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Turka Stelo

nro 079

julio 2022
La revueto de la turka esperantistaro

Montrealo invitas vin al la 107‑a Universala Kongreso 

de Esperanto! 6‑13‑a de aŭgusto 2022, UQAM: 

Universitato de Kebekio en Montrealo (Université du 

Québec à Montréal), konstruaĵo DeSève (320 St 

Catherine St E, Montreal, Quebec H2X 1L7).

La Montreala UK estis prokrastita de 2020 al 2022 pro 

la tutmonda sanitara krizo. La LKK forte kredas, ke la 

eldono 2022 estos eĉ pli bona kaj bela ol planita por 

2020! 

La Dua Bulteno ĉe: h ps://uea.org/kongresoj 

Jam alvenis la monato julio kaj ni prezentas al vi 

nian julian numeroon (#79). En ĝi estas diversaj kaj 

tre interesaj tekstoj por via legado.

En la angulo Tempo Sigelita nia amiko Konuralp 

verkis tre interesan artikolon pri la aktoro John 

Malkovich. Mi ĉiumonate lernas ion novan de tiu 

angulo. 

Nia kara kontribuanto Laimundas Abromas sendis 

tre amuzan rakonton ʺIomete pri la vivo de mia 

familioʺ. Mi vere ĝuis ĝin legante. 

En la angulo Facilaj artikoloj el FACILA.UEA.ORG 

retejo estas tre bela teksto de Renato Corse i: ʺFacilas 

diri ʹneŭtralecoʹ. Malfacilas esti neŭtralaʺ.

Viktoro Pajuk sendis al ni fragmenton el bela 

tradukaĵo de la romano Roksolana la rakonto de 

Ĥurem Sultan la edzino de la otomana sultano 

Sulejmano la Glora, verkita de Paŭlo ZAHREBELNIJ 

kaj esperantigita de Ĵenja AMIS.

Bonan legadon al ĉiuj !

SALUTON,

613a de aŭgusto 2022
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Ni atendas leterojn el niaj geamikoj
Nia revueto atendas leterojn el niaj geamikoj!
Ni invitas ĉiujn geamikojn, ambaŭ turkoj kaj fremduloj, skribi kaj sendi al ni siajn opiniojn pri nia 

revueto, pri Esperanto kaj pri aliaj aferoj kiel memoroj, reĉenzoj de libroj jam legitaj, vojaĝoj, 

kongresoj, ŝercoj ktp. Ni aperigos ilin en nia revueto. Bonvolu aldoni vian nomon, aĝon, urbon kaj 

landon. Nia kontaktadreso estas:  vasilkadifeli@gmail.com

La redaktanto ne respondecas pri la subskribitaj aŭ republikigitaj artikoloj.

Enhavtabelo Kursoj

Malfermo    1

Enhavtabelo    2

Kursoj    2

La Nigra Urbo     2

Sumoo    3

UEA    3

TEJO    3

Leteroj de niaj legantoj    4

Sopir' al amato    4

Tempo Sigelita     5

Mia nomo estas Ruĝo (parto 3)    6

La aventuroj de Glano en la Lando de... (15)    8

Iomete el la vivo de mia familio  11

Bildoj el la historio de la Esperanta Literaturo  12

Kataj historioj  13

Ezoko  14

El la literaturaj paĝoj de MAS  14

Recenzo: Sed Nur Fragmento  16

Optimisma limeriko  16

Misteroj  Elpensita aŭ vera? (9)  17

La Polino  parto 9   18

Aĉa vento  19

Facilaj artikoloj el UEA.FACILA.ORG retejo  19

Humura Hajko  21

Malĝoja Rakonto pri kato  21

Ĝojiga Jubileo  22

La rakonto pri blanka serpento  24

Esperanto Tago 26072022  24

Ŝercoj  25

Krucvortenigmo    25

Unua Legolibro  parto 4  26

EKRA2021  Poezio  Citruso  27

Poemo de Caterina Parca  27

Roksolana  28

Solvo de la krucvortenigmo  30

Facilaj rakontoj  32

La Nigra Urbo
Aperis libere elŝutebla elektronika formo de romano 

"La Nigra Urbo" esperantigita de László Pásztor (1940

2021). La poemojn esperantigis, la tekstofidelecon 

atentis, lingve korektis laŭ la konsiloj de la kontrolanto 

kaj la klarigojn aldonis Adrienne Pásztor. Lingve 

kontrolis Rob Moerbeek.

"La Nigra Urbo" (hungare "A Fekete Város") estas 

historia romano de la hungara verkisto Kolomano 

Mikszáth.

Jen ligilo por elŝuti ĝian pdf version: 

https://mek.oszk.hu/22700/22763/

Aŭ pli rekte el: 

https://mek.oszk.hu/22700/22763/22763.pdf

Ĉe Burdur Mehmet Âkif Ersoy Universitato 

okazas Esperantolingvokurso nome 

"Esperanto Dili" kiel oficiala registrita 

universitata kurso elektebla de studentoj el diversaj 

fakultatoj. La kurson gvidas la unviersitata matematika 

instruisto Utku Gürdal. Al la kurso aliĝis 15 studentoj.

https://edukado.net/kursejo?kid=27360

mailto: vasilkadifeli@gmail.com
https://mek.oszk.hu/22700/22763/
https://mek.oszk.hu/22700/22763/22763.pdf
https://edukado.net/kursejo?kid=27268
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(20220606)

Remalfermo de 

kandidatiĝoj al la 

Estraro de TEJO

La Elekta Komisiono de TEJO 

alvokas denove por kandidatoj al 

la sekva estraro, aparte al 

kandidatoj, kiuj identigas sin ne

vire. Ricevinte ok kandidatiĝojn ĝis 

la unua limdato, ni rimarkas 

signifan mankon de genra ekvilibro 

kaj ankaŭ mankon de interesitoj pri 

la fakoj Edukado  [...]

(20220602)

TEJO is looking for a ESC 

volunteer in Rotterdam! (2022

2023)

As part of the European Solidarity 

Corps, TEJO invites you to 

become a fulltime volunteer in our 

Central Office in Rotterdam, the 

Netherlands. Being a volunteer 

doesn’t only mean contributing to 

the wellbeing of the organisation, 

but it is  [...]

(20220527)

Centoj da numeroj de Kontakto 

kaj TEJO Tutmonde alireblaj 

libere

Post longa laboro, ĉiuj malnovaj 

numeroj de Kontakto kaj TEJO 

Tutmonde nun estas libere alireblaj 

en la reto! Oni nun povas libere 

legi 443 skanitajn numerojn de 

junularaj Esperantorevuoj, ekde 

1963, kaj en tiuj miloj da paĝoj oni 

povas  [...]

Nro 1043 (20220621)

Tutmonda Arbo

Plantado: sezono 

por plantado kaj 

donacalvoko

Tutmonda ArboPlantado (TAP) 

estas kampanjo de UEA 

komenciĝinta fine de 2020 kun la 

celo plantigi minimume 1000 

arbojn ĝis 2030 en ĉiuj kontinentoj. 

TAP ekis okaze de la Monda 

Festivalo de  [...]

Nro 1042 (20220613)

Partoprenu UKon: alvoko por 

volontuloj en Montrealo, 2022

La subtena laboro de volontuloj 

estas nemalhavebla por asocioj 

kiel UEA kaj ankaŭ por la 

Universala Kongreso. Se vi pretas 

kunlabori kiel volontulo por la  [...]

Nro 1041 (20220606)

Mesaĝo de UEA al UN kaj civila 

socio okaze de la Monda Tago 

de Rifuĝintoj, 20 junio 2022

[ Mesaĝo sendita al UN. Kun 

afabla peto republikigi ĝin en viaj 

lokaj kaj landaj gazetoj, Esperantaj 

kaj neesperantistaj, plusendi al  

[...]

Nro 1040 (20220605)

Mesaĝo de UEA okaze de la 

Monda Tago de la Medio, 5 junio 

2022

Antaŭ 50 jaroj, en 1972, la 

internacia politiko pri medio 

sukcesis atingi solidan kolektivan 

direkton pro la okazigo de la 

Konferenco pri la  [...]

Nro 1039 (20220604)

Verku por la revuo Monato kaj 

ricevu abonon al la revuo kaj 

TEJOmembriĝon

Por instigi pli da junuloj ekverki en 

Esperanto, MONATO kunlabore 

kun TEJO lanĉas novan 

konkurson.  [...]

Sumoo

Sumoo estas japana 

tradicia lukto. Ĉiun jaron 

okazas 6 konkursoj en 

neparaj monatoj: 

januaro, marto, majo, julio, 

septembro, kaj novembro. Unu 

konkurso daŭros 15 tagojn.

EsperantoSumoo

EsperantoSumoo estis elpensita 

por ke esperantistoj legu 

esperantajn librojn. Dum la tempo, 

kiam dikaj sumooistoj luktas en 

Japanio, ni esperantistoj legas 

esperantajn librojn. Antaŭ la 

aranĝo ni elektas libron, kiun ni 

legos kaj decidas kiom da paĝoj ni 

legos ĉiutage. Se ni plenumas nian 

tagan taskon, ni havas unu 

venkon. Tiamaniere ni luktadas 15 

tagojn. Sumooistoj en Japanio 

luktas kontraŭ aliaj luktistoj, sed ni 

esperantistoj luktas nur kontraŭ 

malfortoj de sia propra personeco.

La julia Sumoo okazos inter la 

10a kaj la 24a de julio



Nia retejo:

http://www.esperantosumoo.pl/

Sumoo en Vikipedio: 

https://eo.wikipedia.org/wiki/

Internacia_EsperantoSumoo

Fejsbuko: 

https://www.facebook.com/

groups/759066970888217/?

fref=ts

EsperantoSumoo UEA TEJO

https://uea.org/aktuale/komunikoj/2022/Tutmonda-Arbo-Plantado-sezono-por-plantado-kaj-donacalvoko
https://uea.org/aktuale/komunikoj/2022/Partoprenu-UK-on-alvoko-por-volontuloj-en-Montrealo-2022
https://uea.org/aktuale/komunikoj/2022/Mesagxo-de-UEA-al-UN-kaj-civila-socio-okaze-de-la-Monda-Tago-de-Rifugxintoj-20-junio-2022
https://uea.org/aktuale/komunikoj/2022/Mesagxo-de-UEA-okaze-de-la-Monda-Tago-de-la-Medio-5-junio-2022
https://uea.org/aktuale/komunikoj/2022/Verku-por-la-revuo-Monato-kaj-ricevu-abonon-al-la-revuo-kaj-TEJO-membrigxon
https://www.tejo.org/en/estrarotejoremalf/
https://www.tejo.org/en/volontuloj2023/
https://www.tejo.org/en/centoj-da-numeroj-de-kontakto-kaj-tejo-tutmonde-alireblaj-libere/
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Leteroj de niaj legantoj
Kara,

Mi ĵus ricevis la numeron 78an de Turka 

Stelo kaj tuj trarigardis ĝin. Mi estas vere 

impresita pri la varieco kaj multeco de la 

enhavo. Kvankam mi komprenas literaturon kiel bovo 

muzikon, mi ne povas ne gratuli vin, kiu sukcesis doni 

paroleblecon al tuta grupo da talentaj tradukistoj kaj 

verkistoj.

Via fidela leganto almenaŭ de ĉiuj titoloj!

Renato Corsetti el Britio

Saluton kara,

Dankon pro la bela revuo – kaj sinceran 

gratulon!

Reciproke mi sendas al vi du revuojn, kiuj 

naskiĝas en mia komputilo kaj en mia urba presejo. Vi 

rajtas uzi iujn erojn el ili, indikonte la fonton.

Amike salutas

Stano Marcek el Slovakio

Hola karaj,

Gratulojn por la nova numero de TS lanĉita 

fine de ĉi majo, antaŭ la someraj feriadoj. 

Certe ĝi plurilaksigos nin ĉiujn, kiuj kondukas 

maltrankvile la sangumajn batalojn en Ukrainio, parto 

de Malnova Kontinento, najbaro de granda Turkio. 

Ĉiam senlaca, diligenta, zorgema, vi elektis temojn 

interesajn kaj bonkvalitajn kontribuaĵojn, kiel fragmento 

el la verko de la mondfama Orhan Pamuk, la rakonto 

Hundoj, ne laste ankaŭ romanfragmenton el aŭtoro de 

mia malgranda lando. Tre interesa estis la priskribo de 

"La Insulo de Serpentoj" de antikva aŭtoro. Min 

atentigis la artikolo de Roland Platteau pri la graveco 

de sociologio. Ĉio tio pliigis la intereson ankaŭ de 

albanaj esperantistoj. 

Dankon! Amike, 

Bardhyl Selimi el Albanio

Estimata, koran dankon pro vica riĉenhava 

nro de la "Turka Stelo". Bunta 

reprezentantaro de multaj kulturoj kaj 

literaturoj, kiel greka, turka, malta.., pardonu, 

ke mi ne ĉion menciis. Aŭtoris famaj Eistoj, kaj ne nur. 

Supera numero! Mi ege bedaŭras pro la forpaso de 

Vangelis, mi komencis aŭskulti liajn verkaĵojn de pr. 

1972. 

Viktoro Pajuk el Usono

Karaj,

Mi tutkore dankas pro la lasta numero 078 

(junio 2022) de Turka Stelo. Ĝi kiel čiam 

estas alloga. Mi kun plezuro legas ĝin. Mi ĵus 

finis mian novan rakonton pri mia familia vivo. Mi 

esperas, ke ĝi estos leginda.

Kun amikaj salutoj via 

Laimundas Abromas el Litovio

Sopir' al amato tradukis kaj sendis Gajo el Ĉinio

春怨 / 伊州歌
          ( 唐)  金昌绪

打起黄莺儿，莫教枝上啼。
啼时惊妾梦，不得到辽西。

verkita de Jin Changxu

(Tangdinastio)

1)

Fibird' flugu for 

de branĉ' ! El sonĝ' vi 

ĝenos min per  kri' 

kaj l' amon en kor' ! 

2)

Pelu l' birdon for, 

ke ne kriu ĝi 

sur branĉo! Pro l' kri' 

mia amsonĝ' for ! 

3)

Depelu  l' fibirdon for de ĉi!

kaj lasu surbranĉe miskrii ne al ĝi!

mi volas enfali belsonĝon vojaĝi

landlimon kaj ĵeti  min al li.

_____

Klarigo:

1: Tangdinastio angle:Tang 

Dynasty) PK 618907 en la ĉina 

historio, daŭre de 289 jaroj.

2: Ĉi poemo de tiutempa poeto Jin 

Changxu, estas priskribo, ke juna 

virino kun koramareco kaj ampasio 

en landinterno tagnokte sopiregas 

pri sia amato, kiu soldatiĝas kaj 

defendas ĉe la forfora landlimo.

Iutage, ŝi estis sonĝanta vojaĝadon 

al la limloko por renkontiĝi kun sia 

korkarulo, sed subita birda kriado 

interrompis al ŝi la amsonĝon 

antaŭ ol ŝi atingos la cellokon. Do 

vekiĝinte ŝi frapante la 

branĉon forpelis la 

birdon kun korplendo 

kaj kolereto, sekve 

naskiĝis ĉi tiu fama 

poemo.

Aŭ pli verŝajne, eblis, ke ŝi  per 

servistino forpeligis birdon antaŭ ol 

ŝi estis enlitiĝonta.

tradukita de Gajo Li Chuanhua

el Ĉinio



Turka Stelo  ●   julio 2022 5

TEMPO SIGELITA verkis kaj sendis Konuralp Sunal el Turkio
JOHN MALKOVICH

KALVA SED KUN HAROJ / MIL UNU VIZAĜA

 Kio estas via sekreto? Iuj ludantoj restas 

"malgrandaj" dum siaj tutaj vivoj. Malmultaj el ili fariĝas 

gigantoj kiel vi sur la granda ekrano... Kio ĝi estas? Ĉu 

ĝi estas speciala talento kun kiu vi naskiĝis aŭ ĉu ĝi 

estas io lernata?

 Mi pensas, ke multaj aferoj estas bonŝanco. Ĝi 

estas tiel simpla. Kompreneble ankaŭ gravas talento 

kaj multe da laboro. Sed ĝis iu punkto. Rigardu ĉirkaŭ 

vi, estas multaj vere talentaj homoj, kiuj aŭ estas 

senlaboruloj aŭ ne povis partopreni en projekton kiel ili 

deziris. Ili neniam havis la ŝancon labori kun la ĝustaj 

homoj. Tio ne estas ilia kulpo, sed ĉar ne okazis 

koincido. Mi kredas, ke multaj aferoj fakte ne havas 

klarigon, sed ĝi estas pura sorto. Mi nur povas diri al vi, 

ke estas homoj, kiujn la fotilo ŝatas kaj aliaj, kiujn 

malŝatas.

 Kiujn ĝi ŝatas? Ĝi certe ŝatas vin!

 Jes, ĝi amas min. Sed mi havas teatran fonon, 

mi estis trejnita kiel sceneja aktoro. Kaj mia vera hejmo 

estas la teatro. Mia situacio estas la jena: unue mi 

estas pianisto, poste mi lernis ludi la violonon. Sed mi 

neniam konsideris la violonon kiel mia ĉefa 

instrumento, mi nur iel sukcesis ludi ĝin. Tamen mi 

estas konata en la tuta mondo kiel violonisto.

 Ĉu vere, kino neniam estis via vera intereso?

 Ne. Ĉar kino ŝajnas al mi grafikaĵo, dum teatro 

estas pentrado. Gravega tempo, gravega peno. 

Mi unue konatiĝis kun John Malkovich en la filmo 

“Danĝeraj Rilatoj”. Kvankam li havis teatran kaj kinan 

fonon antaŭe, mi pensas, ke la monda kino 

spektantaro konatiĝis kun li pere de ĉi tiu filmo. 

Karisma viro kun peruko. Demona karaktero, kun 

malrapida parolo. Poste, mi vidis lin vestiĝi per tre 

malsamaj roloj, kaj en la kinejo, kaj en la televido. En 

kelkaj de ili kalva, en aliaj kun peruko, kiuj estis lerte 

metita sur lia kapo... Kalva en filmoj kiel “Ripley's 

Game”, “Being John Malkovich”, “Bird Box”, “Cross 

Bones”; kun peruko en filmoj kiel “Danĝeraj rilatoj”, 

“Mary Reilly”, “Klimt”, “La viro en fera masko” ktp...

Malkovich denove pruvis, ke la arto de aktorado 

estas vestiĝi en milkajunu vestoj en la fotografa 

ekspozicio, kiun li faris kun Sandra Miller, titolita 

"Malkovich, Malkovich, Malkovich: Omaĝo al fotografiaj 

majstroj". Mi pensas, ke Marilyn Monroe estis la plej 

malaspekta portreto de la aktoro, kiu pozis vestite kiel 

diversaj inaj aŭ viraj famuloj. Sed la aliaj estas tre 

sukcesaj kaj agrablaj. Krome, en kino kaj 

teatro, estas ne nur fiksitaj kaj imititaj 

bildoj, sed ankaŭ roluloj, kiujn vi inspiras. 

Kurioze, Malkovich gajnis la admiron de la 

publiko desegnante tre malsamajn 

komponaĵojn per sia preskaŭ senkonscia 

voĉo. Li ankaŭ diras, ke li malamas sian voĉon en la 

intervjuo, kiun li faris kun ĵurnalistino Ayşe Arman, kiun 

mi citis komence. Cetere, mi devas diri, ke la aktoro 

venis al Istanbulo en diversaj tempoj, foje por vojaĝi kaj 

foje por filmi reklaman filmon. Li trovas ĉi tiun kaosan 

urbon, kiun ni, Istanbulanoj, kutime malamas, tre 

ekscitigan. En la sama intervjuo li diras:

“Mi vere amas ĉi tiun urbon. Ĝia rakontoplena 

historio ekscitigas min. Ĝi estas nostalgia kaj kaosa. Ĝi 

enhavas ĉion.” (Hürriyet – februaro 2015)

Li faris mallongan konatigan filmon por St. Regis 

hotelo ĉe Maĉka najbarejo en Istanbulo. Ankaŭ, la 13

an de marto 2020, dum la tempo de kronviruso, kiel 

parto de lia spektaklo nomita "The Music Critic 

Show" (la kritika muzika spektaklo), li vizitis la 

urbestron de 

Istanbulo Ekrem 

İmamoğlu antaŭ 

ol li sursceniĝis 

en Lütfi Kırdar 

Anatolia 

Auditorio en 

Istanbulo. Li 

vere amas ĉi 

tiun urbon. Ni 

scias pro lia 

intervjuo, kiun li faris kun entreprenisto İzzet Capa, ke 

de tempo al tempo li sekrete vizitis Istanbulon. Krome, 

unu el la signoj de lia karaktero estas tio, kion li diris en 

unu punkto de ĉi tiu intervjuo:

 Mi iras nenien kun antaŭjuĝoj en mia kapo. Kaj 

post kiam mi iras, mi ĉiam evitas fari ĝeneralaĵojn 

surbaze de tio, kion mi vidis. Ne nur en Istanbulo, mi 

ankaŭ loĝis en Francio ekzakte dum 20 jaroj. Sed vi 

ankoraŭ ne povas aŭdi ian komenton de mi pri la 

franca kulturo. Ĉar tio, kion mi legas kaj kion mi 

spertas, ĉiam povas konflikti unu kun la alia.

 Vi diras, ke vi ne farus komenton, sed laŭ Guglo 

vi diris pri la francoj ke: "Ili respondos al vi antaŭ ol vi 

finos vian frazon"...

