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Enkonduke

Karaj amikoj!

L

a koronvirusa pandemio en multaj
landoj – pro la saĝa konduto de
la homoj kaj la sukcesa vakcinado
– evidente malfortiĝas, malfermiĝas
lernejoj, teatroj, kinejoj, sportejoj... – kaj
espereble baldaŭ ni povos ankaŭ libere
vojaĝi. Ekzemple al Budapeŝto, kun Dora
kaj Julia en nia rubriko Konversaciaj Temoj.
Pri la tutmonda lukto kontraŭ la koronvirusa pandemio, kaj la maniero, kiel
utiligi la tempon, sen forlasi la loĝejon, ni
povos lerni de la ukraina esperantistino
Svetlana Pogorelaja, kiu proponas al vi
en sekva artikolo multajn interesajn
programojn, kursojn, vizitojn de prelegoj,
muzeoj, filmoj kaj ekspozicioj...
Kun Juna Amiko vi tamen denove povos
amuziĝi (bildstrioj, la rubriko LUDE...),
konatiĝi kun misteroj kaj surprizoj
de la homa korpo, kolorigi bildojn kaj
serĉi diferencojn inter ili (LUME), kanti
kolombian Indiĝenan Romancon kun Luis
Obando kaj Luis A. Diago Montilla, dum

Karaj legantoj!

D

enove mi devas miri kaj volas
esprimi dankemon, legante la
interesajn kontribuojn de niaj
regulaj rubrikestroj kaj de niaj aliaj oftaj
kontribuantoj. Ili trovas allogajn temojn,
verkas lertigajn tekstojn,
laborigas niajn lingvajn
kapablojn kaj spronas niajn
pripensojn.
Malferme venas la temo
“vojaĝoj", kiu donas al ni
la okazon revi pri foraj
landoj kaj belaj urboj. Kiel
vojaĝi en respekto de la
atingita lando, de la tieaj
indiĝenoj, jen nia devo.
Se mi restadas en iu nova
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la jam tradicia 9-a Festivalo de Esperantaj
Kantoj 2021 en Pollando.
Kun Juna Amiko vi povos ankaŭ konatiĝi
kun blinda damaineto en bela urugvaja
legendo, lerni protekti la naturon
per ŝparado de forĵetindaĵoj – kaj kiel
ĝardenumi por bone farti sen kemiaĵoj
en la rubriko Naturo.
Denove vi povos legi kaj ĝui bonan
libron por infanoj el Kubo, konatiĝi kun
legendoj el ĝia urbo Matanzas, kaj legi
recenzon pri la eposo Anĝelmonto en
Svisio. La rubriko Interkultura Mondo
prezentos al vi unikan projekton, animacian filmon, kreitan de esperantistoj
el diversaj landoj Aventuroj de Saĝa Steleto
kaj de la mirinda teamo.
Ne mankos la rubriko Legu kaj ordigu,
mitologiaj sorabaj legendoj – kaj artikolo
pri fervojoj, ligita kun la rubriko Laste,
en kiu vi povos solvi krucenigmon pri
fervojoj kaj vidi solvon de la krucenigmo
el la antaŭa numero.
Agrablan legadon kaj eble ne plu longan
devigan “restadon hejme” deziras al vi
via redaktoro
Stano Marček
lando, plej ofte ĉe esperantistoj, mi ĉiam
blinde obeas iliajn konsilojn. Ili ĉiam
pravas: ili konas la regionon, la klimaton,
la kutimojn, la danĝerojn, kaj pro tio
mi sekvas iliajn dirojn kiel saĝa infano.
Ekzemple: en Benino mi ne rajtas promeni
sola, kiam venas nokto. Povus okazi io
malagrabla… Eble… Do mi ĉiam klopodas
fini mian promenadon je la
sesa vespere, kiam la suno
malaperas. Vojaĝi nun ne
estas facile pro la pandemio,
sed revenos la tempo de
renkontiĝoj kaj malkovroj.
Nun ni povas vojaĝi,
legante la belajn paĝojn de
nia revuo Juna Amiko.
Ĝuu la legadon!
Mireille Grosjean,
prezidanto de ILEI

Konversaciaj temoj

Ni vojaĝu! Alveno kun aventuroj
Help-materialo por progresemuloj. Rubrikestro: Judit Felszeghy
I. Planita vojaĝo al Budapeŝto

Dora (D) kaj Julia ( J), esperantistaj
amikinoj, babilas en la loĝejo de Julia.
J – Saluton kara, envenu! Jam delonge ni
ne vidis unu la alian!

D – Saluton Julia! Jes, eble antaŭ du
semajnoj! Jen, tion mi alportis por
vi, kaj mi deziras priparoli kun vi iun
planon por la somero.

J – Ho, kia deserto ĝi estas? Marcipano!
Mia preferata dolĉaĵo! Sed mi scias,
ke ankaŭ vi ŝatas ĝin. Mi malfermas
la skatolon, ni gustumu ĝin, kaj dume
mi preparas kafon.

D – Ĉu vi jam havas planojn por la somero?
J – Kial? Pri kiu programo vi pensas?

D – Ĉu vi rememoras pri Ilona, pri tiu
hungara esperantistino? Lastjare ŝi
gastis ĉe ni, kaj ankaŭ vi ĉeestis, kiam
ni veturis kune al la maro.

J – Jes, tiu simpatia blonda knabino.
Sufiĉe bone ŝi parolas Esperanton. Kio
pri ŝi?
D – Antaŭ du jaroj mi estis ŝia gasto, en
Budapeŝto. Tiam ni interkonsentis, ke
ni renkontas nin ĉiujare: en ĉiu dua
jaro mi vizitas ŝin, kaj en la ceteraj

jaroj ŝi veturas al ni.

J – Ĉu vi deziras denove viziti Hungarion
en tiu ĉi jaro?

D – Jes. Ilona invitis ne nur min, sed ankaŭ
vin! Ĉu vi emas veturi kun mi?
J – Ho, jes ja! Certe! Mi ankoraŭ neniam
estis en Hungario, kaj mi estas tre
scivolema pri ĝi!

D – Kaj mi ne vojaĝos sola tiel malproksimen! Ni povas vojaĝi jam ekde
la komenco de la somero, sed miaj
jarfinaj ekzamenoj verŝajne daŭros ĝis
la fino de junio…
J – Ĉu en julio? Aŭ en aŭgusto?

D – Ilona skribas, ke kutime estas tre
varme en julio kaj aŭgusto, kaj ŝi
proponas, ke prefere komence aŭ
fine de la somero ni somerumu en
Hungario. Mi rememoras, ke ankoraŭ
fine de aŭgusto estis sufiĉe varme tie!

J – Do, kion ni faru? En septembro ni jam
devos komenci la lernojaron!
D – Ni veturu la 21-an de aŭgusto! Mi tuj
mendos la flugbiletojn!
(Post 3 monatoj, 3 tagojn antaŭ la
ekveturo al Hungario)
D – Saluton Julia, kio pri vi?

J – Nenio speciala. Mi ĝuas, ke mi ne devas
lerni, kaj pensas pri la ferio en Hungario.
D – Ankaŭ mi jam multe atendas ĝin. Sed
ni estos solaj dum la unua tago. Ilona
sendis al mi mesaĝon. Legu, tion ŝi
skribis al mi!
J – (Ŝi laŭtlegas:) Sabaton, la 21-an de
aŭgusto, mi devos veturigi mian
avinon al la ripozdomo de ŝia fratino,
al la provinco. Tio estas sufiĉe
longa vojo, kaj mi ne povas reveturi
majo 2021 / 5
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hejmen en la sama tago. Sed vi certe
rememoras pri la domo, kie vi loĝis
antaŭ du jaroj, en la strato Kossuth!
La ŝlosilon de la domo kaj de la
loĝejo mi metos en bagaĝ-deponejon
de la flughaveno. La ŝlosilon de la
bagaĝ-deponeja ŝranketo vi ricevos
ĉe la informejo, la pasvorto estas:
Ferio,21.08. Atentu ankaŭ pri la
punkto kaj komo! Ni renkontiĝos
dimanĉon ĉirkaŭ tagmezo. Vi aĉetu
nenion, en la fridujo vi trovos sufiĉan
manĝaĵon! Bonan vojaĝon! Ĝis baldaŭ!

II. Problemoj en la mallumiĝo

Dora kaj Julia, la du esperantistinoj,
en Budapeŝto, la ĉefurbo de Hungario,
babilas kun iu nekonata hungara viro
(H) kaj poste kun Ladislao (L), hungara
esperantisto.
D – Do, ni alvenis! Strato Kossuth 27!
Rigardu, tiu estas la loĝejo de Ilona,
kun la balkono sur la tria etaĝo!
J – Bela loko! Multaj vendejoj, kafejoj!
Ankaŭ arboj staras laŭ la strato kaj
kelkloke eĉ benkoj.

D – Ĉi tie, en la apuda domo, estas florvendejo, mi tre ŝatas la odoron de la
freŝaj floroj. Jam ĝi ne estas… Sed estas
glaciaĵejo! Kaj sur la alia flanko, iom pli
fore troviĝas kinejo, fine de la strato
ĉiovendejo.
J – Ni povas ĉirkaŭrigardi, ni havas sufiĉan
tempon, ĉu ne?

D – Bona ideo! Sed unue ni iru al la loĝejo,
por lasi tie la pakaĵojn, por iom manĝi
kaj trinki. La ŝlosiloj… Tiu, pli granda,
estas por la enirpordo, la alia por la
loĝejo. … Momenton… Tiuj malnovaj,
grandaj ŝlosiloj foje malfacile funkcias…

J – Donu ĝin al mi, mi malfermos la
pordegon. Strange!… La ŝlosilo
turniĝas, sed ne malfermas la
pordegon. Ni provu inverse… Ne eblas.
6 / juna amiko

D – Mi ne volas voki telefone Ilonan, ŝi
verŝajne nun estas en sia aŭto, kaj
stiras… Krome, en tiu ĉi momento ŝi
povus helpi neniom. Do, nun! Mi povis
jam sufiĉe profunden puŝi la ŝlosilon
en la seruron! Verŝajne tial ni ne povis
malfermi la pordon, ĉar la ŝlosilo ne
estis bone enmetita… Sed kio estas
nun? Ne turniĝas la ŝlosilo! Terure!
J – Ĉu eble ankaŭ mi provu?... Necesas iu
tuko aŭ io simila, ĉar jam glitas mia
mano.
D – Mi provu denove! Jam baldaŭ fariĝos
mallume, ni devas urĝi!

J – Mi donus ĝin al vi, sed mi jam ne povas
eltiri ĝin el la seruro! Mi eĉ ne bone
vidas, estas jam tro mallume ĉi tie!
D – Ho, ne! Kion ni faru nun? Kio okazis?
Kial tiu seruro aŭ ŝlosilo ne funkcias?
Mi ne komprenas tion! Ni provu kune
eltiri ĝin el la seruro! … Ho! Finfine!
Rigardu, parteto eĉ rompiĝis de sur ĝi!

J – Dora, ĉu ne povas esti, ke tiu ĉi ne estas
la ĝusta domo? Eble ne la ĝusta strato?
D – Mi ne kredas! Sed mi kuros ĝis la
angulo por kontroli. Vi dume gardu la
pakaĵojn! … Jes, tiu ĉi estas la sama
strato! De la numeroj 19-a ĝis la 35-a.
Maldekstre la dua estas la 23-a, kaj tiu
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ĉi la 27-a. Bedaŭrinde ne estas ciferoj
sur ĉiu domo. Mi demandos iun…
J – Eble tiun ĉi viron, li eliras ĝuste de nia
domo!
D – Saluton! Pardonu… ĉu vi parolas
Esperanton? Ni havas grandan
problemon!
H – Jó estét*! Esperanto? Problemo?
J – Jes, bonvolu helpi nin! Ni ne povas eniri
la domon. Nia ŝlosilo ne funkcias! Kaj
rompiĝis el ĝi parteto!
H – (Li prenas sian poŝtelefonon, kaj babilas
telefone kun iu, en la tute fremda
hungara lingvo) – Moment! A barátom,
Ladislao,.. kommt! Itt lakik**.
J – Dora, ĉu vi komprenis ion?
D – Neniom! Sed eble li povos helpi. Li
rigardas nin afable kaj ridetas! (Al la
fremda viro, tre malrapide:) – Koran
dankon! Vi estas tre afabla!
L – (Elveninte el la domo:) – Saluton
fraŭlinoj! Mi nomiĝas Ladislao! Kio
estas via problemo?
D kaj I – Saluton! Imagu, ni ne povas
uzi nian ŝlosilon! Ĝi eble rompiĝis!
Kaj ni ne povas eniri la domon! Ni
somerumas ĉe nia amikino ĉi tie!
L – Bonvolu enveni! Mi volonte helpos vin!
Mi povas uzi Esperanton! Mi loĝas en

la unua etaĝo. Tie estas la lifto! Ĝis
revido, fraŭlinoj!
D – La tria etaĝo, angule… tien… tiu ĉi
pordo…. Kaj…
J – Dora! Ĉu nia amikino ne nomiĝas
Varga Ilona?!
D – Ho, ve! Ja ĉi tie estas la nomo de Horváth
Sándor! Kaj … la ŝlosilo tute ne ĝustas!

III. Nova tago – sen problemo

Ilona (I), hungara esperantistino,
gastigantino de Dora kaj Julia,
babilas kun Ladislao (L), hungara
esperantisto, en la loĝejo de Ilona,
en Budapeŝto.
I – Dankon, Ladislao, ke vi helpis miajn
amikinojn, kaj veturigis ilin ĉi tien!

L – Tre volonte. Mi jam diris al ili hieraŭ, ke
mi ĝojas pri la eblo uzi Esperanton. Mi
ne kutimas viziti klubojn, kaj mi timas,
ke mi forgesas nian lingvon. Ni kune
vespermanĝis kaj poste ni ankoraŭ
longe babilis, ĝis post noktomezo.
I – Kiel vi interkonatiĝis?
L – Imagu, mia amiko vizitis min, ni spektis
kune la futbalmatĉon en la televido.
Estis jam ĉirkaŭ la oka, kiam li foriris.
Tuj poste li vokis min telefone, dirante,
ke antaŭ nia domo staras du ĉarmaj
knabinoj, kiuj parolas Esperanton,
kaj havas iun problemon. Mi tuj iris
eksteren al ili, kaj eksciis, ke ili ne povas
eniri la domon, kaj rompis ankaŭ la
ŝlosilon. Mi enlasis ilin tra la pordo, kaj
reiris al mia loĝejo. Tamen, post unu
horo mi aŭdis sonorilon, kaj mi vidis
la du knabinojn antaŭ la pordo de mia
loĝejo. Vi povas imagi, kiel surprizita mi
estis!
I – Mi ne komprenas, kial ili iris ĝuste
al via adreso.
L – Ilona, ni loĝas en la sama strato, mi en
la domo numero 27, kaj vi en la domo
72! Eblas facile erari, ĉar ankaŭ la domoj
similas unu al la alia. De la flughaveno
ili veturis per rekta aŭtobuso, kiu haltas
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komence de la strato Kossuth. Poste
ili rakontis, ke antaŭ du jaroj Dora
kutime veturis per via aŭto, de la fino
de la strato. Ŝi rememoris, ke la domo
devas stari maldekstre, post la dua
stratkruciĝo, kiel mia loĝejo. Ankaŭ la
domo numero 72, kie vi loĝas, staras
maldekstre, post la dua stratkruciĝo,
sed de la fino de la strato Kossuth.
I – Kaj kion ili faris dum unu horo, antaŭ ol
sonori ĉe via pordo?
L – Ili rakontis, ke ili ĝoje supreniris per
la lifto al la tria etaĝo, kie ili ekvidis la
fremdan nomon sur la nomŝildo. Tiam
ili definitive konstatis, ke temas pri
fatala eraro. Tiam ili provadis voki vin
telefone, sed sensukcese.

