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La revueto de la turka esperantistaro

Aŭgusto estas la datreveno de la unua atombo 

eksplodita sur nia planedo. La 6‑an de aŭgusto 1945 

Usono faligis atombombon en la urban centron de 

Hiroŝimo, pro kiu ĝis la fino de la sama jaro mortis 

ĉirkaŭ 140.000 homoj. Nia amiko Pomo Tuffah 

esperantigis la subtitolojn de la filmo ʺHiroŝimo mia 

amoʺ. Pri tio bonvolu legi la respektivan artikolon en 

paĝo 4: 

ʺLa lasta punkto atingita de scienco permesas la faron 

de nukleaj armiloj, kaj tio estas tragedia kontraŭdiro 

inter: unuflanke, la krea menso de homo, kaj aliflanke, 

la detrua malsaĝeco de la homo.ʺ

La Monda Sana Organizo (WHO) avertas kontraŭ la 

kreskanta numeroj de covim kazoj kaj mortoj sur la 

tuta  mondo. En Turkio jam malfermiĝis laretpaĝo 

por la rendevuoj de la kvara vakcino por la popolo 

post la 50‑a aĝo. Estas ankaŭ averto pri la kazoj de la 

simia variolo.

En ĉi tiu numero de nia revuo vi trovos interesajn 

artikolojn por via legado. En la rubriko Tempo 

Sigelita la aŭgusta temo estas pri la fama filmo de 

Steven Spielberg ʺJAWSʺ aŭ makzeloj en Esperanto. 

Daŭras la felietonoj de ʺMia nomo estas Ruğoʺ, ʺLa 

aventuroj de Glano en la lando de malvirtojʺ, la 

humuraĵoj de nia kontribuanto el Litovio, la ĉapitroj 

de la libro ʺMisterojʺ ktp.  En ĉi tiu numero vi trovos 

teĥnikan artikolon pri la aplikaĵo ʺGoogle Lensʺ,. Vi 

ankaŭ trovos la publikigon de la pasintjaraj 

konkursaĵoj de EKRA2021 Razgrad kaj multaj aliaj. 

Estas io por legi por ĉiu de niaj legantoj. Legante 

nian revuon restu hejme for de la popolamasaj lokoj 

kaj protektu vin el la virusoj. Kaj ne forgesu porti 

vian maskon dum ekstere. 

 

Bonan legadon al ĉiuj !

SALUTON,
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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

Malfermo    1

Enhavtabelo    2

Kursoj    2

La filoj de l’ ŝtonkora homo    2

Sumoo    3

UEA    3

TEJO    3

Leteroj de niaj legantoj     4

Hiroŝima mia Amo    4

Tempo Sigelita     5

Mia nomo estas Ruĝo    6

La aventuroj de Glano en la Lando de malvirtoj    9

La kluba prezidanto   11

Bildoj el la historio de la Esperanta Literaturo   12

Popolkunveno   13

El la literaturaj paĝoj de MAS   14

Morto de la amata kaj amanta kato   15

Strangaj nuboj   15

Misteroj  Elpensita aŭ vera? (10)   16

La Polino  parto 10    17

Pastorala   18

Facilaj artikoloj el UEA.FACILA.ORG retejo   19

Avinjo   20

Google Lens   21

Ŝercoj   22

Krucvortenigmo     22

Unua Legolibro  parto 6   23

EKRA2021  Poezio  Leo Turkido   24

EKRA2021  Poezio  Rememoro21   24

Denove EKRA en Razgrad   24

Poemo de Caterina Parca   26

La Magia Kapkuseno aŭ Sonĝo en Handan   27

Elekto de estraranoj kaj direktoroj de la 

Akademio; novaj sekcio kaj komisionoj      29

Solvo de la krucvortenigmo   31

Facilaj rakontoj   32

Kursoj

La filoj de l’ ŝtonkora homo
Aperis libere elŝutebla elektronika formo de romano 

"La filoj de l’ ŝtonkora homo" esperantigita de László 

Pásztor (19402021). Lingve kontrolita de Rob 

Moerbeek. Pro la morto en 2021 de la tradukinto, laŭ la 

konsiloj lingve korektis la tradukon, la klarigojn aldonis, 

la alilingvajn (germana, itala) tekstojn kaj la poemojn 

esperantigis: Adrienne Pásztor. Kroma provleganto 

estis: Bronislav Chupin. 

"La filoj de l’ ŝtonkora homo" (hungare " A kőszívű 

ember fiai ") estas historia romano de la hungara 

verkisto Mór Jókai.

Jen ligilo por elŝuti ĝian pdf version: 

https://mek.oszk.hu/23000/23015/

Aŭ pli rekte el: 

https://mek.oszk.hu/23000/23015/23015.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/23000/23015/
https://mek.oszk.hu/23000/23015/23015.pdf
https://edukado.net/kursejo?kid=27268
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20220629

AKSO eniras 

betatestadon

AKSO, la 

Administra Komuna Sistemo 

Organizo de TEJO kaj UEA, 

hodiaŭ komencas betatestadon. La 

plene funkcianta sistemo estos 

testita de grupo de laborantoj de la 

du organizoj, por trovi cimojn kaj 

lingvajn erarojn, kaj por taksi la 

uzofacilecon. Ankoraŭ  [...]

20220625

La muzikalo “June kaj Kune” 

dum IJK en Nederlando

En la IJK povas okazi ĉio ajn… 

foje eĉ ĉio samtempe! June kaj 

Kune, la unua originala muzikalo 

en Esperanto, sekvas la rakontojn 

de kelkaj partoprenantoj dum 

Internacia Junulara Kongreso. Iuj 

trovos amon, iuj trovos hejmon, kaj 

iuj trovos [...]

Nro 1048 (20220718)

Novaĵoj: cifereca 

Kongresa Libro de 

la 107a UK kaj 

kongresa apo 

disponeblas

La Kongresa Libro (KL) estas 

tradicia presaĵo de la Universala 

Kongreso de Esperanto (UK), kiu  

[...]

Nro 1047 (20220717)

Mesaĝo de UEA okaze de la 

Esperantotago, 26 julio 2022: 

amikeco kaj justeco inter ĉiuj 

popoloj

En 1887, L. L. Zamenhof publikigis 

la unuan libron pri Esperanto. Pro 

tio ni ĉiujare festas la 26an de 

julio, la tagon de tiu eldono, kiel la 

naskiĝtagon de la internacia lingvo 

Esperanto.  [...]

Nro 1046 (20220707)

La 44a Esperantologia 

Konferenco kaj la 70jariĝo de 

CED en Montrealo

La Centro por Esploro kaj 

Dokumentado pri Mondaj Lingvaj 

Problemoj (CED), institucio de 

UEA, estis fondita de Ivo Lapenna 

en 1952.   [...]

Nro 1045 (20220705)

Transdono de la Arkivo de UEA 

al la Esperantomuzeo de la 

Aŭstria Nacia Biblioteko

En 2021 la Komitato de UEA 

akceptis la rekomendojn de la 

Estraro, Komisiono pri Financo kaj 

konsilantaj komisiitaj fakuloj, ke   

[...]

Nro 1044 (20220703)

Ĉu vi serĉas laboron? Ĉu vi 

pretas helpi al UEA?

UEA estas la plej granda 

membroasocio de la Esperanto

movado. Ĝi plenumas ege 

multajn   [...]

Karaj,

La milito ne finiĝas. Mi 

estas tre maltrankvila 

pro la sorto de 

ukrainanoj. Mi elkore 

deziras, ke ili postvivu la militon.

La julia Sumoo (la 75a Sumoo) 

komenciĝos la 10an de julio (por 

du semajnoj). Mi atendas vian 

aliĝon.

Sendu jenajn datumojn:

1. Viaj sumoonomo kaj vera nomo 

kun sekso

2. Libro, kiun vi legos

(1) Titolo  (2) aŭtoro  (3) eldonejo

3.  Kiom da paĝoj vi legos por unu 

tago

Bonvolu varbu viajn konatojn al la 

sumoo. Precipe oceanianojn kaj 

afrikanojn.

HORI Jasuo 

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/Novajxoj-cifereca-Kongresa-Libro-de-la-107-a-UK-kaj-kongresa-apo-disponeblas
https://uea.org/aktuale/komunikoj/2022/Mesagxo-de-UEA-okaze-de-la-Esperanto-tago-26-julio-2022-amikeco-kaj-justeco-inter-cxiuj-popolojsponeblas
https://uea.org/aktuale/komunikoj/2022/La-44-a-Esperantologia-Konferenco-kaj-la-70-jarigxo-de-CED-en-Montrealo
https://uea.org/aktuale/komunikoj/2022/Transdono-de-la-Arkivo-de-UEA-al-la-Esperantomuzeo-de-la-Auxstria-Nacia-Biblioteko
https://uea.org/aktuale/komunikoj/2022/Cxu-vi-sercxas-laboron-Cxu-vi-pretas-helpi-al-UEA
https://www.tejo.org/en/akso-eniras-betatestadon/
https://www.tejo.org/en/junekajkunemuzikalo/
http://www.esperanto-sumoo.pl/
https://eo.wikipedia.org/wiki/Internacia_Esperanto-Sumoo
https://www.facebook.com/groups/759066970888217/?fref=ts
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Leteroj de niaj legantoj
Dankon pro via regula sendaĵo

Hodia mi forflugas al Europo …… plurajn 

horojn da atendado en flughavenoj mi povas 

antaŭvidi. 

Do mi povos trankvile legi la novan Turkan Stelon!

Korajn salutojn, 

Franciska Toubale el Aŭstralio

Karaj,

Kun dankema koro mi dankas la plej novan, 

la 79an numeron de la revueto TS, kaj en ĝi 

la sciigon pri la romano LA NIGRA URBO 

esperantigita de mia edzo László Pásztor. Tiu anonco 

estas honorigo de la laboro de mia edzo, de la mia, kaj 

de la kontrolanto sro Rob Moerbeek helpanta lian 

gravan tradukon.

Via TS estas grava plantada maniero de la Espeanto

lingva literaturo inter la legantoj de la TS, tiu bela, 

eminenta eldonaĵo, kiun legi kaj plusendebli de mi al 

aliuloj, mi  fieras. Ĝia temaro estas vere grandskala, 

varia, kiu inde ŝuldas rekonon inter ĝiaj gelegantoj. 

Sincerajn gratulojn al vi kaj al viaj helpantoj, artikolo

sendantoj.

Amike, 

Adri Pásztor el Hungario

Kara redaktoro,

Saluton kaj koran dankon pro la monata 

sendado de Turka Stelo, kiu havas, laŭ mia 

opinio, altan nivelon. Mi legas ĝin ĉiumonate 

kun granda intereso.

Amike,

Julius Hauser el Slovakio

Karaj dankon pro la sendita nova numero 

079 (julio 2022) de TS. Ĝi kiel kutime estas 

alloga kaj leginda. Tamen pro la terura 

varmego oni nenion volas fari. Aldone mi 

sendas mian novan rakonton pri la klubgvidanto. 

Kun amikaj bondeziroj 

Via, 

Laimundas Abromas el Litovio

Karaj,

koran dankon pro la revuo. Ankaŭ mia 

amikino Giorgia Albertelli estas tre felicĉa. Ŝi 

verŝajne sendos pli da poemoj en la estonto!

Fartu tre bone, 

Alessandra Madella el Italio

Hiroŝimo mia Amo

Militoj detruas la mondon kaj la homan spiriton.

Tamen, malgraŭ ĉi tiu detruo, ekzistas la potenco 

de naturo reviviĝi kaj la homo havas la kapablon venki 

la detruon en sia propra animo per amo.

La lasta punkto atingita de scienco permesas la 

faron de nukleaj armiloj, kaj tio estas tragedia 

kontraŭdiro inter: unuflanke, la krea menso de homo, 

kaj aliflanke, la detrua malsaĝeco de la homo.

“Hiroŝimo mia amo” (Hiroshima mon amour1959) 

estas filmo de Alain Resnais, unu el la elstaraj nomoj 

de la Franca Nova Ondo en la kinoarto. La filmo estas 

taksata kiel unu el la ĉefverkoj de Alain Resnais, unu el 

liaj filmoj, kiuj estas  ekzemplo de la nuntempa 

“rakonta kino”. 

Resnais, kiu estas sur la maldekstra flanko de la 

Franca Nova Ondo, tuŝas tutmondajn problemojn 

bazitajn sur kelkaj individuaj okazaĵoj en la filmo. 

Dum la filmado de kontraŭ milita filmo en 

Hiroŝimo, inter franca virino (la aktorino), al kiu dum la 

milito antaŭ dekkvar jaroj okazis amara sperto, kaj 

japana viro, kiu perdis sian familion en la 

atombombado de Hiroŝimo, okazas amafero. La 

evitindaĵo cedas sian lokon al bazaj kontraŭdiroj kiel 

amo kaj milito, morto kaj vivo, detruo kaj riparo. 

Resnais rakontas al ni la rilaton de antaŭ dekvar 

jaroj de tiu franca knabino kun germana soldato al kiu 

ŝi enamiĝis dum la milito, kaj la pli posta murdo de la 

germana soldato fare de la francoj, kaj la punado de la 

knabino pro perfido al la 

patrujo, tiel rakontante al ni 

la militon inter Germanio kaj 

Francio kaj la okupo de 

urbeto Neverso. 

Eble la verkisto de la 

rakonto, Marguerite Duras, 

volis emfazi, ke dum paca 

tempo amo inter franca 

knabino kaj germana knabo, 

povus esti rigardata kiel 

senkulpa rilato, sed tamen 
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TEMPO SIGELITA verkis kaj sendis Konuralp Sunal el Turkio
JAWS (aŭ esperante MAKZELOJ)

i estas en la Marmara Maro... kelkajn mejlojn 

for de Istanbulo. Ĉe la maro en la malantaŭo 

de Büyükada insulo. Enspirpipo en mia buŝo, 

kaj plonĝa masko sur mia vizaĝo. Mi subiĝas en la 

maron kaj eliras por kolekti mitulojn. La vento estas 

forta. Mi estas inter la rokoj apud la marbordo. Dum la 

maro agitiĝas, ĝi forpuŝas min, do mi per ĉiuj fortoj 

subpremas kaj provas atingi al la mituloj en la rokoj. 

Estas ekinoj apud la mituloj. Mi penas, ke iu ajn pikilo 

de ekinoj ne kaptos miajn fingrojn. Mi tiel plukas la plej 

grandajn mitulojn, kiujn mi vidas. Mi ankaŭ konsideras 

mian marĝenon de eraro, ĉar marmasko (malĝuste 

nomita okulvitroj ĉe ni) igas aferojn aspekti iomete pli 

grandaj ol ili estas. Sed kiam mi entenas la mitulon kaj 

tuŝas ĝin, mi plimalpli komprenas ĝian grandecon. Jen 

alia mitulo... Sed ĝi havas idojn sur ĝi. Pensante, ke mi 

mortigas ankaŭ la bebajn mitulojn dum mi deŝiras la 

plenkreskajn mitulojn el la roko kaj el ilia  vivejo, mi 

provas disigi ilin el la granda mitulo kaj lasi ilin tien. 

Provante kaj malsukcesante fariĝi vegana kaj 

vegetara, mi ankoraŭ kompatas ĉi tiujn etajn 

marestaĵojn.

Mi havas papilioforman kolĉenon ĉirkaŭ mia kolo. 

Unuflanke, mi pensas pri la falsa filmo JAWS montrita 

en la kinejoj antaŭ ol la vera filmo de Steven Spielberg 

venis al Turkio. Mi supozas, ke tiu ne estis nomita 

JAWS, sed ĝi estis prezentita tiel al ni, la publiko. Ĉu 

mi diru giĉeta oportunismo?! Ĉi tie en tiu falsa filmo 

JAWS, mi memoras scenon en kiu la kolĉeno de la viro 

mortigita de la ŝarkoj falantas al la profundon de la 

maro. Mia memoro eble falsas min. Sed ĉi tiu bildo kun 

mia kolĉeno rememorigas al mi la filmon 

JAWS. La rokoj kaj algoj ankaŭ formas 

nekonatan subakvan arbaron. Nun, ĉu iu 

ajn JAWS (ŝarko) elirus el inter ĉi tiuj 

rokoj?! Nia boato estas 150 metrojn for, 

preter mi...  Kelkfoje mi elmetas la kapon 

kaj rigardas al ĝi. Iu infano naĝis kaj eliris el la maro 

kune kun sia avino. Ankaŭ la posedanto de la boato, 

kapitano Aziz, tiras la ŝnuron de sia savjako. Kio, se 

JAWS subite naĝus el la profundo kaj kaptus mian 

piedon aŭ ni renkontus unu la alian vizaĝalvizaĝe?! 

Damne! Neniu povus savi min. La maro fariĝos 

sangoruĝa kaj miaj kruroj fariĝus manĝaĵo en la buŝo 

de JAWS. Malgraŭ ĉi tiuj fantazioj, mi daŭre serĉas 

mitulojn. La suba fluo ankaŭ iomete forpuŝas min. 

Malgraŭ la timtremeto, mi ankoraŭ plu subiĝas. “Mi ne 

metas polvon sur bravecon!” Mi estis plonĝinta el la 

boato por kolekti mitulojn. Sed efektive, ilia loĝantaro 

sur la klifoj estas granda, kaj la plejparto el ili estas 

junaj. Mi naĝas al la boato kun kelkaj mituloj en la 

retpoŝo fiksita ĉirkaŭ mia talio. Kiam mi malproksimiĝas 

de la bordo, la fundo fariĝas nevidebla. Malklara akvo 

kaj blankaj partikloj. Taŭga profundo, por ke La Blanka 

Ŝarko formanĝu min. La fundo estas preskaŭ 8 – 10 

metrojn sube. Mi rigardis al la elektronikan ilon dum en 

la boato. 

Fakte, ne ekzistas tia speco kiel JAWS. La nomo 

de la filmo signifas "makzeloj". La plej karakteriza parto 

de la grandega ŝarko sur la afiŝo estis ĝia makzelo, kiu 

konsistis el klingosimilaj dentoj. Ĉu estis mi, kiu faris 

ŝercojn al miaj geamikoj ĉe facebook’o? Ĝi vere aperus 

nun antaŭ mi kaj manĝus min! Aliflanke, mi kaj rigardas 

al la fundo, kaj elmetas la kapon el la maro por rigardi 

al la boato, al kiu mi alproksimiĝas. Mi sentas 

masoĥisman plezuron miksitan kun tremado. Se ĝi 

subite aperus kaj ni venus kapalkape, eble mi batalus 

kontraŭ ĝi kiel la turka heroo Boğaç Han, aŭ kiel la 

greka Tezeo, kiu venkis la Minotaŭron. Dum mi 

fiksrigardas al la ŝtuparo de la boato, mi paranojiĝas, 

"Li eble kaptos min je la kruroj en la lasta momento, 

ĝuste kiam mi ekgrimpos la ŝtuparon". Ĉu paranojo? 

Jes, se ni konsideras la akvon de Marmara maro ĝi 

povas esti konsiderata paranojo. Ĉar tio, kion mi scias, 

dum la milito tiu rilato estas juĝata pere de konceptoj 

de patrujo, malamiko, perfido ktp. Kaj pro tio la knabino 

estis kruele punata.

La filmo ankaŭ estas dokumenta filmo. La filmo 

en la unuaj scenoj malkaŝas la staton de Hiroŝimo post 

la atombombado. La detruo de la milito estas klare 

montrata pere de detruitaj domoj, handikapitaj infanoj, 

homoj, kiuj provas teni sin sur vivon kvankam tio estas 

malfacile. 

Nia amiko kaj turka esperantisto Pomo Tuffah 

tradukis la subtitolojn de tiu malnova filmo kun la helpo 

de esperantisto JeanClaude Roy kaj prezentas ĝin al 

la Esperanto mondo ĉe tiu ĉi ligilo:

https://mega.nz/file/

4RZV3CYK#YTCtIKlfkuCPnJsgIx5G6OGKLYv7AFw

9GW0kFet9DPo

M

>>30

https://mega.nz/file/4RZV3CYK#YTCtIKlfkuCPnJsgIx5G6OGKLYv7AFw9GW0kFet9DPo
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Mia nomo estas Ruĝo romano de Orhan Pamuk

4. ONI NOMOS MIN MURDISTO

e, mi ne kredas, ke mi povus preni ies vivon, eĉ 

se mi estus dirita dum kelkaj momentoj ĵus antaŭ 

ol mi murdis tiun malsaĝulon. Pro tio, mia 

ofendado por tio, kion mi faras foje retiriĝas de mi kiel 

fremda galiono malaperas ĉe la horizonto. Kelkfoje, mi 

eĉ sentas, ke mi faris neniun krimon. Kvar tagoj jam 

pasis ekde kiam mi senvole murdis mian malfeliĉan 

fraton Mastro Eleganta kaj mi jam alkutimiĝis al tio.

Mi ŝatus solvi tiun aĉan neatenditan problemon 

kaj teruran dilemon sen mortigi iun ajn, sed mi tuj 

komprenis, ke ne estis alia alternativo. Mi pritraktis la 

aferon tuj tiam kaj tie, kaj akceptis la tutan 

respondecon sur mi. Mi ne lasus iun falsan akuzon de 

iu stulta homo endanĝerigi la tutan komunumon de 

miniaturistoj.