 (Ridante) Efektive, mi diris tion pli por parizanoj. 

Sed ĉu ĉiu parizano estas tia? Kompreneble ne... Tial >>31
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Mia nomo estas Ruĝo (parto 3) romano de Orhan Pamuk

3. MI, LA HUNDO

iel vi povas sendube diri, karaj amikoj, miaj 

kanindentoj estas tiel longaj kaj pikaj, ke ili 

apenaŭ taŭgas en mian buŝon. Mi scias, ke ĉi tio 

donas al mi minacan aspekton, sed ĝi plaĉas al mi. 

Rimarkante la grandecon de miaj dentoj, viandisto iam 

arogante diris "Mia Dio, ĝi tute ne estas hundo, ĝi estas 

apro!"

Mi mordis lin tiel forte en la kruro, ke miaj kanin

dentoj sinkis rekte tra sia grasa karno ĝis la malmoleco 

de lia femuro. Por hundo, vi ja komprenas, ke nenio 

estas pli kontentiga ol sinki la dentojn en la karnon de 

mizera malamiko avide dum instinkta kolero. Kiam tia 

okazo prezentiĝas, tio estas, kiam mia viktimo, kiu 

meritas esti mordita, stulte kaj senscie preterpasas 

min, miaj okuloj brilas, mia kapo kirliĝas kaj miaj dentoj 

doloretas per sopiro mordi kaj grumblo komencas 

elveni el mia gorĝo sen mia kompreno.

Mi estas hundo, kaj, ĉar vi homoj estas malpli 

raciaj bestoj ol mi, vi pensas, "Hundoj ne parolas." 

Tamen, vi ŝajnas kredi je rakonton en kiu kadavroj 

parolas kaj karakteroj uzas vortojn, kiujn ili eble neniel  

scias. Hundoj ja parolas, sed nur al tiuj, kiuj scipovas 

aŭskulti.

Iam, antaŭ tre longe, en malproksima lando, en 

unu el la plej larĝaj moskejoj en provinca loko, ni diru, 

ke ĝi nomiĝis Bayazid moskejo, alvenis aroganta 

imamo ¹. Estas eble konvene kaŝi lian nomon, do mi 

nomos lin "Nusret hoĝao ²", sed kial mi kaŝu ion pli: tiu 

viro ja estis dikkapa kleriko, Tamen ju pli malplena estis 

lia kapo, des pli potenca estis lia lango en parolado. 

Ĉiu vendrede, li tiom alte vigligis sian komunumon, ke 

ili ploradis ĝis siaj okuloj malsekiĝis, 

svenis kaj malbonfartis. Sed ne 

miskomprenu min, li neniam ploris tiel, 

kiel la aliaj predikistoj, kiuj ankaŭ havis 

potencan langon, tute male, kiam la 

komunumo ploradis kaj kriadis, eĉ lia palpebro ne 

tremis, sed li daŭre  parolis riproĉante ilin. Eble ili tiel 

ŝatis esti riproĉataj, ke la laboristoj de la sultano, la 

ĝardenistoj, la halvaofaristoj ³, la lakeoj,  la anoj de la 

malsupra klaso, kaj eĉ aliaj predikistoj kiel li, ĉiuj fariĝis 

sklavoj de li. Nu, ĉar ĉi tiu viro ja ne estis hundo, kaj ĉar 

li ankaŭ estis homo, kiu suĉis malvarman lakton ⁴  kaj 

pro tio li estis ema erari; do li perdis la sencojn kaj 

vidis, ke timigi la homojn havas pli da plezurigan  

guston ol nur plorigi ilin, kaj plue estis pli da pano en ĉi 

tiu laboro; do li eĉ kuraĝis elparoli la jenon:

"La sola kialo por la altiĝantaj prezoj, la plago kaj 

militaj malvenkoj estas nia forgesado de Islamo de la 

tempo de nia Glora Profeto kaj fali al la influo de aliaj 

libroj kaj malveraĵoj, kiujn ni taksas kiel Islamo. Ĉu en 

tiu tempo okazis legado por glori la naskiĝon de nia 

profeto? Ĉu estis funebrado en la kvardeka tago de la 

mortinto? Ĉu estis la kutimo prepari kaj disdoni halvaon 

kaj dolĉajn frititajn pastojn je la animo de la mortinto? 

Ĉu estis kanta recitado de la Glora Korano? Ĉu oni 

grimpis al la minareton por legi la preĝon en la formo 

de kanto kaj fanfaroni pri onia bona scipovo de la 

araba? Nuntempe homoj iras al la cemeterioj por preĝi 

kaj peti helpon de la mortintoj. Homoj vizitas tombojn 

de sanktuloj kaj kliniĝas kaj preĝas je la ŝtonon ĝuste 

tiel, kiel paganoj. Ili ligas pecojn de ŝtofo sur la tombo, 

kaj dediĉas promesojn al la mortinto kontraŭ 

repacigojn. Ĉu tiam estis klerikoj kiuj instruis ĉiujn ĉi? 

Ibn Arabi, la intelekta mentoro de tiuj sektoj, fariĝis 

pekulo ĵurante, ke la nekredanta faraono mortis kiel 

kredanto. La derviŝoj, mevlevianoj, halvetianoj, 

kalenderanoj ⁶, ĉiuj, kiuj ludas muzikon kaj legas la 

Gloran Koranon, kaj poste dancas kune kun knaboj kaj 

pretendas, ke ili preĝas, ili ĉiuj estas nekredantoj. Ni 

devas detrui la derviŝejojn, iliajn fundamentojn ni devas 

fosi ĝis sep ulnojn profunde, kaj la grundo elfosita 

devas esti elĵetita en la maron, por ke oni povu preĝi en 

tiaj lokoj.”

Mi aŭdis, ke ĉi tiu Nusret hoĝao, tirante la aferon 

eĉ pli fore kaj ŝpruĉante ŝaŭmojn de salivo el sia buŝo 

diris: "Ha, miaj sindonemaj kredantoj! Trinkado de kafo 

estas absoluta peko! Nia Glora Profeto ne trinkis kafon 

ĉar li sciis, ke ĝi malakrigas la intelekton, kaŭzas 

ulcerojn, hernion kaj malfekundecon; li komprenis, ke 

kafo estis nenio krom la ruzo de Diablo. Kafejoj 

nuntempe estas lokoj de vivplezuristoj kaj kie plezur

K
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serĉantaj riĉuloj iras kaj sidas genuo kontraŭ genuo, 

kaj faras ĉiujn malĉastaĵojn; fakte, antaŭ la derviŝejoj 

oni devas fermi kaj malpermesi tiujn kafejojn. Ĉu 

malriĉuloj havas sufiĉan monon por trinki kafon? Viroj 

vizitadas ĉi tiujn lokojn, ebrias kun kafo kaj perdas ĉiun 

kontrolon de siaj mensoj; ili ĉi tie aŭskultas kaj kredas 

je tio, kion hundoj kaj hundaĉoj diras. Sed tiuj, kiuj 

malbenas min kaj nian religion, ili estas la veraj 

miksrasaj hundaĉoj” .

Kun via permeso, mi ŝatus respondi al tiu lasta 

komento de tiu predikisto. Ja estas vero ke tiuj haĝuloj 

⁶, hoĝaoj, predikistoj malŝatas hundojn.  Miaopinie, la 

tuta afero koncernas nian respektatan Profeton 

Mohamedon, sur kiu estu paco kaj beno, kiu eltranĉis 

la baskon de sia robo sur kiu estis dormanta kato, kaj 

ne volis veki ĝin. Montrante ĉi tiun elegantan konduton 

de Li kontraŭ la kato, kaj dirante ke Li ne montris la 

saman konduton al ni, la hundoj, kaj ĉar ĉiuj, eĉ la plej 

stulta viro, scias nian eternan batalon kun tiu 

sendankema kreitaĵo, ili provas aserti, ke nia Profeto 

fakte malŝatis hundojn. La penso, ke ni malpurigos la 

riton de purigado de tiuj, kiuj prepariĝas por preĝo 

estas la kialo, ke oni ne permesas nin eniri la kortojn 

de moskejoj, kaj pro tio, la batadojn ni ricevis dum 

jarcentoj per la balailoj, kiujn svingas la kortistoj, estas 

tute kalumnia konduto, kiu fakte rezultas el la erara 

interpetado de tiu rakonto.

Permesu min rememorigu vin la suraon ⁷ ”Kehf” 

aŭ “La kaverno”, unu el la plej belaj ĉapitroj de la Glora 

Korano. Mi rememorigas tiun, ne ĉar mi suspektas, ke 

estas homoj kiuj neniam legis la Koranon inter ni en ĉi 

tiu bela kafejo, sed ĉar mi volas refreŝigi viajn 

memorojn: Ĉi tiu surao rakontas pri la sep knaboj, kiuj 

kreskis kaj laciĝis de la vivo inter paganoj kaj forfuĝis 

en kavernon nomita Eshabi Kehf ⁸, kie ili enfalis en 

profundan dormon. Alaho sigelis iliajn orelojn kaj tiel ili 

dormis dum tricent naŭ  jarojn. Kiam ili vekiĝis, unu el 

ili eliris la kavernon por aĉeti ion, kaj pro siaj moneroj, 

kiuj ne plu validis, li komprenis, ke ili ne plu estis en la 

sama tempo: tio ilin ege mirigis. Ĉi tiu surao sagace 

priskribas la homan aligecon al Alaho, Liajn miraklojn, 

la paseman naturon de tempo, kaj la profundan 

plezuron de dormo, kaj kvankam ĝi ne estas mia rajto, 

permesu al mi rememorigi vin pri la dekoka verso, kiu 

mencias la hundon, kiu ripozis ĉe la buŝo de la 

kaverno, kie la sep junuloj ekdormis. Evidente, iu ajn 

estus fiera se lia nomo aperus en la Korano. Estante 

hundo mi fieras pri tiu surao, kaj mi volas esprimi mian 

deziron, ke Alaho helpu reakirigi la sencojn de iu ajn, 

ĉefe de Erzurumanoj, kiuj nomas siajn malamikojn 

hundo aŭ miksrasa hundaĉo.

Do tiam, kio estas la reala kialo de tiu malamikeco 

al hundoj? Kial vi persistas diri, ke hundoj estas 

malpuraj, kaj purigas ĉiun angulon de via hejmo se 

hundo eniras en ĝi? Kial vi kredas, ke tiuj, kiuj tuŝas nin 

perdas sian preĝan purecon? Se via kaftano ⁹ frotas 

kontraŭ nia malseketa felo, kial vi insistas lavi vian 

kaftanon sep fojojn kiel frenezaj virinoj? Nur satanistoj 

povus disvastigi mensogon pri kiam hundo lekas poton, 

la poto devas esti forĵetita aŭ restanita. Nur eble, jes, la 

katoj...

Kiam homoj forlasis siajn vilaĝojn, kamparon, kaj 

la nomadan vivon, kaj migris al urboj ŝafhundoj 

postrestis en la vilaĝoj; tiam ni la hundoj fariĝis 

malpuraj.  Antaŭ islamo unu el la dek du monatoj estis 

la monato de hundo. Sed nun oni konsideras hundojn 

malbona aŭguro. Mi ne volas malĝojigi miajn karajn 

amikojn, kiuj en tiu vespera horo volas eltiri iom da 

moralo kaj taktiko el la rakonto de miaj problemoj, mia 

kolero estas al tiu estimata hoĝao, kiu atakas niajn 

kafejojn.

Kion vi opinius, se mi dirus, ke estas duboj pri la 

patro de tiu Nusret el Erzurum? Kaj eble oni diris al mi 

“Kia hundo vi estas? Vi atakas la respektindan klerikon 

ĉar via mastro estas rakontisto en kafejo antaŭ 

pendanta bildo kaj volas protekti lin, huŝ! Ne, mi tute ne 

atakas lin. Mi estas granda admiranto de niaj kafejoj. 

Ĉu vi scias, ke mi ne malgajas, ke mia portreto estis 

farita sur tia malmultekosta papero aŭ ke mi estas 

kvarpieda besto, sed mi bedaŭras, ke mi ne povas sidi 

kiel homo kaj havi tason da kafo kun vi. Ni mortos por 

nia kafo kaj niaj kafeoj. Sed kio estas tio? Rigardu, mia 

mastro donas kafon al mi el la kafujo. Sed ĉu bildoj 

trinkas kafon? Ne diru tion. Vidu la hundo trinkas feliĉe 

la kafon.

Ho, bone, mi ĝuis tion, ĝi varmigis mian korpon, ĝi 

akrigis mian vidkapablon, malfermis mian cerbon kaj 

rigardu kion mi memoris. Ĉu vi scias kion alian krom 

rulaĵojn de ĉinaj silkoj, kaj ĉinajn porcelanojn ornamitaj 

per bluaj floroj sendis la venecia Doĝo al la filino de nia 

respektinda sultano, sultanino Nurhayat? Frankan 

ludeman hundinon kun hararo pli milda ol silko kaj la 

felo de zibelo. Tiu hundino estis tiel dorlotita, ke ŝi eĉ 

havis veston el ruĝa silko. Mi tion scias ĉar unu el miaj 

amikoj seksumis kun ŝi. Ŝi eĉ ne povis seksumi sen tiu 

ruĝa vesto. En ĉi tiu franka ¹⁰ lando ĉiuj hundoj portas 

tiajn vestojn. Mi aŭdis, ke tie iu ĝentila kaj bone edukita 

venecia virino vidis nudan hundon – aŭ eble ŝi vidis 

ĝian seksorganon, mi ne estas certa pri tio – ĉiuokaze, 

ŝi kriegis: "Mia kara Dio, la hundo estas nuda!" kaj ŝi tuj 

svenis kaj falis surteren.

En la landoj de nekredantaj frankoj, la tiel nomata 

eŭropanoj, ĉiu hundo havas posedanton. Ĉi tiuj 

kompatindaj bestoj paradas en la stratoj trenitaj per 

ĉenoj ĉirkaŭ iliaj koloj, kiel la plej mizeraj de la sklavoj. 

Tiuj frankoj devigas la kompatindajn bestojn eniri iliajn 
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hejmojn kaj eĉ dormi en iliaj litoj. Hundoj ne rajtas 

interflari kaj seksumi unu kun la alia, kaj ili eĉ ne povas 

promeni en paroj. En tiu malestiminda stato, en ĉenoj, 

ili povas nenion fari krom rigardadi unu la alian de 

malproksime, kiam ili estas sur la strato. Ni, la hundoj, 

en la startoj de Istanbulo vagadas libere en aroj  kaj 

komunumoj, kaj povas minaci homojn sen havi 

posedantojn, ni  povas kurbiĝi en varman angulon aŭ 

sub ombron kaj etendiĝante dormi en paco, ni fekas 

kie ajn ni volas kaj mordas kiun ajn ni volas, tiuj estas 

aferoj ke eŭropanoj ne povas kompreni. Ĉu eble pro 

tio, tiuj Erzurumanoj kontraŭstaras homojn, kiu ĵetas 

viandpecojn por nutri nin kontraŭ dia favoro, kaj ankaŭ 

kontraŭstaras la formadon de fondaĵoj por ni?  Se krom 

montri malamikecon al ni ilia intenco estas agi kiel 

nekredantoj kontraŭ ni, mi volas diri al vi, ke 

malamikeco al hundoj ja estas ago de nekredanto. Mi 

esperas, ke dum la ekzekuto de tiuj hontindaj homoj, 

kiu espereble estos proksime, la ekzekutistoj invitos 

nin preni mordon el ili, kiel la ekzekutistoj foje faris 

antaŭe.

Antaŭ ol mi finos, lasu min diri: Mia antaŭa mastro 

estis tre justa homo. Kiam ni ekiris nokte al rabado, ni 

kunlaboris: Kiam mi komencis boji, li tranĉus la gorĝon 

de nia viktimo, por ke liaj krioj ne estu aŭdataj. Kaj kiel 

kompenso al tio li tranĉus viand pecojn de tiuj punitaj 

viktimoj kaj boligus la pecojn por mia manĝo. Mi ne 

ŝatas krudan viandon. Mi esperas, ke la ekzekutisto de 

tiu Erzurumano pensos pri tio kaj mia stomako ne 

malfartos per la kruda viando de tiu kanajlo. 

_____

¹ “imamo” religia kaj politika suvereno; titolo de la 

kalifoj; teologo kaj kultoficanto de moskeo.

² “hoĝao” imamo aŭ predikisto ĉefe en moskejo

³ “halvao” konfitaĵo el bakita miksaĵo de amelfaruno, 

sezama aŭ sunflora oleo k sukero.

⁴ “homo suĉis malvarman lakton” estas turka diraĵo, kiu 

montras, ke homo ne estas fidinda, kaj ke li emas erari.

⁵ “derviŝo, mevlevio, halvetio, kalenderio ka.” Estas 

religiaj islamaj sektoj en la osmana periodo

⁶ “haĝulo” titolo de pilgriminto al Mekko, “haĝo” estas 

tiu plgrimo.

⁷ “surao” ĉiu el la mesaĝoj, per kiuj Mahomedo profetis, 

kaj kiuj, vicigitaj proksime laŭ sia longo, estis kolektitaj 

en la Koranon.

⁸ “Eshabi Kehf” (originale: Eshabı kehf) estas la araba 

signifo por “loĝantoj en kaverno”

⁹ “kaftano” vira vesto, longa, ofte subŝtofita per pelto, 

pasintece uzata en Turkujo kaj orienta Eŭropo.

¹⁰ “Franko” estas ano de ĝermana tribaro, kiu invadis 

kaj konkeris Gaŭlion en la 5a jc (PIV). En la osmana 

imperio oni nomis “Frankoj” tiujn, kiuj apartenis al unu 

el la ĝermana, latina aŭ anglosaksona rasoj. Ĝi estas 

nomo uzata por eŭropaj popoloj kiuj, tiam vivis ekster 

la teroj de la osmana imperio.

 

(daŭrigota)

tradukis Vasil Kadifeli el Turkio

La aventuroj de Glano en la Lando de Malvirtoj 
 de Vytautas Petkevičius

tradukis kaj sendis
Antanas Vaitkevičius el Litovio

15. La malstabila Rafano

ekvontan tagon frumatene la amikojn vekis 

kverelo. En la kavo, minacante per pugno, 

kuradis ruĝvanga Rafano kaj sakrigis Terpomon:

– Superstiĉema stultulo! Ŝelaĉo! Kial vi permesis 

ĉi tiujn malpuremajn eksterlandanojn kuŝaĉi en la plej 

sankta loko de nia urbo? Tio estas sakrilegio! – Kaj 

ekvidinte  la vekiĝintajn amikojn, li kuris al ili, klinis sin, 

ridetis kvazaŭ palison glutante, ree klinis sin kaj 

etendinte ambaŭ brakojn, ekpardonis sin: – Pardonu 

min, okazis miskompreno. Vi konas, tiuj gardistoj... la 

plej grava por ili estas kapti iun, sed malgravas por ili, 

kion. Ili eĉ Krenon malliberigus, se ili estu permesataj  

agi laŭ sia volo. Ni konatiĝu: frato de plumo, la 

korespondanto de la loka revuo “Rido tra Larmoj” 

Rafano.

– Saluton, se vi ne mensogas, – respondis Pizeto. 

– Sed konu, ke neniu nin pelis ĉi tien. Vojaĝantoj en ĉiu 

loko unue vizitas muzeon.

– Jes, nia muzeo estas bonega, 

tamen ĝia ĉefo Terpomo estas terure 

neinteresa.

– Kial? – kontraŭdiris Rapiduleto. – Li 

estas interesa rakontanto, kaj montris 

bildetojn eĉ en pli interesa maniero.

– Jes, nia Terpomo estas mirinda, tamen la 

muzeo... gardu Dio de ĝi.

Glano lertigis muskolojn, tiradis sin, tute 

neatentante Rafanon, poste, pripensante ĉiun sian 

vorton,  diris al sia amiko:

– Verŝajne li venis por aresti nin, intencante konigi 

nin kun la plej amuza estonteco de la urbo. 

Rafano kliniĝis duoble kaj ekfrapis la grundon per 

la frunto.

– Samtempe jes kaj samtempe ne, – respondis li. 

– Mi estis ordonita konduki vin el tiu neaerumita kavo, 

kiu estas solene nomata muzeo  de Terpomo, la plej 

granda malamiko de gekatoj.

– Vi ne sukcesos plorigi min, nek ridigi, – fiere 

S
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ĵetrespondis Terpomo.

Manĝinte kaj iom ripozinte, la vojaĝantoj iris por 

konatiĝi kun la urbo. Ĉio ĉirkaŭe estis blanka kvazaŭ 

vintre. Stratnomoj ne videblis, sed Rafano konis ilin 

parkere.

– Ĉi tie estas Strato de Plorego, kaj jen Strato de 

Ploremuloj, – eksplikadis li. – Ĉi tie estas la Aleo de 

Malgrandaj Ridetoj,  ĉi tie – la granda Prospekto de 

Ĉagreno, kaj tie estas Kajo de Larmoj.

Renkontinte urbanojn, Rafano ternadis, sulkis, 

tiris la okulojn, sed ial larmoj ne fluis el liaj okuloj. Li ne 

estis malbonforma, kiel aliaj kaj brilis per enviebla 

ruĝeco. Li estis rondeta, beleta, kvazaŭ ornama 

globeto de sur la Kristnaska arbo. Glano ne eltenis kaj 

demandis lin:

– Hej, amiĉjo, vi estas ruĝa, vi estas amata de 

ĉiuj, do kial vi ne ploras?