I – Fakte, inter la montoj, kie mi estis,
ankoraŭ ne eblas uzi poŝtelefonon kaj
interreton. Ĉu ili ne pensis, ke ili devas
trovi tute alian domon?
L – Mi ne scias. Dora kaj Julia jam
estis senfine elĉerpitaj, lacaj, soifaj,
manĝemaj. Eĉ se ili pensis, ke ili devas
trovi alian domon, alian adreson, ili
jam ne plu havis la forton por tio. Mi
trankviligis ilin, invitis ilin tranokti
ĉe mi, kaj hodiaŭ mi urĝis voki vin
telefone.

I – Bonŝance, ĝustatempe! Mi estis
ankoraŭ survoje hejmen, kaj tiel ne vidis
mian loĝejon sen miaj gastoj. Tiam mi
certe estus tre zorgema, kaj komencus
interesiĝi ĉe la polico, ĉe la flughaveno,
kaj mi eĉ ne scias, ĉe kiu.
L – Fino bona, ĉio bona! Kio estas via plano
nun?
I – La gastinoj baldaŭ pretos, kaj ni povas
fari belan ekskurson en la urbo. Mi
volonte invitas ankaŭ vin, se vi havas
emon kaj tempon!
L – Dankegon! Kompreneble! Mi ĝojas
eluzi la eblon kaj babili kun vi kaj kun
la eksterlandaj esperantistinoj en nia
lingvo!
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TASKOJ

I. – Legu laŭte, eventuale kun via samgrupano, la dialogojn!

– Kontrolu la nekonatajn vortojn, kaj
rakontu, kio okazis en la diversaj dialogoj (en
via gepatra lingvo)!

II. – Respondu la demandojn: – Kial vizitis
Dora sian amikinon? – Pri kio ili babilis?
– Kiun programon proponis Julia por la
somero? – Kiam ili planis veturi kaj kial? –
Kiun informon ricevis Julia de sia hungara
amikino? – Kiel tio ŝanĝis ilian planon? –
Kiel aspektas la strato, kie loĝas la hungara
amikino? – Kial ili ne povis malfermi la
pordegon, laŭ vi? – Kiel ili povis eniri la
domon? – Kiun ili petis por helpi? – Kial ili
ne eniris poste en la loĝejon? – Kie pasigis
la du knabinoj la nokton kaj kial? – Kiel ili
povis renkonti la hungaran amikinon?
III. – Skribu (aŭ rakontu buŝe), kiel eblas
atingi vian loĝejon!

– Rigardu la unuan bildon, kaj rakontu
(skribu), en 4 – 8 frazoj, pri kio pensis la du
knabinoj!
– Skribu leteron al via esperantista amik(in)o, en kiu rakontu la supran historieton,
kvazaŭ tio estis okazinta al vi! Ne forgesu
rimarkigi, ĉu (mal)plaĉis al vi via ferio, kaj
demandi, kiel sukcesis lia/ŝia ferio!

Vortklarigoj

*“Bonan vesperon” – en la hungara.

** “Momenton! Mia amiko, Ladislao, venos.
Li loĝas ĉi tie.” – en la germana kaj en la
hungara.
Nomŝildo: malgranda tabulo, pendigita
sur la pordo, montranta la nomon de la
loĝanto.

Definitiva: ne plu ŝanĝebla post la lasta, fina
ŝanĝo.
Konstati: rekoni ion kiel realon.

Fatala: malfeliĉa kaj malbonŝanca okazaĵo,
kiun ne eblas malhelpi aŭ forturni.
Elĉerpita: tiu, kiu tute foruzis sian forton.

Esperanto-kursoj

La pandemia tempo
kaj Svetlana Pogorelaja

La jaro 2021 daŭrigas la tutmondan lukton kontraŭ la
koronvirusa pandemio Covid-19.

N

i ĉiuj konsentas, ke la viruso ŝanĝis
nian mondon kaj influis nian vivon,
nekonsiderante tion, kie ni loĝas kaj
kiuj ni estas. Ni pli kaj pli fariĝas deprimitaj
kaj nia vivo perdas la ĝisnunan brilon.
Malgraŭ tiu kruela tempo multaj personoj
kaj organizaĵoj provas funkcii, alkutimiĝante
al tiu nova situacio. Precipe malfacila estas
la situacio de pliaĝuloj, kiuj ofte estas solaj
kaj ne povas libere forlasi sian loĝejon.
Multaj el ili povis ĝis nun pasigi tempon,
partoprenante en interesaj programoj, preparitaj speciale por ili. Tiam ili forgesadis pri
sia soleco kaj ofte ili sentis sin bezonataj. La
pandemio ŝanĝis ĉion. Dum tiuj malfeliĉaj
tempoj kaj deviga izolado Eŭropa Centro de
Interkultura Edukado jam de la pandemia
komenco preparas interretajn programojn
kun Esperanto-kurso inkluzive. Ĝuste al tiu
kurso mi deziras dediĉi iom da tempo. La
kurso okazas dufoje semajne, lunde kaj ĵaŭde.
Tamen tiuj lundaj renkontiĝoj ofte estas belaj
kunvenoj.
Tiujn sukcesplenajn renkontiĝojn gvidas
esperantistino el Ukrainio Svetlana Pogorelaja. Svetlana de tempo al tempo invitas
viziti la urbon Kijivon, en kiu ŝi loĝas. Dank'
al tiuj vizitadoj ĉiu partoprenanto admiras
la ĉefurbon de Ukrainio pli sekure kaj vere
en favora kaj amika etoso, sidante hejme.
Svetlana dum la lundaj renkontiĝoj proponas
multajn gravajn kaj interesajn programojn,
kiuj estas prilaborataj dum la tempo, kiam
estas malbona vetero, aŭ devige ni devas
esti hejme. Ekzemple la kursanoj eksciis
pri Katerina Bilokur, ukraina pentristino.
Svetlana vizitis la muzeon dum la ekspozicio
de la bildoj de la pentristino, dediĉitan al la

120-jariĝo de ŝia naskiĝo, kaj montrante la
bildojn ŝi informis pri la vivo de Katerina
Bilokur. Ĝis nun neniu el la partoprenintoj
eĉ aŭdis pri tiu ege talenta pentristino.
Alian fojon Svetlana preparis prelegon
pri la fama ukraina esperantisto-blindulo
Vasilij Eroŝenko. Dum tiuj renkontiĝoj la
partoprenantoj estas ankaŭ prelegantoj, ne
nur aŭskultantoj. Ekzemple unu el la temoj
estis vivo de la fama komponisto Ŝopeno,
la nobelpremiito Reinhard Selten, aŭ
prezentado de propraj urboj...
Dum la renkontiĝoj estas montrataj belaĵoj,
farataj multaj fotoj, kreataj filmetoj, ni
aŭskultas muzikon, kantojn, mem kantas, eĉ
kreas teatraĵetojn. Vintre ni vizitis ĝardenon
de diverskoloraj ĉarmaj azaleoj. Krome, ni
ludas magiaĵojn kaj aŭ ni mem divenas la
sekretojn, aŭ Svetlana malkovras ilin al ni –
por ke ni povu ludi la magiaĵojn kun niaj nepoj.
Tiuj renkontiĝoj, kiujn gvidas eksterlandanino preskaŭ nescianta la lingvon de
sia publiko, estas por la partoprenantoj ne
nur perfektaj parolpraktikoj kaj interesaj
laboroj, sed ankaŭ bonaj ekzemploj por imiti.
Imitu nin kaj viaj kursanoj kun ĝojo lernos la
lingvon Esperanto! Kompreneble la gvidanto
devas esti karaktere simila al nia Svetlana
Pogorelaja...
Eĉ en tiuj tre malfacilaj tempoj ni provas
eluzi nian pozitivan karakteron, humoron
kaj kreativecon por helpi al aliaj travivi la
pandemion. La pliaĝuloj de Vroclavo kaj
apudaj urboj danke al la interretaj programoj
de Eŭropa Centro de Interkultura Edukado
ŝanĝas siajn ĉiutagajn kutimojn. Ili lernas, kaj
skajpante senĉese subtenas la kontakton kaj
pasigas tempon en pli bela, fabela kaj sekura
mondo. Ni eluzu modernajn teknikaĵojn,
kunlaboru en nova situacio kaj disvastigu
Esperanton kune kun niaj Esperantaj amikoj.
Małgosia Komarnicka
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Kolorigu la suban bildon laŭ la supra! Nomu la objektojn, plantojn, birdon kaj homojn!
Kie ili estas? Kion ili faras? Kiujn vestaĵojn portas la homoj? Kiujn kolorojn havas la
objektoj, plantoj, birdo kaj vestoj? Kio okazas sur la bildo? Kio plia estas en la ĉambro?

LUME, la unua mirinda etaĝo

El mia kolora vivo
Verkinto kaj desegninto: Pavel Rak
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Kolorigu! Trovu la diferencojn!

La homa korpo

Misteroj kaj
surprizoj de la
homa korpo
Verŝajne la plej granda mistero
estas, ke tiom da diverspecaj aĵoj
bone kunlaboras, por ke funkciu
nia korpo.

C

erte vi jam scias, ke 80% de la korpa
varmo foriras tra la kapo, pro tio vi
surmetas kapkovrilon dum vintro;
same vi scias, ke necesas dormi por vivi
(10 sendormaj tagoj kondukas al morto)
kaj ke vi kreskas dum la dormo.
La plej longa organo estas la maldika
intesto, ĝi estas 4-oble pli longa ol meza
homa alteco! La ekstera surfaco de la
pulmoj egalas la surfacon de tenisejo.
La plej longa muskolo estas – la lango!
(Evitu elbuŝigi ĝin: en multaj kulturoj tio
estas maldeca.)

Kelkaj ostoj estas 5-oble pli malmolaj ol
ŝtalo, la plej malmola aĵo en la korpo estas
la emajlo de la dentoj, kiuj entenas 99% de
la korpa kalcio (Ca). Dum la tuta vivo ĉiuj
haroj, kiuj duoble pli rapide kreskas dum
vi flugas, atingas averaĝe 725 kilometrojn!
La ungoj de la piedoj kreskas 4-oble malpli
rapide ol la ungoj de la manoj. La koro
fluigas 5,7 milionojn da litroj da sango.
La sangopremo sufiĉus por atingi la
4-an etaĝon! La nerva impulso ĝis la cerbo
atingas la rapidecon de 274 km/hore.
Dum vi tusas, la aero atingas rapidecon
de 100km/hore (do ne forgesu haltigi
ĝin, tusante en via kubuto, ĝi pli efikas ol
mano antaŭ la buŝo). La lipoj estas 100oble pli sentemaj ol la fingrofinaĵo .
En tiu ĉi periodo de COVID 19, ne
konfuzu viruson kun bakterioj, tre utilaj:
el la 2kg da bakterioj, kiuj vivas en nia
korpo, nur 1% donas malsanojn; en la
buŝo vivas 40.000 bakterioj.
Ne forgesu rideti, vi funkciigos 17 muskolojn.
(El la rusa gazeto
		
“Argumentoj kaj faktoj")
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Bildoj: Pinterest kaj Bildvortaro de MEI

Renée Triolle

Kantu kun Juna Amiko

La sorĉa kanto-mondo

Franci

Hisp

o

anio

La rubrikon preparas Małgosia Komarnicka,

ul. Kilińskiego 14/3, PL-59-300 Lubin, malgosia.junaamiko@gmail.com

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

Ĝ

i 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 agrablecon de
kantado dum la Esperanto-lecionoj.
Mi daŭrigas prezenti premiitajn kantojn
dum la pasintjara 8-a Eŭropa Festivalo
de Esperantaj Kantoj. Nun mi proponas
la kanton Indiĝena romanco, kiun kantis
Luis kaj Jahir el Kolombio. La vortojn
skribis Luis Obando kaj Luis A. Diago
Montilla komponis la muzikon al tiu
kanto. La kanto ricevis la 1-an lokon en
sia aĝkategorio kaj aŭskulti ĝin vi povas,
spektante pasintjaran festivalon:
https://youtu.be/5zRvUW0qw5c?t=1821
Ĉi-jare okazos jam la 9-a Eŭropa
Festivalo de Esperantaj Kantoj – kaj mi
invitas partopreni en ĝi, citante la vortojn
de Luis Obando:
“Mi elkore dankas al ĉi tiu festivalo,
kiu motivas la Esperantan muzikon
en la tuta mondo, mi certas, ke multaj
sentas sin kuraĝaj per ĉi tiu festivalo kaj
poste kun pli da memfido daŭrigas sian
muzikkarieron en Esperantujo.”
Ĉiujn informojn vi ricevos vizitante:
www.esperanto-festivalo-vroclavo.eu/
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Indiĝena romanco
El la dom’ eliras mi
Por labori por vi
Strebas mi kiel ama pruv’
Ne haltigas min la pluv’
Damo bela
La princino de mia kor’
Muzo hela
Jam alvenos nia hor’
Sin kaŝis Sun’
Do al kaban’
Iros mi kun
Tenera plan’
Al mia aŭtun’
Vi iros kun mi
Nin kovros Lun’
Nin ricevos Di’
Lace mi venas el kamp’
Ne necesos plu la lamp’
Nin ne ĝenas dura past’
Vespermanĝos ni sen hast’
Flamo vera
Senfine mi amos vin
Amo fera
Bonan nokton amatin’

Kantu kun Juna Amiko

La konkursa tasko estas tre ĉarma.
Desegnu la enhavon de la kanto kaj sendu
ĝin interrete al mia retadreso. Viajn
desegnaĵojn premios Europejskie Centrum
Edukacji Międzykulturowej (Eŭropa Centro
de Interkultura Edukado, www.ecem.com.pl).
Viajn desegnaĵojn mi atendas ĝis la 31-a de
junio 2021.

Kantu kaj lernu!

Bonvolu sendi proponojn de viaj naciaj
kantoj, por ke la legantoj de Juna Amiko
havu la eblecon ekkoni belajn kantojn el la
tuta mondo.
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Legendoj

La blinda
damaineto

Iam estis damaino1 kun du
ĝemelaj idoj, io tre malkutima
ĉe la damaoj.