Sed, estas iom malfacila alkutimiĝi esti murdisto. 

Mi ne toleras esti hejme, do mi eliras al la strato. Mi ne 

toleras esti sur tiu strato, do mi iras al alia, kaj poste al 

alia. Kiam mi rigardas al la vizaĝoj de homoj, mi 

konscias, ke multaj el ili kredas, ke ili estas senkulpaj, 

ĉar ili ankoraŭ ne havis la ŝancon murdi. Estas 

malfacile kredi, ke la plejparto de homoj estas pli 

moralaj aŭ pli bonaj ol mi, simple pro tiu malgranda 

afero de ŝanco kaj destino. Eble ĉar ili ankoraŭ ne 

mortigis ili portas stultajn esprimojn, kaj kiel ĉiuj 

stultuloj ili ŝajnas estis bonintencaj. Post mi murdis tiun 

malfeliĉulon, mi devus piediri dum kvar tagojn sur la 

startoj de Istanbulo, por ke mi tuj malkovru, ke estas iu 

kaŝita murdisto ene de tiu homo sur kies okuloj mi 

vidas brilon de lerteco kaj sur kies vizaĝo estas ombro 

de lia animo. Nur stultuloj estas senkulpaj.

Ĉivespere, ekzemple, dum mi estis 

varmiĝanta kun la vaporanta kafo ĉe la 

kafejo, kiu situas en la malantaŭaj stratoj 

de la sklavmerkato, rigardante la 

desegnaĵon de hundo pendanta sur la 

muro, mi iom post iom forgesis mian mizeron kaj 

komencis ridi kune kun la aliaj al tio kion la hundo estis 

rakontanta. Subite, mi ekhavis la impreson, ke unu el la 

viroj sidantaj apud mi estis murdisto kiel mi mem. 

Kvankam li ankaŭ estis ridanta al la rakontisto ĝuste 

tiel, kiel mi, ĉu per la maniero de lia brako ripozanta 

apud la mia, ĉu per la maltrankviliĝo de siaj fingroj, kiuj 

tenis la kaftason, mi ne certas, mi konstatis ke li estis el 

la sama raso de mi. Mi subite turniĝis kaj rigardis lin 

rekte en liaj okuloj. Li tremetis, kaj lia vizaĝo tordiĝis. 

Dum homoj forlasis la kafejon, konato de li prenis lian 

brakon kaj diris:

"La homoj de Nusret hoĝao certe trudeniros al tiu 

ejo."

Li, levinte la brovojn, signalis al la alia silenti. Iliaj 

timo infektis min. Neniu plu fidis unu la alian, ĉiuj 

atendis ĉiumomente ian malicaĵon farita de la viro apud 

li.

La vetero jam fariĝis eĉ pli malvarma kaj neĝo 

amasiĝis sur la stratanguloj kaj ĉe la fundoj de muroj. 

En la nokta blindeco, mia korpo en la mallarĝaj startoj 

la vojon provis trovi per palpado. Foje, la malforta lumo 

de oleolampo ankoraŭ brulanta ie en ligna domo filtrita 

de la malantaŭo de nigraj tabuloj, kiuj kovris la 

fenestrojn, estis respegulanta el la neĝo. Sed plejparte, 

mi povis vidi nenion, kaj trovis mian vojon aŭskultante 

la sonojn de gardistoj, kiuj batis siajn bastonojn sur la 

stratŝtonoj, kaj la hurlado de frenezaj hundaroj aŭ la 

malfortaj ĝemsonoj venantaj el la domoj. Foje la 

mallarĝaj kaj teruraj stratoj de la urbo ŝajnis prilumitaj 

per mirinda lumo venanta de la neĝo mem; kaj en la 

mallumo, meze de la ruinoj kaj arboj, mi pensis, ke mi 

ekvidis unu el tiuj fantomoj, kiuj faris Istanbulon tia 

malbonaŭgura loko por miloj da jaroj. Foje, de tempo al 

tempo, mi aŭdis la sonojn elvenantajn el la domoj, la 

sonojn de mizeraj homoj. Ili aŭ tusadis aŭ ronkadis aŭ 

nazsnufadis aŭ ploradis kaj kriis en siaj sonĝoj, aŭ mi 

aŭdis la kriojn de geedzoj, kiuj provis strangoli unu la 

alian apud siaj plorantaj infanoj ĉe siaj piedoj.

Dum kelkaj noktoj en vico, mi venis al ĉi tiun 

kafejon por revivi la feliĉon mi sentis antaŭ ol mi iĝis 

murdisto, por levi miajn spiritojn aŭskultante la 

rakontiston. La plejparto de miaj miniaturistfratoj, la 

fratoj kun kiuj mi elspezis mian tutan vivon, venas ĉi 

tien ĉiunokte. Sed ekde mi silentigis tiun stultulon kun 

kiu mi faris ilustraĵojn ekde mia infanaĝo mi ne plu 

N
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volas vidi iun el ili. Estas multo pri la vivoj de mia fratoj, 

kiuj daŭre klaĉas vidante unu la alian, kaj kio 

embarasas min en la etoso de ĉi tiu aĉa amuzado. Mi 

eĉ mem desegnis kelkajn bildojn por la rakontisto, por 

ke ili ne moku min sed mi ne kredas, ke tio metos finon 

al ilia envio.  

Sed ili pravas esti ĵaluzaj. Neniu el ili povis superi 

min en la miksado de koloroj, en la strekado de linioj, 

en la stakigado de paperoj, en la elekto de temoj, en la 

desegnado de vizaĝoj, en la kompozicio de 

movoplenaj kaj homamasaj militoj kaj ĉasscenoj 

prezentante ankaŭ la bestojn, sultanojn, ŝipojn, 

ĉevalojn, soldatojn, kaj amantojn. Neniu povis 

alproksimiĝi al miaj talentoj verŝi la poezion de animo 

en la ilustraĵoj. Mi ankaŭ estas la masto en orpentrado 

de tiuj ilustraĵoj. Mi ne rakontas ĉion ĉi al vi por 

fanfaroni sed, por ke vi komprenu min. Dum tempo, 

envio fariĝas nemalhavebla elemento en la vivo de 

ilustristo. 

Dum miaj promenadoj, kiuj kreskis ĉiam pli kaj pli 

longaj pro mia maltrankviliĝo, foje mi venis okulal

okule kun unu el miaj kore puraj kaj senkulpaj religiaj 

fratoj kaj subite ekaperis tiu stranga ideo ene de mia 

kapo: Se mi nun pensas, ke mi estas murdisto, ĉi tiu 

viro malkovros ĝin el mia vizaĝo.

Pro tio, mi devigas min pensi pri malsamaj aferoj; 

ĝuste tiel, kiel mi detenis min pensi pri virinoj, 

tordiĝante en embaraso, dum mi estis preĝanta en mia 

juneco.

Kontraste al mia juneco, kiam mi ne povis forlasi 

la penson de kopulado, nun mi tre facile povas forgesi 

la murdon mi faris.

Vi eble pensas, ke mi ĉion ĉi rakontas al vi pro 

mia cirkonstaco. Se mi estus pensanta ion, vi tion tuj 

malkovrus. Kaj tio prenus min el la pozicio, ke mi 

vagadas inter vi senvizaĝe, senidenta ĝuste tiel, kiel 

fantomo, kaj metus min al la pozicio de krimulo, kiu 

kaptiĝis, kaj lia idento nun estas konata kaj kiu meritas 

esti senkapigita. Permesu min, ke mi ne pensi pri ĉio, 

kaj teni ion por mi: Do atentemaj homoj kiel vi, provos 

malkovri el miaj  vortoj kaj miaj koloroj, kiu mi estas 

ĝuste tiel, kiel oni malkovras la ŝteliston el liaj spuroj. 

Kaj tio, siavice, alportas nin al la demando pri "stilo": 

Ĉu la miniaturisto havas sian propran stilon, uzon de 

koloroj, kaj voĉon? Ĉu tiu devas esti tiel?

Ni konsideru la pentraĵon de Bihzad, la majstro de 

majstroj, la sankta patrono de ĉiuj miniaturistoj. Ĝi 

estas mirinda pentraĵo, kiun mi vidis hazarde inter la 

paĝoj, kiuj rakontas pri Husrev kaj Ŝirin¹ ene de 

naŭdek jaraĝa kaj perfekta libro, de Herat² origino, kiun 

mi trovis en la bibiloteko de iu persa tronheredanto, 

kiu estis kruele mortigita, kaj ĉar ĝi estas pentraĵo de 

murdo ĝi taŭgas al mia situacio. Vi kompreneble scias 

la finon de Husrev kaj Sirin rakonto, mi parolas pri la 

rakonto de Nizami, ne tiun de Firdevsi³:

La du amantoj geedziĝas post amaso da 

adventuroj kaj turbulemaj travivaĵoj; sed Ŝiruje⁴, la 

princo kaj filo de Husrev el sia eksa edzino estas 

satano, li ne lasas ilin en paco. Liaj okuloj estas ĉiam 

sur la trono de lia patro kaj sur lia juna edzino Ŝirin. 

Ŝiruje, pri kiu Nizami diras, ke “lia buŝo odoraĉis kiel tiu 

de leono”, iamaniere trovas vojon por malliberigi sian 

patron kaj entroniĝi. Iun nokton, li eniras la 

dormoĉambron de sia patro kaj Ŝirin, li palpe trovas 

sian vojon en la mallumo, kaj ponardas sian patron en 

la brusto. Tiel, la sango de lia patro fluas ĝis tagiĝo kaj 

li malrapide mortas en la lito, sur kiu kaj apud li 

trankvile dormas bela Ŝirin.

Tiu bildo de la granda majstro Bihzad, ĝuste tiel, 

kiel la rakonto mem, prezentas iun veran timon, kiun mi 

portis dum jaroj ene de mi. Tiun teruran senton kiam vi 

meznokte vekiĝas kaj en la mallumo vi aŭdas 

klakadojn de iu, kiu entrudis vian dormoĉambron! 

Imagu, ke tiu homo havas ponardon kaj svingas ĝin per 

unu mano kaj per lia alia mano provas strangoli vin. La 

fajnaj detaloj de la ornamaĵoj sur la muro, la fenestro 

kaj la kadroj, la tapiŝo, kiu havas la ruĝan koloron de 

via silenta voĉo de via strangulita gorĝo kun ĝiaj kurbaj 

kaj rondaj desegnaĵoj, kaj la fakto, ke via murdisto 

mortigante vin piedpremas la brodaĵojn de via 

grandioza peplomon kun flavaj kaj purpuraj floroj, ĉio 

servas la saman celon: En unu flanko ĝi substrekas la 

belecon de la pentraĵo, sed en la alia flanko ĝi 

rememorigas vin kiom rava estas la ĉambro en kiu vi 

baldaŭ mortos kaj kiel bela estas la mondo vi baldaŭ 

forlasos. La indiferenteco de la pentraĵo kaj la beleco la 

mondo al via morto, la fakto vi  mortas sole eĉ se via 

edzino estas kun vi, estas la neevitebla signifo kiu 

frapas vin rigardante la pentraĵon.

"Ĉi tiu estas de Bihzad," diris maljuna majstro 

antaŭ dudek jarojn, kiam ni ekzamenis la libron mi tenis 

en miaj tremantaj manoj. Lia vizaĝo estis lumigita ne 

pro la proksima kandelo, sed per la plezuro de 

observado mem. "Ĉi tiu estas tiom de Bihzad, ke ne 

estas bezono por subskribo."

Kaj ĉar Bihzad tiel bone konsciis tiun fakton, li ne 

kaŝis sian subskribon ie ajn en la pentraĵon. Kaj laŭ la 

maljuna majstro, ekzistis sento de embaraso kaj tedo 

en ĉi tiu decido de Bihzad. La vera arto kaj majstreco 

por la artisto estas, ke li povu pentri ĉefverkon kaj 

samptempe ne lasi spuron de sia identeco ie en la 

verko.

Mi murdis mian kompatidan viktimon en tuja kaj 

kruda maniero. Do poste por esplori, se mi lasis 

spurojn de mia identeco en mia verko, kiuj povus 

perfidi min, mi venadis nokte en ĉi tiu brulejo kaj tiam 
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demandoj de stilo pli kaj pli komencis plenigi mian 

kapon. La insisto sur stilo nur estas eraro per kiu ni 

lasas spurojn de identeco en nia verko.

Mi povus trovi tiun lokon eĉ sen la brilo de la 

falanta neĝo: ĉi tie estas la brulloko, en kiu mi murdis 

mian amikon kun kiu mi amikiĝis antaŭ dudek kvin 

jarojn. Nun, neĝo kovris ĉion kaj forviŝis ĉiujn spurojn 

kiuj povus esti interpretita kiel mia subskribo. Ĉi tiu 

estas pruvo, ke Alaho konsentas kun mi kaj Bihzad sur 

la temo de stilo kaj subskribo. Se ni efektive faris 

nepardoneblan pekon, eĉ neatentite, ilustrante ĉi tiun 

libron tiel, kiel tiu stultulo asertis antaŭ kvar tagojn, 

Alaho ne montrus tiun favoron al ni la ilustristoj.

Tiunokte, kiam majstro Eleganta kaj mi venis ĉi 

tien, la neĝo ankoraŭ ne komencis fali. Ni povis aŭdi la 

hurlojn kaj bojojn de strathundoj de malproksime.

"Kial ni venis ĉi tien?” demandis la kompatindulo. 

"Kion do vi planas montri al mi ĉi tie en tia malfrua 

horo?"

Mi diris: "Iom antaŭen estas puto, kaj dek du 

paŝojn post ĝi estas enterigita mono, kiun mi ŝparis 

dum jaroj. Se vi tion tenas kiel sekreto ambaŭ mi kaj 

sinjoro Eniŝte rekompencos vin.”

"Do vi konfesas, ke vi sciis tion, kion vi estis 

faranta ekde la komenco? " Li diris entuziasme.

Mi pro malespero diris “Jes mi konfesas.”

"Vi scias ke la bildo, kiun vi faris, fakte estas 

granda peko, ĉu ne?” li diris senkulpe. “Ĝi estas herezo 

kaj sakrilegio, kiun nenia deca homo havus la kuraĝon 

fari. Vi bruliĝos en la plej profunda parto de infero. Via 

sufero kaj doloro neniam ĉesos. Kaj vi enmiksis ankaŭ 

min en ĝi.”

Dum mi aŭskultis tiujn vortojn, mi kun hororo 

konstatis, ke multaj homoj kredus lin. Kial? Ĉar tiuj 

vortoj havis tian forton kaj allogecon, ke homoj volonte 

aŭ ne, interesiĝos, kaj deziros, ke ili estu veraj por 

aĉuloj krom si mem. Pro la libro, kiun farigis sinjoro 

Eniŝte kaj pro la mono li pagis por ĝi jam estis multaj 

klaĉoj. Plue ĉefilustristo kaj origisto majstro Osman  

malamis lin. Mi ankaŭ pensis, ke li sciante la kalumnioj 

de mia origista frato, li uzis la verojn ruze. Ĉu li estis 

honesta?

Mi faris lin ripeti la asertojn pro kiuj ni kverelis. Li 

ne ludis kun vortoj, li parolis rekte. Li ŝajne vokis min 

malkovri kulpon por protekti nin de la bato de majstro 

Osman, kiam ni ankoraŭ estis metillernantoj. Lian 

sinserecon mi tiam trovis konvinka. Ankaŭ en sia 

juneco kiam li estis metilernanto li kutimis malfermi 

siajn okulojn grande sed ili ankoraŭ ne estis 

malgrandiĝantaj pro ilustrado. Sed mi ne volis senti 

amon al li ĉar li estis preta rakonti ĉion al ĉiuj.

"Aŭskultu," mi diris kun streĉita altmieno. "Ni 

ilustras, ni ornamas la paĝrandojn, ni desegnas 

kadrojn sur paĝojn, ni kolorigas la desegnaĵojn per 

belaj koloroj kaj oro ni faras la plej belajn pentraĵojn, ni 

ornamas ŝrankojn kaj skatolojn. Ni tion faras dum jaroj. 

Ĉi tiu estas nia laboro. Oni komisias pentraĵojn, 

ordigante al ni aranĝi ŝipon ene de la limoj de kadraĵo, 

meti tien antilopon kaj ĉi tien sultanon, tiajn birdojn, 

tiajn figurojn, rakontu tiun scenon, tiun figuron, stariĝu 

tien kaj tiel, ili ordonas ion kaj ni faras tion. Vidu, iu foje 

majstro Eniŝte diris al mi “desegnu iun ĉevalon ĉi tie en 

via propra maniero”. Dum tri tagoj mi desegnis multajn 

ĉevalojn, kiel la malnovaj grandaj majstroj, por ke mi 

komprenu precize kio estas ĉevalo desegnita per mia 

propra maniero.  Mi elprenis kaj montris al li, la krudan 

Samarkando⁵paperon sur kiu mi desegnis multajn 

ĉevalojn por alkutimigi mian manon. Li kun intereso 

prenis la paperon kaj komencis ekzameni miajn nigra

blankajn ĉevalojn sur la malforta lunlumo. “La malnovaj 

majstroj el Ŝiraz⁶ kaj Herat diras, por ke iu ilustristo 

sukcesu desegni realan ĉevalon kiun antaŭvidas kaj 

deziras Alaho, li devas desegni ĉevalojn dum kvindek 

jarojn senhalte kaj ili aldonas, ke le plej bona ĉevalo 

estas desegnita en la mallumo ĉar post kvindek jarojn 

la ilustristo desegnante ĉevalojn blindiĝas kaj sia mano 

parkerigas la desegnadon de ĉevalo,” mi diris.

La senkulpa esprimo sur lia vizaĝo, tiun mi ankaŭ 

vidis antaŭ longe, kiam ni estis infanoj, diris al mi, ke li 

estis tute absorbita per miaj ĉevaloj.

"Ili mendas, kaj ni provas desegni la plej misteran, 

la plej neatingeblan ĉevalon, kiel la malnovaj majstroj 

iam faris, ĝuste tio. Estas maljusta, ke ili tenu nin 

respondaj por io ajn alia. "

"Mi ne estas certa, se tio estas ĝusta," li diris. "Ni 

ankaŭ havas respondecojn kaj propran volon. Mi timas 

neniun krom Alaho. Kaj Li estas tiu, kiu provizis al ni 

cerbon, por ke ni povu distingi la bonon de la 

malbono."

Ĉi tiu estis taŭga respondo.

"Alaho vidas kaj scias ĉion ..." mi diris en la araba. 

"Li komprenos, ke vi kaj mi, ni ĉiuj faras tiun laboron 

sen esti konscia pri kion ni faras. Al kiun vi raportos pri 

sinjoro Eniŝte? Ĉu vi ne certas, ke malantaŭ tiu afero 

estas la volo de lia ekscelenco, nia sultano? "

Li silentis.

Mi scivolis, ĉu li vere estis tiel birdcerba? Aŭ ĉu li 

perdis sian temperamenton pro timo de Alaho kaj li 

estis parolante stulte?

Ni haltis ĉe la rando de la puto. En la mallumo, mi 

ekvidis liajn okulojn kaj komprenis, ke li timis. Mi 

kompatis lin. Sed estis tro malfrue por tio. Mi preĝis al 

Alaho, por ke Li donu al mi ankoraŭ unu signon pri la 

homo starante antaŭ mi, ke li estis ne nur sencerba 

malkuraĝulo, sed ankaŭ malhonorulo.

“Kalkulu dek du paŝojn ekde ĉi tie kaj poste vi 
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fosos," mi diris.

"Kaj kion vi faros poste?"

"Mi klarigos ĉion al sinjoro Eniŝte, kaj li bruligos la 

desegnaĵojn. Kion alian ni povas fari? Se iu partiano de 

Nusret hoĝao aŭdas el lia buŝo tian akuzaĵon, nek ni, 

nek la ilustrejo saviĝos.  Ĉu vi havas konatulon inter ili? 

Vi nun akceptu tiun monon, por ke ni estu certa, ke vi 

ne raportos nin."

“Kia estas la mono?”

"Estas sepdek kvin veneciaj ormonoj ene de 

malnova poto por pekloj."

Bone por la veneciaj dukatoj sed de kien mi 

divenis tiun poton de pekloj? Ĝi estis tia stultaĵo, ke ĝi 

ŝajnis kredebla. Tiel mi refoje komprenis ke Alaho estis 

en mia flanko ĉar mia malnova amiko, kiu ĉiujare 

fariĝis pli kaj pli amanto de mono, jam komencis kalkuli 

la paŝojn al la direkto mi montris.

En tiu momento estis du aferoj en mia kapo. 

Unue, estis neniu venecia monero aŭ ion tia 

entombigita tie! Se mi ne donus monon al tiu stultulo li 

certe kaŭzus nian detruon. Mi subite sentis volon 

brakumi kaj kisi la vangojn de tiu stultulo ĝuste tiel, kiel 

mi foje faris dum ni estis metilernantoj, sed jaroj pasis 

kaj ni malproksimiĝis unu la alian! Mi, due, estis 

maltrankvila pri la fakto de kiel li fosus la teron. Ĉu per 

liaj ungoj? Tiuj pensoj, se laŭ vi ili ja estas pensoj, 

okazis inter tempo de nur unu palpebrumo.