– Certe, kial vi ne ploras? – reparolis ankaŭ 

Rapiduleto.

– Kara amiko, – respondis al li Rafano, – antaŭ ia 

tempo mi ploris pli ol ĉiuj aliaj kaj miaj larmoj finiĝis. – 

Tuj klininte sin al Glano, li flustris en lian orelon: – Mi 

diras al vi, kiel al pluma frato: mi ploras nur kiam mi ne 

estas pagita.

– Kaj kiel estis aferoj dum la rego de 

Akvomelono? – demandis Glano.

– Vere, kiel estis aferoj dum la rego de 

Akvomelono? – ripetis Pizo.

– Tiam mi anoncis en la revuo, ke miaj ridoj 

finiĝis, – respondis Rafano al Glano kaj tuj flustris al 

Pizo: – Kial oni ridu, se pro tio ne pagatas?

– Kaj nun? – unuvoĉe demandis la amikoj.

– Nun mi ridas tra larmoj, tia estas la principo de 

nia revuo: malseka enhave kaj amuza enforme.

– He, Pizo, eble ni provu frapi tiun malstabilulon 

por la bono de la estonteco? Kion vi opinias? – ne 

eltenis Glano.

– Vi kalumnias min! – ekkoleris Rafano. – Mi 

estas nenia malstabilulo. Esti malstabila estas tro 

doloriga por mi. En ĉi urbo de acidfermentintoj sufiĉas 

reversi sian jakon. Vidu. – Li montris blankan 

subŝtofon. – Kiam ĝi estas ekstere, mi subite 

blankiĝas, kaj kiam mi reversas la subŝtofon mem,  

tiam eĉ la plej sperta okulo ne povas diri, kiu estas pli 

verda – kukumo, aŭ mi.

– Mi tuj batos lin, – senpacienciĝis Pizo.

– Pro kio? Ĉu en via lando pro tio oni batas? Ha, 

kia bela estas via bireto! Niaj regresuloj ankoraŭ 

kovras la kapojn per ĉapeloj.Eble vi vendos ĝin?

La amikoj rigardis unu al la alia.

– Kaj via inkujo estas tre interesa. Kaj la inko 

estas ruĝa. Unurigarde videblas – eksterlando, – 

elspiris Rafano. – Eble ni interŝanĝu?

Ambaŭ vojaĝantoj kvazaŭ antaŭkonsentinte kaptis 

la kanajlon ĉe la kolo kaj ekbatis liajn flankojn.

– Fraĉjoj, kompatu! – petegis la malstabilulo. – Mi 

estas ordonita konduki vin al la estro. Verŝajne, li ege 

emas ploreti en via kompanio.

Por iom da tempo la trio iris senvorte. Tamen en la 

Placo de Sankta Akvomelono, kie kelkdek 

acidfermentitaj tomatoj kaj kukumoj laboregis ĉe la 

ruiniĝinta monumento de Akvomelono, Rafano reknaris 

kvazaŭ streĉita horloĝo:

– Jen mia propono! Spertu, kiel estas produkataj 

larmoj tra ridoj: ni sur la malnova fundamento metos 

trogon, forhakos gambojn de la rideganta Akvomelono, 

ke li aspektu kvazaŭ sidanta en ĝi, rekolorigos lin, 

alkondukos akvoliveradon al liaj okuloj kaj ni havos 

ploraĉantan Kukurbon. 

– He, sed kio estas komuna inter Akvomelono kaj 

Kukurbo? – nenion komprenis Pizo.

– Eblas diri, ke ili estas la samaj. – eksplikis la 

kontenta Rafano. – Ambaŭ estas veraj fratoj. Kiam 

plorado estis enmode, Kukurbo ankaŭ tropenis, tute 

egale, kiel lia frato: ploregante li forgesis deŝtopi la 

defluilon en sia loĝejo  kaj li dronis en siaj larmoj. La 

urbanoj plorante enterigis la kuraĝulon apud lia frato, 

anoncis lin sanktulo, kaj nun ploraĉante konstruas lian 

monumenton. Kaj verŝajne ili daŭros ploradi tre longe, 

ĉar la monumento, kiel vi vidas, estas kurbeta, kaj 

aspektas tre malgaje.

– Kial ne venis Terpomo? – demandis Kreno per 

muĝanta voĉo.

– Tiu malfeliĉa sulkintulo nur nun kalkulis, ke en 

lian kavon estas dektri ŝtupoj, do li ne aŭdacis fari eĉ 

unu paŝon.

Subite Glano sentis, ke liaj okuloj pleniĝis je 

larmoj. Tra la vangoj de Pizo ili ŝprucegis. Poste ili 

ambaŭ malfermetis la buŝojn , plenigis la pulmon per 

aero kaj ternis po dektri fojoj.

– Dankon pro la respekto de niaj moroj, – diris 

Kreno. – Kion vi bezonas?

– Ni serĉas nian amikinon Fazeolinon, – eksplikis 

Glano. – Tra ĉi lokoj ŝi estis kondukata en malliberejon.

– Vi ŝajnas bonaj homoj, se vi havas amikojn, – 

respondis Kreno. – Baldaŭ la tuta urbo kolektiĝos al la 

malfermo de la monumento al Kukurbo. Tie ni sciiĝos 

pri via Fazeolino.

Iel stopinte la fluegantajn larmojn kaj terninte 

ĝisvole, la amikoj direktis sin al la centra placo de la 

urbo. Tie sur la ruinoj de la malnova monumento jam 

estis strigita la nova monumento. La verko estis vere 

priplorinda: sur nigra malglata ŝtono staris breĉiĝinta 

trogo. En ĝi kun forhakitaj gamboj sidis rekolorigita 

Kukurmo kaj el liaj okuloj ŝprucis larmaj fontanoj. La 

ŝprucoj superfluadis la randojn de la trogo, 
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trasorbiĝadis tra la breĉoj kaj per ŝprucetoj fluis en 

Larmej‘–riveron.

Dum duonhoro la placo pleniĝis per tomatoj, 

kukumoj, terpomoj kaj rafanoj. Ĉiuj siblis per nazoj, 

ĉies okuloj estis ruĝetaj, kvazaŭ tiuj de kunikloj, ĉiuj 

ternis kaj ploris. Apenaŭ Kreno kun sia akompanantaro 

aperis sur la podio, komencis komuna ploregado.

– Honoraj loĝantoj de Gaja Korto, du 

eksterlandanoj petas nian helpon, – komencis Kreno. 

Ili mem diru, kion ili bezonas.

Pizeto ascendis renversitan vitran ujon, forturnis 

de la akompanantaro de Kreno kaj ĉesis plori.

– Fraĉjoj, nia amikino Fazeolino estas 

malliberigita...

– Malliberigita! Ho ve, malliberigita, – el ĉiuj 

direktoj aŭdiĝis lamentado.

Pizeto atendis ĝis ĉiuj trankviliĝis kaj daŭrigis 

paroladn:

– Granda danĝero minacas al ŝi. Eble vi vidis, 

eble vi aŭdis ion pri tiu mizerulino?

– Ho ve, kia mizerulino ŝi estas! – aŭdiĝis terura 

plorego. El larmoj iĝis riveretoj, ĉiuj kanaloj pleniĝis, 

elbordiĝis la rivero Larmejo. Pro ardaj larmoj la urbo 

estis kovrita per densa sala nebulo, kiu eĉ plie iritis 

okulojn.

 Ĉiuj ploris, ĝemadis, sed neniu emis konsili al 

Pizeto, kie Fazeolino estas serĉenda.

Tiam sur la podion saltis Glano kaj ekkriegis:

– Ĉesu ploraĉi, viaj okuloj putriĝos!

– Ho ve, putriĝos! – akorde ekblovis la plorflutojn 

la tuta placo.

Glano plue prelegis:

– Se vi ne volas esti molaĉuloj kaj ploremuloj, tuj 

turnu sin de Kreno kaj lia akompanantaro, ne rigardaĉu 

al ili, ne spiru la saman aeron kun ili, alivorte, pelu ilin 

for el via lando kaj vi subite ĉesos plori.

 La ploremuloj obeis kaj forturnis de Kreno. Tia 

spritaĵo plaĉis al ili kaj ili laŭte ekridis. Ekridegis ĉiuj, de 

plenaĝuloj ĝis beboj.

– Ha, ha, ha! Ili duope ne povas trovi unu 

Fazeolinon!

– Hi, hi, hi! Ili petu helpon de Rafano!

– Ho, ho, ho! Ili deziras, ke ni batu Krenon! Veraj 

klaŭnoj ili estas!

Glano konfuziĝis. Li ne konis, kio estas farenda.

– Kial vi henas, kiel stultaj azenaĉoj? Mi tute 

serioze diras al vi: turnu for de Kreno, sed ne ridu pro 

homa malfeliĉo.

Apenaŭ Glano finis siajn riproĉojn, tuj ĉiuj urbanoj 

enŝaltis siajn plorflutojn.

– Kial vi ploraĉas, kial vi blekas, – apenaŭ 

kontrolis sin Glano. – Memoru, kia gaja estis via 

distriktestro Akvomelono.

La tuta urbo reekridegis. Sed tiutempe Kreno 

rekonsciiĝis kaj ekkriis:

– Arestu la agitantojn! Enprizonigu ilin!

– Ne rigardu al li, vi tuj reploros,– instigis Glano.

– Rigardu al mi!

– Pelu lin for!

Kaj tiel konstante: jen hi– hi– hi, jen ho ve, ho ve, 

ho ve, jen ha–ha–ha, jen ve–ve–ve: neniel povis 

konsenti kun ili Glano. Jen ili turnas de Kreno, tuj 

ĉirkaŭbrakinte la ventrojn ridegas; apenaŭ ili rigardas al 

sian ĉefan larmotiranton, tuj ekploregas. Kaj tiamaniere 

sen fino, sen ia finiĝo ĝis kiam konstanta turnado de 

kapoj kaŭzis al ili nukmalsanon.

Rafano provis ridi kaj plori kaj verdiĝi pro kolero 

samtempe, kiel Kreno. Pro grandaj penoj paralizo tiel 

kurbigis lian vizaĝon, ke el unu okulp ŝprucis larmoj 

dum la alia brilis kaj ridis, lia buŝo ankaŭ kurbiĝis kaj li 

mordis sian langon. Ekvidinte tion, unuj ridis, aliaj ploris 

kaj pluaj aliaj grincigis  la dentojn pro kolero. Aŭdiĝis tia 

terura bruo, ke eĉ oreltimpanoj breĉiĝis.

 Rigardinte ilin, Glano malesperinte svingis la 

manon kaj iris al sia ĉevaleto, enseliĝis  kaj kvazaŭ 

fulmo flugis super ebena salgrundo, neniam 

rerigardante. Pizeto deziris ion demandi, sed Glano 

splene vespiris kaj diris:

– He, fraĉjo, stultuloj nek per rido, nek per larmoj 

estas kuraceblaj.

(daŭrigota) 

"La aventuroj de Glano en la Lando de 

Malvirtoj” estas libro de litova verkisto 

Vytautas Petkeviĉius (1930 – 2008). Li 

estas sufiĉe konata kaj precipe fama pro 

siaj porinfanaj kreaĵoj.
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Iomete el la vivo de mia familio humuraĵo de Laimundas Abromas el Litovio
ntaŭ nelonge mi tralegis libron „Nia diligenta 

kolegaro“. Tamen pri mia avo Paŭlo mi trovis 

nenion skribita. En la fino de la libro iu per 

krajono alskribis „tre interese libra“.

Nun pri esperantistoj oni ne plu volas eldoni 

librojn. Esperantistoj ne estas konsiderataj kiel 

ekzemplo al aliaj. Hodiaŭ tio ne plu modas. 

Esperantistojn oni eĉ priridas hodiaŭ. Sekve ili ĉion 

mankas. Ili mem ne scias, kion ili volas. Ili multe 

vojaĝas, sed nenion vidas. Kaj vojaĝinte ili 

interkomunikiĝas kun similaj al si mem, kiuj ankaŭ 

nenion vidis. Pro tio ili parolas nur pri internacia lingvo, 

problemoj de interkomunikado. Kion ili legas? Sed kiun 

tio interesas?

Kiam en la junaĝo, pro neniu kaŭzo, subite 

ŝanceliĝis, eklamis ĉe mia avo Paŭlo lia konscienco kaj 

honoro, li diris al si mem: „Mi devas plenumi mian 

mision, sed mi ne scias, kio ĝi estas. Tamen la tempo 

kuras kaj forportas ĉion la plej bonan.Mi jam 

maltrankviliĝas.Do , mi iros por ekkoni la mondon“.

Kaj li eksentis sin la civitano de la mondo. Multaj 

gesamideanoj pensis,ke li malaperis senscie. Tio ne 

veras! Kiam ĉio enuigis lin, ĉio tedis, mia avo forvojaĝis 

eksterlanden. Restigante patrujon, mia avo pensis : „... 

sed pro kio mi devus vojaĝi al Londono, Parizo aŭ 

Romo? Pro kio tiuj urboj estas pli valoraj ol aliaj?“. 

Rifuzante la tradicion, mia avo decidis vojaĝi al 

Istanbulo.

Dum lia vojaĝo, konstante lin haltigadis la 

policistoj, limgardistoj, doganistoj. Al ili ŝajnis, ke mia 

avo portas kontrabandon. Sed avo mia ne koleris 

kontraŭ ili. Tia estis lia vizaĝo; kripla,suspektinda. 

Dum longa vojaĝo mia avo laciĝis kaj jam ne plu 

volis iri. Tamen sciis li: „ion ĉesi facilas, sed komenci 

denove malfacilas“. Avo mia stringis la pugnojn kaj iris 

pluen, „...nur rekte, kuraĝe kaj ne flankiĝante ni iru la 

vojon celitan..., obstine antaŭen!..., ĉar klara kaj rekta 

kaj tre difinita ĝi estas, la voj“ elektita“ – li kuraĝigis 

sin. 

Avo mia rememoris Simeonon, la kluban 

gvidanton. Kun li mia avo ofte konfliktis. Disputi kun la 

homo, al kiu ĉiam ĉio klaras, neniam indas. Al tiu, kiel 

homoj diras, prefere oni lasu la vojon. Sendube tio 

pruvis, ke io estis malbone. Tamen pri tio li indiferentis. 

Li nur pensis: „Kio okazos al Esperanto?... Jes,neniu 

nin venkos... Esperanto estis, estas kaj estos. Ni scias 

nian vojon kaj iros ĝis la fino... Jam ne malproksimas“. 

„Esperantisto – kio li estas? Ĉu vivmaniero, nacieco aŭ 

profesio? „ cerbumis mia avo. „Esperantistoj nun tre 

multe parolas. Tamen ĉio jam estas dirita, ĉion diris nia 

majstro Zamenhofo. Kion aldoni pli ?“ pensis la avo.

Tiel pensante kaj cerbumante mia 

avo finfine sukcese atingis Istanbulon. En 

Emirgan korusu li decidis halti por ripozo. 

Kaj tiu lia ripozo iĝis al li fatala kaj lian 

vivon ŝanĝis por eterne,esence. Tie en la 

arbareto li renkontis indiĝenan belulinon 

Antus. Li prenis ŝian manon, kaj ŝi lasis ĝin ridetante 

kaj okulumante per tiaj okuloj..., per tiaj bluaj okuloj... 

Ŝiaj okuloj vokis lin kaj li sekvis ŝin, prefere vi ne 

demandu. Mia avo dronis en la profundo de ŝiaj okuloj. 

Li enamiĝis kaj baldaŭ ŝin edzinigis . Ili vivis longe kaj 

bele. Kaj al ili naskiĝis filo Saŭlo, kiu estis denaska 

esperantisto. Kaj Saŭlo kreskis kiel forta, belstatura, 

scivolema kaj aktiva knabo. Maturiĝinte li ankaŭ ne 

longe restis hejme, forlasis gepatran domon kaj vojaĝis 

al Ĉinio. Tie, en urbo Ŝanhajo, sur la bordo de Yangzi–

rivero, li konatiĝis kun loka ĉarmulino Shanshan Hong. 

Ŝi estis belstatura, nigrahara, belvoĉa kaj afabla. Ŝia 

voĉo lulis Saŭlon kaj li perdis la kapon. Shanshan ravis 

lin. Saŭlo ekamis Shanshan kaj baldaŭ ŝin edzinigis kaj 

ili vivis longe kaj feliĉe. Kaj en ilia familio naskiĝis mi – 

Laj Mundo. 

Vi demandos, kion oni konkludu el tio ?

Nun, kiam mi legas la verkaron de mia avo, mi 

vidas, ke li skribis prave. Kaj homoj tion taksis. Tia estis 

la tempo. Kaj vi hodiaŭ provu skribi la veron... Kiu 

legos? Hodiaŭ ĉiu havas sian propran veron. Kaj el tio 

sekvas, ke vero ne plu restis. Al mi ŝajnas, ke vero 

estas tiu..., ke vero devas esti nur unu. Kaj tiam sciis 

ĝin nur unu homo. Vere, mi estas rekta posteulo kaj mi 

scias veron. Tamen kio postsekvos el tio, se mi 

anoncos: „Unu mondo – unu lingvo“. Ĉiuj nur ridos.

Por ke mi komprenu, kio mi estas, mi provas 

percepti min enfluantajn ligojn de miaj prauloj. Ja ni 

alvenas en tiun ĉi mondon kun praula animo, spirito, 

ilia sperto, sufero, streboj. Mi ekcerbumas profunde kaj 

enhave, pri la homo inter la homoj. Mi longe pesis la 

faktojn kaj finfine kaptis la veron: „la sorto estas kruela. 

Ĝi regas la pulson de la vivo. Al unuj ĝi malavaras, al 

aliaj ne.“

Hodiaŭ la vojoj al ĉiuj estas malfermitaj, liberaj. 

Kiu ne timas defiojn, tiu iras malproksimen kaj multon 

atingas. Sed mi estas terura, plena mallertulo. Estas 

homoj kun malagrabla aspekto, sed afablaj, bonkoraj. 

Sed mia aspekto estas malbela kaj la karaktero mia – 

tiel same malbonas. Ĉiuj atendas, kiam malfermiĝos 

mia interna beleco. Tamen mia interna beleco des pli 

malbelas.

Venas tagoj, kiam mi rigardas transhorizonten... 

La vojo... Kaj survoje okazas aventuroj, renkontiĝoj... 

Ĉu ne? Sed de kie vi tion scias? Ĉu vi legis en la libroj 

A
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aŭ spektis en televidilo? Se vin logas vojaĝo, tio 

signifas, ke viaj proksimuloj estas enuigaj, tedaj. Sed, 

kiaj estas viaj proksimuloj, tia estas vi mem. Kiu volos 

konatiĝi kun tia? Vi ĉiujn nur turmentos. Via loko – en 

la sako. Pro tio mi ne kuraĝas vojaĝi kaj restas hejme.

verkis kaj sendis Laimundas Abromas el Litovio

Bildoj el la historio de la Esperanta Literaturo  el retejo OLE

Eli Urbanová

n Esperanta Antologio, poemoj 18871981 (2a 

eldono 1984), kiun redaktis William Auld, estas 

aperigitaj poemoj de 22 virinoj, ne granda 

proporcio de la tuto de 163 poetoj. Dek du el tiuj 

poetinoj aperigis apartajn poemarojn. Pri tri el tiuj 

poetinoj, Marjorie Boulton, Hilda Dresen kaj Clelia 

ConternoGuglielminetti, jam aperis artikoloj en la 

literaturaj Bildoj de Juna amiko. Mi nun aldonas la 

kvaran, pri la ĉeĥa poetino Eli Urbanová. Komuna en la 

poezio de tiuj kvar poetinoj estas evidenta tendenco al 

emocia esprimado pli ol ĝenerale ĉe la viraj poetoj, 

tamen kun diferenco. Ĉe Marjorie tiu tendenco intime 

ligiĝas al vastetenda humanismo, ĉe Hilda al la naturo, 

ĉe Clelia al cirkonstancoj ofte nuancitaj de sentoj de 

tragiko. Eli Urbanová estas la plej emocie dediĉita el 

tiuj kvar poetinoj, kaj ŝia intime persona sentosfero 

trovas esprimadon en rekta, sendevia maniero sen 

tendenco al ĉirkaŭfrazaj meditoj.

Eli Urbanová (1922  2012) aperigis sian unuan 

poemaron en sia gepatra lingvo, la ĉeĥa, nur 18jara, 

en 1940. Ŝi lernis Esperanton ok jarojn poste kaj 

baldaŭ komencis eksperimenti per tiu nova lingvo en 

verkado de poemoj, kiuj aperis en revuoj. En 1960 

aperis ŝia unua poemaro en Esperanto, Nur tri koloroj, 

ĉe la eldonejo Stafeto. Kvankam pliaj poemaroj aperis 

dise tra la jaroj, estas tiu ŝia unua poemaro, kiu plej 

intime ligiĝas al la reputacio de Eli Urbanová kiel 

poetino. Tiu poemaro daŭre konservas sian freŝan 

voĉon post kvindek jaroj. La unua poemo klarigas pri 

kiuj tri koloroj temas:

Dum la ceteraj sin koncentris

por miksi farbon kun la farbo,

mi miajn bildojn simple pentris;

ja mi surmetis per la karbo

nigretan, nigran kaj nigregan.

Ŝi daŭrigas emfazi tiun sian elekton de simbolaj 

koloroj: “kreante scenojn fantaziajn / mi ĉiam ree uzi 

lernis / nur tri kolorojn kaj ne pliajn”. En poemo, titolita 

Konfeso, ŝi diras:

Ne, mi ne havas multajn sciojn:

jen kion mi neglektis,

dum febre mi kolektis

         impresojn, emociojn.