S

ovaĝa kato voris unu el la idoj, kaj
restis nur la idino. La aliaj damaoj
tre amis ĝin. Ili ĉiam tiklis ĝin sur
la dorso. Ĝia patrino ĉiam igis la idon
ĉiumatene ripeti la preĝon de la damaoj,
kiu tekstas tiel:
1. Unue flaru la foliojn antaŭ ol manĝi ilin,
ĉar kelkaj folioj estas venenaj.
2. Rigardu la riveron bone, kaj restu kvieta
antaŭ ol ektrinki, ĉar vi devas esti certa, ke
ne troviĝas krokodilo en ĝi.
3. Ĉiun duan horon levu la kapon ege alten
kaj flaru la venton por kontroli, ĉu ĝi odoras
tigre.
4. Manĝante paŝtaĵon, ĉiam rigardu inter la
herboj por vidi, ĉu estas vipuro2 sur la grundo.
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Tiu estas la preĝo de la etaj damaoj. Nur
post kiam la idino bone sciis ĝin, ŝia patrino
permesis al ŝi promeni sola tra la montaro.
Iun tagon, dum la filino esploris la
montaron, manĝante freŝajn folietojn, ŝi
subite vidis antaŭ si multajn pilketojn, kiuj
pendis kune en kava trunko de putra arbo.
Ili havis malhelan koloron, kiel la koloro de
nigra tabulo.
Kiuj ili estas? La filino ektimis. Sed ŝi estis
tre petolema, ŝi balancis la kapon kontraŭ
tiuj aĵoj kaj iomete kuris. Tiam ŝi vidis, ke la
pilketoj komencis fendiĝi, kaj gutoj falis el
ili. Eliris ankaŭ multaj blondaj muŝetoj kun
maldika talio, kiuj rapide flugis super ŝi. La
damaineto proksimiĝis, kaj la muŝetoj ne
pikis ŝin. Tiam, tre malrapide, per la pinto
de la lango, ŝi gustumis gutojn, kaj lekis la
gutojn kun granda plezuro. Tiuj gutoj estis
mielo, tre bongusta mielo, ĉar la tabulkoloraj
pilketoj estis abeloj, tiaj abeloj kiuj ne pikas,
ĉar ili ne havas pikilojn. Ekzistas tiaj abeloj.
En du minutoj la damaino fortrinkis la
tutan mielon kaj gaje ŝi iris al sia patrino
por rakonti al ŝi. Sed la patrino tre serioze
admonis ŝin: “Vi devas atenti la neston de
la abeloj, filino mia", diris la patrino, “la
mielo estas tre bongusta, sed estas tre
danĝere forpreni ĝin. Neniam ludu per la
nestoj, kiujn vi vidas." La filino gaje kriegis:
“Sed ili ne pikas, panjo. La tabanoj3 kaj la
sablopuloj certe pikas. La abeloj ne pikas."
– “Vi eraras, mia filino", daŭrigis la patrino.
“Vi havis bonŝancon hodiaŭ, nenion pli.
Ekzistas malbonaj abeloj kaj vespoj. Atentu,
mia filino, ĉar vi donos al mi tre grandan
ĉagrenon.” – “Jes, panjo, jes, panjo”,
respondis la filino.
Sed la sekvan matenon, la unua afero,
kiun ŝi faris, estis iri tra la vojeto, farita de
la homoj en la montaro, por vidi pli facile la
nestojn de abeloj.
Fine la damaineto trovis iun. Ĉi-foje la
nesto havis malhelajn abelojn kun flava
zono ĉe la talio, kiuj flugis super la nesto. La
nesto estis ankaŭ malsama ol la alia, sed la
damaineto pensis, ke ĉar tiuj abeloj estas pli
grandaj, la mielo devas esti pli dolĉa.

1) Damao: besto, simila al cervo. 2) Vipuro: venena serpento. 3) Tabano: venena muŝo.

Legendoj
En tiu momento la damaineto memoris la
admonon de sia patrino, sed ŝi kredis, ke la
patrino troigas, kiel ĉiam troigas la damaaj
patrinoj al siaj idoj. Tiam ŝi frapis la neston
per la kapo. Ho ve! Neniam ŝi devis fari
tion! Cento da vespoj eliris, miloj da vespoj
pikis ŝin sur la tuta korpo. Ŝi havis la tutan
korpon pikitan, la kapon, la ventron, eĉ la
voston, kaj eĉ en la okulojn! Pli ol dek vespoj
estis pikintaj ŝin en la okulojn.
La damaineto, kun multa doloro, kuris
kriegante. Subite ŝi devis halti, ĉar ŝi jam ne
povis vidi. Ŝi estis blinda, tute blinda.
Ŝiaj okuloj estis tute ŝvelintaj. Ŝi restis
senmova, tremante pro doloro kaj timo. Ŝi
ekploris senespere: “Panjo, panjo!"
Ŝia patrino ekiris por trovi ŝin, ĉar la filino
tiel malfruiĝis. Fine ŝi trovis ŝin. Kaj ankaŭ la
patrino malespere ve-kriis, ĉar ŝia filino estis
blinda. La patrino, iom post iom, portis ŝin
ĝis sia hejmo, kaj klinis la kapon de sia filino
sur sian nukon. Kaj ĉiuj bestoj de la montaro,
kiujn ili renkontis survoje, proksimiĝis, por
vidi la okulojn de la malfeliĉa damaineto.
La patrino ne sciis kion fari. Kiaj
kuraciloj ekzistas por sanigi tion? Ŝi
bone sciis, ke en la vilaĝo, aliflanke
de la monto, loĝas homo, kiu havas
kuracilojn. Tiu homo estas ĉasisto,
kaj li ĉasas ankaŭ damaojn, sed li
estas bona homo. La patrino tre
timis, ĉar ŝi devis kunporti sian
filinon al homo, kiu ĉasas damaojn.
Ĉar ŝi estis senespera, ŝi decidis fari
tion. Sed antaŭ ol foriri, ŝi devis
viziti la formikurson, por peti ĝin
skribi registritan leteron, ĉar la
formikurso estas bona amiko de la
homoj.
Do, la patrino iris al la domo de la
formikurso kaj lasis sian filinon bone
kaŝita, kaj ŝi kuris tra la montaro, kie
la tigro preskaŭ atingis ŝin. Ŝi estis
lacega kaj preskaŭ ne povis marŝi
plu. La malfeliĉa patrino anhelante
atingis la hejmon de la formikurso.
“Frap-frap-frap" – ŝi frapis la pordon.
“Kiu estas?” – kriis la formikurso.

“Estas mi, la patrino de la damaineto!” –
“Ha bone! Kion deziras la damaino?” – “Mi
venis por peti de vi registritan leteron por la
ĉasisto. Mia filino, la damaineto, blindiĝis.”
– “Ha! La damaineto!" – respondis la
formikurso, “ŝi estas bona besto, kaj tial
mi akceptas vian peton. Vi ne bezonas ian
ajn skribaĵon. Montru tion... kaj li prizorgos
vin.” Kaj per sia vostopinto la formikurso
etendis al la damaino sekigitan kapon de
kor-vipuro, tute sekiĝintan, kiu ankoraŭ
havis venen-dentegon. “Montru tion al li",
diris la formikurso, “vi bezonas nenion pli.”
– “Dankon, formikurso", respondis gaje la
damaino, “ankaŭ vi estas bona besto." Kaj
ŝi forkuris, ĉar estis jam tre malfrue, kaj
baldaŭ okazos la matena krepusko.
La damaino preterpasis ĉe sia hejmo kaj
prenis sian filinon, kiu tre plendis pro la
okuldoloro. Kaj kune ili atingis la vilaĝon.
Tie ili devis marŝi tre malrapide, kaj teni sin
strikte ĉe la muroj, por ke la hundoj ne flaru
ilin. Jam ili estis ĉe la pordo de la ĉasisto.
“Frap-frap-frap" – ili frapis ĉe la pordo. “Kio
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okazas?” – respondis homo interne per
maldelikata voĉo. “Ni estas la damainoj. Ni
havas la kapon de la kor-vipuro.” La patrino
diris tion rapide, por ke la ĉasisto sciu, ke
ili estas amikoj de la formikurso. “Aĥ ĉu!”
– diris la homo, malfermante la pordon.
“Kio okazas?” – “Ni venis ĉi tien, por ke vi
kuracu mian filinon, la damaidinon, ĉar ŝi
blindiĝis”, kaj ŝi rakontis al la ĉasisto ĉion,
kio okazis ĉe la abeloj. “Hm! Mi ekvidos
kion havas tiu fraŭlino”, diris la ĉasisto kaj
eniris sian domon, eliris denove kun alta
seĝo kaj sidigis la damaidinon sur ĝin, por
bone vidi la okulojn de la etulino, sen multe
inklini sin. Li ekzamenis tiel ŝiajn okulojn
tre proksime per granda ronda vitro, dum
la patrino lumis per ventlanterno, kiun ŝi
pendigis ĉirkaŭ sia kolo. “Tio ne estas grava
afero”, fine diris la ĉasisto, kiu helpis starigi
la damaineton. “Sed ni devas havi multan
paciencon. Ŝmiru tiun pomadon sur ŝiajn
okulojn, ĉiunokte, kaj ŝi devas resti en
malhela loko dum dudek tagoj. Poste ŝi
devas uzi tiujn flavajn okulvitrojn, kaj ŝi
tute saniĝos.” – “Koran dankon, ĉasisto",
respondis la patrino tre feliĉa kaj dankema.
“Kiom kostas via servo?” – “Nenion",
respondis ride la ĉasisto. Sed vi devas atenti
la hundojn, kiuj loĝas en la alia kvartalo,
ĉar tie estas homo, kiu havas hundojn, kiuj
sekvas la spurojn de damaoj.”
La damainoj apenaŭ ekmarŝis, kiam ili
jam timegis. Kaj de tempo al tempo ili haltis
survoje. Malgraŭ tio la hundoj flaris ilin, kaj
ili devis kuri duonan mejlon al la interno de
la montaro. Ili kuris tra tre larĝa senarba
strio, kaj la ineto marŝis antaŭ sia patrino,
blekante, ĝis ili atingis sian hejmon.
Okazis tiel, kiel la ĉasisto anoncis. Sed
nur la patrino sciis la penadon por restigi
sian filinon en malluma trunkokavo de arbo
dum dudek tagoj. Interne de la trunko oni
vidis nenion. Fine, iun matenon, la patrino
forigis amason da branĉegoj, kiujn ŝi estis
metinta antaŭ la arbotruon, por ke la lumo
ne eniru. Kaj la damaineto kun siaj flavaj
okulvitroj eliris, kurante kaj kriante: “Jam mi
vidas, panjo! Mi vidas ĉion!” Kaj la patrino,
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kuŝigante sian kapon sur branĉon, ankaŭ
gaje ploris, vidante sian filinon kuracita.
Kaj tiu tute resaniĝis. Sed kvankam ŝi
resaniĝis kaj estis feliĉa, la damaineto havis
sekreton, kiu malĝojigis ŝin. La sekreto estis
jena: Ŝi volis iel pagi la servon de la ĉasisto,
por esprimi sian dankemon. Sed ŝi ne sciis
kiel fari tion. Iun tagon la damaineto kredis
trovi la rimedon. Ŝi marŝis laŭlonge de la
lagobordo, serĉante plumojn de ardeo1, por
donaci ilin al la ĉasisto. La ĉasisto siavice,
de tempo al tempo, memoris tiun blindan
damaineton, kiun li estis kuracinta.
Iun nokton la ĉasisto legis tre feliĉe en
sia hejmo, ĉar li estis riparinta sian pajlan
tegmenton, kaj nun la pluvo jam ne difektis
ĝin. Li estis leganta, kiam li aŭdis, ke iu
vokas lin. Li malfermis la pordon kaj vidis
la damaineton kun plumbalailo el ardeaj
plumoj, tute malsekaj. La ĉasisto ekridis
kaj la damaineto ekhontis. Ŝi foriris tre
malfeliĉa, ĉar ŝi kredis, ke la ĉasisto ridis
pro ŝia kompatinda donaceto. Do, tiam ŝi
serĉis pli grandajn plumojn, tute purajn
kaj sekajn, kaj semajnon poste ŝi revenis
kun balailo el ili. Kaj la ĉasisto, kiu antaŭe
ridis pro la korinklino de la damaineto, ne
ridis ĉi-foje, ĉar la damaineto ne komprenis
la signifon de la antaŭa rido. La ĉasisto ne
donis ridon, sed bovlon plenan de mielo,
kiun la damaineto gaje trinkis. Ekde tiam la
damaineto kaj la ĉasisto estas bonaj amikoj.
La etulino ĉiam obstine donacas ardeajn
plumojn, kiuj estas ege altvaloraj kaj en la
homa mondo kostas multan monon. Ĉiun
fojon ŝi restas kelkajn horojn, babilante kun
la ĉasisto, dum ŝi trinkas mielon el ŝtona
kruĉo sur la tablo, sidante sur alta seĝo,
kiun ŝia amiko starigis tien por ŝi. Ĉar ŝi
timas la hundojn, la damaineto vizitas sian
amikon ĉasiston nur dum ŝtormo kaj dum
vespera krepusko kaj pluvo. Kaj la ĉasisto
ĉe tia vetero vespere jam pretigas la mielobovlon, altan seĝon kaj buŝtukon por sia
amikino kaj legas atendante...
Horacio Quiroga, Urugvajo
Elhispanigis José de Jesús Campos
1) Ardeo: cikoniforma birdo.

LUDE, la unika dua etaĝo

En arbaro sidas
kaj arbojn ne vidas
		

C

La rubrikon prizorgas: Mónika Molnár

La pandemia periodo
alportis multajn malfacilaĵojn en la vivon de multaj homoj kaj ankaŭ en la vivon
de niaj Uloj kaj Ulidoj. Sed...
Ne nur malbonon!

erte, por rimarki tion, oni devas esti
scivolemaj kiel Scivolemulido kaj
grandanimaj kiel Simpatiulido. Niaj
du amikoj ofte babilis unu kun la alia pri la
grandaj demandoj de la vivo, kiel ĝuste nun.
– Kial oni diras, ke “en arbaro sidas kaj
arbojn ne vidas”? Tio ne estas logika.
Arbaro nomiĝas arbaro, ĉar tie estas
multaj arboj. Ĉu ne, amikoj? – demandis
Scivolemulido al siaj gefratoj kaj geamikoj.
Jes, certe – respondis Pensemulido – sed
ne forgesu, ke proverbojn oni ne rigardu
laŭvorte. Ni ĉiam devas pripensi pri ties

Zéphir Beuret:
La Universala Arbo

pli profunda senco, foje pri simboloj.
– Ekzakte! – kapjesis Simpatiulido.
– Ekzemple ĉi tie temas pri tio, ke la
persono ne vidas la gravan aferon, ĉar
nur la detaloj kaptas lian atenton. Foje tio
povas konduki eĉ al katastrofoj, kvankam
la baza intenco estis bona.
Ĉu vi komprenas?
– Mi pensas, ke jes! – ĝojkriis
Scivolemulido. – Mi eĉ pensas pri bela
rakonto de Zéphir [’zefir’], en kiu li
rakontas pri tiu ĉi grava temo. Interese
estas, ke en ĝi la arbo aperas kaj simbole,
kaj konkrete, tute simple, tamen tre
komplekse.
– Oh, jes! Arboj... – flustris Revemulido.
– Ili estas tre diversaj kaj tamen la
samaj. Ili estas simplaj, sed tamen tiom
kompleksaj! Ĉu ni povus relegi ĝin kune?
Jen ĝi:

La Universala Arbo estis
granda arbo. Ĝi estis verda kaj
bruna. Ĝi vivis ie, ĉi tie, tie kaj
fakte ĉie en la mondo. Sed...

Ho, ve! Iom post iom la homoj
ekmistraktis la Universalan
Arbon. Ili tranĉis ĝian
trunkon, bruligis ĝiajn foliojn.
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LUDE, la unika dua etaĝo

Iun tagon eta magiisto kun
granda blua ĉapelo iris tute
proksime al la Universala
Arbo.

La magiisto estis tute
malgranda, sed li havis
bastonon kun tre granda
magia povo.

Li ŝatis la pacon kaj malŝatis
la maljustecon. Per la magia
bastono li decidis resanigi la
Universalan Arbon.

– Oh, tiu ĉi rakonteto
memorigas min pri tre bela
kanto! – diris Kantemulido
kaj tuj donis konsilojn.