Mi kun paniko kaptis ŝtonon, kiu kuŝis apud la 

puto. Dum li estis ankoraŭ en la sepa aŭ oka paŝo, mi 

atingis lin kaj frapis per la ŝtono sur lia kapo tutforte. Mi 

frapis lin tiel frote kaj brutale, ke momente mi pensis, 

ka la bato kvazaŭ batiĝis sur mian propran kapon mi eĉ 

sentis lian doloron.

Anstataŭ senti angoron pri tio, kion mi faris, mi 

volis fini mian laboron kiel eble pli rapide. Li jam estis 

forte baraktanta sur la grundo kaj pro tio mia paniko 

pligrandiĝis.

Post iom da tempo, post mi faligis lin en la puton, 

mi konstatis, ke mi faris laboron, kiu havis tiel krudan 

flankon, ke ĝi tute ne taŭgis al la laboro de ilustristo.

_____

¹ “Husrev kaj Ŝirin” (originale: Hüsrev ve Şirin) estas la 

titolo de fama persa tragika romantika verko de la 

persa poeto Nizami Ganĝavi (11411209) kiu ankaŭ 

verkis la rakonton de  “Lejla kaj Meĝnun” (originale: 

Leyla ve Mecnun)

² “Herat” nuntempe la plej granda urbo en Afganistan

³ “Firdevsi”  (940–1020) estas persa poeto kaj verkisto 

kies la plej konata verko estas Ŝahname ("libro de la 

reĝo "), kiu estas la plej longa epopea poemo en la 

mondo kreita per nur unu homo kaj la nacia epopeo de 

Iran.

⁴ “Ŝiruje” (originale. Şiruye) virina nomo

⁵ “Samarkando “ fama urbo de Uzbekio

⁶ “Ŝiraz” urbo en Irano konata por vinveroj kaj iam por 

vino

(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

16. La urbo de Kurbnazuloj 

utan duontagon Glano sen ia ripozo kurigis sian 

ĉevalon, ĝis kiam li frunte batis sin al ia stranga 

muro. Ĉi estis tre alta. Li ekrajdis laŭlonge de ĝi.

Pizo sekvis lin. Baldaŭ la amikoj proksimiĝis al tre 

stranga pordego. Ĝia supro estis ĉirkaŭplektita per 

eglanteriaj dornoj, inter la dornoj estis pikitaj pinaj 

pingloj kaj inter tiuj pikiloj estis ŝovitaj kardaj dornoj. 

Neniel trapaŝebla, neniel trasaltebla, ĉiuokaze vi 

pikiĝos. 

Sur la pordego pendis surskribo: LA GRANDA MI

– Kion tio signifas? – ekmiris Pizeto.

– Verŝajne tio estas la stranga nomo de ĉi tiu 

urbo, – respondis Glano.

Kaŝinte en arbusto, la amikoj observis, ke ĉiun 

duonhoron, la pordego grincegante malfermiĝadis kaj 

armitaj mikrotoj tra ĝi peladis grandegajn grupojn da 

hordeoj, avenoj, faboj kaj aliaj liberaj urbanoj.

Ŝtelirinte pli proksime, ili ekvidis, ke la subo de la 

pordego estis tute diseriĝinta, la ŝtonoj 

elfalintaj, kiu volis tiu trapenetradis, 

kvankam mezpordege deĵoris du mikrotoj, 

armitaj per silikaj milithakiloj, fiksitaj al 

erioforaj teniloj.

Rampinte ankoraŭ pli proksime, la 

amikoj tuj ĉion komprenis. Levinte la kapojn, la 

gardistoj serĉe rigardis al la ĉielo, neatentante la 

okazantaĵojn sub iliaj piedoj. Kun  kurbiĝitaj nazoj, la 

okuloj levitaj ĉieldirekte ili promenadis, nesentante la 

grundon, kaj interparoladis:

– Ĉu neniu tragrimpis la barilon de la Lando de 

Malvirtoj, kuraĝulo Mikroto?

– Neniu, kuraĝulo Soriko.

De unu angulo ili iris ĝis la alia, turnis sin reen, kaj 

renkontinte ree interparolis:

– Ĉu neniu fuĝis el nia granda urbo, bravulo 

Virrato?

– Neniu. Eĉ kulo ne preterflugis, ĉarmulo Putoro.

Tiel ili promenadis, direktante sin unu al la alia per 

T



Turka Stelo  ●   januaro 202110

plej bravaj nomoj kaj tute ne rimarkis, ke sub iliaj piedoj 

enurben kaj elurben iras ĉiuj laŭvole.

Kaŝinte la ĉevalojn en agrostidaro, la amikoj venis 

al la pordego.

– Ni iru, – Glano urĝis la hezitantan Pizon.

– Mi tre timas musojn, – malkonsentis tiu.

– Mi ankaŭ timas , sed ni devas savi Fazeolinon. 

Ja vi venis al la ĉefurbo de la Lando de Malvirtoj kaj 

neniu konas, kion ĉi fieruloj povas fari kun ni.

Ili ambaŭ grimpis tra frakasita briko  kaj neniu 

rimarkis ilin. Iras Glano kaj Pizo tra la stratoj de la urbo 

kaj miras: la pavimo estas plena da ruboj,  la trotuaroj  

malpuraj, tamen la tegmentoj de domoj brilegas. Ĉiuj 

loĝantoj de la urbo promenadas levinte siajn kapojn, 

fleksiĝinte la kolojn kaj neordinare fierante  pri si. Nek 

unu ĉi tie nomiĝas per sia propra nomo, neniu ĉi tie 

estas simpla, ĉiuj estas plej belaj kaj saĝaj, ĉiuj estas 

plej bravaj kaj singardaj, tamen neniu volas rigardi sub 

la piedoj, por ekvidi, sur kia pavimo ili iras, en kia lando 

ili loĝas.

Glano malsatiĝis.Kaj sur unu pordo de la Placo de 

Modesteco li ekvidis ŝildon: ORA MANĜEJO

– Ĝi estos tro multekosta por ni, – li diris al Pizo.

Ili iris plu. En la Placo de Bonkoruloj ili ekvidis 

alian manĝejon. Sur la pordo de ĝi estis surskribo, ke 

ĝi estas diamanta.

– Ĉi tio estas ankaŭ ne por ni, – diris Pizo.

Ili serĉadis, serĉadis, sed neniel trovis decan 

manĝejon. Ili revenis al la unua kaj frapis sur la pordo. 

Io ĉirpetis sub iliaj piedoj:

– Kion vi faras?

– Ni pordofrapas.

– Sensenca klopodo, – diris formiko Laboremulo, 

portanta ian paneron. – En ĉi urbo neniam forgesu 

rigardi sub la piedoj.

La amikoj rigardis. La gastoj de la Ora Manĝejo 

iradis internen tra la fundamento. Ili ankaŭ faris same. 

Tuj blovetis tia mirinda odoraĉo, ke iliaj nazoj subite 

kurbiĝis. Dum multaj jaroj ĉi tie neniu uzis balailon: 

post ĉiu manĝado ostoj aŭ pankrustoj estis ĵetataj sur 

la planko kaj postrestis ĉi tie ĝis nuna tempo. Ĉio estis 

mukiĝinta, putriĝinta...

Ĉe la tabloj sidis la loĝantoj de Granda Mi, kaj 

nerigardante al siaj teleroj, fanfaronadis:

– Mi manĝas angilon de la plej profunda oceana 

fundo, – fieris Museto. – Ĝi loĝis tie naŭcent naŭdek 

naŭ tagojn, ĝis kiam ĝi trafis mian perlamotan teleron.

– Kaj mi manĝas femuron de paradiza birdo, – 

fieris alia estaĵo, iom simila al muso kaj iom al rato. – 

La vosto de tiu birdo longas naŭ ulnoj kaj estas el pura 

oro.

Glano rigardis al Pizo, Pizo al Glano kaj ambaŭ 

miris: estis dubinde ĉu la telero, peco de argila poto, eĉ 

antaŭ mil jaroj surhavis almenaŭ unu etan vianderon.

Ĉe la komerca tablo sidis neglekte aspektanta 

mastro Mikroto. Ekde naskiĝo liaj piedoj ne estis lavitaj, 

la tavolon de pantalonaj malpuraĵoj hundo ne povus 

tramordi, la antaŭtuko estis makuloza, nur la kravato 

kaj ĉapeto estis blankaj kvazaŭ neĝo.

– Se mi ĉi tie manĝus eĉ peceton, mi ne eltenus 

nevominte, – ekreglutadis Pizeto.

– Ankaŭ mi, – ŝtopiginte la buŝon per polmo, kuris 

eksteren Glano.

Ili vagadis tra la stratoj de la urbo kaj miris: ĉi tie 

ĉio estis farata male al ĉies parolado kaj ĉiu skribo. 

Antaŭvespere ili estis haltigitaj de gardistoj.

– Kiu iras? – kalkulante stelojn, demandis 

superulo.

La amikoj ne konis kiel estis respondenda, do la 

gardistoj komencis paroladon:

– Se vi estas eksterlandanoj, mi vin mortigos. En 

ĉi urbo trotuare povas promenadi nur la loĝantoj de 

Granda Mi, kaj ĉiuj aliaj devas iri tra rubaĵoj sur 

pavimo. 

– Ni estas la bravaj Leonoj, – mensogis al ili 

Glano. La gardistoj frapis la grundon per milithakiloj kaj 

foriris, ne inspektinte iliajn interparolintojn. 

– He, ĉu estas vere, ke mi ankaŭ estis tia 

fanfaronanto, – subite demandis sian amikon Kverkido.

 – Mi ne memoras, – mallevis sian kapon Pizeto. 

– Sed mi ankaŭ neniam dirus la veron al ĉi tiuj fieruloj.

– Mi ne konas, – ŝultrotiris Glano. – Ŝajnas al mi, 

ke tiajn stultulojn ni povus konkeri eĉ dirante la veron.

– Kion vi parolas? En ĉi lando neniu kredos nin; 

se ni dirados la veron, ni iĝos ĉies malamikoj, – ne 

konsentis Pizeto.

La amikoj longe diskutadis kaj konsentis estonte 

mensogante firme esperi pri sukceso, sed profunde 

kaŝi siajn antaŭsentojn de  eksteruloj : tio iliaopinie 

estus pli bone kaj pli trankvile al ilia konscienco.

(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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La kluba prezidanto humuraĵo de Laimundas Abromas el Litovio
a posteno de kluba prezidanto, sendube, estas 

serioza ofico kaj ĉion plenumi necesas serioze 

kaj pripensinte. Antaŭ ĉio la prezidanto devas 

posedi propran opinion.

Dominiko, elektita al posteno de klubgvidanto, 

jam en la unua tago faris eraron, kiu kaŭzis gravajn 

postsekvojn kaj influis lian postan agadon. Ĝi poste 

estis nomita „la politiko de firma mano“. Iĝinte la kluba 

prezidanto, Dominiko ofte cerbumis, – „ĉu Esperanto 

finvenkis, aŭ ankoraŭ ne?“ „Ĉu demandi sekretariinon? 

Kasiston? Sed ĉu tiuj diros veron? Ne necesas 

demandi vicajn geklubanojn“. La kasiston Dominiko 

evitis, ĉar li ne estis fidinda, kaj sekretariinon li timis, 

ĉar ŝi estis maljuna kaj malbela. Kaj li estis sola. 

Aliflanke li hontis, ĉar ne volis sin montri nenion 

scianta, nenion komprenanta. Sed foje, dum la paŭzo 

de kluba kunveno, Dominiko ekkuraĝis kaj demandis 

Staseon, la veteranon de la esperantista movado:

– Mi petas, diru, estimato, ĉu Esperanto 

finvenkis?

Staseo malkontente ekrigardis Dominikon.

– Nu–u,– ekmurmuris Staseo malfavore, – Kaj kia 

estas via afero?

– Necesas ion fari. Ni komencu decideme labori, 

– diris Dominiko.

– Pro kio vi tion bezonas? – scivolis plue Staseo.

– Atentu! Mi estas kluba prezidanto,  – ofendiĝis 

Dominiko. Staseo retiriĝis kaj atente ekrigardis tiun.

– Kiuj elektis vin ? – scivolis Staseo.

– La membroj de la klubo.

– Kaj kiu devigis ilin? – daŭris pridemandadon 

Staseo.

– La malnova kluba prezidanto rifuzis postenon, li 

forlasis la klubon, – klarigis Dominiko. Tiam Staseo 

trankviliĝis kaj eĉ okulsignis. Kaj, per manplato 

frapetinte lian ŝultron, komencis lin saluti. Poste 

scivoleme li demandis:

– Sed pro kio vi volas esti la kluba prezidanto?

La oreloj de Dominiko ruĝiĝis, lian vizaĝon 

surverŝis varmego. Li ŝvitis kaj ne sciis, kion respondi. 

Li neniam pensis pri tio. Nun li mem scivolis. Pro kio?

Dominiko kuris en la necesejon, fermis pordon kaj 

sidiĝis sur la klozeton. Li ekpensis profunde kaj 

enhave:

– „Li pensas, ke mi ne kapablos..., ke mi por 

nenio taŭgas... Ne, sinjoroj, vi atendu! Ni ekvidos kiu 

kiun!“. Li elpoŝigis krajonon, skribaĉis sur la neceseja 

pordo triliteran rusan kombinaĵon kaj, por ke neniu 

suspektu, sube subskribis „Ivan“. Poste li ellasis akvon. 

La necesejon Dominiko forlasis preta ne subiĝi.

– Necesas aranĝi praktikan Esperanto kurson por 

profundigi la lingvokonojn, – komencis 

Dominiko.

– Estus bone. Tamen ne ĉiuj 

komprenos, – diris sekretariino. – Neniu 

volos lerni. Ĉu vi ne hontos rigardi al la 

okuloj de geklubanoj?

– Mi eĉ ne rigardos, – respondis Dominiko. – 

Krome, se virinaĉo komencas balbuti, oni batu per 

pugno ŝian vizaĝon, por ke ŝi sin leku. Tia estas la 

prudento, la sperto de rusa popolo! – severe diris 

Dominiko.

Li kunvokis ĉiujn geklubanojn kaj komencis paroli:

– Estimataj gesamideanoj. Vi ne pensu, ke en 

Esperantujo sunsubiras kaj neniam plu ĝi eklumos. 

Trankviliĝu vi! Tio ne veras! Esperanto estis, estas kaj 

estos. Kaj eĉ dum malfavora tempo! Kaj nun pri tio, kio 

plej gravas. Ĉu vi scias, ke esperantisto ne havas pli 

koleran kontraŭulon, ol li... mem? Kaj kian impreson vi 

faras al la venanta, nova kaj impeta, generacio? 

Sufiĉas! Vi diras unu, tamen faras ion alian. Ĉu vi ĉiam 

tiel kondutas? Ni, esperantistoj, ankoraŭ ne perdis la 

ligojn de la homoj al la homoj. Jen nia forteco! Kaj kiaj 

estas perspektivoj! Nia vojo, nia celo estas malfacile 

atingeblaj. Ni ne bezonas facile atingeblajn kaj 

hazardajn venkojn! Eble vi ne perceptas la gravecon 

de la situacio?

La geklubanoj ekinterrigardis unu la alian, tiriĝis 

for de Dominiko, sed nenion respondis.

– Mi vidas, ke ne plaĉas al vi, kion mi diras, – 

daŭrigis sian paroladon Dominiko. – Mi vidas, kiel vi 

grimacas. Ŝajne, pro tio, ke vi alkutimiĝis pigri, nenion 

fari, akcepti esperantistan agadon tian, kia ĝi estas. Al 

mi plaĉas la homoj, kiuj neniam perdas optimismon, 

neniam perdas esperon. Do, ĉio! Iru kaj laboru!

Ŝajne, la vortoj de Dominiko al esperantistoj ne 

faris grandan impreson. Tamen ĉiuj komprenis, ke la 

komencitaj paŝoj estas ĝustaj, ili foriris kaj komencis 

labori. 

– „Jen, tiel, – frotis la polmojn Dominiko. – Sed 

nun – la kavo, en kiun ni falas..., necesas finfine tiun ĉi 

aferon fini. Nur pli multe da decidemo necesas. La 

decidemon!“.

Al la kursgvidanto Dominiko severe diris:

– Oni lernas la lingvon por paroli en ĝi, sed ne pri 

ĝi. Morgaŭ ni komencu praktikan – paroligan kurson.

– Por morgaŭ estos malfacile ĝin organizi, – 

ektimis kursgvidanto. – Pli bone oni komencu ekde 

venonta semajno.

– Ne! – kurte hakis Dominiko. – Geklubanoj ne plu 

povas atendi.

– Ĉu ni bezonas tion? Krome lernolibroj mankas, 

L
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– sinpravigis kursgvidanto.

– Ĉu vi komprenis?! – ekkriis Dominiko. – Karoĉe, 

se vi ne sinpretos – al vi kaput.

– Mi ne komprenis, – rediris kursgvidanto.

– Estos kaput, – ripetis Dominiko.

– Tion mi komprenas, – respondis kursgvidanto, – 

tamen kio estas tiu „karoĉe“? Ne unu fojon mi aŭdis 

ĝin, sed kion signifas ĝi, mi ne scias.

– A– a!... – rediris Dominiko, – vi ne komprenis 

pro tio, ke ĝi estas en la rusa. Tio signifas „ne kaku en 

la farunon“, aŭ „kurte dirinte“,ĉu vi komprenis nun?

– Nun mi komprenis, – jesis kursgvidanto.

– Do vi, komencu! – mansvingis Dominiko

– Je kioma horo la komenco?

– 18:00. Kia estas via humoro? – ekinteresiĝis la 

klubgvidanto.

Solvinte tiun ĉi aferon, Dominiko ne iĝis feliĉa. Al li 

denove io mankis, io ege grava kaj esenca. Li eksentis 

sin sufiĉe pli saĝa, ol estis antaŭe. Vicajn geklubanon li 

observis kun malrespekto, desupre. Estis inter la 

geklubanoj unu kun la interesaj kaj originalaj ideoj. 

Tamen tiun li precipe ne ŝatis.

– Ne pensu vi, ke vi estas plej saĝa el ĉiuj, – 

insultis Dominiko tiun.

Konstante en lia kapo naskiĝadis la kuraĝaj planoj 

kiel progresigi Esperanton. Por ke ne aperu al 

geklubanoj la malsaĝaj demandoj, li anticipe pretigis la 

respondojn skribe. Li ĉiam, ĉie kaj pro ĉio kontraŭis. Li 

estis forta, kiel oceano, li estis severa kiel caro. Li estis 

firma per sia senlima sindonemo al Esperanto, per sia 

karaktero, ideoj kaj celoj, sinteno, kutimoj. Li estis ne 

subigebla batalanto por la plej noblaj ideoj de 

Esperanto. Tamen Dominiko faris eraron per sia tro 

firma gvidado. Ĉiu faras erarojn, tamen oni donu al la 

homo eblecon por korekti siajn erarojn, por sinpravigi. 

Dominiko tamen restis indiferenta ne nur al siaj 

problemoj, sed ankaŭ al aliaj. Ekaperis la kompreno, ke 

harmonio en la Esperanto klubo mankas.

Foje dum la kluba kunveno okazis io ne atendita, 

sed longe maturiĝinta.

– Kion vi permesas al vi? – ekkoleris veterano 

Staseo. – Ne tiel decas gvidi la kluban agadon. Ni ne 

volas, ke vi despotu, diktatoru en la klubo. Al mi ŝajnas, 

ke vi estas fekaĵo.

Ĉiuj geklubanoj ektremis, aŭdinte tiujn kuraĝajn 

vortojn. Ili ekcerbumis profunde kaj enhave pri la homo 

inter homoj. Aliaj ĝojis kaj restis ege kontentaj.

– Jes, jes! Vi pravas, Staseo, – subtenis tiuj.

– Ni ne subiĝos! – ekkuraĝis ankaŭ aliaj 

geklubanoj. – Venceremos! 

– For Dominikon! Ni ne kunlaboros kun li!

La avantaĝo, kiun sentis Dominiko antaŭ la 

geklubanoj, po iomete estingiĝis, bonhumoro – degelis, 

la vivo ekŝajnis sensenca. „Tiom da jaroj... ĉiutage!... 

estis destinitaj al Esperanto...“, – pensis li.

