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Turka Stelo

nro 081

septembro 2022
La revueto de la turka esperantistaro

Post longa kaj varmega somero kun fajroj tra la 

mondo kaj ĉefe la varmego de aŭgusto, kiu suferigis 

nin, nun alproksimiĝas septembro kaj aŭtuno. Ni 

esperu, ke septembre la vetero estos pli milda kaj ni 

sentos nin pli freŝaj kaj pli trankvilaj.

Ĉu la pandemio kalmiĝis? En nia lando la nombroj 

de kazoj denove altiĝas, kaj oni diras, ke en 

malsanulejoj denove malfermiĝas intensaj zorgejoj 

por malsanuloj de covim. Sed ĉu la pandemio 

furoros denove aŭ ne, tion ni komprenos en 

septembro, ĉefe kiam la lernejoj malfermiĝos.

En ĉi tiu numero vi trovos diversajn, belajn kaj 

interesajn tekstojn por via legado. 

Eble la plej interesa teksto estas la tre aktuala 

humuraĵo de nia kara kontribuanto Laimundas 

Abromas el Litovio: ʺĈu jam venis sunsubiro?ʺ

Alia interesa teksto estas la tradukaĵo kaj 

kontribuaĵo de Wang Chongfang el Ĉinio. Li 

tradukis la dialogon de Gongsun Long: ʺDiskuto pri 

blanka ĉevaloʺ. Do, ĉu blanka ĉevalo estas ĉevalo aŭ 

ne? Legu la tradukaĵon kaj malkovru  ĝin vi mem.

Vi trovos multajn poemojn, kaj ankaŭ felietone 

aperigitajn rakontojn, kiuj daŭras. En ĉi tiu numero 

ni komencas novan felitonon, la rakonto de albana 

verkisto Ylljet Aliçka: ʺSloganojʺ tradukita de nia 

kara kontribuanto Bardhyl Selimi el Albanio

Nia kara amiko Konuralp daŭrigas sian serion pri 

filmoj: ʺTempo Sigelitaʺ, ktp., ktp.

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 Kursoj

Malfermo    1

Enhavtabelo    2

Kursoj    2

Malavara riĉulo    2

Sumoo    3

UEA    3

TEJO    3

Leteroj de niaj legantoj    4

Nokta Gasto    4

Tempo Sigelita     5

Mia nomo estas Ruĝo    6

La aventuroj de Glano en la Lando de malvirtoj    9

Ĉu jam venis sunsubiro?   11

Bildoj el la historio de la Esperanta Literaturo   12

Leono dum ĉaso   14

El la literaturaj paĝoj de MAS   14

Gaston Waringhien   16

el la libro "Strangaj nuboj"   17

Misteroj  Elpensita aŭ vera? (11)   17

Sloganoj (Parullat)  parto 1    18

Pezaĵo   20

Facilaj artikoloj el UEA.FACILA.ORG retejo   21

Ŝercoj   22

Krucvortenigmo     22

Unua Legolibro  parto 6   23

EKRA2022  Poezio  Leo Tur   24

Poemo de Caterina Parca   25

La Perlo de Amo   25

Du Spertoj   27

ALFI   28

Diskuto pri la blanka ĉevalo   30

Sopir' al sudo   31

Internacia Literatura Esperanta Konkurso 

“HRISTO GOROVHRIMA” – 2022   31

Solvo de la krucvortenigmo   31

Facilaj rakontoj   32

Bedaŭrinde nuntempe okazas neniu kurso 

en Turkio.

Malavara Riĉulo

MALAVARA RIĈULO 

Al Julio Baghy 

Nenion havis vi, kaj ĉion donis, 

en neĝo Siberia, korovarmon, 

sanigan spriton, respondigan ĉarmon 

kie banalaj vivoj monotonis. 

Vi venis, kien iu vin bezonis, 

Kareson donis aǔ kunsentan larmon, 

Vi amis nin, malican homan svarmon, 

Amadis daǔre, kiom ajn vi konis, 

Nenion havas vi, sed riĉon sentan 

Posedas vi, disdonas el la koro: 

Brilajn smeraldojn, vian artgenion, 

Principojn, ligilaron lumarĝentan, 

Sinceron, kiu veras kiel oro, 

Amokuraĝon kiel uranion 

Fonto: NORDHUNGARIA  INFORMO (Marto 2006)

mailto: vasilkadifeli@gmail.com


Turka Stelo  ●   septembro 2022 3

20220721

La TEJO

volontulo Lenka 

rakontas pri BET 

2022 en Litovio

Artikolo de Lenka Doškářová, 

TEJOvolontulo TEJO volontuloj, 

precipe somere, vojaĝas al 

proponitaj eventoj. Ankaŭ eblas 

trovi iun mem kaj konvinki ĉiujn, ke 

ĝi mojosas.   [...]

20220727

Estraro de TEJO 20222023

Ni ĝojas prezenti al vi la 

novelektitan Estraron de TEJO por 

la mandato 20222023!  

Prezidanto: Albert Stalin 

Garrido,Vicprezidanto: Valentin 

Ceretto Bergerat Vicprezidanto: 

Tyron  Surmon Ĝenerala 

Sekretario: Tobiasz Kubisiowski 

Kasisto: Wilson Foo Yu Kang  [...]

20220808

Nova generacio de trejnistoj en 

Esperantujo

Pasintmonate okazis en Moissac 

la trejnado “Trejnu Novajn 

Trejnistojn” (TNT), organizita de la 

landa sekcio JEFO (Junulara 

Esperanta Franca Organizo) kaj 

financita de Konsilio de Eŭropo.   

[...]

Nro 1060 (20220821)

Nova Estraro de 

UEA (20222025): 

estraraj fakoj 

dividitaj

La nova mandato de la Estraro de 

UEA (20222025) komenciĝis la 

13an de aŭgusto 2022 kaj daŭros 

ĝis  [...]

Nro 1059 (20220817)

Premio Deguĉi 2022 al Osioka 

Taeko

UEA starigis la Premion Onisaburo 

Deguĉi en la Jubilea Jaro 1987. Ĝi 

distingas meritajn agantojn, kiuj  

[...]

Nro 1058 (20220816)

12 diplomoj pri Elstara Agado 

aljuĝitaj en Montrealo

En la Solena Fermo de la 107a 

Universala Kongreso de Esperanto 

(UK) en Montrealo estis  [...]

Nro 1057 (20220815)

Deklaro de la 107a Universala 

Kongreso de Esperanto en 

Montrealo, Kanado

La 746 partoprenantoj  el 57 

landoj  de la 107a Universala 

Kongreso de Esperanto, 

kunveninte en  [...]

Nro 1055 (20220810)

Mesaĝo de UEA okaze de la 

Internacia Tago de la Indiĝenaj 

Popoloj de la Mondo, 9 aŭgusto 

2022

Indiĝenaj popoloj ludas gravan 

rolon en la konservado de naturaj 

resursoj, kaj estas  [...]

Nro 1053 (20220808)

Rezulto de la Belartaj Konkursoj 

2022

Estis aljuĝitaj la agnoskoj (premioj 

kaj honoraj mencioj) de la 73a 

eldono de la Belartaj Konkursoj de  

[...]

Sumoo estas japana 

tradicia lukto. Ĉiun jaron 

okazas 6 konkursoj en 

neparaj monatoj: 

januaro, marto, majo, 

julio, septembro, kaj novembro. 

Unu konkurso daŭras 15 tagojn.

EsperantoSumoo estis elpensita, 

por ke esperantistoj legu 

esperantajn librojn. Dum la tempo, 

kiam dikaj sumooistoj luktas en 

Japanio, ni esperantistoj legas 

esperantajn librojn. Antaŭ la 

aranĝo ni elektas libron, kiun ni 

legos kaj decidas kiom da paĝoj ni 

legos ĉiutage. Se ni plenumas nian 

tagan taskon, ni havas unu 

venkon. Tiamaniere ni luktadas 15 

tagojn. Sumooistoj en Japanio 

luktas kontraŭ aliaj luktistoj, sed ni 

esperantistoj luktas nur kontraŭ 

malfortoj de sia propra personeco.

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/Nova-Estraro-de-UEA-(2022-2025)-estraraj-fakoj-dividitaj
https://uea.org/aktuale/komunikoj/2022/Premio-Degucxi-2022-al-Osioka-Taeko
https://uea.org/aktuale/komunikoj/2022/12-diplomoj-pri-Elstara-Agado-aljugxitaj-en-Montrealo
https://uea.org/aktuale/komunikoj/2022/Deklaro-de-la-107-a-Universala-Kongreso-de-Esperanto-en-Montrealo-Kanado
https://uea.org/aktuale/komunikoj/2022/Mesagxo-de-UEA-okaze-de-la-Internacia-Tago-de-la-Indigxenaj-Popoloj-de-la-Mondo-9-auxgusto-2022
https://uea.org/aktuale/komunikoj/2022/Rezulto-de-la-Belartaj-Konkursoj-2022
https://www.tejo.org/en/nova-generacio-de-trejnistoj-en-esperantujo/
https://www.tejo.org/en/estraro-de-tejo-2022-2023/
https://www.tejo.org/en/la-tejo-volontulo-lenka-rakontas-pri-bet-2022-en-litovio/
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
Karaj, dankon por la fidela mesaĝo de la 

Turka Stelo.  Intertempe okazis multe sur la 

mondo. Mi esperas, ke vi ĉiuj fartas bone. 

Kore salutas 

Margarete Bastian el Germanio 

Tre estimata Samideano, Sanon kaj pacon al 

vi.  La turka poeto Nâzim Hikmet verkis 

poemon ofte legatan okaze de la 

memorkunvenoj pri atombombo sur 

Hiroshima kaj tradukitan al la japana lingvo de 

Nobuyuki Nakamoto ("Shinda Onnanoko":la mortinta 

knabino). Ĉu ekzistas traduko al Esperanto ?

Plej kore. 

Dro Éric COFFINET el Francio

Koran dankon pro via regula sendaĵo. Mi nun 

estas en Anglujo kaj laŭ la veterprognozo 

pluvos, do mi havos tempon legi la “Turka 

Stelo”n, atendante, ke la suno reaperos.

Amike, 

Franciska Toubale el Aŭstralio

Merhaba, dankon, kara! 

Fejfi el Slovakio

Saluton estimataj, mi el tuta koro dankas al 

vi pro la sendita la nova, nr.80 (aūgusto de 

2022) de Turka Stelo. Mi jam tralegis ĝin. Ĝi 

estas kiel čiam enhave riča kaj interesa, 

bona kaj impona kaj nepre leginda. Sukceson al vi en 

via modela laboro por Esperanto. Amike via 

Laimundas Abromas el Litovio

Dankon pro la sendo de Turka Stelo.

Mi rimarkis en ĝi poeziaĵon de Klaus Friese 

pri la figurojn, kiujn oni ofte kredas vidi en la 

nuboj. Temas pri tio, kion oni nomas 

"pareidoloj" (france paréidolie, angle 

pareidolia), la temo gravas por mi, ĉar oni povas 

konjekti, ke certaj el la laŭdiraj religiaj aŭ 

parapsiĥologiaj aperoj ne estas pli ol tio ?

"Les nuages, les merveilleux nuages"

(BEAUDELAIRE)

Roland Platteau el Francio

Elkorajn salutojn kaj bondezirojn el Uzbekio! 

Kaj dankegon pro la sendo de la nova 

numero de TS! Kiel ĉiam mi plezure tralegis 

ĝin. Gratulojn kaj pliajn sukcesojn al vi, kara 

ĉefredaktanto! TS ĉiam memorigas al mi la veran E

ujon. Ĝi ĉiam havas tre interesajn kaj allogajn 

verkaĵojn. Traleginte ĉinumeron mi sentis vian 

majstrecon pri la traduko. Pere de via lerta kaj fajna 

traduko mi (kaj eble ankaŭ aliaj gelegantoj) havis 

bonŝancon por konatiĝi kun la moderna turka literaturo. 

Gratulon! Kaj gratulojn ankaŭ por ĉiuj aŭtoroj kaj 

tradukintoj de ĉiuj verkaĵoj de la revuo! 

Gafur Mirzo el Uzbekio

Dankojn karaj

por la tuto kaj la atentigo.Ĉe ni la similan 

situacion oni mencias: ludas la diablo pri mi.

Adri Pasztorlaszlo el HUngario

Nokta gasto poemo de Valentin Melnikov

Mi perdis kapon, ekvidinte vin.

Al vi min logis stranga fort’ magia.

Kaj jen al vi mi venis, amikin’,

Duopas ni – por proksimiĝo plia.

Ni trinkas teon – ne necesas vin’.

Kirliĝas sentoj... Pro cedemo via,

Rigard’ karesa, ravo kaj fascin’

Ne iĝas mi kuraĝa. Nur – ebria.

fonto: http://verkoj.com/verkistoj/valentin

melnikov/noktagasto/

En via hejmo invitita gast’,

Kunecon nian ĝuas mi sen hast’.

Komfort’... langvor’... do povas ni feliĉi.

Malfrua hor’. Fermitas la kurten’.

En via hejm’ mi restus ĝis maten’,

Sed tempas jam foriri... kaj vekiĝi.

verkis Valentin Melnikov el Rusio

http://verkoj.com/verkistoj/valentin-melnikov/nokta-gasto/
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TEMPO SIGELITA verkis kaj sendis Konuralp Sunal el Turkio
DU FILMOJ KUN TEMO “SUR LA MAROJ”

THE CRUEL SEA   LA KRUELA MARO (1953)

La filmo malfermiĝas kun vido de la maro kaj la 

ĉeffiguro (fakte la voĉo de Ŝipkomandanto Ericson) en 

la fono. La Dua Mondmilito, la Norda Atlantiko, la 

ŝpruciĝanta maro, la ondoj... Ni lernas el la enkondukaj 

frazoj de la kapitano, ke la plej multaj el la rezervoficiro 

kaj la aliaj ŝipanoj estas nespertaj. Ericson, kiu iris de 

la komerca floto al la mararmeo, agos kune kun ĉi tiu 

personaro.

En la unua sceno, li renkontas la rezervoficiron 

leŭtenanton Lockhart, kiu iĝos sia vojaĝkunulo kaj plej 

talenta subtenanto en la estonteco. Kaj dum la tuta 

filmo, ni spektas kaj la rilaton de la junaj oficiroj kun la 

komandanto, kaj iliajn rilatojn inter si, kaj la eksciton, 

furiozon kaj streĉon de la milito sur la maro. Ni daŭre 

spektas militon kaj viroalvire rilatojn, krom la inaal

inajn kaj familiajn rilatoj kiam ili iras marborden.

Fakte, ne la maro estas kruela, sed la homo. 

Estas la homo, kiu en sia propra naturo metas kaj 

flosas la mortŝipojn, la fajrokraĉajn mortmaŝinojn, kiujn 

li inventis, sur la muĝantan, bobelantan maron. Krome, 

en ĉi tiu filmo, ni spektas la militon plejparte paralele 

kun la ŝipaj teknikoj kaj manovroj. Alivorte, ni ne vidas 

sangajn, perfortajn kaj terurajn militscenojn, krom tiuj, 

kiuj saltas el dronigitaj, savitaj kaj mergitaj submarŝipoj 

kaj serĉas helpon. La filmo ne montras al 

ni la naŭzan vizaĝon de milito en sia tuta 

nudeco, kiel la filmoj de la 70aj kaj 80aj 

jaroj. Kvankam ĝi estas tre higiena filmo 

kompare kun tiuj filmoj, La Kruela Maro 

finfine rakontas al ni, negrave de kia 

nacieco ni estas, ke eĉ en milita situacio ni ankoraŭ 

povas rememori nian humanecon.

“Ili ne aspektas tiom malsamaj ol ni, ĉu?” Lockhart 

diras rigardante la germanajn kaptitojn, kiuj estis 

surŝipigitaj post mergiĝo de la germana submarŝipo. 

La frazo estas humaneca frazo, ne milita.

Eric Ambler adaptis la filmon laŭ la romano de 

Nicholas Monsarrat de la sama titolo. Monsarrat estis 

ĵurnalisto kaj verkisto, kiu, same kiel Lockhart, estis 

promociita al la komando de ŝipo el civila 

soldatservanto kaj neaktiva oficiro, kaj tiam 

surpaperigis siajn memorojn de la Dua Mondmilito. Li 

tre bone uzis maran terminologion, ĉar li persone 

spertis batalojn kaj manovrojn sur ŝipoj. Ni vidas ĉi tion 

ankaŭ en la filmo.

Mi rigardis en la titollisto de la filmo; iu kapitano 

kaj iu admiralo estis teknikaj konsilistoj. Komence de la 

filmo, Ericson diras en la fono: "Ĉi tio estas rakonto pri 

la Batalo en Atlantiko. La rakonto de du ŝipoj, de 

manpleno da homoj kaj de la oceano. Herooj estas 

soldatoj, heroinoj estas la ŝipoj, kaj la fiulo estas la 

maro, kiun la homo faras eĉ pli kruela.” Sed fakte, kiel 

mi diris en la komenco, ne la maro estas kruela, ĝi 

estas la homo, ĝi estas la homaro. Ni ankoraŭ estas 

kruelaj unu al la alia. La filmo, kiu montras la militon 

plejparte en la kunteksto de ferdeko, radioaparatoj, 

sonariloj, maŝinejo, submarŝipoj kaj eskortŝipoj, 

kanonoj, torpedoj ktp estas teknike tre sukcesa.

Direktoro Charles Frend faris filmon, kiu estas kaj 

kapta kaj reflektas la psikologian staton de la soldatoj 

en simpla stilo. Ĝi estas filmo, kiu povas esti ĝuita de 

tiuj, kiuj estas komprenemaj al mara historio, mara 

milito kaj ĝuas nigrablankajn britajn filmojn. La 

aktorado de Jack Hawkins ankaŭ estas tre sukcesa.

IT CAME FROM BENEATH THE SEA  ĜI VENIS DE 

SUB LA MARO (1955)

Same kiel “La Kruela Maro”, ĉi tiu filmo 

malfermiĝas kun rakontado kaj grandioza kaj eĉ terura 

bando muziko. Ĝi estas muziko komponita kun 

komprenemo pri tio, kio iam sukcesis krei streĉitecon. 

Komence, la filmo mallonge parolas pri la plej potenca 

atoma submarŝipo kreita de homo, kun milde usona 

propagando, sed tuj poste atentigas pri la malforto de >>29
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Mia nomo estas Ruĝo romano de Orhan Pamuk

5. MI ESTAS VIA AMATA ENIŜTEO

i estas la edzo de la patrinflanka onklino de 

Nigro, t.e. lia Eniŝteo,  sed multaj aliaj ankaŭ 

nomas min Eniŝteo. Iam lia patrino volis, ke 

Nigro nomu min tiel, poste ne nur Nigro sed multe aliaj 

alkutimiĝis al tiu nomo de mi. Nigro komencis viziti nian 

domon antaŭ ol tridek jaroj, post nia moviĝo al la 

malluma kaj humida strato malantaŭ distrikto Aksaraj ¹, 

kiun ombris la kaŝtanarboj kaj tilioarboj.  Tiu estis nia 

domo antaŭ la nuna. Dum somero se mi forirus al 

marvojaĝo kun Mahmut paŝao, en mia reveno aŭtune, 

mi ĉiam trovus Nigron kaj lian patrinon rifuĝante en nia 

domo. Lia forpasinta patrino estis la plej granda fratino 

de mia forpasinta edzino. Foje en vintro revenante 

hejmen mi trovis mian edzinon kaj la patrinon de Nigro 

brakumiĝantajn kaj larmoplene konsolantajn unu la 

alian. La patro de Nigro estis instruisto en religiaj 

lernejoj sed li neniam sukcesis teni sian laboron por 

longa tempo, li estis malkontenta ĉiam grumblema kaj 

furioza viro, kiu ankaŭ trinkis multe. Nigro tiam estis 

ses jaraĝa, kaj li plorus kiam lia patrino plorus, silentus 

kiam ŝi kvietiĝus, kaj al mi, sian Eniŝteon li rigardis 

timeme.

Mi nun estas kontenta vidi lin antaŭ mi, kiel 

matura, determinita kaj respektema nevo. La respekto 

li montris al mi, la atentemo dum li kisis mian manon, 

lia dirmaniero “ĝi estas nur por ruĝa koloro” 

prezentante sian donacon, la mongolan inkujon, lia 

atentema sidmaniero apud mi kun kuniĝantaj genuoj; 

ĉio ĉi ne nur montris lian deziron esti saĝa 

plenkreskulo, sed ankaŭ rememorigas min, mian 

deziron esti tiu saĝa respektinda maljuna viro.