La Universala Arbo estis tre Dank’ al la eta magiisto, la
dankema kaj povis denove Universala Arbo povis denove
refari multajn, grandajn,
kreski ĉie en la mondo por
fortajn radikojn.
alporti la pacon al ĉiuj.
– Jes, vi pravas! Ni tuj aŭskultu ĝin kaj rigardu la belajn fotojn pri tiuj majestaj arboj! –
entuziasmis Revemulido. – Sufiĉas skribi en Jutubo “Kajto – La Universala Arbo” kaj ni tuj
povas aŭskulti tiun belegan kanton de Ankie kaj Nanne.
– Ĉu Ankie kaj Nanne? Sed... Vi diris, ke ni devas tajpi “Kajto”, kio estas paperdrako. – Jes,
ekzakte. Sed sciu, ke en la grupo Kajto kantas Ankie kaj Nanne. Ili havas belegajn voĉojn,
kantojn, ideojn. Foje iliaj kantoj estas amuzaj kaj foje, kiel La Universala Arbo, tre profundaj
kun grava mesaĝo. Ĉi tiu arbo simbolas la vivon, la amon, la pacon, kiun oni protektu, ĉar sen ĝi,
ni havas nenion. Kaj ne gravas, se ni estas etaj, kiel la magiisto, ĉar se niaj intencoj estas bonaj, ili
estas grandegaj povoj. Sen gutoj malgrandaj maro ne ekzistus, sed tio estus jam alia rakonto.
Nun niaj dankoj iru al Zéphir, Ankie kaj Nanne, kaj ni kantu kune La Universalan Arbon.
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Naturo

Ekologio: Mi prudente aĉetas kaj dank’

al tio mi malpli da forĵetaĵoj produktas
Nia ĉiutaga agado estas forte ligita
kun naturprotektado. Gravas,
ke ni konscie faru aĉetojn kaj
memoru, ke ĉiu nia aĉeto havas
siajn konsekvencojn.

N

i devas ellerni aĉeti kun pli frue
preparita listo, ĉar tiam ni ne
aĉetos pli da produktoj ol ni
bezonas. Aĉeti pli da produktoj estas
pli da forĵetaĵoj, malŝparado de nutraĵo,
manko de akvo- kaj energioŝparo, kaj tio
havas ruinigan influon al la klimato kaj
kontribuas al emisio de forcejaj1 gasoj.
La forĵetado de la manĝaĵo estas ankaŭ
grava problemo socia kaj ekonomia. La
Papo Francisko instigas nin, ke ni ĉiam
memoru pri unu el la gravaj ekleziaj
tradicioj: zorgado pri manĝaĵo laŭ la
principo – manĝaĵo, kiun ni malŝparas,
estas la manĝaĵo, kiun ni ŝtelas de la tablo
de malriĉuloj.
Ni malŝparas unu trionon de la produktataj nutraĵoj kaj konstante en la
mondo mortas homoj pro malsato – kaj
ne nur en malriĉaj landoj, sed ankaŭ en
la riĉaj. La malŝparado de nutraĵo estas
serioza problemo de la tuta mondo.
Ni devas nepre limigi la forĵetadon de
manĝaĵo en niaj hejmaj mastrumadoj,
sed ankaŭ dum la procedo de ilia

1) Forcejo: vitra domo, en kiu oni kultivas plantojn.

produktado kaj vendado. Valoras
starigi al si demandon: Kiu plej multe
malŝparas nutraĵojn? La respondo
estas simpla: Ni, konsumantoj… Ni
tre rapide konvinkiĝos, trarigardante
ciferecajn datenojn, kiujn ni senprobleme
trovos, ke ne gastronomio, industrio
aŭ vendejoj malŝparas plej multe, sed
ni. Kompreneble dank’ al vendejoj
ni tre facile enfalas en superfluan
konsumadon… Kial? Ĉar ni aĉetas tro
multe, precipe dum specialaj ofertoj, ni
ne scipovas ĝuste konservi la manĝaĵojn,
ni preparas tro multe da manĝaĵoj kaj
ni ne estas kuirarte kreemaj, ni ne volas
serĉi bonajn receptojn por kuiri uzante
ankaŭ manĝrestaĵojn, ni ne kontrolas la
datojn de la manĝtaŭgeco kaj ni ne legas
la etikedojn… Cetere ni ellernis “aĉeti
per okuloj”, ju pli bela estas frukto aŭ
legomo, des pli volonte ilin ni aĉetas.
Ni forgesis, ke fruktoj kaj legomoj el niaj
hejmaj ĝardenoj ne estas same kiel en
vendejoj belegaj kaj idealaj… Kion ni plej
ofte forĵetas? Tiun demandon ni mem
facile scipovas respondi, observante niajn
aĉetojn. Statistike, plej ofte ni forĵetas
panon, fumaĵ-viandon, fruktojn kaj
legomojn. Ni devas konscii, ke malŝparo
de la nutraĵoj estas interalie ankaŭ malmajo 2021 / 19
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ŝparado de akvo, energio, nia propra
laboro, plugeblaj kampoj… Kompreneble,
ni neniam atingos idealan situacion, ke
ni nenion malŝparos. Ni estu realistoj.
Tamen, ni povas tre limigi nian malŝparadon, ŝanĝante nian vivstilon. Ni
fariĝu pli sociaj, malavaraj, helpemaj,
kaj ni forgesu pri materialismo, avideco,
morala apatio. Ni ekinteresiĝu pri la
temo de malŝparado de nutraĵo, ĉar
bedaŭrinde mankas edukprogramoj sur
tiu kampo. Ni memoru, ke niaj ĉiutagaj
aĉetdecidoj estas ege gravaj ne nur por
ni, sed ankaŭ por la tuta mondo. Mi ne
mencios kiom da difektoj kaŭzas la besta
agrikulturo, ĉar pri tio ni certe ofte
aŭdas aŭ legas, kaj mi ankaŭ ne instigos,
ke ni fariĝu vegeteranoj aŭ veganoj,
sed por savi nian belegan teron kaj
samtempe nian sanon ni komencu limigi
manĝadon de viando.
La ambicio de la aŭtorino de la artikolo
ne estas science prilabori la temon, aŭ
citi nombrojn, ĉar ĉiu el ni povas trovi
tiujn bezonatajn informojn senprobleme.
La artikolo havas la celon emigi la
leganton al interesiĝo pri tiom grava
problemo kiel ekologio, kaj antaŭ ĉio
konsciigi, ke malŝparado de la nutraĵo aŭ
io ajn estas neetika, egoista kaj montras
nian mankon de estimo al manĝaĵo.
Ni provu forte diri “STOP!” al nia troa
konsumado.
Daŭrigo sekvos en la parto “Ni ŝparu la
akvon”.
Małgosia Komarnicka
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Ĝardenumi
por bone farti

Pro la pandemio kaj sekve
ŝanĝoj en la monda ekonomio,
ni malkovras, ke se multaj
produktaĵoj aŭ krudaĵoj venas de
la tuta mondo, ankaŭ manĝaĵoj!

K

ial en Francio aĉeti pomojn el
Argentino, se tie estas produktitaj
tunoj, kiujn oni forĵetas? Mi povas
citi multajn ekzemplojn (verdaj fazeoloj
el Sud-Afriko), ne parolante pri ekzotikaj
fruktoj, kiuj ne kreskas en Eŭropo:
bananoj, ananasoj, mangoj, sed al kiuj ni
alkutimiĝis.
Labori en sia ĝardeno kaj produkti
parton de sia manĝaĵo estas baza
elemento en multaj landoj, sed ankaŭ
en la “riĉa" Eŭropo! Tradicio de tiel
nomataj “laboristaj ĝardenoj" (ekde 1952
familiaj) naskiĝis en la 19-a jarcento, kiam
akuŝistino Félicie Hervieu eksperimentis,
kiel helpi laboristajn familiojn. Disponante
14.000m2, ŝi distribuis surfacon al 27
familioj, poste al 125. En 1893 ŝi skribis
al abato Lemire, deputito en norda
Francio, akcentante la neceson helpi
malriĉulojn per ilia propra laboro,
surbaze de kristanaj valoroj (solidareco,
toleremo, demokrateco). La eksperimento
etendiĝis: en 1904 en pariza regiono estis
48 laboristaj ĝardenoj, en 1913 – 1515.
La principo estas tre simpla: la urbo
disponigas senpage aŭ kontraŭ mizera
sumo malgrandan areon, kiun familio
kultivas, plantas, uzas laŭ sia plaĉo. Kiam
mi laboris en orienta Francio, antaŭ mia
domego estis tiaj ĝardenoj. Iuj plantis
nur terpomojn, aliaj plantis legomojn
kaj florojn, aliaj nur herbon kaj arbon
por somerumi! Kiam venis la unua
mondmilito en 1914, floris afiŝoj: “Semu
terpomojn por la soldatoj, por Francio",
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dum en 1941 (dum la 2-a mondmilito) estis
malpermesite komerci siajn produktojn
por eviti “nigran merkaton". (Tio tamen
okazis, mia patrino aĉetis litron da
olivoleo per unumonata salajro de
instruistino...).
Nova Arto
Se la familiaj ĝardenoj produktas freŝan
manĝaĵon (legomoj kaj fruktoj tre utilas
por provizi vitaminojn kaj eviti malsanon
kiel skorbuton), ili ankaŭ enkadriĝas en
moda tendenco. Naskiĝis fine de la 19-a
jarcento kaj komence de la 20-a Nova Arto
(la vorton Art Nouveau elpensis Edmond
Picard el Belgio). Pentristoj, skulptistoj
kaj konstruistoj trovis inspiron en la
ĉiutaga vivo: arboj, floroj, insektoj, bestoj
ekfloris sur la pordoj, fenestroj, mebloj,
fasadoj, lumigiloj). Eksplodis sento pri
koloroj, ritmo, juneco; ekvivis libereco
ludi, amuziĝi, vivi; aperis la emo esti en
kontakto kun la naturo, konscii pri sia
korpo.
Pandemio
Jam antaŭ la pandemio en Eŭropo
komenciĝis produktado de senkemiaj
fruktoj kaj legomoj. Kamparano uzas
naturajn plantojn aŭ krudaĵojn por ŝpruci
kaj protekti kontraŭ insektoj aŭ aliaj
malsanoj. Fakte ili kultivas kiel faris
iliaj praavoj, antaŭ la apero de industria
agrikulturo kaj kemiaj laboratorioj.
Evidente la produktkvanto estas malpli
granda, do la prezoj pli altas. Dum la
pandemio, ĉar ne eblis vojaĝi, francoj
ekzemple malkovris la tiel nomatajn
“mallongdistancajn irvojojn": ili malkovris,
ke je 5 km kamparano produktas tion,
kion ili aĉetas en superbazaroj, kio venas
el alia mondoparto kaj poluas. Ili ankaŭ
konsciis, ke biodiverseco estas necesa.
Ili ankaŭ malkovris, ke ĝardenumi
kreas interŝanĝojn inter la najbaroj,
sed ankaŭ inter generacioj, disvolvas
kunvivadon kaj havas pedagogiajn kaj
trankviligajn valorojn. Mi esperas, ke ili

baldaŭ malkovros, ke tiu sistemo funkcias
deeterne en Afriko aŭ Azio, eĉ se iamaj kaj
nunaj koloniistoj tion detruas.
Minacoj
Produkti mem kaj konsumi nur sian
produktadon devigas nin ŝanĝi nian
vivmanieron: manĝi nur fazeolojn aŭ
kukumojn, kiam ili produktiĝas kaj
abundas en nia ĝardeno, rezigni pri
“ekzotikaj" fruktoj aŭ ekstersezonaj
legomoj kaj subteni la lokajn produktantojn ie ajn en la mondo. En Francio tiuj
familiaj ĝardenoj ofte situas periferie de
grandaj urboj, kie oni planas konstrui
aŭtoŝoseon aŭ ekonomian zonon. Sekve
tiuj ĝardenoj estas forte minacataj de
grandaj industriaj grupoj, kiuj prifajfas
la avantaĝojn, kiujn ni supre skribis kaj
pretas forigi la ĝardenojn. Sed ankaŭ en
evoluantaj landoj ne maloftas, ke grandaj
firmaoj detruas la familian ĝarden-reton
por planti kvadra-tajn kilometrojn da
sojo, tomatojn, rozojn aŭ palmarbojn. La
kompatindaj kamparanoj, kiuj ne riĉiĝas,
sed produktas sufiĉe por vivteni sian
familion, devas forlasi la kampojn, algluiĝi
al grandegaj urboj kaj mizere almozpeti
por manĝi. Fakte la konsciiĝo devas
eniri ĉies kapojn en ĉiuj mondopartoj. Ni
malkovru ne nur, ke ĝardenumi estas bona
fizika ekzerco, sed ĉefe, ke ĝi kontribuas al
savo de nia planedo.
Renée Triolle
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Legu al etuloj kaj
eĉ al suĉinfanoj...
Kiel avino, kiu ŝatas legi, mi
scias, ke legado al infanoj, eĉ al
suĉinfanoj, estas unu el gravaj
elementoj de ilia harmonia
evoluo.

J

u pli frue ni amikigos infanojn kun
la libro, des pli bonajn rezultojn ni
atingas. Kuna legado kaŭzas konstruon
de bonaj kunaj rilatoj, kaj fariĝas bela
rito, donante al infanoj sekurecon. Kiam
ni legas jam al suĉinfanoj, ni helpas
stimuli ilian disvolvon de aŭdkapablo kaj
vidkapablo. Alia granda pluso de komuna
legado estas konstruo de morala kaj
socia “spino” de infanoj. Ni do instruas
ilin, kio estas bona kaj kio malbona. Ni
alkutimigas ilin al malfacilaj sentoj. Al
infanoj estas pli facile travivi doloran
problemon, kiu tuŝas heroon de fabelo, ol
senpere travivi ĝin. Tiujn
malfacilajn problemojn
ni povas priparoli kun
infanoj, konsciigante al
ili, ke la vivo konsistas el
diversaj situacioj bonaj,
malagrablaj, ĉagrenaj
aŭ malbonaj kaj kruelaj.
Gravas, ke ni certigu la
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infanojn, ke ili povas kun ĉiu problemo
ĉiam direktiĝi al ni.
Ni zorgu ankaŭ por elekti ĝustajn
librojn por etuloj kaj do interesajn, allogajn kaj kolorajn. Bona ideo estas viziti
bibliotekojn, librovendejojn aŭ foirojn de
libroj ankaŭ kun infanoj, ĉar ĉarmo de tiuj
lokoj certe pozitive influos ilin.
Ĉiu libro devas elvoki pozitivajn sentojn
kaj neniam oni povas puni infanojn devigante ilin legi.

Klubo de
bona libro

B

iblioteko 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),
kaj helpas kompreni vin mem kaj aliajn,
kaj ebligas adaptiĝi al nia iom malgaja
realeco.
La proponojn kun
la titolo, aŭtoro kaj
mallonga rekomendo
bonvolu sendi al la
supra adreso, aldonante
la noton:
Biblioteko de Juna
Amiko.
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Rekomendo

P

or Biblioteko de Juna Amiko
José de J. Campos Pacheco,
esperantisto, instruisto kaj
ankaŭ verkisto el Kubo, rekomendas
al vi la libron Tiel do – rakontoj de Joseph
Rudyard Kipling.
La rakontoj por malgrandaj infanoj
estis unuafoje eldonitaj en la jaro 1902. La
originalan eldonon ilustris la aŭtoro mem.
En la jaro 1992 la rakontojn esperantigis
Wouter Pilger kaj eldonis ĝin Vulpo-Libroj.
La aŭtoro Joseph Rudyard Kipling estas
konata brita verkisto, gajninto de Nobelpremio pri Literaturo en la jaro 1907. Tiuj
liaj rakontoj, Tiel do – rakontoj, estas jam
klasikaĵo de porinfana literaturo. Kipling
unue rakontadis ilin fabelforme al sia filino
antaŭ la dormo. Poste li decidis priskribi

ilin. Tiuj simplaj historioj kun
moralaĵoj klarigas al infanoj, kial
la mondo aspektas kaj funkcias tiel,
kaj ne alimaniere.
Ni do ekkonas, kiumaniere la
bestoj ricevis siajn karakterizajn
ecojn:
– Kiel la baleno ekhavis sian gorĝon.
– Kiel la kamelo ekhavis sian ĝibon.
– Kiel la rinocero ekhavis sian haŭton.
Tre interesaj estas ankaŭ rakontoj,
montrantaj vivon de niaj prauloj, kiuj ne
scipovis klare interkompreniĝi kaj devis
ŝanĝi tion:
– Kiel la unua letero estis skribita.
– Kiel la alfabeto estis farita.
Finante mi aldonos, ke ĉiuj rakontoj estas
ne nur fabeloj por infanoj, sed ankaŭ por
plenkreskuloj, ĉar ilia enhavo estas ne nur
amuza, sed ankaŭ saĝa, vekanta imagkapablon de infanoj.

