.  

Jen kian vastan geografion havas nia revuo! 
Krom la lando-prezentoj, Juna Amiko 

konatigis siajn legantojn kun fabeloj, 
legendoj, ludoj de diversaj popoloj. Ĝi 
rakontis pri interkulturaj 
projektoj kaj internaciaj 
renkontiĝoj. Sciigis pri 
Esperanto-movado tra 
la mondo. Prezentis 
Esperanto-aranĝojn kaj 
Esperanto-organizaĵojn, 
Esperanto-eldonaĵojn 
kaj originalajn beletrajn 
verkojn en Esperanto.

La redakcio strebis 
disponigi al siaj abonantoj 
riĉan enhavon. La revuo 
skribis pri eventoj gravaj 
por homoj, ekzemple pri 
Mondaj Festivaloj de la 
Junularo kaj Studentoj. 
Pri gravaj tutmondaj 
organizaĵoj: Unuiĝintaj 
Nacioj, Unesko. Pri 
mondkonataj famuloj en 
diversaj kampoj de homa 
vivo. Pri gravaj sciencaj 
inventoj. Pri famaj mondaj 
vidindaĵoj. Pri infana vivo 
en diversaj landoj kaj 
kontinentoj. Ja la nomo de 
la revuo estas Juna Amiko!

Por klerigi junajn 
legantojn, JA rakontis 
pri diversaj kampoj de 
homa vivado (ekzemple 
poŝto, transporto,  fervojo, 
elektro, homa medio, 
naturprotektado, kuirarto 
k.a.); vaste prezentis 
facilajn artikolojn pri 
sciencoj (astronomio, 
geografio, matematiko, 
historio, informadiko k.a.); klarigis pri 
ekonomio, industrio; popularigis sporton, 
muzikon – popolan kaj popularan, aliajn 
artojn; parkerigis poeziaĵojn, inkluzive 
tiujn de la legantoj; kantigis kaj dancigis. 

Amuzis per enigmoj, anekdotoj, ludoj; pro-
ponis aktori per allogaj originale verkitaj 
teatraĵetoj.

Aparte gravas diversaj instru-materialoj 
por lerni Esperanton 
en Juna Amiko. Ja vi 
memoras unu el ĝiaj celoj: 
“progresigi legantojn en 
la Internacia Lingvo”. 
JA brile plenumas 
tion. Variaj ekzercoj, 
gramatika materialo en 
simpla formo, vortlistoj, 
la rubrikoj “Lingva 
doktoro” kaj “Lingvaj 
Baroj”  – ĉio helpas lerni 
Esperanton. Metiejoj 
kaj konkursoj, kantoj 
kaj rolludoj, enigmoj, 
diverstemaj verkoj 
instigas uzi la lingvon. 
Do, karaj instruistoj, 
omaĝe al la 50-a jubileo 
de nia amata kaj valora 
eldonaĵo, ni denove petas 
vin respondi enketilon pri 
uzo de JA en via instruado 
(ĝi  troveblas en la retejo: 
www.ilei.info/revuoj).

“Jam unika Juna Amiko”. 
Tiu slogano, iam kreita de 
la tiama redaktoro Stefan 
MacGill, plene kongruas 
kun ĝia enhavo. Jen 
ankoraŭ kelkaj rubrikoj 
de JA: “Esperanto signifas 
por mi…” – intervjuoj 
kun famaj esperantistoj 
aŭ iliaj rakontoj; “Infanoj 
skribas pri sia estonteco” 
(poste “Infanoj ĉirkaŭ la 
mondo” (kunlabore kun 
la samnoma organizo); 

“Nia kultura heredaĵo”;  “El nia historio” 
(“Bildoj el la historio”), “Esperanta babilejo”, 
“Verda paĝo”. Eblas nomi rubrikojn longe, 
preskaŭ senlime ( ja tra duono de jarcento)! 
Do, aperas la natura demando: ĉu iujn el la 
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Mireille Grosjean 
Kiom stultan 
ideon mi havis...  
Ĉu hundo en hospitalo?  
tio ne povas okazi!

Foje mia filino estis en porinfana mal-
sanulejo “Kinderspital” en Berno, por 
grava operacio ĉe la koksoj.

