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Turka Stelo

nro 082

oktobro 2022
La revueto de la turka esperantistaro

La Konsilio de Eŭropo kaj la Eŭropa Unio ekde 2011 

ĉiujare la 26‑an de septembro iniciatas la Eŭropan 

Tagon de Lingvoj. Multaj eventoj okazis ĉi jare en 

Eŭropaj landoj okaze de ĉi tiu tago, rigardu :

h ps://edl.ecml.at/Events/EventsDatabase/tabid/1772/

Default.aspx

Jen unu el la malmultaj okazoj por Eŭropaj 

esperantistoj, kiam informado pri Esperanto estas 

facile pravigebla. Esperantistoj, ĉefe instruistoj kaj 

gepatroj de lernejanoj, eble trovos sin en tiuj eventoj, 

sed sendepende de tio ni ĉiuj povas disvastigi rete aŭ 

papere la mallongan deklaron pretigitan de EEU kaj de 

la Eŭropa komisiono de UEA, kiun vi povas legi ĉi tie:

h ps://uea.org/vikio

Vi rajtas ŝanĝi la tekston laŭ via plaĉo kaj ankaŭ beligi 

ĝin per bildo. Gravas informi ĉiujn, ke Esperanto 

ekzistas kaj volas ludi sian rolon en Eŭropo.

En la 21‑a de septembro ni festis la Internacian Tagon 

de Paco. Jen parto el la mesa ĝo de UEA pri tiu tago:

La mondo bezonas novajn pacajn atestojn de registaroj 

kaj konfliktantaj partioj, kiuj montras ilian pretecon 

solvi konfliktojn kaj malakordojn per pacaj rimedoj, 

protekti civilulojn, kaj kunlabori por la ĝenerala 

bonfarto de la homaro.

Ili estas pasintaj festotagoj por ĉi tiu numero de nia 

revuo sed ili revenas ĉiujare. Do estu preparota.

En ĉi tiu numero de nia revuo vi trovos multajn 

interesajn legaĵojn:

* Vi trovos du humuraĵojn unu el Litovio kaj la alia el 

Uzbekio. 

* Vi trovos kvar felietonoj el kvar diversaj libroj aŭ 

rakontoj. Unu el Turkio, la alia el Litovio, la tria el 

Germanio, kaj la tria el Albanio. 

* Vi trovos tekston el Britio pri kiom facila estas 

Esperanto por la diversaj landoj sur tiu mondo. 

* Vi trovos interesan tekston pri monda kino fare de 

nia amiko el Turkio. 

* Vi trovos biografian tekston pri fama verkisto el 

Malto. 

* Vi trovos poezion el Serbio, rusio, germanio, 

Bulgario, Italio, Ukrainio, kaj Albanio.

* Vi trovos ŝercojn kaj krucvortenigmon. 

* Kaj vi trovos multajn aliajn interesajn legaĵojn el 

diversaj landoj por via legado.

Jen kiom internacia estas nia revuo!

Bonan legadon al ĉiuj !

SALUTON,

Vi rajtas ?an?i la tekston la? via pla?o kaj anka? beligi ?in per bildo.
https://uea.org/vikio
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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.
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Bedaŭrinde nuntempe okazas neniu kurso 

en Turkio.

Internacia Tago de Paco  Septembro 21a  

Eŭropa Tago de Lingvoj  Septembro 26a 
Justan multlingvismon en Eŭropo ni subtenas.

Lerni Esperanton en la baza lernejo faciligas la postan 

lernadon de aliaj eŭropaj lingvoj, kaj kontribuas al la 

atingado de la celoj de la eŭropa multlingva edukado. 

La metodo “Multlingva Akcelilo” sur la bazo de 

Esperanto estis la plej subtenata propono de la eŭropaj 

civitanoj en la cifereca platformo de la konferenco pri la 

estonteco de Eŭropo por la temo Edukado.

EU aŭskultu siajn civitanojn!

Renato Corsetti

mailto: vasilkadifeli@gmail.com
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(20220915)

Partoprenu 

seminarion en 

Nederlando pri 

mastrumado de organizoj

La Tutmonda Esperantista 

Junulara Organizo (TEJO) 

kunlabore kun la Konsilio de 

Eŭropo (KdE) organizas la 

internacian seminarion 

‘Mastrumado de Organizoj – 

Revivigo de junulara agado 

postpandemie’. La seminario 

donos la eblon al 12 junuloj de 

membroŝtatoj de Konsilio de...  [...]

(20220915)

Ni serĉas faciligantojn por 

seminario en Nederlando

La Tutmonda Esperantista 

Junulara Organizo (TEJO) 

kunlabore kun la Konsilio de 

Eŭropo (KdE) organizas la 

internacian seminarion 

‘Mastrumado de Organizoj – 

Revivigo de junulara agado 

postpandemie’. La seminario 

donos la eblon al 12 junuloj de 

membroŝtatoj de Konsilio de...  [...]

(20220830)

Konsulta fazo por novaj 

Erasmus+ projektoj: TEJO 

serĉas partnerojn

Nuntempe la estraro de TEJO 

pretigas proponojn por projektoj de 

la fonduso al Erasmus+. Ili estas 

plurcelaj: ni volas faciligi la 

renkontiĝadon, provizi interesajn 

trejnadojn por ni, junaj 

Esperantistoj, kaj ankaŭ ke tia 

lernado utilas por kaj nia 

movado...  [...]

Nro 1066 (20220915)

Mesaĝo de UEA 

okaze de la 

Internacia Tago de 

Paco, 21 septembro 

2022

Paco, la granda revo de la 

homaro. Ni ne ĉesu laŭte diri, ke ni 

bezonas pacon. Tion ni petu al ĉiuj 

registaroj de la mondo, tion ni faru 

en nia ĉiutaga vivo.   [...]

Nro 1065 (20220905)

Partoprenu en Duolingo

kunvenoj: nova agado de UEA 

kaj TEJO

Duolingo havas eblecon, kiun 

malmulte da homoj konas: la retajn 

kunvenojn. Se vi lernas 

Esperanton per Duolingo kaj volas 

plibonigi vian kapablon paroli en la 

lingvo, profitu de tiu ĉi nova agado 

de UEA kaj TEJO: ni okazigos 

paroligajn renkontiĝojn per la 

sistemo de Duolingo,    [...]

Nro 1064 (20220903)

Invitu ĝis la 15a de septembro 

KERsesion kadre de la 10a 

Tutmonda Ekzamentago

En la lasta semajnfino de 

novembro la KEREkzamena 

Centro de UEA kunlabore kun 

Edukado.net okazigos la 10an 

Tutmondan Ekzamentagon pri la 

Ekzamenoj laŭ la Komuna Eŭropa 

Referenckadro (KER). Ĉiuj aliaj 

estis sukcesaj aranĝoj, kiuj   [...]

Nro 1063 (20220830)

Alvoko al partopreno en la 74a 

okazigo de la Belartaj Konkursoj 

de UEA en 2023

“Geamikoj, rilate al la kvanto da 

konkursaĵoj ricevitaj pro la 73a 

okazigo de la Belartaj Konkursoj 

(BK) en 2022, ilia nombro plenigas 

nin de ĝojo”, diras Miguel Gutiérrez 

Adúriz, Sekretario de la Belartaj 

Konkursoj de UEA. “Temas ja pri la 

dua plej alta   [...]

Libro

Mi ĝojas kun la libroj

kiam ili venas al mi

kaj diras multajn aĵojn

kion mi ne konas.

Mi lernas kun la libroj

mi ĝojas kun ili

ĉar la libroj estas

miaj karaj amikoj.

Ili neniam trompas min

mi zorgas ilin

kiel miajn filojn

kaj ili nutras min

kiel patrino.

Mi ĉiam ĝojas kun la librojn

sed,kelkefojoj,ankaŭ,

mi ploras kun ili

ĉar ili rakontas al mi

dolorajn aĵojn.

Mi amas miajn librojn

mi partoprenas ĝiajn historiojn,

ĝiajn rakontojn,

kaj mi sonĝas kun ili.

Mi amas la librojn!...

poemo de 

J.Drahotová Livia Barth

argentinino el suda Ameriko

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/Mesagxo-de-UEA-okaze-de-la-Internacia-Tago-de-Paco-21-septembro-2022
https://uea.org/aktuale/komunikoj/2022/Partoprenu-en-Duolingo-kunvenoj-nova-agado-de-UEA-kaj-TEJO
https://uea.org/aktuale/komunikoj/2022/Invitu-gxis-la-15-a-de-septembro-KER-sesion-kadre-de-la-10-a-Tutmonda-Ekzamentago
https://uea.org/aktuale/komunikoj/2022/Alvoko-al-partopreno-en-la-74-a-okazigo-de-la-Belartaj-Konkursoj-de-UEA-en-2023
https://www.tejo.org/en/partoprenu-seminarion-mastrumado-de-organizoj/
https://www.tejo.org/en/alvoko-mastrumado-de-organizoj/
https://www.tejo.org/en/konsulta-fazo-por-novaj-erasmus-projektoj-tejo-sercas-partnerojn/
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
Koran dankon karaj.

ĜLa revuo aspektas tre bele. 

Mi sendis ĝin ankaŭ al Giorgia. 

Fartu tre bone, 

Alessandra Madella el Italio

Kara amiko, 

Mi bonorde ricevis "Turkan Stelon" kaj mi 

kore dankas al vi pro la aperigo de la informo 

pri la Konkurso "Hristo Gorov". 

Kore via,

Georgi Mihalkov el Bulgario

Dankojn kara pro la riĉenhava nova 

eldonaĵo.

Mi estas tre dankema legi ĝin.

Gartulojn al ĉiuj kontribuantoj.

Adri Pásztor el Hungario

Saluton kaj koran dankon.

Kiel kutime temas pri tre bunta revuo.

Ĝojigas min legi pri nuboj ĉar kiam mi atingis 

Latvion, mirigis min la nuboj. Ili ŝajne oferis 

spektaklon tridimensia. Tamen  kiam mi fotis ilin cele 

memori tiun mirindaĵon, la rezulto similis al la kutima 

aspekto de nuboj.

Franciska Toubale el Aŭstralio

Salutojn karaj. 

Mi ne ĉesas montri mian admiron kaj 

dankemon pri via sindediĉo prepari kaj 

kompili ĉi tian revuon, tiomkoloran kaj 

tiomklaran krom agrablan. Certe aliaj samopinias.

Ĉiuj artikoloj kaj poemoj estas ĉiam interesaj pro iliaj 

temoj, sed plej interesaj por mi persone estas tiuj pri la 

historio de Esperanto kaj pri mortintaj aŭtoroj tre 

konataj pro siaj kuraĝigiloj antaŭenpuŝi la idealon de 

Zamenhof. 

La "nova sento" kaj la "forta voko" ankoraŭ valoras kaj 

neniam laciĝintaj en ĉi "mond' eterne militanta".Eble mi 

aperas "malmoderna", tamen...

Kuraĝigante vin kaj aliajn daŭrigi vian penadon, ankaŭ 

mi klopodas foje inventi ian verkaĵon por la revuo.

Dankon pro via akcepto.

Sincere,

Carmel Mallia el Malto

Estimata, 

mi elkore dankas al vi pro la sendita lasta 

numero (#81) de Turka Stelo. Ĝi kiel kutime 

imponas. Mi nur hodiaū komencis legi ĝin, 

čar ĝis nun mi estis ege okupita.  

Nia Esperanto klubo "Horizonto" en urbo Jurbarkas 

ĉijare festas 50jaran jubileon. Mi estis unu el la 

organizintoj de la festo, pro tio havis multajn zorgojn. 

La festo okazis la 10an de septembro kaj sukcesis 

bone. 

Nun mi revenis al normala vivo kaj plu okupiĝos pri 

verkado.

Amike via, 

Laimundas Abromas el Litovio

Hajkoj verkis kaj sendis Jandranka Miriĉ

Vento en betul`.

Susuras foliaro.

Ĝojas birdaro!.

 

Oriente sun`

dentohava.Frostiĝas

tremanta herbej`.