Ekkonu mian urbon
pere de ĝia legendo
Konkurso ne nur por junaj legantoj.
Ĉi-numere mi proponas viziti la
la kuban urbon Matanzas, apud
kiu loĝas longdaŭra kunlaboranto
de nia revuo Juna Amiko José de
J. Campos Pacheco, esperantisto,
instruisto kaj ankaŭ verkisto:

L

i helpis al mi prepari la rubrikon.
Ni do prezentas al vi gravan kuban
urbon, la ĉefurbon de la samnoma
provinco Matanzas.
Unue per kelkaj informoj konatiĝu kun
la urbo. Klopodu trovi la menciitajn en la
teksto lokojn sur la mapo kaj poste tralegu
la legendojn kaj faru konkursajn taskojn.

Kio allogas min
en Matanzas?

Matanzas estas urbo, kiu elvokas miksitajn sentojn. Unua impreso povas esti,
ke vi vidas malzorgitan urbon, kaj poste,
kiam vi ĝin pli proksime ekkonos, vi ne
deziros forlasi ĝin.
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Matanzas estas tre grava urbo de Kubo,
la ĉefurbo de la provinco Matanzas. Ĝi
estas situanta inter du riveroj Yumuri
kaj San Juan. La urbo estis fondita en la
jaro 1693 de hispanoj. Tiam ĝi estis la sola
haveno, tra kiu estis eksportitaj bovoj,
kaj pro tio estis ĉi tie buĉejo. La nomo,
Matanzas signifas buĉado kaj supozeble ĝi
estas aludo al la buĉejo. Je la distanco de
32 km troviĝas unu el la plej belaj kubaj
plaĝoj – Varadero. En tiu loko multaj
kubanoj ŝatas ferii kaj eksterlandanoj viziti
ĝin ĉiun jaron.
Hodiaŭ Matanzas estas grava havena
urbo de Kubo. Ĉi tie estas situanta la sola
grava naftorafinejo, kaj ĉirkaŭ la urbo
troviĝas ankaŭ diversaj naftokampoj.
La koro de la urbo estas parko Parque de
la Libertad kaj ĉirkaŭ ĝi estas renovigitaj
konstruaĵoj, hoteloj kaj Muzeo de
Farmacio. En la orienta parto de la urbo
troviĝas la plej gravaj konstruaĵoj de la
urbo kaj turismaj allogaĵoj kiel la Teatro
Sauto, Palacio de Justicia aŭ la Muzeo de
Fajrobrigado (Museo de los Bomberos ).
Matanzas estas nomata la urbo de la
pontoj kaj Ateno de Kubo. Nur en la centro

de la urbo estas ses pontoj, kaj cetere en
la urbo troviĝas multaj piedpontetoj kaj
fervojaj viaduktoj. La plej impona ponto
estas Calle 22, konstruita sur la rivero
San Juan (sur la bildo).
Matanzas estas ankaŭ la urbo de
artistoj. En ĝi oni povas admiri multajn
malgrandajn metiejojn de skulptistoj
aŭ pentristoj. Enestas ankaŭ multaj
malgrandaj restoracietoj, en kiuj oni povas
rigardi verkojn de junaj kubaj pentristoj.
Vizitante Matanzas (Esperante Matanso)
vi nepre devas viziti la kavernon Bellamar

kaj Valle del Yumuri. La urbo estas ankaŭ
la loko de naskiĝo de muzikaj kaj dancaj
tradicioj. La kuba nacia danco El Danzon
estis kreita en Matanzas de Miguel Failde.
Tiu danco estis tre populara en la pasintaj
jarcentoj, sed nuntempe multaj junuloj
lernas danci ĝin en kulturdomo. De tiu
urbo devenas ankaŭ alia konata danco,
rumbo.
Sude de Matanzas troviĝas “La ciénaga
de Zapata", kie oni povas rigardi belajn
birdojn kaj ekzotikajn regionajn bestojn.

Indas viziti Trezorinsulon (La laguna
del Tesoro), la magian lokon, kie vi trovos
fantazian vilaĝeton, tre similan al tiu de
taino (legu Junan Amikon, dec. 2011) kaj
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vizitante tiun sudan regionon vi ekkonos
la vivon de la prauloj de kubanoj.
Matanzas estas urbo, kie oni kultivas
sukerkanojn, oranĝojn kaj legomojn. La
kuba kuirarto estas miksaĵo de influoj
el internaciaj kuirartoj, el la eŭropa,
afrika kaj karibia. Kubanoj uzas multajn
spicojn. Tradiciaj pladoj estas: ajiaco (supo
kun diverspecaj viandoj), coquito blanco
(deserto el pulpo de kokoso), ropa vieja
(dispecetigita bova viando kun rizo),
picadillo a la habanera (muelita sufita bova
viando kun cepoj kaj tomatoj). Kubanoj
ŝatas trinkaĵojn, faritajn surbaze de rumo:
mojito, cuba libre, havana special. Ili ankaŭ
aprecas lokan bieron Cristal. Populara
senalkohola trinkaĵo estas guarapo. Ĝin
oni preparas el freŝaj sukoj de sukerkano
kaj tropikaj fruktoj.
La loĝantoj de la urbo Matanzas estas
tre solidarecaj kaj amikemaj.
Esperanto aperis en Kubo komence de la
20-a jarcento. De la jaro 1959 kun granda
sukceso la lingvo komencis disvastiĝi
tra la tuta lando. En la jaro 1979 estis
kreita Kuba Esperanto-Asocio (KEA),
kiu en la jaro 1983 aliĝis al Universala
Esperanto-Asocio (UEA). La kunlaboro
inter la asocio kaj diversaj registaraj
institucioj ebligis gravajn sukcesojn,
kiel la eldonon de Esperantaj libroj pere
de la eldonejo José Marti, la semajnajn
radioelsendojn en Esperanto ĉe la Radio
Havano Kubo, la organizon de la 75-a kaj
95-a Universalaj Kongresoj, de Internacia
Junulara Kongreso en 1990 kaj 2010 (la
suba bildo), kaj kelkaj kulturfestivaloj,

seminarioj pri aplikado de Esperanto en
scienco kaj tekniko. En la jaro 1998 estis
realigita en la urbo Guantanamo la unua
nacia infanrenkontiĝo, en kiu partoprenis
infanoj preskaŭ el la tuta lando. La sekva
renkontiĝo okazis en Bajamo.
KEA organizas regulajn kaj korespondajn
kursojn de Esperanto. En la nacia sidejo
oni organizas seminariojn, laborrondojn,
konferencojn, en kiuj partoprenas ankaŭ
eksterlandaj gastoj.
En la jaro 2018 KEA gastigis la Tutamerikan Kongreson de Esperanto.
De la 18-a ĝis la 22-a de novembro 2015
KEA organizis sian 6-an Nacian Kongreson
en Havano.

Legendoj

José de Jesús Campos Pacheco preparis
kvar legendojn. La unua, Bajguana,
priskribas la monton ĉirkaŭ la urbo
Matanzas. Danke al la dua vi ekkonos la
praulojn de kubanoj kaj la tria legendo
pruvos, kiel forta estas la amo. Pri la forta
amo rakontas ankaŭ la kvara legendo,
kiu prezentas devenon de la belega plaĝo
Varadero.

Bajguana

En la malgranda popolo Jukajo, kie
estas nun la provinco Matanso, (hispane:
Matanzas) loĝis, amata de ĉiuj junuloj de sia
tribo, la bela Bajguana. La virinoj de la tribo
rimarkis, ke pro la alloga knabino la viroj
atentis nek terkultivadon nek fiŝkaptadon.
La tribestro decidis iri al la rivero
Kanimaro, por trovi la dion Bagua, ĉar tiu
certe helpos solvi la problemon. Bagua
donis magian fiŝon al la tribestro kaj
rekomendis fari per ĝi bongustan manĝaĵon
kaj regali per ĝi la knabinon. La knabino,
kiu kutimis ricevi donacojn, ne rimarkis la
danĝeron kaj konfide manĝis la bongustan
manĝaĵon.
Tiu kaŭzis ŝian duondormon. En sia
duondormo Bajguana serĉis rifuĝon en la
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Legu librojn – premioj – konkursoj

enirejo de sia Bohío (Bohío estas nomata la
kampara domo, farita el palmtabuloj, kun
tegmento el folioj de la palmo Guano) en
la supro de la monteto, tre proksime de la
maro.
Ĉirkaŭvolvita de la odoro de la floroj kaj
de la lunlumo, ŝia korpo transformiĝis iom
post iom en ŝtonan monton, kiu konservis
ŝian formon kaj ŝian nomon.
Bajguana estas ankoraŭ hodiaŭ la monto
en formo de la bela taina knabino Bajguana,
kiu ornamas gracie la pejzaĝon ĉirkaŭ la
urbo Matanso.

Tainoj, prauloj de kubanoj

Antaŭ pli ol kvincent jaroj, kiam la
hispanoj venis al Kubo, la tainoj vivis tie.
Iliaj domoj estis konstruitaj el krudaj
lingnotrunkoj kun tegmentoj el folioj de
guano-palmo.
Estis kvar specoj de domoj: barbarokoo
estis domo en akvo, konstruita sur palisoj;
bahareko estis domo, kies tegmento iras ĝis
la planko; kanejo estis granda ronda domo,
en kiu loĝis pluraj familioj, kaj bohío estis
rektangula domo por unu familio, kiun
kamparanoj ankoraŭ hodiaŭ havas en kelkaj
regionoj, kaj kiujn ili nomas ankaŭ bohío.
Ĉiuj domoj estis puraj kaj ornamitaj per
retoj kaj papagoj.
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La viroj ĉasis anasojn en la lagetoj.
Por tio ili metis kavan duonglobon
el la frukto guiro sur siajn kapojn,
kaj tiel, kiam la birdo haltis sur la
guiro, ili kaptis ĝin. Ili ĉasis ankaŭ
akacian raton, kiu estis besto kvazaŭ
grandega rato kaj kiu loĝas en arbo,
ĝia viando estis tre bongusta. Alia
manĝebla besto nomiĝis igvano.
De tempo al tempo la tainoj naĝis
al la maro per siaj boatoj, faritaj el
unu arba trunko, kiujn oni nomis
kanuoj. Ili uzis diversajn manierojn
por fiŝkapti. Unu maniero estis ĵeti el
la kanuo glufiŝon ligitan al ŝnuro, kaj
tiu glufiŝo algluiĝis al aliaj grandaj
fiŝoj aŭ al testudetoj, kiujn la kaptisto
per la ŝnuro altiris. Ili uzis ankaŭ
fiŝhokojn, faritajn el fiŝdorno, kaj ankaŭ
retojn. Alia maniero estis naĝi por akiri
krabojn kaj bukcenojn – grandajn helikojn.
La virinoj ŝpinis kotonojn kaj el tiuj
fadenoj nodis retojn por fiŝkapti, kaj ili uzis
ankaŭ por fari por si jupeton kiujn ili nomis
nagua. Ili preparis el manioko pansimilan
manĝaĵon, kiun ili nomis kasabe.
Ĉiuj homoj kulturis la teron. Ili semis
maizon, terpomojn, fazeolojn. Tainoj estis
tre laboremaj, ili faris sidilojn el ligno,
terakotajn vazojn, ostajn ornamaĵojn. Dum
festegoj ili dancis en rondo kaj kantis la
tiel nomataj areitojn, gvidate de instruisto,
kiun ili nomis tekina. Tiu dancado estis
akompanata de ligna tamburo nomata
najohuakan, ĉiuj ludis ankaŭ "batpilkon" per
pilko farita el rezino.
La tainoj faris variajn ceramikajn
kaserolojn, de etaj ĝis grandaj, de simplaj
ĝis bele ornamitaj ekzemple per figuroj de
bestokapoj en la teniloj. Ili prilaboris ilin
per fajro.
La tainoj komunikiĝis tra longaj distancoj
per karapaco de grandaj helikoj nomataj
bukcenoj. Tiuj bukcenoj havis interne
rozkoloran kaj brilan surfacon. La tainoj
elprenis kaj manĝis la internon de la
bukcenoj kaj poste fortranĉinte la eksteran
pinton, oni ricevadis blovinstrumenton,

Legu librojn – premioj – konkursoj
kiu transdonis laŭtajn sonojn al grandaj
distancoj.
La hispanaj konkerantoj detruis tiun
belan vivon de taina popolo

La rivero Kanimao

La kuraĝa militisto Kanimao kaj Cibajanjo, la filino de la tribestro Baguanao
vivis tre feliĉe ĉar ili amis unu la alian.
Iun tagon la gaja junulino Cibajanjo grave
malsaniĝis kaj neniu kuracisto de tiu
vilaĝo sciis kiel kuracis ŝin, eĉ ili ne konis
la kialon de tiu alta febro. Tiu alta febro
igis ŝin deliri.
La tribestro sciigis al la militisto ke li
vizitu saĝan kuraciston Macaoriĉjo, kiu
loĝas ĉe la riverbordo Jicabujaro, por ke
li kuracu la junulinon ĉar neniu alia en la
vilaĝo sukcesis.
Kiam Kanimao atingis la loĝejon de la
kuracisto, eksciis de li, ke lia fianĉino,
Cibajanjo resaniĝos, edziĝos kun li kaj
ili estos gepatroj... Tamen por tiu realiĝo
Kanimao devas rekompenci tiun helpon
al Dio Vesperto kaj do li devas pagi per
propra vivo. La militisto Kanimao aceptis
tiun kondiĉon kaj revenis hejmen kun
stranga planto kiu sanigis la junulinon.
Kanimao kaj Cibaranjo geedziĝis kaj
monatoj poste Kanimao eksciis, ke
lia edzino estas graveda kaj ke infano
naskiĝos printempe. La Dio Vesperto
plenumis sian promeson kaj nun Kanimao
devis plenumi sian promeson. Li do decidis
forlasi la vilaĝon sen adiaŭo de la amikoj
kaj familianoj. Li per la kanuo atingis
la centron de la rivero Jicabujaro kaj tie
li farante grandan salton ensaltis en la
riveron. Tiel la Dio Vesperto ricevis lian
animon kiel rekompencon.
Monatoj pasis, la filo de Kanimao kreskis
kaj ofte kun la patrino promenis apud la
rivero ĵetante akven la plej belajn florojn
de la regiono kaj la plej dolĉan mielon.
La loĝantaro de la cirkaŭaĵo de tiu rivero
komencis nomi ĝin Kanimao honore al tiu
kuraĝa militisto.
Tiu rivero troviĝas en la urbo Matanzas.