Ŝi estis 14-jara. Hazarde ŝi estis en 
la sama ĉambro kun samaĝa knabino, 
kun kiu ŝi kutimis rajdi. Do franclingva 
ĉambro. Ĉiuj flegistoj kaj flegistinoj 
klopodis paroli la francan kun tiuj du 
knabinoj el la franclingva Ĵuraso. La 
etoso ne estis tre bona, ĉar la knabino 
havis kanceron en ostoj. Do imagu, vere 
grava afero. La patrino ĉiam estis kun ŝi, 
eĉ nokte. La patrino koleris kontraŭ la 
kuracado, kaj pro tio la etoso estis foje 
peza kaj malfacila por la knabino. Alvenis 
la naskiĝtago de la knabino. Ŝi arde sopiris 
pri sia hundo, kiu kompreneble ne rajtis 
eniri la hospitalon. Tio estis mia stulta 
ideo.

Iun vesperon mi alvenas el mia vilaĝo 
Les Brenets al Berno, al “Inselspital”, tre 
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Ideo

fama universitatnivela hospitalo, por 
viziti mian filinon kaj mi vidis... – en 
la enirsurfaco, inter la du pordoj (en la 
franca SAS, la interporda spaco)  – liton. 

Sur tiu lito kuŝis la knabino, kune kun 
mia filino; sur la tuta lito estis littuko kaj 
sur la littuko estis – la hundo!!! Do dum 
kelkaj minutoj, eble dudek, ili povis ludi 
kun la hundo, ne granda hundo, tuŝi ĝin, 
karesi ĝin. La flegistoj organizis tion, 
malrespektante la regulojn. 

Ĉiuj tre ĝojis pri tiu momento. Fakto 
estas, ke la lito estis duone en hospitalo 
kaj la hundo estis duone ekstere... Do la 
flegistoj inventis komunan spacon, por la 
arde dezirata renkontiĝo. Tio estas vera 
rakonto, kredu min!

antaŭaj iniciatoj de JA indas revivigi nun, 
post 50 jaroj? Bv, esprimi vian opinion, 
karaj nunaj legantoj, kaj skribi pri tio al la 
redakcio: redakcio@gmail.com

Kvar redaktoroj kompilis Junan Amikon 
dum 50 jaroj: Géza Kurucz (9 jarojn), 
Oldřich Kníchal (5 jarojn), Stefan MacGill  
(11 jarojn) kaj Stano Marček ( jam 8 jarojn). 

Ekde sia komenco Juna Amiko estis nigra-
blanka, kun iom da koloro sur la kovrilpaĝo. 
Ekde 1999 (vidu № 86) la revuo ekhavis 
plenkolorajn kovrilpaĝojn kun altkvalita 
papero. Ekde 2017 ĝi iĝis plenkolora: en 2017 
danke al la monsubteno de la tiama ILEI-
prezidantino Mireille Grosjean, poste laŭ  
la decido de la Estraro kaj la Komitato de  
la Ligo. 

Dum sia longa historio Juna Amiko jam 
festis kelkajn gravajn datojn: apero de 
sia 50-a numero (en 1989), kaj en 2017 – 
de sia 100-a numero. En 1998 (la № 88) 
Juna Amiko iĝis 50-paĝa: tio estis celebra 
antologia numero, omaĝe al 25-jariĝo de  
la revuo.

Nun atendas nin nova dato – impona 50-
jara jubileo. Kiel ni festu ĝin?

En la 7-a numero de Juna Amiko, septem-
bre de 1975, mi trovis jenajn vortojn de la 
redaktistaro: “Pasis unu jaro, pasis ankaŭ  
la dua, kaj Juna Amiko ankoraŭ vivas”. Post-
sekve ilin, nome de la nuna redaktistaro mi 
povas diri en 2022: “Pasis jam 50 jaroj, kaj 
Juna Amiko vivas!”

Do, karaj legantoj! Nun estas februaro.  
Ni havas ankoraŭ kelkajn monatojn por  
prepariĝi al la naskiĝdato de nia Juna  
Amiko! La tuta redakcio, la tuta Estraro kaj 
la tuta ILEI petas vin, karaj! Bonvolu ĉiuj 
fari ion por nia “juvelo”! Rakontu pri ĝi al 
siaj parenco/amiko/najbaro/samklasano! 
Montru ĝin al iu instruisto! Donacu ĝin al 
iu infano/komencanto! Fotu ĝin kaj metu 
la foton al sia paĝo en sociaj retoj! Skribu 
pri ĝi en iu amaskomunikilo, en interreto! 
Desegnu ĝin! Se ni kune klopodos, ni multe 
helpos al la plua prospera vivo de nia Amiko. 