Li similas al lia patro, kiun mi iam 

renkontis nur kelfojojn. Li estas alta, 

maldika, kaj havas iomete nervozajn 

gestojn en la moviĝo de siaj brakoj kaj 

manoj, sed tio bele taŭgas al li. Lia kutimo meti la 

manojn sur la genuoj aŭ kiam mi diras ion gravan al li, 

lia profunda rigardado kaj fiksado de viaj okuloj al la 

miaj estas kvazaŭ dirantaj, "Mi komprenas, mi 

aŭskultas vin kun respekto", aŭ lia kapsvingmaniero 

ritme laŭ la ritmo de miaj vortoj, ĉiuj estas tute taŭgaj. 

Mi atingis ĉitiun mian aĝon, kaj mi scias, ke la vera 

respekto ne venas el la koro, sed venas de etaj reguloj 

kaj de submetiĝo.

Dum tiom da jaroj la patrino de Nigro kondukis lin 

ofte al nia domo kun la preteksto, ke ŝi anticipis ian 

estontecon por li ĉi tie, kaj mi komprenis, ke libroj 

plaĉis al li, kio kunigis nin unu al la alian, kaj li fariĝis 

metillernanto al mi, tiel, kiel la anoj de la domo ŝatis 

diri. Mi kutimis klarigi al li, kiel la ilustristoj de Ŝiraz 

kreis novan stilon levante la linion de la horizonto al la 

supra parto de la ilustraĵo.  Kvankam ĉiuj prezentis 

Meĝnun’on, kiu freneziĝis pro sia amo al Lejla ² en 

dezerto, la granda majstro Bihzad preferis prezenti lin 

inter la amaso de virinoj, kiuj piediris inter la tentoj, 

blovante la fajreton por ekbruligi lignopecojn kaj kuiri, 

kaj la majstro tiamaniere sukcesis prezenti lin en pli da 

soleco. Mi rakontadis, ke ilustristoj, kiuj prezentis la 

momenton dum kiu Hüsrev meznokte okulumas 

Ŝirin’on naĝantan en lageto, ridinde kolorigis la 

ĉevalojn kaj vestojn de la amantoj per iu ajn  koloro ili 

volis, pro la fakto, ke ili ne legis atenteme la poemon de 

Nizami. Por tiu, kiu estas indiferenta antaŭlegi 

atenteme la tekston pri la ilustraĵo li faros, estas neniu 

alia kialo ol mono, ke li prenas la penikon enmane.

Min plezurigas nun vidi, ke Nigro akiris alian 

esencan virton: Se vi ne volas seniluziiĝi en arto kaj 

ilustraĵo, vi ne devas trakti ĝin kiel karieron. Kiom ajn 

talenton kaj sperton vi posedas, trovu monon kaj povon 

en alia kampo kaj loko, por ke vi ne ofendiĝu se vi ne 

ricevos kompenson por via talento kaj laboro.

Nigro rakontis al li, ke pro la fakto, ke li pretigis 

ilustritajn librojn por paŝaoj kaj riĉuloj de Istanbulo, li tre 

bone konas ĉiun majstron de ilustrado kaj kaligrafio en 

Tebrizo kaj scias, ke ili vivas en malriĉeco kaj 

senespero. Ne nur en Tebrizo sed ankaŭ en Meŝhed ³ 

kaj Halepo ⁴ multaj ilustristoj pro manko de mono kaj 

senintereso ne plu ilustras librojn, sed produktas 

unufoliajn ilustraĵojn , kaj  ankaŭ strangajn ilustraĵojn 

por amuzi la frankajn vojaĝantojn,  t.e. bildoj de 

pornografiaĵo.  Li rakontis, ke la libro, kiun donacis 

M
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ŝaho ⁵ Abbas en Tebrizo al nia Sultano kiel pac

donaco, jam estas  dispecigita kaj nun  ties paĝoj estas 

uzataj por iu alia nova libro. La Imperiestro de Hindujo 

Akbar, komencis malŝpari tiom da mono por iu nova 

granda libro, ke la ilustristoj de Tebrizo kaj Kazvin ⁶ 

forlasis sian patrujon kaj iris labori al lia palaco.

Dum li rakontis al mi ĉion ĉi, li afable intermetis 

ankaŭ aliajn rakontojn, kiujn rakontis ridetante; 

ekzemple, amuzan rakonton de falsa  Mehdi ⁷ aŭ 

rakonto pri la stulta princo, kiun donis la Safevidoj al 

Uzbekoj por paco, sed kiu malsaniĝis, febris kaj mortis 

post tri tagoj kaj maltrankvileco regis la uzbekan 

landon. Sed el ombro, kiu videblas en liaj okuloj mi 

komprenis, ke tiu ankoraŭ ne solvita afero, kiu estas 

malfacila elparoli, ankoraŭ  timigas ambaŭ de ni.

Kiel ĉiuj, kiuj vizitadis nian domon, aŭ tiuj, kiuj 

aŭdis eĉ el malproksime tion, kion homoj rakontadis pri 

ni, ĉiuj junuloj kaj certe Nigro estis enamiĝintaj al mia 

sola filino Ŝekure ⁸. Eble tio ne ŝajnis al mi tiel danĝera 

afero por mi ĉar ĉiuj eĉ tiuj, kiuj ne vidis mian belegan 

filinon estis enamiĝintaj al ŝi. Sed tiu de Nigro estis 

senespera amo, ĉar li multe vizitadis nian domon, kaj li 

ricevis akceptemon kaj amon en nia domo kaj havis la 

ŝanĉon multfoje vidi Ŝekure’on. Sed kiel mi esperis li 

ne sukcesis entombigi sian amon en lian koron, kaj 

faris l erron malfermi la fajron interne de li al mia filino.  

Rezulte, li devis forlasi nian domon por ĉiam.

Mi supozas, ke li sciis, ke post tri jarojn Nigro 

forlasis Istanbulon, mia filino en ŝia plej bela aĝo 

edziniĝis al iu kavaleriano, kiu naskigis du knabojn al 

mia filino kaj li poste foriris al militan kampanjon kaj li 

neniam revenis. Dum kvar jaroj neniu aŭskultis 

novaĵon de li, kaj tion nun scias ankaŭ Nigro. Ne pro 

tio, ke tiaj klaĉoj rapide disvastiĝas en Istanbulo, sed 

pro la maniero li rigardas en miajn okulojn dum tempoj 

de silento mi komprenas, ke li jam sciis ĉion. Eĉ en ĉi 

tiu momento, kiam li rigardadas la Libron de la Animo, 

kiu staras malfermita sur la faldebla legadpiedestalo, 

mi scias, ke liajn orelojn li direktas al la sonojn de la 

infanoj kurantaj en la domo; kaj mi scias, ke li 

komprenas, ke mia filino revenis ĉi tien en la patran 

domon kun ŝiaj du filoj.

Mi neglektis mencii la novan domon mi konstruis 

ĉe la foresto de Nigro. Plej verŝajne, Nigro, konsideras 

tute malĝentile paroli pri tio, kion plej eble farus juna 

viro, kiu havas en la menso fariĝi riĉa kaj gajni 

reputacion. Tamen, kiam li eniris la domon jam en la 

ŝtuparo mi diris, ke la dua etaĝo estas ĉiam malpli 

humida kaj moviĝante en la supra etaĝo helpis 

malpezigi la dolorojn en miaj artikoj. Kiam mi diris "la 

dua etaĝo," mi sentis strange embarasita, sed lasu min 

diri al vi: Viroj kun multe malpli da mono ol mi, eĉ iu 

kavaleriano, simplulo kun eta milita enspezo, baldaŭ 

estos kapabla konstrui duetaĝan domon.

Ni estis en la ĉambro, kiun mi uzis kiel la pentraĵ

laborejo vintre. Mi sentis, ke Nigro konsciis le ĉeeston 

de Ŝekure en la apuda ĉambro. Mi tuj alvenis al la 

afero, kiun mi skribis en la letero mi sendis al Tebrizo, 

por inviti lin al Istanbulo.

"Ĝuste tiel, kiel vi faris en Tebrizo kun la ilustristoj 

kaj kaligrafistoj mi ankaŭ ĉi tie pretigas libron," mi diris. 

"Mia kliento estas, fakte, Lia Ekscelenco nia Sultano, la 

Fondaĵo de la Mondo. Ĉar ĉi tiu libro estas sekreta, nia 

Sultano ordonis al la ĉeftrezoristo kovritan pagon por 

mi. Mi kontaktis kaj faris konsenton kun ĉiu de la plej 

talentaj ilustristoj de la ateliero de la Sultano. Mi estis 

komisiinta al unu el ili ilustri hundon, al la alia arbon, al 

iu trian la paĝbordajn ornamaĵojn kaj la nubojn, kaj al 

aliaj la ĉevalojn. Mi volis, ke la aĵoj, kiujn mi volis ili 

ilustri estu tiel, kiel la pentraĵoj de veneciaj majstroj, t.e. 

ke ili reprezentu la monduman regnon de la Sultano. 

Tamen ili, malkiel la veneciaj, ne montros la riĉaĵojn kaj 

materiajn objektojn de la Sultano sed ili reprezentu la 

internajn riĉaĵojn de Li kaj la ĝojoj kaj timoj de lia 

monduma regno. Se mi ilustrus monon tio estus nur, 

por ke mi subtaksu ĝin. Mi metis la satanon kaj morton 

ĉar ni timas ilin. Mi ne scias kion la klaĉoj diras. Mi 

volis, ke la senmorteco  de arboj, la laceco de ĉevaloj, 

la vulgareco de hundoj reprezentu Lian Ekscelencon, 

Nian Sultanon kaj Lian monduman regnon. Mi ankaŭ 

volis, ke miaj pentristaj amikoj "Cikonio," "Olivo", 

"Eleganto" kaj "Papilio" elekti temojn de ilia volo laŭ ilia 

plezuro.  En eĉ la plej malvarmaj, fortimigaj vesperoj de 

vintro, unu el miaj illustristoj de nia Sultano sekrete 

vizitis min por montri al mi tion, kion li volonte preparis 

por la libro.

"Kiajn bildoj ni estis farantaj? Kial ni estis 

ilustrante ilin en tiu maniero? Mi ne povas vere 

respondi al tio nun. Ne, ĉar mi detenas sekreton de vi, 

kaj ne, ĉar mi  eventuale tion ne diros al vi. Estas eble 

ĉar ankaŭ mi mem tute ne scias, kion la bildoj signifas. 

Mi tamen scias kiaj pentraĵoj ili devus esti. "

Kvar monatojn post kiam mi sendis mian leteron, 

mi aŭdis de la frizisto de nia strato kie ni loĝis, ke Nigro 

jam  revenis al Istanbulo, kaj, siavice, mi invitis lin al 

nia domo. Mi estis tute konscia, ke en nia rakonto 

estus sufero kaj ankaŭ promeso al feliĉo, kiuj ligus nin 

kune.

"Ĉiu bildo servas por rakonti ion," mi diris. "La 

miniaturisto, por beligi la manuskripton, kiun ni legas, 

prezentas la plej esencajn scenojn: la unua fojo la 

amantoj vidas unu la alian; la heroon Rüstem, kiu 

senkapigas diablan monstron; la malĝojon de Rüstem, 

kiam li ekkomprenas, ke la fremdulo li mortigis estis 

fakte lia filo; la frenezulon Meĝnun, kiu freneziĝis pro 

sia amo, vagantan tra dezerta kaj sovaĝa naturon inter 
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leonoj, tigroj, cervoj kaj ŝakaloj; la angoron de 

Aleksandro, kiu, iris al arbaro antaŭ batalo por diveni 

ĝian rezulton de la birdoj, kiam li vidas, ke granda falko 

disŝiras sian skolopon. Niaj okuloj, laciĝas legante ĉi 

tiujn rakontojn kaj ripozas sur la bildojn. Se estas io en 

la teksto, kiun nia intelekto kaj fantazio trovas malfacile 

imagi, tiam la bildoj venas al nia helpo. La bildoj estas 

la rakonto, kiu floras per koloroj. Neniu povas pensi 

rakonton sen bildo.

“Mi supozis, ke li ne povus pensi,”  mi aldonis kun 

iom da bedaŭro.  “Sed tio estas tute ebla. Antaŭ du 

jaroj mi iris denove al Venecio kiel la ambasadoro de 

Sultano. Mi ĉiam rigardis al la vizaĝoj pentritaj de italaj 

majstroj sen sciiante kiu estis la rakonto aŭ la scenon 

la pentraĵoj prezentis, sed mi provis kompreni kaj 

malkovri la rakonton. Iun tagon sur la muro de palaco 

mi vidis pentraĵon kaj mi tuj kaptiĝis al ĝi.”

"La pentraĵo pli ol io alia estis de iu persono, kiel 

mi mem. Kompreneble de iu nekredanto kaj ne unu el 

ni. Sed dum mi rigardis al li mi sentis, ke mi similis al 

tiu. Sed aliflanke li tute ne similis al mi. Li havis plenan 

rondan kaj senostan vizaĝon, kiu tute ne havis 

vangostojn, kaj kontraŭ tio, lia mentono tute ne estis 

tiel, kiel tiuj figuroj en miaj ilustraĵoj. Kvankam li tute ne 

similis al mi, rigardante la bildon, ial, mia koro tremis 

kvazaŭ ĝi estus mia propra portreto.”

"Mi eksciis de la venecia sinjoro, kiu estis mia 

ĉiĉerono en la palaco, ke la portreto estis de lia amiko, 

nobla kiel li mem. Li enmetis ĉion ajn, kiu estis signifa 

en sia vivo, en sia portreton: La pejzaĝo en la fono 

videbla de la malfermita fenestro estis bieno, vilaĝo kaj 

la miksaĵo de koloroj, kiuj prezentis realan arbaron. Sur 

la tablo antaŭ li estis horloĝo, libroj, tempo, malbono, 

vivo, kaligrafio plumo, mapo, kompaso, skatoloj, en ili 

oraj moneroj, kaj ĉio alia, kiel en ĉiuj aliaj pentraĵoj, 

kiun mi ne komprenis, sed kiujn mi nur sentis. La 

ombro de ĝino kaj satano kaj plue apud sia patro, lia 

nekredeble belega filino. “

"Kiu estis la rakonto, kiun intencis ornami kaj 

kompletigi ĉi tiu pentraĵo? Dum mi rigardis la pentraĵon, 

mi malrapide sentis, ke la rakonto de la bildo estis la 

bildo mem. La pentraĵo ne estis la etendaĵo de iu ajn 

rakonto, sed estis io por si mem.”

"La pentraĵo antaŭ kiu mi ege miregis neniam 

forlasis mian memoron.  Mi eliris el la palaco, revenis 

al la domo, kie mi estis gasto sed pripensis la 

pentraĵon dum la tuta nokto. Mi ankaŭ volis esti 

portretita en tiu maniero.  Sed tute ne, tio ne taŭgas al 

mi, estis nia Sultano, kiu devus esti tiel portretita. Nia 

sultano kune kun ĉio li posedas, kaj kun lia monduma 

regno kaj ĉio ajn, kiu ĉirkaŭas ilin devus esti 

reprezentita en ĉi tiu pentraĵo.  Mi pensis, ke per tiu 

nocio oni povus ilustri manuskripton.”

"La itala majstro tiel juste pentris la venetian 

noblulon, ke oni tuj komprenus, ke tiu portreto 

apartenis al tiu venecia noblulo. Se vi neniam vidis tiun 

homon kaj oni petus de vi trovi lin en la homamaso, vi 

povus trovi lin pere de tiu portreto. La italaj majstroj 

estis  trovintaj la vojon kaj sperton reprezenti homon, 

kaj distingi lin ne per liaj vestaĵoj aŭ medalionoj, sed 

nur per la trajtoj de lia vizaĝo.  Tio estis la esenco de 

portreto.”

"Se via vizaĝo estis prezentita en ĉi tiu maniero 

nur unufoje, neniu iam povos forgesi vin. Eĉ se vi estus 

malproksime iu, kiu rigardus vian portreton sentus vian 

ĉeeston, kvazaŭ vi estus proksime. Tiuj, kiuj neniam 

vidis vin, eĉ jarojn post via morto, povus veni vizaĝal

vizaĝe kun vi, kvazaŭ vi estis staranta antaŭ ili. "

Ni silentis dum longa tempo. Estis timiga kaj 

fridiga lumo venanta el la fenestro, kiu rigardis suben al 

la strato el la dua etaĝo kaj kies lignajn kovrilojn ni 

neniam malfermis, kaj havis kurtenojn el vaksita tuko 

tre nove pendigitajn.

"Estis miniaturisto," mi diris. "Kiu venus ĉi tien kiel 

la aliaj artistoj nur kun pro la celo labori por la sekreta 

libro de Nia Sultano, li kutimis veni al mi kaj ni laboris 

kune ĝis tagiĝo. Li faris la plej bonajn origaĵojn. Tiu 

malfeliĉa sinjoro Eleganto, iun nokton eliris el ĉi tiu 

domo sed neniam alvenis hejmen. Mi timas, ke oni 

mortigis mian majstran origiston. "

________

¹ “Aksaraj” (originale: Aksaray) distrikto en la malnova 

urboparto de Istanbulo. 

² “Lejla kaj Meĝnun” (originale: Leyla ve Mecnun) verko 

de fama persa verkisto Nizmi Ganĝavi (11411209), kiu 

ankaŭ verkis la faman verkon “Husrev kaj Ŝirin”

³ “Meŝhed” (originale: Meşhed) la dua plej popolamasa 

urbo en Irano

⁴ “Halepo” granda urbo en Sirio   

⁵  “ŝaho” titolo de persa aŭ irana reĝo, 

⁶ “Kazvin” urbo en Irano

⁷ “Mehdi” estas vira nomo kaj ankaŭ signifas profeto. 

⁸ “Ŝekure” (originale: Şeküre) virina nomo

(daŭrigota)

tradukis Vasil Kadifeli el Turkio
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La aventuroj de Glano en la Lando de Malvirtoj 
 de Vytautas Petkevičius

tradukis kaj sendis
Antanas Vaitkevičius el Litovio

17. La juĝo 

utan semajnon la amikoj vagadis tra la urbo, 

ĉirkaŭiris centojn da domoj, tamen ekscciis 

nenion taŭgan pri Fazeolino. Ĉiuj ĵuradis, ke ili 

vidis ŝin , ke parolis kun ŝi, sed tio estis nura mensogo. 

Post semajna sensenca vagado la amikoj iomete 

ruziĝis: Ili demandadis la urbanojn kaj ĉion faradis 

male, sed ankaŭ tio ne efikis. Senesperiĝinte ili venis al 

la Placo de Donacemo. Meze de ĝi anstataŭ 

monumento staris grandega ŝtono kaj sur ĝi pendis 

grandega seruro. Ĝi verŝajne simbolis la nekutiman 

donacemon de la loĝantoj de ĉi placo, ĉar la literoj, 

gravuritaj sur la ŝtono, anoncis:

AL ĈIUJ, KIUJ 

PETIS KAJ NE RICEVIS

ŜTONON POR VUNDFRAPI

SIAN KAPON!

Ĉirkaŭ la monumento sur fostoj anstataŭ lampoj 

estis pendigitaj lampiroj.

– Kaj vi lumas por ĉi tiuj avaruloj? – indignis Pizo.

– Sed kio estas farenda , se vi estas alligita, – 

malgaje respondis maljuna Lampiro. – Mallibero ne 

estas amuza afero.

Pizo rampis surfoste supren kaj forhakis la 

ŝnurojn, tenantajn la mizerulon. Lin imitis ankaŭ Glano. 

Post kelkaj minutoj dekdu dankemaj skarabetoj 

ekzumis gaje super iliaj kapoj.

– Eble vi ion konas pri Fazeolino? – demandis ilin 

la vojaĝantoj.

– Estis ĉi tie unu. Unu el niaj lumigistoj vidis ŝin 

en la strato de Laboremuloj.

Renove la amikoj ekvagadis tra komplikega 

stratetaro de la urbo. Ĉe unu stratangulo ili haltis 

kvazaŭ enterigitaj. Subite aŭdiĝis ia bruado,  

grumblado, fajfado...Trans la strato pendis anoncoj: “ 

Silentu!”, “Maldormu!”, “Atenton, maldormo!”

– Kio tio povus esti? – sulkiĝis Rapiduleto.

– Finfine vi lernu, ke ĉio en ĉi urbo estas 

komprenata male. Ĉu vi ne vidas, ke tio estas strateto 

de dormuloj?– ridis Glano, inspektante la 

honortabulon, sur kiu estis portreto de ia hamstro, kiu 

lertiĝis dum unu diurno dormi dudek kvin horojn.

Glano ne eltenis. Li trovis peceton da kreto kaj 

komencis korekti la nomojn de ĉiuj stratoj kaj en la 

strato de Laboruloj ĉe unu bildo, kiu prezentis 

grasiĝintan mikroton, famiĝinta pro tio, ke li ne movis 

eĉ kiam Elefanto piedpremis lian voston, li skribis:

Se la ŝtono ne moviĝas, 

Akv’ sub ŝtono fetoriĝas!