Ama donaco

Antaŭ multaj jarcentoj, antaŭ alveno
de la hispanaj konkerantoj, en la hodiaŭa
provinco Matanzas, troviĝis indiĝena
vilaĝo apud marbordo. En tiu vilaĝo loĝis
feliĉa juna paro, kiu geedziĝis kaj ege amis
unu la alian. Tiom granda estis ilia amo,
ke la junulo ĉiutage kunportis florojn
al sia edzino kaj la edzino kuiris por li
bongustan panmaniokon kasabe.
Dum kelkaj tagoj la junulo faris belegan
konkan kolĉenon, sekrete, por surprizi
sian edzinon per tiu donaco. Kiam la
kolĉeno estis preta, la junulo invitis sian
edzinon promeni ĉe la marbordo. Kiam
vesperiĝis, la junulino ricevis la donacon.
Ŝi estis feliĉa pro la donaco de sia amata
edzo. Tamen estis iu, kiu ne ŝatis feliĉajn
homojn… Tio estis envia, malbona Dio
Mabujo. Vidante feliĉon de la geedza paro
li tuj elvokis fortegan venton kun fulmo
kaj tondro. La uragano estis tiom forta, ke
maraj ondoj forprenis la geedzojn kaj ĵetis
ilin en la maron. Poste la maro fariĝis glata
kaj trankvila. La suno brilis.
Subite unu ondo kunportis la geedzan
paron sen vivo. Ili brakumis unu la alian. El
la konkoj de la donacita kolĉeno komencis
elŝutiĝi sablo, multe da sablo.
Fine la kolĉeno kaj la geedza paro
tranformiĝis en ŝaŭmon kaj la sablo formis
tre belan plaĝon. Ĝi nomiĝas Varadero.

LA KONKURSA TASKO estas jena:
Desegnu aŭ pentru bildo( j)n, kiu( j) bildforme prezentos kubajn legendojn.
Kreu ankaŭ po 5 demandoj al ĉiu legendo.
Kolorigu la bildon al la legendo
Bajguana de Danny Daniel Perera.
La konkursan taskon bonvolu sendi kun
viaj nomo, adreso kaj indiko “Konkurso
– legendo” ĝis la 30-a de majo 2021 al la
adreso: Europejskie Centrum Edukacji
Międzykulturowej, ul. Kołłątaja 26A,
PL- 50-007 Wrocław, Polska. La valorajn
premiojn fondis Eŭropa Centro de
Interkultura Edukado (pole: Europejskie
Centrum Edukacji Międzykulturowej).
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Luiza Carol

Travivi
fabelon

Komentoj pri Anĝelmonto,
eposo de Conrad Ferdinand Meyer;
elgermanigis Willy Nüesch, Berno,
Svislando 2010. Poezio tradukita.
74 paĝoj, 21 cm.
Tiu ĉi artikolo adresiĝas al
adoleskuloj kaj plenkreskuloj.

E

kkoni la legendojn de iu lando povas
esti unu el la plej bonaj manieroj por
ekkoni la esencan karakteron de la
lando.
La eposo Anĝelmonto baziĝas sur loka
legendo de la Alpmontara vilaĝo Engelberg
(Germanlingve la nomo de la vilaĝo
signifas Anĝelmonto), kiu situas en la svisa
kantono Obvaldo.
Tiu legendo diras, ke anĝeloj aŭdeblas
kelkfoje kantantaj en la alta apuda monto.
Kaj vere, kiam mi vizitis tiun vilaĝon kaj
admiris de tie frumatene la blankajn, orajn
kaj rozkolorajn nubojn de la montaro, mi
pensis, ke tio ja estus la pej taŭga kadro
por anĝela koruso…
Tamen la klimato de la kantono Obvaldo
estas ofte malamika dum printempo,
kiam povas okazi torentoj kaj inundoj.
Niatempe oni kontrolas pli kaj pli bone
la fluojn de la svisaj riveroj, do la risko
de inundoj malkreskis multe. Sed la loka
historio abundas je veraj rakontoj, samkiel
onidiroj kaj legendoj pri teruraj torentoj
kaj inundoj, okazintaj en tiu regiono.
La malfacila klimato de la alta Alpmontaro formis kuraĝajn kaj fortajn
homojn, pretajn helpi unu la aliajn, por
venki kune la defiojn de la vivo. Kaj
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ĝuste tian fortan admirindan
personecon oni povas admiri ĉe
Anĝela, la protagonisto de tiu
eposo.
Conrad Ferdinand Meyer,
la germanlingva aŭtoro de
Anĝelmonto, vivis en Svislando
dum la 19-a jarcento. Li verkis
valorajn historiajn romanojn,
lirismajn poemojn, baladojn kaj
longajn eposojn.
Anĝelmonto estas 74-paĝa eposo, kiu
strukturiĝas kiel versa historia romano,
enhavanta memorindajn lirismajn fragmentojn pri amo kaj pri la beleco de la
naturo, kaj rakontas pri pluraj mezepokaj
tragedioj, kvazaŭ temus pri sinsekvaj
malnovaj romantikaj baladoj.
La versimila tono, kiu taŭgus al akurata
historia romano, interplektiĝas kun
fantaziaj elementoj, kiuj taŭgus al balado.
Do en Anĝelmonto la aŭtoro uzas majstre
ĉiujn siajn buntajn kapablojn de verkado.
La historia fono de la eposo etendiĝas
dum pli-malpli la tuta 13-a jarcento,
inkluzivante jardekojn antaŭ kaj post

Recenzo
la jaro 1273, kiam okazis la kronigo de
Rudolfo la Unua, la fondinto de la fama
Habsburga dinastio.
Tri generacioj sinsekvas dum tiu longa
periodo, sed la rakonto fokusiĝas sur la
vivon de Anĝela, Alpmontara vilaĝanino,
kies sorton oni prezentas ekde ŝia naskiĝo
ĝis ŝia morto.
Krome, en la libro integriĝas ankoraŭ
kvin baladecaj rakontoj: la rakonto pri la
nobela sinjorino Juta, tiu pri la edzo de
Anĝela, tiu pri la gepatroj de Anĝela, tiu
pri la plej juna filo de Anĝela kaj tiu pri ŝia
plej aĝa filo. Ĉiu el tiuj unuopaj tragediaj
rakontoj povus konsistigi po unu apartan
baladon. Tamen ĉiu el ili havas gravan
rolon por la formado de la karaktero de
Anĝela, tiel ke la tuta eposo povus esti
konsiderata ankaŭ kiel vers-romano pri
maturiĝo de la protagonisto.
La eposo komenciĝas per la vizito de
monaĥo al la monaĥejo de la vilaĝo. Li
rakontas al la pordista monaĥino tute
strangan fantaziaĵon: li diras, ke li ĉeestis
propraokule la eŭforian momenton, kiam
la kantantaj anĝeloj kune kun Sankta

Engelberg, tradukata kiel Anĝelmonto,
estas agrabla montara urbo en la centro de
Svislando, en la kantono Obwalden, Obvaldo.

Cecilio ricevis inter si la ĵus mortintan
abaton… Post tiu fabeleca priskribo, la
monaĥo donas al la bonkora pordistino
tre etan knabinon, kiun, laŭ li, la anĝeloj
forgesis tie, kiam ili hastis leviĝi en la
ĉielon…
Indas rememori, ke tiu konversacio
okazis dum la mezepoko, kiam la homoj
inklinis fidi je legendoj kaj superstiĉoj pli
facile ol niatempe…
Ĉu la monaĥo mensogis? Ĉu la forpaso
de la abato emociigis lin tiom profunde,
ke li konfuzis sian fantazion kun la realo?
La respondojn al tiaj demandoj la aŭtoro
revelacios nur post multaj paĝoj. Por la
estonteco de tiu infaneto gravis tiam nur
tio, ke la monaĥinoj ja kredis je la miraklo,
kiun priskribis la monaĥo.
Tiel la knabino, kiu portis la nomon
Anĝela, restis en la monaĥejo kaj estis tie
edukita de bonkoraj amemaj monaĥinoj.
La pia kaj naiva pordistino zorgis pri
la knabino, kvazaŭ tiu estus ŝia infano.
La fabelo fare de la monaĥo, rakontita
ree kaj ree de la monaĥinoj dum multaj
jaroj, fariĝis la sola identeco, kiun Anĝela
konis. Tial la psikologio de Anĝela estis
tre malsimila al la kutima psikologio de
orfoj: ŝi neniam demandis pri siaj gepatroj,
ĉar ŝi konsideris sian devenon kiel ĉielan
miraklon…
Ŝi sentis ekde la frua aĝo scivolemon kaj
allogon al la alta montaro, kie laŭ onidiroj
la kantantaj anĝeloj lasis ŝin. Ŝi fariĝis
bela kaj ege bonkora, ĉiam deziranta agi
anĝelece, ĉar ĝuste tion la monaĥinoj
atendis de ŝi kaj ŝi mem tion atendis de si.
Laŭ instinkto, la adoleskuloj ofte strebas
simili la gepatrojn aŭ aliajn plenkreskulojn,
kiujn ili admiras. Sed Anĝela tute nature
strebis simili la anĝelojn, pri kiuj la
monaĥinoj ofte parolis…
Kien kondutis tiu nekutima psikologio
de infano kaj poste de adoleskulo?
Anĝela kreskis, nepreparita por alfronti
la malfacilecojn de la vivo ekster la muroj
de la monaĥejo. Ŝia idealo estis fariĝi
monaĥino kaj vivi la tutan vivon tie.
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Ŝia naiveco igis ŝin strebi tiom multe
eviti ajnan “pekon”, ke ŝi kulpigis sin eĉ
pro imaga peko: ŝi ne povis pardoni al
si la fakton, ke ŝi ne kapablis preventi
la sinmortigon de la malfeliĉa sinjorino
Juta, malgraŭ siaj bonaj intencoj. Pro tiu
senkiala sento de kulpo, ŝi supozis, ke ŝi
seniluziigis la monaĥinojn kaj pro honto ŝi
fuĝis al la proksima alta montaro.
Ekde tiu momento komenciĝas la vera
maturiĝo de Anĝela. La sincera amo de la
monaĥinoj estis forminta en ŝia animo
solidan moralan bazon, kiun ŝi konservis
la tutan vivon, kaj tio helpis ŝin venki
malfacilaĵojn.
En la alta montaro la naiva junulino
fariĝis bona edzino kaj amema patrino.
Ŝi vivis tre feliĉe dum kelkaj jaroj, ĝis ŝia
edzo mortis en akcidento. Poste Anĝela
transloĝiĝis en la vilaĝon kun siaj kvar
filoj, kiujn ŝi kreskigis digne pere de
sia diligenta honesta laboro. Ŝi gajnis la
fidon kaj estimon de la vilaĝanoj, danke
al sia bonkoreco kaj helpemo. Kaj subite,
kiam ŝi estis jam matura virino, Anĝela
malkovris la teruran sekreton pri sia vera
deveno: ambaŭ ŝiaj forpasintaj gepatroj
kulpis pri abomenindaj murdoj kaj multaj
malhonestaj agoj…
La ŝoko estintus kruela por ajna homo,
des pli por tiom puranima virino. Sed
Anĝela jam estis akirinta forton kaj
kuraĝon, tial ŝi alfrontis la veron per
admirinda saĝeco.
Ŝi komprenis, ke ŝi devas ege atente
zorgi pri siaj filoj, por bremsi ajnan
agresemon, kiun ili povus eventuale
heredi de la geavoj. Kaj ŝi ja sukcesis eduki
tre bone ĉiujn siajn kvar filojn, kiuj kreskis
kaj fariĝis honestaj civitanoj.
Korskua estas la sorto de la plej aĝa filo,
kies naturan agresemon Anĝela sukcesis
bremsi, instigante lin fariĝi soldato en la
armeo de la grafo Rudolfo
(la estonta Rudolfo la Unua de Habsburgo).
Saĝe, Anĝela turnis la bataleman temperamenton de la filo en la direkton
de digna soldata servo en armeo, kiu
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protektis lian landon. Tiu filo revenis
hejmen kiel matura respektinda homo kaj
finis sian vivon heroece, savante homajn
vivojn el granda inundo. Li gajnis grandan
dankon kaj admiron de la vilaĝanoj.
Aparte kortuŝa estas ankaŭ la sorto
de la plej juna filo, kiu iĝis ege talenta
skulptisto. Bedaŭrinde li forpasis junaĝe
pro nekuracebla malsano.
La lasta verko, kiun li skulptis, prezentis
la Virgulinon kun la mortinta Filo. En ĝi
oni rekonis la tristan vizaĝon de Anĝela
kaj lian propran vizaĝon. Tiel Anĝela
ricevis de sia plej juna filo eksterordinare
grandan pritakson, sed samtempe ŝi ege
suferis pro lia forpaso.
La vivo de Anĝela finiĝas per akcidento:
ŝi falas, dum ŝi supreniras la montaron,
por helpi kaj konsoli malfeliĉan vidvinon.
Sed, falante, ŝi sentas sin denove inter
anĝeloj, realigante sian infanecan
fantaziaĵon.
La eposo finiĝas per la vortoj de la
anĝeloj, kiuj aŭdiĝas en la menso de
Anĝela. Tiuj vortoj iel donas sencon al la
tuta vivo de la protagonisto:
“Ĉielinfan’ perdita estis, / Sed al ĉiel’
fidela restis, / Naskite de virin’ ĝi jen /
Konsciis tamen pri l’ deven’. / Ĝi hejmsopiris
en doloro, / Ĝi ploris kaj ĝi serĉis nin. /
Ni trovis ĝin kaj kun fervoro / Fuĝiga ni
forsavas ĝin.”
Ŝajnas, ke la “mensogo” de la bonkora
monaĥo (sed ĉu entute taŭgus nomi
“mensogo” tiom oportunan pedagogian
strategion?) efikis kiel miraklo. La tuta
eposo levas la valoron de bona edukado,
kiu kapablas superi nedezirindajn
instinktojn.
Mi legis tiun eposon kun granda
danko kaj admiro al la majstra versa
elgermanigo.
“Anĝelmonto” estas unu el la tre multaj
grandvaloraj tradukoj fare de la ege
talenta svisa tradukisto Willy Nüesch.
(Pri Willy Nüesch legeblas pli ĉe:
https://eo.wikipedia.org/wiki/
Willy_N%C3%BCesch)

Interkultura Mondo

Rubrikestro:
Elena Nadikova,
Esperanto-klubo “Betuleto”
Lernejo/Ŝkola 56,
pr. Traktorostroitelej, 38
RU-428028 Ĉeboksari, Rusio
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Aventuroj de Saĝa Steleto
kaj de la mirinda teamo – internacia
kunlaboro por amatora animacio
Saluton, karaj legantoj!

Interkultura mondo ĝojas pri la nova
renkontiĝo kaj deziras al ĉiuj sanon
kaj pacon!