 

Ŝanĝiĝas veter`.

Iom post iom suno

venkonte brilos!

Multkolora val`.

Agrablas la florbedoj!

Abeloj zumas!

 

Super altaĵo

Suno lante kaj ore

Jen, sunsubiras.

 

Pala luneto

aperonta malantaŭ

griza nubaro!.

verkis kaj sendis

Jandranka Miriĉ

el Serbio
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TEMPO SIGELITA verkis kaj sendis Konuralp Sunal el Turkio
"ORCA" LA MURDISTO BALENO (1977)

u la murditso estas la specio “Orca Orcinus”? 

(La oceanografiistino en la filmo diras, ke la 

romianoj nomis ĉi tiun grandan balenon “Orca 

Orcinus” aŭ "la alportanto de morto") Aŭ ĉu la vera 

murdisto estas la fiŝkaptisto Nolan? Ĉi tiu estas la plej 

sukcesa aspekto de la filmo kaj de la scenaro: ni igas 

al ni fari ĉi tiun demandon malkaŝante la internajn 

kontraŭdirojn de la herooj ĝuste tiel, kiel en la ŝekspiraj 

tragedioj. Eble la paralelo desegnita inter la akcidento, 

kiun travivis Nolan iam en sia pasinteco kaj la perdo de 

la ino de la murdisto baleno en la filmo ŝajnas iomete 

superfortiga al iuj. Sed ĝi estas grava elemento en la 

integreco de la temo kaj tio bone taŭgas.

Unue, ni vidas, ke li senkonscie mortigas la inan 

balenon kaj ŝian embrion pro avideco al profito. Li 

poste bedaŭras kaj ĵetas la bebon en la maron, sed 

estas tro malfrue. La maskla baleno, kies ino estis 

ĉasata, ploras, krias, vokas kaj ekagas por venĝo. En 

la filmo, la sonarsonoj de orcinoj, ilia kolektiva konduto 

kaj voĉoj, kongruas tre bone kun la majstra konponaĵo 

de Ennio Morricone. Jes Nolan faris eraron. Nolan, 

kiun ni vidas kiel senkompata, malĝentila kaj senscia 

fiŝkaptisto, estas fakte viro kun mola koro. Sed 

kvankam li ĵetas la inon el la boato en la maron, iom 

poste la ina "orca" mortas kaj la tragedio komenciĝas. 

La okazaĵoj estas ekigitaj pro la kulpo de la heroo. La 

voĉo de Rachel en la fono estas tiu, kiu rivelas la 

okazaĵojn al ni. Rachel estas fakulo pri balenomamuloj 

kaj orcinoj. Ŝi komence ĉefe estas kontraŭ Nolan. Ŝi 

konstante kritikas lin rilate al balenoj kaj invitas lin al 

respondeco. Ŝi avertas, ke la baleno aŭ "Orca" venĝos 

kaj ke tiuj mamuloj estas same 

inteligentaj kaj sentemaj estaĵoj kiel 

homoj.

"Orca", aliflanke, komencas venĝan 

agon ekde la nokto, kiam ŝia ino estis 

harpunita fare de Nolan, pendigita sur la 

boato sed poste liberigita, tamen vane, en la akvon. 

Tiunokte, ĝi unue frakasas Novak’on, la amikon de 

Nolan, la majstran fiŝkaptiston. Tiam ĝi atakas la 

urbeton, la boatojn, la kajojn. Ĝi detruas ilin unu post la 

alia, kaj eĉ kaŭzas fajron. Ĝi deŝiras la gipsitan kruron 

de Annie. Sed dum ĝi faras ĉion ĉi, ni ne malamikiĝas 

al ĝi, kaj kontraŭe ni simpatias kaj kompatas ĝin. 

Precipe tiam, kiam ĝi elŝovas la kapon el la akvo, kaj 

rigardas al Nolan kun dolorplenaj okuloj!.. Ĝi perdis 

sian inon kaj sian bebon! Nolan ankaŭ perdis sian 

edzinon kaj filon antaŭ jaroj en trafikakcidento pro ebria 

ŝoforo. Ĉiuj ĉi tiuj detruoj kaj la reago de la fiŝkaptistoj 

en la vilaĝo, kaj de la indiano Umilak, kiu estas preskaŭ 

tragedioprofeto kaj kies prapatroj konis tiujn balenojn, 

premas Nolak’on al unu ago: mortigi la "Orca"n.

Nolan ne estas kapitano Ahab. Li havas neniun 

ambicion postkuri Moby Dick’on pro venĝo. Post la 

tago kiam li mortigis la inan "orca"n, li kondutas kun 

iomete cinika kaj indiferenta sinteno kontraŭ Rachel kaj 

la aliaj, sed sekrete traktas sian konsciencon. Post la 

diservo de la eklezia pastro en la funebro de Novak, 

kies korpo estis enterigita en la akvoj, li demandas al la 

pastro: “Patro, estas io, kion mi volis demandi... Ĉu 

eblas peki kontraŭ besto?”

La pastro respondas: “Vi povas peki eĉ kontraŭ 

ununura herbo. Fakte, ĉiuj pekoj estas faritaj kontraŭ ni 

mem.”

La padoj de sorto de "Orca" kaj Nolan  unu besto 

kaj unu homo  interkruciĝas. Sed Nolan ne povis venĝi 

kontraŭ tiu ebria ŝoforo. Ni ne scias ĉu tiu viro estis 

punita aŭ ne. Ni scias nur, ke Nolan sentas sin kulpa 

kontraŭ la baleno kaj vidas sin mem kiel la "ebria 

ŝoforo" ...

Rachel sidas apud la kadavro de la ina baleno sur >30

Ĉ
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Mia nomo estas Ruĝo romano de Orhan Pamuk

6. MI ESTAS ORHAN

igro demandis : “Ĉu ili vere mortigis lin?” 

Ĉi tiu Nigro estis alta, maldika kaj iom 

timiga. Mi promenis al ili, kie ili sidis parolante 

en la laborejo en la dua etaĝa kun la blua pordo, kiam 

mia avo diris: "Eble ili faris tion." Tiam li ekvidis min. 

"Kion vi faras ĉi tie?"

Li rigardis min tiel, ke mi grimpis sur siajn genuojn 

sen respondi. Sed li tuj metis min sur la planko.

“Kisu la manon de Nigro,” li diris.

Mi kisis la malantaŭon de lia mano kaj metis ĝin 

sur mia frunto. Ĝi estis senodora.

"Li estas ĉarma," Nigro diris kaj kisis min sur mia 

vango. "Iam li fariĝos brava junulo."

"Ĉi tiu estas Orhan, li estas ses jaraĝa. Estas 

ankaŭ alia pli maljuna, Ŝevket, kiu estas sep jaraĝa. 

Tiu estas tre obstina infano."

"Mi reiris al la malnova strato en Aksaraj," diris 

Nigro. "Estis malvarme, ĉio estis kovrita per neĝo kaj 

glacio. Sed ŝajne nenio ŝanĝiĝis."

"Ve! Ĉio ŝanĝiĝis, ĉio malboniĝis," diris mia avo. 

"Ĉio tre malboniĝis." Li turnis sin al mi. "Kie estas via 

granda frato?"

"Li estas apud la majstro."

“Do, kial vi estas ĉi tie?”

“La majstro diris al mi: bona laboro, nun vi povas 

foriiri.”

"Ĉu vi venis sole? " demandis mia avo. "Vin 

devus akompani via granda frato." Poste  li diris al 

Nigro: "Estas bindisto al kiun ili iras du foje semajne 

post la Koranlernejo, ili estas 

metillernantoj, ili lernas la arton bindi 

librojn.”

"Ĉu vi ŝatas fari ilustraĵojn kiel via 

avo?" Demandis Nigro.

Mi respondis nenion al li.

"Bone," diris mia avo. "Iru nun kaj lasu nin solaj."

La varmego de la malferma fajrujo, kiu varmigis la 

ĉambron estis tiel bela, ke mi ne volis foriri. Flarante la 

odoron de farbo kaj gluo, mi staris ankoraŭ dum  unu 

momento. Odoris ankaŭ kafo.

"Ĉu ilustri en alia maniero, estas vidi en alia 

maniero?” mia avo komencis sian parolon. "Pro tio oni 

murdis la kompatindan origiston kvankam li origis 

ilustraĵojn en malnova maniero. Mi eĉ ne certas se li 

estis murdita, li estas mankanta. Ili estis ilustrantaj 

libron de festoj por nia sultano, sub la estrado de nia 

majstro, la ĉefilustristo Osman.  Ĉiuj miniaturistoj 

laboras en siaj hejmoj. Majstro Osman estas en la 

laborejo. Mi volas, ke vi unue iru tien kaj vidi ĉion per 

viaj propraj okuloj. Mi timas, ke la aliaj miniaturistoj 

eble kverelis inter si kaj jam unu mortigis la alian. 

“Papilio”, “Olivo”, “Cikonio” estas la nomoj, kiujn 

majstro ĉeforigisto Osman donis al ili antaŭ longaj 

jaroj... Vi poste povas iri al liaj hejmoj por vidi iliajn 

laborojn.”

Anstataŭ iri suben en la ŝtuparo, mi turniĝis kaj 

iris reen. Estis bruo kiu venis de la apuda ĉambro kun 

la enkonstruita ŝranko, kaj kie Hajrije ¹ dormis nokte. Mi 

eniris la ĉambron. Tamen en ĝi mi ne trovis Hajrije’n, 

sed mian patrinon. Ŝi embrasiĝis vidante min. Ŝia 

korpo estis duone en la ŝranko.

“Kie vi estis?” ŝi demandis al mi.

Sed ŝi ja sciis, kie mi estis. En la malantaŭo de la 

ŝranko estis truo, tra kiu oni povus vidi la laborĉambron 

de mia avo, kaj se la pordo de tiu ĉambro estis 

malfremita, oni povus vidi la larĝan koridoron kaj la 

dormoĉambron de mia avo, certe se ĝia pordo ankaŭ 

estas malfermita.

"Mi estis kun mia avo," mi diris. "Patrino, kion vi 

faras ĉi tie?"

"Ĉu mi ne diris al vi, ke via avo havis gaston kaj, 

ke vi ne devas ĝeni ilin?" Ŝi riproĉis min, sed ne tre 

laŭte, ĉar ŝi ne volis, ke la gasto aŭdu. "Kion ili faras?" 

ŝi demandis poste, per dolĉa voĉo.

"Ili estis sidiĝantaj. Sed tamen ne kun la farboj. 

Mia avo estis parolanta, kaj la alia aŭskultis. "

"Kiel li estis sidanta?"

Mi faliĝis sur la plankon kaj imitis la gasto: "Mi 

estas tre serioza viro nun, patrino, rigardu min; mi 

aŭskultas mian avon kun krucitaj brovoj, same tiel, kiel 

N
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oni faras aŭskultante recitadon de naskiĝgloraĵo. Mi 

svingas mian kapon tre serioze ĝuste tiel, kiel tiu 

gasto,."

"Iru malsupren," mia patrino diris, "kaj alvoku 

Hajrijen. Tuj."

Ŝi sidiĝis kaj komencis skribi sur malgranda peco 

de papero sur la skribo tabulo kiun ŝi prenis sur la 

genuoj.

“Patrino, kion vi skribas?”

“Ĉu mi ne diris al vi, ke vi tuj iru suben por alvoki 

Hajrijen?”

“Mi iris suben al la kuirejo. Mi vidis ke mia frato, 

Ŝevket ² jam revenis kaj Hajrije jam metis antaŭ li 

teleron de pilafo kiu estis kuirita por la gasto.

"Perfidulo," mia frato diris. "Vi foriris kaj lasis min 

kun la majstro. Mi mem faris ĉiujn faldaĵojn por la 

bindigo. Miaj fingroj estas kontuzitaj kaj purpuraj. "

“Hajrije mia patrino vokas vin.”

"Kiam mi finos mian manĝon, mi forte batos vin," 

mia frato diris. "Vi repagos vian mallaboremon kaj 

perfidon."