Tiamaniere ili korektadis, ĝis kiam la 

urba  gardistaro ekserĉis ilin. Falsigante 

siajn piedsignojn, la amikoj trovis sin en ia placo kaj 

ekvidis alvenantan Hordeon. Li apenaŭ trapenetradis 

tra la montoj de rubaĵoj kaj konstante ploris.

– Kio okazis al vi, vilaĝano? – demandis lin 

Pizeto.

– Mi venis en ĉi urbon por vendi bieron. Tiuj 

maltaŭguloj drinkaĉis ĉion kaj pagis per alnaj folioj, 

dirante, ke tiuj estis oraj moneroj. Mi ne kredis tiujn 

mensogantojn, do ili batis min kaj diris: “Vi estas la 

unua, kiu mensogis en Granda Mi.”

– Ĉi tie estas ne Granda Mi, sed la urbo de fieruloj 

kaj kurbnazuloj, – trankviligis lin Glano.

– Ŝŝŝ! Vi ne parolu tiel laŭte, ĉar malfeliĉo vin 

trafos. Kvankam ĉi tie ĉiuj promenadas kun kurbiĝintaj 

nazoj, ili havas bonan aŭdkapablon. Eĉ la muroj ĉi tie 

aŭdas ĉion.

Apenaŭ ili faris kelkajn paŝojn, jen kion ili ekvidis: 

mezvoje kuregas furioziĝinta Sekalo kaj minacas per 

pugno:

– Kiam ili manĝegis mian sekalan panon, ili diris, 

ke ĝi meritas la lokon sur la tablo de Granda Ni, reĝino 

de ĉi urbo, kaj kiam mi devis esti pagita, ili donis al mi 

gruzon. Iliadire tio estis gemoj.

– Atendu, atendu, kial vi ardiĝas? – ekparoligis lin 

Glano.

– Ili indas incendiigon. La urbo de friponoj. 

Mizerulino Aveno provis trovi justecon, do nun sur la 

Placo de Justico ŝi estas dekapigota. 

Urĝe kuris la amikoj en ĉi placon, kaj tie 

nekomprenebla tumulto regas! Montoj de rubaĵoj jam 

atingas fenestrojn, sur tiuj rubaĵoj staras grandega 

trabero kaj sur la trabero staraĉas orgojlinta Rato kaj 

tenas akran milithakilon. Du musoj tiras Avenon kaj tiu 

ĝemas:

– Prenu ĉion, nur lasu min vivan... 

Pleniĝis la tuta placo de Granda Mi. Ĉiuj deziris 

juĝi Avenon.

– Atestanto Hamstro, la plej brava kaj la plej justa 

loĝanto de nia urbo, diru, kiel ĉio okazis, – ordonis la 

juĝisto Ratego.

– Kiam mi manĝis, ho la plej justa el la plej justaj 

juĝisto Neĝmustelo, mi sentis grandan bonguston. Ho, 

estonta Putoro, mia koro dolĉiĝis kaj mi pensis, ke mi 

estas manĝanta nekonatajn eksterlandajn manĝojn. 

T
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Kaj kiam mi finis, tiu malpura Aveno, tiu skabiinta 

Urtiko diras: “Pagu al mi por la flokoj”. Mi sentis tre 

malbone, aŭdinte, per kio ŝi min nutrigis. Ŝi trompis 

min.

– Akuzitino Aveno, la plej granda mensogantino el 

ĉiuj gemensogantoj, diru, kial vi tion faris? – demandis 

Ratego.

– Mi diris veron, vendante kaj ankaŭ petante la 

pagon. Ĉu vi povas esperi ion ajn alian de Aveno? Ŝi 

povas kuiri nur flokojn.

Ekmovis, ekondumis la tuta placo. Ĉiuj kriegis kaj 

postulis, ke Aveno estu dekapigita.

– Mensogo, – diris la juĝisto. – Vi ofendas la 

loĝantojn de nia urbo. En la ĉefurbo de la Lando de 

Malvirtoj la plej mizera malriĉulo ne manĝas flokojn. 

Hamstro, per kio vi pagis al ŝi?

– Mi donis al ŝi tri harojn el mia vosto. Ili estas 

nekutimaj juveloj, la tuta ĉirkaŭaĵo ekbrilas pro ili. Kaj ŝi 

rifuzis preni ilin, nominte ilin fetoraj haregoj.

La komuna indigno estis senfina. La 

kriminalproceso de Aveno turnis en  malfavoran 

direkton. Ŝiaj justaj vortoj havis nenian efikon por la 

amaso de friponoj.

– Li mensogas! – provis diskuti Aveno. – Rigardu, 

ili estas ordinaraj haregoj, – kaj ŝi montris la tri harojn 

de la Hamstra vosto.

La juĝisto prenis ilin, turnadis ilin kaj diris: 

– Brilas.

– Ili estas pli valoraj ol oro kaj diamantoj simple 

pro tio, ke ili apartenas al la loĝanto de Granda Mi! – 

certigis la kunvenintaj musoj, mikrotoj, sorikoj kaj ratoj.

– Estu ili diamantaj, sed mi vere vendadis flokojn, 

– provis  senkulpigi sin Aveno.

La juĝisto maĉis kelkajn flokojn , duonfermis la 

okulojn kaj diris:

– Ĝi estas ia specifa manĝaĵo. Per sia dolĉeco ĝi 

egalas al mielo kaj per odoro  – al roza oleo. Dekapigu 

tiun mensogantinon!

Glano ne eltenis tian maljuston kaj per tuta 

potenco de sia gorĝo ekkriis:

– Aveno pravas. Vi mem estas nesciuloj. Rigardu 

sub viaj piedoj, fieruloj maltaŭgaj! Kia estas la lando, 

tia estas ankaŭ la ĉefurbo. Tio estas ne Granda Mi, sed 

la urbo de kurbnazuloj!

La juĝisto saltis, nigriĝis kaj tremante ekululis:

– Kiu, kiu prononcis ĉi teruran vorton 

komencantan per litero k?! – li rigardis al la flugantaj 

kornikoj kaj vidis nenion.

– Mi, Pizo Rapiduleto! – alprenis la kulpon la 

amiko de Glano.

Rato, nemalŝparante la tempon, surgenuigis 

Avenon kaj levis la milithakilon. Tamen Glano ankaŭ ne 

perdis tempon: li levetis la pafilon kaj preskaŭ 

necelante pafis al la tenilo de la grandega hakilo. La 

hakilo falis el la manoj de la ekzekutisto kaj Glano kriis 

al la konsterninta pro timo Aveno:

– Avenjo, kuregu! Ili timas rigardi subpiede, do ili 

nenion vidas!

Aveno turnis sin en ian strateton, plenan da ruboj,  

perpleksita Ratego kaptis de la tablo tintilon kaj 

eksvingis ĝin super sia kapo. Silentiginte ĉiujn, li legis 

la ordonon pri militstato:

– En la nomo de la Reĝino Granda Ni al ĉiuj 

loĝantoj de Granda Mi: pro la formiĝo de 

eksterordinaraj cirkonstancoj kaj pro la penetro de 

eksterlandanoj en nian komunumon, mi permesas al 

ĉiuj urbanoj rigardi sub la piedoj kaj kapti la kanajlojn 

Pizon kaj Glanon, kiuj prononcis la teruran vorton 

komencantan je la litero k!

La amikoj ne atendis ĝis la juĝisto finis la tutan 

litanion kaj ekkuregis al la urba pordego. Tamen ilian 

kuradon haltigis fortigita taĉmento de gardistoj. La 

amikoj turnis sin en alian direkton, sed tie ilian vojon 

ankaŭ baris mikrotoj. Tiam ili fuĝis en la unuan 

hazardan domon kaj baris la pordon.

– Verŝajne ni havas problemon, – konsolis Pizo la 

amikon, spektante tra la ŝlosiltruo. – Jam estas kelkdek 

da ili.

– Nu, ni vidos, – respondis Glano kaj pafis tra la 

breĉo al la persekutantoj.– Sed ni savis Avenon.

– Kaj Fazeolino? Kiel ni trovos ŝin?

– Ni ankaŭ ne forgesos ŝin. Rigardu, retiriĝas la 

maltaŭguloj.

Laŭ la malvasta koridoro la amikoj kuris en la 

korton kaj fermetis okulojn pro la suna lumo. Kiam ili 

malfermis la okulojn, meze de la korto ili ekvidis ŝtonan 

puton, ĉe kiu estis katenigita Fazeolino. Ŝi senripoze 

ĉerpadis akvon kaj verŝadis ĝin en marmoran basenon.

(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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Ĉu jam venis sunsubiro? humuraĵo de Laimundas Abromas el Litovio
stimataj geamikoj, samideanoj, geklubanoj, 

ĉiuj, al kiuj gravas la sorto de Esperanto. Por 

la fino de la kluba kunveno mi havas du 

gravajn novaĵojn – unu bona, alia malbona. Do, de kiu 

mi komecu? – parolis kluba prezidanto Salamono.

– Komencu vi de bona novaĵo, – petis la 

sekretariino Aldona.

– La bona novaĵo estas tiu, ke post unu semajno 

nian klubon vizitos la ĵurnalistoj de la loka televido. Ili 

preparos raportaĵon pri la kluba agado. Do, ni devas 

esti pretaj sin montri de la plej bona flanko, – avertis 

klubgvidanto la geklubanojn.

– Vaŭ! Nin montros la televido, ni vidos nin en 

televidilo, – ekĝojis ĝemeloj Saŭlo kaj Paŭlo.

– Tio estos tre interese, – ĝojas ankaŭ 

sekretariino Aldona. – Kion ni prezentu al la 

televidĵurnalistoj? 

– Nu, mi mem kurte rakontos pri la ĝenerala 

esperantista movado, ke ĉie oni instruas Esperanton, 

ke tio estas tre bele. Kaj ĝi utilas al la homoj... Poste mi 

rakontos pri la kluba agado kaj niaj celoj... Jes, Aldona, 

– li turnis sin al sekretariino, – vi preparu la donitaĵojn 

pri la kvanto da esperantistoj, kiuj membras en la 

klubo, kiom da libroj kaj periodaĵoj posedas nia kluba 

biblioteko, kiujn periodaĵojn abonas kaj legas niaj 

geklubanoj. Ĉu vi havas iujn aliajn proponojn?, – 

demandis Salamono.

Ĉiuj geklubanoj restis kontentaj, ĝojis kaj inter si 

babiladis.

– Kaj kiu estas tiu malbona novaĵo?, – demandis 

sekretariino Aldona.

– La malbona novaĵo estas tiu, ke la ĝenerala 

direktoro kune kun la prezidanto de UEA volas vendi la 

Centran Oficejon en Roterdamo, – malgaje prezentis la 

novaĵon kluba gvidanto.

– Ĉu vendas?....

– Kiu vendas?....

– Ĉu Centran Oficejon?...

– Ĉu prezidanto de UEA?

– Kaj ĝenerala direktoro?

– Kiom oni pagis al tiuj perfiduloj?

– Ĉu vi komprenas, kion tio signifas !?... 

ektumultis geklubanoj.

– Tio estas la sunsubiro en Esperantujo, – 

deklaris la kasisto Zigmas. – Tio estas la perfido de la 

afero, de la ideo, de ĉiuj esperantistoj!...

– Tio estas la komploto de la prezidanto kaj 

ĝenerala direktoro kontraŭ Esperanto, – diris la 

veterano Dominiko.

– Ĉu ili ne plu havas monon por drinki?, – diris 

Kostas, posedanta inklinon eldrinki.

Nepriskribebla hororo kaj ĉagreno 

ekpremis la korojn al ĉiuj geklubanoj. Ĉiuj 

ektremis, kelkaj eĉ alpremiĝis unu al alia, 

iuj eĉ ekploris. Ĉiuj komprenis, ke en 

Esperantujon venas la fino. Mi persone 

tiun hororon ne komprenis kaj verŝajne 

neniam komprenos. Pro tiaj pensoj en la iliaj kapoj iĝis 

malordo kaj ekspasmis malagrablaj konvulsioj. Ĉiuj 

ekrigardis prezidantonSalamonon, lia vizaĝo iĝis 

severa kaj serioza. Sed Salamonon, – li ankaŭ febris 

pro timo, – subite kaptis bonhumoro.

– Kiam ni ion perdas, plej ofte nur tiam ni 

komencas taksi tion, kion ni jam ne plu havas, – 

ekkuraĝis la sekretariino Aldona. Prezidanto takte klinis 

la kapon, sekve,mi komprenas kaj jesas.

– Ĉu vi imagas, ke UEA iras malĝustan vojon ?, – 

demandis vicprezidanto Staseo.

– Verdire mi vidas nenian tragedion, – respondis 

Salamono. – Ni iras nian vojon kaj ni iros ĝin ĝis la 

fino... Jam ne malproksimas... Neniu scias, kio okazos 

morgaŭ.

– Kiel bonas, ke vi neniam perdas la esperon, 

Salamono. Kion ni farus, se ni ne havus vin? – parolis 

sekretariino Aldona. Al ŝi plaĉis la homoj, kiuj neniam 

perdas optimismon. – Vi estas nia honoro.

– La problemoj havas la komencon kaj la finon. 

Se oni ne solvas ilin, ili per si mem malaperas, – 

parolis plue Salamono. – Pri la prezidantoj al UEA 

neniam sukcesis. Tio estas interna tragedio. Neniu, eĉ 

kiel tiu penu, sukcesis konduki Esperantujon el la krizo. 

UEA unuiĝo, fondita en 1908, estis potenca forto, bone 

armita kaj firma. Ĝiaj vicoj estis konstante 

kompletigataj per diversaj elementoj. Necesas diri, ke 

eĉ antaŭe UEA ne estis unueca. Inter ĝi kaj ĝiaj landaj 

subuloj konstante estiĝis diversaj miskonkordoj, 

kvereloj. Iuj landaj gvidantoj komencis en siaj kasteloj 

memvole agi kaj ne subiĝi al la komunaj leĝoj de 

unuiĝo. Kiuj ne provis siajn fortojn en la postenoj de la 

gvidantoj de UEA! Doktoroj, profesoroj, militistoj, 

juristoj....

– Do, pro kio ni sidas!? – ekkuraĝis veterano 

Dominiko. – Ni iru por savi Centran Oficejon, ni ataku 

la kontraŭulojn de Esperanto! Ni ne estu indiferentaj, 

pigraj! Salamono, – li turnis sin al prezidanto, – mi 

volas demandi, kion vi rekomendas por fari?

Prezidanto balancis sian kapon kaj respondis, – 

„Verdire, mi ne scias, kion rekomendi al vi“.

– Se tiel, – emociiĝinte diris Dominiko, – mi volas 

miajn lastajn tagojn de la mia vivo dediĉi por batalo 

kontraŭ la malamikoj de Esperanto.

– La celo estas nobla, – kapjesis Salamono kaj lia 

E
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vizaĝo iĝis serioza, – Mi bondeziras al vi la plej bonajn 

sukcesojn.

– Tamen mi ne scias, kiudirekten mi iru, kie mi 

serĉu ilin? – diris hontinte Dominiko.

– Ĉu vi estas denaska esperantisto? – demandis 

Salamono.

– Mi ne memoras, – konfuziĝis Dominiko.– Estis 

mallume... Mi jam iros!, – post la kurta paŭzo forte diris 

li.

Salamono ĉirkaŭbrakis Dominikon kaj varme kisis 

liajn lipojn. Ĉiuj komencis ridi.Vicprezidanto Staseo 

ekkriis:

– „Pederasto..., perversiulo!“ 

– Mi ne estas pederasto, malsaĝulo vi!, – serioze 

kolere ekkriis Salamono, – mi nur ekŝercis kun 

Dominiko, kaj ĉio. Kion vi priridas,gesinjoroj? Kion 

signifas tio? – li palpebrumis per rondaj okuloj.

– Veteranoj grizharaj estas homoj bonaj, 

interalie... Kaj ni faru ĉion, ke nia historio ne mortu 

kune kun ni... Mi nur ekŝercis, – diris Salamono kaj 

sidiĝis sur la seĝon. – Eble vi ne komprenas la 

gravecon de la situacio?

Geklubanoj interrigardis unu la aliajn. Ili silentis, 

ĉar ne sciis, kio okazos morgaŭ.

– Ĉu vi kunprenis iun armilon? Tranĉilon aŭ 

almenaŭ ŝraŭboturnilon? – ekzorgis pri Dominiko la 

kasisto Zigmas. – Foje vi jam foriris... post du monatoj 

ni apenaŭ retrovis vin.

„Parolas sensencaĵojn, – ekpensis Dominiko, – 

anstataŭ teon li verŝajne brandon eldrinkis“.

– Kien vi iros, Dominiko? – demandis Salamono.

– Al Roterdamo, por savi Centran Oficejon, – 

respondis Dominiko. Li malatente gestis permane kaj 

forlasis klubejon.

„Do vi iru!“ – volis diri Salamono, tamen nur 

ekbalbutis ion sub la nazo.

Kvankam Dominiko estis sufiĉe blindetiĝinta, 

surda per la dekstra orelo, el la nazo konstante 

gutumis, tamen li estis bonhumora kaj preta kapti ĉiujn 

kontraŭulojn de Esperanto. Li foriris... kaj ne revenis. 

Se vi vidis ie Dominikon aŭ almenaŭ ion scias pri li, ni 

petas, bonvolu informi nin. Ni nervoziĝas pro li. Pro kio 

li ne revenas? Ju pli longe ni atendas, des pli ni 

maltrankviliĝas. Ĉu okazis io grava?

verkis kaj sendis Laimundas Abromas, el Litovio

Bildoj el la historio de la Esperanta Literaturo  el retejo OLE
Zamenhof – la unua grava verkisto en Esperanto

speranto naskiĝis kiel skriba lingvo. Dum pli ol 

cent jaroj esperantistoj dise tra la mondo uzadis 

la lingvon en korespondado, en revuoj, en libroj. 

Ankoraŭ hodiaŭ la ĉefa uzo estas skriba, lastatempe 

per nova tekniko, elektronika poŝto, en kreskanta 

grado. Tamen, jam en la komenco, oni uzis la lingvon 

ankaŭ en parolo. Laŭdire la unua konversacio en 

Esperanto okazis inter ĝia aŭtoro, dro Zamenhof kaj 

lia samurbano Anton Grabowski jam en 1887. Poste, 

ankaŭ la parola uzo de la lingvo ludis ĉiam pli gravan 

rolon.

Kiel literatura lingvo Esperanto havas siajn 

radikojn en la kultura tradicio de la latinidaj, ĝermanaj 

kaj slavaj lingvoj. Do, kiel atendeble, la originala 

literaturo de Esperanto estis kaj daŭre estas sub forta 

influo de tiu tradicio. Granda plimulto de esperantistaj 

verkistoj estas eŭropaj aŭ parolantaj eŭropdevenajn 

lingvojn. En Esperanta Antologio (2a eldono 1984), 

granda kolekto de poemoj originale verkitaj en 

Esperanto, 163 poetoj estas prezentitaj, el kiuj nur 9 

estas japanaj kaj 2 ĉinaj. Tamen, la ekstereŭropaj 

influoj en la Esperanta literaturo kreskis en la lastaj 

jardekoj. La Esperanta literaturo nehaltigeble 

progresas al universaleco.

La unua grava verkisto en Esperanto estis 

Zamenhof mem, la aŭtoro de la lingvo. Liaj kongresaj 

paroladoj kaj eseoj estas majstroverkoj de klara stilo 

kaj profunda enhavo. Ili nepre meritas zorgan studadon 

de ĉiu serioza esperantisto.

Zamenhof aperigis ankaŭ kelkajn poemojn. Inter 

tiuj La Espero estas la plej konata, ĉar tradicie ĝi fariĝis 

ia oficiala himno esperantista laŭ la muziko de F. de 

Ménil. Tiu poemo kun kvar aliaj: La Vojo, Al la Fratoj, 

Preĝo sub la verda standardo kaj “Al la Esperantisto” 

havas ĉiuj universalan karakteron en tiu senco, ke tie 

Zamenhof alparolas ĝenerale la internacian 

esperantistaron en simplaj, universale kompreneblaj 

metaforoj kaj simboloj.

El tiuj poemoj La Vojo elstaras kiel metafora 

esprimado; la titolo mem estas metaforo, signifanta la 

kuraĝan iradon de la esperantistoj al la celo, tio estas 

la fina venko aŭ akcepto de Esperanto kiel internacia 

komunikilo kaj pacigilo de la homaro. La poeto klare 

konscias la malfacilaĵojn, kiuj atendas la laboron de la 

E
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esperantistoj, necesas ne flankiĝi de la celita vojo, 

malgraŭ malrapida progreso, ĉar

eĉ guto malgranda konstante frapante

traboras la monton granitan.