J

a pandemio ankoraŭ daŭras, bedaŭrinde. Tamen la
homoj sendube venkos ĉiujn virusojn! Nia hodiaŭa
materialo tutcerte konvinkos vin pri tio. Ni proponas
tre interesan rakonton de nia kara samideanino el
Italio, Alessandra Madella (foto sur la kovrilo). En la
pasinta numero vi jam renkontis tiun nomon. Ĉi-foje ŝi
prezentos al vi sian novan hobion, kiu naskiĝis… – pro
pandemio kaj danke al Esperanto:
“Dum la pandemio de koronviruso homoj devas pasigi
multe da tempo hejme. La regula interago inter samideanoj
de la lokaj grupoj iĝis neebla. Pro tio esperantistoj ĉie en la
mondo komencis organizi internaciajn babilejojn, pli frue
ol aktivuloj de aliaj sociaj movadoj. Ankaŭ en mia urbo
Parmo, Italio, la loka Esperanto-grupo Giorgio Canuto
ne estis escepto. Ekzemple, ni tiel daŭrigis niajn ĝemelurbajn rilatojn kun Hérouville en Francio. Tamen la uzo de
komputilo ankaŭ evidentigis malegalecojn. Fakte, ne ĉiuj
anoj de la grupo posedas ĝin aŭ povas ĝin uzi en la tempo
de la renkontiĝoj. Ne ĉiuj posedas kameraojn aŭ bone
funkciantajn mikrofonojn. Precipe maljunuloj ne bone
scias kiel aktive interagi pere de retkunsida platformo.
Tiel fine suferas je izoliĝo eĉ anoj, kiuj regule partoprenis
en la ĉeestaj lecionoj de Esperanto, antaŭ la komenco de
la pandemio. Certe la sama situacio ripetiĝas en preskaŭ

Blanka Serpentino

Dsevod, la masko de Parmo

Dsevod kaj Ĵenja
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Joga Bubo

La caro de la krokodiloj

La ĉefino de la aligatoroj

La mirinda teamo
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ĉiuj Esperanto-kluboj de la mondo. Bona solvo,
kiun ni spertis en Parmo, povas esti kunlabori al
animaci-farado. Dank’ al tio, ĉiuj povas sekure kaj
sendanĝere partopreni en la komuna grupa celo
pere de Esperanto. Grupano post grupano registras
sian voĉon. Sed en la rezulta muntado ĉiuj voĉoj
vivas kune en la harmonio de la rakonto.
Krome, animacioj estas magneto por gejunuloj.
Ili volonte alproksimiĝas al Esperanto por la ŝanco
doni sian voĉon al animacia rolulo. Fakte, pli da
gejunuloj komencis lerni Esperanton interrete dum
la pandemio. Sed ofte ili ne volas havi rilatojn kun
lokaj grupoj. Animacio estas maniero malstreĉe
kaj plaĉe konstrui tiujn rilatojn kaj daŭrigi ilin
en la tempo pere de komuna projekto. Plie,
gejunuloj povas fiere montri la finan rezulton al
samklasanoj. Do, ĉiuj povas vidi, ke Esperanto
estas tute mojosa kaj konkrete utila lingvo. Precipe
interesa por junuloj estas la internacia kunlaboro
pere de animacio. Niaj Parmaj junuloj neniam vidis
persone nian amikinon Yevgeniya Amis, kiu loĝas
en Kanado. Sed ili multe ŝatis kunlabori en la sama
animacio kun ŝi. Espereble en la estonto ili havos
la ŝancon renkontiĝi persone. La samo okazis pri
Maximiliano Garcia, kiu sendis al ni sian voĉon
el Hispanio. En la vivo li estas la produktanto de
la projekto de la ekologia animacia filmo “Savu la
planedon kun Kungfua Kunikleto” [Interkultura
Mondo rakontis pri tiu nova kaj valora iniciato en la
numero 1/2021 de Juna Amiko, p. 32]. En la animacio
li ludas profesoron pri la eŭropa mezepoko kaj
parolas kiel protekti la naturon. Nia amikino Ĝoja
el Ĉinio eĉ proponis traduki la subtitolojn en la
ĉinan. Tio multe feliĉigis nin.
Nia 16-minuta animacia filmo nomiĝas “La aventuroj de Saĝa Steleto kaj de la Mirinda Teamo”. En
ĝi tri Esperantaj geamikoj – Saĝa Steleto, la ĉina
Verda Serpentino kaj Joga Bubo – luktas kontraŭ
la krokodiloj kaj Reĝino de la Nokto, por protekti
naturan kaj kulturan diversecon. La tuta animacio
videblas sur la kanalo UEAViva de Jutubo, kie ĝi
estis surretigita por festi la naskiĝdatrvenon de
la fama samideano Renato Corsetti: https://www.
yout ube.com / watch? v= 4mY kd HdyTfQ&t=236s
Mi desegnis la animacion tute sola pere de
programo libere elŝutebla el Interreto. Mi elŝutis
senpage ankaŭ ĉiujn aliajn programojn, kiujn mi
uzis por muntado kaj por la voĉ-dosieroj.

Interkultura Mondo
Certe multe da tempo estas necesa por vere
lerni uzi ilin. Multe da ideoj por pli interesa
animaci-farado venis al mi el tute hazardaj
eraroj. Mi registris la plej multon de la voĉoj
per la registra apo1 de mia saĝ-telefono. Do,
desegnemaj Esperantaj gejunuloj povas tute
facile fari la samon!
La tuta laboro estas tre kulture kaj persone
riĉiga. Homoj portis ne nur siajn voĉojn, sed
ankaŭ siajn historiojn. Ekzemple, nia amikino
Patrizia Rivaldi (foto sur la kovrilo) vere estas
spertulino kaj instruistino pri jogo. Do, ŝi ne nur
ludis la Jogan Bubon, sed ŝi helpis pripensi pli
interesan historion pri li. Yevgeniya – kiu ludis
la belegan, sed teruran reĝinon de la nokto –
same alportis siajn muzikajn konojn kaj ĉarman
kantadon. En la filmo oni ankaŭ vidas la reĝisoron
de la Kungfua Kunikleto, Miguel Herberg. Li
estas infano, kiu volas savi la planedon. Tiuj
historioj kaj scioj espereble igas la animacion eĉ
pli interesa kaj imitinda. Mi certe persone multe
lernis, farante ĝin.
Karaj legantoj, vi vidas, ke Esperanto ne nur
defendas niajn mondajn valoraĵojn. Ĝi eĉ... venkas
la pandemion! Ne medikamente, tamen morale
jes! Ĉu vi konsentas?
Do, karaj legantoj, lernu Esperanton kaj ĝuu
viajn hobiojn pere de ĝi!
Interkultura mondo esprimas koran dankon
al Alessandra Madella pro la disponigita
materialo.

Parmanoj

Parmigianino

Por lernemuloj:

Nivelo 1. Rerakontu la tekston (ĝian parton) laŭ
la alineoj.
Nivelo 2. Respondu la demandojn:
1. Kiu urbo en Francio havas ĝemel-urbajn rilatojn
kun naskiĝloko de Alessandra?
2. Al kiuj landoj apartenas la kunlaborantoj de tiu
animaci-grupo?
3. Kiel nomiĝas la filmo?
4. Nomu tri Esperantajn geamikojn – heroojn de
la filmo.
5. Kiun ĉefan konkludon vi faros el tiu teksto?

Nivelo 3. Rakontu, kiun hobion vi ŝatas pli kaj
kial?
1) Apo: Mallongigo por aplikaĵo, precipe uzata
pri poŝtelefonoj aŭ aliaj porteblaj aparatoj.

Reĝino de la nokto

Savu la planedon
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Legu

Mireille Grosjean

Legu kaj ordigu

(laŭ sugesto aperinta kadre de VEKI,
Virtuala Esperanto-Konferenco de ILEI 2020)

Trinki kaj ĝoji pri bona teo

(Metu la frazojn en ĝustan kaj racian vicordon)
Kiam la akvo bolas, mi verŝas ĝin en
la tason. Mi bezonas akvon, mi iras al la
kuirejo. Mi devas atendi, ĉar la teo estas
tro varma. Mia soifo malaperis. Mi sentas
soifon. Mi portas la tason al la kuirejo
kaj purigas ĝin. Mi bezonas tetason. Mi
elektas tespecon: verdan teon. Bedaŭrinde
mi estis sola por gustumi, trinki kaj ĝoji
pri mia teo… Mi deziras trinki tason da
teo. Tiam la teo donas sian guston al la
trinkaĵo. El la krano mi prenas akvon. Ion
mi devas trinki. Mi bruligus mian buŝon,
se mi trinkus tiun tre tre varman teon.
Mi enŝaltas la boligilon, kiu estas plena
je malvarma akvo. Nun mi povas finfine
trinki! Mi plenigas mian boligilon. Tiam
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茶

la saketo malsekiĝas, pleniĝas per varma
akvo. Kia ĝojo, kia plezuro! Baldaŭ la
akvo bolas. Post kvin minutoj la teo iom
malvarmiĝis. Mi prenas mian tetason kaj
metas en ĝin la saketon kun verda teo.
Baldaŭ la taso estas malplena.

SOLVO: Mi sentas soifon. Ion mi devas
trinki. Mi deziras trinki tason da teo. Mi
elektas tespecon: verdan teon. Mi bezonas
akvon, mi iras al la kuirejo. El la krano mi
prenas akvon. Mi plenigas mian boligilon.
Mi enŝaltas la boligilon, kiu estas plena je
malvarma akvo. Baldaŭ la akvo bolas. Mi
bezonas tetason. Mi prenas mian tetason
kaj metas en ĝin la saketon kun verda teo.
Kiam la akvo bolas, mi verŝas
ĝin en la tason. Tiam la saketo
malsekiĝas, pleniĝas per
varma akvo. Tiam la teo donas
sian guston al la trinkaĵo.
Mi devas atendi, ĉar la teo
estas tro varma. Mi bruligus
mian buŝon, se mi trinkus
tiun tre tre varman teon.
Post kvin minutoj la teo iom
malvarmiĝis. Nun mi povas
finfine trinki! Kia ĝojo, kia
plezuro ! Baldaŭ la taso estas
malplena. Mia soifo malaperis.
Mi portas la tason al la kuirejo
kaj purigas ĝin. Bedaŭrinde
mi estis sola por gustumi,
trinki kaj ĝoji pri mia teo…

Mitologio

Martin Ptasiński

Lutki: fabelaj
hometoj el la
Spree-arbaro

Pasintfoje mi prezentis al vi la
legendon pri la serpenta reĝo,
kiu en la soraba mitologio ludas
gravan rolon. Ĉi-foje vi konatiĝos
kun la hometoj, sorabe Lutki: aliaj
fabelaj estaĵoj, kiuj en la soraba
fabelmondo estas same gravaj.

I

li estis malgrandaj, ĉiam malsataj,
prunteprenis ilojn de la homoj, kaj
havis tre strangan parolmanieron: jen
la ĉefaj trajtoj de tiu stranga popolo de
etaj homoj, kiu vivis en la Spree-arbaro
kaj malsupra Luzacio antaŭ la alveno de la
kristanismo en tiun mitoplenan regionon.
Por la “normalaj" homoj Lutki (hometoj)
estis ĉiutagaj akompanantoj, kvankam
ankaŭ iomete streĉigaj. Fojfoje ekzemple
ili “prunteprenadis" ilojn kaj aparatojn el
kamparana posedaĵo, kaj ili estis ankaŭ
iomete (tro) manĝegemaj. Nur kuminon
ili ne ŝatis. Pro tio la homoj bakis siajn
panojn ĉiam kun iomete da kumino, ĉar

tiel la Lutki ne formanĝis ĝin. Sed ĝenerale
Lutki estis bonnaturaj kaj ne damaĝis la
homojn. Ilia parolmaniero estis stranga: ili
ĉiam neis ĉion, do ekzemple ili diris
“mi ne volas ne manĝi panon" por esprimi,
ke ili ja volas manĝi panon. Foje tiu
komplika esprimmaniero vere malfaciligis
la interkompreniĝon kun homoj, sed la
kunvivado de homoj kaj la Lutki estis tamen
tre paca. Iliaj loĝlokoj troviĝis sub la tero, kaj
ili ĉiam venis surfacen, kiam la kamparanoj
plugis la kampojn tro profunde.
Laŭdire ili forlasis Luzacion kaj la Spreearbaron post alveno de kristanismo en
tiun regionon. La kialo estis tre simpla: ili
ne povis elteni la laŭtan sonoriladon de la
novaj preĝejoj. Komence ili planis detrui la
sonorilojn, sed la iloj por detrui ilin estis aŭ
tro pezaj por la hometoj, aŭ la preĝejturoj
estis tro altaj por ili. Ili ne vidis alian solvon
ol forlasi Luzacion kaj la Spree-arbaron.
La legendo diras, ke ili migris suden, al
Bohemio. Kaj tie, en Bohemio, manĝaĵoj kun
kumino ĝis hodiaŭ estas tre popularaj...
Laŭdire malmultaj tamen restis en la
Spree-arbaro: kelkaj homoj asertas, ke ili
daŭre vivas ie ĉirkaŭ la antikva fortikaĵo de
la Spree-arbara “ĉefurbo" Bórkowy. Kiam
arkeologoj ekzemple komencis fosi ie en
Luzacio, la soraboj neniel volis subteni tiun
agadon, ĉar ili ne volis ĝeni la restintajn
tie Lutki-ojn. Kaj kiam la sciencistoj trovis
antikvajn potojn kaj similajn objektojn sub
la luzacia tero, la soraboj tion tuj akceptis
kiel pruvon, ke Lutki-oj ekzistis kaj daŭre
ekzistas en Luzacio. En la soraba konscienco
almenaŭ ili daŭre estas absolute prezentaj!
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Statuo pri akvoviro en la soraba ĉefurbo Cottbus/Chóśebuz. Foto: la aŭtoro.

La soraba
akvoviro

Inter la multaj legendoj kaj mitoj
de la soraba popolo en Luzacio
(sudorienta Germanio) gravas
ankaŭ la legendo pri la akvoviro.

N

e mirigas, ke mita figuro, ligita
kun akvo, ludas gravan rolon en
Luzacio – en la soraba (kiu estas
slava lingvo) tiu regiono nomiĝas Łužica
aŭ Łužyca, kio en la praslava signifas
“marĉolando": la nordan parton de
Luzacio kovras la vasta Spree-arbaro –
pra-arbaro, kiun trafluas multegaj apudaj
riveretoj kaj kanaloj de la rivero Spree.
La suda, pli montareta parto de Luzacio,
enhavas amason da pitoreskaj lagetoj.
Luzacio do ofertas multajn tre konvenajn
loĝeblecojn por iu, kies natura ĉirkaŭaĵo
konsistas el akvo.
Kompreneble ĉiuj magiaj povoj de la
akvoviro koncentriĝas ĉirkaŭ la akvo:
se super iu lago fulmotondras, aŭ la
akvo maltrankvilas, tiam kompreneble
la akvoviro kulpas. Se en printempo la
akvo de riveroj altiĝas, ĝi signifas, ke la
akvoviro finis sian dumvintran dormon
kaj nun, tute malsata, denove aktivas. Kaj
tiam estas precipe danĝere por infanoj: se
la akvoviro malsatas, oni ne tro proksime
iru al akvobordo! Ofte li fortimigas la
infanojn, por ke ili ne tro proksimiĝu al
sia reĝejo. Sed se la infanoj tamen kuraĝas,
li tiros ilin al grundo de la akvaĵo. Oni
ankaŭ ne tuŝu la belajn aktiniojn1, ĉar la
akvoviro malŝategas kaj eluzas la homan
scivolemon. Foje la akvoviro sidas ankaŭ
ĉe la bordo de lagoj aŭ riveroj kaj fumante
pipon trinkas vinon. Li ne ĝenerale estas
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malbona estaĵo; li nur ne ŝatas scivolemon
kaj malatentemon. Kun la vilaĝanoj,
kiuj respektas liajn makulojn, li havas
bonan interrilaton. Li foje eĉ helpas la
malriĉulojn kaj ege ŝatas muzikon kaj
kartludojn kun ebriaj vilaĝanoj. Li tamen
ne tro bele aspektas: li estas dikega, ofte
tute senvesta, kaj pro sia vivado en la akvo
kompreneble havas tre multajn surhaŭtajn
faltojn2. Malgraŭ sia aspekto la akvoviro
tamen ne estas fraŭlo: laŭ la legendo
li havas belan edzinon kaj eĉ pli belajn
filinojn, kiuj ofte aperas dum vilaĝfestoj.
Kiam la knaboj estas trinkintaj la unuan
bieron aŭ vinon, la filinoj de la akvoviro
ekdancas kun ili...

1) Aktinio: “mar-rozo" sur koralaj ŝtonoj.

2) Falto: Haŭt-sulketo.

Fervojo

Stefan MacGill

Fervojoj
al la savo!