Ŝajnis al li, ke li forte superis la geklubanojn. Sed 

nun? ... Li eksentis, ke la fortoj forlasas lin. Subite li 

morte paliĝis kaj ŝanceliĝis. Li sidiĝis sur la seĝon, kaj 

ekbatalis kontraŭ si mem dum kelkaj minutoj. „Kontraŭ 

kio mi batalis? Eble kontraŭulo estis ne tiu?“ – pensis 

Dominiko. Li mem komprenis, ke la situacio 

komplikiĝis. Kiam li ekstaris, li estis preta decideme 

kontraŭi, sed, turniĝinte al la geklubanoj, lia decidemo 

estingiĝis. Dominiko, preminte la pugnon, ekpaŝis al la 

pordo. Li ektremis kaj sinapogis al la vando. Poste por 

kelkaj minutoj li haltis en la aperturo de pordo, ne 

sciante kien iri. Dominiko svingis per mano, kraĉis en la 

angulon kaj forlasis klubejon. Savu nin dio de gvidantoj 

falsaj!

verkis kaj sendis Laimundas Abromas el Litovio

Bildoj el la historio de la Esperanta Literaturo  el retejo OLE
Gaston Waringhien: La Vortaristo

e mi devus mencii unu libron, kiun mi opinias la plej necesa 

laborilo por ĉiu esperantisto, ĉu studanto, ĉu spertulo, mi ne 

longe pripensus: Plena Ilustrita Vortaro de Esperanto (pli  

simple PIV. Ĝia antaŭirinto, Plena Vortaro de Esperanto, unue aperis 

en 1930 kaj poste multfoje (entute naŭ eldonoj). Multaj homoj 

kunlaboris pri tiuj vortaroj, sed ekde la komenco la homo, kiun mi nun 

mallonge prezentas al vi, Gaston Waringhien (19011991), fariĝis la 

ĉefa prizorganto de tiu grandega laboro, kiu interalie konsistis en 

konstanta reviziado kaj pliampleksigo. PIV aperis sub lia 

ĉefredaktoreco en tri eldonoj. En la ĵus pasinta jaro, 11 jarojn post lia 

forpaso, ĝi aperis denove, reviziita kaj pliampleksigita sub la 

ĉefredaktoreco de alia franca esperantisto, Michel Duc Goninaz. 

Esperanto, kiel aliaj lingvoj, daŭre evoluas, kaj tio necesigas 

S
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konstantan laboron por aktualigi niajn vortarojn. Estas 

ja salutinde, ke ni daŭre havas kompetentajn 

vortaristojn en niaj vicoj. Por multaj esperantistoj 

Waringhien tamen estas La Vortaristo.

Konsiderante lian gigantan laboron sur tiu kampo, 

li certe meritas tian distingon. Sed li distingis sin ne 

malpli sur aliaj kampoj. Li estis elstara gramatikisto kaj 

verkis kun Kálmán Kalocsay grandan gramatikan 

libron, Plenan Analizan Gramatikon de Esperanto (pli 

simple PAG). Jam de multaj jaroj tiuj du kolosaj verkoj, 

PIV kaj PAG, staras flankĉeflanke sur mia 

skribotablo, kiel certe tiel same ĉe aliaj esperantistoj 

dise tra la mondo. Mi rigardas tiujn librojn kun humilo 

kaj miro, admiro kaj dankemo.

Sed Waringhien estis ankaŭ poeto kaj poetikisto. 

Li verkis, ankaŭ kun Kalocsay, gvidlibron por poetoj, 

nomitan Parnasa gvidlibro. Kiel poeto li verkis sub la 

kaŝnomo G.E. Maŭra la poemaron Duonvoĉe. Li vaste 

tradukis el la franca poezio. Li estis elstara kultur

analizanto kaj liaj erudiciaj eseoj plenigas multajn 

volumojn. Kaj dum jardekoj li estis prezidanto de la 

Akademio de Esperanto.

Sed ne havas multan sencon eĉ ekprovi listigi la 

verkojn de Gaston Waringhien. Li estas tuta mondo per 

si mem. Ne estas troigo aserti, ke malfacile troveblas 

homoj dum la 20a jarcento, kiuj tiom multe kaj grave 

kontribuis al nia lingvo kaj ĝia kultura esprimado kiel 

Gaston Waringhien.

En 1955 ekaperis grava literatura revuo, La nica 

literatura revuo, sub redaktado de Waringhien. 

Samjare aperis en Svedio la revuo Norda Prismo sub 

redaktado de F. Szilágyi. La nica literaturo revuo daŭris 

ĝis 1962, Norda Prismo kvin jarojn pli. Kvankam la du 

kulturaj revuoj havis grandparte similajn celojn, ili 

tamen diferencis inter si. Norda Prismo havis pli 

popularan tonon. La nica estis unuavice 

altliteratura.Waringhien aperigis kelkajn poemojn en tiu 

revuo sub sia jam menciita kaŝnomo, inter ili poemon 

titolitan Apelacio. Estas konstateble, ke li ne estis tute 

kontenta estis klasifikita kiel “polurita romantisto” laŭ 

Auld en la tiam ĵus aperinta Esperanta Antologio. Jen 

G.E. Maura “febre” serĉas sian nomon en la libro:

Mi foliumis, foliumis febre,

ĝis, ĉe paĝturno, kelkaj versoj feble

aŭdigis memoratan flustron ... Kristo

Parnasa! – “Polurita Romantisto”

jen l’etiket’ al mia nom alkroĉa!

Nu, polurita, tio flatas fajne;

sed romantisto, vere! Ĉu verŝajne?

Fakte, la afero ne estas tiel simpla koncerne la 

multfacetan personecon de Gaston Waringhien. Kiel la 

poeto G.E. Maŭra, li certe havis romantikan tendencon, 

tiel ke la literatura klasifiko de Auld estas sendube 

pravigebla. Sed Waringhien estis ankaŭ erudicia 

klasikisto, kiu alte respektis la stilojn, regulojn kaj 

konvenciojn de la antikvaj aŭtoroj, kiel ili aperis en la 

franca klasikismo en la 17a kaj 18a jarcentoj. 

Samtempe tion efikis lia romantismo, kiu ofte nuancas 

lilajn verkojn kaj tenis malfermita lian alireblon al la pli 

liberaj kampoj de la sentoj. Sed siajn vizitojn al tiuj 

kampoj li ŝajne preferis plimalpli kaŝi, uzante 

pseŭdonimojn.

Mi nur unufoje havis la okazon paroli kun Gaston 

Waringhien, sed interŝanĝis kun li kelkajn leterojn. Mi 

tamen estas certa pri mia impreso: li apartenis al la plej 

ĝentilaj kaj senpretendaj homoj, kiujn mi renkontis dum 

mia vivo. Sed kiel malavara donanto de daŭre fidindaj 

valoroj al la esperantistoj li ne havis egalulon.

de Baldur Ragnarsson

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

ragnarsson/waringhien.html

PopolKunveno fabloj de Ivan Andrejevich Krilov (17691844) Rusio

Ekzistu ajna ordo kaj tendenc',

Sed homoj sen la konscienc'

Eltrovos ĉiam manieron

Por utiligi la aferon.

Lup' petis al Leon' ŝafestro nomi lin.

Pro la klopodoj de Vulpino

Lin rekomendis Leonino.

Sed ĉar al lupoj estas malinklin',

Por ne fariĝu klaĉoj laŭ kutim'

Ordonis tiam suveren'

Alvoki bestojn al popolkunven'

Kaj pridiskuti dum kunsido,

Ĉu decas nun al Lupo la konfido.

Jen ĉiuj bestoj venis laŭ ordon'

Kaj en kunven' parolis' kun rezon',

Sed kontraŭ Lup' nek unu vort' rigida.

Do tiel trafis Lup' al ŝafa kort'.

Sed kial en kunven' la ŝafoj ne protestis?

Ja ili certe tie estis!

Ne! Ŝafoj pro hazard' kunvenon ne ĉeestis,

Kaj ĝuste por afer' necesis ŝafa vort'.

verkis Ivan Andrejevich Krilov (17691844) Rusio

tradukis Sergej Grigorjeviĉ Rublov (19011979) 

Ukrainio

http://literaturo.esperanto.net/tekstoj/ragnarsson/waringhien.html
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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)

 

iu estis ja vi, vi estis ofendita, vi rulis vin sur la 

planko, premis al mi la groĝon, kriegis kaj 

petegis. Mi ne komprenas, kiel iu povis tiel 

ploregi kaj hodiaŭ laŭte ridas  kaj ambaŭ el sama 

gorĝo! Kiu ne rompiĝis, antaŭ ol vi donis vian jes

vorton. Ĉu vi aŭdas? Viaj gastoj klacas pri mi, malice 

kaj siblante. Ili parolas malbone pri mi. Pri iu, kiu 

meritas esti dekalkulita kaj forgesita. Kiu trompis kaj 

mensogis, kiun oni devas elradikigi el sia memoro ... 

Kio, karulo, estas mia efemera malfidelo kompare kun 

la monstra malfidelo de via memoro? Kio mia laŭdira 

trompo kun fremdulo kontraŭ via terura trompo de via 

propra sento? ... Antaŭen! Vi povas insulti kaj bati min. 

Sed kion mi diras, estas tiel certa kaj firma kiel la 

tegmento de du manoj dumpreĝe. Mi ne parolas kolere 

kun vi, mi vokas vin tenere, mi demandas vin, mi 

kondamnas vin, mi rampas al vi, mi tretas sur vian 

nukon  nenion, mi aŭdas nenion de vi. Nek 

respondon, nek signon, nek novaĵon. Kvazaŭ vi ne 

ekzistus. Ĉu mi do estas jam nur peco da krieganta, 

balbutanta, terurigita papero? Kiu tuj por la lasta fojo 

baŭmos en la flamoj de via bela kameno  mi skribas al 

mi la animon el la fingroj kaj vi ĵetas ĝin en la fajron!

Ne, neniam vi respondos. Vi ne volos partumi kun 

mi la fieron kaj la felicon vidi kiel mi, ke la verko de nia 

amo kompletiĝis kaj ke ĝi fariĝis bona. Mi ne trompis 

vin. Ne ekzistas delikto kontraŭ la plenumita amo  

krom serĉi ĝin duan fojon. Ni adiaŭis sur la pinto.

"Neniu alia", skribas ŝi, "ĉu tiu ekzistas?"

Kion volas tiu mutado en mia domo kaj 

disvastiĝas? Plenigas la liton kaj sidas ĉetable, trairas 

la ŝrankojn, prenas al mi la lumon el la lampo. Vi 

proksimiĝas, pli kaj pli, mi ne vidas plu vian vizaĝon ... 

kion vi faros al mi?

Mia ĉambro estas malluma, kaj la aero foruzita. 

Mi sidas apudlite sur tabureto. Mi gapas sur la 

malplenan, taŭzitan littukon. Mi certas, ke vi estis ĉe mi 

dumnokte. Kion mi faru? Dubi pri tio? Mi ne povas. Do 

mi atendas la tutan tagon, ĝis vi revenos 

vespere post via laboro, de via eliro, de 

nia interrompo, kiu tiom doloras al mi; sub 

kiu mi estas enterigita kvazaŭ sub trabo de 

disfalinta domo. Kiu ŝajnas al mi tiom 

senfina kiel norda vintro. Bone  

vesperiĝas, fariĝas malfrue, kaj vi ne venas. Mi 

enlitiĝas sola, mi kuŝas kaj dankas, ke vi ekzistas. La 

unuaj sonĝoj venas rapide kaj, kion ajn ili alportas, 

ĉiam estas paco, elsavo el la taga rigideco.

Mi vekiĝas nokte, kaj vi kuŝas apud mi. Mi 

esploras vian dorson, la buŝon, la hararon. Jes, estas 

vi. La okuloj estas trankvilaj sub la palpebroj, la lipoj 

miras aŭ ridetas, ne eblas distingi. La dormo donas al 

vi la perfektan ĉeeston. Se vi parolus al mi aŭ se mi 

sentus vian rigardon, tiam mi multe malpli certus. 

Netuŝebla apudmieco. Tiu finfino. Tiu neniamplufor. Tiu 

profunda trankviliĝo, spiri kun vi kaj rajti tuŝi vin morgaŭ 

matene. Kio okazis? Ĉu vi volas formeti la leteron? Ne 

faru tion! Mi petas vin: ankoraŭ unu vorton! Antaŭ ol vi 

fordonos vin al viaj plezuroj, ankoraŭ lasta antaŭ via 

gaja festo, la festo, dum kiu nia ambaŭa vivo definitive 

foriĝos, nia malfacila, mire bela komuna vivo  ankoraŭ 

unu vorton.

Kiu ajn de ni ambaŭ estu la unua, kiu ĉesos kaj 

finiĝos, li vokos la alian, ĉu ne? Ĉar estis nur unu 

virino, nur unu, al kiu vi diris ĉion, kiu posedas, gardis 

vian tutan konfidon, kaj vi venigos vian solan amikinon, 

malgraŭ ĉio proksima, kio krome ĉirkaŭas vin, nur ŝin; 

al ŝi sola vi rektigos vin, eĉ se ekzistis krome multaj 

bonaĵoj. Sed unu virino, kiu scias pli; fine tamen nur 

unu, kiu tuŝis vin por ĉiam; unu, kiu rapidos al vi, kie 

ajn ŝi troviĝu sur tiu mizera tero, kaj al kiu vi konfidos 

ion lastan: 'Fartu bone, mia amo', kaj premos sigelon 

de komenco sur ŝian buŝon.

Tio estas promeso reciproka. Kaj per tiu promeso 

nia historio estas sigelita. Ĉiu de ni pasigos sian vivon 

pli aŭ malpli bone, sed baldaŭ ni komprenos, ke ekde 

nun ĝi kliniĝas senhalte ĝis tiu revido, ĉe kiu unu el ni 

donos al la alia la aperon de ĉia komeno. Vi vidos tion  

mi vidos tion: tiam estos refoje la tago, dum kiu ni kreis 

nin, dum kiu ni serene kaj kun helaj vizaĝoj trakuris la 

urbon ĉe la griza roka marbordo suben ĝis la haveno 

kaj, dum ni tiel paŝis malsupren, la nebulo subite 

disiĝis, kvazaŭ nia lumo dispartigus ĝin ...

Mia vivo, venu!

(FINO)

T
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Fonto: 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 *** 

Morto de la amata kaj amanta kato tradukis kaj sendis Roland Platteau el Francio
ed ne nur pri homoj sed bestoj povas morti pro 

ĉagreno, kaj ankaŭ katoj, multe malpli egoismaj, 

ol oni kutime taksas ilin.Jen la unua dramo, kiun 

travivis ElianJ FINBERT, kiam la amo de lia infanaĝo 

kaj adolesko mortis : simiino. Jen kiel reagis la kato de 

la domo, al kiu ŝi estis transportinta sian frustritan 

patrinecan amon, senĉese dorlotante kaj strete 

brakumante ĝin :

« Kiam ni 

provis elporti ŝin, 

ke ŝi ripozu 

ĉepiede de tiu 

daktilpalmo en la 

korto (ni estas en 

Egipto, kie Elian 

Finbert travivis 

sian infanecon), 

kiu estis sian 

observadoloko, kaj 

la rifuĝo por ŝiaj 

meditoj, Kut (la 

kato) sin kroĉis je 

ŝi kaj malkonsentis pri lasi nin agi. Ĝin mi prenis en 

miajn brakojn, sed li rigardegis kaj atentis ĉiujn miajn 

gestojn. Li ja ne volis, ke oni tuŝas je sia amikino. Li 

diskrietis, ĉar li konsciis pri kio okazintis, kaj post kiam 

la eta fostruo estis elfosita, li rifuzis min lasi, kaj ties 

alkroĉado estis tiom drasta, ke nur pene mi povis elŝiri 

liajn ungegojn disde miajn vestaĵojn. Li 

senĉese cirkaŭturniĝadis nin kolektitiĝintajn 

ĉirkaŭ la malgranda tombo, plene 

ensentinta nur de la drameco de morto, kiu 

obsedis ĝin, eligante miaŭaĵojn 

afekciigantajn kaj teneregajn, dum mia ploranta 

patrino.improvizadis siaarte ian adiaŭpreĝon al tiu, kiun 

ŝi nomis « mia infanjo » kaj « mia belanjo ». Sidis en la 

duonmfermitaj okulgloboj de la kato tia senhelpa 

mizerego, ke legeblis en ili la doloron, ke tiu disigo 

estis malfermita siavive kiel vundego. De tiam, 

senteganta, ke li estis ĉirkaŭbarita ĉiudirekte, kiel 

ankaŭ mi mem, de senlima forlaso, tage tage li 

perdadis ĉiom agadon, ne tuŝis plu iun ajn manĝon, ĝis 

ke li konsumiĝis sur la eta tombelstaraĵon mem, kien li 

rampaĉis kaj restis dormetante, provante po fojoj skrapi 

kaj plugi ties tereno, sen trovi en siaj ungegoj forton 

sufiĉan por tion fari….

Ni elŝpatis je li etan truon apudan lian amikinon, 

kaj ebenigis super ilin la teron, kiel kovrilon kuntirita sur 

ilian dormegon. » (1)

_____

(1) el  ElianJ Finbert « Noâra amata mia »  1962

esperantigis kaj sendis Roland PLATTEAU

el Francio

(30an de marto 2004)

S

Strangaj nuboj

Tie nun supre,  en blua ĉiel',

migras vatbuloj, blankaj figuroj

Estas la ver’, ne simple fabel’,

lerta artist’ kun akra martel’

zorgis pri la konturoj.

Ne longe videbla sur la ekran’.

Jen nova form’, kia freŝa aspekt’.

Ĝi malaperas, kia ĉikan’!

Rapida ŝanĝo, jen nova plan’!

Komprenas la arkitekt’

Ankoraŭ aspekto kiel lepor’,

kaj tuj poste la nova vizaĝ’.

Ne estas temp’, nur restas vapor’,

kunpuŝita de forta motor’,

feliĉa sur la vojaĝ’.

Vizaĝo de l’ pork’ aŭ estas ĉeval’ ?

Kiu decidas? Tro peza demand’!

Neklara la bild’, ĉu estas narval’ ?

Ĝi naĝas en la ĉiela ĝangal’!

En maro sen ia strand'.  

 

verkis kaj sendis 

Klaus Friese 

el Germanio 

verkis kaj sendis Klaus Friese el Germanio

http://vlutermano.free.fr/Strauss4.html
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Misteroj  Elpensita aŭ vera? (10)  rakonto de Erik Tantal
Plantoj

Karl, Jens kaj Rudi 

scivoleme jam atendis 

en la kulturdomo. Gerd 

iomete malfruiĝis „Bonan 

matenon, Gerd, hodiaŭ 

estas via vico. Ĉu vi 

trovis ion interesan? Aŭ 

ĉu ni denove babilu pri 

niaj poŝtelefonoj?“

„Ne tiel hektika! 

Unue lasu min spiregi. 

Mi mendas mian matenmanĝon kaj tiam kun mia 

kafpoto mi povas starti. Paciencon, paciencon! Mi 

traktos la temon 'plantoj'.“

Karl ĉirkaŭrigardis, enuigita. Por li tiu temo tute ne 

estis interesa.

„Ĉu vere? Vi ja nur preparis tion, ĉar li havas 

ĝardenon. Kaj nun ni ĉiuj devas suferi pro tio. Kial vi ne 

prenis alian temon? Estas sufiĉe da aliaj!“

Jens subtenis Gerd. „Atendu kaj vidu! Lasu Gerd 

fari ĝin. Vi ja povas prezenti propran temon je la 

venonta fojo.“

Gerd dankis kaj komenciĝis. „Jes, mi ankaŭ 

pensis, tio estus tro enuiga. Sed mi ne devis longe 

serĉi. Mi trovis nekredeblan rakonton pri unu planto. Vi 

ja certe konas sterkakvon el urtikoj, ĉu ne? Oni nur 

bezonas kelkajn urtikojn. Verŝu akvon super ĝin kaj 

post kelka tempo vi ricevos infuzaĵon bone uzeblan en 

ĝardeno.“

„Jes, mi konas tion.“, komentis Karl. „Laŭdire 

bona sterkaĵo kaj krome efika rimedo kontraŭ folilaŭsoj. 

Sed kial tio estu interesa?“

„Jes, vi pravas, sed ĉu vi sciis, ke tiu urtika 

sterkaĵo estis en la jaro 2006 malpermesita en 

Francio? Tie vere ekzistas leĝo kontraŭ la vendado. 

Oni ne rajtas varbi por tio. Vi eĉ ne povas rekomendi 

tiun naturan sterkaĵon. Minacas punado pri 750000 

Eŭro kaj du jaroj en malliberejo.“

Nun eĉ Karl ĉesis kontraŭdiri. Li rimarkigis kun 

intereso: „Ĉu ili freneziĝas, la francoj? Mi pensas, ke 

post nelonge okazis rezisto kaj popola ribelo. Ili ja 

havas Asteriks!“

„Sed kial estas permesita uzi artefaritan sterkon? 

Neniu zorgas, se la medio suferas. Kiel ili pravigis la 

malpermeson?“, demandis Rudi.

Gerd klarigis, ke neniu ĝuste esploris ĉu la urtika 

sterkaĵo estas nedanĝera. La oficiala proklamado 

estas, ke oni volas protekti la popolon kontraŭ eblaj 

danĝeroj.

Fakte pro la malpermeso okazis 

impeta 'urtika milito' en la publiko. 

Kompreneble la ĝardenistoj kaŝe 

daŭrigis la preparon de la urtika 

sterkakvo. En la jaro 2011 la registaro 

retiris la plej striktajn regulojn.