Kiam Hajrije foriris, jam antaŭ ol mia frato finis 

sian pilafon, stariĝis kaj venis sur min kun minaco. Mi 

ne povis eskapi ĝustatempe. Li kaptis mian brakon ĉe 

la pojno kaj komencis tordi ĝin.

“Haltu, Ŝevket, ne faru tion, vi dolorigas min.”

"Ĉu vi ankoraŭfoje neglektos viajn devojn kaj 

forlasos vian laboron?"

“Ne, mi neniam forlasos ĝin.”

“Ĵuru pri tio.”

“Mi ĵuras.”

“Ĵuru  sur la Korano.”

“... sur la Korano.”

Sed li ne lasis mian brakon. Li trenis min al la 

granda kupra pleto, kiun ni uzis kiel tablon por 

manĝado kaj devigis min genuigi sur la genuoj. Li estis 

sufiĉe forta por manĝi sian pilafon dum li daŭre tordis 

mian brakon.

"Ĉesu turmenti vian fraton, tirano," diris Hajrije. Ŝi 

jam kovris sian kapon kaj ŝi estis iranta eksteren. 

"Lasu lin."

"Atentu pri viaj propraj aferoj, sklavino," mia frato 

diris. Li ankoraŭ estis tordanta mian brakon "Kien vi 

iras?"

“Mi aĉetos citronojn,” Hajrije diris.

"Vi estas mensoganto," mia frato diris. "La ŝranko 

estas plena je citronoj."

Ĉar li malaltigis la premon sur mia brako, mi 

subite sukcesis savi min, kaj donis piedbaton al li, mi 

tenis la kandelingon, sed li alsaltis sur min kaj batis 

min, kiam falis la kupra pleto.

"Vi malbenitoj de Dio!" mia patrino diris. Ŝi tenis 

ŝian voĉon mallaŭte ĉar ŝi ne volis ke la gasto aŭdu 

ŝin. Kiel ŝi pasis antaŭ la malfermita pordo de la 

laborejo kaj tra la koridoro por malsupreniri sen vidita 

de Nigro? 

Ŝi apartigis nin. "Vi kalumnias la homon, vi, 

bastardoj!”

"Orhan mensogis al la majstro bindisto," diris 

Ŝevket. "Li lasis min tien por ke mi faru la tutan 

laboron."

“Ŝŝ!” diris mia patrino, vangoprapante lin.

Ŝi batis lin milde. Mia frato ne ploris. "Mi volas 

mian patron," li diris. "Kiam li revenos li elingigos la 

ruĝan glavon de onklo Hasan ³ kaj ni tuj iros reen kun 

onklo Hasan."

"Silentu!" diris mia patrino. Ŝi subite tiel koleriĝis, 

ke ŝi kaptis la brakon de Ŝevket kaj trenis lin tra la 

kuirejo ĝis la ĉambro en la fora ombra flanko de la 

korto. Mi sekvis ilin. Mia patrino malfermis la pordon. 

Kiam ŝi vidis min, ŝi diris: "Eniru, ambaŭ vi!"

"Sed mi faris nenion," mi diris. Tamen mi eniris 

ĉiuokaze. Mia patrino fermis la pordon malantaŭ ni. 

Kvankam ĝi ne estis nigra mallumo en la ĉambro  ia 

malforta lumo estis eniranta tra la spaco inter la ŝutroj, 

kiuj alfrontis la granatarbon en la korto  mi ege timis.

"Malfermu la pordon, Panjo," mi diris. "Mi 

malvarmiĝis."

"Ĉesu la ploradon, vi malkuraĝulo," Ŝevket diris. 

"Ŝi baldaŭ malfermos ĝin."

Mia patrino malfermis la pordon. "Ĉu vi kondutos 

bone ĝis la vizitanto foriros?" Ŝi diris. "Bone tiam, vi 

sidiĝu en la kuirejo apud la forno ĝis Nigro petos 

permeson foriri, kaj vi ne iros supren ĝis tiam, ĉu vi 

komprenas?"

"Ni enuos tie," Ŝevket diris. "Kien iris Hajrije?"

"Ĉesu malhelpi ĉiun, vi troe faras tion," mia 

patrino diris.

Ni aŭdis mallaŭtan blekon de unu el la ĉevaloj en 

la stalo. La ĉevalo blekis denove. Ĉi tiu ne estis la 

ĉevalo de la avo, ĝi estis tiu de Nigro. Ni ĝojis kvazaŭ 

ĝi estis foira tago aŭ mateno de religia festotago. Mia 

patrino ridetis,  kvazaŭ ŝi volis, ke ni ankaŭ ridetu. Ŝi 

faris du paŝojn antaŭen kaj malfermis la pordon de la 

stalo.

“Drrsss," ŝi diris al la interno de la stalo.

Ŝi turnis sin kaj gvidis nin en la grasoodorantan 

kaj musoplenan kuirejon de Hajrije. Ŝi devigis nin sidi 

kaj diris:  "Vi eĉ ne konsideru ekstari kaj eliri la kuriejon 

ĝis la gasto foriros. Kaj ne kverelu unu kun la alia, alie 

homoj pensos, ke vi estas dorlotitaj kaj grumblantaj 

infanoj. "

"Patrino," mi diris al ŝi antaŭ ol ŝi fermis la kuirejan 

pordon. "Mi volas diri ion, Panjo: oni mortigis la 

origiston de mia avo."

________
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¹ “Hajrije” (originale: Hayriye) virina nomo

² “Ŝevket “ (originale: Şevket) vira nomo

³ “Hasan” vira nomo

(daŭrigota)

tradukis Vasil Kadifeli el Turkio

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

tradukis kaj sendis
Antanas Vaitkevičius el Litovio

18. Liberigo de Fazeolino 

kvidinte la amikojn, Fazeolino paliĝis, faligis la 

sitelon el la manoj kaj apogis sin al la putvando. 

Pizo fluge kuris helpi ŝin.

 Mi pensis, ke vi forgesis min,  ŝi diris.

 Ni ne forgesis,  ĉirkaŭbrakis ŝin Glano. – Nur ni 

havis tro multe da propraj kaj fremdaj klopodoj.

Kaj Pizeto tiel ekscitiĝis, ke entute perdis la 

kapablon paroli. Li nur karesis manon de Fazeolino, 

balbutis ion kaj tute nemotivece diris:

  Jen mia frunto, kiun vi kuracis, jam plene 

resaniĝis kaj la cikatro estas tia eta, eta...

Fazeolino ridetis.

 Kaj ĉu vi daŭras verki versaĵojn kaj labori en 

tutmondaj revuoj?

Pro honto Pizo troverdiĝis, turnis sin for kaj 

murmuretis:

 Ĉiaj strangaĵoj okazas dum vivo,  kaj tuj aldonis: 

 Ni urĝu, mikrotoj ĉiumomente povas elpuŝi la pordon.

 Ĉu vi estas persekutataj? – ektimiĝis Fazeolino. 

– Tage ni ne sukcesos fuĝi. Ni devas atendi la nokton. 

Vi ne povas imagi, kiom da kanajloj kaj perfidantoj 

estas en ĉi urbo. 

 Ni ne povas perdi eĉ unu minuton.

 Mi kaŝos vin bone.Ĉi tiu domo, baseno kaj 

ĝardeno apartenas al la komandanto de la urbo 

Putoro, do neniu aŭdacos serĉi vin ĉi tie. 

Fazeolino kovris la amikojn per barelo, kaj ŝi mem 

daŭre ĉerpis akvon, kiel antaŭe.

Kiam la pordo kun bruego dehokiĝis, mikrotoj 

amase penetris en la korton kaj atakis Fazeolinon:

 Kie estas tiuj komplotistoj?

 Ili flugsaltis trans la barilo de la ĝardeno, kaj nur  

tiom mi vidis ilin.

 Vi mensogas! Vi kaŝis ilin!

 Ja mi estas katenigita al la puto.

 Jes, vero estas vero, konsentis la mikrotoj kaj 

eklevis unuj aliajn trans la barilon.

Mallumiĝis. En la urbo regis mallumo kiel en poŝo 

de avarulo, ĉar dekdu liberigitaj lampiroj dumtage tiom 

penlaboris, ke en Granda Mi ne postrestis eĉ unu 

lumiganto, alkroĉita al fosto. 

Ekzakte dum meznokto Fazeolino lasis la amikojn 

el sub la barelo kaj petis ke ili rompu la katenon  for de 

ŝia gambo kaj poste la triopo kaŝe profundiĝis en la 

ĝardenon.

 Mi nenion vidas,  palpserĉante kaj 

falante transkape, ĝemis Pizo. – Ia eta 

kandeleto tre taŭgus.

  Kion vi parolas? – manŝtopis lian 

buŝon Fazeolino. – Eĉ ne pensu pri tio. La 

korto estas plena da mikrotoj. Iru en ĉi tiun subterejon, 

kie vi estas atendataj jam por tuta tago.

Glano piedpalpis ian ŝtuparon kaj singarde 

ekpaŝis malsupren. Pizo tro urĝis, glitfalis, kaj faliginte 

sian amikon tute senkonscie ruliĝis suben. Tie subite 

ekbrilis blindiga lumo. En la niĉo de ŝtona muro staris 

Lampiro kaj, preninte lumigilon el sub sia flugilo, 

lumigis la vojon por la amikoj.

 Saluton,  diris al li Pizo,  palpante dolorajn 

lokojn sur la korpo. – Kiel vi trafis sin ĉi tie?

Eksciinte, ke vi estas persekutataj, mi pensis, ke 

nokte vi bezonos mian helpon.

Nemalŝparante tempon, la amikoj rapidis foren. 

Antaŭe de la vico, firme premante la pafilon, iris Glano, 

kaj Pizeto lamiris la lasta , post si tirante pezan rastilon 

por glatigi la piedsignojn en la mola subtera grundo.

Subite Glano nedecideme haltiĝis. La subtero 

disiĝis en du branĉojn.

 Tage mi inspektis ĉion,  eksplikis unu Lampiro. 

– La maldekstra direktas al la palaco de Putoro, kaj la 

dua – al la rando de la urbo.

La amikoj sidiĝis por konsiliĝi. Ĉiuj diris, ke estas 

urĝinda, kaj senprokraste fuĝinda el la ĉefurbo de tiu 

terura Lando de Malvirtoj. Nur Glano kontraŭis:

 Ni devas eluzi la ŝancon por rekompenci al tiu 

kanajlo Putoro. Krome estas tute dezirebla ekscii pri 

iliaj planoj.

 Ŝovante sin en danĝerojn senbezone, ni ree 

enkaptiliĝos,  ne konsentis Pizo.

 Tiuokaze vi sidiĝu kaj mi iros sola.

Neniu volis atendi. Ĉiuj turnis maldekstren, 

surpaŝis la ŝtuparon kaj alpuŝiĝis al pordo ĉirkaŭforĝita 

per fero. Tra ĝi la amikoj trafis la dormoĉambron de 

Putoro. La subtero finiĝis sub la vasta lito de la 

komandanto.

Tute neatendite en la ĉambro ekflagris pala lumo 

de kandelo. Lampiro subflugiligis sian lanternon kaj 

rigidiĝis kvazaŭ morta. Atendinte por eta tempo, Glano 

silente ŝteliris  al la pordo kaj, starinte sur piedfingroj, 

rigardis tra ŝlosiltruon. Li kovriĝis per malvarma ŝvito: 

E
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ĉe la tablo sidis Putoro,  Neĝmustelo, Ratego kaj Rato. 

Ili interparolis.

 Ili estas nepre kaptindaj,  ekparolis Ratego. – 

Pro la sola vorto, komencanta per k, ili meritas 

forprenon de iliaj potkapoj.

 Ne sufiĉas ilin senhaŭtigi,  alparolis 

Neĝmustelo.  Jen legu la plendon de Strobilo, la 

raporton de Kreno, la mesaĝon de la konsilanto de la 

Reĝlando de Faboj kaj vi komprenos, kiaj teruraj 

krimuloj kaj ribeluloj ili estas.