Multajn jarojn al vi, kara Juna Amiko! 
La Esperanta Kolombo de Paco, de kiu vi 
komenciĝis (1972), regu la mondon, gard-
ante ĝin! 

Interkultura Mondo invitas ĉiujn siajn 
legantojn viziti la riĉaĵon de ILEI – la  kolek-
ton de la “malnovaj" numeroj de ĉiam juna 
Juna Amiko: www.eventoj.hu/juna-amiko

Por lernemuloj  
(kaj ŝatantoj de ja): 
Nivelo 1. Elektu kaj rerakontu tiujn alineojn 
de la teksto, kiuj plej plaĉas al vi.
Nivelo 2. Respondu malgrandan kvizon: 
Kiam aperis la unua numero de JA?
Kiujn celojn strebis la revuo? Kiom da 
redaktoroj kompilis JA-n? Ĉu vi memoras 

iliajn plenajn nomojn? Kiujn rubrikojn de  
JA vi plej ŝatas? Kial? 
Kiujn rubrikojn el la ne plu ekzistantaj vi 
ŝatus revivigi? Pri kiuj temoj vi pli ŝatas 
legi? 
Kiujn temojn vi ŝatus aldoni al la enhavo 
de JA? Kiom da numeroj de JA jam aperis? 
Kiujn konsilojn vi donus al la redakcio?
Nivelo 3. Verku gratulleteron al Juna Amiko 
kaj sendu ĝin al redakcio@gmail.com.
  
La plej interesaj verkoj estos publikigitaj 
(kun permeso de la aŭtoroj).

......................................................................................................................................

Interkultura Mondo
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krucenigmo

Adam Wilkus 
Bilda 
krucenigmo 
pri bestoj 

lasTe, la absolute spektakla tria etaĝo

La rubrikon  
prizorgas:   

Stefan MacGill

Oro, ligno, karbo 
– eksaj industrioj  

Auckland kaj Tauranga. Tiu ‘senvintra 
nordo’ kaŭzis migradon, kiu daŭras tra 
jardekoj.

Ni pluiras ĝis la urbo Hokitika, kun 
vizito al historia transporta muzeo. 
Tie estis konservita ĉaro, ĉevale tirita 
en la tempo antaŭ la finkonstruo de la 
fervojo. Vojaĝoj ekis dufoje semajne de 
Christchurch kaj daŭris tri tagojn. La 
ĉaro kun ĉevalteamo devus grimpi ĝis la 
montpasejo Authur’s Pass ( je 600 metroj 
super la marnivelo, unu el la tranoktejoj). 
Nuntempe la vojaĝo daŭras ĉ. 6 horojn. 
Sekvis Greymouth, kun flankvojo al la  
historia rekreita Shantytown, kiu 
prezentas la vivon en la tipa frua urbo 
kaj pli etaj setlejoj de la ‘marbordo’. Tie, 
refunkciigita vapora lokomotivo tiras 
vagonojn por porti pasaĝerojn el la urbo 
tra diversaj setlejaj lokoj. En unu oni povas 
vidi funkciantan segilejon, kaj malferman 
minejon, kiu iam donis oron.  

La okcidenta marbordo de la suda 
insulo de Nov-Zelando ekonomie 
kaj homforte prosperis ekde 
ĉirkaŭ la jaro 1850. 

Precipe la malkovro de oro altiris 
la homojn, kiuj estis amase logitaj 
al Usono kaj Aŭstralio kaj poste al 

Aotearoa (Nov-Zelando). Krome prosperis 
la ligno-industrio kun valoraj indiĝenaj 
arbospecoj. Simile, bonkvalita karbo 
altiris multajn homojn kun malfermo 
de dudeko da minejoj. Sed tra la dudeka 
jarcento tiuj industrioj iom post iom 
malprosperis – ĉar ili estas ĉiuj eltiraj 
industrioj kaj la facile atingeblaj stokoj 
pli kaj pli elĉerpiĝis. Multaj homoj forlasis 
la okcidentan marbordon, kiel entute 
de la suda insulo, allogita norden per la 
pli agrabla klimato kaj la transigo de la 
centro de komerca vivo al la norda insulo 
kaj precipe ĝiaj pli nordaj regionoj, ĉefe 
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Bilda krucenigmo pri bestoj

A:       1      13

B:       3           7

C:      17         16

D:         12          5

E:         10         19

F:      18        15

G:           8       2

H:        11

I:        4        20

J:           9         14

K:           6

Solvo:

    1      2      3     4      5    6      7     8     9   10   11   12

,
  13    14    15   6    16   17   18   19   20 !