Specimenojn el tiu kolekto la poetino montras al la 

leganto, ja ofte melankolie nuancitajn de la tri koloroj, 

sed ne nur de tiuj; efektive kio plej impresas en la unua 

poemaro de Eli Urbanová estas la ardo, kiu ofte 

transformas la nigrecajn nuancojn en sensaman 

tutaĵon. La lasta parto de la poemaro portas la titolon 

Hetajro dancas; “hetajro” estas helena nomo pri 

amoristino, tamen ne ordinara profesiulino pri amoro, 

sed klera kaj altnivela dancistino, kaj kiel tia la poetino 

sentas sin fone de tiuj poemoj. Ŝi vidas sin en pasia 

danco antaŭ la amanto, kiu tamen estas iluzio, kaj la 

fantazia amorado finiĝas en doloro:

E
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Ne etendas sin en avid’ la mano,

male: Via trajt’ – moka rid’, rikano!

Je l’ unua foj’ mi verŝante larmon

      kaŝas la ĉarmon ...

Post la plorkonsol’ la raci’ admonas,.

Sciu do, amant’, ke mi vin pardonas,

ĉar ne tuŝas ja kia ajn plezuro

      bildon sur la muro.

La temoj de Nur tri koloroj tamen ne estas sole la 

amo kaj ĝiaj aperoj, pasiaj kaj ofte doloraj. Ŝiaj poemoj 

certe ne estas nur trikoloraj, malgraŭ la titolo, ili estas 

plenaj de diversaj koloroj. Ŝi verkas pri sia strato en 

Prago: “En nia strat’ nek eta mov’, / nek sensacie freŝa 

nov’”. Ŝi verkas pri fantaziaj scenoj kaj fabelaj temoj: 

“Ne plu amuzis la princinon / kun pilko ludi kaj kun 

pupoj. / De sur malnovaj kastelŝtupoj / rigardis ŝi al 

malproksimo ...” – la amo kaj ĝiaj problemoj neniam 

estas longe for. Interesaj estas du maristaj kantoj, 

neatenditaj de poeto loĝanta en lando sen maro, do 

probable simbolaj. Iliaj finoj estas iom malĝojaj: “La ŝip’ 

kliniĝis. Sarkofago sinkas / Fi! Mil diabloj! Ni la akvon 

drinkas” ..., kaj “Nenie firma tero, / nenie la esper’ ...” 

La temaro estas abunde varia, sed ĉiam persone kaj 

emocie kolorita. 

Post Nur tri koloroj Eli Urbanová verkis ses 

originalajn poemarojn (la lasta Ne tro rigardi retro 

aperis en 2007) kaj aŭtobiografion, Hetajro dancas 

(1995), kiu vekis grandajn emociojn en Esperantujo pro 

la sincereco kaj senpruda traktado de ŝia vivo. Ŝiaj 

kontribuoj al la Esperanta literaturo dum la dua duono 

de lasta jarcento estis gravaj kaj estas daŭre kaj instige 

influaj.

de Baldur Ragnarsson

Artikolo verkita por Juna amiko, nro 127, aprilo 2010

Fonto: http://literaturo.esperanto.net/tekstoj/

ragnarsson/urbanova.html

20. KATO KAJ PAPILIOJ

Griza kato estas malkontenta:

“Kiaj estas tiaj flugantaj belulinoj? 

Mi volas ripozi, sed ili malhelpas al 

mi. Tieĉi, inter la floroj, estas mia 

loko, ne al ili!...

– Kato, vi estas juna kaj ne scias – 

la Tero estas al ĉiuj vivaĵoj, memoru 

tion! – diris al ĝi iu papilio.

21. DEZIRO PRI AMO

La kateto trovis inter la ludiloj de 

Emi ŝian ŝatatan pupon. Ĝi estis 

bela, vestita en bunta robeto. “Ĉu 

pro tio Emi ŝatas ludi kun ĝi„ – 

pensis la kateto. Ĝi tuj trovis 

robeton, sin vestis kaj sidis ĉe la 

pupo.

Emi eniris. Surprezita ŝi ne sciis, ĉu 

ridi, ĉu koleri. Sed la kateto ruze 

diris:

– Kiu estas pli bela ol ni? Mi, la 

kateto, ĉu ne?

Emi komprenis. Ŝi ĉirkaŭprenis kaj 

karesis la kateton.

22. DELIKTULO

Bela somera tago.  Griza kato 

trankvile dormetas. De ie venis juna 

manto, kiu volas ludi kun iu. Ĝi vidis 

la katon, fajfis, sed …

“Pro kio ĝi ne volas ludi kun mi?” – 

pensis la verda bubo kaj komencis  

tuŝi ĝiajn lipharojn. “Kiom ili estas 

interesaj…”

“Ho, knabo, iru ludi le, ne 

malpermesu al mia sonĝo!... – 

pensas la kato, nevidante danĝeron 

de tiu etulo.

Kion faros la bubo, kiu rompas la 

fremdan trankvilecon? – pensis la 

turisto, rigardante ilin.

(FINO)

Kataj Historioj verkis kaj sendis Elena Popova el Bulgario

verkis kaj sendis Elena Popova 

el Bulgario 

la bildojn desegnis Hori Jasuo

el Japanio 

http://literaturo.esperanto.net/tekstoj/ragnarsson/urbanova.html
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Ezoko fabloj de Ivan Andrejevich Krilov (17691844) Rusio

Denuncis oni pri Ezok'

Ke li teroras en proksima lago,

Da pruvatestoj venis granda stok'

Kaj al juĝej' en larĝa trog'

Alportis oni lin pro lia krima ago.

Juĝistoj estis en proksim':

Sur la herbejo kaj deklivo

Sin paŝtis ili laŭ kutim',

Iliaj nomoj restis en arkivo —

Du Ĉevaloj, Kapro kaj Azen'.

Kaj por necesa ordo kaj observo

La Vulpo estis prokuror' en servo.

Al tiu Vulp', laŭ onidira vort',

Ezok' liveris fiŝojn ĝis la kort',

Sed tamen juĝistar' favoron ne praktikis.

Por tiu foj' forestis oportun'

Ne vidi pekojn de Ezoko nun;

Necesis jam decido pri la pun',

La mortverdikton juĝistar' indikis,

Proklamis ĝi pendigon pro afer'.

"Honora juĝistar'!" komencis Vulp' diskuton:

"Ĉu taŭgas la pendig'? Ni faru ekzekuton

En plej terura form', rigoran, kun sever',

Al tuta friponar' ĝi estu leciono:

Dronigo en river' jen estas la propono!"

Juĝistoj krias: "Estas ĝi rezono!"

Kaj la Ezoko trafis al river'.

verkis Ivan Andrejevich Krilov (17691844) Rusio

tradukis Sergej Grigorjeviĉ Rublov (19011979) 

Ukrainio

el la literaturaj paĝoj de
Monda Asembleo Socia (MAS)

tradukis Vilhelmo Lutermano el Kubo

Boto Ŝtraŭso 1: Pri amo

Historioj kaj maloj

Fabeloj pri viro kaj virino

Amakcidentoj

Ŝia letero okaze de edziĝo

(daŭrigata)

 

o dio, kion ni faris? Koro, ĉu vi aŭdas min? 

Ekzistas tagoj, dum kiuj mi povas nur kriegi. 

Kriegi al vi. La nuda teruro gorĝopremas min, tuj 

kiam mi perceptas, ke mi nenion plu povos demandi al 

vi, neniam plu estu alparolata, vidata, delogata, 

komprenata, dezirata, serĉata, brakumata de vi ...

Estas tro malfrue. Mi fuŝis ĉion. Mi estas sola. Mi 

neniam elsendos tiun ĉi leteron. Neniam!

"Bonŝance ekzistas vi", ŝi skribas, "malbonŝance 

mi."

Mi estas la servistino, enŝlosita de la infanoj sube 

en la lavejo. La tristulino, ŝarĝita, deprimita, kiun oni 

pro superfluo krome incitas kaj primokas. Ŝi demetis 

sian grandan korbon kun freŝe kalandritaj littukoj kaj 

eksidis sur tabureto. La manojn en la sino loze 

plektitaj, ŝi rigardas tra la fenestreto supren en la 

liberan ĉielon. Ŝi jam ne plu vokas aŭ lamentas, ne, ŝi 

estas tute silenta kaj lasas ĝin okazi pri si, kaj la infanoj 

supre en la ĝardeno kuras mokride sur la gruzo. Mi 

estas tiu servistino, kiu preterdaŭris sian 

tempon en la sentempa sfero de la 

humiliĝo, ĉion sentanta, nenion plu 

respondanta. Homo, delonge retirita de la 

cirkulado, pluvivanta kaj ekzistanta jam 

nur en la formo de sia suferado. Sub kaj 

samtempe inter tiuj formetintoj, kiuj ne plu posedas 

lavejon, kiuj ne plu bezonas aŭ ne plu povas permesi al 

si servistinon; sed jes ja estaĵon, kiu forkondukas de ili 

ĉiajn ĉagrenojn kaj kondukas ilin tra la pinto des sia 

koro for en la teron.

Mi estas ankaŭ la akompanantino de pordo al 

pordo en via nova, granda domo. Kiu ajn eniros al vi 

festo, mi kondukos lin de la vitra pordo ĝis la eniron en 

la akceptoĉambron. Io plia mi ne estas; nur tre 

mallonga akompanantino. Nur duono de la plej suba, 

plej antaŭa akcepto. Sed tiu mi estos en mia plej bela 

robo, kun la plej fidinda gesto, kun la plej kuraĝigaj 

paŝoj, provizita nur per unu sola afabla demando kaj 

per unu sola frazo gvidanta en la domon. Jen ĉio. Jen 

mia vojo. Atendi, saluti, akompani, montri, returni kaj 

jam denove.

Aŭskultu, la ombro parolas. Kial vi diris, ke mi 

estas peza ombro por via juna edzino? Vi, kiu preskaŭ 

svenas pro zorgo pri ŝi, vi deprenos ĝin de ŝi. Kial vi ne 

diris al ŝi, ke mi estas ombro sur via vojo? Tio estus pli 

honesta. Se la nio ĵetas sian ombron sur iun, tiam estas 

vi, ne la etulino, kiu nenion scias pri tio, kiu eĉ ankoraŭ 

ne vivis. Ve ne seniĝos ĝin, la ombron, kaj tio eble 

povas ĝeni ŝin  sed pri tio vi ne mallaŭdu min. Ĉar 

estas bone tiel, mi estas apud vi, ĝi ne estu alie. Allasu 

H
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tion. Vidu, la ombro rampas. La ombro sentas doloron.

Kiam mi vidis vin la lastan fojon, vi ellasis vorton, 

kiu taŭgis kvazaŭ kloaka kovrilo sur mian vundon ... 

"mi esperas, ke nia rilato iam renormaliĝos" ... Ĉielo, 

kiel vi parolas al mi? Mi respondu al mi nun, ĉar mi ne 

povis, kiam mi sidis kontraŭ vi, mi estis kvazaŭ 

paralizita. Aŭskultu: mi ne partumas vian esperon. Mi 

ne revidos vin en malvarma, estingiĝinta anteco. Al vi 

tio povus ŝajni dezirinda kaj komforta, ke ni fariĝu 

trankviliĝintaj homoj, kiuj iun tagon ree renkontiĝos kiel 

du veteranoj de granda ambatalo, tiaj, kiuj reciproke 

almetas al si la honorpinglon de braveco kaj de 

pardono. Du bonŝancaj postvivantoj, kiuj iam pelis unu 

la alian tra ĉielo kaj inferno, kaj nun ili sidas pace en 

via ĝardeno, la nivelilo de la akvoŝprucilo rondiras 

inerte sur la sama loko, kaj mi ludas kun viaj infanoj, 

dum vi iom babilas pri viaj profesiaj zorgoj kaj mi 

hontas kontribui ion pri mia soleco kaj mia malriĉeco. 

Via edzino alportas al ni la teon kaj diskrete 

malaperas... Sciu: tiu vizio estas por mi hororo! Mi 

abomenas la ideon, ke la tempo venkas ankaŭ nin, kiel 

ĝi forpasas super ĉio kaj ĉiu. Kial do neniu ribelas 

kontraŭ ĝi? Ĝi ne estas tiom ĉiopova, kiel oni ĉiam 

kredas kaj poste nenion faras kaj lasas al ĝi la kampon 

senbatale. Kie mi estas, estis kaj estos, neniam kresku 

la herbo de la forgeso. Kaj se mi devus ĉiam tiel 

daŭrigi la skribadon por teni vin, mi ne hezitus eĉ 

momenton, ĉar tiel mi estas proksima de vi, tiel mi 

tenas nin kaj parolas kun vi kaj plezuriĝas per mia bon

estinta vivo.

Indulgu, ke mi ne komprenas vin. Ke mi ne 

komprenas, kial vi forlasis ĉion, kio ĉirkaŭas vin, kaj 

foriris kiel mi, por ke vi ie sidiĝu kaj paciencu kaj entute 

nur eksciu, kiel okazis al vi. Mi ne komprenas, ke vi 

povas esperi, per ordonita feliĉokaj rapida festado akiri 

novan sekurecon; kaj ke vi preskaŭ fanatike pluamas 

kun spito al la perdita amo. Hodiaŭ vi donos al juna 

homo falsan promeson! Kio pelas vin al tiu tro hasta 

vorto? Kio pelas vin ordigi tiel rapide kaj blinde viajn 

rilatojn? Kia timo, kia profunda timigo? Ĉu vi ne 

eltenas, ke ni ne kaj neniam supereblas? Sed vi devas 

elteni tion kio restas! Mi miras, ke la viro, de kiu mi 

lernis ankaŭ tion kaj eĉ multon pli, subite ne plu agas 

kiel mia majstro, mi miras, ke li povis tiom rapide 

neglekti sian modelan konsciencon kaj senton kaj 

kondutas kiel tro hasta adoleskanto, kiu devas 

frekventi mian lernejon de memoro.

La unua leciono, kiun mi donu al vi, estas jena: vi 

ne estas disiĝinta de mi, nur ĉar vi nun edziĝos al 

knabino. Kaj tuj la dua: ne provu fariĝi iu alia ol vi estas 

por mi kaj ĉiam restos. Ne provu persuadi min ke mi 

amis dum dek sep jaroj kovardulon aŭ hamakon. Mi 

scias, kiu vi estas. Sonas arogante, kion mi diras. Sed 

estis al mi sufiĉe malfacile akiri vin, trabati al mi vojon 

ĝis vi. Mi devis precize vidi vin, vi aliulo, por iom post 

iom mem fariĝi iu. Tio kostis al mi multan suferon kaj 

forton, sed ĝi ankaŭ akrigis al mi la vidon kaj gardis min 

maltrafi vin per vagas revadoj. Mi estas, kiu mezuras 

vin, kaj per mi vi ekkonas vian ĝustan mezuron. Mi 

estas la neeviteblulino, kiu turnas vian horloĝon, kaj la 

voĉo, kiu alarmas. Mi estas la abundo de akceptado 

kaj la subita kolerego. Mi estas tiu, kiu mi estis. Vi 

estas feliĉa kaj blinda. Mi estas malfeliĉa kaj vidas.

Rapidu, rapidu, mia letero! ... Haltigu lin, haltigu 

lin, la preĝejiranton, la fianĉon ... via festo sub mia 

kriegado ... dronas ... vorata de la sonondo de via 

nomo, per kiu mi vokas vin ... la sonorilo! Ĉu tio estas 

via amatino? La bela mensogulino tie? Aĥ, la amara 

vero estas, ke via koro batas por neniu, kaj tion ĝi 

malbone eltenas. Pro kio la eterna pumpado? Nu, 

antaŭen! abomenu min! Vidu, mi alportas donacojn por 

vi, mi alportas al vi miajn plej feliĉajn horojn, miajn plej 

aĉajn humiliĝojn, miajn zorgojn, miajn dolorojn kaj 

seniluziiĝojn, miajn voluptojn kaj miajn malbenojn... Mi 

por vi, okaze de la festo ... akra  kredema  hezitema  

ĉasta  volupta  malfermita  beata  pelata  nokta  

planteca  scia  kava  ventra  fingra  homeca  fia  

fiera  dolĉa  silenta  ekskrementa  akceptanta 

aĉaĵojn5 fajrokraĉa  ravita  malmorala  pala  nuda  

vundita  acera  vakse mola  fertila  nefertiligita  

kruda ... mi povas nenie plu montri min surtere. Sprita. 

Bela. Kaj kun voĉo. Tio estas tro. La uletoj timas min. 

Mi devas jam mem fari mian viron, kiu antaŭiru min, kiu 

gvidu kaj pardonu. Kiu estu bonanima kaj sentima.

Aĥ, fianco, kial vi ridas tiel feliĉe?

(daŭrigota)

http://vlutermano.free.fr/Strauss4.html 

_____
1 Botho STRAUSS (naskiĝis la 2an de decembro, 

1944 en Naumburg) estas germana aŭtoro de rakontoj, 

romanoj, dramoj, eseoj kaj filmscenaroj.

elgermanigis Vilhelmo LUTERMANO el Kubo

*** publikigita kun permeso de la tradukanto *** 

http://vlutermano.free.fr/Strauss4.html
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Recenzo: Sed Nur Fragmento verkis kaj sendis Roland Platteau el Francio
Recenzo :

Sed Nur Fragmento, de Trevor Steele

(Eldonita de FONTO; Chapecó, 448 paĝoj)

revor Steele verkas en bona, riĉa, nepre imitinda 

lingvo, unu el tiuj, kiuj evidentigas la elstarajn 

kvalitojn de Esperanto, kaj en kiuj oni trovas tiujn 

frandajn (kiel Claude Piron dirus), bildigajn, 

esprimriĉajn, mirinde kreitajn vortojn kaj esprimojn, kiuj 

estas la genio de Esperanto. Tiuj vortoj, al kiuj oni 

neniam pensis antaŭe sed, kiujn vidinte , oni trovas tiel 

memkompreneblaj, nemalhaveblaj, kaj oni notas 

zorge! Kaj la aŭtoro samlerte elfaras stilekzercajn 

paĝojn tiel en la vortumema frazado de humila kaj 

afekta duonklera farmbienisto kiel en rutine krudega 

babilo de du aliaj aŭstralianoj, plenplena je fivortoj, 

samlerte vidigas foje la rakonton pere de la okuloj de 

tiu aŭ tiu el la rolantoj, do ĉiufoje malsame, do ĉiufoje 

prezentante samtempe kaj la eventojn, kaj la 

animstilon de tiu rolanto!

Konsidere la rakonton, ĝi estas, simile al « Kiel 

Akvo de l’rivero », tutan bildon de l’Eŭropea mondo ; 

sed iom antaŭe (fine de la XIXa jarcento) kaj ne en la 

interno, sed al la ekstero, tiu mondo kie la Europeanoj 

mistraktis, malestimis, eksterminis la tiam diritajn 

“malsuperajn rasojn”, tiujn popolojn, kiuj, la Scienco 

diris, estis nature malaperontaj, ĉar ili ja estas 

malsuperaj ĉu ne ? nepre repuŝotaj laŭ la progresoj, la 

antaŭenirado, de la Civilizacio, t. e. de la koloniaj 

entrudantoj. Tiuj ideoj kaj tiu ekstermino tiam partigitaj 

de ĉiuj eŭropeaj landoj tiam ŝokis tre malmulte da 

homoj, tiomlonge, ke ĝi disvolviĝis en forforaj landoj 

plenaj je nigrhaŭtuloj kaj nigrhaŭtulinoj (kaj 

nigrhaŭtulidoj); ĝis kiam iu nomata “Hitler” ekhavis la 

ideon efektivigi la samajn ideojn kaj la samajn 

praktikojn en Eŭropo mem. Kiam temis ne plu pri nuraj 

abstraktaj sovaĝuloj sed pri la najbara butikisto, 

psikoanalisto aŭ tajloro (kaj iliaj infanoj) multaj ekhavis 

tamen malsaman vidpunkton kaj komencis teruriĝi. Do 

la rakonto prezentas al ni rusan scienciston de tiu 

tempo, (kaj fakte tiu malfalse ekzistis, lia “modelo” 

estas Nikolaj Mikloukho Maklaï, kaj ne nur ĝeneralaĵoj 

sed multaj detaloj samas, pri la vera ulo libro en la 

franca eldonitis nelge: “Le Papou Blanc” Jen li en 

Vikipedio https://eo.wikipedia.org/wiki/

Nikolaj_Miklu%C4%A5oMaklaj ) irinta al Verda 

Insulo (temas pri Papulando) por esplori la 

“sovaĝulojn” kaj fakte sekurigi tiun insulon al sia 

patrolando prefere ol al aliaj regnoj, kiel Britio aŭ 

Germanio, kiuj ankaŭ okulumas al ĝi! Oni sekvas lin 

poste en Aŭstralio, kie li malkovras multajn aferojn (ne 

mi malkovros al vi ĉiujn la risortojn de la 

rakonto !), precipe la kompatindan restulojn 

de la tieaj aborigenoj. Dum tiuj travivaĵoj tiu 

suferas konvertiĝon, kaj iĝas sindonema 

advokato de l’rajtoj de tiuj “sovaĝuloj”. 