Sekvis la raporto pri alia planto. Gerd rakontis, ke 

la sunfloroj estas ekzemple grandskale kultivitaj en 

Japanio. Tio helpas purigi teraĵon, kiu estas 

kontaminita pro radioaktivaj defalaĵoj. La sunflora 

kultivado estas pli malmultekosta ol elŝanĝi la tutan 

grundon. Sunfloroj kapablas sorbi grandan kvanton da 

pezaj metaloj, do, ekzemple uranion. Tiu elemento 

koncentriĝas en la planta materialo.  Kompreneble la 

rikoltitaj sunfloroj devas esti zorgeme traktataj kiel 

danĝera rubo.

Gerd ne volis ĉesigi la paroladon: „Mi trovis 

ankoraŭ pli interesajn informojn pri plantoj. Plantoj 

povas eĉ kanti!“

Tio estis la ĝusta alparolo por gajni atenton de 

ĉiuj. Gerd raportis pri profesoro, kiuj fiksis elektrodojn 

al plantoj. Per specialaj mezurinstrumentoj li povis 

registri diversajn signalojn de la plantoj. Tiujn li poste 

transformis al sonsignaloj. La rezulto estis bone 

aŭskultebla, kiel vera muziko por malstreĉiĝo. Krome la 

profesoro uzis tiujn signalojn por riĉigi la 

plantokoncerton kun lumefektoj.

„Ho, tion mi devis rakonti al mia edzino.“, 

rimarkigis Karl, „Ŝi ĉiam babilas kun siaj plantoj, ja, ŝi 

eĉ karesis ilin. Mi proponos, ke ŝi kantu ion antaŭ ili. La 

plantoj certe ankaŭ disponas pri oreloj, ĉu ne?

„Ridu, Karl. Ekzistas homoj, kiuj vere kredas tion“, 

respondis Gerd daŭrigante sian paroladon.

„En la regiono Bordeaux troviĝas vinkultivistoj, kiuj 

provizas la vinplantojn kun muziko. Ili firme kredas, ke 

la sonoj el la laŭtparoliloj plibonigas la kreskadon. 

Krome la muziko estas bona rimedo kontraŭ infektoj 

per fungoj. Jes, ja, plantoj estas pli kapablaj ol ni 

kredas. Ĉu vi konas la rakonton de Cleve Backster?“

Tiu eksperto por mensogdetektiloj ĉe la CIA 

ekhavis la ideon, konekti sian domplanton, estis 

drakarbo, al la detektilo. Li scivolemis ĉu plantoj havas 

sentojn. Dum unu eksperimento li planis alproksimiĝi al 

la planto kun brulanta alumeto. Sed, antaŭ ol li atingis 

proksimecon, la planto sendis fortan signalon. Ŝajne la 

drakarbo scipovis diveni pensojn. Dum aliaj 

eksperimentoj la planto eĉ ŝajnis havi kompaton, se 

Backster provis mistrakti alian planton, kiu staris 

apude.

„Ĉu tio veras?“, Rudi gapis dubinde.

Sed Karl devis konfesi, ke eĉ la temo 'Plantoj' 
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ofertas interesajn fenomenojn.

(daŭrigota) 

verkis Klaus Friese el Germanio

(plumnomo Erik Tantal)

Fonto: http://esperantoklaus.de/

La Polino  parto 10
(rakonto de Bayram Karabolli)

tradukis kaj sendis Bardhyl Selimi el Albanio

  Bayram Karabolli

(daŭrigata)

iu fruaŭtuno alvenis kun pluvoj, sed tiu tago 

estis alia. Varma kaj suna. Estis antaŭtagmeze 

kaj la prizonulinoj estis ĉerpintaj kaj kolektintaj 

terpomojn en la kamparo. De fore, sur kverka branĉo, 

kiu neniel volis demeti la verdan mantelon, kantadis 

truto. Eble tio estis ĝia lasta kanzono antaŭ ol forlasi ĉi 

tiun landon. Poste la truto ĉesigis la kanzonon, 

kunfrapis la flugilojn kaj forflugis kiu scias kien. Kien tiel 

o antaŭkolobrodita?

Alvenis gardisto el la prizona dormejo, renkontis 

la taĉmentkomandanton gardanta la prizonulinojn dum 

la laboro kaj ion diris kaj enmanigis leteron. Ĉi lasta, 

fajfis kaj la prizonulinoj tuj forlasis la laboron kaj 

atendis pretstare .

 La prizonulino je numero 908, prezentiĝu ĉi tie 

kriis ĉefgardisto kaj aldonis: la aliaj daŭrigu la laboron.

Vera skuis la koton el la manoj, viŝis ilin per la 

prizona uniformo kaj ekiris. Kion ili faros plu al mi, 

demandis sin. Atinginte tie, estis kondukate de la 

veninta gardisto kiu ordonis ŝin paŝi antauen. Alvenis 

en la prizono. La gardisto transdonis ŝin al alia gardisto 

kaj ĉi lasta kondukis ŝin al la komandejo. Oficirino 

enirigis ŝin en iun anguleton, kie estis instalite primitiva 

duŝejo, donis pakaĵon da vestaĵojcivilaj kaj ordonis ke 

ŝi laviĝu kaj ŝanĝu la vestojn. Mem ŝi staris surpiede 

ĉe la pordo duonmalfermite. Vera malfermis la pakaĵon 

kaj restis mirigite. Estis ja siaj vestoj kiuj portis kiam oni 

arestis ŝin. Ekokupiĝis de potenca sopirsento por tiu 

fora vivo perdita porĉiame. Kaptis tiujn vestojn el tiu 

kara tempo kaj kisis ilin. Jen ankaŭ la 

manhorloĝo. Ŝi streĉigis ĝin kaj la 

manhorloĝo ekfunkciis. Kiom da tempo 

pasis ne mezurante? Kiel ĉio, ankaŭ la 

tempo, havis nenian valoron en la prizono. 

Hastu ĉar ne estas plu tempo, diris 

la oficirino, sed mirinde ne plu persia severa tonuso. 

Ellaviĝis. Poste kun la manoj apenaŭ moviĝemaj, 

ŝi vestis siajn karajn vestaĵojn. La oficirino enirigis ŝin 

en iun oficejon, kie alia oficiro transdonis dokumenton 

por signi. Ŝi signis ĝin ne leginte. Estis alkutimiĝinta 

jam kun tia praktiko kaj apenaŭ volis pluscii. Poste oni 

enaŭtiligis en la prizona aŭtilo. Ĉi lasta ekveturis. Kien 

oni veturigosŝin? Kion faros kun ŝi? Tio nun malmulte 

interesis al ŝi. Ne plu kredis ke ekzistas io pli malbona 

ol jam okazinta al ŝi. Ankaŭ se ekzistus, ŝi estis jam 

tanita.. Tamen tio estis ia ŝanĝiĝo kiom neatendita tiom 

agrabla. Sed pli multe similis al io enigma.

La aŭtilo haltis kaj ili elaŭtiĝis. Estis en granda 

urbo. Ŝi ne povis orientiĝi. Rigardis la horloĝon. Estis la 

tria posttagmeze. Ili ekveturis je la dekdua. Tri horoj. La 

prizona oficiro transdonis ŝin al du civiluloj. Ili 

enautiligis en bona aŭtilo. Ŝi rimarkis ke la aŭtilo havis 

la ciferplaton de Tirana. Haltis apud bela domo je tipo 

vilao kaj elaŭtiĝis. El la pordo kun feraj kradoj tuj eliris 

alia civilulo. Ŝajne li atendadis. Oni interŝangis 

paperojn kaj signojn. Ankoraŭ la enigmo ne solviĝis. La 

persono elirinta el la pordo aspektis kiel nordulo. Du 

civiluloj kondukintaj, senvorte, enaŭtiliĝis kaj foriris. La 

nordulo turnis sin al Vera, ridetante, salutis ŝin per 

bonvenaj vortoj en la pola lingvo kaj tutedukite kaj 

ĝentile, invitis ŝin eniri.  

Mirigite, ŝi rigardis ĉirkaŭe. Vidis la blankruĝan 

standardon. Certe mi sonĝas. Skuis la kapon kaj 

ekpinĉis sin. Ankoraŭ ne kapablis moviĝi. La 

akceptanto denove parolis pole:

 Sinjorino Lijevski, eniru mi petas. Ni troviĝas en 

la pola ambasadejo. Vi estas jam libera. Mi estas la 

ambasadeja sekretario. Min nomas Andrzej Bieleki.

Vera kun la piedoj tremantaj alpaŝis antaŭen. Ĉu 

cxi  tie estis la enigmofino? Aŭ la miraklo pludaŭrus?

Ŝi konsciiĝis kaj memoris ke tie ŝi estis ankaŭ 

alifoje. Estis alveninta tiun tempon..(Oh, mia Dio, kian 

nomon povus havi tiu tempo?) por dokumentoj, 

K

http://esperanto-klaus.de/


Turka Stelo  ●   januaro 202118

stampoj kaj signoj.

La malmultaj deĵorantoj en la ambasadejo, 

inkluzive la ambasadoron, akceptis kaj traktis ŝin 

zorgeme kaj amece. Tie oni estis venigintaj ankaŭ la 

alian polinon de la prizono kaj poste de la hospitalo. 

Estis venigintaj ankaŭ du etajn filinojn ŝiajn. 

Oni diris denove al Vera ke ĉi tie finiĝis ŝiaj suferoj 

kaj ekde nun ŝi estis libera. Sed la kulmino de la 

miraklo kaj feliĉo (ĉu plurestis ankoraŭ feliĉo por ŝi?0h 

estis kiam oni diris ke ene de horo oni atendis ke oni 

venigu ankaŭ Besan, la filinon, kaj morgaŭon ili 

ekveturos kune al Pollando. 

Vera ĉiam dubis pri la ekzisto de Dio. Sed nun ŝi 

diris al si: Kiu povas fari miraklon tian krom Dio?

La koro batis kaj la menso laboris por la 

estonteco de filino. Ĉu vere oni venigus ŝin? Kiel 

aspektus ŝi? Kiom kreskus? Kiu venigos? 

Kaj oni venigis Besan. Venigis ŝin nekonataj 

homoj ĉe la pordo de la ambasadejo kaj foriris, post 

kiam interŝanĝis dokumentojn kaj signojn. Ne 

priskribeblas tiu renkontiĝo. Tutan nokton Vera ne 

povis dormi. Sidis kaj rigardis la filinon dormantan. 

Rigardis ŝiajn nigrajn buklojn, maldikajn brovojn kaj 

longajn nigrajn okulharojn. Rigardis la frunton kaj 

glatajn vangojn je bela helbronza koloro, poste prenis 

la etan manon kaj kisis ĝin ne satiĝante.

Ĉi tie finis sian rakonton la polino. Kaplevis, 

rigardis min en la okuloj kaj diris:

 Kaj jen kie mi estas.

En ŝiaj belaj okulojestis ariĝinte larmoj. Mi lasis 

ŝin kvietiĝi iomete sed ne povis sidi sen demandante 

pri la vera aŭtoro de tiu miraklo.

 La pola registaro diris ŝi Ekde la aresto de la 

polaj civitanoj, ĝi protestis, sed la albana registaro 

neglegtadis. Post iom da tempo, eble monaton antaŭ 

nia liberiĝo, varŝipo albana alvenis en Gdansk por 

alporti kaj reporti varojn laŭ komerca kontrakto inter 

ambaŭ landoj. La pola registaro lasis la ŝipon 

malŝarĝiĝi kaj ŝarĝiĝi, poste blokigis ĝin, tenis kiel 

ostaĝojn tutajn maristojn kaj sendis ultimatumon al la 

albana registaro por ke ĉi lasta transdonu en la polan 

ambasadejon por venigi en Pollandon la polajn 

civitaninojn enprizonigitajn kune kun iliaj gefiloj 

naskitajn en Albanio, interŝanĝe al la varŝipo kaj ties 

maristoj. Kaj la albana diktatoro, pri kiu en Albanio diris 

ke terurigis tutan imperialistan kaj revizionistan 

mondon, kaŝe kaj urĝe, faris tion kion postulis la pola 

registaro.

Nun Besa estas pli ol tridek jara, edzinigita, havas 

du gefilojn. La filino nomiĝas Dile, honore al mia 

bopatrino kiun mi amis multe kaj memoras ĉiam 

respekte. Por Besa mi volas la vizon. Ŝi iros viziti la 

patron kune kun siaj gefiloj..

Varsovio, junio 1995.

(FINO) 

rakonto de Bajram Karabolli

tradukis kaj sendis Bardhyl Selimi el Albanio

Pastorala verkis kaj sendis Ivaniĉka Maĝarova el Bulgario

La herbo sonĝas

falantajn pluvgutojn,

la verdarbaron

kaj mildan venton.

La herbo sonĝas

la blanknebubon.

bonodorflorojn

kaj la kantоn de l´birdoj.

La herbo sonĝas

sub la sunkareso

nudpiedetojn

en frešmatena roso.

La herbo sonĝas

klaran fonon,

la ŝaŭman riveron

kaj la bordon ĉe la roko.

La herbo sonĝas

ridojn de la infanoj

kaj senfinan vastaĵon

de sunvarmigita.

MI SONĞAS la herbon

de mia infaneco! verkis kaj sendis Ivaniĉka 

Maĝarova el Razgrad , 

Bulgario 
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Facilaj artikoloj el UEA.FACILA.ORG retejo

Clarence Bicknell, modela esperantisto

larence Bicknell estis pionira Esperantisto, kiu 

naskiĝis la 27an de oktobro 1842, en granda 

kaj riĉega familio apud Londono. Li multe 

agadis por la internacia lingvo en Italujo, lando kie li 

loĝis dum multaj jaroj, ekde 1879 ĝis sia morto en 

1918.

Clarence Bicknell havis tre multajn interesojn en 

multaj kategorioj. Preskaŭ ĉion, kion li faris, li faris 

bonege. Li estis pentristo, botanikisto, arkeologo, 

poeto, tradukisto, anglikana pastro kaj ĝisosta 

Esperantisto.

Bicknell estis unu el la unuaj britoj, kiuj lernis la 

internacian lingvon. Ano de riĉa industriista familio, li 

studis matematikon ĉe la universitato de Kembriĝo. 

Post kelkaj vojaĝoj tra la mondo, li akceptis inviton esti 

pastro por la anglikana komunumo de la urbo 

Bordighera en nordokcidenta Italujo, ĉe la marbordo 

apud la landlimo kun Francujo.

En Bordighera Bicknell multe aktivis por 

Esperanto. Li fondis klubojn tie kaj en la urbo Milano, 

kaj estis inter la fondintoj de la Itala Esperanto

movado. Li vojaĝis al la unuaj Universalaj Kongresoj, 

verkis kaj tradukis multajn poemojn (inter alie tiujn de 

la fama angla poeto Tennyson) kaj kontribuis al multaj 

Esperantorevuoj. Forlasinte sian laboron kiel pastro, li 

dediĉis la ceteron de sia vivo al botaniko, kaj fariĝis 

elstara amatora arkeologo, esplorante la homfaritajn 

prahistoriajn gravuraĵojn, kiujn li trovis sur la alpaj rokoj 

de la montaro apud Bordighera. Li pentris pli ol 3000 

pentraĵojn de la plantoj, kiujn li trovis en la regiono, kaj 

kreis multajn naturajn kolektojn. En la urbo, li ankaŭ 

fondis muzeon kaj bibliotekon. Ambaŭ estas viziteblaj 

ankoraŭ nun.

Kia plena vivo kaj kiom da agado por Esperanto! 

Eĉ pli rimarkinde, se oni konsideras, ke Bicknell lernis 

la internacian lingvon nur en sia 55a vivjaro.

La plurtalenta Bicknell vidis en Esperanto ilon por 

interŝanĝi ideojn, por kunigi homojn el la tuta mondo, 

por paco kaj interkompreniĝo. Li mortis la 17an de 

julio 1918, dum la homaro troviĝis ankoraŭ en la terura 

mallumo de la Unua Mondmilito. Lia vivo, tamen, estis 

tute ne malluma; ĝi estis gvidlumo de modela 

esperantisto kaj homarano.

Eblas legi du poemojn de Clarence Bicknell en la 

rubriko "Legaĵoj".

Maurizio Giacometto ('Rico')

Pri la verkinto

Maurizio Giacometto (Rico) estas redaktoro de la 

rubriko “Libroservo” en uea.facila kaj nuntempa 

studento de la Interlingvistikaj Studoj ĉe UAM. 

Novaj vortoj

Alpoj: la plej granda Eŭropa montaro, inter Italujo kaj la 

apudaj landoj Francujo, Svislando, Aŭstrujo kaj 

Slovenujo.

amatora: praktikanta arton, sporton aŭ similan agadon 

pro ŝato kaj plezuro, ne kiel profesiulo.

anglikano: membro de la ŝtata religio de Anglujo, kiu 

havas la reĝon aŭ reĝinon kiel ĉefon.

arkeologo: sciencisto, kiu serĉas kaj studas restaĵojn 

el malnovegaj tempoj.

botaniko: scienco pri la plantoj

dediĉi: plenkore doni sin mem aŭ ion alian por iu celo.

gravuraĵo: desegnaĵo sur ligno, ŝtono aŭ metalo per iu 

akra ilo.

ĝisosta: tre profunda, per la tuta koro.

Kembriĝo: fama universitata urbo en Anglujo; aŭ la 

universitato mem.

matematiko: scienco pri nombroj kaj formoj, kaj ties 

propraĵoj.

modela: tiel perfekte farita, ke ĝi estos imitinda en 

postaj okazoj.

pastro: religia funkciulo, kiu prizorgas religiajn aferojn 

kaj faras aŭ gvidas diservojn.

pioniro: homo komencanta novan aferon, kiun poste 

sekvos aliaj homoj; la homo, kiu unue konigis 

Esperanton en sia propra lando aŭ medio.

roko: ŝtonego; tre malmola, ŝtona parto de la tera 

supraĵo aŭ parto de monto.

talenta: kun apartaj, rimarkindaj kapabloj.

Fonto: https://uea.facila.org/artikoloj/homoj/

clarencebicknellmodelaesperantistor299/

N

https://uea.facila.org/artikoloj/homoj/clarence-bicknell-modela-esperantisto-r299/
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anjo, mi havas kanceron. Tiel diris al mi la 

kuracistoj, kiuj hodiaŭ venis al la infanvartejo. 

Cetere, mi decidis panjo: mi fariĝos kuracisto, 

kiam mi plenkreskos.”

La kvinjaraĝa Irem lasis antaŭ la pordo sian 

malgrandan mansakon, enhavantan nur pilolojn kaj 

personajn prizorgajn objektojn. Skuante siajn nigrajn 

harojn, kiuj estis longaj ĝis ŝia talio, ŝi kuris al la 

banĉambro. Post ke ŝi lavis siajn manojn kaj vizaĝon, 

ŝi revenis al la kuirejo por ricevi la bonvenajn kisojn, 

tiam ŝi atestis nekutiman kaj timigan vidon. Ŝia avino 

genuiĝante sur la planko estis batanta siajn genuojn 

kaj ploris; ŝia patrino estis staranta antaŭ ŝi kaj krianta:

“Ne faru tiel panjo, kial vi ploras? Bonvolu ne 

plori, vi timigos Irem."

“Mia nepino, Irem, havas kanceron. Se mi ne 

ploras, kiu ploros? Ŝia forpasinta avo ankaŭ forpasis 

pro kancero. Li estis tute sana kaj alta kiel monto, sed 

dum unu jaro li turniĝis al nur ostoj kaj haŭto. Amara 

sorto, kion vi volas de Irem? Blindiĝu vi  destino! Ŝi 

estas nur malgranda infano!”

La naŭdek okjara Hatice viŝis siajn larmojn sur 

sia blanka kaptuko; Ŝia kvardekkvarjara filino, Nesrin, 

provis trankviligi sian patrinon:

“Bonvolu panjo, ne faru tiel! Ne necesas troigi. Vi 

ankoraŭ pensas, ke ni vivas en la pasinteco kaj reagas 

laŭe. Ni ne loĝas en du mil tridek, ni estas en du mil 

kvindek. Kancero nun estas malsano kiel gripo. Estas 

nenio timinda; do estas nenio por 

ĉagreniĝi. Resume, vi ne ploru."

Vidante ŝian avinon plori, la okuloj de 

Irem pleniĝis je larmoj. Ŝi kuris al sia 

avino kaj forte brakumis ŝin.

“Avinjo, ne ploru, nenio okazos al mi. 

Mi fartas sufiĉe bone. Kredu min! Mi havas nenion. Mi 

ĵus ricevis kanceron, jen ĉio,” ŝi diris. Kisante kaj 

flarante sian nepinon, Hatice ekstaris tenante la manon 

de sia filino. Ŝi estis preskaŭ rekonsciiĝinta.

"Pardonu min," ŝi diris ridetante. Ŝi viŝis per la 

mano siajn larmojn, kiuj kolektiĝis inter la sulkoj sur ŝiaj 

vangoj. "Kiam kancero estas menciita, mia menso 

reiras al la pasinteco dummomente. Pardonu min, miaj 

infanoj, estas malfacile esti maljuna. La kapo iras tien 

kaj reen de tempo al tempo. La pasinteco kaj la 

nuntempo miksiĝas unu kun la alia."