A. Foto de Besto1

B. Foto de Besto2

C. Foto de Besto3

D. Foto de Besto4

E. Foto de Besto5

F. Foto de Besto6

G. Foto de Besto7

H. Foto de Besto8

I.  Foto de Besto9

J.  Foto de Besto10

K. Foto de Besto11

Verkis kaj prifotis Adam Wilkus

Solvo el la antaŭa numero: 
karoto, tomato, kukumo, melono.
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Fotoj:  
la aŭtoro
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kIe aboneblas Juna Amiko?

Tra la tuto eblas aŭdi registritajn sin-
prezentojn (legitaj de aktoroj) de tipaj 
setlintoj, kiuj rakontas siajn vivkondiĉojn 
kaj obstaklojn. Reen al la urbo, kie eblas 
viziti konservitajn preĝejon, lernejon, 
apotekon, tajlorejon, simplan kinejon, 
fabriketojn kaj tiel plu.

Por kompletigi la bildon, sekvis vizito  
en nia motorhejmo laŭ serpentuma mont- 
grimpa vojo al la karbomineja urbo Den-
niston. Tie la karbo alvenis el najbaraj 
montaj regionoj per traaeraj dratvojoj el 
pluraj direktoj. Post kunigo, la karbo iris 
suben per krutega fervojo, kiu ne uzis 
lokomotivojn, sed sendis unuopajn karbo-
portajn vagonojn per kabla regado. Tiuj 
kabloj pasis tra pluraj vinĉoj (levmaŝinoj, 
vidu la bildon), kiuj tenis la vagonojn, por 
ke ili ne senrege plonĝu suben. Tamen, ne 
maloftis akcidentoj. Fine, atendis velŝipoj 
por porti la karbon al pli grandaj urboj.
Nun restas nur unu ormineja centro, kaj 

nur unu karbominejo, kiu estas surfaca, 
sen la neceso por tunela fosado. La granda 
plimulto de la karbo estas eksportita 
al Azio. Nov-Zelando mem havas mini-
mumajn bezonojn por karbo, ĝia ener-gio 
devenas grandparte de naturaj fontoj – 
ĉefe hidro-elektro, geoterma energio kaj 
aliaj naturaj formoj. Nuklean energion ĝi 
rifuzas. La ligna industrio plue ekzistas, 
sed je multe pli modesta skalo, tiel ke 
la arbaro estas memrekrea kaj gravegaj 
arbospecioj – kiel la gigantaj arboj 
Kahikitea, estas konservataj kaj vivo-
povaj.

Tiuj eltiraj industrioj logis homojn 
al la lando, sed tiu forto delonge ĉesis. 
Nun pli variaj kialoj estas por vizitantoj 
al la lando. Nelaste la turismo, kiu logis 
milionojn, kaj post la pandemio certe 
logos similan nombron. Pluraj el tiuj 
kuraĝos veni kaj esplori la mirindaĵojn de 
la okcidenta marbordo de la Suda Insulo.
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bezonas multajn novajn lernantojn.
bezonas bonkvalitajn kaj konvenajn legaĵojn!
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Pliaj informoj  www.ilei.info/revuoj

Arkivo  www.eventoj.hu/juna-amiko

Abonebla  https://bit.ly/abonebla

Alvoko al niaj movadanoj!AlvokoAlvoko al niaj movadanoj!

juna amiko
Revuo kun varia, aktuala temaro
Bunte ilustrita, profesie pretigata
Tre internacia redakcia teamo
Rigora lingva kontrolo

Ne necesas krei 
solvon – sufiĉas 
malkovri kaj 
subteni la solvon, 
kiu ekzistas jam 
de 50 jaroj,  
sed apenaŭ ricevas  
la subtenon,  
kiun ĝi meritas!