 Mi ne komprenas, kiel ili povis trafi nian urbon,  

murmuretis Putoro.

 Via nobleco, la gardistoj malsupreniginte siajn 

nazojn, ekvidis truojn en la fundamentoj de la urba 

muro.

 Mensogo! Tra niaj muroj neniu kapablas nek sin 

ŝovi, nek tragrimpi,  konsentis Neĝmustelo.  Ili estis 

surterigitaj el aviadilo. 

 Genia penso! – konsentis Neĝmustelo. – Vere 

geniega. Ja ili estis pafsenditaj al la Luno. Kion vi 

opinias pri tiuj du eksterlandanoj, estimatega Leono?

Putoro longe sulkiĝis, pritraktadis ĉion silente, 

murmuris ion subnaze kaj finfine diris:

 Kio estas Glano? Mi opinias, ke li ne estas 

kokino.

 Absolute trafe, hura! Vi ankoraŭ ne estis 

malferminta la buŝon, kaj mi jam konis, ke vi diros 

nerompeblan veron, brava Leono,  sin lekis 

Neĝmustelo kaj per sia vosto purigis polvon de sur 

Putoro.

 Mi petus detektivon Arktion kaj spionon Bidenon 

por helpi min,  diris Ratego.

 Invitu ilin. 

La ĉambron eniris du taŭziĝintaj tipoj. Ĉe la 

vestaĵoj de Bideno pendis du hokoj kaj ĉe tiuj de Arktio 

– cent du kroĉiletoj.

 Kiam mi kroĝiĉas al iu, tiu tutan sian vivon ne 

forskuiĝas,  deklaris Arktio. – Tute facile mi alkroĉiĝas 

eĉ al Leona vosto.

 Kaj iam mi estis alkroĉiĝinta al la vilo de Urso,  

ne cedis al li Bideno,  kaj mi konas, ke lia edzino estas 

Ursino.

 Ĉi tiuj ne taŭgas,  decidis Putoro. – Ni devas 

sendi al tiuj ribeluloj tian spionon, ke ili mem alkroĉiĝu 

al li.

 Tiuokaze ni devas inviti Le...

Glano ne ĝisaŭdis la finon. Koleriĝinta Pizo tiretis 

lin for de la ŝlosila truo kaj ekinsultis:

 Kial vi sola deziras ĉion koni?

 Tial, ke ili konsiliĝas, kiel ni estas kaptindaj.

 Kiu estas ili?

 Komandanto Putoro, estro de gardistaro 

Neĝmustelo, juĝisto Ratego kaj ekzekutisto Rato.

 Tiam... tiam vi mem ĉion prizorgu,  ektimiĝis 

Pizo, neniel sukcesante glatigi siajn starintajn harojn.

Glano rerigardis tra la trueto, sed jam estis 

malfrue. La sekreta agento eliris kaj fermis la pordon.

 Nu, kion vi opinias? – Arktio demandis Putoron.

 Tiu rimedo estas pli serioza. Sed ĝi sola ne 

sufiĉas. Starigu po unu sekretan agenton sur ĉiu vojo. 

Krome  dispendigu anoncojn, ke por iliaj kapoj estos 

pagata tiom da mono, kiom ili pezas. Mi opinias, ke 

neposedante kurbajn nazetoj, la ribeluloj certe falos en 

niajn manojn. La interkonsiliĝo estas finita.

 Mi ne eltenos kaj pafos,  Glano celis, tamen 

Pizo kaptis la pafilon kaj rezistis.

 Vi ne rajtas riski la vivojn de viaj amikoj. 

 Vi pravas,  konsentis Glano kaj ĉiuj revenis al la 

subterejo.

Ĉi foje ili interkonsiliĝis pli longe.

 Putoro ordonis sidigi po unu tre sekretan 

agenton sur ĉiu vojo,  parolis Glano.

 Sed vi estas stranga,  refutis Pizo. – Kial ili 

konos, laŭ kiu vojo ni rajdos? Eble ni fuĝos nazdirekte, 

sen ia vojo, tra herbejoj, he?

La amikoj subtenis lin.

 Multego da oro estas promesita por niaj kapoj.

 Unue oni devas havi ilin kaj nur poste vendadi,  

ree venkis la disputon la plejmulto.

 Sen kurbaj nazoj ni ne eliros el la urbo. Pensu, 

kio estas farenda.

Ĉiuj apogis kapojn permane kaj ekcerbumis.

 Hura, mi pripensis! – subite salte ekstaris Pizo. – 

Ne, pardonu, tio ne efikos,  li pacience residiĝis kaj 

recerbumis.

Post iom da tempo Glano demandis Fazeolinon:

 Ĉu en ĉi ĝardeno kreskas almenaŭ unu acero?

 Eĉ du,  respondis tiu.

 Tiam ni estas savitaj. El la aceraj semflugiloj oni 

povas fari tiajn nazojn , ke al ni envios eĉ la plej granda 

fierulo de la urbo.

Akompanata de Fazeolino, Glano grimpis el la 

subtero kaj singarde iris al Acero.

 Saluton, onklo,  silente diris li.

 Saluton, saluton,  per la voĉo de frostigita gorĝo 

knaris la maljunulo. – Kion vi bezonas de mi? 

Glano rakontis al li pri ĉiuj siaj malfeliĉoj kaj 

aldonis:

 Estas nenia alia elembarasiĝo.

 Kvankam mi ne estas via onklo, sed mi helpos 

vin el la malfeliĉo, mi donos al vi kelkajn semflugilojn, 

tamen post uzado ne forĵetu ilin en rubejon, sed 

enterigu, por ke novaj arboj elkresku tie.

La kverkido kolektis plenbrakon da Aceraj 

semflugiloj, bele dankis lin kaj petis:

 Se iam sur vian branĉon eksidos ia birdeto
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kantemulo, vi estu bona, transdonu miajn bondezirojn 

al mia paĉjo, kaj diru al mia amiko Pasero, ke mi tre 

sopiras pri la hejmo. Kaj se por li ne estos malfacile, 

liberigu li nin el tiu terura lando. Ne por si mem... Mia 

vorto de honoro... Por miaj amikoj mi petas, ke li penu.

 Bone, frato, bone,  krakis Acero. – Nur ne 

forgesu mian peton.

Glano senprokraste revenis kun plenbrako da 

semflugiloj kaj ekgluigis falsajn nazojn al siaj amikoj.

 Nu, kiel vi ŝatas? – demandis li Pizon.

 Pro tia malgracia nazo, mi ne povas rekte teni 

mian kapon,  plendis Rapiduleto, pikante la muron per 

la semflugilo

 Alkutimiĝu. Ĉi tio estas pli komplika ol via 

transkapa ruliĝo,  diris Glano kaj ekiris antaŭe de la 

vico.

La subtero finiĝis je la orienta pordego de la urbo. 

La amikoj elkaviĝis, dankis Lampiron kaj kuraĝe iris al 

la mikrota gardistaro.

 Haltu! Kiu iras?

 La Bravaj Leonoj.

 Sed viaj piedoj ne estas konvenaj,  dubis unu 

gardisto, timante levi siajn okulojn for de grundo.

 Ho, bravaj Putoroj, ho estontaj Tigroj,  komencis 

Glano per la ĵargono de kurbnazuloj. – Vi nur rigardu 

niajn nazojn. Ili ne estas ordinaraj, ili estas moveblaj. 

Tio estas la lasta invento de marsanoj. Se vi deziras, 

mi al vi donacos po kelk da ili.

Kvankam la ordono devigis ilin rigardi nur sub siaj 

piedoj, la mikrotoj ne sukcesis kontraŭstari la 

interesiĝon pri la transnuba novaĵo kaj ili levis la 

okulojn.

  Ni nenion vidas.

 Do, palpu. 

La mikrotoj palpis kaj ekdeziris havi tiajn nazojn. 

La amikoj algluigis samtempe po du al ĉiu, kaj la 

gardistoj levis la kapojn, kiel antaŭ la anonco de la 

militstato.

La fuĝantoj sen iaj ĝenoj pasis tra la pordego kaj 

rapidis al la okcidenta flanko de la muro. En la 

agrostidaro ili trovis siajn ĉevalojn, enseliĝis kaj 

forrajdis.

(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.

tradukis kaj sendis Antanas Vaitkeviĉius el Litovio

Mia muzo humuraĵo de Laimundas Abromas el Litovio

e la kluba prezidanto vin sendas al diablo, ne 

necesas iri tien, laŭ donita adreso. Vi povas iri 

ien ajn, laŭ via deziro. Do, ĉu mi iru tien, aŭ ne 

iru? Tamen ni iru al la afero. La klubgvidanto sendis 

min al la diablo, sed mi revenis hejmen kaj kuŝiĝis sur 

la sofon. Mi pensis, longe pensis pri tio, kio okazis.

Verdire, mi jam dekomence suspektis la 

komploton. Mi konfesas, ke en tiu ĉi tempo, en mia 

aĝo, mi cedis al la tento iun kritiki. Mi mem miras, pro 

kio mi tion ne faris pli frue? Kiam mi decidis kritiki 

geklubanojn, mi mem ekcerbumis serioze – ĉu indas? 

Ĉar kritikante la samideanojn poste necesos pro la 

ĉagreniĝo ege bedaŭri. Esperantistoj ankaŭ estas 

homoj! Tiaj samaj kiel vi kaj mi. Kun la homo necesas 

konduti singarde, senteme, –ĉu lin, mizerulon, lasi 

senatente !? Li komencos kaj faros pli multe da 

malutilo ol utilo. Kompreneble, ne pro la malbona 

intenco. 

– Do, necesas ilin pli forte kritiki, – pensis mi, 

longe pensis, tamen neniu ideo, neniu temo venis en 

mian kapon.

Kutime mi hejme preskaŭ ne aŭdeblas, ne 

rimarkeblas. Sed kiam mi ekparolas per tia decidema 

voĉo, ĉiuj scias – oni necesas tuj ĉion plenumi. Sed tiel 

okazas malofte. Mi kuŝis sur la sofo kaj 

silentis.

– Nu ?, – interesiĝas veninte en la 

gastĉambron mia edzino, la plej granda 

adorantino kaj subtenanto de miaj 

intencoj.

– Ne sukcesas kapti..., – balbutas mi. – Ideon mi 

ne kaptas!

– Kial vi ne kaptas?, – ne komprenas mia la ĉefa 

Muzo. – La temo – ne fiŝo en rivero. Vi devas kapti... 

Skribu vi; la kluba prezidanto – despoto, diktatoro, 

ĉarlatano, la kursgvidanto – gapulo...

– Mi jam skribis... – diris mi. – Jam kelkajn 

humuraĵojn pri ili oni publikigis.

– Skribu vi, – esperantistoj al la tuta mondo 

trumpetas pri siaj ŝajnaj venkoj. Kie estas tiuj venkoj? 

Abomena mensogo! La kalumnio! – daŭrigas mia 

Muzo.

– Mi jam skribis – kio utilas de tio? –parolis mi. – 

Mi verdire ne vidas iun tragedion..., – provis rideti mi, 

tamen miaj lipoj esprimis nur kompatindan grimacon.

– Vi skribu – la esperantistoj periodaĵojn ne 

abonas, librojn ne legas, ilia lingvonivelo – malpli alta ol 

kontentiga, – ne cedis mia Muzo.

S
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– Ho, tion jam agnoskas malkaŝe eĉ mem la 

gvidantoj de landaj asocioj, – mi parolis al ŝi.

– Do kaj vi skribu malkaŝe. Aliŝanĝiĝu! – 

rekomendas al mi mia Muzo.

– Mi ne povas tiel! Tio..., tio estas profanado! 

Malrespekto! – mi defendis mian pozicion. – Mi ne 

estimos min kiel..., kiel verkiston... Se verki per 

malkaŝa teksto... – ĉi tie interrompis min mia Muzo.

– Vi estimos vin! Vi verkos! Vi ekvidos! – 

okulsignis mia Muzo. – Alimaniere mi ne estimos vin, 

kiel viron, kiel...