"Panjo, vi forgesis kisi min," diris Irem. Ŝia patrino 

prenis Irem en siaj brakoj kaj sufokis ŝin per kisoj.

***

Du horojn poste, Nesrin kaj Irem iris manenmane 

al la plej proksima apoteko. Ili akiris senpagan 

vakcinon enhavantan nanorobotojn specifajn por la 

speco de kancero, kiun la kuracistoj diagnozis en Irem. 

La apotekisto injektis la vakcinon al Irem. Poste li 

donacis al ŝi bluan pluŝurson ĉar ŝi ne ploris.

Ene de duonhoro, la nanorobotoj detektis la 

kancerajn ĉelojn kaj detruis ilin unu post la alia. Kiam ili 

alvenis hejmen, Irem svingis siajn harojn de flanko al 

flanko kaj kuris al la banĉambro:

“Avinjo, ni jam revenis. Dume mi faris novan 

decidon: mi fariĝos farmaciisto kiam mi plenkreskos,” ŝi 

diris. 

rakonto de Ruhşen Doğan Nar el Turkio

tradukis Vasil Kadifeli el Turkio

Fonto: https://ruhsendogannar.com/nene/

Avinjo rakonto de Ruhşen Doğan Nar el Turkio

"P

https://ruhsendogannar.com/nene/
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Google Lens Herman Dekeŭnink
uja traduko de stratsignoj sen fari foton. 

Aŭskultu en unu lingvo, legu aŭ foje aŭskultu 

en alia lingvo.

Eble vi scias jam, ke la 

aplikaĵo (apo) "Google Translate" 

por Android kaj iOS jam kapablas 

traduki tekston al 108 lingvoj, 

inkluzive de Esperanto (post kiam 

oni indikis rekoni lingvon kaj 

traduki al Esperanto). Tamen la 

funkcio ‘transcript’ (t.e. fari voĉlegadon de la traduko 

pere de la eta laŭtparolilo), ne funkcias por ĉiuj tiuj 

lingvoj, ankaŭ ne por Esperanto. 

Google aktualigis la apon "Google Translate", kiu 

zorgas, por ke vi povu uzi ĝin por pliaj taskoj. Nun la 

sama apo helpe de la "Word Lens" (kiu ankaŭ 

disponeblas kiel disa apo se tiu ne jam estis norme 

instalita apo en via saĝtelefono) ebligas ankaŭ traduki 

vorton ekzemple sur vojsigno aŭ menuo dum vojaĝado 

sen scii pri kiu lingvo temas, ĉar la apo el si mem 

rekonas la lingvon. 

La funkcio ebligas traduki bildon pere de la 

kamerao en reala tempo, sen ke la uzanto devas foti 

ĝin. En la apo uzantoj povas elekti la fotilan bildon kaj 

montri la telefonon al objekto, kiu havas tekston sur ĝi, 

kiun oni volas traduki. La traduko tuj aperos rekte sur la 

ekrano, kondiĉe ke vi uzas retan aliron.

Google Lenso en Google Fotoj 

Eblas ankaŭ uzi "Google Lens" ene de la 

programo "Google Photos". Lanĉu la apon "Fotoj", 

elektu foton kaj surklaku sur la ikonon de "Lens". Se 

"Lens" povas montri pliajn informojn, ĝi nun aperos sur 

la ekrano. Tio okazas, ekzemple, kun pentraĵoj, plantoj, 

bestoj, famaj konstruaĵoj, restoracioj kaj libroj. "Google 

Lens" ankaŭ povas legi QRkodojn kaj aldoni 

strekkodojn al ĝi. Ĉi tio donas al vi alian manieron 

rapide malkovri la nomon de la objekto, kiun vi tenas en 

via mano.

"Aŭskultu en unu lingvo, legu en alia."

Ambaŭ aplikaĵoj Google Translate kaj Google 

Lens havas transskriban funkcion por fari tekstan 

transskribon en alian lingvon en reala tempo. La 

programaro mem aŭdas en kiu lingvo la uzanto parolas 

kaj tradukas ĝin al la lingvo de la alia uzanto, ankaŭ al 

Esperanto. Tamen, la voĉtraduko al Esperanto ankoraŭ 

ne haveblas. 

Lingvoj en Google Lens 

Dum la funkcio de Word Lens komence estis nur 

uzebla por tekstoj en la angla, franca, germana, 

hispana, portugala, itala kaj rusa lingvoj, nuntempe ĝi 

funkcias jam en 88 lingvoj, inkluzive de Esperanto. 

En limigita nombro de lingvoj kiel ekzemple la 

angla aŭ la franca, la apo permesas al uzantoj diri ion 

per la mikrofono de la telefono en unu lingvo kaj doni 

voĉan tradukon. Tiel saĝtelefono estas helpilo, kiu 

permesas interparoli kiam oni ne havas komunan 

lingvon. Jen jutuba filmeto pri ĝia uzo : 

https://www.youtube.com/watch?v=jZII2ksensw

Instalado de Google Lens

Lens ankaŭ funkcias per Google Assistant, la voĉa 

asistanto, kiun vi vokas dirante "Hej Google" aŭ 

premante la hejman butonon de via aparato dum kelkaj 

sekundoj. Nun alklaku la Lensikonon kaj la fotila 

aplikaĵo lanĉos, por ke la Lensfunkcio "vidu" tion, kion 

vi vidas.

Instali la apon Google Lens ofte ne necesas. En la 

aplikaĵo de Play Store, vi povas serĉi "Google Lens" por 

ekscii ĉu la aplikaĵo estas instalita sur via aparato. Se 

ne, vi povas fari ĉi tion. Lenso ne povas esti instalita sur 

iuj (pli malnovaj) aparatoj : 

https://play.google.com/store/apps/details?

id=com.google.ar.lens

ATENTU: Se vi uzas iPhone, iPad aŭ iPod, vi ne 

povas instali "Google Lens" kiel memstara aplikaĵo. 

Ankaŭ ne eblas uzi "Lens" per la fotila apo aŭ "Google 

Assistant". Ĉi tio rilatas al iOSlimigoj.

Vi povas uzi la funkcion de "Lens" ene de la 

Googleaplikaĵo, sed nur se la lingvo de la programo 

estas agordita al la angla.

______

Herman Dekeŭnink estas esperantisto el 

Belgio, vikipediisto kaj kunadministranto 

de Global Voices en Esperanto 

(Tutmondaj Voĉoj  eo.globalvoices.org)

T

dudek, en la tria dudek kvin.“ 

— „Sed la ceteraj, fripono!“ 

— „La ceteraj? Ili ĉiuj mortis de l’ timo,“

(daŭrigota)23>>

https://www.youtube.com/watch?v=jZII2ksensw
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.ar.lens
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Ŝercoj
19a HORO

Kruko: Mi ĵus legis raporton kiu diras ke la 

homoj malplej bone aspektas je la 19a 

horo.

Baniko: Do?

Kruko zorge rigardas lin: Verŝajne nun estas la 19a 

horo!

* * *

MAGIA SPEGULO

Kruko donacas al Jozefino: Bonan naskiĝtagon!

Jozefino: Ho, dankon, karuĉjo. Kio estas?

Ŝi malfermas la pakaĵon kaj trovas spegulon.

Jozefino: Ho, estas potenca pligrandiga spegulo  

bonege!

Eta Joĉjo apudas: Je kio servas, panjo?

Jozefino: Per ĝi mi povos pli facile ŝminki min, sen la 

okulvitroj. Mi tuj provos ĝin.

Kaj forkuras al la banĉambro.

Kruko kaj Joĉjo atendas.

Joĉjo: Ĉu ĝi vere funkcios?

Kruko: Ni vidos.

Subite, Jozefino kriegas: Aĥĥĥĥĥ, veeeeee!

Joĉjo: Ĝi funkcias.

* * *

MALPLIUMI

Eta Joĉjo plendas: Mi ĵus aĉetis ĉi tiun ĉokoladaĵon, kaj 

vidu  ĝi estas nur duono de la grandeco de antaŭe!

Kruko: Tio estas la tendenco, Joĉj'. Hodiaŭ oni 

malpliumas ĉion.

Joĉjo: Sed kial oni ne povas anstataŭe malpliumi 

brokolon!?

* * *

tradukis Rikardo Cash el Francio

publikigita kun lia permeso

Fonto: esperantoanekdotoj@googlegroups.com

Krucvortenigmo
HORIZONTALAJ DIFINOJ ( → )

1. La plej granda urbo el Svislando; 6. 

"Papilia efiko" estas ekzemplo de ___ 

teorio; 11. Loĝanto de antikva regionego de 

Mezopotamio; 12. Proksimume; 13. 

Tendenco en la stilo en kiu persono 

vestiĝas; 14. Rilata al tria monato; 15. La 

monunuo de Japanio; 16. Arbareto; 17. 

Mallongigo de urania karbido; 18. N; 19. 

Februaro, ___, aprilo; 20. Ni, vi, ___; 21. 

Besto kun flugiloj kaj beko; 22. Ankaŭ, 

simile; 23. Observemo; 25. Mikroskopaj 

fungoj; 26. Rondforma bakaĵo el pasto; 27. 

Flava malrekta tropika frukto.

VERTIKALAJ DIFINOJ ( ↓ )

1. Fondito de esperanto; 2. Unuiĝintaj Ŝtatoj de 

Ameriko; 3. Plorado (kontraŭo); 4. Movo en ia direkto; 

5. K; 6. Kristana preĝejo; 7. Andy Warhol estis ĉefo de 

la Pop ___; 8. Sepa, ___, naŭa; 9. Landokodo de 

Sauda Arabio; 10. Loko por la vendo de arto; 12. 

Pureco; 14. Buŝpreno; 16. Kantisto, menestrelo; 17. 

Longtiga aŭ glata arbo (akuzativo); 19. ___, cian, lian; 

20. Antaŭa, eksa; 21. Brita Esperantista Asocio; 22. 

Refleksiva pronomo (akuzativo); 24. Konsonantoj de 

balo; 25. Komenca sillabo de Ŝafo.

Fonto: Semajno de Enigmoj

http://www.semajnodeenigmoj.com

(La solvo troviĝas en paĝo 31)

http://www.semajnodeenigmoj.com


Turka Stelo  ●   januaro 2021 23

Unua Legolibro  parto 5  de Dro KABE
Unua parto :Anekdotoj, rakontoj kaj diversaĵoj

En angulo de kampo

Du junaj knaboj sidis en angulo de kampo. Unu 

estis infano de l’ kamparo, la alia infano de l’ urbo. Jam 

de tri tagoj ili estis amikoj.

— Kiam vi venos al ni — diris la infano de l’ urbo 

—, mi montros al Vi belajn 'domojn, palacojn, grandajn 

preĝejojn kaj niajn stratojn, kiuj estas tiel bone 

lumigataj vespere, ke oni vidas ĉion, kvazaŭ en klara 

tago!

— Kaj mi — diris la infano de l' kamparo —, mi 

montros al vi arbetarojn, kie oni kolektas la fragojn, 

nuksojn kaj prunelojn kaj grandajn abiajn arbarojn, kie 

eslas mallume, kvazaŭ en la nokto.

— Kaj kion vi instruos al mi?

— Mi montros al vi, kiel oni kondukas la ŝafidojn 

sur ia paŝtejon, kiel oni faras la buteron kaj fromaĝon 

el ia lakto de niaj belaj bovinoj, kaj kiel oni plugas per 

niaj grandaj bovoj. Mi klarigos al vi, kiam oni devas 

semi la tritikon, hordeon kaj sekalon; kiel oni ligas la 

garbojn kaj premas la vinberojn, kiel oni pistas la linon 

kaj kanabon. Mi instruos al vi, kiel oni faras korbojn el 

ia salikoj kaj matojn el la kanoj, kiuj kreskas sur la 

bordoj de lagetoj . . . .

— Bone estas scii ĉion ĉi — respondis la infano 

de l’ urbo —; sed mi inslruos al vi ion alian, ankoraŭ pli 

bonan: mi instruos vin legi!

Ĉemizo

Orienta monarĥo, posteulo de la granda Harunal

Raŝid, estis riĉa kaj potenca kiel lia praavo, sed li ne 

estis feliĉa. Li iris al maljuna derviŝo por peti konsilon.

La saĝulo respondis, ke la feliĉo estas malofta en 

tiu ĉi mondo, sed ke li konas rimedon por ĝin trovi. 

„Komuniku ĝin al mi“ — diris la princo. — „]en la 

rimedo — diris la derviŝo —, oni devas meti sur sian 

korpon ĉemizon de feliĉa homo.“ 

La princo kisis la maljunulon kaj foriris serĉi la 

talismanon.

Li vizitas la ĉefurbojn de la tero, li provas 

ĉemizojn de korteganoj, de reĝoj, de imperiestroj, — li 

ne fariĝas pli feliĉa. Tiam li surmetas ĉemizojn de 

komercistoj; de soldatoj, de artistoj, — vana peno! Li 

volas kapti la feliĉon, sed ĝi estas ne kaptebla.

Malesperinte li estis revenanta sian regnon, kiam 

foje li renkontis en kamparo malriĉan plugiston, kiu 

puŝis sian ilon, ridante kaj kantante. 

„Mi ne eraras, jen estas tiu, kiun mi serĉas." 

Li proksimiĝas al la kamparano: „Bonan tagon, ĉu 

vi estas feliĉa?" 

— „Jes“ , — respondis la 

plugisto. 

— „Vi plendas pri nenio, vi 

deziras nenion?"

— „Ne.“ 

— „Vi ne interŝanĝus vian 

sorton kun reĝo?“

— „Neniam.“ 

— „Bone, vendu al mi vian 

ĉemizon." 

— „Mian ĉemizon? mi ĝin ne posedas."

Araba legendo

Kavaliro rajdis de Bejruto Damaskon. Sur la vojo li 

renkontis ĉe palmarbo maljunulinon en ĉifonoj, kun 

sulkiĝinta vizaĝo. Ŝi ploris kaj diris per tremanta voĉo: 

„Kiu kondukoŝmin Damaskon?" 

La juna homo haltis, rigardis la malfeliĉulinon kaj, 

kortuŝita per ŝia doloro, sidigis ŝin post si sur Ia ĉevalo. 

lli forrajdis.

Dum la vojo la junulo demandis: „Kion vi faras, kia 

estas via nomo, kompatinda, kies okuloj brilas de la 

febro?" 

— „Amiko — respondis la maljunulino —, mi 

estas Nigra Pesto.“ 

La kavaliro, tremanfe de teruro, volis deĵeti ŝin de 

l’ ĉevalo. 

— „Senutile! — diris ŝi —, eĉ sen vi mi atingos 

Damaskon. Cetere, mi ne havas malbonajn intencojn 

kontraŭ vi, mi eĉ estas preta rekompenci vian bonan 

koron; diru kion vi deziras?“

— „Bone — respondis li —, mi portos vin ĝis la 

urbo, sed vi mortigos tie neniun."

— „Tio estas ne ebla; sed diru kiom da personoj 

mi devas mortigi."

— „Ne pli multe ol sesdek." 

— „Sesdek? . . . Mi konsentas.“ 

— „Sed — aldonis la kavaliro —, kiel mi punos 

vin, se vi ne plenumos la promeson?" 

— „Vi min trovos vespere post la granda preĝejo 

kaj mortigos min.“ 

— „Mi konsentas."

Atinginfe la celon de sia vojaĝo, la junulo zorgis 

pri siaj aferoj, En la sekvinta tago dek kvin personoj 

mortis en Damasko, en la dua pereis tridek, en ia tria 

sesdek. Indigninte la vojaĝanto kuris al la preĝejo kaj 

trovis tie la maljunuiinon. „Jen kiel vi plenumas vian 

promeson!" 

— „Vi povas nenion riproĉi al mi — respondis ŝi 

per kvieta tono — ; mi faris, kion mi promesis: en la 

unua tago mi mortigis dek kvin personojn, en la dua >>21
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EKRA2021  Poezio  Leo Turkido  konkursaĵoj de EKRA 2021  Razgrad

 PRI  MONDKONCEPTO

 Nenion scias ni pri evoluoj

 Kaj des pli pri la UniversDeveno.

 La fakto estas, ke la aliuloj

 Vizitis Teron kun la nobla peno

      Efiki helpon mikse genetikan.

      En nomo de la sinsekvadproceso

      Krei la Homon biokibernetikan

      Kun absoluta DNAsukceso.

 Ni vere estas saĝaj por kompreno,

 Ke la Sistem' SunTera, Spaciala

 Ne estas ja hazarda fenomeno,

 Sed celkreita, rave virtuala.

      Tamen sen iaajna ŝercalegorio,

      Ve, nia Homa, kruda Intelekto

      Manifestiĝas ege kun difekto

      De atavismkaverna malracio.

 Militoj dum la tuta Historio!

 Ne decas ja por ni la viv' en Paco!

 Jam gardas en real' Nuklea Minaco!                            

 Ĉu estas tio ne skizofrenio?

      Por Hom' estas necesa gravkorekto

      Pro manko de Racia Intelekto.

 Tio estos ebla fakte nur spirite,

 Por ke al li atingu Perfekteco,

 Ĝui Racian Spacon mensmedite,

 Pere de PreĝAnima Sincereco.

de Leo Turkido

poezio de Leo Turkadze el Usono

Unua premio pro ciklo da versoj en poezioo

EKRA2021  Poezio  Rememoro21  konkursaĵoj de EKRA 2021  Razgrad

POST LA AMO

Mi staras sur balkono

koruptante la paserojn

per paneroj

de komuna tagmanĝo.

Mi rigardas nubojn super tegmentoj

kiuj portas miajn sonĝojn

deŝiritaj de la bordo

de mia frunto.

La fingroj sen konscie spazmas

rememorigante min kiel ni

sperte per harfo de niaj korpoj

produktis melodion de niaj deziroj.

Ŝiaj okuloj estis plenplenaj de l' ĉielo

dum sur ni la tilioj verŝis la

odorajn donacojn de l' printempo.

de Rememoro21

poezio de Dimitrije Janiciĉ el Serbio

Instiga premio pri poezio

DENOVE  EKRA  EN  RAZGRAD EKRA 2022
a 17an – 18an de junio en la Regiona biblioteko 

“Prof. Bojan Penev” en Razgrad okazis la 33a 

tradicia festo EKRA – Esperantista Krea 

renkontiĝo “Abritus”. Ĝia organizanto estas 

Esperantista Domo pri kulturo “Dro Ivan Kirĉev”. Chi

jare nin ĝoigis la gastado de Pavlin Boevski el Trojan – 

reprezentanto de la Centra estraro, Georgi Mihajlov el 

Sofio, Kanjo Kanev el Galabovo, Margarita Savova kaj 

Katja Draganova el Ruse kaj plej kara nia amiko el Niŝ 

Nebojŝa Stankoviĉ.

La 17an de junio estis prezentita la plej nova 

esperanta libro “FORTOJ, FOTOJ, VORTOJ” – hajkaro 

de Lilia Nikolova – bonega esperantistino kaj poetino el 

Razgrad. La aŭtorinon kaj la libron prezentis sino Iv. 

Maĝarova. D. Kateva legis esperante versojn el la 

antaŭaj libroj: “Spirito kontraŭ sorto”, “Familio sava”, 

“La libero ami” kaj el la unua hajkaro de Lilia Nikolova 

“Rudimentaj momentoj”. Dimitrinka Mihajlova kaj 

Plamen Penĉev legis esperante kaj bulgarlingve 

hajkoversojn el la lasta prezentata hajkaro. La poezion 

vesperon pliriĉigis la pianludo de la lernantinoj Derija 

Genĝeva kaj Nevena Cankova. Dimitar Petrov per 

komputilo montris sur granda ekrano belegajn kolorajn 

fotojn el la libro akompanante la legadon. La aŭtorino 

forestis pro malbona sanstato, pro tio ŝia fratino Tinka , 

gastino je la prezento, ricevis multajn florojn kaj 

donacojn por Lili.

La 18an de junio okazis solenaĵo komence de kiu 

la gelernantoj Marija Stefanova (en 7a klaso) kaj 

Nikolaj Simeonov (en 8a klaso) deklamis la famajn 

L
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versojn de Zamenhof “Ho, mia kor’ “ kaj “La espero”. 

Tekin Zekiriev – juna kantisto salutis la ĉeestantojn per 

belaj kantoj.

Sino Maĝarova – prezidanto de la ĵurio 

( membroj: Eva Bojaĝieva – fama bulgara 

esperantistino, instruistino kaj Vasil Kadifeli – turka 

esperantisto, ĉefredaktoro kaj eldonisto de la 

esperanta revuo “Turka stelo”) anoncis la rezultojn de 

la Internacia konkurso pri originala esperanta poezio 

kaj humuro. Partoprenis 9 geesperantistoj el 7 landoj el 

3 kontinentoj. Unuan premion pri poezio ricevis Nikolaj 

Neĉaev el Rusio. Duan premion ricevis Ewa 

Grochowska el Francio, kiu por unua fojo partoprenis 

en nia konkurso.