Li komparas la vojirantojn al semantoj, kiuj ne 

laciĝas, kvankam “cent semoj perdiĝas, mil semoj 

perdiĝas”. Se “longa sekeco aŭ ventoj subitaj” deŝiras 

“velkantajn foliojn”, la semantaj vojaĝantoj rigardu tion 

kiel repuriĝon, kiu donas pli freŝan forton. La poemo 

havas ja romantikan karakteron, sed ankaŭ instigan 

forton, kiu ankoraŭ nun havas sian validon.

Tiuj poemoj de Zamenhof diras al ni multon pri lia 

persono, pri lia idealismo, lia fido al sia kreaĵo, la lingvo 

mem, kaj la servo, kiun ĝi povus fari al la homaro.

Tamen, tiuj kvin poemoj estas publikaj, iel 

oficialaj, ilin karakterizas optimismo, kiu celas instigi la 

adeptojn de la lingvo al plia kaj daŭra laboro. Sed li 

verkis ankaŭ tri pliajn poemojn, kiuj pli rekte, pli intime 

esprimas la sentojn de lia koro. Tiuj estas Ho, mia kor’, 

Mia Penso kaj Pluvo.

En la unua li esprimas sian angoron pro dubo, kiu 

ronĝas lian koron:

Ho, mia kor’, ne batu maltrankvile,

El mia brusto nun ne saltu for!

Jam teni min ne povas mi facile,

Ho, mia kor’!

Ho, mia kor’! Post longa laborado

Ĉu mi ne venkos en decida hor’!

Sufiĉe! trankviliĝu de l’ batado,

Ho, mia kor’ !

Ĉu Zamenhof verkis tiun poemon ĝuste antaŭ la 

publikigo de Esperanto, oni ne scias, sed ekzistas 

tradicio, ke tiel estis. Ekzistas informo de Zamenhof 

mem (en lia letero al rusa esperantisto, N. A. Borovko, 

pri la deveno de Esperanto), ke en tiu tempo li verkis 

poemojn en la nova lingvo. Li mencias aparte la 

poemon Mia Penso kiun li aperigis kun Ho, mia kor’ en 

la Unua Libro (1887).

Mia Penso esprimas senton de perdiĝo, en kvar 

strofoj la poeto bedaŭras la perditan junecon, kiun 

simbolas parolo “kun fraŭlino ripozanta / post somera 

promenado”, li parolas pri sia junaĝo, kiun li “ploranta” 

metis “sur la altaron  / de la devo ordonanta”.

Kio estis tiu devo? Probable lia obseda, 

temporaba laboro en la kreado de la lingvo, lia penso 

mem:

Mia penso kaj turmento

Kaj doloroj kaj esperoj!

Kiom de mi en silento

Al vi iris jam oferoj!

La poemo Pluvo diferencas de la ceteraj poemoj 

de Zamenhof. Ĝi ne koncernas Esperanton, sed nur 

lian propran personon. La sonoj de la senĉese falantaj 

pluvogutoj, frapiĝantaj sur la strato, malfermas al la 

poeto aliron al rememoroj, kaj la pasinta tempo 

reviviĝas en lia menso. La poeto ne esprimas angoron 

aŭ internan konflikton, nur mildan melankolion, kiu 

tamen ne sentiĝas negative, la poeto resentas la freŝon 

de sia junaĝo, li spiras:

Pluvas kaj pluvas kaj pluvas kaj pluvas

senĉese, senfine, senhalte,

el ĉiel’ al la ter’, el ĉiel’ al la ter’

are gutoj frapiĝas resalte.

Tra la sonoj de l’ pluvo al mia orelo

murmurado penetras mistera,

mi revante aŭskultas, mi volus kompreni,

kion diras la voĉo aera.

Kvazaŭ ia sopir’ en la voĉo kaŝiĝas

kaj aŭdiĝas en ĝi rememoro...

Kaj per sento plej stranga, malĝoja kaj ĝoja,

en mi batas konfuze la koro.

Ĉu la nuboj pasintaj, jam ofte viditaj,

rememore en mi reviviĝis,

aŭ mi revas pri l’ sun’, kiu baldaŭ aperos

kvankam ĝi en la nuboj kaŝiĝis?

Mi ne volas esplori la senton misteran,

mi nur revas, mi ĝuas, mi spiras;

ion freŝan mi sentas, la freŝo min logas,

al la freŝo la koro min tiras.

Zamenhof abunde kaj kristalklare pruvis per siaj 

prozaj verkoj, ke Esperanto estas taŭga lingvo por 

esprimi profundan kaj logikan pensadon. Sed jam en la 

komenco li ankaŭ volis montri, ke la nova lingvo estas 

ankaŭ kapabla esprimi intimajn sentojn en la fomo de 

poezio.

Li tamen, verŝajne, ne rigardis sin kiel poeton, li 

volis nur montri la vojon al tiuj, kiuj pli sindone deziros 

pluiri sur tiu vojo. Kaj la atendo ne estis longa, la 

Esperanta poezio jam akiris siajn flugilojn kaj baldaŭ 

levos sin al flugo de esploro malfermonta novajn 

perspektivojn.

de Baldur Ragnarsson

Fonto: Juna amiko, nroj 89 kaj 90, 1999

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

zamenhof.html

http://literaturo.esperanto.net/tekstoj/ragnarsson/zamenhof.html


Turka Stelo  ●   septembro 202214

Leono dum ĉaso fabloj de Ivan Andrejevich Krilov (17691844) Rusio

La Lupo, Hundo, Vulpo kaj Leon'

En najbareco foje estis

Kaj ili por la vivbezon'

Kontrakton manifestis:

Ĉasadon fari per komunbatal',

Dividi ĉion laŭ egal'.

La Vulp' unua faris servon:

Per artifik' ĝi kaptis cervon

Kaj vokas nun amikojn al kunven'

Por la divido de feliĉa pren'.

Kaptaĵo estas certe bona!

Alvenis ĉiuj. La Leon' impona

Ungegojn montras kun kolermien'

Kaj pri divido laŭte diras:

"Ni estas kvar, amikoj, por festen'»

Kaj cervon li en kvar porciojn ŝiras:

"Nun estas distribu'! Rigardu kun atent':

Jen mia parto laŭ konsent'

De la kontraktpropono.

Kaj tiu part' por mi, ĉar estas mi Leono.

Kaj tiu part' por mi pro mia eminent'.

Kaj kiu lastan parton pro hazardo tuŝos,

Sen vivo sur la kampo kuŝos."

verkis Ivan Andrejevich Krilov (17691844) Rusio

tradukis Sergej Grigorjeviĉ Rublov (19011979) 

Ukrainio

el la literaturaj paĝoj de
Monda Asembleo Socia (MAS)

tradukis Vilhelmo Lutermano el Kubo

Boto Ŝtraŭso 1: Pri amo

Historioj kaj maloj

Fabeloj pri viro kaj virino

Amakcidentoj

Skizo pri sorto

emas pri G., bonfama muzikeldonisto, kiu ene de 

mallonga tempo perdis ĉion, kion li akiris kaj 

konstruis dum multaj jaroj. Al la viro, de trankvila 

kaj agema naturo, la subita rompo de la kutimaj 

kondiĉoj, okazinta sen lia kulpo, difektis lian plej 

internan ekvilibron, konfuzis kaj svenigis la plej certajn 

kapablojn, pri kiuj li disponis. Ĉiu plia paŝo, kiun li faris 

ekde nun, ĉiu lia venonta decido, estis envere taŭga 

nur por konstante pligrandigi lian misfortunon.

Dungito de eldonimperio, de komunikilkonzerno, 

kiel oni nuntempe eble dirus, li estis tie respondece 

prizorginta kaj kreskiginta la fakon pri muziko kaj 

muzikaĵoj. Apud la eldonado de libroj, notoj, historiaj 

partituroj lia ĉefa kaj preferata okupiĝo celis la 'studion 

pri nova muziko', de li mem enmondigita kaj poste 

etendita al sondiska etikedo, kiu poste eĉ portis lian 

nomon kaj rapide akiris bonan famon. Ekonomie la 

entrepreno restis decide sensukcesa. Ju pli tipa kaj pli 

prilaborita la programo, des pli ĝi postulis financan 

subtenon kaj eksterordinarajn sumojn. Tiuj kostoj 

estigis fine la decidon de la eldonestraro senkompense 

seniĝi de la amata ĉevaleto de G., ĉar la entrepreno 

bezonis siajn investojn por aliaj celoj. Oni fine 

konsentis, la etan firmaon, kiun G. ja 

konsideris sian vivoverkon, eligi kun ĉiuj 

aŭtoraj rajtoj kaj ekzistantaj kontraktoj el la 

konzerno kaj transigi ĝin en lian propraĵon. 

Ekde nun li devis mastrumi sian 'studion' 

kun la rimedoj kaj riskoj de memstara 

entreprenisto. Rapida enĉeniĝo de misdecidoj, de tro 

altaj atendoj kaj aliaj misaĵoj endanĝerigis la 

entreprenon pli rapide ol iu ajn povus supozi, kiu konis 

el antaŭa tempo la spertan manon de G. Sed la 

muzikistojn, kantistoj kaj aŭtorojn, kiuj plejgrandparte 

dankis sian sukceson al li, li ne sukcesis igi ilin 

almenaŭ prokrasti siajn monpostulojn. Li malpaciĝis 

kun pli ol unu malnova amiko, aliaj retiris sian konfidon. 

Li trostreĉiĝis finance, haste pliigis siajn planojn kaj 

produktadon, kaj ene de unu jaro la firmao kolapsis. Lia 

nomo, lia etikedo malaperis de la merkato, ĉiuj 

kontraktoj estis nuligitaj, li mem, kun altaj ŝuldoj kaj 

senlabora, atingis la plej malsupran punkton de sia 

kariero. Ĉar la fiasko ne plu ellasas la jam trafiton, sed 

kun pedanta, mizera konsekvenco postpikas, li nun 

fuŝis la vivon ankaŭ en sia privata domo. Dum la 

agoplenaj jaroj tiu ludis nur subordigitan, apogan rolon 

por li, se lia pasio, kiu kunligis lin ĉiam kun multaj 

homoj samtempe, entute konsciis pri ĝi. Lia kunulino 

forlasis lin pro iu alia, preskaŭ en la sama momento, 

kiam ankaŭ la laboro kaj la fervoro rompiĝis al li.

Kiel dirite, kion oni nomas fatalon, tio estas 

malsana, kovarda bestaĉo, kiu disŝiras nur la vunditon. 

Li ricevis artrozon, la fingroartikoj ŝvelis, nun li povis 

jam eĉ ne perlabori sian vivon kiel ĵazpianisto, kiel li 

estis komencinta en siaj junaj jaroj. Li, patrece gvida 

T
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persono, ordiga kaj zorganta aŭtoritato, ja urĝe bezonis 

komunecon kaj dependecon de aliaj, por, nur pere de 

ili, aperigi kaj evoluigi siajn superajn kapablojn. Lasite 

al si mem, li estis en multe pli kompatinda kaj senelira 

stato ol iu ajn alia soleciĝinta homo. La propra persono 

sen ajna alordigo signifis por li preskaŭ nenion, 

abismon, absurdaĵon, fantomon. Li retiris sin en sian 

domon, kaj kiam iu alparolis lin, li eligis konfuzan 

grumbladon aŭ nepripensitan babiladon. Agemo sen 

ago kaj kompleta senespero alternis.

 

Iun tagon li estis alfrontita al junulino, eĉ tre juna, 

preskaŭ homaĝon naskita post li, kiu nun jam alpaŝis la 

kvindekon. Eksterordinare vekita kaj malfermita, sed 

en multaj aferoj do ankoraŭ tre sendecida persono. Li 

tamen, apenaŭ renkontinte ŝin, jam pretis kun sia 

decido. En ŝi kaj kun ŝi li volis nun tuj fondi sian novan 

'imperion', ĉifoje tute alian, kiu konsistu nur el amo, 

familio, domo kaj libera artisteco. Fine la unusola 

homo! Fine la unika! Antaŭe li ĉiam renkontis homojn 

nur are, ordigite kaj en sekvo, atentis kaj uzis ĉiam nur 

multajn samtempe. Neniam li proksimiĝis al nur unu 

sola kun sia tuta varmo kaj proksimo, kiujn li kapablis. 

Tion li faris nun. La junulino reciprokis lian amon kaj 

tenis ĝin tre serioza. Tamen ŝi ja sentis, kiom da 

nevenkita, necikatrita1 pasinteco li enportis en la 

novan rilaton, ŝi sentis lian premitan volon fari ĉion ĉi

foje pli bone kaj tute alie. Ordiga, preskaŭ iomete 

mania planado kaj formado de persona historio  kun 

superpremo regajni, kion li tiom longe neglektis  ofte 

malhelpis lin feliĉe kaj sencele ĝui ŝian belan ĉeeston.

Jes, ŝi baldaŭ rimarkis, ke ili ambaŭ ne havis la 

samajn vivotempojn kaj kvantojn kaj ke iliaj atendoj 

kaj spertoj ĉiam danĝere distingos ilin. Ŝi, la novulino, 

la komencanto, nun anstataŭis por li la frakasitan 

mondon, kaj eĉ en lia plej feliĉa sindono al ŝi ŝi 

perceptis la perfortan forgesadon de profunde 

seniluziigita viro. Personojn kaj cirkonstancojn el lia 

pasinteco, kiujn li konsideris kulpaj pri lia kazo, oni 

cetere ne rajtis mencii, tiel ke ŝia atenta demandado 

kaj informpetado ofte puŝiĝis kontraŭ malmolaj, mutaj 

restaĵoj.

Tiel ŝi akiris en mallonga tempo multe da 

homkono kaj rapide prudentiĝis, eble tro rapide, apud 

tiu vundita viro, kiu kun sia tuta pezo pendiĝis al ŝi. Kaj 

ĉar ŝi sentis kiel miraklon esti renkontinta lin, kaj tamen 

timis, ke li envere ne celis ŝin, ŝi provis nun, kun 

delikata rezisto, gajni tempon kaj haltigi lin en liaj 

trohastaj paŝoj. Ŝi evitis lian urĝadon al edziĝo, 

malfidas lian molan bezonon de tradicieco kaj moro, 

kiu eble devas servi nur por restarigi lian internan 

ordon. Ŝi rifuzas al li ankaŭ la infanon jam estiĝantan, 

abortas ĝin sen lia konsento. Ŝi volas, ŝi devas unue 

atingi, ke li vidu ŝin klare kun ĉiuj sensoj. Sed kiel atingi 

tion? Ŝia hezitado, ŝia malfido senkuraĝigas, afliktas 

lin, igas lin provizore dubi pri ŝia sincero, sed neniam 

pri sia propra. Li faras iom longan vojaĝon  envere nur 

por eĉ transfiguri ŝin el la malproksimo, por konfesi 

siajn sentojn en longaj leteroj per ankoraŭ pli belaj 

vortoj ol li faris ĝis nun vidalvide. Sorvoje li vizitas 

malnovan amikon, saksofonludiston, por kiu li 

komponis koncertpecon. Tiu ja ludas ĝin kaj ĝojas pri 

ĝi. Tamen li ne estas la homo por kaŝi al G., ke li 

konsideras lian kompnan talenton pli limigita ol lian 

kapablon malkovri kaj stimuli muzikon. La rezervo 

malogajigas lin, sed ne trafas profunde, estis ja nur 

unua provo. Emociite kaj konvinkite de liaj leteroj, lia 

amikino akceptas lin hejme kaj ne plu rezistas aparteni 

al li laŭ ĉiuj reguloj gravaj por li. Ili geedziĝas, faras 

longan vojaĝon, poste vivas tre retirite en malkara urba 

loĝejo. G. zorgas pri iliaj modestaj enspezoj per 

muzikrecenzoj kaj kontribuaĵoj al radioprogramoj. 

Infano naskiĝas, kaj por G. nun fine realiĝas, kion li 

ekde la unua vido al tiu junulino esperis kaj alstrebis, li 

estras familion, zorgas, flegas, aranĝas kun la sama 

certeco kaj fideleco, per kiu li antaŭe ĝidis sian 

eldonejon. Lia rolo ĉi tie fariĝas tamen pli kaj pli 

postulema. Ĉiam pli da taskoj restas por la virino, kaj 

tiu solvas ilin malbone, nome en la konscio, ke ŝi en 

preskaŭ ĉiu kapablo estas superate de sia edzo. Tio 

sekvigas, ke ŝia memfido same kiel ŝia sento pri 

respondeco iom post iom malaltiĝas. Ne daŭras longe, 

kaj la juna patrino, kiu kontentigis ĉiujn dezirojn kaj 

postulojn de la viro kaj certagrade ankaŭ de la naturo, 

sentas sin superflua kaj nekomprenata. La intereso pri 

la intima, kompliceca2 komunumo malfortiĝas, sciemo 

kaj atento svenas. Ŝi esprimas tion klare per sia korpo. 

La ĉiutagaj aĵoj ofte elglitas el ŝia mano, la ŝlosiloj, la 

laktobotelo, la cigaredskatolo, ŝi lasas ĉion fali. Ŝi 

malsanetas, frue laciĝas kaj perdas la formon. Ŝi 

alprenas la aĝon de foruzita dommastrino, kvazaŭ ŝi 

volus per tio, malloge3 kaj mute, indiki al sia edzo, ke li 

fine redelogu ŝin al ŝia juneco. Sed eble ankaŭ por 

malproksimiĝi de li en tiu formo. Ĝuste antaŭ ol estus 

tro malfrue kaj ŝi restus por ĉiam misforma kaj 

mishumora, ŝi ekhavas la kuraĝon zorgi pri sia propra 

vivo. Ŝi transprenas volontulan laboron en la anonca 

fako de gazeto, konatiĝas kun aliaj homoj, trovas 

amikinojn, renkontas pli junan viron, retiras sin de la 

familio. Ŝia edzo vidas ĉion ĉi kaj staras apud tio 

envere nur senhelpe kaj sen kredi tion. Sed ŝi, ekstere 

fariĝinta libera kaj postulema, postulas klarigojn de li, 

atakas lin, superŝutas lin per riproĉoj. Longdaŭra 

disputo estiĝas, la diversaj vivaĝoj disapartiĝas 
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nerepacigeble, baldaŭ la disputado fariĝas aĉa kaj 

malica.

"Vi jam vivis!" ekkrias ŝi, "neniam plu vi refariĝos, 

kio vi iam estis. Sed mi volas ankoraŭ fariĝi io, mi volas 

ankoraŭ vivi!"

La viro fine ekkonas, ke plian fojon li fiaskis. Lia 

larĝanima dispono fondi, konstrui, evoluigi kaj tute sole 

porti la respondecon, tiel kiel li faris tion antaŭe en sia 

'studio', pri vivanta alia homo ne eblis atingi la saman 

efikon. Pri nur unu, la unika, kiun li tiom serĉis kaj 

elektis.

Venas teruraj scenoj, turmentaj provoj tamen savi 

ĉion, sed tio jam ne utilas. La edzeco rompiĝas, ambaŭ 

rapide disiras.

G. malaperas, maltrankvile veturas vagante, 

kaŝas sin en ĉambro kun tablojdoj. Nun ekzistas plu 

nenio por kunteni lin. Sola, tio estas por la preskaŭ kiel 

sufokiĝo, spirmanko.

Intertempe lia amiko, la saksofonisto, komencis 

etskale produkti novan ĵazon, aĉetis partoprenon en 

firmao kaj iun tagon petas konsilon al G., eventuale 

ankaŭ kunlaboron. La viro profunde defalinta de si 

pene rerektiĝas, li sekvas la oferton de la amiko, 

retroviĝas en la spuroj de siaj scioj, de siaj kapabloj. 

Kiel oni povis atendi, liaj kondiĉoj pliboniĝas sufiĉe 

rapide. Li kontribuas ĉe la evoluigo, fariĝas 

nemalhavebla, akiras la superecon kaj vivas fine 

denove en la malnova senco el sia nefleksebla pozitiva 

volo. Lia estonta edzino estas intima kunlaborantino, 

kaj ambaŭ estas ligitaj kun la muziko kaj la produktado 

kun preskaŭ pli granda pasio ol ili havas unu por la 

alia.

 

Vizito ĉe sia infano finas la historion. Evidentiĝas, 

ke lia antaŭa edzino, alie ol povis unue ŝajni, tute ne 

cikatrigis tion, kion ŝi opinias la granda renkontiĝo de 

sia vivo. Tiun viron, kiu tiel perforte inventis kaj 

miskonis ŝin, ŝi ne sendifekte travivis. Lia peza, matura 

aĝo, tiu malluma flugilo, kiu etendiĝis super ŝi, 

postlasis premitan, malfideman, de la protekto detruitan 

estaĵon. Ŝia gaja, senmalica karaktero cedis al 

frumatura amareco, al nesperta plenaĝeco. Ŝi fordonis 

sin al ĉiuj influoj de la aktuala gusto, senelekte kaj 

manie, kaj tamen retenis de li, nur de li tiun konstantan 

tremadon de malhavo.