Ankaŭ pri alia kampo tiu sciencisma, materialista, 

sendiisma, raciismano suferas konsternigajn 

travivaĵojn, t. e. pri tion, kion oni nomas nun 

“parapsikologio”, “miraklaj” kuracadoj, antaŭsentoj, 

reenkarniĝo. Nu, en tiu libro ankaŭ amaferon oni 

trovas, kaj tragikecon de la vivo (“inter homo kaj sorto 

estas maro da larmo” ĉu ne ?), kaj iom da humuro, 

precipe ĉirkaŭ “la egulo”, tiu servisto de Maklin (la rusa 

sciencisto), tre abunda je muskoloj, sed tre malabunda 

je cerbo, timema kaj mallaborema malgraŭ lia forto, 

naive kaj mallerte ruza, memame senhonesta kaj 

cinika, sed kiun oni finfine, kiel Maklin mem, emas 

rigardi kun amusiĝo kaj simpatiiĝo pli ol kun incitiĝo !

Mallonge tiu aventura kaj filozofa libro estas riĉiga 

kaj agrabla libro, nepre leginda.

Nur du epokmisaĵojn mi rimarkis, en le buŝo de la 

personoj esprimoj kiuj ankoraŭ ne ekzistis tiam : « kiĉo 

» (Kitsch) kaj « aliaj dimensioj » (se mi ne eraras nur 

post Einstein komencis tiajn fantazioj pri aliaj 

dimensioj).

Don Harlow diris ke tiu verko estas unu el la plej 

bonaj romanoj en la Esperanta literaturo ; li pravas.

verkis kaj sendis Roland Platteau el Francio

T

Optimisma limeriko

Foriris de l' ĉielo la suno.

Nun iras denove la luno.

Li vidas la teron.

Li konas la veron.

Por li estas nubo kaj 

puno.

Eĉ regas dum nokto 

teruro.

Ne povas ekdormi sciuro.

Ĝi timas la tagon,

ne ŝatas la plagon.

Nur ĝojas avida vulturo.

Malpaco en ĉiu regiono.

Nenie la ŝanc' por 

pardono.

Ni kaŭzas ruinon.

Ni konas destinon.

Sufiĉus nur unu 

bombono.

La ĝojo por ĉiu infano.

Sed ankaŭ por bunta 

fazano.

Li levas la voston,

eldiras la toston

pro fino de ĉiu ĉikano.

verkis kaj sendis Klaus Friese 

el Germanio 

https://eo.wikipedia.org/wiki/Nikolaj_Miklu%C4%A5o-Maklaj
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Misteroj  Elpensita aŭ vera? (9)  rakonto de Erik Tantal
Poŝtelefonoj

„Terure, ĉu vi ĉiam 

devas gapi al viaj 

smartfonoj? Eĉ ne estas 

saluto“,plendis Karl. Sed 

Gerd kaj Rudi ne povis 

esti malligitaj de

siaj poŝtelefonoj.

Gerd brilis pro fiero. 

„Vidu, ĉi tie, filmo el 

Aŭstralio. Tio estas 

studfina ceremonio en la universitato. Tie! Mia nepino! 

Ŝi nun

ricevas sian diplomon.“

„Ja, jes, estas ĝojo por avĉjo. En la pasinteco ni 

devis atendi semajnojn al letero. Kaj nun ni fakte 

samtempe ĉeestas. Tio estas mirinda teknika evoluo. 

Mi komprenas, ke tio donas al vi ĝojon. Tamen, mi ne 

volas havi tian aparaton“, rimarkigis Karl daŭrigante 

sian plendadon.

„Mi jam sentas min malsana, kiam mi observas 

kiel la homoj ĉirkaŭiras kun tiaj aparatoj. La virinoj 

puŝas la infanĉareton per unu mano, la alia tenas la 

poŝtelefonon al la orelo.“

Jens konsentis kun li. „Eĉ stirante aŭton ili uzas 

tiajn kompufonojn. Kaj, kiam la homoj eniras 

aŭtobuson, ili ne kapablas diri 'Saluton' al la 

kondukisto. Ili ja devas daŭre telefoni.“

„Ĉesu, en trajno tio estas eĉ pli aĉa. Lasttempe mi 

devis aŭskulti tutan duonhoron kion tia telefonulo 

rakontis al sia edzino. Li tre laŭte parolis“, grumblis 

Karl.

Rudi metis sian poŝtelefonon sur la tablon. „Mi 

tute ne volis havi tian aparaton. Sed kion mi faru? Nun 

eĉ mi posedas unu. Sed tiu nur taŭgas por telefonado. 

Filmojn el la interreto mi ne povas spekti.“

„Kiu altrudis ĝin al vi?“, demandis Jens.

Rudi suspiris. „Kion mi faru? Lastan monaton mi 

denove devis iri al la malsanulejo. Kompreneble mia 

edzino akompanis min frumatene. Sed ŝi ne rajtis resti 

tie. Tial ŝi hejmen vojaĝis kaj daŭre alvokis la klinikon. 

Ŝi ja volis scii ĉion pri mia sanstato. Tiam mi ankoraŭ 

ne havis poŝtelefonon. Do, en la malsanulejo la 

ekspertoj profunde ekzamenis min. Tio kompreneble 

bezonas tempon. Nur malfrue dum vespero la 

kuracisto venis al mi kaj povis informi min. Post tio li 

permesis al mi iri hejmen. Tiam estis jam post la 22a 

horo.“

„Kaj tiam? Ĉu via edzino venis por komune iri 

hejmen?“, demandis Gerd.

„Kompreneble ne. Ŝi ja ne sciis ion 

pri mia liberiĝo. Mi ja ne havis 

poŝtelefonon. Mi tuj ekis. Per trajno kaj 

buso mi atingis nian domon ĝuste antaŭ 

noktomezo. Mi ne kunportis la ŝlosilon. 

Tial mi devis uzi la pordosonorilon. Daŭris iomete, mia 

edzino jam estis en la dormoĉambro. Ŝi estis pensinta, 

ke mi devus resti la tutan nokton en la malsanulejo. 

Malferminte la pordon ŝi estis plene surprizita kaj 

skoldis min.

„Kial vi ne alvokis min? Mi plurfoje provis kontakti 

vin. Sed la flegistino sciis nenion. Mi tute ne povas 

kompreni kial vi ne havas

poŝtelefonon!“ 

Ŝi ne volis ĉesi skoldi min. Jes, ŝi vere estis tre 

ekscitita. Ŝia sangopremo altiĝis. La sekvantan tagon 

ŝi eĉ devis iri al la familia

kuracisto. Kaj tiam, post unu semajno nia dua filo 

vizitis nin. Li kunportis etan poŝtelefonon. Vi certe jam 

scias tion, estis mia edzino, kiu iniciatis tion. Jes, nun 

mi ankaŭ estas posedanto de poŝtelefono, vole, 

nevole. Mi ne riskis rifuzi tion. Sed per tio mi nur povas 

telefoni. Normale mi malŝaltas tion. Nur se necesas, 

per unu butono mi povas atingi mian karan edzinon.“

„Domaĝe! Nu ĵus volis sendi al vi kelkajn fotojn. 

Por tio mi ankaŭ bezonas premi nur unu butonon“, 

rimarkigis Jens.

Intertempe la tempo pasiĝis, ne plu eblis prezenti 

prelegon. Tio estis prokrastita por la venonta fojo.

(daŭrigota) 

verkis Klaus Friese el Germanio

(plumnomo Erik Tantal)

Fonto: http://esperantoklaus.de/

http://esperanto-klaus.de/
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La Polino  parto 9
(rakonto de Bayram Karabolli)

tradukis kaj sendis Bardhyl Selimi el Albanio

  Bayram Karabolli

(daŭrigata)

ioma estus la horo? Ŝi volis vidi, sed la 

manhorloĝo ne plu estis. Oni estis demetinte 

ĝin. Tuj la menso flugis al la hejmo. Tie ŝin 

atendas maltrankvilaj siaj hejmuloj. Besa kun bluaj 

okuloj kaj eta fingro direktite al la pordo diras la unuan 

vorton lernitan: Mami (patrino). Ĉi momenteŝi ne plu 

povis sin elteni. Apogis la kapon sur la manplatoj kaj 

plorsvenis. “Doloraĵo mia, estas ja via unua datreveno. 

Datreveno perfortita. Etulino mia, kiu kreskigos vin? La 

larmoj enfalis en manplatojn kaj glitadis malsuprenĝis 

la kubutoj. La plorego malŝarĝis sian grandan venenon 

iomete. Poste ŝi kaplevis kaj diris al si:

Filino mia, mi volas ne morti por ke vin kreskigu..

Nomo?

Veronika

Familia nomo?

Lijevski.

Albana familia nomo , de la edzo?

Toto.

Poste la enketisto demandis ĉu ŝi akceptis ke 

estis agento de la sekreta servo pola kun grado 

leŭtenanto. Vera malfermis la okulojn, restis momente 

surprizita kaj diris ne. La enketisto daŭrigis demandi 

ŝin pri la rilatoj kiujnŝi havis kiel agenton en nia lando, 

pri la taskoj komisiitaj de la centro ktp ktp. Vera ege 

konfuziĝis kaj ne plu respondis. Oni kondukis ŝin al la 

ĉelo. Ĉar ŝi estis endormiĝinta pro la elĉerpiga lacigo 

psikologia, oni vekis kaj ree kondukis al enketejo. Estis 

alia enketisto. Sub la forta kaj turmentiga lumo de 

projekciilo ĵetita alla vizaĝo, la samaj demandoj 

alikonstruite. Poste alia akuzo: tento por implikigi kaj 

malkredigi funkciulojn de la albana ŝtato kiel kamaradoj 

Hodo Mati kaj Kapo Alushi. Danĝera 

malamikino, supersperta agentino, stinka 

spionino, maskita sabotaĝistino, fivirino, 

licensita prostituino, fikulino, graveda 

fihundino, merda prostituino, ruzulino, 

suprenpiedeulino, vaginfendulino..

Kion alian oni ne menciis tiujn ses monatojn de 

antaŭprizoniĝo. Policisto kiomfoje sendis al ŝi 

manĝaĵetaĉon , diradis: E, fivirino, ĉu vi malsatas?

Tie, Vera havis la okazon koni tiun parton 

nelavitan de la albana leksiko kiun neniam ŝi eklernus 

aliloke. La frapoj per manplatoj kaj murdminacoj aŭ 

minacoj por malfacila morto, psikologia teruro, 

malsatturmentado, soifado kaj nedormado, ofendoj, 

mokoj, mispersonecigo, estis ĉiutaga kaj ĉiunokta 

porcio por Vera.

Kiel do eltenis tiun fatalon tiu juna virino, kreskita 

kaj edukita en tute alia medio?Kiel alfrontigis tiu 

delikata mondo, tiu sentema koro, tiu fajna animo tutan 

kruelan perforton, barbaran traktiĝon, tiun grotbestian 

konduton? Ŝin ligis kun tiu ĉi mondo kaj kuraĝigis la 

plej belaj memoraĵoj, plej karaj homoj:  la eta Besa, 

Fatmir, gepatroj, panjo Dilja. En la plej nigraj momentoj 

ŝi fermis la okulojn kaj vokis ilin. Kaj ili troviĝis ĉe ŝi. 

Kvietigis frapdolorojn, resanigisanimvundojn, levis alten 

la dignecon piedpremitan, revigligis, revivigis. 

Tamen iutage ŝi ricevus plej teruran frapon kiu 

faligus surteren kaj kaŭzus plej grandan vundon., 

eterne nesanigebla. Oni alportis deklaraĵon far Fatmir, 

sia idolo, por kiu ŝi forlasis la patrion, patrinan lingvon, 

gepatrojn, ĉion liganta ŝin kun la infanaĝo, juneco, kun 

plej bela kaj plej kara vivoparto. En la deklaraĵo oni 

diris ke li divorciĝas de ŝi, ĉar ŝi estis ja malamikino de 

lia lando ktp, ktp. Ŝi rekonis lian signon. Sed ne povis 

kredi. Nepre devus esti ia ruzaĵo de la Ŝtata Sekureco. 

Oni diris ke estus kunfrontiĝo en la juĝejsalono, se ŝi 

ne signus ekde ĉi tie la deklaraĵon por divorciĝi. Estas 

provoko. Jes. En la juĝejo, diris ŝi. Oni kondukis ŝin al 

la juĝejo.

Ŝi vidis Fatmiron. Ege sopiris pri li. Strangolis ŝin 

ĉi tiu broganta sento kaj ekploris. Ŝi fordonus eĉ la 

vivon, nur por renkonti lin kaj Besan. Fatmir ne estis 

vidante ŝin. Miri, trezoro, jen kie mi estas. Kiel fartas 

Besa? Por vi mi estas ankoraŭ viva. Sed Fatmir tenis la 

kapon klinite. Kiam la juĝisto demandis lin ĉu li deziras 

divorciĝi kun la akuzitino…li preskaŭ senvoĉe kaj ne 

vidante al ŝi, diris: jes.

Dio mia! Ŝi deziregus ululi pro la doloro. Kio rilate 

la amrenkontiĝojn, ardajn konversaciojn, sendormajn 

noktojn, projektojn por la estonto teksitajn tutpasie, la 

K
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gajan albanan nuptofeston, belajn sonĝojn por la 

estonteco de Besa? Ĉiuj piedpremiĝis tiom facile? Kial 

do? Kiel tio eblas? Ĉu tio estas la donita parolo? Ĉu tio 

estas la albana “besa”? Ĉu ekzistas pli alta perfido ol ĉi 

tiu? 

Ŝin plene lasis la fortoj kaj sinkuŝigis surteren. La 

koro haltis kaj flaviĝis kiel balaila herbo.

Kun la tremanta mano, ŝi apenaŭ sukcesis signi 

la divorcan dokumenton.

Oni kondamnis ŝin al 20 jaroj da enprizoniĝo. 

Kondukis en la virina prizono, apud urbeto kun 

malbonodoro pro sulfuro kaj gaso. Tie ŝi trovis alian 

polinon kondamnite pro la sama akuzo. Povrulino, ne 

kapablis rezisti al la suferkalvaro kaj freneziĝis. Vera 

ne sciante eĉ mem kiel kaj kial, daŭrigis travivi. Ŝi faris 

mekanikece kiun ajn laboron postulate de komandejo. 

Endormiĝis kun arda deziro revidi filinon en la sonĝo. 

Tiun nokton Besa fariĝis dujara, ŝi festis tion. Kiel ŝi 

festis? Estis amikino, albana prizonulino, al kiu ŝi estis 

rakontinta multon. Albanino estis konservinta ion el la 

nutraĵoj alportitaj de familio. Ŝi plenigis du aluminajn 

platojn kun akvo kaj sukero, donis unu al Vera kaj diris: 

Ĝojon, ankaŭ aliaj 100 jaroj al Besa! Vera enlarmiĝis 

pro tiu surprizo. Ĉirkaŭbrakis amikinon kaj kisis ŝin 

amece. Poste ili dividis kelkajn sekajn figojn, po kvin 

nuksoj da migdaloj kaj po kvin biskvitoj. Fine trinkis 

kafon. Ĉi tiu vespermanĝo, en la komunista prizono, 

estis vera bankedo.

(daŭrigota) 

rakonto de Bajram Karabolli

tradukis kaj sendis Bardhyl Selimi el Albanio

Aĉa vento tradukis kaj sendis Carmel Mallia el Malto

Ho aĉa vento,

via vizito similas al korbo plena de polvo

aŭ al paperaro fluganta papiliomiene;

via vizito similas al knabetoj plugantaj florojn

en la universo de mia ĝardeno 

ludantaj velosimilajn petalojn  

rapide kaptitaj tra via spiropovo.

Almenaŭ kiam vi alvenos,

anstataŭ furiozigi la maron,

elradikigante ĉi arbojn,

kunportu el la foreco

la kantojn de la kampulinoj

kaj de la marvirinoj

karesitaj ĉe la revantaj bordoj;

almenaŭ kiam vi revenos,

anstataŭ renversi la plantojn

kaj bruigi la kurtenojn,

permesu al mi malfermi la fenestron

ĝis mia ĉambro pleniĝu

per la jasmenparfumo

salutante la abelojn.

_____

Joe Saliba (1957)

Iama sekretario de la malta Naciista Partio (1999

2008); poeto; studis ĉe la malta universitato.

El la malta tradukita de Carmel Mallia el Malto

Facilaj artikoloj el UEA.FACILA.ORG retejo

Facilas diri "neŭtraleco".

Malfacilas esti neŭtrala.

eŭtraleco estas ruĝa fadeno, kiu trakuras la 

tutan historion de la Esperantomovado. Oni 

trovas ĝin en la Esperanta himno La espero: 

"sur neŭtrala lingva fundamento". Oni ankaŭ trovas ĝin 

en multaj el la kongresaj paroladoj de Zamenhof.

Dum la 3a Universala Kongreso en Kembriĝo, 

Zamenhof longe parolis pri neŭtraleco. Li diris:

"Vi ofte aŭdis pri la neŭtraleco de niaj kongresoj. 

Jes, neŭtraleco estas la ĉefa principo de niaj 

kongresoj; sed oni devas ĝuste kompreni la sencon de 

tiu ĉi neŭtraleco. ... ĉe ni la neŭtraleco... estas la tuta 

enhavo, la tuta celo de niaj laboroj. Tial ni neniam 

devas paroli en niaj kongresoj pri aferoj speciale 

politikaj...  aŭ pri aferoj speciale religiaj...  ĉar la verda 

standardo malpermesas al ni fari ion, kio povus ofendi 

tiun aŭ alian genton aŭ religian grupon; sed ĉio, kio 

neniun ofendante, povas krei pacan ponton inter la 

popoloj, tio ... devas esti ĝuste la esenco de niaj 

kongresoj..."

Aliflanke la historio de la movado estas plena je 

akuzoj inter esperantistoj pri rompo de neŭtraleco. Tio 
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komenciĝis en la tempo de la Unua Mondmilito, kiam 

oni uzis Esperanton por defendi la starpunktojn de la 

militantaj registaroj. Kaj la samo ripetiĝis dum la 

intermilita periodo. Ne necesas paroli pri la tempoj de 

la Malvarma Milito aŭ pri la milito en Vjetnamujo, kiam 

japana esperantisto tute malneŭtrale bruligis sin apoge 

al unu el la du flankoj.

Laŭ PIV (Plena Ilustrita Vortaro) la vorto "neŭtrala" 

signifas: "Ne partoprenanta, nek volanta partopreni en 

diskuto, konflikto, milito". Sed, pro la homa naturo, tio 

eblas nur pri aferoj, pri kiuj oni ne havas fortan 

opinion.  Se la aferoj tuŝas pli profundajn valorojn, oni 

opinias, ke neŭtraleco estas perfido de homeco. 

Tamen la statuto de Universala EsperantoAsocio 

diras en la artikolo 5a:

UEA estas neŭtrala rilate al nacieco, raso, sekso, 

religio, kaj sociaj kaj politikaj problemoj, kun escepto 

de la lingva problemo en internaciaj rilatoj. Tiu 

neŭtraleco signifas, ke UEA ne prenas starpunkton pri 

la koncernaj problemoj. 

Sed ni parolu nun pri la nuna internacia situacio 

kaj pri neŭtraleco rilate al ĝi. Laŭ mi ni vivas en epoko 

precize simila al tiu, pri kiu parolis Orwell en la romano 

1984. Ekzistas tri potencoj: Usono, Rusujo kaj Ĉinujo, 

kiuj konkurencas inter si per ĉiuj rimedoj armeaj, 

politikaj, komercaj, por pligrandigi sian influon, kaj 

malhelpi la aliajn.

Esti neŭtrala en ĉi tiu situacio signifas, ke oni 

provu konstrui pontojn inter la tri potencoj kaj klopodi 

teni ilin en ekvilibro kaj en paco. Sed kiu pretas fari 

tion? Nun en ĉiuj flankoj oni pensas nur pri venĝo, 

detruo de la alia. Kiu en ĉi tiu momento memoras la 

vortojn de Zamenhof: "ĉio, kio neniun ofendante, povas 

krei pacan ponton inter la popoloj ... devas esti ĝuste la 

esenco de niaj kongresoj."?

Tre malmultaj laŭ mi, ankaŭ inter la esperantistoj. 

Estus bone paroli pri la nunaj militaj okazaĵoj kaj entute 

pri la internacia situacio, sed nur se oni pretas konstrui 

pontojn. Se la okazo estas uzata por detrui pontojn, 

tiam oni prefere silentu.

Renato Corsetti

Novaj vortoj

akuzo: anonco, ke iu kulpas pri io.

apoge: fortigante la pozicion de homo, popolo, asocio, 

politiko aŭ simile.

armeo: la tuta militistaro de ŝtato.

ekvilibro: stato de korpo, kiu restas senmova, kiam ĝi 

estas altirata de egalaj sed kontraŭaj fortoj; ne falanta 

al unu aŭ la alia flanko, sed restanta egale inter la du; 

ĝusta aŭ egala atento al pluraj aferoj.

epoko: aparta tempoperiodo kun siaj propraj ecoj.

escepto: afero kalkulata aparte, kiun oni ne prenas en 

konsideron.

esenco: la ĉefa, plej baza kaj grava eco de io. 

fundamento: la bazo de konstruaĵo; la plej necesa 

parto, kiu subtenas la ceteron.

gento: popolo samdevena; aro da familioj devenantaj 

de la samaj prauloj.

himno: kanto, en kiu oni esprimas respekton kaj amon 

al iu idealo, aŭ al Dio.

ilustri: aldoni desegnaĵojn aŭ bildojn al teksto.

influo: efiko al iu aŭ io.

konflikto: forta malkonsento inter homoj aŭ ŝtatoj, 

kaŭzata de kontraŭeco de iliaj deziroj kaj opinioj.

konkurenci: konkursi, precipe rilate al komercaj kaj 

ekonomiaj aferoj.

ofendi: malĝentile esprimi sian opinion en maniero, kiu 

malrespektas la sentojn de alia homo.

partopreni: esti unu el la homoj, kiuj kune faras ion.

perfido: malamika ago kontraŭ amiko, aŭ kontraŭ 

grupo aŭ ŝtato, al kiu oni mem apartenas.

potenco: granda forto, kun la kapablo regi aliajn 

homojn aŭ objektojn kaj devigi ilin obei.

raso: homgrupo kun videbla korpa eco, ekzemple 

haŭtkoloro, kiu apartigas ĝin de aliaj homgrupoj.

registaro: grupo de homoj, kiuj regas ŝtaton.

standardo: flago, kiu prezentas ian idealon.

starpunkto: opinio.

statuto: baza regularo de asocio.

venĝo: sufero intence kaŭzata al alia(j) homo(j), por 

repagi suferon kaŭzitan de li/ŝi/ili.