D. Kateva – ano de la Nacia konkurso por traduko 

el bulgara en Esperanton ( prezidanto G. Mihalkov – 

fama bulgara esperantisto, verkisto kaj ĉefredaktoro de 

revuo “Bulgara esperantisto”) anoncis la rezultojn. 

Partoprenis 7 bulgaraj geesperantistoj: Pavlin Boevski 

el Trojan, Elisaveta Moralieva el Sofio, Hasan Jakub el 

Omurtag, Katja Draganova el Ruse, G. Mihajlov el 

Sofio, Stanil Nikolv el Stara Zagora kaj Metodi Markov 

el Blagoevgrad. Ili tradukis la rakonton “Kristnaska 

donaco”de Iv. Maĝarova. La unuan premion ricevis G. 

Mihajlov, duan – Hasan Jakub kaj trian – Pavlin 

Boevski kaj Elisaveta Moralieva. La aliaj ricevis 

instigajn premiojn. G. Mihajlov tralegis fragmenton el 

sia traduko. Cvetanka Marinova tralegis la saman 

rakonton bulgarlingve.

La dua parto de la solenaĵo estis dediĉita al la 

prezentado de la lastaj du libroj de Iv. Maĝarova: 

“Kolorflugludiloj” – dulingva hajkaro kaj “La rivero de la 

memoroj” – rakontoj en bulgara. D. Kateva prezentis la 

librojn. Milena Makaveeva kaj Cvetanka Marinova legis 

hajkojn esperante kaj bulgrlingve. Mila Marinova 

tralegis la rakonton “Koki”en bulgara. La verkistino fine 

ricevis multajn gratulojn kaj florojn.

Fine de la solenaĵo kantis Kalinka Raĉeva kaj 

vokala grupo “Sopiro”kun gvidanto Ivan Rusev.

En bona amika etoso okazis la vespermanĝo en 

restoracio “Kapitan Blad”.

Dimitrinka KATEVA

PROTOKOLO №2

Hodiaǔ, la 18an de junio, 2022, ĵurio en konsisto: 

prezidanto Ivaniĉka Rajkova Maĝarova – verkistino, 

longjara esperantistino kaj vicprezidanto de EDK “Dro 

Ivan Kirĉev” ; membroj:

Eva Bojaĝieva  eminenta bulgara esperantistino, 

verkistino kaj instruistino

Vasil Kadifeli – fama turka esperantisto, ĉefredaktoro 

kaj eldonisto de la riĉenhava esperanta revuo “Turka 

stelo”

DECIDIS:

Atribuas jenajn premiojn:

PRI POEZIO:

I. Unuan premion al Nikolaj Neĉaev el Svirsk, Ruslando 

pro “Bona tago”

II. Duajn premiojn : 

     1. al Ewa Groĉowska el Francio pro “Vivfadeno” 

     2. al Leonid Turkadze el Usono pro “ Al bulgara 

Esperantokluibo”

III. Triajn premiojn: 

     1 .al Lenke Szasz el Rumanio pro “Tempo de la 

siringoj” 

     2. al Nebojŝa Stankoviĉ el Niŝ, Serbio pro “Estas 

nur memoro” kaj “Mi serĉas vin” 

     3. al Elena Popova el Bulgario, Dobriĉ pro “Naturo 

en la bildoj de Ina Nikolova”  hajkaro

IV.Instigajn premiojn: 

     1. al Cyril Vergnaud el Taivan pro “Urba vivo”

     2. Dragana Dimitrieviĉ el Serbio pro “Sen via voĉo”

PRI HUMURO:

I. Unua premio ne estis atribuita

II. Duan premion: 1 al Nikolaj Neĉaev el Svirsk, 

Ruslando pro “Mi havas ĝojon nur”

III. Triajn premiojn al 

     1. Elena Popova, Bulgario pro “ Virina neutraleco”

     2. al Ewa Groĉowska el Francio pro “Knabino 

ruĝvestita”

     3. Jadranka Miriĉ el Serbio pro “Unu simpla 

telefonkonversacio”

ĴURIO: 

Prezidanto: Iv. Maĝarova 

Membroj: 

1. Eva Bojaĝieva

2. Vasil Kadifeli 
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Poemo de Caterina Parca tradukis kaj sendis Alesandra Madella el Italio

Ne servono solo poche per costruire folli illusioni

o condanne a morte.

Ne bastano alcune per distruggere sogni

e per uccidere persone.

Servono per viaggiare lontano,

per sentirsi rinascere

e per salvare le anime.

Quelle giuste creano personaggi

che restano nei secoli.

Perché possono ingannare le persone, lo spazio,

e persino il tempo.

poemo de Caterina Parca

(Giorgia Albertelli) el Italio

Nur malmultaj sufiĉas por konstrui frenezajn iluziojn

aŭ mortokondamnojn.

Kelkaj sufiĉas por detrui revojn

kaj mortigi homojn.

Ili utilas por vojaĝi foren,

por sin senti revivi

kaj por savi la animojn.

La trafaj kreas rolulojn

kiuj vivas dum jarcentoj.

Ĉar ili kapablas superruzi la homojn, la spacon,

kaj eĉ la tempon.

tradukis kaj sendis   

Alesandra Madella el Italio   

Viaj Leteroj esperantigis kaj sendis Viktoro Pajuk el Usono
Lesja Ukrajinka (18711913)

arisa Kosaĉ, monde konata kiel Lesja Ukrajinka, 

apartenas al al triopo de la ukraina poezio kune 

kun Taras Ŝevĉenko (18141861) kaj Ivan Franko 

(18561916). Ŝi 

ankaŭ verkis 

dramojn, soci

politikajn 

artikolojn. En 

1971 aperis ŝia 

Epoezis 

verkaro “Liriko”, 

kompilita de 

Nadija 

Andrianova

Hordijenko 

(19211998). 

Dum multaj jaroj prozo de Lesja Ukrajinka estis 

preskaŭ nekonata, ofte, pro la politikaj kialoj (ŝi arde 

kritikis socialismon kaj invadon de la rusa lingvo en 

Ukrainion). 

I. Franko tute prave alte pritaksis la agadon de 

Lesja Ukrainka, skribinte: “De la tempo de T. Ŝevĉenk

a “Testamento” Ukrainio ne aŭdis tian ardan poezian 

vorton kiel el la buŝo de ĉi tiu malforta, malsana 

junulino”.

“Viaj leteroj ĉiam odoras per velkintaj rozoj...”

 

Viaj leteroj ĉiam odoras per velkintaj rozoj, vi, mia 

kompatinda, velkinta floro! Malpezaj, delikataj odoroj, 

kvazaŭ memoro pri iu kara pasinta revo. Kaj nenio tiel 

impresas mian koron nun, kiel ĉi tiuj aromoj, subtile, 

facile, sed neeviteble, nerezisteble ili memorigas min 

pri tio, kion mia koro aŭguras kaj kial mi ne volas kredi, 

ne povas. Mia amiko, mia kara amiko, kreita por mi, 

kiel eblas por mi vivi sola nun, kiam mi konas alian 

vivon? Ho, mi konis ankoraŭ alian vivon, plenan de iu 

akra, plena de kompato kaj sopiro je feliĉo, kiu bruligis 

min kaj turmentis, kaj igis min tordi la manojn kaj batali, 

frapi je tero en sovaĝa deziro perei, malaperi de tiu ĉi 

mondo, kie feliĉo kaj malĝojo tiel freneze 

interplektiĝis… Kaj poste kaj feliĉo kaj malĝojo 

rompiĝis tiel subite, kiel inana ploro, kaj mi ekvidis vin. 

Mi vidis vin antaŭe, sed ne tiel travideble, kaj nun mi 

iris al vi per mia tuta animo, kiel satploranta infano iras 

en la ĉirkaŭprenon de tiu, kiu kompatas ĝin. Ne gravas, 

ke vi neniam ĉirkaŭbrakis min, ne gravas, ke neniu 

memoro pri kisoj estis inter ni, ho, mi iros al vi el la plej 

fortaj brakumoj, el la plej dolĉaj kisoj! Nur kun vi mi ne 

estas sola, nur kun vi mi ne estas en fremdujo. Nur vi 

povas savi min de mi mem. Ĉion, kio min lacigas, ĉion, 

kio min turmentas, mi scias, vi levos per via maldika 

tremanta mano – ĝi tremas kiel kordo – ĉion, kio 

malheligas mian animon, vi forpelos per la radio de viaj 

brilaj okuloj – ho, homoj, eltenemaj al la vivo, ne havas 

L

Viaj Leteroj esperantigis kaj sendis Viktoro Pajuk el Usono
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tiajn okulojn! Ĉi tiuj estas okuloj de alia lando...

Mia amiko, mia amiko, kial viaj leteroj odoras kiel 

velkintaj rozoj?

Mia amiko, mia amiko, kial mi ja ne povas, se tiel, 

verŝi miajn varmajn larmojn sur viajn manojn, viajn 

manojn, tremantaj kiel kordoj?

Mia amiko, mia amiko, ĉu mi mortos sola? Ho, 

prenu min kun vi, kaj lasu la blankajn rozojn velki super 

ni!

Kunportu min kun vi.

Ĉu, eble, vi havas alian revon, kie mi forestas? 

Ho mia kara! Mi kreos mondon por vi, novan mondon 

de nova revo. Mi ja komencis novan revon pri vivo por 

vi, mi mortis kaj leviĝis por vi. Kunportu min kun vi. Mi 

tre timas vivi! Je la kosto de nova juneco, eĉ tiam mi ne 

volas vivon. Prenu, prenu min kun vi, ni iros trankvile 

meze de tuta arbaro de revoj kaj ni ambaŭ perdiĝos 

iom post iom, en malproksimo. Kaj en la loko, kie ni 

estis en la vivo, lasu la rozojn velki, velki kaj flari kiel 

viaj amataj leteroj, mia amiko...

Tra la mallumo en la spacon mi etendas miajn 

manojn al vi: prenu, prenu min kun vi, ĉi tio estos mia 

savo. Ho, savu min, karulo!

Kaj lasu la blankajn kaj rozkolorajn, ruĝajn kaj 

bluajn rozojn velki.

de Lesja Ukrajinka

7.11.1900

esperantigis kaj sendis 

Viktoro Pajuk 

el Usono

La Magia Kapkuseno aŭ Sonĝo en Handan  el noveloj de Tang Dinastio
n la sepa jaro de Kaiyuanerao (719 p. K.) estis 

taoisto Lü (Lju), kiu akiris la senmortan arton de 

feo. Dum sia vojaĝo al Handan li ripozis en 

malgranda hotelo. Demetinte ĉapon kaj malzoninte 

rubandojn, li sidis sin apogante al pakaĵo. Tiam venis 

juna homo Lu, vestita en kruda talivesto, rajdante sur 

nigra ĉevalo al kamparo, ankaŭ ripozis en la hotelo. Li 

sidiĝis sur la sama mato kun la taoisto kaj ili ĝoje 

interbabilis longan tempon. Poste, rigardante al sia 

ĉifona kaj nepura vestaĵo, Lu ekĝemis vekriante: "Ho, 

kiel malfeliĉa estas mi, la sortfuŝato!"

"Rigardu vin mem – nun sana, sendolora, kaj ĵus 

en babilado gaja, kial subite ĝemas pri malfeliĉo?" diris 

la taoisto.

"Ba, mi nur vegetas! Ĉu tia vegetado ankaŭ indas 

nomiĝi vivo?" plendis Lu.

"Se tia ne, do kia jes?" demandis la taoisto.

"Por viro, miaopinie," respondis Lu, "la vivo devas 

esti kun jenaj enhavoj: Krei meritojn, ĝui famon, funkcii 

kiel generalo aŭ ministro, frandi laŭ nobela stilo, 

aŭskulti al si plaĉajn muzikojn, fari sian familion kaj 

klanon prospera kajriĉa. Nur kompleton da tio mi 

nomas inda vivo! Iam, mi ankaŭ diligente studis kaj 

rezultiĝis erudito rigardante ne tro malfacila sukceson 

en ŝtata ekzameno. Sed ĝis nun, en matura aĝo, mi 

ankoraŭ devas okupi min per terkulturo, ĉu mi vivas ne 

tro malfeliĉa?"

Findirinte, li eksentis sin laca kun pezaj palpebroj 

kaj volis iom dormi. tiam la mastro de hotelo ĝuste 

estis kuiranta miliojn. La taoisto prenis el sia pakaĵo 

kapkusenon, transdonis ĝin al Lu kaj diris: "Dormu kun 

mia kapkuseno kaj realiĝos viaj revoj pri honora kaj 

feliĉa vivo!"

La kapkuseno estis el blua porcelano, kun 

aperturoj ĉe ambaŭ ekstremoj. Kiam Lu klinis sin al ĝi, 

li trovis ke la aperturoj iom post iom pli grandiĝis kaj 

heliĝis. Lu stariĝis, eniris tra la aperturo kaj – jam venis 

al sia hejmo. Post monatoj, Lu edzinigis al si tre belan 

fraŭlinon el nobla Cuifamilio de Qinghe, kun pli abunda 

riĉaĵo. Lu ekstazis. De tiam liaj vestoj kaj veturiloj 

ŝanĝiĝis pli kaj pli luksaj. La sekvantan jaron, Lu estis 

rekomendita kiel kvalifikita kandidato por la metropola 

ekzameno kaj, sukcese trapasinte la nomitan 

ekzamenon li estis la unuan fojon nomumita kiel 

ŝtatoficisto en la kortega sekretariato. Poste, li 

partoprenis ankaŭ en la speciala kortega ekzameno kaj 

estis promociita al kapitano de Weinan. Post nelonge, 

transpostenigita al inspektoro, imperiestra kronikisto, 

kaj pli poste, sekretario por preparo de imperiestra 

ediktoj.

Tiel forpasis tri jaroj. Li funkciis sinsekve kiel 

prefekto de Tongzhou kaj provincestro de Shaanzhou. 

Kun ambicio je akvoutiligo, Lu konstruigis ekde 

Shaanxi kanalon je 80 lioj longan, kiu alportis grandan 

favoron al la loĝantoj kaj la lokanoj starigis ŝtonan 

monumenton honore je lia merito. Tiam li estis 

transpostenigita kiel provincestro de Bianzhou, 

samtempe kontrolisto super Henankantono, kaj fine 

kiel estro de la ĉefurbo.

Tiun jaron, la imperiestro lanĉis militon kontraŭ la 

sovaĝaj nomadoj Rong kaj Di por pliampleksigi 

teritorion. Profitante la ŝancon, la militestroj Simolo de 

Turfan kaj Mangbuĝi de Zhulong faligis fortresurbojn 

Guazhou kaj Shazhou, mortigis la armeestron Wang 

Junhuang, kio sensacie skuis la imperion. La 

imperiestro ekmemoris pri la komanda talento de Lu 

kaj komisiis lin ĉefinspektoro kaj armeestro de Hexi

kantono. En decidiga batalo Lu gajnis brilan venkon, 

E
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falĉinte sepmil kapojn de malamikoj, kaj militakiris 

naŭcent liojn da teritorio. Li konstruigis tri grandajn 

muregojn por gardi la limojn. Kaj la lokaj popolanoj 

starigis monumenton sur Juyanmonto por laŭdi lian 

meriton. Lu revenis al la Kortego por ricevi lordtitolon 

en soleno ekstreme impona. De posteno de la 

vicministro de Ministerio pri Mandarenaj Aferoj li 

promiciiĝis al tiu de la ministro de Civilaj Aferoj kaj 

estro de la Imperia Centra Inspektejo. Lu ĝuis grandan 

reputacion kaj bonan famon tiel en Kortego kiel inter 

popolanoj, sed lin enviis la tiam funkcianta premiero, 

kiu do disvastigis fifamojn por kalumnii Lu, tiel ke Lu 

estis malpromociita kiel prefekto de Duanzhou. Post tri 

jaroj li tamen estis revokita al la kortego kaj komisiita 

kiel imperiestra konsilanto. Post nelonge, Lu fariĝis 

premiero en la Imperia Konsilio kaj dum pli ol dek jaroj 

administris la ŝtatajn aferojn kune kun la maldekstra 

kaj dekstra ĉefministroj Xiao Song kaj Pei Guangting. 

Okazis eĉ, ke dum unu tago li ricevis trifoje de la 

imperiestro konfidencajn dekretojn, kaj li ĉiam asistis la 

imperiestron per prudentaj konsiloj. Konsekvence li 

ĝuis la famon kiel saĝa premiero. Sed la ceteraj 

korteganoj pro envio lin insidis, denuncante ke li kovis 

uzurpintrigon en koluzio kun militaristoj 

limgarnizonantaj. Tial la imperiestro severe ordonis ke 

Lu estu enkarcerigita por speciala juĝado. Kiam la 

kapitano kun gvardistoj urĝe venis al lia domo por lin 

aresti. Lu en granda konsterniĝo diris al siaj edzino kaj 

filoj:

"En nia hejmloko oriente de Huashanmonto, ni ja 

havis kvincent muojn da fekunda agraro, kiuj sufiĉis 

por nin bone vivteni kaj for de malsato, kaj for de 

malvarmo, por kio do mi ankoraŭ penis ĉasi la 

honoron? Nun, falinte en ĉi tian malfeliĉon, mi eĉ ne 

povas reakiri la malnovan vivon ke mi vestita en kruda 

talivesto, rajdante sur nigra ĉevalo, senĝene vojaĝis 

sur vojo de Handan. Ho ve!"

Lu ekprenis spadon por sinmortigo, sed lia edzino 

malhelpis lin fari tion. Ĉiuj implikitoj de la kazo estis 

ekzekutitaj, escepte nur de Lu savita dank' al protekto 

de iu eŭnuko. Anstataŭe li estis ekzilita al Huanzhou.

Post kelkaj jaroj, la imperiestro konsciis ke Lu 

estis maljuste verdiktita, li redonis al Lu, la 

malkondamnito, postenon de premiero kaj honoran 

rango de Yanguoduko kun multe da neordinaraj 

favoroj.

Al Lu naskiĝis kvin filoj, nome: Jian, Chuan, Wei, 

Ti kaj Yi, ĉiuj talentaj. El ili la plej aĝa, Jian, sukcese 

trapasis la metropolan ekzamenon kaj estis nomumita 

kiel vicburoestro de la Ministerio pri Mandarenaj Aferoj. 

La dua, Chuan, funkciis kiel prokuroro. La tri, Wei, kiel 

respondeculo de la Imperia Kapelo. La kvara, Ti, kiel 

kapitano de Wannian, kaj Yi, la plej distingiĝa, fariĝis la 

maldekstra konsilanto jam en sia 28a jaraĝo. Ili 

edzinigis al si fraŭlinojn senescepte el la plej famaj kaj 

noblaj familioj. Nepoj nombriĝis pli ol dek.

Lu travivis multon: dufoje ekzilojn al malproksimaj 

sovaĝejoj; eksteratenditan revenon al Kortego; 

malsamajn vivojn jen en la metropolo, jen en la 

limregionoj; honorajn funkciojn de inspektoro kaj 

premiero; kun altrangula impono dum pli ol 50 jaroj. Lu 

ankaŭ estis disipema kaj ĝuema homo. Ĉiuj kantistinoj 

kaj dancistinoj en lia domo senescepte estis la plej 

belaj tra la lando. Al li premidonaciĝis sennombre da 

fekundaj bienoj, imponaj domegoj, belaj knabinoj kaj 

famaj ĉevaloj. En sia oldaĝo Lu iom post iom fariĝis 

malforta. Plurfoje li petis forpermeson por emeritiĝo, 

sed ĉiufoje la imperiestro malkonsentis.

Fine, li malsaniĝis. Tiam la senditoj de la 

imperiestro vizitadis lian hejmon unu post aliaj 

seninterrompe por informi pri lia sanstato, kaj lin 

kuracis la plej eminentaj doktoroj kaj la plej bonaj 

medikamentoj, sed vane. Sentante la alproksimiĝon de 

sia morto, Lu sendis al la imperiestro skribaĵon:

"Mi estis banala instruitulo en Shandong, origine 

sin okupis per terkulturado. Hazarda fortuno vicigis min 

inter viaj korteganoj kaj vi favoris min per tro multe da 

promocioj, ke mi funkciis sinsekve kiel arneestro kaj 

premiero dum multaj jaroj. Mi bone konsciis ke mi vere 

ne indas tion! Tiel, kun ĉiama maltrankvilo en koro, mi 

eĉ ne rimarkis la alvenon de mia maljuneco. Nun, mi 

aĝas jam pli ol 80 jarojn, travivinte la honoron de 

premiero. Mankas al mi jam tempo kaj kadukiĝas al mi 

kaj korpo kaj energio. En mia lastaj horoj mi havas 

nenion por rekompenci vian grandan favoron. 

Adiaŭante al via sankta epoko mi vere sentas senfinan 

sopiron kaj per tio ĉi esperimas mian profundan 

dankon."