Nun ŝi alparolas lin. Ŝi diras amason da stultaĵoj, 

riproĉoj kaj avertoj, petoj kaj deziroj kaj senfinaj 

memklarigoj. Sed en tio grumblas kaj gratas tiu doloro, 

kiu estas nedirebla. La viro respondas al ŝi per nur 

kelkaj malvarmaj vortoj. Li turnas al ŝi la dorson kaj 

kaŭras apud la ludanta infano.

"Ne lasu min tiel longe sola", ŝi ordonas mallaŭte 

kaj konfuzite.

Li ne aŭdas tion. Li eĉ ne rigardas ŝin, kiam li 

foriras.

Fonto: http://vlutermano.free.fr/

Strauss5.html#Skizo_pri_sorto 

_____
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 ***

Gaston Waringhien  sendis Roland Platteau el Francio
aston Waringhien 

(19011991) naskiĝis 

en Lille. Li estis franca 

profesoro kaj grava vortaristo, 

gramatikisto kaj historiisto de 

Esperanto. Li aperigis verkojn 

sub la pseŭdonomoj Georges 

E. Maura, A. Nurak, kaj A. 

Papadiamantopoulos. En 

2015 oni fiksis panelon 

liamemore sur la fasado de 

lia domo. 

Tio, kion mi plej aprezas ĉe li estas liaj poeziaĵoj 

ĉefe liajn "unuversajn universojn". Tiuj estas poemoj de 

UNU verso. Versoj el 14 silaboj. Jen la plej revigaj:

Kolonoj sveltaj, molaj kupoloj  tie preĝi!

Teren kristale ŝutas alaŭdo sunpecetojn.

Ne sciis miaj lipoj mirantaj, kie adori...

En la parfuma ombro ĉi larmosala kiso...

Jen, unu post l'alia, la vivpetaloj falas.

La kok' de l' tago pikas unuope la 

stelgrajnojn

Je l' pintoj de l' arĝentaj betuloj lumo kantas

Riĝelo, Fomalhoto, Betelĝuz', Altairo

Odor' de fruktoj mortaj en la muskoj, Oktobro

Velurokula vino en tinta glas' ridante

Al paseret' trinkigas la flako ĉielbluon

Rideto de l' glicinoj, pinĉeto je la koro

Dormon  ignotum mare  mi sen kompaso drivas

Ho neĝo, kiel bela vi estos, trans la homoj!

sendis Roland PLATTEAU

el Francio

G

http://vlutermano.free.fr/Strauss5.html#Skizo_pri_sorto
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 el la libro "Strangaj nuboj", originala poemaro en Esperanto

La masko

La maskon ne forgesu vi sur ĉiu via voj‘.

Sen masko estus tragedi‘, nur stres‘ sen iu ĝoj‘.

En buso, trajno, en bazar‘ regas la kamuflaĵ‘.

Tute ne gravas la kolor‘, ĉar nigra, blanka, bunta ŝtof‘

ja estas nur dekor‘, ja pravas ankaŭ filozof‘.

Tial vi spiru kun trankvil‘, unue vi enspiru,

kaj poste vi elspiru, denove vi enspiru,

trankvila, ĝusta stil‘.

Baldaŭ en via dom‘, la masko pendas sur la hok‘,

el kuirej‘ venas arom‘, bongustas nun la artiŝok‘

kun saŭco kaj bier‘, la fin‘ de la sufer‘.

Sed maskon ne forgesu vi, alie morgaŭ 

tragedi‘. 

verkis Klaus Friese el Germanio

(plumnomo Erik Tantal)

Misteroj  Elpensita aŭ vera? (11)  rakonto de Erik Tantal
Mirindaj kampoj

„Kiom da bazaj 

sensoj havas homoj?“, 

demandis Karl. Ĉiuj 

sulkigis la brovojn.

„Jes, kompreneble. 

Vi certe bone disponas 

pri viaj kvin sensoj“, 

respondis Rudi ne 

sciante kion Karl celis 

per tiu demando.

„Ĉu vere vi traktis 

supernaturajn fenomenojn? Nur ne ofertu tian esoteran 

sensencaĵon“. Gerd ne povis reteni sin.

Karl, nun iomete deprimita, komencis prezenti 

sian referaĵon. Temis pri la sciencisto Rupert 

Sheldrake.

„Ho, ve. Nun venas altnivela klerigado. Kial 

necesas tio? Ni ne plu vizitas lernejon“, mokis lin Gerd.

„Ĉesu, ni nun volas aŭskulti. Daŭriĝu, Karl. Ne 

lasu vin ĝeni“, admonis Rudi.

Gerd nun koncentriĝis al sia matenmanĝa telero. 

Li toleris tiun etan riproĉon kaj rezignis pri 

kontraŭparolo.

Karl daŭriĝis. „Sheldrake estas biokemiisto kaj 

ĉelbiologo. Li doktoriĝis en Kembriĝo. Tie li estis 

docento. Li ankaŭ laboris en Malajzio kaj Hindujo. Tie 

verŝajne li evoluigis siajn novajn ideojn.

„Pri kio temis?“, Gerd intertempe denove 

ekmaltrankviliĝis.

Temis pri la 'morfaj kampoj'. Sheldrake nomis ilin 

'morphic fields'.

Tiuj influas la formon kaj la sintenon de ĉiuj estaĵoj 

kaj aĵoj. Per tiuj nevideblaj kampoj ĉiuj 

estas konektitaj. Neniu scias, el kio 

konsistas ĉi tiuj kampoj.

Nun Jens deziris paroli: „Kiel 

Sheldrake venis al tiuj asertoj? Ĉu li 

elsaltigis tion el sorĉa ĉapelo?“

Karl priskribis du fenomenojn, kiujn verŝajne ĉiu 

konas.

„Vi certe jam spertis tion. Vi rimarkas tion, se iu 

fiksrigardas vin de antaŭe. Kaj je la telefonaparato vi 

miras, ĉar vi ĵus pensis al tiu, kiu nun alvokas.“

Rudi ridetis al Gerd. „Jes, mi konas tion. Sed 

atentu! Neniam kredu tion, kion diras Gerd al vi, se vi 

telefonas al li! Mi lernis ke Gerd ĉiam asertas, ke li ĵus 

mem planis alvoki vin. Sed kiel tio rilatas al la kampoj?“

La morfaj kampoj estas ankaŭ soziaj kampoj. Ili 

formas konekton inter ĉiuj vivaĵoj. Per tio nun ankaŭ 

klariĝas telepatio. Sed la nuna scienco plejparte 

klasifikas la ideojn de Sheldrake kiel pseŭdosciencajn. 

Ĝis hodiaŭ ne ekzistas pruvoj pri tiuj morfaj kampoj.

„Ĉu la morfaj kampoj rilatas al la meridianoj? Tiuj 

ja gravas por akupunkturo“, intermetis Jens.

„Tion vi devas klarigi. Kial denove nova termino?“, 

kritikis Gerd.

Jens klarigis: „Meridianoj estas kanaloj, tra kiuj 

fluas nia vivenergio.

Tio diras la ĉina medicino. Mi pensas, ke ĝis nun 

neniu pruvis tion, sed la ĉinoj kredas tion jam ekde 

pluraj miljaroj.“

„Gravas nur, se tio funkcias. Mi mem scias, ke la 

akupunktmasaĝo povas malaperigi multajn suferojn. 

Sen piko per pinglo. Oni tuŝas ekzemple per metala 

bastoneto kaj gvidas ĝin super la haŭto de la paciento 

laŭ la akupunktmeridianoj. Alternative oni simple 
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premas sur elektitaj punktoj“, kompletigis Rudi.

Karl ĝojis pri tiu vigla partopreno daŭrigante sian 

referaĵon.

„Sheldrake priskribis ankoraŭ alian ekzemplon. 

Temas pri termitoj. Neniu scias, kiel tiuj etaj, blindaj 

insektoj tiel sukcese konstruas sian kompleksan 

neston. Se vi rigardas bildojn de la termitaj kolonioj, vi 

certe miras. Por tio nenia arĥitekto helpis. Sed povas ja 

esti, ke la termitoj kapablas orientigi sin laŭ la morfaj 

kampoj. Magnetkampoj ja ankaŭ havas nevideblajn 

kampajn liniojn. Kromaj ekzemploj, kiujn Sheldrake 

menciis, estas aroj da birdoj kaj svarmoj da fiŝoj. Li 

demandas kiel la bestoj sukcesas tiel rapide ŝanĝi la 

rapidecon sen kolizii. Vi devas mem studi la tekstojn de 

Sheldrake!“

(daŭrigota) 

verkis Klaus Friese el Germanio

(plumnomo Erik Tantal)

Fonto: http://esperantoklaus.de/

Sloganoj (Parullat)  parto 1 sendis Bardhyl Selimi el Albanio
rakonto de Ylljet Aliçka el Albanio

(el la libro "Tregime", 2009)

tradukita de Tomasz Chmielik kaj Bardhyl Selimi

uj post la studoj Andreo – kiel instruisto – ricevis 

la ordonon de laboro en forgesita montara 

vilaĝo en la nordo.

La patro silente akompanis lin ĝis la fervoja 

stacio. En la momento de adiaŭo, bridante kun peno 

sian kortuŝon, li admonis la filon: „Laboru bone, zorgu 

vi pri kaj atentu, ĉar la vivo estas malfacila”

Andreo venis al la loko vespere. La lernejo estis 

malgranda. Laboris tie dek instruistoj, ses el la najbara 

urbo, kaj unu instruistino el Tirana.

La sekvan tagon la plej aĝa instruisto, Paŝku, 

decidis tuj klarigi al Andreo, „kiel labori kaj vivi, ke vi 

estu rigardata favore”. Li komencis per la vilaĝa 

hierarkio: „ Plej grava estas la partia sekretario, 

instruisto Sabafi, post li la estro de la kooperativo.” 

Kiam li parolis pri la lernejestro, li prezentis tiun jene: 

„Honestulo. Lernantojn li batas tiel malofte, ke ili ne 

memoras pri tio. Sed kiam li batas, do ĝis sveno. Pli 

bone ne kontraŭstaru al li, ĉar de li dependas ĉio: la 

okuparo, via slogano…”

 Kiu slogano? – demandis Andreo.

 Nu, vi ne scias? – ekmiris Paŝku. – Ĉiu 

instruisto kun sia klaso aranĝas sloganon el ŝtonoj. Li 

respondecas pri ĝi dum la tuta tempo.

 Aha – murmuris Andrea.

 Ĉu vi pensas, ke estas tiel simple? – 

koleretis Paŝku.

 Ne, tute ne – mordetis sian langon 

Andrea. Laŭ liaj mirigitaj okuloj Paŝku vidis, 

ke li devos rakonti al li pri io, kio estas ja evidenta al 

ĉiu, kiel li pensis – li ne imagis, ke iu povas ne koni 

tion.

 Vi estas komencanto, vi staras antaŭ la kariero, 

do eksciu: se vi volas esti bone vidata de la Partio kaj 

Aŭtoritatoj – suprenlevu la manikojn kaj kummetu bele 

vian sloganon. Por ke la slogano estu bela – daŭrigis 

Paŝku – vi devas esti diligenta. La sloganon ne 

malzorgu, almenaŭ unufoje en semajno vi devas rigardi 

ĝin, ĉar sufiĉas pluveto, ke perdiĝu la tuta efekto. 

Ŝtonoj estas traŝovataj, literojn kovras argilo kaj koto, 

kalkon forlavas akvo kaj aperas makuloj. Ĉu vi scias, 

kio okazis lastatempe?

 Ne – respondis Andrea.

 Ĉar de kie vi povus scii – diris Paŝku kaj li 

komencis rakonti pri la detruo de la slogano de 

instruisto Bafti. Jen kio okazis, laŭ Paŝku:

Bafti ĉiam estis laŭdata pro la belaj sloganoj kaj 

ĉiam oni sciis, kie li troviĝas: li estas ĉe la slogano kaj 

ordigas literojn. Li venadis tien pli kaj pli ofte, eĉ 

vespere – tamen subite, antaŭ kelkaj monatoj, la 

slogano komencis deŝoviĝi malsupren, kaj preskaŭ ses 

monatojn pasis, antaŭ ol ili malkovris la veron.

Kaj okazis tiel: paŝtisto de la kooperativaj ŝafinoj 

(unu el tiujn, kiujn oni elkulakigis, kondukis post tagiĝo 

ŝafinojn sur la herbejon kaj allogis ilin al la slogano de 

Bafti (tiumomente en la okuloj de Bafti aperis la sekreta 

brilo de la malkovrinto). „Diable, por kio la ŝafinoj 

bezonu mian sloganon?” – plendis Bafti kontraŭ la 

malfavora sorto, treege laca pro ĉiutaga ordigado de la 

slogano. Ke la ŝafinojn tentis la vortoj: La plej danĝera 

malamiko estas tiu malamiko, pri kiu oni forgesas, ĉi 

penso eĉ ne venis al lia kapo.

T

http://esperanto-klaus.de/
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Bafti multfoje petis la lernejestron, ke li ŝanĝu la 

sloganon, „malsorĉu” ĝin, sed li ne intencis montri sian 

favoron.

Fine Bafti komencis dubis pri la „senkulpeco” de 

la ŝafinoj. Li atente rigardis la deklivon ĉirkaŭ la 

slogano kaj ĉiujn suspektojn konigis al la partia 

sekretario. „Strange – li pruvis – multaj ŝafinaj padoj 

kuras malproksime de mia slogano kaj estas eĉ pli 

oportunaj por la bestoj. Do, kial ili elektas tiujn ĉe la 

slogano? Ili ja ne havas tiom da kuraĝo, kiom la 

kaprinoj, ili malŝatas riskon”.

Por klarigi la aferon, helpis onidiroj, ke la paŝtisto 

komencis lastatempe aĉetadi en la vendejo pli multe 

da salo ol kutime. Do, li estis ruza vulpo – plenmane li 

prenis salon kaj allogis la ŝafinojn al ambaŭ vortoj 

„malamiko”, ke ili leku.

La suspektoj montriĝis pravaj – oni ja scias: la 

ŝafinoj ĉiam kuras stulte al salo. Tuj estis informita la 

regiona fukciulo de la polico kaj fulmrapide oni 

mobilizis grupon da volontuloj, ke tage kaj nokte ili 

gardu la sloganon de Bafti. Ekpensu: kampuloj sidis 

inter la arbustoj kaj dum horoj atendis ĝis venos la 

ŝafinoj kun la paŝtisto!

Longe sako alenon ne tenos, ĝi baldaŭ elvenos. 

Frumatene la kooperativaj ŝafinoj, detruantaj la literojn, 

kiujn penege kunmetis Bafti kaj liaj lernantoj, estis 

kaptitaj de gardistoj ĉe la faro. La kampuloj sin ĵetis sur 

la paŝtiston (laŭ signo de tiu regiona funkciulo de la 

polico) kaj faligis lin.

La paŝtisto neadis ĉion, li kriis, ke li ne kulpas, ke 

nur la spuroj de la ŝafinoj estis kvazaŭ trovitaj ĉe la 

slogano, ke finfine la bestoj laŭleĝe havas nenian 

respondecon kaj similajn stultaĵojn – sed jam du, tri 

tagojn poste oni senmaskigis lin antaŭ la laboranta 

popolo kaj arestis pro malamika agado, kvankam ĝis la 

lasta momento li provis defendi sin.

Poste la lernejestro ŝanĝis por Bafti la sloganon 

kaj la monteton. Li donis unu el tiuj, kiuj enhavas la 

vorton „Gloron” aŭ „Vivu”. Pri tiaj sloganoj, 

kompreneble, ne estas multe da laboro. Cetere ili ĉiam 

aktualas. Krome – Paŝku mallaŭtigis sian voĉon – ne 

gravas la enhavo de slogano, sed ĝia longeco. En la 

momento, kiam li ricevas sloganon, li komencas 

instinkte kalkuli literojn.

Per ĉi tiu okazaĵo Paŝku finis sian paroladon pri la 

estonta kariero de Andreo.

Du tagojn poste la lernejestro vokis Andreon, 

konigis al li la devojn de edukisto, montris la okuparon 

kaj donis aliajn taskojn. Kiam ili venis al la slogano, li 

diris:

 Vi estas novulo, do vi ricevos lokon proksime al 

la lernejo. – Koncerne la enhavon, hmm – li malfermis 

sian ruĝan notlibron, hezitis dum momento kaj aldonis  

vi povas elekti. Restis al mi du sloganoj: La Partio – 

estas armilo de la laborista klaso (Partio estas la 

glavopinto de la laborista klaso) kaj For la imperiismon.

(Kromio fendas la blokadon)

Andreo, jam konante la aferon, balbutis nekuraĝe:

 Mi preferus la sloganon pri la imperiismo. 

(Blokado)

 Tre bone – la direktoro ne obstiniĝis. – Ĝuste tio 

estos facila. Pri ĉi tiu loko okupiĝis antaŭe Forok 

(Faruk), do ĝi estas tretita per la piedoj, sed Forok 

(Faruk) baldaŭ emeritiĝos, havas pli kaj pli malmulte da 

fortoj, la aĝo kadukigas lin, vi komprenas. Nu, 

sukceson – li finis.

Sekvatage(,) post la lecionoj(,) Andreo iris kun 

lernantoj al sia loko. Ili marŝis preskaŭ duonhoron. La 

tereno estis ebenigita, sed la ĝisnuna slogano 

prezentiĝis mizere. Sed li ankoraŭ trovis iom da loko 

por la nova slogano.

Kiam li dividis literojn, la infanoj kverelis laŭte. Laŭ 

sia propra kalkulo pri la nombro da ŝtonoj bezonataj 

por meti ĉiun signon, ili klopodis akiri la literon – se 

eble – malpleje lacigan. Unue la kaŭzo por la kvereloj 

estis „i”, poste „l”, „r” kaj tiel plu

Surprizita per la tumulto, Andreo demandis por 

esti justa: „Kaj kiel disdonadis literojn instruisto 

Forokj(Faruk)?”

 Aĥ, diversmaniere, unue laŭ la nomlisto, poste la 

pli facilajn literojn li donis al la knabinoj, kaj punktojn 

super „i” aŭ komojn al la malsanuloj,

 Sed ankaŭ tio okazadis laŭ ŝato – aŭdiĝis iu 

voĉo.

 Do, ni jam finu tiel, kiel ni komencis – diris 

Andreo. – Ankaŭ mi metos unu literon.

 Ne, sinjoro instruisto – oponis la lernantoj – pli 

bone gardu la ordon.

Poste ĉio okazis glate. Ili finis post tri horoj, 

trotetante inter arbustoj kaj ŝtonoj kiel malpigraj 

abeletoj. Finfine la lernantoj mem rekonis, ke la 

slogano0 estas bela.

Lacaj, ili disiris ĉien, kun sakoj kaj iloj sur la 

ŝultroj, laŭvice kriante al Andreo: „Ĝis la revido, sinjoro 

instruisto!” Li sentis premon en la gorĝo, kiam li vidis 

ilin malsatajn, en mizera vesto, sed feliĉajn. Sendube 

eĉ ne unu lernanto komprenis – aŭ ne provis kompreni 

– la signifon de la slogano.

Andreo malrapide revenis hejmen, laca, sed 

kvieta, kun la sento de la bone plenumita devo. Li falis 

sur la liton kaj ekdormis ŝtone.

Matene li renkontis aliajn instruistojn, Neniu aludis 

sloganon.

Poste li vidis, kiel pigre, kun jakoj ekĵetitaj sur la 

ŝultrojn kaj kun cigaredoj buŝangule, ili kviete pretigis 
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sin al la foriro, parolante: „Mi ankoraŭ rigardos mian 

sloganon”. Tiel prezentiĝis iliaj distroj. „Ĉar, efektive, 

kion alian oni povus fari en ĉi truaĉo?” – pensis ofte 

Andreo.

Poste ankaŭ li alkutimiĝis al tio, ke almenaŭ 

unufoje en semajno li vizitadis la sloganon. Li purigis 

ĝin de folioj, polvo kaj koto, plibonigis iun literon, ripozis 

momenton apude kaj salutis kampulojn revenantajn 

post laboro.

(daŭrigota)

Pezaĵo verkis kaj sendis Ivaniĉka Maĝarova el Razgrad Bulgario

De tempo al tempo

mi estas malbona.

Sed fojfoje mi estas bonkora.

Kion en mi la diablo instigas? 

Pеr kio la Dio 

por amo mian koron vokas?

Kaj la Diablo

mian animon incitas,

ke mi estu netolerema

malamema kaj malbona.

Mi ne donu manon mian al neniu,

malgraŭ ke la homo en la plago estas.

Mi ne vendis

al la Infero animon mian.

Mi ne volas kaj batalas per la dia helpo. 

En la bono mi subtenon mian serĉas, 

mia koro plenplenigas je la am´. 

Tio estas tagoj 

por la ĝojo kaj feliĉo

plenaj je bonaĵoj miaj .

Ho, tagoj de trankvilesperoj

estu kuniranto de animo mia!