Fonto: https://uea.facila.org/artikoloj/opinioj/facilas

dirine%C5%ADtralecor291/

https://uea.facila.org/artikoloj/opinioj/facilas-diri-ne%C5%ADtraleco-r291/
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n la dua etaĝo de kvaretaĝa loĝejo, kies 

rozkolora farbo senŝeliĝis kaj aspektas kvazaŭ 

disfalonta, mi kuŝas ĉe la rando de la fenestro 

kaj rigardas la straton. Por eviti miskomprenojn pli 

poste, mi denove memorigas vin: Mi estas kato. Do, ne 

plendu dirante “mi pensis, ke vi estas homo, vi trompis 

min”.

Jes, mi estas kato. Konsiderante la nomon, kiun 

mia posedanto donis al mi, mi estas Minnoŝ. Mi estas 

kvarjara katino. En varma, humida posttagmezo, mi 

kuŝas sur la malvarmeta flanko de la fenestro kaj 

rigardas la preterpasantojn. Verŝajne ĉar ni vivas unu 

el la neelteneble varmaj tagoj de İzmir, neniu 

preterpasas la mallarĝan straton plenan je aŭtoj 

parkitaj ambaŭflanke.

Mia posedanto, sinjorino Melahat, estas interne 

en sia dormoĉambro. Mi ŝatus ŝerci, ke ŝi dormas kiel 

mortinto; sed ŝi vere estas morta. Ŝi elspiris dum sia 

dormo la lastan nokton. Matene mi surgrimpis al ŝian 

liton kiel ĉiutage, miaŭis, tiklis ŝian vizaĝon per mia 

vosto. Sed ŝi ne vekiĝis. Normale, tuj kiam mi 

surgrimpas al ŝia lito, ŝi vekiĝus kriante: "Malbenita 

kato, foriru de mia lito." Sed ŝi eĉ ne ŝanceliĝis post 

kiam mi gratis ŝian brakon ĉimatene.

Mi mensogus, se mi dirus, ke mi estas 

bedaŭrinta. Jam en ŝiaj naŭdekaj jaroj, ŝi estis soleca 

virino. Ŝi estis unu el la unuaj inaj instruistoj de la 

Respubliko. Foje ŝi prenis min kontraŭ si kaj prelegis al 

mi dum horoj. Ŝi sopiris la tagojn ŝi iam instruis. Ŝi 

ankaŭ ofte parolis pri siaj infanoj. De ŝiaj malfidelaj filoj, 

de ŝiaj malfidelaj lernantoj, de ŝia fidela edzo, kiu frue 

elmigris al la alia mondo kaj lasis ŝin sole en ĉi tiu 

mondo.

Pensante pri ŝi, mi dirus, ke ŝi mortis kaj saviĝis. 

Ŝi estis elĉerpita kaj fizike kaj mense. La soleco, en kiu 

ŝi estis enfermita, rondis ŝin de interne. Estis neniu por 

savi ŝin de ĉi tiu ĉagreno. Estis nur mi, kaj la 

purigistino, kiu venis unufoje semajne kaj 

helpis malstreĉiĝi ŝin el tio. La purigistino 

estis tridekjara, kun nigra vizaĝkoloro, kaj 

ŝiaj gestoj kaj parolado estis malĝentilaj; 

Ŝia nomo estis Fatma. Sinjorino Melahat 

ĝojis kiel infano, kiam la purigistino venis; 

ŝi bone traktis ŝin, demandis al ŝi kiel ŝi fartis, kaj eĉ 

faris teon por ŝi; poste,ŝi senhalte kaj senspire rakontis 

al ŝi, kion ŝi travivisis, kion ŝi vidis kaj kion ŝi suferis en 

la pasinteco. Ŝi sopiris paroli, nur paroli kun homo. 

Fatma, aliflanke, pensis pri nenio krom fini sian laboron 

kaj foriri, ŝ laboris skuante la kapon de tempo al tempo, 

rigardante ŝin per malplenaj okuloj, kaj neniam 

parolante al ŝi. Kiam Fatma foriris, Melahat Hanım 

ekmalbenis post ŝi: “Nigra Fatma, malpura Fatma; Kiu 

estas vi, ke mi parolas al vi, vi ne estas mia 

kunparolanto. Ŝi pensas, keŝ estas io grava, ŝi estas 

iu...Ŝi parolis malantaŭ ŝia dorso dum horoj. Kiam mi 

vidis ŝian malgajan staton, mi deziris povi paroli. Mi 

ŝatus havi la kapablon paroli nur por povi paroli kun 

ŝi...

Sen ĉi tiuj birdoj, mi mortus pro enuo. Birdoj ne 

mankas sur nia strato. Mevo, kolombo, korvo, pasero... 

Mevoj trankvile balanciĝas sur la ĉielo sen enmiksiĝi en 

iu ajn aferon; kolomboj diras ripete "kuko kuko…" kaj 

amludas unu kun la alia; korvoj serĉas ruzon, ili 

konstante faras planojn; paseroj ĉiam rapidas, flugas 

tie kaj tien.

Mi mortigas tempon danke al birdoj; Sed la plej 

malbona parto estas, ke mi rimarkas mian malsatons, 

kiam mi vidas ilin. Se ĝi estus iu tia dika mevo, ĝi 

suficıs por semajno por mi. Mi supozas, ke la korvo 

sufiĉus por tri aŭ kvar tagoj, la kolombo por unu aŭ du 

tagoj, la pasero nur por unu tago. Mi ĉirkaŭiris la tutan 

domon; sed mi ne povis trovi manĝaĵon ie. Ĉiuj 

manĝaĵoj estas en la fridujo kaj mi ne povas malfermi 

ĝin. Fatma alvenis antaŭ du tagoj kaj tio signifas, ke ŝi 

HUMURA HAJKO

Trans baril´ blankroz.´

kašrigardas. Najbaro

lipharar´ tordas.

Jen – ni disputas.

Voĉe vi. Silente mi.

Packunloĝanto.

Soleca grilet´

Venis al mi gaste. Kaj

ni trinkis  kafon.

Noktomeze. Ĉe

l´barilo nigra kato.

Ği nombras stelojn.

Latina sambo. 

Animo mia dancas.

Pied´ artrozo.

Gaja grileto.

Vagulo kun gitaro.

Bardoj sur voje.

Senvestiĝas jam

la arbaroj en aŭtun’.

Striptiz´ por birdoj.

Etaraneaĵ´.

Kreaĵo de  Dio.

Pendas de Angul´. verkis kaj sendis

Ivaniĉka Madĝarova

el Razgrad, Bulgario

verkis kaj sendis Ivaniĉka Madĝarova el Bulgario

Malĝoja rakonto pri kato rakonto de Ruhşen Doğan Nar el Turkio
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venos denove post kvin tagoj. Ĝis ŝi venos, estos 

neniu ali, kiu venos ĉe nia hejmo. Nu, najbaroj eĉ ne 

estas konsciaj pri kio okazas en la mondo. Mi 

pripensas, kiel mi eltenos la malsaton dum kvin pliaj 

tagoj.

Mia malsato fariĝis tiel neeltenebla, ke mi alkuris 

al la fenestro por rompi ĝin. Bedaŭrinde, la fenestroj de 

la domo estis renovigitaj pasintjare. Vi scias, eĉ se mi 

elblovos min el tiuj dutavolaj fenestroj, mi ne povas 

rompi tian vitron. Sed  estis tiel facile rompi la 

malnovajn fenestrojn. Oni diras, ke katoj havas naŭ 

vivojn, do mi certe perdis ok el ili, kiam mi provis rompi 

tiun novan fenestron.

Kio trairas vian menson ankaŭ trairas la mian. 

Manĝu sinjorinon Melahat! Katoj ne estas mallojalaj 

bestoj, nek estas malbonaj aŭ egoismaj. Ili nur emas 

pensi logike. Ilia amo kaj lojaleco al siaj posedantoj 

ankoraŭ ne blindigis ilin, kiel estas en la hundoj. Neniu 

kato volas manĝi sian posedanton; sed ĝi povas fari 

tion kiam temas pri sia propra vivo kaj ĝi ne havas 

alian ŝancon vivi. Stulta hundo, aliflanke, mortos de 

malsato kaj ne manĝos sian posedanton.

Ja, ĉu la korpo de mortinto ne estas nur peco de 

viando? La spirito, kiu faris tion, kio tiu estis, jam foriris 

al la alian mondon. Tio, kio estas postlasita estas nenio 

krom viando, por ke la vermoj manĝu sub la grundo. 

Kio estas la diferenco inter kato manĝanta tiun viandon 

kaj la vermoj?

Mia stomako ekbruas. Se la vetero ne estus tiel 

varma, mi povus elteni pli da malsato; sed malsato en 

varmego ne estas io eltenebla. Mi ne volas manĝi 

sinjorinon Melahat; sed mia kapo ekturniĝas pro 

malsato, kaj miaj okuloj komencis nigriĝi. Ĉu sinjorino 

Melahat jam ekkomencis  odori? La odoro de la domo 

ŝanĝiĝis. Mi timas morti pro malsato. Kiel vi, mi volas 

vivi. Diablo, mi ne eltenos tion.

Mi iras al la dormoĉabro!

*

Post duonhoro Minnoŝ revenis al la fenestro kun 

trankvilaj paŝoj kaj saltis sur ĝia rando. Ŝi etendiĝis, 

oscedis kaj kuŝiĝis apud la fenestro. Ŝi observis la 

birdojn dum ŝi lekadis siajn lipharojn.

Ŝi estis sata kaj feliĉa.

rakonto de Ruhşen Doğan Nar el Turkio

tradukis Vasil Kadifeli el Turkio

Ĝojiga Jubileo verkis kaj sendis Petar Todorov el Bulgario
n la jaro 1974 – kabo Kaliakra Bulgara 

Esperantista Junularo (BEJ) organizis 

Internacian Studentan Arkelogian Brigadon. En ĝi 

mi kiel vickomandanto 

respondecis pri 

laborefektiveco. 

Ĉiuvespere antaŭ la 

standardo oni klasis kiu 

dum la tago taĉmento 

laboris pleje. Estinte 

ĉiam inter la brigadanoj 

mi konstatis grandan 

entuziasmon kaj 

ĝentilecon en la rilatoj. 

En la komenco de la 

antikva fortikaĵo de 

kabo Kaliakra laboris 

grupo inter kiuj Georgi Miĥalkov, Pepa kaj Milka el u. 

Sviŝtov. Belegaj junaj homoj – studentoj gajaj, 

laboremaj kaj precizemaj. Iliaj inteligenteco kaj konduto 

respeguliĝis sur la vizaĝoj kaj faris ilin belegajn kaj 

interesigemajn. Agrable estis resti iomete kun ili. Post 

kelkaj tagoj ilia obstina laboro helpis elfosi 

oran antikvan moneron, kio provokis 

admiron en la ĉefarkeologo kaj mi.

Iompostiome dum la jaroj kiel 

samideanoj en la Esperantomovado ni 

nutris reciprokan estimon kaj kunlaboremon. 

Ĵorko (Georgi Miĥalkov) finis la kursojn pri Einstruistoj 

en Meden rudnik – Burgas. Tie li trovis sian estontan 

hungaran edzinon kaj post sia diplomiĝo en Sofia 

Universitato (filologio kaj literaturo) serioze ekipita per/

pri Esperantoscioj jam edziĝita, en Hungario eklaboris 

en la strukturoj de Hungara Esperantista Asocio (HEA). 

Renkontinte stabilan apogon, akcepton kaj aprezon pri 

sia laboro  en la LibroEldona Centro de elstara HEA, 

Georgi Miĥalkov – Julian Modest eldonis unuajn 

verkojn: Ni vivos!, Mistera Lumo, Dro Braun (dramo, 

novelaro). Eldonistoj okazis HEA, Chapeco – Brazilio. 

La talento de Julian Modest kiel rakontisto disvolviĝis 

kaj oni rimarkis lin en la Esperantosocioj de Ameriko 

kaj Eŭropo. En la organiza laboro li elkreskis kiel 

aŭtoritatulon pro sia aferlerteco, ĝentileco kaj 

respondeco! En 1985 Miĥalkov revenis en Bulgarion. 

E
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Por Bulgara Esperanto Asocio tio estiĝis gajno de seso 

en totoloterio, kaj por li – fekunda grundo pri riĉa 

rikoltado!

La gvidantoj de BEA disponigis al Georgi 

Miĥalkov ege respondecajn taskojn – redaktoro en la 

eldonpresada bazo de la asocio kaj estro de la fondita 

MuzeoBiblioteko al CO de BEA. Montriĝis liaj kvalitoj 

organizi precize kaj efektive! La muzeon kaj la 

bibliotekon li starigis je nuntempaj bezonoj – registri 

ĉiujn unuojn, enkartigi kaj ordigi laŭ tempoj, fakoj k.t.p. 

por utiligi ilin. Estis altiritaj kelkaj kvalifikitaj helpantoj

volontuloj – sino Maria Angelova, la bonega Krâstju 

Karucin k.a. Li transformiĝis en fosto de la eldona bazo 

glate kunlaborante kun la preskolektivo de majstro 

Boris Klenovski. Tiam la bazo finance apogis la laboron 

de BEA en la komencaj 80 jaroj de XX jc.

La aŭoritato de la aŭtoro Julian Modest senhalte 

plialtiĝas eldonante ĉiujare novajn verkojn. Kiel bona 

verkisto li utiligis buntan kaj riĉan lingvon ne longajn 

sed klarajn kaj influplenajn frazojn kaj bildojn. En la 

ĉiutaga vivo Miĥalkov estas tre observema al la 

procesoj en la socio, ankaŭ al la historio, Esperanto

disvolviĝo kaj vivmaniero. Lia talento helpas ekskluzive 

majstre respeguligi okazintaĵojn ĉirkaŭ si. Krom la 

bulgara kaj hungara lingvoj por verkadi ankaŭ traduki, 

Miĥalkov enviciĝis tre aktive inter la aŭtoroj kreante 

originalan Esperantoliteraturon kaj kulturon. Kaj se 

dum la 8090aj jaroj produktis po unu libron jare, jam 

en XXI jc. rimarkinde videbliĝas po 23 liboj en jaro kaj 

konstatiĝas pli granda intereso flanke de famiĝintaj 

eldonistoj ne nur en Bulgario, sed ankaŭ Brazilo, 

Belgio, Kroatio, Koreio, Rusio kaj Slovakio. 

Fidinda estas la statistiko de UEA pri vendado de 

la Libroservo. En la lastaj kelkaj jaroj la verkoj de Julian 

Modest estas inter la unuaj en la listoj. La internacia 

kritiko ankaŭ substrekas la belegan kreativan talenton 

kaj diversecon de la temoj – romanoj, noveloj, 

kriminalistiko, historio, infana literaturo, geografio, 

kombinitaj kun riĉa, kolora kaj preciza Esperanto!

Mia longjara aktiveco en BEA kaj internacia 

Esperantomovado – UEA, TEJO, Fakaj Organizaĵoj – 

estas ligita laborante kun Georgi Miĥalkov en estraroj 

de BEA post la demokratiaj ŝanĝoj en Bulgario, dum 

kreado de vortaroj, tradukado, Ekursgvidado (oficiala 

profesoro pri Esperantoinstruado en Sofia 

Universitato!), ĵurnalistaj manifestiĝoj en la centra kaj 

lokaj radiostacioj (Nokta Horizonto!) kaj TV, gazetoj, 

ĵurioj en u. Razgrad, Vraca k.a., en la Hungara Kultura 

Centro en Sofio, kun legejoj, Unio de Bulgaraj 

Pentristoj, kunlaboro kun numizmatoj kaj filatelistoj, 

ankaŭ verkistoj!

Sinsekva vero okazis la sugesto de la hungara 

elstarulo Julio Baghy “La veraj esperantistoj ne fariĝas 

– ili naskiĝas!” Ĉu vi scias, ke la gepatroj de Georgi 

Miĥalkov estis vervaj adeptoj de Esperanto? Jen 

tragedikomika okazaĵo: En la jaro 1948, partopreninte 

en la kongresa ekskurso la gepatroj (tiam fianciĝintaj) 

la aŭtobuso renversiĝis kaj la benzino versis kelkloke la 

sintetikan robon, farinte ĝin neuzeblan bedaŭrinde kaj 

triste kaj ridinda! Feliĉe ne estis pli tragika ol la amika 

kaj daŭre serĉuloj kiel Radoslav Triĉkov el Vraca 

rakonti gajige dum esperantistaj bankedoj!

Mia strebo ne estis rakonti biografion de nia 

ŝatata kaj tre estiminda ĉefredaktoro de “Bulgara 

Esperantisto”! Sed, ke mi prezentu lian senhaltan 

sukcesan supreniron solene laŭ la ŝtuparo de lia 

verkovojo! Jam pli ol jaron sro Georgi Miĥalkov – 

Julian Modest – estis elektita kiel Prezidanto de PEN 

klubo esperantistajverkistoj! Grandega rekono pri lia 

verkaro kaj talento! Samjare lian libron “Aventuroj de 

Jombor kaj Miki” la juĝkomisono aljuĝis kiel infana libro 

de la jaro!

Kaj la lasta fulmoinformo sur la Esperanto

firmamentoelekto de Julian Modest AKADEMIANO en 

la AKADEMIO de UEA – respodeconto pri originala 

Esperantoliteraturo.

Ardajn gratulojn okaze de la altegaj rekonoj pri 

Viaj verkaj sukcesoj flanke de la Monda Esperantista 

Socio, kara amiko kaj samideano sro GEORGI 

MIĤALKOV! Estu feliĉa antaŭ la sojlo de Via

BRILA 70JARA JUBILEO EN MAJO!

La kreitaj de Vi pli ol TRIDEK VERKOJ kun la 

varmo de via granda esperantista koro kaj sunplenaj 

pensoj tajloras la grandegan trezoron en VIA JUBILEO 

kaj NOMAS VIN VERKISTO DE NUNTEMPA 

ESPERANTO MONDO!

Dio donu al Vi, kara jubileulo GEORGI 

MIĤALKOV, 

longan kreeman vivon, 

kaj brilantan estontecon,

kaj honoron!

Fortan ĉirkaŭpremon!

Honora membro inĝ. Petâr Todorov
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La rakonto pri blanka serpento verkis kaj sendis Liru Chen el Tajvano
erpento estas besto, kiu estas unu el la 12 bestoj 

de la jaroj laŭ la ĉina kalendaro. La plej fama 

rakonto pri serpento en Ĉinujo estas “La rakonto 

pri la blanka serpento”. La popola rakonto pri bela 

serpentomonstro komenciĝis de la dinastio Tan 

(Komuna Erao 618907), ĝis la dinastio Cin  (K. E. 

16361912) ĝi fariĝis fama popola rakonto. 

Unu blanka serpento jam vivis dum mil jaroj,  do 

ŝi povis ŝanĝiĝi al homa formo. Ŝi savis la vivon de iu 

verda serpento. La verda serpento ankaŭ jam vivis 

dum sep cent jaroj, ŝi ankaŭ povis aperi per homa 

formo. La nomo de la blanka serpento estis “Bajsu

ĝen”, (la familia nomo Baj, signifas ‘esti blankkolora’.), 

la nomo de la verda serpento estis”Cin”,(en la malnova 

ĉina tio signifas ‘esti verdkolora’). Ili kune vivis kiel du 

fratinoj.  

Iun tagon, ili promenadante ĉe la Okcidenta Lago, 

renkontiĝis kun fraŭlo Ŝusian . Pluvis. Baj prunte donis 

ombrelon al Ŝu. Baj kaj Ŝu enamiĝis unu kun la alia. 

Kelkajn tagoin poste Ŝu resendis la ombrelon kaj ŝi 

enamiĝis kun Baj pli profunde. Fine, Ŝu kaj Baj 

geedziĝis. Ili havis herbobutikon. Homoj petis 

receptojn de Baj. Baj proponis herbojlistojn kiel 

kuracaĵojn. Tiel sukcese ŝi kuracis malsanojn de kelkaj 

homoj. La herbobutiko famiĝis. La bonzo Fahai ankaŭ 

rimarkis tion. Kaj Fahai sciis, ke Baj kaj Cin estis 

homiĝintaj serpentoj. Li diris al Ŝu:”via edzino Baj kaj 

lia fratino Cin estas serpentmonstroj, kiuj povas 

ŝanĝiĝi al homoj. Kredu! Aŭ trinkigu  al via edzino la 

magian vinon  Sionhŭano, kiu povas forpeli serpentojn 

kaj venenajn vivaĵojn dum la festo DuanU, laŭ ĉina 

diro. 