La tero estas minacata de klimata
ŝanĝo kaj globa varmigo. Tio
okazas pro troa kreo de gasoj
kiel karbon-dioksido (CO2) kaj
metano (CH4).

T

ransporto kontribuas je ĉ. 8 % al tiu
poluado, kaj el tio la kontribuo de
fervojoj tre modestas. Trajnoj estas
popersone duoble pli efikaj ol aŭtoj kaj ĝis
dekoble pli medi-amikaj ol aviadiloj.
Fervojoj ja bezonas energion. Komence
la vaporaj lokomotivoj akiris sian energion
el la bruligo de karbo. Dizelaj lokomotivoj
bezonas dizelan brulaĵon. Ambaŭ estas
fosiliaj energi-formoj kaj ili malpurigas la
aeron kaj kontribuas al la tuttera varmigo.
Uzo de elektro pli bonas – la lokomotivoj
mem ne eligas toksajn gasojn. La poluado
okazas en lokoj for de homaj loĝlokoj.
Por ke elektrizita fervojo vere estu mediamika, gravas, ke la elektro estu kreita per
renovigeblaj energifontoj: akvo-energio
(el generatoroj en digoj), vent-energio (el
ventmueliloj) aŭ suna energio (el sunpanelaj instalaĵoj). Elektrizita fervojo
bezonas mastojn kaj dratojn (vidu la bildon),
kiuj multe kostas por pretigi. Tial oni ne
elektrizas liniojn kun malmulta trafiko.
Alternativoj por tia elektrizado nun evoluas.
Por nelongaj linioj kun modesta trafiko
eblas akiri bateriajn trajnojn aŭ hidrogenajn
trajnojn. Dum ni atendas progreson pri
tiuj teknologioj, la uzo de hibridaj trajnoj
eblas. Ili utilas por linioj kun
elektraj dratoj por parto de
ilia vojo, sed ne por la tuto. Do,
foje ili uzas la elektron, poste
ili uzas dizelan motoron, kiu
troviĝas en la trajno mem.
Por enurba transporto oni

reenkondukas modernajn tramojn. Ili estas
malaltplankaj por faciligi la eniron kaj eliron
por rulseĝuloj, personoj kun infanĉaroj kaj
homoj kun malfacilo grimpi ŝtupojn. La
tramoj ne ĉiam bezonas dratojn, ĉar la uzo
de tramoj kun bateriaj solvoj ĉiam pli oftas.
En lokoj kun historia graveco, ne necesas
konstrui la dratojn.
Aviadiloj ĉiam havos rolon por flugoj
super maroj, sed por vojaĝoj malpli ol mil
kilometraj, modernaj tagaj trajnoj donas
pli puran solvon. Per noktaj trajnoj tio
validas ĝis distancoj de 1500 km – ekzemple
Parizo-Romo, Parizo-Madrido, LondonoBerlino. La aŭstraj fervojoj restis aktivaj en
la nokto-trajna merkato, sed nun aliaj landoj
reenkondukas ilin kaj eĉ mendas novajn
dorm-vagonojn. Ĉinio havas la plej grandan
reton de altrapidaj trajnoj, kun grandaj
kapacitoj. Nun ili eĉ planas long-distancajn
trajnojn sen radoj, kiuj uzas magnetan
leviĝon, unue inter Pekino kaj Shenzhen
(2200 km) kaj poste ĝis Ŝanhajo (pliaj 1500
km). Ĝis nun tiuj magnetaj linioj havis nur
mallongajn liniojn.
Se vi legos ĉi tiun artikolon, vi povos pli
facile solvi la postan krucenigmon! Entute la
fervojoj povos kaj devos kreski por proponi
pli efikan, komfortan vojaĝadon kaj kontraŭi
la damaĝon de klimata ŝanĝo.
La artikolo estas pretigita surbaze de
prezentaĵo en la 67-a seminario pri
Aktivula Maturigo (AMO), kiu okazis
virtuale en oktobro 2020, organizita
en Slovakio, kun la nomo KAEST.

VORT-KLARIGOJ

Baterioj: Elektraj piloj kun energio por
posta uzo. Damaĝo: Malprofito kun malbona efiko. Kapacito: La eblo enpreni
multajn personojn. Mediamika: Kun bona trakto de
la naturo kaj la ĉirkaŭaĵo por
homoj. Minacata: en danĝero.
Poluado: media malpurigo.
Toksa: veneniga, malsaniga.
Troviĝas: estas lokita.
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LASTE, la absolute spektakla tria etaĝo

Krucenigmo
JA12 Trajnkruc
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La rubrikon
prizorgas:

15

Vertikale i

1. Movoforto: ‘Ni devas uzi pageblajn
formojn de _________ por transporto,
18
19
20
21
kaj plej grave, ke ili estu renovigeblaj’. (7)
2. Lokomotivo Elektra (mallongigo 2).
22
23
3. Komenco: Devas okazi
___________ de konscio pri la riskoj de
Horizontale !
Horizontale
g___________ ilin. (9)
1. Por grandigi la efikecon de fervojoj oni devas
klimata ŝanĝo. (5)
9. Monŝpara. ‘Per lerta planado kaj justa kalkulado, la kosto de fervoja solvo povas esti _______’. (2-4)
1.
Por
grandigi
la
efikecon
de
fervojoj
oni
4. Survoje al maro sude la Usono kaj Kubo
10. La kosto de fervojoj por longaj distancoj kun grandaj ŝargoj povas esti inter la tri___no de kamiona
uzado kaj la dek
___no de aviadiloj. (2)
devas
___________
ilin. (9)
norde de Kolombio kaj Venezuelo. (7).
11. Veturadon. ‘Ni kuraĝigu la _____ per noktaj trajnoj!’ (6)
9. Monŝpara. ‘Per lerta planado kaj justa
12. Rego-sistemo. Elektraj trajnoj havas grandan sencon, nur se ekzistas ________ de karbon-neŭtrala
5. Surrelan elektran veturilon. ‘Urboj pli
maniero krei la bezonatan
(6) de fervoja solvo povas
kalkulado,
laelektron.
kosto
14. La germana fervojo proklamis ke iliaj altrapidaj trajnoj ICE estu duoble pli rapida ___ aŭtomobiloj, kajkaj pli enkondukas _______ solvon por
esti
_______’.
(2-4)
duone de
la rapideco de aviadilo. (2)
mildigi la trafikajn ŝtopiĝojn'. (6)
16. . La formo de la tero. ‘Fervojoj ludas grandan rolon en la mildigo de _______ varmigo. Ni protektu la
10.
kosto
teron deLa
klimata
ŝanĝo’. (5)de fervojoj por longaj
6: Baza grava inventaĵo, kiu gravegas
distancoj
kun
grandaj
ŝargoj
18. Iuspeca. ‘Per bateriaj
trajnoj
videblas ____ alternativa
solvopovas
por nelojngajesti
vojaĝoj en malĉefaj linioj.
(2)
por
transporto. Esceptoj estas aloŝipoj,
inter
la tri___no de kamiona uzado kaj la
19. Fervojaj profesiuloj kaj subtenantoj jam _______ la atingojn de Ĉinio. (5)
ŝvebŝipoj,
balonoj kaj veturiloj en la filmoj
dek
___no
de
aviadiloj.
(2)
22. Kun K scion, kun M pagrimedon, kun T muzikan sonon, kun Z pantalontenilon. (4)
Star
Wars.
(4)
23. Devas _____ pli medi-amika solvo ol la uzo de dizelaj trajnoj. (4)
11.
Veturadon. ‘Ni kuraĝigu la _____ per
7. Regiono. Ĉinio lanĉis ambician transnoktaj trajnoj!’ (6)
portan planon: Tio estas ‘La ____ kaj Vojo
12. Rego-sistemo. Elektraj trajnoj
Iniciato’. (4)
havas grandan sencon, nur se ekzistas
8. Malvira sufikso. (2)
________ de karbon-neŭtrala maniero
krei la bezonatan elektron. (6)
13. Vigleco. ‘Finfine multaj registaroj nun
14. La germana fervojo proklamis ke iliaj
per granda ____o kreas planojn
por limigi
pandemio (4).
altrapidaj trajnoj ICE estu duoble pli rapidaj
la uzon de fosiliaj brulaĵoj: karbo,
oleo
kaj
13. Portado de masko ne povas ____ vin
___ aŭtomobiloj, kaj duone de la rapideco
eĉ natura gaso’. (4 R)
14. Senenergieco. Unu el la simptomoj d
de aviadilo. (2)
Ordo (mallongigo 2)
15. Ni pensu pri la kvalito de15.laOficiala
mondo,
16. La formo de la tero. ‘Fervojoj ludas
kiun ni volas ______ al la sekva
(R) = uzu nur la radikon.
grandan rolon en la mildigo de _______
generacio. (4)
varmigo. Ni protektu la teron de klimata
17. Erare (prepozicio). ‘Ĉe ___planitaj
ŝanĝo’. (5)
Tiu infana ludo serĉata en 7 vertikale
konas ĝin en via lando? Kiu estas ĝia no
projektoj , la kostoj kaj malfruiĝoj
18. Iuspeca. ‘Per bateriaj trajnoj videblas
kreskegas'.
(3)
____ alternativa solvo por nelongaj
20. Pri tiuj eraroj oni povas nur levi la
vojaĝoj en malĉefaj linioj’. (2)
manojn kaj krii: “___”. (2) Solvo por la sekva nume
19. Fervojaj profesiuloj kaj subtenantoj jam
_______ la atingojn de Ĉinio. (5)
21. Kun tiaj problemaj
V A K C I
N O
projektoj, la planado
I
M U N E C O
22. Kun K scion, kun M pagrimedon, kun T
R A R A S
O
devas esti daŭre
muzikan sonon, kun Z pantalontenilon. (4)
U T A
T
S I
C I
L I
O
modif__a.
(2)
23. Devas _____ pli medi-amika solvo ol
O R I
G A M O
la uzo de dizelaj trajnoj. (4)
Solvo el la antaŭa numero: N O T I C O
16

17

38 / juna amiko

KIE aboneblas Juna Amiko?

Landaj Reprezentantoj – Perantoj de Juna Amiko

Aŭstralio: Aŭstralia Esperanto-Asocio, G. P. O. Box 2122 Melbourne 3001; info@
esperanto.org.au. Aŭstrio: Leopold Patek, Martinstr. 104/38, AT-3400 Klosterneuburg;
aon.913548977@aon.at. Belgio: Flandra Esperanto-Ligo, Lange Beeldekensstraat 169,
BE-2000 Antwerpen; financoj@fel.esperanto.be. Brazilo: Brazila Esperanto-Ligo, SDS
Bl. P 36, Ed. Venâncio III, sala 303, BR 70393-902 Brasília-DF; belabutiko@esperanto.org.
br. Britio: Esperanto Association of Britain, Esperanto House, Station Rd, Barlaston,
Stoke-on-Trent ST12 9DE; eab@esperanto.org.uk. Bulgario: Mariana P. Evlogieva, PK
973, BG-1000 Sofia; mrvp@interpres.org; ilei@espereto.com. Ĉeĥio: Pavel Polnický,
Lidická 939/11, CZ-290 01 Poděbrady III.; polnickypavel@seznam.cz; cea.polnicky@quick.
cz. Ĉilio: Héctor Campos Grez, Casilla 231 Curico; strigo@esperanto.cl. Ĉinio: Gong
Xiaofeng, School of Environmental and Chemical Engineering, Nanchang University,
Nanchang, CN-330031; arko.gong@qq.com. Danio: Arne Casper, Bryggervangen 70
4 tv, DK-2100 København; arnecasper@yahoo.com. Estonio: Ahto Siimson, Russa
tee 2, Liu, Audru vald, EE-88302 Pärnumaa; ahto.siimson@esperanto.ee. Finnlando:
Paula Niinikorpi, Rusthollintie 6 as 10, FI-28430 Pori; paula.niinikorpi@gmail.com.
Francio: Unuiĝo Franca por Esperanto, 4bis, rue de la Cerisaie, FR-75004 Paris;
esperantofrance@esperanto.org.net. Germanio: Esperanto-Buchversand, Dr. Wolfgang
Schwanzer, Pfarrer-Seeger-Str. 9, DE-55129 Mainz; wolfgang.schwanzer@esperanto.
de. Germanio: Zsófia Kóródy, Interkultura Centro Herzberg, Grubenhagenstr. 6,
DE-37412 Herzberg am Harz; zsofia.korody@esperanto.de. Hispanio: Pedro Garrote,
Apartado 119 Esperanto, ES-47080 Valladolid; Kataluna Esperanto-Asocio, Apartat
1008, ES-08200 Sabadell, sandra@esperanto.cat. Hungario: Jozsef Nemeth, Fo u.
41/5, HU-8531 Ihász; jozefo.nemeth@gmail.com (por superaj membroj de ILEI); Stefan
MacGill; stefan.macgill@gmail.com (por simplaj abonoj). Islando: Islanda EsperantoAsocio, Pósthólf 1081, Skolavorðustigur 6B, IS-101 Reykjavík; esperanto@isl.is. Israelo:
Gian Piero Savio, Rehov Menora 13/4, IL-5349007 Givatajim; saviogp@netvision.net.il;
esperantisto@live.com. Italio: Luigia Oberrauch Madella, via Prampolini 8, IT-43122
Parma; silkovojo@aliceposta.it. Japanio: Japana Esperanto-Instituto, Japana filio
de ILE, JP-162-0042 Tokyo-to, Sinzyuku-ku, Waseda-mati 12-3; esperanto@jei.or.jp.
Kroatio: Marija Belošević, Sveti Duh 130, HR-10000 Zagreb; marija@hes-keu.hr. Kubo:
Kuba Esperanto-Asocio, Apartado Postal 5120, CU-10500 La Habana 2. Litovio: Litovia
Esperanto-Asocio, ab/k 167, LT-3000 Kaunas; irenaa@takas.lt. No-Zelando: David Ryan,
PO Box 3867, Wellington 6140, ryangomez@xtra.co.nz. Pakistano: Jawaid Eahsan,
P.O. Box 26, PK-60000 Multan. Pollando: Magdalena Tatara, Grzegorzecka 74/4, PL31-559 Kraków; mtatara@gmail.com. Portugalio: Portugala Esperanto-Asocio, Rua Dr.
Joao Couto 6. R/C A, PT-1500 Lisboa; asocio@esperanto.pt. Rumanio: Ioan Crâncău,
B-dul Bucureşti 5/53, RO-430281 Baia Mare. Rusio: Halina Gorecka, ab. ja. 1205, RU236039 Kaliningrad; sezonoj@mail.ru. Slovakio: Peter Baláž, Víťazná 840/67A, SK-958
04 Partizánske; petro@ikso.net. Slovenio: Višnja Branković, Via Parini 5 IT-34 129
Trieste. Sud-Afriko: Colin Beckford, C2 Plaza Hill 3, Bower Road, ZA-7800 Wynberg.
Svedio: Sten Svenonius, fidinda@outlook.com. Svislando: Christoph Scheidegger,
Im Schleedom 6, CH-4224 Nenzlingen; ch_scheidegger@bluewin.ch. Tajvano: Reza
Kheirkhah, No. 105, Chung Ching Road, Pingtung, 900-73; rezamenhof@yahoo.com.
Togo: Koffi Gbeglo, B. P. 13169, Lome; esp.togo@cafe.tg. Usono: Esperanto-USA, 91-J
Auburn St #1248, Portland ME 04103; eusa@esperanto-usa.org. Por vidhandikapuloj:
Vjaĉeslav Suslov; gloro59@yandex.ru. Mendojn eblas sendi ankaŭ al ilei.oficejo@gmail.com.
majo 2021 / 39