Sed tiel, ho ve, por mi

estas la tagoj antaŭ destinitaj 

ĝis ilia fino 

mi portu pezan ŝarĝon,

estu malbona 

kaj estu ankaŭ bona.

verkis kaj sendis Ivaniĉka Maĝarova

el Razgrad, Bulgario 

pavilono; kaj post kiam li rigardis ĝin senmove dum 

longa tempo, li ordonis la malkonstruon kaj formeton 

de la pavilono.

Je la venonta tago li venis kaj diris nenion, kaj 

same dum la venonta kaj postvenonta tagoj. Tiam, 

dum du tagoj, li tute restis for. Poste li revenis, kune 

kun arĥitekto, du majstraj metiistoj kaj eta sekvantaro.

Kune starante en silento en eta grupo, ili 

ĉirkaŭrigardis inter la serena vasteco de sia sukceso. 

En ĝia perfekteco restis neniu spuro de penado. 

Ŝajnis, kvazaŭ la dio de l’ beleco de la naturo akiris 

ilian idon al si mem.

Nur unu afero difektis la absolutan harmonion. 

Estis tie iu misproporcio je la sarkofago. Neniam ĝi 

estis pligrandigita. Ĝi defiis la okulojn; ĝi interrompis la 

fluon de la linioj. En tiu sarkofago estis la ĉerko el 

plumbo kaj arĝento, kaj en la ĉerko el plumbo kaj 

arĝento kuŝis la reĝino, la kara senmorta kaŭzo de ĉiu 

tiu beleco. Sed nun la sarkofago ŝajnis esti neniu pli ol 

eta malhela oblongo, kiu kuŝis malkonvene en la 

granda koridoro de la Perlo de Amo. Estis kvazaŭ iu 

faligis etan valizon en la kristalan maron de la ĉielo.

Dum longa tempo la princo cerbumis, sed neniu 

sciis pri la pensoj, kiuj trapasis sian animon.

Finfine li parolis. Li montris.

"Formetu tiun aĵon," li diris.

de H.G.Wells

26>>
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Facilaj artikoloj el UEA.FACILA.ORG retejo

La heroo de Montevideo

kde la tempo de Zamenhof la esperantistoj ĉiam 

esperis, ke la lingvo rapide disvastiĝos. Ĉio, kio 

promesis proksimiĝon al tiu celo, estis 

dezirinda. Ŝajnis tre grava ne nur la laboro de 

individuoj, sed ankaŭ la subteno de registaroj. 

Post la Unua Mondmilito esperantistoj tre vigle 

aktivis en Ligo de Nacioj. Tio ne havis la esperatan 

rezulton, ĉar gravaj ŝtatoj, precipe Francio, ne apogis 

aŭ rekte kontraŭis la argumentojn por Esperanto. 

Poste la ŝancoj de la Movado daŭre malkreskis pro la 

fortiĝo de ĉiuspecaj naciismoj.

Post la Dua Mondmilito naskiĝis novaj esperoj, 

ankaŭ por Esperanto. Universala EsperantoAsocio 

(UEA) komencis kolekti subskribojn por petskribo 

direktota al Unuiĝintaj Nacioj (UN) pri subteno al la 

Esperantomovado. Ĝis la fino de 1948 oni kolektis 

subskribojn de 492 organizaĵoj kun entute 15 454 780 

membroj, kaj de 895 432 individuoj. Inter la 

subtenantoj estis gravaj homoj kaj organizaĵoj. 

En aŭgusto 1950 la petskribo estis transdonita al 

UN, kiu pludonis ĝin al Unesko. Post longa atendado 

fine la 8a Ĝenerala Konferenco de Unesko en 

Montevideo, Urugvajo, traktis la petskribon en 

decembro 1954. Kiel observanto de UEA ĉeestis Ivo 

Lapenna, ĝia ĝenerala sekretario.

Komence, moka 

parolado de la dana 

delegito preskaŭ detruis la 

ŝancojn de la petskribo. Laŭ 

li, ĝi estas lingvo kun 

malriĉa vortaro kaj primitiva 

gramatiko. Poste dank’ al 

lerta gazetara kampanjo en 

Urugvajo la situacio 

ŝanĝiĝis. Fine en la 

konferenco plimulto 

subtenis rezolucion, kiu rekonis la rezultojn atingitajn 

per Esperanto “por la proksimigo de la popoloj de la 

mondo”. Unesko ankaŭ starigis interkonsenton pri 

kunlaboro kun UEA. Esperantistoj nomis Lapenna “la 

heroo de Montevideo”.

Tio ne estis la fina venko, pri kiu iam esperis la 

fruaj esperantistoj, sed ĝi ŝajnis grava paŝo survoje al 

tio. Alia sekvo de la Uneskokonferenco en la urugvaja 

ĉefurbo ne estis tuj rimarkita. Inter la 17 delegitaroj, kiuj 

ne voĉdonis por la rezolucio, sed ankaŭ ne kontraŭ ĝi, 

estis tiuj de Soveta Unio kaj ĝiaj aliancanoj. Tio estis 

atentinda kaj kuraĝiga precipe por la esperantistoj en la 

komunistaj landoj.

En 1966 UEA kolektis subskribojn por nova 

petskribo al Unuiĝintaj Nacioj, kiu celis al ties trakto de 

la monda lingvoproblemo. Sed ĉifoje Lapenna ne 

sukcesis. UN ne konsentis okupiĝi pri tio, kun la 

argumento, ke la aferon povas trakti nur la membro

ŝtatoj, ne UN.

de la propono pri Esperanto al la Sekretariejo de 

UN en Novjorko. Foto: UN

En 1977 la ĝenerala direktoro de Unesko venis al 

la Universala Kongreso en Rejkjaviko. Unesko ankaŭ 

poste montris sian bonvolon al la Esperantomovado, 

kvankam tio apenaŭ estis rimarkata en la ekstera 

mondo. La esperantistoj komprenis, ke nenio povas 

anstataŭi la laboron je loka kaj nacia niveloj kaj la 

fortostreĉojn de individuoj. Iom post iom ili perdis la 

esperon pri ŝancoj ĉe UN kaj Unesko. Tamen, ilia 

kontribuo por la popularigo de la celoj de tiuj mondaj 

organizaĵoj restas atentinda.

                                            Ulrich Lins

Pri la verkinto

Ulrich Lins estas germana historiisto. Li verkis la libron 

La danĝera lingvo, kiu temas pri persekutoj kontraŭ 

Esperanto precipe en Germanujo kaj Sovetunio.

Novaj vortoj

aliancanoj: membroj de apartaj grupoj, kiuj 

interkonsentas kune batali aŭ labori.

apogi: helpi kaj kunlabori por plifortigi la situacion de iu 

aŭ io.

argumento: fakto aŭ kialo, kiun oni prezentas por 

konvinki iun aŭ por montri la pravecon de iu ideo.

delegito: homo sendita por prezenti la aferojn de iu 

asocio.

heroo: homo kiu faris eksterordinare grandajn aŭ 

kuraĝajn agojn; ĉefa persono de rakonto, teatraĵo kaj 

simile.

individuo: unuopulo, unu aparta membro de grupo.

kampanjo: laŭplana agado por realigi difinitan celon.

komunisto: proponanto de la politika idearo laŭ kiu la 

E
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Ŝercoj
PLIBONIGI LA MEMORON

Eta Joĉjo demandas al eta Toĉjo: Ĉu vi 

sukcesis je la ĵusa testo, Toĉj'?

Toĉjo: Ne tre bone. Mi trovis neniun ajn 

respondon!

Joĉjo: Ĉu vi ne studis?

Toĉjo: Ne, sed mi aĉetis unu el tiuj specialaj 

kapkusenoj, kaj dormis sur ĝi ĉinokte.

Joĉjo: Kian specialan kapkusenon?

Toĉjo: Kun memorŝaŭmo!

* * *

BONA ODORO

Eta Joĉjo alvenas: He, io tre bone odoras.

Jozefino: Ĉu vi ŝatas mian novan kuketodoran 

kandelon?

Joĉjo: Ĉu kuketodoran kandelon? Ĉu vi ne povus 

anstataŭe havi kuketodorajn kuketojn!?

* * *

KIU GENUO?

Avo Krukego paŝas en la sidoĉambron. Subite, li diras: 

Aj!

Kruko: Kio okazas ĉe vi, paĉjo?

Avo Krukego: Nenio, nenio. Mi simple bedaŭras mian 

junecon, kiam mi distingis inter miaj genuoj la dekstran 

kaj la maldekstran.

Kruko: Kaj nun?

Avo Krukego: Mi distingas inter miaj genuoj la 

malbonan kaj la malplibonan....

* * *

tradukis Rikardo Cash el Francio

publikigita kun lia permeso

Fonto: esperantoanekdotoj@googlegroups.com

Krucvortenigmo
HORIZONTALAJ DIFINOJ ( → )

1. E/Ŝ (estas ___ ); 6. ___ kodo estas komputila kodo por la baza latina 

alfabeto; 7. Konsonantoj de rato; 8. Konsonantoj de rozo; 9. Metala 

kapŝirmilo por soldatoj; 11. Malmola organo de la vertebruloj (akuzativo).

VERTIKALAJ DIFINOJ ( ↓ )

1. Danĝera fiŝo por naĝanta homo; 2. E/Ŝ ( ___ ŝerco); 3. Konsonantoj de 

roko; 4. Loko por spektakloj de akrobatoj kaj klaŭnoj; 5. Verda loko meze 

en la dezerto (akuzativo); 10. Konsonantoj de osto.

Fonto: Semajno de Enigmoj

http://www.semajnodeenigmoj.com

(La solvo troviĝas en paĝo 31)

fontoj de riĉeco kaj la produktorimedoj apartenas al la 

popolo; proponanto de la politika sistemo de la iama 

SovetUnio kaj iuj aliaj landoj.

konferenco: renkontiĝo de fakuloj, kiuj diskutas 

gravajn aferojn rilate al sia fako.

primitiva: montranta la praformon de afero ankoraŭ ne 

plene evoluinta.

registaro: grupo de homoj, kiuj regas ŝtaton.

rekoni: anonci la pravecon de iu fakto.

rezolucio: anonco, kiun faras asocio aŭ kunveno, pri 

sia pozicio aŭ opinio pri iu demando.

subteno: helpo al homo, asocio, projekto, politiko aŭ 

simile, por ke ĝi sukcesu.

Unesko: Organizaĵo de UN por Edukado, Scienco kaj 

Kulturo.

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

heroodemontevideor300/

http://www.semajnodeenigmoj.com
https://uea.facila.org/artikoloj/homoj/la-heroo-de-montevideo-r300/
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Unua Legolibro  parto 6  de Dro KABE
Unua parto :Anekdotoj, rakontoj kaj diversaĵoj

Ĉarlatano

Prave oni diras: „De ŝtelisto unu gesto estas ofte 

kulpatesto.”

Estis iam ĉarlatano, kiu promesis trovi, kiu ŝtelis 

rublon. Kolektinte ĉiujn servistojn en la ĉambro, li 

estingis Ia lumon, kovris nigran kokon per kribrilo kaj 

ordonis ĉiujn vice aliri kaj, singarde karesinte la dorson 

de l’ koko, ree lin kovri: tuj kiam la ŝtelisto tuŝos lin, ii 

ekkrios per tuta sia voĉo.

„Ĉu ĉiuj aliris?" — „Ĉiuj.“ — „Kaj ĉiuj karesis la 

kokon?“ — „Ĉiuj.“ Kaj la koko eĉ ne intencis krii!

„Ne — diris la ĉarlatano, — mi ion suspektas; 

donu la lumon kaj montru ĉiuj kune la manojn!“ Rigardu 

— Ĉiuj havas unu manon fulgitan, ĉar la ĉarlatano 

ŝmiris la nigran kokon per fulgo, nur unu junulo havas 

ambaŭ manojn purajn.

„Jen la ŝtelisto!" — ekkriis la ĉarlatano kaj kaptis 

la blankmanulon ĉe ia kolumo.

Kamparano kaj leporo

Malriĉa kamparano iris sur vasta kampo, ekvidis 

leporon, ekĝojis kaj diris: „Jen mi fondos hejmon! Mi 

mortigos Ia leporon per vipo kaj vendos por duono da 

rublo; mi aĉetos porkinon: ŝi donos al mi dek du idojn, 

la idoj elkreskos kaj donos ankaŭ ĉiu po dek du 

porkidoj, mi ĉiujn grasigos, kolektos monton da viando; 

la viandon mi vendos, fondos hejmon kaj edziĝos. La 

edzino naskos al mi du filojn: Joĉjon kaj Bazilĉjon. La 

infanoj plugos la kampon, mi sidos ĉe la fenestro kaj 

komandos: „Infanoj — krios mi —, Joĉjo kaj Bazilĉjo, 

ne turmentu la homojn per la laboro. Neniam, oni 

vidas, vi mem estis en mizero!" La kamparano ekkriis 

tiel laŭte, ke la leporo ektimis kaj forkuris. La domo kun 

la tuta riĉaĵo, kun la edzino kaj infanoj estis perdita.

Rusa popola fabelo

Kverko kaj nuksarbo

De maljuna kverko falis glano apud nuksan 

arbeton. La nuksujo diris al Ia kverko: „Ĉu mankas 

spaco sub viaj branĉoj? Jetu viajn glanojn sur liberan 

lokon. Mi ne havas sufiĉe da spaco por mia propra 

kreskado; mi ne ĵetas miajn nuksojn teren, sed donas 

ilin al la homoj.“

Mi vivas 200 jarojn — respondis la kverko —, kaj 

la kverketo el la glano vivos ankaŭ tiom da jaroj.“

La nuksujo ekkoleris kaj diris: „Mi sufokos vian 

kverketon, ĝi ne vivos eĉ tri tagojn."

La kverko respondis nenion kaj ordonis sian filon 

kreski el la glano.

La glano ŝvelis de akvo, 

krevis, kroĉiĝis per la radiko en la 

tero kaj ekkreskis supren.

La nuksujo penis sufoki ĝin 

kaj ne allasis al ĝi la sunon. La 

kverketo kreskis pli kaj pli alta kaj 

fortiĝis en la ombro de la nuksujo. 

Pasis cent jaroj. La nuksujo jam 

de ionge sekiĝis kaj mortis, la 

kverko, elkreskinta el la glano, 

leviĝis al la ĉielo kaj disetendis sian vastan tendon.

Observemo

Nordamerika lndiano, reveninte hejmen, rimarkis, 

ke iu ŝtelis la ŝinkon, kiun li sekigis sur arbo. Esplorinte 

atente ĉion ĉirkaŭe, li ekiris por kapti la ŝteliston kaj 

demandis ĉiun renkontatan, ĉu li ne vidis maljunan 

blankan homon, malaltan, kun mallonga pafilo kaj 

malgranda hundo, kiu havas longan, haroriĉan voston.

Multaj respondis, ke ili efektive. renkontis tian 

homon kaj demandis kun miro, kiel li povas tiel detale 

priskribi homon, kiun li vidis neniam.

„Ke li estas malalta — respondis la Indiano —, mi 

konkludis el tio, ke li almetis al la arbo ŝtonon por preni 

la ŝinkon, kaj mi pendigis ĝin starante sur la tero; ke li 

estas maljunulo, tion montras la postesignoj de liaj 

malgrandaj paŝoj; ke li estas blanka homo, mi vidas 

tion, ĉar paŝante li turnas la piedojn, kaj indianoj 

neniam tion faras. Lia pafilo estas mallonga, — tion

mi vidas laŭ la signo  sur la arba ŝelo, kiun li iom 

forskrapis, alstarigante la pafilon. Lia hundo estas 

malgranda, — tion montras ĝiaj postesignoj; ĝi havas 

haroriĉan voston, — tion pruvas la postesigno sur la 

sablo, sur kiu ĝi sidis kaj sin lekis, dum ĝia sinjoro ŝtelis 

la ŝinkon."

(daŭrigota)
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HORIZONTALAJ DIFINOJ ( → )

1. E/Ŝ (estas ___ ); 6. ___ kodo estas komputila kodo por la baza latina 

alfabeto; 7. Konsonantoj de rato; 8. Konsonantoj de rozo; 9. Metala 

kapŝirmilo por soldatoj; 11. Malmola organo de la vertebruloj (akuzativo).

VERTIKALAJ DIFINOJ ( ↓ )

1. Danĝera fiŝo por naĝanta homo; 2. E/Ŝ ( ___ ŝerco); 3. Konsonantoj de 

roko; 4. Loko por spektakloj de akrobatoj kaj klaŭnoj; 5. Verda loko meze 

en la dezerto (akuzativo); 10. Konsonantoj de osto.

Fonto: Semajno de Enigmoj

http://www.semajnodeenigmoj.com

(La solvo troviĝas en paĝo 31)

EKRA2022  Poezio  Leo Tur  konkursaĵoj de EKRA 2022  Razgrad

(1)

AL BULGARA ESPERANTOKLUBO

Koran dankon pro invito via

Partopreni en PoeziadKonkuro!

Vere, Amikeco Bulgaria

Estas plej kortuŝa, mi ja ĵuro!

Nia Fina Venko dezirata,

Tion kredu ni sen ajna dubo,–

Estos nepre iam triumfata,

Certe per agadoj de Bulgara Klubo.

(2)

Nek diversaj naciecoj,

Nek la pens aŭ mondkonceptoj,

Religiaj psikadeptoj,

Stopus nin al amikecoj!

Ĉie monde kiel Amanto

Servas Lingvo Esperanto!

(3)

Nia cerbo, vivspirita,

Estas part' de l'Universo,

Kun ĝi rekte tre ligita,

Per Kreinto PIE BENITA,

Kiel Rimo en la Verso.

Ajna Faro aŭ Agado

Gajnas nur post Meditado.

(4)

ĈU ERARO? 

"Silkan Vojon", ne sen dolo,

Entreprenis Marco Polo.

Amerikon, sen intrigo,

Trovis ne Kolumbo fama,

Sed Vespucci Amerigo,

Kies nomo estas SAMA.

(5)

PRI AMIKECO DE KATO KUN HUNDO

Katoj kun Hundoj vivas en Paco,

Ne laŭ proverboj, per homoj kreitaj!

Nur INTER HOMOJ ne ĉesas Minaco

De la Nukleaj Stultegaj militoj! 

(6)

KANZONO

Dormu, ho mia princet',

sonĝu en dolĉa kviet';

pace dormetas la land',

mutas en boskoj la kant'.

Kisas la Luna radi'

vangon senkulpan al vi,

fermu sin via okul', –

dormu belsonĝe, karul'!

Baj lu, baj lu, baj lu, baj lu.

(7)

IMITAĴO 

Dormu, ho mia lingvet',

sonĝu en dolĉa kviet',

pace dormetas la land',

mutas lingvet' Esperant'.

Kaj en la Luna radi'

blufas nur parodi',

ĉar sen praktika uzad'

ĝi estas nura ludad'.

Sonas ja ja, jupi jupi ja!

(8)

POR ANASTASIA EN ALLATRA

Laŭ Dia Sankta Testamento,

Biologia Testa Plano,

La Animala Mensa Ento

Ĉeestas tute ne en vano.

Eĉ kvin procentoj de cerebroj

Sufiĉas esti tolereblaj,

La homa sankta Spiriteco

Estonte ja neevitebla,

Ĉar Dio estas favorebla

Al ĉiuj kun Lia Amkoreco. – 2014

(9)

"Traĥtibidaĥ!" signifas kiel "bonvenu!" 

Kaj ankaŭ samtempe "diablo prenu!"

Oldul' Hottabiĉ, bona magiisto,

Se scius li pri Esperantagado,

Li nepre iĝus mem esperantisto,

Li certe aldoniĝus al movado.

Li al homar' donacus sian amon

Kaj la NECESAN PROPAGANDREKLAMON.

(10)

Se vi estas pigreriĉa,

Senvolema fuestaĵo,

Kaj krom tio superstiĉa, –

Ve, ne svingu per vostaĵo.

LEGU ofte, ĉiokona,

Por la vortproviz’ pli bona!

de Leo Tur

poezio de Leo Turkadze el Usono

Dua premio en poezio
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Poemo de Caterina Parca tradukis kaj sendis Alesandra Madella el Italio

Le poesie

come i quadri e le canzoni

nascono da sole.

Voglio pensarle come dei palloncini colorati

che lascio andare

e che volano via.

Le poesie

come i bambini, i pensieri e le emozioni

sono di tutti noi.

Voglio vederle volare

per il mondo ed emozionare,

raccontare, consolare.

Non lo so dove andranno,

ma mi voglio fidare

poemo de Caterina Parca

(Giorgia Albertelli) el Italio

La poeziaĵoj

kiel la pentraĵoj kaj la kanzonoj

naskiĝas per si mem.

Mi volas pensi ilin kiel buntajn balonetojn

kiujn mi forlasas

kaj kiuj forflugas.