Ŝu dum la festo DuanU  preparis la 

vinon Sionhŭano. kaj petis Bajn trinki ĝin. 

Baj sciis , ke tio estis ruzo de la bonzo 

Fafai. Sed ŝi tamen trinkis la vinon. Poste 

ŝi sentis sin dormema. Ŝi eniris ŝian 

ĉambron, kaj diris al Ŝu  lasi ŝin sole ripozi 

momente. Tamen Ŝu ne obeis la ordonon de sia 

edzino. Li eniris la ĉambron dum la edzina ripozo. Li 

malkovris blankan serpenton kuŝanta en la lito. Tial, li 

mortis pro granda ŝokiĝo. Por revivigi Ŝun, Baj ŝtelis 

feinoherbon de la dio de la suda poluso. 

Fahai malliberigis Ŝun en la templo Ora Monto 

por eviti, ke li renkontiĝu  kun Baj. Baj volis liberigis Ŝu

n , tial ŝi inundigis la templon Ora Monto por batali 

kontraŭ Fahai. Sed ŝi ne venkis, pro tio, ke ŝi jam 

gravedis, kaj ŝi havis malmultan forton. Faihai 

malliberigis Bajn sub la pagodon Leifon. Ŝu jam sciis 

la amon de sia edzino. Ŝi revenis hejmen kun ilia 

infana filo.

Post kelkaj dekoj da jaroj, lia filo savis sian 

patrinon de pagodo Leifon. 

En ĉi tiu rakonto, same kiel en ĉina familio, la 

virino rolas grave, kvankam virinoj estas 

diskriminaciiataj. Ĉar Baj estas monstro, Fahai havas 

devigon batali kontraŭ la monstro, ĉar tiel  aferoj devas 

reesti sur siaj ĝustaj vojoj. Kaj serpentmonstro havus 

forton pro sorĉo, tiel kontentigus virinojn, kiuj havas 

normalan vivon, kaj iam ne povas regi problemojn de 

sia vivo. Tiel  la rakonto pri serpentoj fariĝis fama 

popola rakonto. 

verkis kaj sendis Liru Chen el Tajvano

S

Esperanto
Tago
26072022
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Ŝercoj
LA DENTOFEO

Eta Joĉjo renkontas sian amiketon Toĉjo, 

kiu mienas malkontente.

Joĉjo: Kio okazas, Toĉj'? Vi aspektas 

kolera.

Toĉjo: Hieraŭ unu bebdento elfalis, kaj vespere mi 

metis ĝin sub mian kapkusenon.

Joĉjo: He ja! Kaj kion donis al vi la dentofeo?

Toĉjo: Fian dentobroson!

* * *

TIO ESTAS JA BONA!

Kruko kaj Baniko paŝas en la strato, irante al la Verda 

Krepusko, sia preferata drinkejo.

Ili trafas najbaron, sron Moralem, kiu estas teda 

prudulo.

Kruko: Bonan vesperon, sro Moralem.

Sro Moralem: Ha, mi suspektas ke vi ekiras por 

denove drinkegi, kvereli, kaj vetludi.

Kaj li severmorale forpaŝas.

Baniko: He ja, kial li diras tion kvazaŭ estus malbona 

afero?

* * *

SERIOZE?

Baniko: Kruko, ĉu mi povas fari al vi seriozan 

demandon?

Kruko: Mi tre dubas.

* * *

DORMOHOROJ

Lio, la sekretariino: Baniko diris al mi ke li dormas ok 

horojn ĉiutage, kaj laboras ok horojn ĉiutage.

Kruko: Jes ja, sed kutime temas pri la samaj horoj!

(Baniko: Zzzzzzz....)

* * *

tradukis Rikardo Cash el Francio

publikigita kun lia permeso

Fonto: esperantoanekdotoj@googlegroups.com

Krucvortenigmo

KRIPTA FRAZO

Reconstruu frazon (7, 5, 8) interligante apudajn literojn 

ekde S al O horizontale, vertikale aŭ diagonale.

EKZEMPLO

Patro nia,

kiu estas …

Fonto: Semajno de Enigmoj

http://www.semajnodeenigmoj.com

(La solvo troviĝas en paĝo 30)

http://www.semajnodeenigmoj.com
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Unua Legolibro  parto 4  de Dro KABE
Unua parto :Anekdotoj, rakontoj kaj diversaĵoj

Saĝa hundo

La ĥirurgiisto Morand en Parizo havis amikon, 

kies hundo rompis al si kruron. Morand, por esti 

kompleza al la amiko, prenis la hundon en sian domon 

kaj resanigis ĝin. Post iom da tempo io gratis la pordon 

de l’ ĉambro, kie laboris Morand. Kiam li malfermis, 

eniris la resanigita hundo kun alia, kiu ankaŭ havis 

rompitan kruron kaj pene sekvis sur tri piedoj sian 

gvidanton. La resanigita hundo komprenigis per signoj 

al la kuracisto, ke ĝi petaŝ lin resanigi ankaŭ la 

kamaradon. Morand volonte akceptis la malsanulon kaj 

admiris la saĝecon de sia antaŭa flegito.

Malgranda tamburisto

En milito kontraŭ Francujo dekkvinjara angla 

tamburisto, kiu troproksimiĝis al la franca linio, estis 

kaptita kaj alkondukita al Ia franca generalo. Kiam tiu 

demandis lin, kiu li estas, li respondis: „Angla 

tamburisto." Ĉar oni tion ne kredis, oni donis al li 

tamburon kaj ordonis bati kelke da marŝoj; la knabo 

tion faris. Tamen la suspekto de la generalo daŭris 

ankoraŭ, kaj li ordonis al la tamburisto bati la returnan 

marŝon. „Returnan marŝon? — demandis la juna 

anglo, — mi ne scias, kio ĝi estas.“ La respondo tiel 

plaĉis al la franca oficiro, ke li ellasis lin kaj skribis al lia 

generalo por laŭdi lian bravan konduton.

La egaleco

Juna princo, ĉirkaŭita de la tuta kortego, promenis 

foje en kamparo. Li ekvidis derviŝon, kiu atente 

esploris homan kranion.

— Kion vi faras tie? — demandis mirigite la 

monarĥo.

— Mi dezirus ekscii — respondis la derviŝo —, ĉu 

la kapo apartenis al reĝo aŭ al almozulo, sed mi ne 

sukceŝas.

Malsata arabo

Arabo perdis la vojon en dezerto. Dum du tagoj li 

trovis nenion por manĝi kaj jam minacis lin la danĝero 

morti de l’ malsato, kiam fine li venis al puto, kie la 

vojaĝantoj ordinare donas akvon al siaj kameloj. Tie li 

rimarkis sur la sablo malgrandan ledan sakon. Li palpis 

ĝin kaj diris: „Benata estu Dio, tio estas, mi pensas, 

daktiloj aŭ nuksoj; vera regalo por mi!“ Plena de ĉi tiu 

dolĉa espero, li malfermis la sakon, rigardis internen 

kaj ekkriis malĝoje: „Ho ve, tio estas nur perloj.“

Unu pomon tro multe

Juna homo demandis 

Franklinon, kial la posedo de 

grandaj riĉaĵoj estas ĉiam 

akompanata de seniluziiĝo kaj 

maltrankviio. Franklin, vidante 

antaŭ si korbon plenan de fruktoj, 

prenis el ĝi unu pomon kaj donis 

ĝin al infano, kiu ludis en la 

ĉambro. La infano apenaŭ povis 

teni ĝin en ia mano. Franklin donis al la infano duan 

pomon, kiu estis ankaŭ ĝoje akceptita.

Fine Franklin elektis trian pli belan ol la du unuaj 

kaj donacis ĝin al la knabo, kiu ekpremis siajn du 

plenajn manojn al la brusto kaj penis teni la trian 

pomon sur la du aliaj. Sed vanaj estis liaj penoj, la tria 

pomo falis teren kaj li laŭte ekploris.

Franklin, sin turnante al la demandinto, diris: „Jen 

estas malgranda homo, kiu havas tro multe da riĉaĵoj 

kaj tial ne povas ĝui ilin. Havante du pomojn, li estis 

feliĉa, la tria neniigis la egalpezon,"

Lupo kaj juna ŝafido

Du ŝafidoj estis sur sendanĝeria paŝtejo; la 

hundoj dormis, kaj ja paŝtisto en la ombro de granda 

ulmo ludis fluton kun najbaraj paŝtistoj. Malsata lupo 

rimarkis tra fendoj de l’ ĉirkaŭbarilo la staton de l' aro. 

Juna nesperta ŝafido, kiu vidis ankoraŭ ne multon, 

ekparolis al ĝi.

— Kion vi serĉas ĉi tie? — diris ĝi al la glutulo.

— Herbon delikatan kaj florantan — diris la lupo.

— Vi scias, ke nenio estas pli dolĉa, ol sin paŝti 

sur verda herbejo kolorita de floroj por kvietigi la 

malsaton, kaj sattrinki en klara rivereto: mi trovas ĉi tie 

mbaŭ plezurojn. Kion oni povas plu postuli? Mi amas la 

filozofion, kiu instruas sin kontentigi per malmulto.

— Vi do efektive ne manĝas bestan viandon — 

diris la ŝafido —, kaj iom da herbo sufiĉas al vi! Se tiel 

estas, ni vivu kiel fratoj, kaj ni nin paŝtu kune.

La ŝafido, dirinte tion, iris trans la ĉirkaŭbariion, 

kaj la ftlozofo tuj disŝiris ĝin kaj englutis.

Ne kredu al belaj vortoj de tiuj, kiuj laŭdas la 

proprajn virtojn. juĝu ilin iaŭ iliaj agoj, ne laŭ iliaj 

paroloj.

(daŭrigota)
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EKRA2021  Poezio  Citruso  konkursaĵoj de EKRA 2021  Razgrad

KRAMOLAJ  PENSOJ

Se la homoj parencecnaskiĝas,

Kreskas kune en la samaj "bedoj",

Ili ja pro tio degeneriĝas,

Vivas tro nelonge eĉ kun Kredoj.

 

Signo de la biodegenereco

Estas kromosomparanoismo

Kune kun ĝemela simileco

Kaj la mensspiritidiotismo.

 

Homoj kun devioj aĉaj tiaj

Estas eksternormaj, agresivaj.

DNAj iliaj perversantaj

Faras ilin animalmutantaj.

 

Tion pruvas kun senduba certo,

Sen supozoj ion aŭguri,

Botanika ul' de planta sperto,

La sciencisto, rus' Ivan' Miĉurin.

 

Tion pruvas same kun akcento

AdamEva ripeksperimento.

Post la ripa KLONoperacio

Ili iĝis biogentgefratoj;

Malobeis al Tabu' de Dio

Kaj "gustumis fruktojn deziratajn".

 

Ne pro fabla Babilona Turo

Estis la homaro dispelita.

Dio faris tion pro Futuro

Kaj pro la homar' degenerita,

Por estonta vivo senmilita,

 

Pro la vivo en diversaj "bedoj"

Amfervore, kun sinceraj kredoj.

Li ne povis puni nur pro tio,

Ĉar li amas nin, la Patro Dio, –

Diras Babilonalegorio.

 

Homoj punis sin malprudentinte,

Mem absurdajn lingvojn elpensinte

Kaj freneze ĉiam militinte.

La homar' militas dum miljaroj,

Kreas ilojn por detrui, mortigi,

Naskas kriplojn por la registaroj,

Kiuj estas eblaj nur intrigi.

 

Ni ankoraŭ, kun propra Moko,

Vivas en kaverna Mezepoko.

 

Sendependaj medkomisionoj

Solvus la problemojn priskribatajn,

Difinunte kriplajn kromosomojn,

Ĉe la oligarkoj kandidataj.

 

Por ke restu ĉe ni NUR la mitoj

Pri kvereloj homaj kaj militoj.

 

Kiu proklamos fine jam sen timo

Leĝon "LA MILITO  ESTAS  

KRIMO"?

de Leo Turkido

poezio de Leo Turkadze el Usono

Unua premio pro ciklo da versoj 

en poezioo

Poemo de Caterina Parca tradukis kaj sendis Alesandra Madella el Italio

Ho sentito parlare di un paese lontano.

Si diceva che vi si trovassero enormi castelli di sabbia, 

dove vivevano esseri resi quasi invisibili dal senso di 

colpa e dalla vergogna.

Li avevano costruiti loro.

Ho sentito parlare di mucchi di giovani corpi morti,

che erano tutti diversi,

ma la loro anima era stata scambiata con fogli di carta,

tutti uguali.

Anche quelli li avevano inventati loro.

Poi mi hanno detto di cartigli cangianti,

dai colori sgargianti, 

gli uomini vendevano la vita per averli,

ma erano tutti vuoti. 

Ho udito raccontare della pazzia degli uomini.

poemo de Caterina Parca

(Giorgia Albertelli) el Italio

Mi aŭdis paroli pri fora lando.

Onidire tie troviĝas grandegaj kasteloj de sablo

kie loĝas estaĵoj, preskaŭ nevideblaj pro sia senso de 

kulpo kaj la honto

Ili mem konstruis ilin.

Mi aŭdis paroli pri amasoj da junaj korpoj mortaj,

kiuj estis ĉiuj malsamaj,

sed ilian animon anstataŭis paperfolioj,

ĉiuj samaj.

Ankaŭ tiujn ili mem eltrovis.

Kaj oni diris al mi pri ŝanĝemaj paperstrioj,

je okulfrapaj koloroj,

homoj vendis sian vivon por akiri ilin,

sed ili tute malplenis.

Mi aŭdis rakonti pri la frenezo de la homoj.

tradukis kaj sendis   

Alesandra Madella el Italio   
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ROKSOLANA sendis Viktoro Pajuk el Usono

Ĥurem Sultan (ĉ. 

1502 – 1558), konata 

ankaŭ kiel Roksolana, 

estis la ĉefa partnero kaj 

edzino de la otomana 

sultano Sulejmano la 

Glora (Belega). Ŝi iĝis 

unu el la plej potencaj kaj 

influaj virinoj en otomana 

historio same kiel elstara 

kaj kontestata figuro dum 

la epoko konata kiel la 

Sultanlando de Virinoj.

Naskita en Rutenio (nun – okcidenta Ukrainio) al 

rutena ortodoksa pastro, Ĥurem estis kaptita fare de 

krimeaj tataroj dum sklavatako kaj poste prenita al 

Istanbulo, la otomana ĉefurbo. Ŝi eniris la imperian 

haremon, pliiĝis tra la rangoj kaj iĝis la favorato de 

sultano Sulejman. Rompante otomanan tradicion, li 

geedziĝis kun Ĥurem, igante ŝin sia laŭleĝa edzino; 

sultanoj antaŭe edziniĝis kun nur eksterlandaj liberaj 

nobelaj sinjorinoj. Ŝi estis la unua imperia partner, se 

temas pri ricevi la titolon Haseki Sultan. Ĥurem restis 

en la kortego de la sultano por la resto de ŝia vivo, 

havante ses infanojn kun li, inkluzive de la estonta 

sultano, Selim II. Ŝi estis la avino de Murad III.

Ĥurem poste atingis potencon, influante la 

politikon de la Otomana Regno. Per sia edzo, ŝi ludis 

aktivan rolon en aferoj de la ŝtato. Ŝi verŝajne funkciis 

kiel la konsilisto de la sultano, skribis diplomatiajn 

leterojn al reĝo Sigismondo II Aŭgusto de Pollando kaj 

patronis gravajn publikajn konstrulaborojn. Ŝi mortis en 

1558, en Istanbulo kaj estis entombigita en maŭzoleo 

ene de la moskeo Süleymaniye.

Roksolana isnpiris multajn renomajn pentristojn 

(inter ili – Ticiano), multnobraj historiistoj kaj verkistoj 

dediĉis al ŝi siajn librojn. En 1980 aperis ampleksa 

romano “Roksolana” elsub la plumo de fama ukraina 

verkisto Paŭlo Zahrebelnij (1924 – 2009), fragmenton 

de kiu tradukis kanada Eistino Ĵenja Amis.

sendis Viktoro Pajuk el Usono  

ROKSOLANA      de Paŭlo ZAHREBELNIJ

(fragmento)

urem ridis de tiuj timoj, ja kio ili estas post la 

sperto de sklaveco! Ŝi atente aŭskultis sin kaj 

sentis, kiel naskiĝas en ŝi nova estaĵo. Tio, kio 

estis miksaĵo de sango kaj mallumo, kio estis 

pasio kaj dolorkrio, nun fariĝis animo, batis en ŝi, 

aspiris liberen, kvazaŭ deziris ŝiajn obskurajn ĝemojn, 

portis la promeson de turmento kaj doloro. Sed ŝi kun 

ĝojo atendis ilin, ĉar ŝi sciis, ke nur la plej grandaj 

doloroj liberigos ŝian spiriton kaj donos la senton de 

plena liberiĝo. En tiuj momentoj ŝi dependos de la 

naturo, de la plej simpla, preskaŭ besta ekzisto, kaj ne 

de la homoj, – kaj en tio ĉi ŝi trovos la plej altan 

plezuron kaj feliĉon, kiujn oni eĉ ne serĉu en ĉi tiu 

mondo, kie la virino naskiĝas por la kaĝo, kiel kaptita 

sovaĝa besto.

Tial Ĥurem ne timis la proksimiĝon de la naskado 

kaj en la nokto, kiam ĉio komenciĝis kaj kiam la 

malhelaj figuroj de la akuŝistinoj ekklukis ĉirkaŭ ŝi, ŝi 

estis trankvila kaj feliĉa; sovaĝaj spasmoj de doloro, 

kiuj kvazaŭ disŝiris ŝian korpon, portis malfeliĉan 

konsolon. Eĉ en tiuj senfinaj turmentaj horoj ŝi neniel 

povis ligi la neelteneblan doloron kun la konscio pri la 

granda neeviteblo de la nova vivo, kiun ŝi devis doni al 

la mondo. Kvazaŭ ion eksteran, fremdan, perceptis ŝi 

la malfortan krion de la bebo kaj la estiman flustron de 

la akuŝistinoj: “Erkekĉoĝuk” – “knabeto”.

Ĉio mortis en ŝi, malaperis la korpo, kaj anstataŭe 

ekregis la senfina malpleno. La vivo komencis reveni 

nur poste, kiel timema lirlado de la unuaj printempaj 

degelakvoj. Ie naskiĝis guteto, timema, kiel la korpo de 

la eta Nastasja; la guteto falis, timeme aŭskultis, longe 

atendis, ĉu nenio okazos, kaj tiam vokis al si ankoraŭ 

unu, iom pli grandan, kaj saltis suben jam pli kuraĝe, 

ridis de la unua kaj tuj vokis al si la trian. La gutetoj 

eksaltadis konkure, eklirlis per delikata fadeneto, poste 

kiel flueto, fluo. Vivo! Kaj kio estas tiu fluo? Ĉu ne estas 

ligitaj aferoj nevideblaj kaj nesenteblaj, ĉu ne estas 

kunigitaj en la saman fluon gutoj ĝuste tiel, kiel estas 

nedisigeblaj ŝi kun sia unua infano, kun la filo!

Ie malantaŭ la Pordego de Plezuro, la tamburo 

batis honore al la naskiĝo de la heredanto, batis forte, 

ĝoje, altspirite, kaj alvenis ankoraŭ unu scio – ekde nun 

ŝi estas kunigita por ĉiam kun Sulejmano. Nun estas 

inter ili infano, filo – kvazaŭ la guteto de la vivo, kaj jam 

oni ne plu povas disŝiri, ne povas malligi – ne eblas 

disigi la nedisigeblan.

La tamburo malantaŭ la Pordego de Plezuro 

batadis sonplene kaj ĝoje, kvazaŭ ŝia koro; ĝi batis 

Ĥ
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venkoplene, ĉar 

tio estis ŝia venko. 

Ŝi ne nur travivis – 

ŝi venkis! Vi, la 

otomana aglo, 

malliberigis la 

belulineton el 

Ukrainio, sed estu 

vi venkita de ŝi, vi 

jam estas venkita! 

Kaj ne per la stulta 

forto de la kruda 

avantaĝo, sed per 

la senmorta vivoforto, kaj per la nerompebla animo, kaj 

per la nekonkerebla koro.

La bebo naskiĝis malforta, kriis senĉese la tagon 

kaj nokton, anhelis, faris dolorajn grimacojn en la sulka 

vizaĝeto. Li kvazaŭ sentis sur si la feran koljungon. 

Koncipita en humiligo, en sklaveco, en malespero, li 

estis naskita sen geedziĝo, sen ĝojo, en maltrankviliĝo 

kaj atendo de malfeliĉo ĉiuflanke. “Ĉu vi min, mia 

panjo, preĝejen ne portis, ke vi por mi, mia panjo, 

sorton ne elpreĝis?”

Ĥurem ne fordonis la infanon al la vartistinoj. Ŝi 

havis sufiĉe da lakto en la mamoj, juna deksepjaraĝa 

korpo ŝia estis plena je vivo, kaj ŝi volis transverŝi tiun 

vivon ankaŭ en la filon; ŝi mem lulis lin, ne allasante la 

servistinojn, kantis al li la kantojn de la fora patrujo – li 

aŭskultu tiujn vortojn, ĉar tio estas la sola, kiun oni ne 

povis forpreni de lia patrino. Strange sonadis tiuj ĉi 

lulkantoj, kiujn neniu ĉi tie povis kompreni: “Ekkukuis la 

kukolo sur la domo, sune, ekploris la knabino ĉe la 

sojlo, juna. Oj, kukuis la kulolo, nun ne aŭdeblas. Ne 

naskiĝis mi ĉi tie, devas kutimiĝi...”