Ŝi tuj forkuris en kuirejon kaj alportis pokalon kun 

100 gramoj da armena konjako. Afable ŝi flustris ion al 

mi en orelon. La situacio radikale ŝanĝiĝis...

– Vi instruu tiun povrulon, fihomaĉon... – instigis 

min mia Muzo.

Mi senvole leviĝis de sur la sofo, sidiĝis ĉe la 

tablo kaj, kliniginte la kapon kaj iomete mordpreminte 

mian langon (tia pozo min plej efikas), po iomete, 

vorton post vorto, frazon post frazo, mi profundiĝante 

skribis linion post linio.

„Halo,la kluba diktatoro,povrulo malfeliĉa, 

porkvizaĝulo, gapulo duobla, fromaĝŝtelisto, ĉarlatano, 

kvankam vi estas viro, tutegale mi salutas vin okaze de 

la 8–a de marto kaj bondeziras, ke vi kabeiĝu, ke vin 

perfidu via edzino, ke vin mordu la hundoj..., ke al vi 

surkape kresku la kornoj..., redonu 20 eŭrojn... kaj tiel 

plu... ktp...“

 „Tiel, malkaŝe, per rekta teksto..., scios li, kiel 

turmenti geklubanojn, ekspluati ilin...“ – nestis en mia 

kapo . Kaj ekridetis mi pro tio, ke mi „bakis“ ankoraŭ 

unu rakonton. Mi finis kaj metis la lastan punkton. Sed 

tuj mi malĝojiĝis, ĉar en mian kapon venis penso : – 

„La rakonto estas sentitola, kiel mi titolu ĝin?“. Longe 

mi pensis, sed neniu taŭga ideo venis en mian kapon. 

Neatendite malfermiĝis la pordo kaj eniris mia Muzo.

– Nu, ĉu vi ion verkis? – tuj ŝi demandis min.

– Ver...

– Kaj vi intencas publikigi? – parolas mia Muzo.

– In...

– Ĉu vi pensas, ke oni konsentos publikigi tian 

tekston? – daŭrigas ŝi. – Ĉesu vi! Metu vi ĝin en la 

koverton kaj sendu perpoŝte.

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

Kaj okazis tio, kio devis okazi. Mi festis venkon. 

Ĉiuj fortiriĝis de mi: geklubanoj, sano, mono... Nun mi 

restis libera kaj sendependa, kaj sopirĝemis. La 

gesamideanoj preteriris min indiferentaj kaj malgajaj. 

Neniu atentis min. Kun mi ĉesis intersaluti Andeo. Kiel 

nekonato preteriras Tadeo. Sekretariino Aldona, kiam 

ekvidas min, transkuras la straton. Al la naskiĝtago ne 

plu invitas min Simeono. Eĉ la hundo de Dominiko 

suspekte pliflaras min kaj komencas hurli. Ne 

intersalutas ili min, flanken turnas sin ekvidinte. Kaj 

tamen samideanoj ni estas. Tiel kaj decas! Mi ektremis, 

sin apogis je la muro. „Sed kontraŭ kiu mi batalis? Eble 

la kontraŭulo estis ne tiu?“ – plorĝemis mi. Mi sentis, 

ke la fortoj forlasas min, mi volis ĉion fini. Viŝis mi per 

maniko miajn okulojn, sed ili estis sekaj. Tamen la 

maniko estis truhava...

– Kion mi ekvidos tra la truo? – ekĝemis mi. Kaj 

min pripalpante mi trovis kelkajn pliajn truojn – en la 

stomako kaj en la pantalonpoŝoj. Truhavaj ni estas 

homoj. Kaj mi decideme konkludis: – ne estas pli 

kolera kontraŭulo ol mi mem.–

verkis kaj sendis Laimundas Abromas el Litovio

Se vi neniam estis Japano de Renato Corsetti el Britio

Kelkaj observoj pri instruado de Esperanto al 

azianoj 

Enkonduko

Okaze de la monda virusa malsano, mi havis la 

okazon rete gvidi kurson de Esperanto por aziaj 

lernantoj. Mi havis lernantojn el pluraj aziaj landoj de 

Irano al Japanujo kaj mi povis sperti iliajn malfacilaĵojn 

pri la lernado de Esperanto. Mi ankaŭ povis kompari la 

malfacilaĵojn de ili kompare kun tiuj de eŭropaj 

lernantoj. Sekve mi provis kompreni iom pli profunde 

iliajn problemojn, kaj en ĉi tiu artikoleto mi parolos pri 

tio.

Ĉu Esperanto estas monda lingvo?

Estas malfacile aserti, ke la vortostoko ne estas 

eŭropdevena. Tion ĉiuj esperantistoj agnoskas. 

Aliflanke multaj subtenantoj de la angla kiel internacia 

interlingvo, tre malracie kaj hipokrite 

asertas, ke Esperanto ne taŭgas kiel 

monda lingvo pro la eŭropa 

vortostoko kaj ŝajnas ne rimarki, ke la 

angla estas eĉ pli tia.

Esperantistoj honeste agnoskas 

tion, sed tuj poste aldonas, ke, 

tamen, la gramatika sistemo estas tiu de aglutinaj 

lingvoj, do azieca, ĉar multaj el la aziaj lingvoj de la 

turka al la japana estas tiaj. 

Kaj ankaŭ niaj lingvistoj asertas tion, ekzemple 

John Wells (Wells, 1989: 27):

‘Ekzemploj de aglutina lingvo estas la turka, la 

japana, la zulua kaj – kiel konate – la Internacia Lingvo 

Esperanto’,

kvankam post longa analizo li konkludas, (Wells, 

1989: 37):
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‘Ĝi estas lingvo: a  ekstreme aglutina; b – milde 

sinteza; c – sen pluralomorfemo; ĉ – kun nur unu 

paradigmo de deklinacio kaj konjugacio’.

Kaj ankaŭ C. Gledhill fierigas nin (Gledhill, 1998: 

21):

‘The obligatory signaling of grammatical word 

class for lexical items in Esperanto is more akin to 

some Amerindian and African languages where 

classifiers and other particles are used for this 

function.’ 1

Kaj Claude Piron, interpretisto ĉe la Monda San

Organizaĵo kaj bona konanto de la ĉina montras en sia 

verko “Esperanto: Ĉu eŭropa aŭ azia lingvo?” (Piron, 

1977), ke Esperanto kaj la izola lingvo ĉina havas 

plurajn komunajn solvojn.

En la realo la vortostoko de Esperanto estas tre 

fremda por azianoj kaj foje ankaŭ la konceptoj ligitaj al 

la vortoj estas fremdaj. Multaj nuntempaj teorioj pri 

lingvolernado rekonas la gravecon de la fremdeco de 

la vortostoko en la lernado de fremda lingvo.

Opinioj varias, sed komuna prudento diras al ni, 

ke italoj lernas la hispanan pli facile ol ili lernas la 

kroatan, simple ĉar la hispanaj vortoj estas similaj al la 

italaj. Se oni instruas Esperanton al italoj kaj angloj oni 

scias, ke la vortoj ‘libro’ kaj ‘mano’ tute ne estas 

problemo por italoj sed io lernenda por angloj.

Malgranda esploro pri la vortaro

Por havi ideon pri la malfacilaĵoj de azianoj lerni la 

vortaron de Esperanto, mi pensis pri simpla mezurilo. 

Mi prenis la unuan ekzercon, la plej facilan, de la 

Fundamento (Zamenhof, 1905, represo 1987) post la 

ekzercoj pri legado.

§5 Patro kaj frato. – Leono estas besto. – Rozo 

estas floro kaj kolombo estas birdo. – La rozo 

apartenas al Teodoro. – La suno brilas. – La patro 

estas sana. – La patro estas tajloro.

Foriginte la personan nomon Teodoro, mi havis la 

jenan liston de vortoj en Esperanto: patro, frato, leono, 

besto, rozo, floro, kolombo, birdo, suno, brili, sana, 

tajloro, kiuj estas klarigataj tuj post la ekzerco ĉi tiel:

Kaj en ĉi tiu tabelo, ĉiu europano facile trovas konatajn elementojn.

Esperanto Franca Angla Germana Rusa Pola

patro père father Vater отецъ ojciec

frato frère brother Bruder братъ brat

leono lion lion Löwe левъ lew

besto animal beast Thier животное zwierzę

rozo rose rose Rose роза róża

floro fleur flower Blume Цвѣтъ, kwiat

цвѣтокъ

kolombo pigeon dove Taube голубь gołąb’

birdo oiseau bird Vogel птица ptak dek trzeci

suno soleil sun Sonne солнце słońce

brili briller shine glänzen блистать błyszczeć

sana sain, en santé well, healthy gesund здоровый zdrowy

tajloro tailleur tailor Schneider портной krawiec

Esperanto

patro 

frato 

leono

besto 

rozo 

floro 

kolombo

birdo 

suno 

brili 

sana 

tajloro 

Turka 

baba 

erkek kardeş

aslan

hayvan

gül

çiçek 

güvercin 

kuş 

güneş

parlamak

sıhhatli

terzi

Taja 

Bố 

em gái

sư tử

Hồng

bông hoa

chim bồ câu

chim

mặt trời

tỏa sáng

thợ may

Vjetnama

Poh 

LukCxai

SingTo

Sad

(Dok)GuLaab 

Dok

Nok

Nok

PraAtid

SaVang

SaBai

Sxang TudSua

Ĉina 

ayah/bapak

abang/adik lakilaki

singa

binantan g/hewan

bunga

merpati

burung

matahari

bersinar

sehat

penjahit

Indonezia 

Fùqīn, Bàba

xiōngdì

shīzi

dòngwù

huā

gēzi

niǎo

rì

liàng

jiànkāng

cáiféng

Korea 

ABeo ĝi

Hjoung/NamDongSaeng

SaGxa

Ĝim Seung

Kod

BiDul Gi

Sae

Hae/Taejang

Bid NanDa

Gen GangHan

Ĝae BongSa

Japana 

cici 

kjo(u)daj 

sxisxi, laion 

sxisxi, laion 

hana 

hato 

tori 

taijou 

hikaru, kagajaku 

kenkouna 

sxitateja
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Kaj poste mi penis fari la samon per lingvoj 

parolataj en Azio. Mi konsideris la turkan, la tajan, la 

vjetnaman, la ĉinan, la indonezian, la korean kaj la 

japanan. Mi dankas la helpintojn kaj pardonpetas pro la 

mankoj. 2

La problemoj de azianoj akiri la vortaron de 

Esperanto estas evidenta kaj ni preteratentas la 

mankon de tonoj kaj la sonoj, kiuj estas meznombra 

eŭropa sonaro. Nur la indonezia sone similas al 

Esperanto.

Krome la lingvistoj informas, ke la divido de la 

realo en apartaj kulturoj/lingvoj estas malsama.

Ekzemple la eŭropa maniero koncepti la gefilojn 

de samaj gepatroj estas laŭseksa. Sed ekzistas 

lingvoj, ĉe kiuj ne la sekso estas konsiderata, sed la 

aĝo:

en la joruba, afrika lingvo:

 ègbón = pli aĝa frat(in)o;

 àbúrò = pli juna frat(in)o. (Piron, 2015: 50)

Ili pensas, ke eŭropanoj tro gravigas la sekson, 

ĉar ĉe infanoj, ĉefe malgrandaj, tio, kio gravas estas 

havi gefratojn vivantajn.

En la ĉina, kaj en multaj aziaj lingvoj, ambaŭ 

faktoroj estas atentataj, tiel, ke tiuj lingvoj havas kvar 

vortojn entute, du por nia frato kaj du por nia fratino:

 gege ‘pli aĝa frato’; jiejie ‘pli aĝa fratino’

 didi ‘pli juna frato’; meimei ‘pli juna fratino’

Nun, aldone al la jam viditaj problemoj, se vi 

havas dubon pri la koncepto 'frato' la Fundamento de 

Esperanto iĝas io vere enigma.