La poeziaĵoj

kiel la infanoj, la pensoj kaj la emocioj

estas de ni ĉiuj.

Mi volas vidi ilin flugi

tra la mondo kaj kortuŝi,

rakonti, konsoli.

Mi ne scias kien ili iros,

sed mi volas fidi.

tradukis kaj sendis   

Alesandra Madella el Italio   

La Perlo de Amo  de H. G. Wells
Herbert George Wells, pli ofte menciita kiel H. G. Wells 

[Ŭels] (18661946), estas unu el la fruaj pioniroj de 

sciencfikcia literaturo kaj ĉefe konata pro tiaj rakontoj 

kaj noveloj, kiel ekzemple „La Tempomaŝino“ aŭ „La 

Milito de la Mondoj“. Malpli konataj estas liaj ne

sciencfikciaj, sed kuriozaj aŭ fantastaj rakontoj. La 

„Perlo de Amo“, unue publikigita en 1925, komenciĝas 

kiel klasika fabelo, sed havas surprizan finon.

a perlo estas pli ĉarma ol la plej brila kristala 

ŝtono, ĉar ĝi estiĝis pro la suferado de vivanta 

kreaĵo, deklaras la moralisto. Pri tio mi ne povas 

juĝi, ĉar mi sentas nenion de la fascino pri perloj. Ilia 

nebuleca brilo tute ne emocias min, nek mi povas 

decidi pri tiu longedaŭra disputo, ĉu ‘La Perlo de Amo’ 

estas la plej kruela rakonto aŭ nur rava fabelo pri la 

senmorteco de beleco.

Ambaŭ, la rakonto kaj la debato pri ĝi, estas bone 

konataj al spertuloj pri mezepoka persa prozo. Estas 

mallonga rakonto, tamen la komentario pri ĝi estas 

konsiderinda parto de la tiuepoka literaturo. Oni 

konsideris ĝin poeta elpensaĵo aŭ alegorio kun la 

signifo de ĉi tio, tio aŭ alio. Teologoj abunde okupiĝis 

pri tio, traktante speciale la restaŭradon de la 

postmorta korpo, kaj ĝi estis vaste uzata kiel parabolo 

de tiuj, kiuj skribas pri estetiko. Kaj 

multaj opiniis ĝin priskribo pri reala 

fakto, simple kaj sobre vera.

La rakonto okazis en norda 

Hindujo, la plej fruktodona tero por 

sublimaj amrakontoj. Estis lando 

de sunbrilo, lagoj, riĉaj arbaroj, 

montetoj kaj fekundaj valoj; kaj 

malproksime la granda montaro 

leviĝis alten en la ĉielon kun pintoj kaj montodorsoj de 

neatingebla kaj eterna neĝo.

Estis juna princo, lordo de la tuta lando; kaj li 

trovis junan virinon de nepriskribebla beleco kaj ĉarmo 

kaj li faris ŝin sia reĝino kaj metis sian koron antaŭ 

ŝiajn piedojn. Ili amis unu la alian. Estis amo, plena de 

ĝojo kaj dolĉeco, plena de espero, delikata, brava kaj 

grandioza amo, transe de iu amo, pri kiu vi iam revis. 

La amo daŭris iom pli ol unu jaron; sed tiam, subite, pro 

venena piko, kiun ŝi suferis en planta densejo, ŝi 

mortis.

Ŝi mortis kaj dum ioma tempo la princo estis 

treege senespera. Li silentiĝis, senmove kaj afliktite. 

Oni timis, ke li povus sin memmortigi, kaj li havis nek 

filojn nek fratojn, kiuj povus sukcedi lin sur sia trono. 

Dum du tagoj li kuŝis sur sia vizaĝo, fastante, ĉe la 

L
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piedo de la kuŝsofo, kiu portis ŝian kvietan kaj amindan 

korpon. Poste li ekstaris kaj manĝis, kaj ĉirkaŭiris tre 

trankvile, kiel iu, kiu faris grandan decidon. Li kuŝigis 

ŝian korpon en ĉerkon de plumbo, miksita kun arĝento, 

kaj por tiu li farigis eksteran ĉerkon, farita de la plej 

valoraj kaj bonodoraj lignoj, kovrita de oro, kaj ĉirkaŭ 

ambaŭ ĉerkoj devis esti sarkofago de alabastro, 

inkrustita per valoraj ŝtonoj. Kaj dum la tempo, kiam tio 

estis farata, cerbumante pri ŝia ĉarmeco, li pasigis la 

plejmulton de sia tempo apud la lagetoj, en la 

ĝardendomoj, pavilonoj kaj boskoj kaj en tiuj ĉambroj 

de la palaco, kie ili ambaŭ pasigis kune la plejmulton 

de sia tempo. Li ne disŝiris siajn vestaĵojn, nek 

humiligis sin per cindro kaj saktola vestaĵo, laŭ la moro, 

ĉar lia amo estis tro granda por tiaj troigoj. Fine li 

reaperis inter siaj konsilantoj kaj antaŭ la popolo, kaj 

diris al ili, kion li intencas fari.

Li diris, ke li neniam plu povu tuŝi iun virinon, li 

neniam plu povu pensi pri ili, kaj do li trovos decan 

junulon, kiu transprenu sian heredaĵon, kaj kiun li volas 

eduki por lia tasko, kaj ke li plenumos siajn princajn 

devojn kiel decas al li; sed krome, li dediĉus sin per sia 

tuta povo kaj forto kaj sia tuta posedaĵo, havigi ĉion, 

por konstrui monumenton, inda je sia nekomparebla, 

kara, perdita amatino. Konstruaĵo, kiu devu esti 

perfekte gracia kaj bela, pli grandioza ol iu alia 

konstruaĵo, kiu iam estis konstruita aŭ povus esti 

konstruota, do ĝis la fino de l’ tempo ĝi restontus 

miraklo, kaj homoj valorigus ĝin, parolus pri ĝi, dezirus 

ĝin vidi kaj venus de ĉiuj landoj de la mondo por viziti 

kaj memori lian reĝinon kaj ŝian nomon. Kaj li diris, ke 

tiu konstruaĵo estu nomata la Perlo de Amo.

Kaj tion permesis al li siaj konsilantoj kaj la 

popolo, do li ekfaris tion.

Jaro sekvis jaron kaj dum la tuta tempo li dediĉis 

sin al la konstruo kaj plibeligo de la Perlo de Amo. El la 

roko oni elhakis grandan fundamenton en loko, de kie 

oni povas rigardi al la neĝa sovaĝejo de la granda 

monto trans la valo de l’ mondo. Vilaĝoj kaj montetoj 

troviĝis tie, sinua rivero, kaj tre malproksime tri grandaj 

urboj. Ĉi tien ili metis la sarkofagon el alabastro sub 

pavilono de lerte farita artmetiaĵo; kaj ĉirkaŭ ĝi estis 

starigitaj kolonoj de eksterordinara kaj gracia ŝtono, 

forĝitaj kaj aĵuraj muroj, kaj granda templo de 

ŝtontajlista faritaĵo, portante kronon, turopintojn kaj 

kupolojn, ravegaj kiel juvelo. En la komenco la plano 

pri la Perlo de Amo estis malpli aŭdaca kaj lerta, ol ĝi 

fariĝis pli poste. Komence ĝi estis pli malgranda, sed 

pli prilaborita kaj ornamita; estis tie multaj truitaj 

apartigaj vandoj kaj gracilaj aroj de rozkoloraj kolonoj, 

kaj la sarkofago kuŝis tie kiel infano, kiu dormas inter 

floroj. La unua kupolo estis kovrita per verdaj kaheloj, 

kadritaj kaj kunligitaj per arĝento, sed tiu estis 

forprenita denove, ĉar ĝi ŝajnis esti tro malvasta, kaj 

ĉar ĝi ne leviĝis sufiĉe grandioze por la plivastiĝanta 

fantazio de la princo.

Je tiu tempo li ne plu estis la gracia junulo, kiu 

amis la knabinan reĝinon. Nun li estis viro, serioza kaj 

atenta, tute koncentrita sur la konstruo de la Perlo de 

Amo. Dum ĉiu jaro de klopodo li lernis novajn eblecojn 

pri arkoj, muroj kaj pilastroj; li akiris pli grandan povon 

super la materialo, kiun li devis uzi kaj li lernis de centoj 

da ŝtonoj, koloroj kaj efektoj. Tion li ne povis 

antaŭsupozi en la komenco. Lia percepto de koloroj 

kreskis pli fajne kaj pli pripenseme; li ne plu okupiĝis pri 

la emajlita orogarnita brileco, kiu plaĉis al li en la 

komenco, la brileco de iluminita meslibro; nun li sopiris 

por blua kolorimpreso, samaspekta kiel la ĉielo kaj por 

subtilaj nuancoj je grandaj distancoj, por profundaj 

ombroj kaj surpriza vasta torento de purpura opalesko, 

por imponeco kaj spaco. Tute tedis lin la ĉizaĵoj, 

pentraĵoj kaj inkrustitaj ornamaĵoj kaj ĉiuj tiuj etaj zorge 

faritaj laboraĵoj de homoj. "Tiuj estis beletaj aĵoj," li diris 

pri siaj antaŭaj dekoraciaĵoj kaj flankenmetis ĝin en 

subalternajn konstruaĵojn, kie ĝi ne ĝenu sian ĉefan 

projekton. Pli kaj pli granda kreskis lia artosento. Kun 

respekto kaj mirego la homoj vidis la Perlon de Amo 

rapide kreskante alten de sia ekkomenco ĝis 

superhoma vasteco, alteco kaj grandiozeco. Ili ne klare 

sciis, kion ili povas atendi en la komenco, sed neniam 

ili atendis tian subliman aĵon. "Mirindaj estas la 

mirakloj, kiujn la amo povas estigi", ili flustris, kaj ĉiuj 

virinoj en la mondo, kiu ajn alian amaton ili havis, amis 

la princon pro la sublimeco de lia dediĉo.

La mezon de la konstruaĵo trairis granda koridoro, 

kiu ebligis elvidon, pri kiu la princo okupiĝis pli kaj pli. 

De la interna eniro de la konstruaĵo li rigardis laŭlonge 

de grandega galerio kun kolonoj kaj trans la centra 

areo, de kie la rozkoloraj kolonoj delonge malaperis, 

trans la supro de la pavilono, sub kiu kuŝis la 

sarkofago, tra belege aranĝita koridoro, al la neĝkovrita 

sovaĝejo de la du mil mejlojn fora granda monto, la 

lordo de ĉiuj montoj. La kolonoj, arkoj, pilastroj kaj 

galerioj leviĝis kaj ŝvebis je ambaŭ flankoj, perfektaj 

tamen ne tro pompaj, kiel grandaj ĉefanĝeloj atendante 

en la ombroj la ĉeeston de Dio. Kiam la homoj vidis la 

unuan fojon tiun severan belecon, ili estis ravitaj, kaj 

poste ili ektremis kaj siaj koroj riverencis al tio. Tre ofte 

la princo venis por stari tie kaj rigardi al tiu koridoro, 

profunde kortuŝita, sed ne ankoraŭ plene kontenta. Li 

sentis, ke la Perlo de Amo postlasis al li iun farendaĵon, 

antaŭ lia tasko estas plenumita. Ĉiam li ordonis kelkajn 

farotajn etajn ŝanĝojn aŭ retiris antaŭajn. Kaj iun tagon 

li diris, ke la sarkofago estus pli klara kaj simpla sen la >>20
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Du Spertoj verkis kaj sendis Carmel Mallia el Malto

i esperas verki romanon.

«Kutime  se ne bezonate  enkonduko ne 

antaŭiras romanojn. Nu, rilate tion, mi deziras fari 

escepton, verkante specon de priklarigeto. Ĉu 

bezonate aŭ ne, decidu la eventualaj legontoj.» 

Jen la unuaj vortoj de mia eseo «La 

manuskripto», en Mondoj, eld. Kleks, Pollando 2001, p. 

127.

Multaj priskribas, kio estas romano, kvankam ĉiuj 

skribas proksimume kaj laŭ sia perspektivo. La plej 

simpla aserto estas, ke romano estas rakonto tra 

proksimume cent aŭ pli paĝoj. Kompreneble krom aliaj 

aldonoj. 

Ĉifoje anstataŭ verki romanon, vere malsimpla 

laboro,  bonvolu priatenti du personajn spertojn, kiuj 

neniam foriris el mia menso.

Do mi komencu.

La unua priskribas grupan turisman semajnon en 

Sicilio; la alia priskribas renkontiĝon kun tiu brava kaj 

simpatia Marjorie Boulton.

Nu pri la unua: kun mia edzino 

mi partoprenis viziton tra partoj de la 

bela, por ni apuda, Sicilio. Ni estis 

ĉirkaŭ 30 partopenintoj. Unu el la 

lokoj vizititaj estis Marsala. La tago? 

La 4an de julio 2018. Estis vere 

mallongdaŭra sed paciga kaj 

aminda vizito. Post mallonga tempo 

tie, pro miaj malbenitaj kruroj, ni 

sidiĝis ĝuste antaŭ arbo kun belegaj, 

fortaj, forirantaj branĉoj, kvazaŭ ili 

volis eskapi el la giganta trunko. Ni 

vere neniam vidis tiom grandan 

arbon beligantan humilan straton kie, 

krome, situis, ĝuste antaŭe, vin

gustumejo. Ho, tiu bongusta vino! Kaj 

senpaga! Nur oferto por nin allogi 

aĉeti el diverskoloraj boteletoj, 

starantaj sur la benko kiel soldatoj 

pretaj por malaperi laŭ la gusto de la 

aĉetontoj, ni inter ili. Tiu arbo vere 

mirigis nin tie, kie je ĉiu paŝo oni 

flaris la diversajn parfumojn de la 

vinoj. Ni drinkis, ni babilis pri ĉio. Ho 

la virinoj! Ĉu vi iam pensis pri 

senvirina mondo? Iru demandi la 

naturon! Ĝi ne povas mensogi.

Nun al la dua unikaĵo kun 

Marjorie Boulton dum la montpeliera 

kongreso de 1998. Nu nia renkontiĝo 

komenciĝis per rido. Marjorie estis tre 

konata pro sia kutimo ŝerci laŭ la angla 

vivkutimo. 

La foto prezentita ĉiapude apartenas 

al tiu kongreso.

Marjorie estis mia unua helpanto rilate la poezian 

arton en esperanto. 

Mi komencis studi Eon per la 

korespondkurso de la Brita 

Esperantista Asocio, ĝis mi akiris 

ĝian ‘licencian’ diplomon (1975). Jen 

interesa memoraĵo: kiam mi 

komencis lerni la lingvon, mia angla 

profesoro, sen petante min, metis 

mian adreson sur unu numeron de la 

bulteno de la Brita EspAsocio kaj... 

furoro! Mi ekricevis leteron post 

letero el diversaj partoj de la mondo. 

Ilin mi ĉiam respondis, kompreneble 

en Esperanto. Tio multe helpis min 

daŭrigi trastudi la sistemon de la 

lingvo. Tiel iom post iom mi akiris la 

necesajn konojn al pli glata kaj klara, 

esperanta esprimpovo. Post kelkaj 

monatoj, mi kuraĝigite kredis ke mi 

povas fondi en Malto novan grupon. 

Ĉi tie mi deziras klarigi, ke ĉi 

grupo estis la dua en Malto. La unua 

ekekzistis en 1903, arigante 

diversajn societojn, kiuj bedaŭrinde 

formortis post kelkaj jaroj.

Mi denove menciu la modernan 

societon de mi fonditan, kiu 

bedaŭrinde eĉ ĝi, pro manko de 

gejunuloj kaj pro la fakto ne nia lasta 

membraro (la komitato) malsaniĝis 

kaj maljuniĝis, formortis, proksimume 

antaŭ dek jaroj.

Marjorie Boulton ĉiam kuraĝigis 

min en mia esperantaj entreprenoj kaj 

precipe en miaj verkoj. Tamen nature 

ankaŭ ŝi malaperis. 

Ĉi tiuj du spertoj min ankoraŭ 

tiklas pli ol romano.

Lastatempe mi legis la jenan 

anoniman citaĵon: “La vivo estas 

vojaĝo kun problemoj solvindaj, 

lecionoj lernindaj, sed precipe kun spertoj ĝuindaj. 

Kiomvere! Demandu min!

de Carmel Mallia el Malto

M
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nkoraŭ dormis la tuta familio, kiam la patrino 

ekiris, por aĉeti freŝajn kornbulkojn ĉe la 

panvendejo.

Antaŭ la pordo sur la sojlomato kuŝis dormanta 

hundeto. Preskaŭ surpaŝis ĝin, sed bonŝance 

ĝustatempe ŝi rimarkis ĝin. Momentojn ŝi nur rigardis 

ĝin, sed rapide ŝi decidis: unue ŝi aĉetas la 

kornbulkojn, poste ŝi okupiĝos pri la neatendita 

“donaco”! Dumvoje ŝi pripensis, kiu povis esti la 

donacinto.

Reveninte ŝi rapide aranĝis la tablon por la 

matenmanĝo, nur poste ŝi enportis la hundeton en la 

antaŭĉambron.

– Ĉu vi aĉetis ĝin ĉe la panvendejo? – mokis la 

patro unue alveninta.

Ŝi ne respondis. Atente ŝi atendis, kiel akceptos 

ĝin la infanoj.

La filo nur rigardis al ĝi kaj demandis:

– Ĉu ni bezonas ĝin?

La pli granda filino konstatis:

– Ĝi estas rasa speco, germana ŝafhundo. De kie 

vi havigis ĝin?

La plej juna infano ekvidis la hundeton kaj tuj ŝi 

kuris al ĝi, karesis ĝin kaj diris:

– Mi volas ĝin! Mi amas ĝin!

La patrino ne miris pri la kvarspeca konduto. Ŝia 

edzo ĉiam estis ironia, kvankam li estis bona edzo kaj 

ekzemplodona patro. La filo, la “rezonulo”, ĉiam havis 

sian opinion, kion ĉiam li esprimis, kelkfoje 

demandoforme. La pli aĝa filino, la ĉioscia, ne povis ne 

fanfaroni, se ŝi sciis ion. La eta knabino estas plena de 

amo, precipe kontraŭ la bestoj.

– Mi trovis ĝin sur la sojlo – diris fine la patrino.

Ili matenmanĝis senvorte, sed ĉiuj duonokule 

rigardis la hundeton. La patrino metis antaŭ ĝi teleron 

kun iom da lakto. La hundeto malsate lektrinkis ĝin. 

Poste ĝi pisis.

– Mi neniam purigos post tiu pisulo! – diris tuj la 

filo.

– Nek mi! Nek mi! – rapidis eĥi ankaŭ la pli aĝa 

filino.

– Mi jes! – diris decidvoĉe la plej eta, kaj ŝi iris al 

la banĉambro, por alporti la ilon por sekige viŝi la 

malgrandan flaketon faritan de ĝi.

La patro severe atentigis la infanojn, ke post 5 

minutoj ili devos ekiri, se ili ne volos malfrui al la 

lernejo.

La lernejosaketoj laŭ kutime jam antaŭ vespere 

estis enpakitaj, do ili sukcesis rapide ekiri. La du pli 

grandaj eĉ ne rigardis al la hundeto, sed la etulino 

denove karesis ĝin kaj adiaŭis per amplenaj vortoj:

– Ĝis revido, dolĉa mia hundeto! Mi 

amas cin!

Ŝanĝiĝis la vivo de la familio, ekde 

kiam ili iĝis hundoposedantoj. Neniam ili 

eksciis, kiu lasis ĝin antaŭ ilia pordo. Oni 

donis al ĝi la nomon Alfi.

Matene la patrino iris kun Alfi promenadi, 

posttagmeze alterne la du pli grandaj infanoj. Al la plej 

juna infano la patro ne permesis promeni kun Alfi, ĉar 

ĝi rapide kreskis kaj iĝis ne nur granda, sed ankaŭ tre 

forta hundo. Dimanĉe la patro iris kun ĝi al la proksima 

rivero. Preskaŭ ĉiam akompanis lin la patrino kaj unu 

aŭ du infanoj. Ili ĝuis rigardi, kiam la patro ĵetis branĉon 

en la riveron kaj Alfi tuj plonĝis en la akvon kaj post 

kelkaj momentoj ĝi reportis ĝin al la patro.

Alfi jam estis amata de ĉiuj familianoj, sed por la 

hundo la plej amataj estis la patro kaj la filo. Dimanĉe 

matene la patro apenaŭ povis vestiĝi, ĉar Alfi konstante 

saltis sur lin, ĉar ĝi estis feliĉega kaj senpacienca. Dum 

la aliaj tagoj, kiam la filo hejmen venis el la lernejo, Alfi 

jam atendis lin apud la enirpordo. Kiam ĝi ekaŭdis la 

zumadon de la lifto, jam komencis boji kaj ĝi saltis al la 

kolo de la eniranta knabo. Ili ambaŭ falis planken kaj 

ripozante kuŝis sur la tapiŝo, post la luda luktado.