La infaneto kriis, kvazaŭ ĉiuj doloroj de la mondo 

kuniĝis en li, sed ŝi, sekrete, glutante la larmojn, kantis 

al li pri sia geedziĝo, kiu neniam okazis kaj neniam 

okazos. Ŝi kantis pri la patro kaj la patrino, pri la 

novedzo kaj la novedzino, pri bojaroj kaj amikinoj, pri 

elaĉeto kaj geedziĝo, pri malplektado de la harplektaĵo 

kaj pri la junulina florkroneto. Kaj tiel, kantante, ŝi 

denove eksentis sian forton, sian povon, sian 

senmortecon. La senmorteco kriis sur ŝiaj brakoj, kaj ŝi 

kisis lin kaj ridis super li ĝoje kaj defie.

Kaj intertempe super Istanbulo ŝvebis densa, 

kvazaŭ glueca nebulo; jam alvenis vintro, kaj en la 

ĉielo minace eltondregis la tondroj; sur la tero 

multobliĝis nekutima grandeco de rampuloj, kuloj kaj 

vermaro; en la akvo flosis mortintaj fiŝoj; birdoj mortis 

dum la flugo; kaj ĉe la homoj, sur la stratoj de la urbo, 

sombre vagadis silenta morto, falĉante milojn ĉiutage. 

Mornaj gvardianoj, en gudroplenaj ĵerzoj, portis en 

nigraj ĉerkoj kompatindajn mortintojn al la tombejoj; 

miloj da hundoj kuradis tien kaj reen sur la 

malpleniĝintaj stratoj de la ĉefurbo, kvazaŭ malbonaj 

heroldoj de la pereo; la fatrasuloj el la sultanaj palacoj 

kaŝiĝis en maltrankvilo; eĉ la haremo, apartigita de la 

tuta mondo kvazaŭ plej sekure, vivis per tima kaj streĉa 

atendado: ĉu eniros malantaŭ ĝiajn pordojn kaj murojn 

la nevidebla kaj nesentebla morto, ĉu kaptos ankaŭ tie 

ĉi siajn viktimojn, kaj kiu fariĝos ĝiaj viktimoj, kaj ĉu ĝi 

prenos tiun malsanecan infanon, forprenante 

samtempe ankaŭ la potencon de la eta sultanino, ĉar 

estis neeltenebla eĉ penso pri tio, ke unu el ili – ne la 

unua, ne la plej elstara – subite fariĝis la plej alta super 

ĉiuj.

Ĥurem ne pensis pri la morto kaj ne timis ĝin. La 

morto estas ne por ŝi nek por ŝia infano. Ĝi estas por 

aliaj, unue – por la viroj. Ili vivas kun la penso pri morto, 

konstanta kaj neelĉerpebla, ĉar por ili ĝi povas esti 

pompa, aŭ nenia, aŭ foje eĉ hontinda. Virinoj ne 

mortas. Ili simple malaperas, kiel birdoj, floroj aŭ 

nubetoj en la suno. Ili lasas post si infanojn, la vivon, la 

tutan mondon. Ili ĉiam portas tiun mondon en si, plenaj 

kaj superplenaj de ĝi, kaj tial ĉiopovaj. Sed tion 

malkovras nur malmultaj, kaj ne per si mem, sed en 

turmentoj, limigoj kaj nehomaj streĉoj. Ĉu ŝi pro siaj 

turmentoj ne meritas la feliĉon?

De la sultano alvenis solena dekreto, skribita sur 

purpura samarkanda papero per ora inko, kun 

pendigita ora sigelo. Tie estis proklamita la alta volo de 

la majstro pri tio, ke oni nomu la filon de la amata 

edzino Ĥurem per la nomo de la granda Fatiĥ 

Mehmed; Ĥurem ekde nun devis nomiĝi sultanino 

Ĥaseki, t.e. la plej proksima kaj la plej kara por la ŝaho, 

aminda al lia koro. Estis senditaj ankaŭ la donacoj al la 

sultanino – valoraj ŝtofoj kaj “lagoj de amo” kun 

grandegaj rozkoloraj kaj purpuraj perloj kaj oraj 

moneroj por la novnaskito.

Tri semajnojn oni portis al eta Mehmed orajn kaj 

turkisajn pletojn kun montetoj da oraj moneroj. “Jaŝi 

uzun olsa” – “Aĥ, estu lia vivo longa!” Ĥaseki Ĥurem 

konsentis: aĥ, ĝi estu, ĝi estu! Ŝi vivis kvazaŭ la 

dipatrino, al kiuj venas bonaj magoj kun la donacoj. Kaj 

tio, ke la donacojn transdonis al ŝi la nigrohaŭtaj 

eŭnukoj, eĉ pli similigis ĝin al tiu praa sankta historio, 

kiu iam prenis la spiron de la eta Nastasja.

La nobeloj, komercistoj, ambasadoroj kaj 

vojaĝantoj sinklinis al la juna sultanino, esperante pri 

atento, inklino kaj, kiam necesas, protekto. De 

malantaŭ la altaj montoj, larĝaj riveroj kaj senfinaj 

dezertoj oni portis al ŝi fajnajn ŝalojn kaj eĉ pli fajnajn 

silkojn, kiuj konservis la sovaĝan spiriton de la senlimaj 

vastoj en ĉiu faldo. Mildaj zibelaj peltoj, donacitaj de la 

rusa ambasadoro Ivano Morozov, spiris al ŝi per la 

neĝoj kaj frostoj de la patrujo. Ŝutiĝis sur ŝin 
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multekostaj ornamaĵoj de la Oriento, la plej multekostaj 

ŝtofoj, manĝiloj, dekoraĵoj de preskaŭ ĉiuj urboj de 

Eŭropo, parfumoj, ŝmiraĵoj, ĉio necesa por la 

subtenado kaj kreado de beleco, oraj kaĝoj kun 

paradizaj birdoj, malsovaĝitaj gepardoj kaj 

ventumilegoj el gigantaj krokodiloj, tapiŝoj kaj arfoj kun 

oraj kordoj – nun Ĥurem devis havi sian propran 

trezorejon por konservi ĉiujn ĉi luksaĵojn, kaj ĉef

eŭnuko devis elekti por ŝi administranton – honestan 

maljunan virinon, kiu devus gvidi la grandan kaj 

malfacilan mastrumadon de la unua edzino de la 

sultano, la unua virino en la ŝtato, ne enkalkulante la 

valideon – la sultanpatrinon.

Kiam la silentema sultano prenis la korpon de la 

eta sklavino, ŝi per ĉiuj fortoj protektis kaj gardis sian 

animon, kiun ŝi kovris per ora krucifikso. Nun ŝi devis 

fordoni ankaŭ la animon, almenaŭ por la fremdulaj 

okuloj. “Kie estas miaj infanoj, tie estas mia animo”, – 

diris Ĥurem al la sultanpatrino, petante starigi sin antaŭ 

la ĉefjuĝisto de Istanbulo en AjaSofia.

Ŝi suprenigis la montrofingron de la dekstra 

mano, la fingro de la konfeso, kaj akceptis Islamon. 

Batis en la korto granda sultana tamburo, ĝoje 

anoncante ke ankoraŭ unu animo aliĝis al Islamo; 

Ĥaseki sinklinis al la kadio, kaj la kadio metis la 

kunigitajn boatete manplatojn al la brusto kiel signo de 

alta estimo al ŝia sultanina moŝto – tiel atendis ŝi sian 

majstron, kiu jam revenis de la longdaŭra sanga 

militiro, hastis al la ĉefurbo, denove sen pompa 

eskorto, sen triumfo, preskaŭ sekrete, akompananta de 

la minaca plendmurmurado de la malkontenta 

militistaro kaj de la verdecaj kadavroj, per kiuj liaj 

militistoj, frapitaj de la terura pestego, sternis lian vojon 

de Rodoso ĝis la Pordego de Plezuro en la istanbula 

serajlo.

Kaj antaŭ la sultano flugis lia ordono prepari la 

plej grandan donacon al la amatino Ĥaseki pro la filo – 

mirakle belegan robon el ora brokaĵo, borderitan laŭ la 

kolumo, manikoj, subo kaj la antaŭo de la robo per 

diamantaj kaj rubenaj steboj, dekoritan per giganta 

smeraldo, alportita el Aleksandrio, sur la loko de la 

koluma buko. Tiu smeraldo je tridek kvar dirhemoj 

kostis kvardek du kese – tio estas naŭcent okdek 

selimoj per oro, aŭ okdek mil dukatoj. Kaj la tuta robo 

por Ĥaseki kostis cent mil dukatojn, la sumo, kiun eĉ 

granda eŭropa ŝtato verŝajne ne trovus en sia 

trezorejo, sed por la sultano, kiu kalkulis sian enspezon 

je kvar kun duono milionoj da dukatoj, tiu sumo eĉ ne 

ŝajnis tiel nekredebla. Kaj se rememori, ke ĉe la muroj 

de Rodoso pereis same cent mil sulejmanaj militistoj, 

tiam la kosto de la robo, kiun ĝis nun ne vidis la mondo, 

trovis sian, eĉ malgraŭ ke sangan, kiel konvenas al tiu 

granda reganto, pravigon.

Sulejman eĉ verkis por si etan versaĵon: “Mi 

ripetis milfoje: ‘Kudru por mia amatino robon. Faru el la 

suno la supron, kiel subŝtofon prenu la lunon, el 

blankaj nuboj pluku la lanugon, fadenoj faru el la mara 

bluo, alkudru la butonojn el la steloj, kaj el mi 

butontruojn faru!’”

Ĥaseki en la robo, kiun gardis ĉiuj pordistoj kaj 

gardistoj de la granda palaco, devis atendi la sultanon 

en la Trona Halo, starante ĉe la ora larĝa trono de la 

ŝahoj, malantaŭ la diafana, ore teksita kurteno; la 

unuan fojon en la tuta historio de Otomanoj, sultana 

edzino estis allasita al la trono (permesu almenaŭ stari 

apude!); tiu, kiu hieraŭ estis nekonata sklavino, hodiaŭ 

estas ĉiopova majstrino, proksimigita kaj altigita 

neimageble, inter la malaprobaj flustroj, riproĉoj kaj 

kaŝitaj insultoj, ŝi staris honorplene, levinte la kapeton 

kun luksaj ondecaj oraj haroj, kiu neniel volis kaŝiĝi sub 

la valora kovrilo, kun la vizaĝo, kovrita per fajna blanka 

tuko, kun nur du eltranĉaĵoj por la okuloj, sed el tiuj 

eltranĉaĵoj la okuloj flamis per tia brilo, ke ili superis la 

gigantan smeraldon sur ŝia fabela robo...

Elukrainigis Ĵenja AMIS

Ĵenja AMIS estas unu el ĉefaj organizantinoj de 

Montreala UK2022

Per tiu ĉi traduko Ĵenia Amis denove invitas vin ĉiujn al 

UK en Montrealo

Solvo de la krucvortenigmo

KRIPTA FRAZO

Silento estas konsento
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mi provas eviti tiajn komentojn. Ekzemple, la homoj, 

kiujn mi renkontis en Istanbulo, krom iu taksiisto, estis 

tre bonaj, sed mi ne povas fari ĝeneralaĵon el tio. 

Estas ankaŭ respondoj pri la fiulaj karakteroj, 

kiujn li revivigis:

 Sincere diru al mi, kial 

ni vidas vin ĝenerale kiel 

problema karaktero?

 Vi scias, dramoj kutime 

ne rakontas rakontojn pri 

feliĉaj homoj. Kvankam la 

karakteroj, kiujn mi ludas, 

estas perceptitaj kiel 

malbonaj, ili havas fakte 

multflankajn personecojn. 

Eble pro tio ili estas amataj.

 Ĉu vi estas homo, kiu 

faras la malbonon simpatia?

 Homoj, precipe virinoj, 

ĝenerale ŝatas malbonulojn.

 Ĉu vi projekcias la 

diablon ene de ĉiuj?

 Mi ne povas precize 

diri tion, sed multaj homoj 

ŝatas mensogi, ŝteli aŭ eĉ 

mortigi de tempo al tempo. 

Sed ili bremsas sin. Estante 

tiel, ili ĝuas vidi la emociojn, 

kiujn ili bremsas, realiĝi en la 

kinejo.

Malkovich, kiu donas tre 

flekseblan kaj senpretendan 

aspekton per tio, kion li diras 

pri kino, aktorado kaj vivo, 

zorgas pri la laboro, kiun li 

faras, sed li ne troigas, li ne 

streĉas sin. Ne ĉiuj homoj en 

la mondo de spektaklo havas 

ĉi tiun virton. Ĉi tio estas io, 

kio devus ekzisti, sed mi 

ankoraŭ vidas ĝin kiel virton. 

La aktoro, en kies menso ni 

vojaĝis kun la filmo “Being 

John Malkovich,” en 2015 

subskribis kun direktoro 

Robert Rodriguez projekton 

por la filmo “100 Jaroj”, kiu restos por la estonta 

publiko ĉar gi estos publikigota en la jaro 2115. Ni ne 

havos ŝancon spekti ĝin! Laŭ la gazetara komuniko, la 

filmo estos metita en speciala trezorejo por fari sian 

premieron en 2115 ĉe la Festivalo de Cannes kaj poste 

estos publikigota en la 18an de novembro 2115. La 

rakonto de tiu sciencfikcia filmo vere okazas 100 jarojn 

poste. Alivorte, se la prognozoj de Rodriguez kaj 

Malkovich realiĝos kaj la filmo sukcesos esti 

publikigota, verŝajne la spektantaro ne vidos multe da 

diferenco en la tiam centjara filno “100 Jaroj”.

Malkovich estas aktoro en 141 filmoj, reĝisoro en 

3 filmoj (unu el ili estas “A Postcard from Istanbul” – 

poŝtkarto el Istanbulo), produktanto de 25 filmoj kaj 

televidaj filmoj, kaj ankaŭ rakontanto, kantisto ktp... 

Longa kaj feliĉa kariero, sed matura perspektivo, kiu ne 

zorgas pri la fiaskoj kiel parto de ĉi tiu laboro kaj vivo...

 Mi spertis multajn fiaskojn, sed mi pensas, ke tio 

estas parto de la laboro. Fiasko estas parto de la vivo. 

Sen fiasko, vi ne scius ĉu io kion vi faris funkciis aŭ ne. 

Kelkfoje la teatraĵoj, kiujn mi administras, ne iras bone. 

Mi estas la respondeculo en tio. Sed ĉi tio ne estas la 

fino de la mondo. Mi pensas ankaŭ, ke la plej multaj el 

la filmoj, kiujn mi faris ne estas bonaj.

Estis usonanoj aŭ britoj, kiuj de tempo al tempo 

komparis mian aspekton kun John Malkovich. Mi 

memoras, kiam ĉiuj parolis pri turka politiko kaj Turkio 

en la najbara domo de usona ĵurnalisto, kiun mi ankaŭ 

vizitis. Juna usona ĵurnalisto turnis sin al mi kaj diris: 

"Ĉu vi scias, ke vi aspektas kiel John Malkovich." :) 

Kaj iutage, la angla sinjorino, kiu venis al la oficejo de 

la malgranda gazeto por kiu mi laboris por meti 

reklamon en la angla, diris la samon. :) Mi ne scias, ĉu 

mi aspektas sufiĉe simila al li kiel ĝemelo de Malkovich 

aŭ ne, sed mi esperas, ke niaj vojoj iam 

interkruciĝos. :)

Bonan someron karaj Esperantistoj :)

Konuralp Sunal

Büyükada – Istanbulo, Turkio

23a de junio 2022

5>>
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Facilaj Rakontoj  sendis Jindřiška Drahotová, el Ĉeĥio
Vortoj de Renato Corsetti

Unu esperantisto informis min pri Esperanto, kiam 

mi estis 16jara. Temis pri maljuna homo loĝanta en 

suda Germanujo apud vilaĝo Falkenstein. Tie mi estis 

partoprenanta junularan internacian tendaron. Li venis 

iun tagon kaj disdonis al la partoprenantoj 

propagandajn poŝtkartojn kun granda verda stelo, lia 

adreso kaj kelkaj informaj frazoj pri Esperanto.

Mi per mia, tiam fiere lernata germana demandis 

la tendarestron pri li kaj la tendarestro respondis: „Li 

estas maljuna stultulo, loĝanta ĉiapude.“

Mi tamen konservis la poŝtkarton kaj pensis pri ĉi 

tiu afero kaj post kvin aŭ ses jaroj, kiam mi vidis 

lernolibron de Esperanto en librovendejo, mi aĉetis ĝin.

Mi neniam sukcesis retrovi tiun esperantiston. 

Kiam mi estis en kondiĉo serĉi lin, li verŝajne jam estis 

mortinta. Tamen mia danko al li restos granda. Li estis 

unu el tiuj „nekonataj esperantistoj“, kiuj komprenis, ke 

ni devas semi konstante, ankaŭ se ni ne vidos la 

frukton de nia laboro.

 22 feb. 2000 „Juna amiko“ Nro 2 (93), jun. 2000.

Vortoj de Valo

Pri surskribo sur muro

Sur mia televidekrano pasis raportaĵo pri 

Gvadelupo. En la daŭro de duonsekundo mi ekvidis 

blankan muron kun nigra grandlitera surskribo: LA 

NEGROJ EN AFRIKON !

La „beke“ (blankrasa kreolo), kiu skribis tion, 

verŝajne ne konscias, ke li estas tre minoritata en tiu 

departemento, kie loĝas en plimulto kolorhaŭtaj homoj, 

kaj ke tiuj ĉi rajtus diri: LA „BEKE“oj EN 

METROPOLAN FRANCION !

Li forgesis, ke li estas praido de la unuaj 

enmigrantoj, kiuj antaŭ jarcentoj invadis la Antilan 

insularon kaj masakris la Karibajn indiĝenojn. Poste tiuj 

koloniistoj importis per kargoŝipoj, kiel malmultekostajn 

varojn, amason da sklavoj aĉetitaj aŭ preditaj en Afriko. 

Tiuj negroj riĉigis ilin per sia pena trudlaboro, dum ili, la 

blankaj sinjoroj, vivis pigre kaj lukse en la moliga 

klimato de la insuloj.

Nun la praidoj de tiuj sklavoj, kaj precipe de nigraj 

sklavinoj gravedigitaj de siaj blankaj mastroj, 

ekkonscias pri la longa ekspluatado, kaj ekvokas 

forskui la jugon. Kompreneble tio ne plaĉas al la kreolaj 

mastroj, kutimaj je sia sendiskuta 

mastreco, kaj kelkaj el tiuj ĉi, aparte stultaj, 

dezirus forpeli la negrojn al Afriko. Ili ne 

komprenas, ke sen la negroj kaj 

diversproporciaj kolorhaŭtuloj, la ekonomio 

de iliaj insuloj falus en kolapson kaj en 

mizeron. Tiel sencerbaj estas la ĉieaj kaj ĉiamaj 

privilegiuloj.

Same, en la metropolo, multaj denaskaj francoj – 

ne nur privilegiuloj, sed ankaŭ simplaj laboristoj,  

dezirus forpeli kaj reĵeti al ilia devenlando la 

enmigrintojn akuzatajn pri diversaj kulpoj. Ili okupas la 

lokon de niaj laboristoj. Ili manĝas nian panon. Ili 

kostas multe al la Socia Asekuro. Ili estas malpuraj, 

pigraj, mensogemaj, ŝtelemaj. Deliktuloj kaj krimuloj, ili 

endanĝerigas nian sekurecon, ili minacas nian 

kulturon. Oni elvokas invadon, kiu fine sufokos nian 

nacian identecon.

Oni forgesas, ke en periodo de ekspansio, niaj 

industriaj mastroj venigis tiujn homojn, logante ilin per 

relative altaj salajroj kompare kun la mizeraj 

vivkondiĉoj en iliaj landoj. Nun, ĉar la ekonomio 

ŝrumpis en krizo, la produktado ne havas plu tiomajn 

bezonojn. La malmultekosta manlaboristaro sen 

speciala kvalifiko estas anstataŭigebla per robotoj, 

multekostaj sed pli efikaj, kiuj havigas pli da profito. Oni 

ne plu bezonas la enmigrintojn. For de tie ĉi, aĉa 

vermaro! Ili, precipe la magrebanoj kaj la nigraj 

afrikanoj, fariĝis propekaj virkaproj, ŝarĝitaj per ĉiuj 

pekoj de Izraelo. Kaj ili vekis la latentan ksenofobion, 

kiu daŭre dormetas en la menso de la francoj, fieraj pro 

sia nacia identeco. Ne memorante, ke ili mem estas 

praidoj de diversepokaj enmigrantoj: keltoj, fenicianoj, 

grekoj, romianoj, visigotoj, frankoj, saracenoj, angloj – 

kiuj estis ofte konkerantaj invadintoj, uzurpantaj alies 

teritorion. 

Kiam, do, la homoj ĉesos sin rigardi reciproke kiel 

malamikajn fremdulojn? Ĉu ne estas nia tasko, al ni 

esperantistoj, heredantoj de longa kulturo, prezenti al ili 

la instruon de la grekaj filozofoj, de la saĝa judo Hilelo, 

de la milda galileano Jesuo kaj de nia Majstro 

Zamenhof: ke ĉiuj homoj estasfratoj?

Valo
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