En la imperia edikto la imperiestro respondis:

"Dank' al via bonvirto vi fariĝis mia ĉefministro. Vi 

funkciis landlime kiel brava ĉefgeneralo kaj kortege kiel 

saĝa ĉefkonsilano. Dank' al via bona servo en nia 

imperio regis prospero kaj paco dum du dekduoj da 

jaroj. Mi ja esperis ke tagon post tago vi resaniĝos, sed 

ne atendis ke la grava malsano tiel senkompate 

turmentas vin. Nun mi sendas la Grandan Piaoji

generalon Gao Lishi por pridemandi vian farton. Do, 

prenu kuracon kaj zorgu vian sanon por mi, kiu 

ankoraŭ forte esperas ke vi povus resaniĝi eĉ sen 

helpo de medicinaĵoj."

En tiu nokto Lu mortis.

...sin etendante, la juna Lu vekiĝis el la sonĝo. 

Tiam li vidis ke li mem ankoraŭ kuŝis en la sama 

hotelo, kun la sama taoisto ankoraŭ sidanta apude, kaj 

en kaldrono de la hotelmastro la milioj eĉ ankoraŭ ne 

elkuiriĝis, resume, ĉio restis ankoraŭ la sama kiel antaŭ 
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lia sonĝo. Lu ekstaris kaj demandis kun miro:

"Ĉu ĉio ĉi tio estas nur sonĝo?"

"Jes, kaj same ankaŭ tio, kion vi nomas inda 

vivo." respondis la taoisto. 

Lu dronis en meditado longan tempon. Poste, li 

diris kun danko al la taoisto:

"Ho, finfine mi komprenas pri la deveno de honoro 

kaj malhonoro, la ŝanco de fortuno kaj malfeliĉo, la 

leĝo de akiro kaj perdo, la sekreto de vivo kaj morto. 

Jen vi, mia instruisto, per tio forigis de mi avidojn pri 

vantaĵoj. Mi nepre ne forgesu vian instruon!"

Lu profunde riverencis refoje kaj foriris.

 Oficiala Informo numero 38 – 20220704

 

a 29an de Junio, ĉiuj 45 akademianoj estis 

voĉdonintaj por elekti la estraranojn kaj 

direktorojn de la Akademio de Esperanto en la 

postenperiodo 2022 – 2025. 

 

Kiel estraranoj estis elektitaj:

* Probal Dasgupta, prezidanto

* Brian Moon, vicprezidanto

* Bertilo Wennergren, vicprezidanto

* François Lo Jacomo, sekretario

 

Kiel direktoroj estis elektitaj:

* Orlando Raola – sekcio pri faka lingvo 

* Jesper Jacobsen – sekcio pri ĝenerala vortaro

* BAK Giwan – sekcio pri gramatiko

* Lee Miller – sekcio pri kontrolado de lerniloj

* Kirilo Brosch – sekcio lingva konsultejo

* Carlo Minnaja – sekcio pri literaturo

* Probal Dasgupta – sekcio pri prononco

* Carlo Minnaja – komisiono historio de la Akademio

* Barbara Pietrzak – komisiono homaj nomoj

* Mariana Evlogieva – komisiono revizio kaj prizorgo 

de la reta versio de la Fundamento

* Javier Alcalde – komisiono socia historio de 

Esperanto

* Lee Miller – komisiono pri komunikado 

* Aleksandro Shlafer – sekcio interkonsilejo

 

“Komisiono revizio kaj prizorgo de la reta versio de la 

Fundamento” estas nova, pli ekzakta nomo de la 

“komisiono nova eldono de la Fundamento” kreita en 

2019. 

“Komisiono socia historio de Esperanto” estis kreita en 

2019 kaj pristudas historion de esperantistoj, kiuj 

ĉefrolis/as ekster Esperantujo. 

“Komisiono pri komunikado” estis kreita en 2020 kaj 

prizorgas interalie la retejon de la Akademio, sed 

ankaŭ aliajn komunikilojn. 

“Sekcio interkonsilejo” ĵus kreiĝis, por rapide pridiskuti 

lingvajn demandojn, kiujn ĝiaj membroj bezonas solvi 

por siaj eksteraj agadoj sen atendo de formala 

akademia decido.

 

Krome, konforme al partneriĝo kun UEA pri KER

ekzamenoj akceptita de la Akademio la 25an de marto 

(vidu gazetaran komunikon de UEA nro 1032, 2022

0330), la estraroj de la Akademio kaj de UEA 

interkonsentis, la 21an de majo, pri la Akademia KER

ekzamenkomisiono, kiu kunlabore kun la KERteamo 

de UEA kontrolos la nivelon kaj tekstojn de la KER

ekzamenoj nome de la Akademio. Ĝi estas gvidata de 

Marc van Oostendorp kaj enhavas ok pliajn 

Akademianojn: Duncan Charters; Grant Goodall; 

Jesper Jacobsen; Ruth KevessCohen; Jouko 

Lindstedt; Lee Miller; Giridhar Rao; Nicola Ruggiero. 

En la KERteamo de UEA estas kroma akademiano: 

Renato Corsetti.

 

La estraro de la Akademio

Elekto de estraranoj kaj direktoroj de la Akademio; novaj sekcio kaj komisionoj

L
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almenaŭ ekde mia infanaĝo, estas, ke ne okazis ia 

grava ŝarkatako en tiu maro. Ia ŝarka specio nomata 

“vitrokulo” vivas en ĉi tiuj akvoj. Ankaŭ ĉi tiu specio 

troviĝas en Şile ĉe la okcidenta Nigra Maro marbordoj, 

apud Istanbulo, kie mia patro kaj mi naskiĝis. Kiam mi 

estis knabo, mi vidis beboŝarkojn kaptiĝintajn en 

fiŝretoj. En Marmara Maro tiu specio povas esti longa 

je 1,52 metroj. Antaŭ multaj jaroj, tia ŝarko de 22,5 

metrojn longa estis kaptita kaj montrita ĉe fiŝistbutiko 

en la fiŝmerkato de Kadıköy distrikto. 

Sed kiel mi diris, por Marmara Maro, ĉi tiu estas 

nur mia fantazio, ia "filminduktita paranojo". Sed se mi 

loĝus en Usono aŭ en iu ajn alia lando, tio ja estus 

timinda. En la 2000aj jaroj, la viro de paro kiuj iris al la 

Sejŝelaj Insulojn por mielmonato estis dispecigita de 

ŝarkoj dum surfado. Estas multaj tiaj kazoj. Sed mi 

konas geamikojn, kiuj iris al Malajzio, aŭ al Sharm El

Sheikh, kaj naĝis apud ŝarkoj sub la gvido de spertaj 

gvidistoj. Sed ne apud la “Granda Blanka Ŝarko” :)

Ni revenu al la filmo: Kial mi skribis tiom multe? 

Ĉar en ĉi tiu artikolo, mi volis klarigi la efikon de la filmo 

prefere ol ĝia enhavo. 41 jarojn poste (ĝi estis montrita 

en la jaro 1981 ĉe ni), la timigo kaj tremado de la filmo 

ankoraŭ estas sur ni, do la filmo ja estis sukcesa! Mi 

volas diri, ke la direktoro kaj la tuta skipo faris 

sukcesan filmon. Kaj la muziko de John Williams. La 

parto de ĉi tiu komponaĵo, kiun mi plej bone memoras, 

estas la efika parto, en kiu la violonkordoj estas 

ludataj en la basa tono. La efiko, kiu akompanas la 

scenon, kie la ŝarko alproksimiĝas al sia predo, tra la 

okuloj de la ŝarko. Precipe en tiuj jaroj, ni kutimis ŝerci 

unu kun la alia tirante ies piedon subakve. 

Mi ŝatis ankaŭ la duan filmon. La nura afero, kiun 

mi memoras de ĉi tiu filmo, estas ke Roy Scheider, kiu 

rolas kiel la ŝerifo Martin Brody, mortigis la ŝarkon ĉe la 

fino de la filmo. Ĉifoje, provokante la ŝarkon, li metis la 

elektran draton en ĝian buŝon kaj JAWS ekkarbiĝis! En 

la unua filmo, la ŝerifo krevigis ĝin per fusilo baldaŭ 

post kiam li metis surmaran aertubon en ĝian buŝon.

Tamen, ĉiuj postaj filmoj estis faritaj por profiti el 

la famo de la unua kaj neniu povis anstataŭigi ĝin. 

Ekzistas neniu virinfiguro en la filmo, krom la edzino de 

la ŝerifo kiu mortis kaj la patrino kiu perdis ŝian 

infanon. Sed ili ankaŭ estas obskuraj. Batali kontraŭ 

ŝarkoj estas io, kio okazas en la mondo de viroj. Post ĉi 

tiu filmo, mi spektis Roy Scheider en aliaj filmoj. Sed mi 

ĉiam memoris lin kiel la ŝerifo postkurantan la ŝarkon, 

kun dratframaj okulvitroj kaj senkonsciaj rigardoj. Mi 

memoras Robert Shaw pro sia sukcesa portretado de 

ruda sed sperta fiŝkaptisto kun liaj longaj vangoharoj, 

kaj ankaŭ Richard Dreyfuss (en siaj adoleskaj jaroj) pro 

lia bela vizaĝo kaj oceanologa identeco. Robert Shaw 

ankaŭ rolis kiel sperta, ruza maristo en la filmo “The 

Deep” (esperante: La Profundo), adaptita el la romano 

de Peter Benchley.

Verkisto Peter Benchley ne povus alporti sian 

rakonton al la monda spektantaro se lia romano JAWS 

ne estus adaptita al la kinejo. La romano fariĝis 

furorlibro en Usono, sed la monda publiko kaj legantoj 

ne montrus tian grandan intereson. La romano ankaŭ 

estis publikigita en la turka. 

Jen vikipediaj informoj pri la aŭtoro kaj la temo:

* Tom Congdon, la redaktoro de la eldonejo 

"Doubleday", vidis kelkajn el la skribaĵoj de Benchley 

kaj invitis lin al vespermanĝo por paroli pri verkado de 

libro. Congdon ne estis impresita de la pensoj de 

Benchley pri nefikciaj libroj, sed li trovis pozitivan la 

ideon de romano pri teruro kreita de la "granda blanka 

ŝarko", kiu atakas iun feriovilaĝon. Tiu ideo estis 

inspirita de Frank Mundus, boatkapitano, kiu kaptis 

multajn tiajn ŝarkojn sur "Long Island" kaj "Block 

Island" en la 1960aj jaroj. Congdon pagis al Benchley 

$1,000 kaj ricevis la skizon por 100 paĝoj de la 

romano. Tamen li estis malkontenta kun la verkado, kaj 

la plej granda parto de la romano devus esti reverkita. 

Benchley laboris vintre en ĉambro super iu bakejo en 

Pennington, NovĴerzejo kaj somere en meleagro 

bredejo en Stonington, Konektikuto. JAWS estis 

publikigita en la jaro 1974 kaj fariĝis grandega 

sukceso, kaj ĝi restis sur la pinto de la furorlibrolisto 

dum 44 semajnojn. 

* Steven Spielberg dum en iu intervjuo diris, ke 

legante la libron, li ne trovis multajn el la karakteroj 

simpatiajn kaj volis, ke la ŝarko venku. Benchley skribis 

la scripton por la filmo de Spielberg, kune kun Carl 

Gottlieb, kaj la filmo estis publikigita en 1975. Ankaŭ 

5>>
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Solvo de la krucvortenigmo

51. Keko kaj Riko ricevas fremdlandajn 

korespondantojn

La festa antaŭtago progresis al vespero. Subite 

oni aŭdis bruon en antaŭĉambro: la leterportisto 

alvenis kaj faligis poŝton tra la letertruo en la pordo. 

Paĉjo tuj rapidis preni la gazeton, sed el la gazeto falis 

salutkartoj (pecoj de dika papero, kiujn oni sendas per 

poŝto). Estis ankaŭ letero mirinda.

Keko kaj Riko kune studis ĝin. La poŝtmarkoj 

estis belaj kaj neniam antaŭ viditaj: unu portis portreton 

(bildon de persono) kun subskribo L.L.Zamenhof kaj 

sur la alia estis teksto: „Lingvo internacia, Esperanto“, 

kaj bildoj de du vizaĵoj (tiu flanko de la kapo, kie estas 

la okuloj), kiuj ŝajnis paroli unu al la alia. Sed al kiu 

estis la letero adresita? Sur la koverto (leterkovrilo) oni 

povis legi: Sinjoro Pupo Leporo, Kekotie 12, 

SOMERO. Ĝi do ne estis por iu el la familio Koko, ĝi 

estis intencita por la najbaro. Kaj el kiu lando ĝi venis? 

Sur la poŝtmarko estis legeble: Magyar posta. Patro 

klarigis, ke tio signifas hungaran poŝton. „Sed vi devas 

porti la leteron al nia najbaro, sinjoro Leporo. Li ja 

loĝas proksime,“ diris Patro.

Kaj la fratoj iris al la najbaro kaj sonorigis la 

pordan sonorilon. Sinjoro Leporo invitis ilin internen kaj 

klarigis tutan aferon. Li havas amikojn en la tuta 

mondo, tio estas, ĉie sur la terglobo, tamen ne en la 

spaco kaj sur aliaj steloj aŭ planedoj. Kaj li 

korespondas kun ili per Esperanto, la internacia lingvo. 

Ankaŭ vi povos havi amikojn por interŝanĝi leterojn kun 

alilandanoj, se vi lernas Esperanton.

Fonto: Legolibreto 3 de  Jindřiška Drahotova
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Howard 

Sackler kaj 

John Milius 

helpis ilin en la 

skribado de la 

unua 

skizmanuskript

o. Benchley 

estis gisita kiel 

novaĵgazetisto 

en kameo

sceno. La 

filmo, 

ĉefroliganta de 

Roy Scheider, 

Robert Shaw 

kaj Richard Dreyfuss, estis fakte publikigita dum la 

somersezono, kiam la sukceso pri vendado de biletoj 

estas tradicie malalta por la filmindustrio. Tamen, 

Universal Studios publikigis ĉi tiun filmon, el kiu atendis 

bonan vendadon de biletoj, pere de ekstremaj reklamoj 

kaj reklamkampanjoj por rompi ĉi tiun tradicion. Sub la 

sukcesa redaktado de Verna Fields, kaj la muziko de 

John Williams, kaj la genia reĝisoreco de Steven 

Spielberg, JAWS iĝis la unua filmo, kiu superis la 

enspezon de 100 milionoj da Usonaj dolaroj. 

Tutmonde, ĉi tiu enspezo superis la 470 milionojn da 

dolaroj. 

* Benchley anoncis, ke li gajnis sufiĉe da mono 

pere de librovendado, filmrajtoj kaj enspezoj el revuoj/

publikaĵoj ktp, por ke li faru senelspezan 

filmskriptverkadon dum dek jaroj.

Iu plia informo:

"Jaws" estis nomumita "kulture, historie kaj 

estetike rimarkinda" filmo fare de la Biblioteko de 

Kongreso en 2001 por esti konservita en la Usona 

Nacia Filmarĥivejo.

Estas fakto ke; eĉ se la Biblioteko de Kongreso ne 

farus tian decidon, en la menso de la publiko ĝi estas 

kulta filmo. Samtempe JAWS memorigas al mi nian 

senpovecon kontraŭ tiu mirinde bela kaj grandioze 

terura faringo, iu el la estaĵoj de la maro, kiu estas la 

komenco de la vivo en la mondo.

Konuralp Sunal

Büyükada – İstanbul, Türkiye 

18a de julio 2022
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Facilaj Rakontoj  sendis Jindřiška Drahotová, el Ĉeĥio
El la libreto Kiam bestoj parolis II.

 Tradukis Gbeglo Koffi, Togolando.

Edzo, edzinoj kaj leono

En vilaĝo vivis bela junulo, kiu edziniĝis al si tri 

plej belajn junulinojn de la vilaĝo. La juna edzo amis 

siajn edzinojn, kiuj siavice lin pasie amis.

Iutage, tiu junulo kaj liaj edzinoj iris en arbaron 

por serĉi lignon. Ili elektis arbon, el kiu ili volis dehaki 

lignon, sed sub ĝi leono faris grandan fosaĵon kiel 

kaptilon. Araneaj ŝpinaĵoj kaŝis ĝian aperturon, kaj la 

junulo enfalis.

Konfuzite, la edzinoj freneze kriis. Unu el ili diris: 

„Mi tro amas mian edzon, mi ne povos vivi for de li,“ kaj 

ŝi sin ĵetis en la kaptilon. La dua deklaris: „Mi tro amas 

mian edzon, kaj mi povas malhelpi, ke lia nomo 

estingiĝu. Mi tuj iros hejmen kaj faros mian eblon por 

eduki liajn infanojn, por ke ili povu iam lin anstataŭi.“ La 

tria deklaris: „Mi tro amas tiun viron, do mi neniel povas 

lasi lin morti. Mi ĉiel klopodos lin savi.“

Trairante arbaron, ŝi renkontis leonon, kiu, 

allogate de ŝia beleco, demandis ŝin pri ŝia vagado en 

la arbaro. La virino malkaŝis al la leono sian 

turmentiĝon. Tial ili kune iris al la loko de la dramo. La 

leono savis la junulon kaj lian edzinon de la kaptilo.

Por rekompenco, la leono petis de junulo, ke li 

donu al li unu el siaj edzinoj. Tion la junulo plenumis.

Se vi estus la juna edzo, kiun el la edzinoj vi 

donus al la leono? 

La araneo kaj la turto

Iam Araneo serĉis kamaradon iom malspritan, 

kun kiu li deziris fiŝkapti. Post longa kaj vana serĉado, 

li trovis la Turton, kiu akordiĝis kun li. Kune ili iris al 

fiŝriĉa marĉo.

La unuan tagon ili kaptis unu korboplenon da 

fiŝoj. Turto tiam diris al sia kunulo: „Ĉu vi volas 

alproprigi al vi hodiaŭ iun ĉi korboplenon? Morgaŭ mi 

prenos du.“ Araneo indignis kaj preferis ambaŭ 

korboplenojn de la posta tago.

La postan tagon ili kaptis du korboplenojn da fiŝoj, 

kaj Turto demandis: „Ĉu vi volas tiujn du korboplenojn 

hodiŭajn anstataŭ tri morgaŭajn?“ Araneo severtone 

respondis: „Kiu el ni meritas tri korboplenojn da fiŝoj? 

Ĉu ne mi Araneo?“

La lastan tagon, Turto faris proponon al Araneo: 

„Ĉu vi volas tiujn lastajn korboplenojn da fiŝoj, dum mi 

alproprigos al mi la nason, kiun mi vendos, kio ebligos 

al mi ekhavi ĉevalon?“ Ankoraŭ ĉi foje 

Araneo enfalis la kaptilon. „Ĝuste kaj juste 

nur mi rajtas havi tiun ĉevalon,“ respondis 

Araneo.

Tiam Turto kunprenis la lastajn 

korboplenojn da fiŝoj. Siaflanke Araneo 

tute ne sukcesis vendi la nason.

Finfine, kiu el la du estas pli malsprita?

El la libreto Raka vägen till språkkunskap de Vilho 

Setälä

finna legolibreto por infanoj el la jaro 1958

49. Bona konduto sin pagas

La grandaĝa avo Hundo posedas bonan sledon 

por transporti varojn (komercaĵojn). Ĝi estas konvene 

granda por puŝado per la manoj, kaj por sursido de 

kelkaj infanoj, kaj ĝi bone glitas sur la neĝo.

Iun tagon Riko vidis, ke Hundo venas hejmen kun 

la sledo malplena. Li diris: „Ni prenu ĝin kaj glitumu sur 

la deklivoj por nia plezuro.“

Tio vere estus granda ĝojo, ĉar antaŭ ne longe 

falis la unua neĝo: la griza (malpura koloro inter blanka 

kaj nigra) aŭtuna naturo subite fariĝis alloge blanka kaj 

pura, kaj elvokis ĉiujn infanojn el la ĉambroj.

Keko kaj Poĉjo ŝanceliĝis, hezitis: ĉu Hundo 

donos ĝin?

Sed Riko ekiris kuraĝe: „Vi vidos“, li diris 

memcerta. Kaj tuj li estis en la korto de Hundo.

„Hej, mi prenos la sledeton por kelka tempo!“ li 

kriis senĝene.

„Ĝi estas mia,“ respondis avo Hundo severe 

(forte, neafable), „vi ne prenos ĝin!“

Revenis Riko hontema kaj senkuraĝa. Li ne 

bezonis informi (sciigi) pri la rezulto. Sed Keko alten 

levis sian kapon.

„Mi provos mian ŝancon (eblecon de sukceso),“ li 

diris.

Keko aliris kaj salutis: „Bonan tagon, avo! Ĉu vi 

afable permesus al mi glitumi per via sledo?“

„Kun plezuro! Nur zorgu, ke vi nekolizos 

(kontraŭveturos) kun arboj! Kaj antaŭ ĉio, ne iru al la 

vojo!“

Keko kaj avo bonhumore diris „ĝis revido,“ kaj 

Keko forpuŝis la sledon al la deklivo. Tie li kun Poĉjo 

komencis gajan glitumadon. Sed Riko pripensis 

ĝentilajn morojn (devigajn kutimojn). >>31