Pasis multaj jaroj.

Alfi iĝis vera membro de la familio.

Ankaŭ la infanoj kreskis. La du pli grandaj jam 

lernis kiel studentoj ĉe la universitato.

Alfi subite kaj neatendite malsaniĝis, jam ne havis 

forton promeni.

Oni portis ĝin al la veterinaro. Multajn 

medikamentojn ĝi ricevis.

Nenio helpis la malsanan hundon.

Ĝi preskaŭ konstante ĝemis, havante grandajn 

dolorojn.

Alvenis hejmen la veterinaro. Li konstatis la tristan 

situacion.

– La hundo tre suferas. Bedaŭrinde, ĝi ne plu 

povas resaniĝi. Mi proponas al vi, ni helpu ĝin dece 

morti.

La familianoj ĉirkaŭsidis la ĝemantan hundon.

Ĉiuj el ili diris adiaŭajn vortojn al Alfi.

La injekto por eterne endormigi ĝin, malrapide 

efikis.

La familianoj ĉirkaŭsidantaj sen vorte atentis kaj 

atendis, ĝis Alfi ne plu ĝemas.

Ĉiuj silente rigardis al la senmova hunda korpo.

Nur la plej juna infano ekploris laŭte:

– Alfi! Alfi! Mi amas cin!

fonto: http://verkoj.com/verkistoj/juliasigmond/alfi/

ALFI  de Julia Sigmond

A

http://verkoj.com/verkistoj/julia-sigmond/alfi/
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5>> la homo.

Dum la 

komenca titollisto de 

la filmo, el tiuj timigaj 

kaj furiozaj akvoj 

malrapide leviĝas io, 

kio igas nin senti tiun 

gigantan polpon, kies 

ekziston ni lernos pli 

poste. Nukleaj provoj 

aktivigas la gigantan 

polpon (oktopodo ĉi 

tie), kiu ĝis tiam ne 

malproksimiĝis de 

sia profunda truo de 

la oceana fundo, kaj ĝi nun unue atakas submarŝipon, 

sed tio estas unu el la plej malpezaj atakoj de ĝi. Ni 

vidas la eventon el ene de la submarŝipo, ni ankoraŭ 

ne konscias pri la ekzisto de la oktopodo. La 

komandanto de la submarŝipo, Pete, kaj la skipo 

eskapas antaŭ ol ili ekkomprenas kion ili travivis. Sed 

eventoj deĉeniĝas post ĉi tiu punkto.

Pete raportas la eventon, la mararmeo komencas 

esploradon, du sciencistoj, unu viro kaj unu virino, 

estas alportataj al la laboratorio kaj petataj malkovri kio 

la histofragmentoj algluitaj al la submarŝipo estas. 

Dume, ni spektas la flirtadon de la komandanto Pete 

kun la bela, malhelhara sciencistino kaj ŝian “batelema 

knabino”reagon.

Amo kaj humuro ankaŭ estas interplektitaj en ĉi 

tiu filmo, por ke ĝi ne estu tute serioza suspensfilmo.

Kiel rezulto de la longa esplorado, sciencistoj 

venas al la konkludo, ke ĉi tiuj histoj apartenas al 

grandega oktopodo, sed... Sed kompreneble, komuna 

kliŝo (kaj ankoraŭ nuntempe vera) ripetiĝas en tiaj 

filmoj. Aŭtoritatuloj ne prenas la aferon serioze. Sed ili 

finfine ekagas pli post kiam la atakoj komenciĝas. Ĉi tiu 

kliŝo ĉiam ĉeestas en filmoj kiel Jaws (Makzeloj). La 

konflikto inter la aŭtoritatuloj kaj sciencistoj. La plej 

lastatempa ekzemplo pri tio estas la filmo “Don't Look 

Up” (Ne Rigardu Supren)...

La giganta oktopodo kaj la animacia tekniko en la 

filmo ne impresis min, spektanton de la hodiaŭo, kaj mi 

eĉ trovis ĝin ridinda. Malgraŭ tio, mi povas diri, ke ĝi 

havas la ĉarman guston de animacia filmo. Kaj ĝi ne 

estas tre longa filmo, nur 1 horo kaj 19 minutoj. Krome, 

ĝi estas unu el la unuaj kinoekzemploj, kiuj montras la 

senpovecon de homo kontraŭ naturo, la esceptajn 

monstrojn, la eksterordinaran potencon de la maroj kaj 

bestoj, la bestan minacadon al homa civilizacio, kaj 

ekigas homajn evoluajn subkonsciajn timojn. 

Ekzemple, en la filmo de Hitchcock “The Birds” (La 

Birdoj) ekzistas organizita atako de birdoj. En la filmoj 

“Jaws” (makzeloj) kaj “It Came From Beneath The 

Sea” (Ĝi venis de sub la maro) la afero estas pri 

impulsema kaj soleca, superkreskita besto.

Spektantaro kiu ĝuas la malnovajn ilustraĵojn de 

gigantaj marserpentoj, la homo kontraŭ besto lukto, kaj 

estas ekscititaj de la mistero de la oceanoj ankaŭ 

povas ĝui ĉi tiun filmon. Kiel mi diris, ĝi estas naiva 

filmo por la 

hodiaŭaj teknologie 

progresintaj filmoj. 

Tamen, la 

homamasaj kaj 

panikaj scenoj 

estas 

koreograferitaj tre 

bone. Eĉ en la 

1950aj jaroj, ni 

vidas multe da 

progreso en kino 

teknologio en 

Usono.

Eble iam mi 

parolos pri la filmo 

“The Food of the 

Gods”  (1976) (La 

Manĝaĵo de Dioj). 

La formiĝo de gigantaj musoj kaj aliaj bestoj pro erare 

donita ia likvaĵo al ili, kaj iliaj atakoj al la homoj... Ĉi tiu 

estas unu el la filmoj kun monstra enhavo, kiun mi 

memoras.

Ĝis revido! Mi ne plu timigu vin... Precipe se vi 

loĝas sur insulo kiel mi, tute ne spektu ĉi tiun filmon...

Konuralp Sunal

22 aŭgusto 2022

Büyükada, İstanbul – Türkiye
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Diskuto pri la blanka ĉevalo * esperantigita de Wang Chongfang el Ĉinio
A: Ĉu oni povas diri, ke la blanka ĉevalo ne estas 

ĉevalo?

B: Jes, oni povas tiel diri.

A: Kial do?

B: Ĉar “ĉevalo” indikas la formon kaj “blanka” 

indikas la koloron. Tio, kio indikas la koloron, ne 

indikas la formon, sekve ni diras, ke la blanka ĉevalo 

ne estas ĉevalo.

A: Nun kiam sin trovas blanka ĉevalo, oni 

kompreneble ne povas diri, ke sin trovas nenia ĉevalo. 

Se oni ne povas diri, ke sin trovas nenia ĉevalo, tiam, 

ĉu do la blanka ĉevalo ne estas ĉevalo? Ĉar “sin 

trovas blanka ĉevalo” ja signifas, ke ekzistas ĉevalo, 

kial do “esti blanka” povus fari ĝin neĉevalo?

B: Se iu petus de vi ĉevalon, vi povus venigi al li 

ian ajn, flavan aŭ nigran, kaj li kontentiĝus. Se li petus 

de vi blankan ĉevalon, tiam nek la flava, nek la nigra, 

povus kontentigi lian deziron. Se la blanka ĉevalo 

estus ĉevalo, tiam kio estus petata en la du okazoj 

devus esti la sama. Se kio estus petata en la du okazoj 

estus la sama, tiam la blanka ĉevalo ne estus 

diferenca de la ĉevalo. Se kio estus petata en la unua 

okazo ne estus diferenca de kio estus petata en la dua, 

tiam kial do, posedante ĉevalon flavan aŭ nigran, 

demandite vi povus respondi nur per “mi havas 

ĉevalon” anstataŭ per “mi havas blankan ĉevalon”? 

Evidente, la du okazoj estas neakordigeblaj. Kaj la 

samo estas al la flava ĉevalo aŭ la nigra. Ĉu do ne 

estas sufiĉe klare, ke la blanka ĉevalo ne estas 

ĉevalo?

A: Laŭ vi ĉiu ĉevalo kun koloro ne povas esti 

rigardata kiel ĉevalo! Ĉar sin trovas en la mondo neniu 

ĉevalo sen koloro, ĉu do oni povus malgraŭe diri, ke en 

la mondo sin trovas neniu ĉevalo?

B: La ĉevaloj kompreneble havas koloron, sekve 

sin trovas blanka ĉevalo. Se la ĉevaloj havus nenian 

koloron, sin trovus simple ĉevaloj, tiam, en kio do 

konsistus la blanka ĉevalo? Tial la blankeco estas 

diferenca de la ĉevalo. La blanka ĉevalo signifas 

ĉevalon kombinitan kun la blankeco, sekve la ĉevalo 

estas diferenca de la ĉevalo kun la blanka koloro. Jen 

kial ni diras, ke la blanka ĉevalo ne estas ĉevalo.

A: Ĉar, laŭ vi, antaŭ ol la ĉevalo estas kombinita 

kun la blankeco, ĝi estas simple ĉevalo, kaj antaŭ ol la 

blankeco estas kombinita kun la ĉevalo, ĝi estas 

simple blanka koloro, kaj kiam la ĉevalo kaj la 

blankeco estas kombinitaj, ili estas kune nomataj 

blanka ĉevalo, — tiam vi nomas kombinaĵon per kio ne 

estas kombinaĵo. Tio kompreneble ne estas ĝusta. Tial 

estas nepravigeble diri, ke la blanka ĉevalo ne estas 

ĉevalo.

B: Se vi rigardas la blankan 

ĉevalon kiel ĉevalon, ĉu oni povus diri, 

ke la blanka ĉevalo estas ankaŭ flava 

ĉevalo?

A: Ne.

B: Se vi rigardas la blankan 

ĉevalon diferenca de la flava ĉevalo, vi diferencigas la 

flavan ĉevalon disde la ĉevalo. Diferencigi la flavan 

ĉevalon disde la ĉevalo ja egalas rigardi la flavan 

ĉevalon kiel neĉevalon. Nun ke vi rigardas la flavan 

ĉevalon kiel neĉevalon kaj tamen rigardas la blankan 

ĉevalon kiel ĉevalon, ĉu tio ne estas tiel ridinde 

absurda, kiel la aserto, ke birdo flugas en lageton aŭ ke 

la interna kaj ekstera ĉerkoj estas metitaj en 

malsamajn lokojn?

A: Kiam ni diras, ke la blanka ĉevalo ne povas esti 

konsiderata kiel neĉevalo, ni apartigas la blankecon 

disde la ĉevalo. Se la blankeco ne estus apartigita 

disde la ĉevalo, tiam restus nur blanka ĉevalo kaj ni ne 

devus diri, ke sin trovas ja ĉevalo. Tial, kiam ni diras, 

ke ekzistas ĉevalo, ni tiel diras nur pro tio, ke ĝi estas 

simple ĉevalo kaj ne pro tio, ke ĝi estas blanka ĉevalo. 

Sekve, kiam ni diras, ke ekzistas ĉevalo, ni ne volas 

diri, ke sin trovas ĉevalo (kiel tia) kaj ankoraŭ alia 

ĉevalo (kiel blanka ĉevalo).

B: Estas pravigeble ignori la abstraktan nocion 

“blankeco”, kiu ne estas propre fiksita sur iu ajn 

objekto. Sed parolante pri la blanka ĉevalo, ni efektive 

diras pri la blankeco, kiu estas fiksita sur la objekto. La 

objekto, sur kiu la blankeco estas fiksita, ne estas la 

blankeco mem. La termino “ĉevalo” ne neprigas ajnan 

elekton de koloro kaj tial ĉevalo, flava aŭ nigra, povas 

esti kalkulata kiel ĝi. Sed la termino “blanka ĉevalo” ja 

necesigas elekton de koloro, sekve la flava ĉevalo kaj 

la nigra ambaŭ estas ekskluzivitaj pro sia koloro, kaj 

nur la blanka povas esti kalkulata kiel ĝi. Kio ne 

ekskluzivas koloron ne estas la sama, kiel kio ĝin 

ekskluzivas. Jen kial ni diras: la blanka ĉevalo ne estas 

ĉevalo.

Verkita de Gongsun Long (ĉ. 320—250 a.K.)

Esperantigita de Wang Chongfang el Ĉinio

20170613

______

* Legendo diras, ke foje la sofisto Gongsun Long volis 

ĉevalrajde trairi la landliman pasejon, sed la loka leĝo 

malpermesis, ke oni konduku sian ĉevalon tra la 

pasejo. Li do diskutis kun la gardistoj pruvante, ke la 

blanka ĉevalo ne estas ĉevalo, kaj ilin konvinkis, tiel ke >>>
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Solvo de la krucvortenigmoli sukcese trairis kun sia 

ĉevalo la pasejon. En la 

teksto A kaj B prezentas 

la du dialogantojn en la 

diskuto.

>>>

Sopir' al sudo * verkis kaj sendis Gajo el Ĉinio

1

somero,

varma sezono.

la suno verŝas flamon,

des pli sur tropikzono,

en brula drono! 

2

anoncas

tio rikolton

riĉan en vastaj kampoj!

farmuloj donas forton

spite sunmordon! 

3 

sekundo 

de la komenco 

de ĉina Grenspikiĝo** 

portas varmon al senso, 

ĝojon al menso!

verkis kaj sendis

Gajo Li Chuanhua

el Ĉinio

_____

* Sopiralsudo (ĉine Yijiangnan): 

ĉina fiksforma poemo el kvin versoj 

de 3,5,7,7,5 silaboj laŭ rimaranĝo: 

x,a,x,a,a (x=senrima).

** Grenspikiĝo estas unu el la ĉinaj 

sunperiodoj laŭ lunkalendaro. Ĝi 

konsistas el vortradikoj greno kaj 

spiko, do signifas ke la grenoj kun 

spikoj baldaŭ maturiĝas portante 

ĝojon al kampuloj.

INTERNACIA LITERATURA ESPERANTA KONKURSO “HRISTO GOROVHRIMA” – 2022
INTERNACIA LITERATURA ESPERANTA 

KONKURSO

“HRISTO GOROVHRIMA” – 2022

Hristo Gorov – Hrima 

estis unu el la plej elstaraj 

bulgaraj esperantistoj, talenta 

Esperanta verkisto, poeto, 

tradukisto kaj publicisto. 

Bulgara EsperantoAsocio 

anoncas Internacian 

Esperantan Literaturan 

Konkurson. En la konkurso 

povos partopreni geesperantistoj el ĉiuj landoj.

La konkurso estos por rakonto kaj eseo.

Ĉiu aŭtoro rajtas partopreni per unu rakonto aŭ 

per unu eseo, originale verkitaj en Esperanto. La 

konkurso ne havas konkretan temon. La verkoj estu 

tajpitaj komputile kaj ĉiu aŭtoro nepre uzu Esperantan 

alfabeton per supersignoj. La aŭtoroj indiku sian 

sekson (inan aŭ viran). La verkoj estu subskribitaj per 

la vera nomo de la aŭtoro, estu plena poŝtadreso, 

telefono kaj interretadreso. La rakontoj kaj eseoj estu 

maksimume 3paĝaj, formato A4, la literoj estu Times 

New Roman  12 punktaj

La gajnintoj ricevos valorajn premiojn.

Bonvolu sendi viajn kontribuojn ĝis la 31a de 

oktobro 2022 al adreso: email: modest@abv.bg

mailto: modest@abv.bg
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Facilaj Rakontoj  sendis Jindřiška Drahotová, el Ĉeĥio
Instruo pri la vivo

Rete sendis al ni francaj amikoj en februaro 2005

Maljuna profesoro de la Nacia Lernejo de Publika 

Administrado estis iam komisiita por informi aron de 

komencantaj estraranoj de grandaj nordamerikaj 

kompanioj pri efikoplena planado de la tempo.

Por tiu ĉi lekcio, unu el kvin liaj laboraĵoj, li 

disponis nur unu horon por transigi sian lernoobjekton. 

Staranta antaŭ tiuj eminentuloj, kiuj estis pretaj noti 

ĉion, kion la eksperto instruus al ili, la maljuna 

profesoro malrapide rigardis unu post la alia kaj poste 

diris al ili: „Ni tuj eksperimentos!“

El sub la tablo, kiu apartigis lin de liaj lernatoj, la 

maljuna profesoro eligis grandegan vitran poton je pli 

da kvar litroj, kiun li delikate lokis antaŭ si. Li poste 

eligis ĉirkaŭ dekduon je ŝtonetoj preskaŭ tiel grandaj 

kiel tenisaj pilkoj kaj li delikate metis ilin unu post la alia 

en grandan poton. Kiam la poto estis plenplena kaj ne 

eblis almeti ŝtoneton plu, li malrapide rigardis siajn 

lernatojn kaj demandis al ili: „Ĉu tiu poto estas plena?“

Ĉiuj respondis: „Jes!“

Profesoro atendis dum kelkaj sekundoj kaj aldiris: 

„Ĉu vere?“

Tiam li denove kliniĝis kaj eligis el sub la tablo 

ujon plena je gruzo. Li zorge ŝutis tiun gruzon sur la 

grandajn ŝtonetojn kaj li poste brakmiksis la poton.

La pecoj da gruzo penetris inter ŝtonetoj ĝis la 

fundo de la poto. La maljuna profesoro denove rigardis 

sian aŭdantaron kaj ripetis sian demandon:“ Ĉu tiu 

poto estas plena?“

Tiufoje liaj brilaj lernantoj komencis kompreni lian 

artifikon. Unu el ili respondis: „Kredeble ne!“

„Bone!“ respondis la maljuna profesoro. Li denove 

kliniĝis kaj tiufoje eligis el sub la tablo sakon plenan da 

sablo. Li atente ŝutis sablon en la poton. La sablo 

plenigis la interspacojn inter la ŝtonetoj kaj la gruzo. Li 

denove demandis:

„Ĉu tiu poto estas plena?“

Ĉi tiufoje, senhezite kaj ĥore la brilaj lernatoj 

respondis: „Ne!“

„Bone!“ respondis la maljuna profesoro. Kaj kiel 

liaj prestiĝaj lernantoj antaŭvidis, li prenis la kruĉon, kiu 

estis sur la tablo kaj plenigis akvon en la poton. Poste li 

rigardis sian aron de aŭdantoj kaj demandis: „Kian 

grandan veraĵon demonstras al ni tiu eksperimento?“

Ne malsaĝulo, la plej aŭdaca el la lernantoj, 

pensante pri la temo de tiu lekcio, 

respondis: „Tio demonstras, ke kvankam 

oni opinias, ke la agendo estas tute 

okupita, se oni vere deziras, oni povas 

aldoni pli da rendevuoj, pli da farontaj 

aferoj.“

„Ne!“ respondis la maljuna profesoro. „Ne estas 

tio! Jen la granda veraĵo, kiun demonstras tiu 

eksperimento: Se oni ne unue enmetas la grandajn 

ŝtonetojn en la poton, oni poste neniam povos meti 

ĉiujn konsistaĵojn.“

Estiĝis silentego, ĉiu ekkonsciis la evidentecon de 

tiu diraĵo. Tiam la maljuna profesoro diris al ili: „Kiaj 

estas grandaj ŝtonetoj en via vivo? Via sano? Via 

familio? Viaj geamikoj? Plenumo de viaj revoj? Fari 

tion, kion vi ŝatas? Lerni? Defendi aferojn? Malstreĉi? 

Ne rapidi? Aŭ alio? Tio, kion estas necese memori, 

estas la graveco enmeti unue siajn grandajn ŝtonetojn 

en sian vivon, alie oni riskas ne sukcesi sian vivon. Se 

oni konsentas la unuaecon al la malgravaĵoj (la gruzo, 

la sablo), oni plenigos sian vivon per malgravaĵoj kaj 

oni ne plu havos sufiĉe da multvalora tempo por dediĉi 

al la gravaj elementoj de sia vivo. Vi ne forgesu 

demandi al vi mem: Kiaj estas gravaj grandaj ŝtonetoj 

en mia vivo? Vi poste enmetu ilin unue en vian poton 

(vivon).“

Per amika mangesto, la maljuna profesoro salutis 

aŭdantaron kaj malrapide eliris el la klasĉambro.

Dankon al aŭtoro!

o – o  o

Eraras tiuj, kiuj pensas, ke esti solaj por ili taŭgas 

 antikva proverbo

Unu patro superas centon da instruistoj  norvega 

proverbo

La plej magraj katoj vivas ĉe la plej riĉaj bienuloj  

sveda proverbo

Neniam oni povas diri kiel baldaŭ povas esti 

malfrue.

Diradi nur veron havas enormajn avantaĝojn, la 

homo ne devas memori kion kaj kie iam diris.

Fonto: Legolibreto 3 de  Jindřiška Drahotova