Eŭropanoj havas centjaran debaton pri io simila: 

‘ci’ kaj ‘vi’, sed mi ne klarigas al vi kio okazus se multaj 

indonezianoj provus retrovi siajn pronomojn en 

Esperanto.

Ni transiru nun al aliaj problemoj.

Simplaj frazoj aŭ frazegoj

Ĉinlingva lernantino diris al mi, ‘Mi havas 

problemojn kun tiu diabla vorteto “ke”, kiujn oni trovas 

daŭre kaj ne havas signifon facile kompreneblan.’

Pripensinte la problemon, mi devis konkludi, ke 

“ke” por eŭropanoj kaj en Esperanto estas simple 

kunligo inter du frazoj: Hodiaŭ estas lundo kaj Mi diras 

tion.

En Esperanto oni diras, ‘Mi diras, ke estas lundo’.

Sed, se vi rigardas PIVon (PIV, 2020), vi 

komprenas, ke tiu kunligado por lingvoj, kiuj ne emas 

kunligi sed apudmeti simplajn frazetojn, estas vera 

kaprompilo.

El la dirita regulo pri kunligado sekvas, ke ni 

povas diri:

 la fakto, ke ...

 zorgu, ke la reĝo ricevu la leterojn

 mi dankas, ke vi venis

 trapiku lin, ke li momente falu

 estas al mi tre agrable, ke mi havas la okazon

 supoze ke estas dioj, tiuj dioj...

PIV mem iom honteme informas: ‘Oni kutime 

evitas uzi en la sama frazo plurajn “ke” kun malsama 

funkcio; sed tio ne estas ĉiam ebla’.

Kaj kion pensi, el ĉi tiu vidpunkto pri la 

tabelvortoj, tiu miraklo de reguligado de sistemo 

trovebla en ĉiuj hindajeŭropaj linvoj?

Se ni havas tri ideojn resumeblajn en tri frazoj:

 Infano venas per biciklo.

 La biciklo estas ruĝa.

 Mi vidas lin.

Tiuj tri frazoj iĝas en Esperanto:

Mi vidas la infanon, kiu venas per biciklo, kiu 

estas ruĝa.

en kiu ‘kiu’ reprezentas foje la infanon kaj foje la 

bikciklon.

Malgranda esploro pri la frazaranĝo

Lingvistoj diras al ni (Matthews, 2014), ke kelkaj 

lingvoj estas OV = Objekto Verbo, aŭ kun kapo dekstre 

aŭ konstruantaj maldekstren. La turka, ekzemple, estas 

tia lingvo:

 kiz kitabı okuyor = Knabino libron legas

 ev için = Domo por (por la domo)

 güzel hava = bela vetero

 komuşların küçük oğlu = najbaroj malgranda filo 

de (la malgranda filo de la najbaroj)

 Istanbuldan gelen vapur = Istanbulo de venanta 

boato (la boato, kiu venas de Istanbulo).

Esperanto havas nur pri kelkaj punktoj tian 

strukturon:

 vaporŝipo

 komitatkunsido

 nova domo [kvankam ĉi tiu vortordo ne estas 

deviga sed nun certe plej ofta]

Sed la frazo, kvankam teorie libera, emas esti 

alispeca kun kapo en la komenco:

Mi vidis infanon kaj ne la same komprenebla Mi 

infanon vidis.

Tio havas terurajn efikojn pri pli malsimplaj frazoj.

La japana havas ĉiujn strukturajn ecojn de la 

lingvoj kun la kapo dekstre, kiel la turka kaj do japano, 

kiu aŭskultas radion en Esperanto devas daŭre 

laboregigi sian menson por memori tion, kion li aŭ ŝi 

aŭdis kaj remeti ĝin en ordon, kiu havas sencon por li 

aŭ ŝi.

Ni vidos nur kelkajn ekzemplojn.

Por eksperimenti pri tio mi prenis la unuan 
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rakonteton, kiu aperas en la Fundamento, tiu de la 

vidvino kun du filinoj, el kiuj unu estas malbonkonduta 

kaj unu bonkonduta kaj mi provis vidi, kio okazas en la 

japana:

La pli maljuna estis tiel simila al la patrino per sia 

karaktero kaj vizaĝo, ke ĉiu, kiu ŝin vidis, povis pensi, 

ke li vidas la patrinon; ili ambaŭ estis tiel malagrablaj 

kaj tiel fieraj, ke oni ne povis vivi kun ili.

より年老いたほうは、彼女を見た者が皆、母親を

見たと思える程に性格も顔も母親に 似ていました。彼

女たち 方とも、人が一 に暮らせない程に不快で高慢

でした。

= La pli maljuna ŝin vidis kiu ĉiu pensi povis li la 

patrinon vidas tiel sia karaktero kaj vizaĝo per la 

patrino al simila estis; ili ambaŭ oni ili kun vivi povis ne 

tiel malagrablaj kaj tiel fieraj estis.

Simile en la korea, kvankam iom pli facile por 

eŭropano:

= Ŝin vidinta ĉiu la patrinon vidi pensi tiel pli 

maljuna vizaĝo kaj karaktero la patrino kun similis; la 

du ambaŭ ili kune vivi povi ne fiera kaj malagrablis

Konkludo

Kion ni konkludu?

Japanoj kaj koreoj, kiuj bone lernas Esperanton 

kaj bone uzas ĝin, estas admirindaj.

Ĉu oni devas ŝanĝi Esperanton? Ne, laŭ mi! Ĉiuj 

provoj ‘plibonigi’ Esperanton nur igis ĝin pli malregula 

kaj pli malfacila.

Sed

 neazianoj bonvolu ĉesi enkonduki novan lingvan 
materialon, kiu malfaciligas Esperaton.

 parolu kaj skribu simple kaj facile al azianoj.
 honoru la azianojn, kiuj parolas Esperanton

_____
1 La deviga signalado de la gramatika vortspeco por la 

vortoj en Esperanto estas pli simila al kelkaj amerikaj

indianaj kaj afrikaj lingvoj, kie klasigiloj kaj aliaj vortetoj 

estas uzataj por ĉi tiu funkcio.
2 Estis multaj helpantoj, kiujn mi ne povas danki 

laŭnome. Mi volas nur kolektive danki la lernantojn de 

la azia kurso B2, de la kursaro Tibor Sekelj en la jaro 

2021a.

de Renato Corsetti

fonto: Esperanto en Skotlando, Numero 214 – Aŭtuno 

2021

https://skotlando.org/wpcontent/uploads/2021/10/

EeS214.pdf

Kampulo kaj serpento fabloj de Ivan Andrejevich Krilov (17691844) Rusio

Al la Kampul' alrampis la Serpent'

Kaj diras ĝi: "Mi estas nun amiko.

Ne timu tute min kun tremo kaj paniko.

Alia estas mi, rigardu kun atend':

Jen novan haŭton mi posedas."

Sed tamen la Kampul' Serpenton ne ekkredas.

Hakilon kaptis li

Kaj diras: "Malgraŭ haŭto nova

La sama restis kor' al malbonaĵ' tutpova."

Kaj li mortigis ĝin kun frapa energi'.

Se kaŭzis vi malkredon en afero,

Ne savos vin la masko de malvero.

La bela masko ne defendos vin,

Al vi minacos de Serpento fin'.

verkis Ivan Andrejevich Krilov (17691844) Rusio

tradukis Sergej Grigorjeviĉ Rublov (19011979) 

Ukrainio

tio, kiom malproksima vi estas ankoraŭ de la kredo je 

la amo. Tamen ĝin vi devos ankoraŭ trovi, ĉar nenie 

alie historio de vi kaj mi povus komenci."

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

Strauss5.html#Duobla_rolo

_____

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 ***

<<<

https://skotlando.org/wp-content/uploads/2021/10/EeS214.pdf
http://vlutermano.free.fr/Strauss5.html#Duobla_rolo
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el la literaturaj paĝoj de
Monda Asembleo Socia (MAS)

tradukis Vilhelmo Lutermano el Kubo

Boto Ŝtraŭso 1: Pri amo

Historioj kaj maloj

Fabeloj pri viro kaj virino

Amakcidentoj

Pri frideco

Ĉu virina frideco? Ĉu ŝi rifuzas, ŝi ne volas vin, 

kvankam ja tiom multe atestas por vi? Sed ĉu ŝi estas 

vere malvarma en sia karaktero aŭ ĉu vi ne estas nur 

tro varma? Inter la seksoj la temperaturoj indikas sufiĉe 

precize povon kaj altirofortojn. Sed konsolu vin, ankaŭ 

tiu ĉi ŝajne plej malvarma ulino iun tagon antaŭ iu 

indiferentulo ardos tiom senhelpe kaj vane kiel vi antaŭ 

ŝi.

Ĉu ŝi preferas la alian, neelteneblan ventkapulon 

kaj fanfaronulon? Tio certe havas siajn kialojn, kiujn 

konas nek ŝi nek vi. Resto de selekto pluefikas en 

erotaj plaĉo kaj gusto, malgraŭ ĉio. Malgraŭ nia 

sendenta, malsovaĝigita eldiremo, kie ĉio estas psiĥo 

kaj argumentoj, subite okazas tiu neklarigeble 

ekscitgvidata partnerelekto kiel inter kormoranoj.

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

Strauss5.html#Pri_frideco

Duobla rolo

En la unu rilato ŝi estas la mistraktata kaj 

insultata. Sed en la alia ŝi estas la tronanta kaj 

dezirata. Tie ŝi kuŝas ĉe la piedoj, ĉi tie ŝi metas la 

piedon sur la nukon. Tie ŝi estas humiligata, ĉi tie 

adorata kaj honorigata.

Per malbonĉanca hazardo li fariĝis atestanto de 

ŝia ĉiutagaj, mizeraj humiliĝoj. Kun doloro li vidis, kiel 

tiu virino, kiu estis neatingebla por li kaj lin altiris per 

miraklaj fortoj, estis por la alia je la plej malkara 

dispono. Kiel li rajtis repuŝi kaj ofendi, kiel li estis tedita 

de ŝi kaj povis utiligi ŝin por absolute nenio; kaj kiel ŝi 

tamen kaŭris antaŭ li, ĉirkaŭprenis liajn genuojn kaj 

plore petegis almenaŭ ricevi liajn torturadojn.

Sekvamatene ŝi venis al li. Fride kaj orgojle kiel 

ĉiam, kvazaŭ nenio okazus. "Kiel mi nur povas liberigi 

vin! li plendis. "Venu al mi kaj ne lasu vin humiligi pli 

longe. Vi bezonas amon kaj ne honton. Mi respektus 

vin, ĉar mi povas renkonti kun tuta pasio nur iun 

samrangan, ne, nur iun multe pli altan."

"Mi vizitas vin", respondis ŝi, "ĉar 

plaĉas al mi via ĝentileco kaj via servema 

konduto. Tio bonfartigas min kaj sufiĉas, 

se vi donacas al mi viajn multajn belajn 

vortojn. Via adorado por mi fariĝis jam 

delonge necesa komenso por elteni la ofendojn de la 

alia kun la forto, kiu decas por li, pri kiu li havas 

pretendon kaj per kiu sole mi povas teni lin. Se mi ne 

prenus tiun forton el viaj sopirantaj okuloj, el via 

neŝancelebla svatiĝo, tiam mi estus certe definitive 

perdita. Tiam li eĉ ne sentus tiun sekretan rezervon, 

kiun vi starigas en mi kaj kiu eble de malproksime, 

latente, ĝuste ankoraŭ ekscitas lin. Mi estus rompita, 

kaj li forĵetus min por ĉiam."

"Kion vi postulas de mi?" kriis la aspiranto, "vi 

venas al mi kiel makulita, rifuzita, per la plej aĉaj agoj 

deformita persono. Kiom longe, vi kredas, mi amo 

ankoraŭ eltenos repurigi vin ĉiutage denove, kiam vi 

staras antaŭ mi, por tamen resti sen eĥo?"

"Pri tio lasu min respondi, ke via historio kun mi 

troviĝas nur en la plej antaŭaj provoj kaj komencoj kaj 

ke via demando ne taŭgas por konvinki min pri la 

necesa persisto, kiun postulas via granda projekto. 

Ĉiukaze vi devas scii, ke ankaŭ li, kiu havas nun ĉiun 

povon super mi, iam antaŭe komencis per tute similaj 

cirkonstancoj atingi sian celon!"

"Mi volas absolute ne fariĝi kia li! Kaj tiu celo, 

domini kaj humiligi vin, estas tute ne, neniakondiĉe la 

mia."

"Pri la celo decidas nek vi nek mi. Pri tiu decidas 

ekskluzive la potencoj, al kiuj ni estos lasitaj, kiam ni 

renkontiĝos nur komplete solaj kaj en senelira 

libereco."

Strange, pensis li, kiel tio nur eblas? Hieraŭ, ĉe la 

piedoj de la alia, kia kompatinda, balbutanta stultulineto 

ŝi estis! Kaj hodiaŭ, kioman mastran saĝecon ŝi 

aperigas antaŭ mi!

"Povas esti", li fine diras, "ke vi celas nenion alian 

ol por ĉiam dungi kaj uzi min por havigi al vi la 

necesajn rezervojn por tiu mizera misligo. Sed povas 

ankaŭ esti, ke estas kiel vi laste diris: ni troviĝas nur en 

la vestiblo al neaŭdita renkontiĝo, kaj ĉio dependas de 

tio, ke mi ne antaŭtempe perdu esperon kaj kuraĝon. 

Mi staras do antaŭ la elekto supozi aŭ ke mi 

kunfunkciigas la ĉiam saman motoron de malfeliĉo aŭ 

ke mi iniciatas historion kapablan de neantaŭvideblaj 

ŝanĝiĝoj."

"Nur blinda skeptikulo kiel vi", respondis ŝi ridete, 

"vidas sin antaŭ tiom superflua elekto. Oni sentas ĉe <<<

http://vlutermano.free.fr/Strauss5.html#Pri_fridecorolo
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Jean Rostand  sendis Roland Platteau el Francio
ean Rostand (1894

1977) verkis en la jaro 

1954 tiujn jenajn 

definitivajn liniojn pri la 

realeco de la aferoj :

"La homa specio pasos for, same kiel pasis la 

dinosaŭroj kaj stegokefaloj. Iom post iom, la eta stelo, 

kiu servas al ni kiel suno, perdos sian lumigan kaj 

hejtan forton ... Ajna vivoformo estos tiam ĉesinta sur 

la Tero, kiu, malaktuala astro, plu turniĝos senfine en 

spacoj  senlimaj... Tiam, el la plena civilizo homa, aŭ 

superhoma  malkovroj, filozofioj, idealoj, 

religioj , nenio restos. En ĉi tiu eta angulo 

de la universo estos nuligita por ĉiam la 

bagatela aventureto de la protoplasmo ... 

aventuro, kiu jam, eble, ŝlosiĝis  en aliaj 

mondoj ... aventuro, kiu en aliaj mondoj eble estos 

renovigita ... kaj ĉie subtenata de la samaj iluzioj, 

kreinto la samajn turmentojn, ĉie tiel sensenca, tiel 

vana, tiel nepre promesita de la principo al la fina 

fiasko kaj senfina mallumo ..."

sendis Roland PLATTEAU

el Francio

J

 el la libro "Strangaj nuboj", originala poemaro en Esperanto

Survoje per fervojo

Survoje per fervojo

al ĉefa stacidom'

vojaĝas mi kun ĝojo

kiel feliĉa hom'.

Nur ĝenas min la masko

pro l'aĉa pandemi'.

Ĝi zorgas pri la tasko,

pri sana strategi'.

Regas strikta regulo.

Ĉu taŭga aŭ ĉu ne?

Se dubus iu ulo,

venas la pun', ho ve!

Necesas la distanco

al via proksimul'.

Nur estas magra ŝanco

rekoni per okul'.

Rigardo al virino,

kaŝita, sen kaŝpens'.

Nun mankas la fascino.

Pro masko mankas senc’.

Eĉ belus la vizaĝo,

amika kun natur'.

Kovrita per bandaĝo

perdiĝas la plezur'.

Maloftas la momento

por bela maneken'.

Aperas la prezento,

leviĝas la kurten'.

Ŝi manĝas pro malsato

kaj liberigas ŝin.

Jen venas rezultato.

Ŝi eĉ rigardas min!

Do, manĝi sen la masko

ebliĝas nun sen hasto.

verkis Klaus Friese el Germanio

(plumnomo Erik Tantal)

en kiu naĝis multaj fiŝoj. Tio estis tre interesa por mia 

juna filo. Bedaŭrinde ni ne havis tempon. Ni devis 

rapide forlasi la hotelon. Kompreneble nia filo estis tre 

malĝoja pro tio. Ofte ni rakontis al li tiun okazaĵon kaj 

ankaŭ montris al li foton de la hotelo. Kiel infano li mem 

parolis pri tio. Nun, post multaj jaroj, li ne plu certas, ĉu 

tio estas propra rememoro. Povas ja esti, ke tio estas 

nur tenita en lia cerbo ĉar ni ĉiuj tiel ofte rakontis tion."

(daŭrigota) 

verkis Klaus Friese el Germanio

(plumnomo Erik Tantal)

Fonto: http://esperantoklaus.de/

<<<



Turka Stelo  ●   oktobro 2022 17

Misteroj  Elpensita aŭ vera? (12)  rakonto de Erik Tantal

Memoro

„Kio okazis? Ĉu estas novaĵo por la pasinta 

semajno?“, demandis Gerd.

„Nenio okazis. Ĝi estis vere enuiga. Feliĉe ke ni 

hodiaŭ kunvenas. Mi scivolemas pri tio, kion preparis 

Rudi por ni“, rediris Karl.

Rudi komenciĝis: „Mi traktis la temon 'Memoro'. 

Estis la rakonto el la pasinta semajno pri birdoj kaj 

termitoj, kiuj instigis min. La birdomigrado estas por mi 

jam ĉiam granda enigmo. Kelkaj birdoj faras flugan 

veturadon de miloj da kilometroj kaj eĉ atingas la 

ĝustan regionon. Ĉu ĉiuj tiuj bestoj havas super

memoron?

„Tio estas tute alia afero. Ili heredis tion de siaj 

gepatroj“, aldonis Gerd.

„Jes, vi pravas, sed ĉu vi ne konas la 

eksterordinaran memoron de la elefanto?“, demandis 

Rudi.

Li nun raportis pri la bone konata ekzemplo de 

elefanto en zoo, kiu ricevis manĝaĵon de vizitanto. Tiu 

fia homo kolerigis la elefanton per pinglo, kiun li estis 

kaŝinta en la ofertita delikataĵo. Post pli ol dudek jaroj 

tiu homo denove venis al la zoo. La elefanto rekonis 

sian

turmentintojn kaj ŝprucigis kotakvon sur lin.

„Ĉu tio estas vera? Tiun rakonton oni ĉiam 

denove aŭdas“, opiniis Karl.

Rudi daŭriĝis: „Ĉiukaze estas klare, ke elefantoj 

vere havas bonan memoron. Alikaze ili ja ne povas 

retrovi siajn malproksimajn akvotruojn. Sed mi ne nur 

interesiĝas pri la memoro de la bestoj. Kia estas nia 

memoro?"

"Tio tute ne utilas.", ĝemis Gerd aldonante: 

"Lasttempe mi ĉiam forgesas ion. Kiom ofte mi devas 

traserĉi la ĉambrojn por retrovi miajn okulvitrojn!"

Rudi uzis tiun ekzemplon por klarigi 

ke nia memoro ne nur stokas tiajn 

informojn, kiujn ni volas memorteni. Tre 

gravas ĉiam la akompanantaj 

cirkonstancoj. Ekzemple, vi povas 

memorteni multajn informojn se vi mense 

metas ilin sur konatajn lokojn. Poste vi nur promenu en 

via kapo trans la itinero kaj tie vi trovos la stokitan 

informon. Tio estas la tielnomata 'lokometodo'.

Por kelkaj homoj la trejnado de la memoro estas 

vera sporto. Ĉiujare oni miras pri la rekordoj. 32jaraĝa 

advokato el Munkeno povis parkerigi du mil nombrojn 

dum nur unu horo. Post li senerare deklamis ilin. Alia 

memorĉampiono el Magdeburgo parkerigis cent 

nombrojn. Poste li scipovis deklami ilin dum tri minutoj 

en ĝusta sinsekvo.

"Tion mi neniam povas", plendis Gerd.

"Vi ja estas iomete pli aĝa. Gravas nur ke vi 

rememoras la fiaĵojn, kiujn vi kaŭzis en via juneco", 

ŝercis Karl.

"Sed vi devas esti singardema. Kelkfoje ŝajnas 

nur, ke vi rememoras ion", avertis Rudi.

Temis pri la eksperimentoj de Elizabeth Loftus. Tiu 

sciencistino analizis kiel la memoro povas esti trompita. 

Ĉe Wikipedia ŝia fama eksperimento 'Lost in the 

mall' (Perdita en la butikumcentro) estas priskribita. 

Dum tio oni prezentis al testpersonoj kelkajn rakontojn. 

Tiuj laŭdire devenis de iu parencoj. Sed unu el tiuj 

rakontoj estis nur fikcia. Ĝi asertis, ke la testpersono en 

kvina aŭ sesa jaraĝo perdis la vojon en butikcentro. 

Kelkaj testpersonoj poste konfirmis, ke ili rememoris 

tiun travivaĵon, kvankam ĝi neniam okazis.

Dum aliaj eksperimentoj la testpersonoj rigardis 

fotojn, kiuj montris la respektivajn personojn en juna 

aĝo sidante en gondolo de varmaerbalono. La bildoj 

nur estis fotomuntaĵoj. La veturado per varmaerbalono 

neniam okazis. Post ĉirkaŭ duono de la testpersonoj 

kredis, ke ili vere spertis tion.

Falsaj memoroj estas tre problemaj se temas pri 

depozicioj en tribunalo. Tiam eĉ nekulpaj homoj povas 

esti kondamnitaj. En Usono unu viro senkulpe sidis naŭ 

jarojn en malliberejo. Unu virino estis asertinta, ke ŝi 

rekonis lin kiel murdinton de knabineto. Feliĉe ke post 

analizo de la DNA la viro finfine estis malkondamnita. 

Li estis senkulpa. Estis eraro de la 'vidatestantino'.

Do, ne eblas fidi sian memoron.

Por tio Jens povis ankaŭ prezenti ekzemplon: 

"Jes, tio estas vera. Kelkfoje vi nur kredas, ke vi 

rememoras ion. Lasttempe mi parolis kun mia filo pri 

travivaĵo el lia juneco. Antaŭ multaj jaroj ni vojaĝis kaj 

devis paŭzi en japana hotelo. En la parko estis lageto <<<
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Sloganoj (Parullat)  parto 2 sendis Bardhyl Selimi el Albanio
rakonto de Ylljet Aliçka el Albanio

(el la libro "Tregime", 2009)

tradukita de Tomasz Chmielik kaj Bardhyl Selimi

(daŭrigata)

alpli ol kvin monatojn poste estis ŝanĝita la 

slogano de Andreo Kaj (kaj) ĝuste oni ŝanĝis la 

sloganojn al plej multaj el la instruistoj.

Paŝku klarigis, ke la ŝanĝo de la sloganoj ne 

okazadis tiel ofte, la Partia Komitato faris tion laŭ strikte 

observataj kriterioj. Disponigante sloganojn ĝi 

konsideris multajn faktorojn, kiel la politika konsisto de 

la aŭtoritatoj en la distrikto, provinco aŭ regiono, la 

nombro da kulakoj, internigitoj, ordinaraj kaj politikaj 

malliberuloj, la nombro da komunistoj, la grado de la 

ekonomia progreso de regiono, la rikoltokvanto da 

vintra greno, la nivelo de la batalo kontraŭ parazitoj en 

la agrokulturo, la historiajkulturaj tradicioj de distrikto 

aŭ la eksterordinara situacio en regiono. Ekzemple oni 

rakontis, ke kiam foje la lernejestro kaj instruistino kun 

dubinda biografio estis kaptitaj sen aliaj personoj en la 

ĉambro, la regionaj aŭtoritatoj tuj decidis ŝanĝi la 

sloganon: Vivu la proleta internaciismo al Gardemo, 

gardemo, ĉiam gardemo kaj Plifirmigi la proletan 

moralon.

Kutime la divido de la sloganoj estis la lasta 

punkto dum la kunsido de la pedagoga konsilio, sed la 

instruistoj plej ofte divenis, ĉu okazos la nova divido aŭ 

ne. Ĉar unu tagon pli frue sekretario Sabafi estis 

vokata al la Partia Komitato, kaj kiam li revenadis, plej 

bone estis teniĝi malproksime – li sidis rigida kaj morna 

kun sento de la tuta politika respondeco.

Sabafi bonege sentis la scivolon de la instruistoj, 

dezirantaj – kiel eble plej rapide  ekkoni la enhavon de 

nova slogano. Fierege li salutis ilin dekstre kaj 

maldekstre, kaj tiam – pli ofte ol kutime – ili invitis lin al 

sia domo. Multaj enviadis tion al Sabafi.

Ĉifoje la direktoro klarigis, ke la ŝanĝo de la 

sloganoj okazas pro la atendata vizito de membro de la 

Politburoo en iu urbo norde kaj pro la 

veturo de lia aŭtomobilo proksime al ilia 

vilaĝo.

Dum la divido de la sloganoj 

malkaŝe sentiĝis ekscito kaj streĉo inter 

la instruistoj. Ĉar la longeco kaj enhavo 

de slogano decidis la sencon de ilia plua vivo: montris 

simpation aŭ malsimpation de la gvidorganoj.

La direktoro mallaŭte legis la nomon de instruisto, 

kaj poste la sloganon. En la klasĉambro fojfoje estis 

aŭdeblaj suspiroj de plifaciliĝo aŭ sufokataj krioj de 

teruro.

La streĉo montriĝis post la slogano de Diana, 

instruistino el Tirana, kiun Andreo preskaŭ ne konis. Ili 

renkontiĝis du aŭ tri fojojn sur la ŝoseo, atendante, post 

semajno da laboro en la lernejo, „okazon” por veni al la 

ĉefurbo. Tial ke la ŝoforoj ĉiam preferis kunpreni junajn 

knabinojn, Andrea kutime ankoraŭ longe staradis post 

la forveturo de Diana, ofte ne ĝisatendante alian 

kamionon. Senfervore li revenadis al la vilaĝo, kaj la 

sekvan tagon pasigis ĉe la slogano.

Oni ne scias kial, sed la direktoro malamis 

Dianan. Tio fariĝis evidenta, kiam li donis al ŝi la 

kilometran sloganon: Ni turniĝu al la montaro kaj 

montetoj, ni faru tie fruktodonajn kampojn. Sed ĉifoje 

la slogano havis sesdek du literojn kaj estis jena: Oni 

devas pensi, estas necese labori, oni devas vivi, same 

kiel revoluciuloj.

Pro kolerego tremis la lipoj de Diana. Ŝi volis 

ekregi sin, sed ne povis. Finfine ŝi eksplodis:

 Mi sciis, dekomence mi sciis!

 Kion vi sciis, kamaradino? – senemocie 

demandis la direktoro.

 Mi ne deziras tion, kamarado direktoro! Kiom 

longe vi traktos min tiel?! Estas malhoneste turmenti 

min per sloganoj kaj mi ne scias, ankoraŭ per kio!

Pro furiozo rompiĝis la voĉo de Diana. Ĉiuj 

instruistoj sidis rigidaj. Neniu kuraĝis aŭdigi eĉ 

vorteton.

La direktoro – kvazaŭ nenio estus okazinta – 

daŭrigis sen konfuzo:

 Mi ne komprenas vin. Vere mi ne komprenas. 

Kie vi vidas turmentadon? Kaj eble vi havas ion 

kontraŭ la slogano? – li ekblekis subite. – Estas la 

sama slogano, kiun kamarado Enver diris en la 7a 

Kongreso.

La efekto estis paraliza. Sen kaŝi malaman 

rigardon, Diana silentiĝis, ne kuraĝante paroli. La 

instruistoj strabe rigardis ŝin kun kompato.

La silenton interrompis Gjini, modestega 

instruisto. Balbute kaj kun tremantaj manoj li proponis 

M
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la solvon, kiu povus malfortigi streĉon:

 Kamarado direktoro, ĉu mi povus interŝanĝi 

mian sloganon Marŝi kun la tempospirito al la slogano 

de Diana?

 Ne, decide ne – malpermesis la direktoro. – Ni 

ne sidos ĉi tie la tutan tagon kaj interŝanĝados 

sloganojn laŭplaĉe! La sloganoj estas politika devo, kaj 

se iu havas ion kontraŭ metado de la sloganoj, ni 

parolos alie – li finis.

Elirante post la kunsido, Andreo aŭdis, kiel Gjini 

flustris al Diana: „Ne ĉagreniĝu, ne koleru. Mi iros kaj 

faros vian sloganon, ĉu bone? Unu aŭ du fojon mi 

revenos hejmen pli malfrue kaj la fino! Aŭ iun 

posttagmezon ni iros kaj metos ĝin kune, ĉu vi 

volas…?”

Sed dronante en pensoj, Diana ne aŭskultis lin.

„Ho, kiel belega ŝi estas!” – pensis Andreo, 

vidante ŝian suferplenan vizaĝon.

Li ricevis la sloganon Ju pli forta estas la Proleta 

Diktaturo, des pli fortas la Socialisma Demokratio. Li 

ne teruriĝis pro ĝia longeco. Li eĉ sentis alfluon de 

energio, kiam li aŭdis la opinion de la direktoro:

 Andreo, viaj sloganoj bone impresis min, 

bravulo!

 Dankon – ekĝojis Andreo.

Du jarojn li zorgadis pri la sama slogano. Li 

vizitadis ĝin ofte, kaj kiam semajnfine li ne volis sidi 

hejme kaj sentis la solecon, ĝi servis al li kiel la lasta 

savilo. „Gloron al Dio, ke mi ĝin havas! Se ne tio, kion 

mi povus fari en ĉi tiu dezerto?” – li pensis dum 

purigado kaj polurado de la ŝtonoj.

Iun aŭtunan tagon, kiam sur la malplena 

ludoplaco ĉe la lernejo li fumis cigaredon, li renkontiĝis 

kiun Diana.

 Kion vi faras? – li demandis.

 Nenion – ŝi respondis.

 Bela vetero – li rimarkis.

 Jes.

 Do, ni iru al la sloganoj.

 Kiucele? – li aŭdis. – Delonge ne pluvis.

 Kaj folioj… Folioj povis fali sur ilin?... Cetere, kiel 

vi volas.

 Bone – ŝi konsentis sen fervoro.

Malrapide ili iris sur la pado.

Ĉe la torento, kiel la vojeto disbranĉiĝis, Diana 

prenis akvon en la polmojn, malsekigis sian vizaĝon 

kaj harojn, denove ŝi ĉerpis akvon kaj ŝprucigis la 

vizaĝon de Andreo. Li estis konfuzita. Diana ekridis 

kore, sed li rapide trankviliĝis kaj faris la samon. Tiam 

ŝi ankoraŭfoje ŝprucigis lin per akvo kaj forkuris.

Ne estis necese ludi malsaĝulon, Andreo 

kuraĝiĝis, ĉerpis akvon per ambaŭ polmoj, kuris post 

ŝi, atingis la knabinon ĉe la arbo, respiris profunde kaj 

ŝprucigis. De la ŝultroj de Diana la akvo fluis 

malsupren, la malseka robo kelkloke algluiĝis al la 

korpo. Nemulte pensante Andrea ĉirkaŭprenis ŝian 

kolon kaj alpremis ŝin forte kiel infanon.

Sed la knabino elglitis kaj siblegis:

 Ne!

 Kial ne? – li elbalbutis, kaptante spiron.

 Ĉar mi ne volas – ŝi respondis kaj foriris 

malrapide al sia slogano sur la monteto.

„Kial, diable, ŝi min ŝprucigis per akvo, se ŝi ne 

volas?” – ekĝemetis Andreo kaj ĉagrenite li trenis siajn 

piedojn en direkto al sia slogano. Efektive la ŝtonoj 

estis puraj, ili konservis eĉ la freŝan blankon de kalko, 

tie kaj ĉi tie kuŝis nur kelkaj sekaj folioj. Li kolektis ilin 

kaj ne sciante, kion plu fari, li ekiris sur la monteton de 

Diana.

Li ekmiris vidante, ke ŝi sidas apud la sloganon 

Oni devas pensi, estas necese labori, oni devas vivi, 

same kiel revoluciuloj, superŝutitan per folioj.

Ŝi estis kvazaŭ spiritforesta. La robo ankoraŭ ne 

sekiĝis.

Li eksidis apude kaj diris pente:

 Mi petas vian pardonon.

 Pro kio? – ŝi demandis.

 Pro tio, kio okazis.

 Aĥ, mi preskaŭ forgesis.

 Kial vi ne forprenos la foliojn? – li demandis.

 Tiel ĝi plaĉas al mi pli multe: tuta en folioj, kaj ne 

tia blanka, kiel en malsanulejo. Kun folioj estas pli 

romantike, ĉu ne? – Diana impresis, ke ŝi parolas al si. 

– Kvazaŭ ĝi esprimus alion kaj estus la revolucia

romantika slogano.

 Revolucia romantiko…  murmuris Andreo kaj 

ambaŭ ekridis. – Malgraŭ tio ni devos ordigi ĝin – li 

konstatis kaj komencis forbalai la foliojn.

Diana observis ĝin el sub la duone mallevitaj 

palpebroj. Post momento ŝi ekstaris, malrapide 

alproksimiĝis, forĵetis hastmove folion kaj delikate tuŝis 

la manon de Andreo.

Li ne reagis. Li estis laboranta kun mallevita kapo.

Tiam ŝi kunpremis lian manon, rigardis en la 

okulojn, kaptis la kapon per ambaŭ polmoj, turnis kaj 

subite kisis lin.

Ili falis sur la molan teron, inter la vortoj „kiel” kaj 

„revoluciuloj”. Ili ne rimarkis, ke en la vorto 

„revoluciuloj” ili detruis unu literon per siaj impetaj 

piedmovoj.

(daŭrigota)

tradukis kaj sendis Bardhyl Selimi el Albanio
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Hajkoj verkis kaj sendis Ivaniĉka Maĝarova el Razgrad Bulgario

Trans la fenestro

pala nun transrigardas.

Animo ĝemas.

Nokt' senstela. Lun'.

Solecaj birdoj vekas

min en la sonĝo.

Lun' kaŝrigardas

en vunditan animon.

Doloro krias.

Siringa nokto

liton mian plenkovras.

La luno ridas.

Kaŝrigardas lun'

en ŝian tristan koron.

Steloj estingiĝis.

Sensubira lun!

en fenestr' kaŝrigardas.

Ho, lunleviĝas.

verkis kaj sendis Ivaniĉka Maĝarova

el Razgrad, Bulgario 

Facilaj artikoloj el UEA.FACILA.ORG retejo

Ne ĉiam subtere, ĉiam rapide

io estas metroo? Ni kutime tuj imagas subteran 

vagonaron. Tiu unua penso estas bona, sed ne 

ĉiam tute prava, ĉar metroo povas veturi ankaŭ 

sur kaj super la tero. Tio, kio estas speciala pri metroo, 

estas la pasrajto – ĝi ĉiam rajtas rapidi antaŭen, 

metroo neniam haltas por atendi ke alia veturilo trairu, 

ekzemple ĉe renkontiĝo de du vojoj. Kompreneble, 

estas plej facile atingi tion sub la tero!

Metrooj estas konstruitaj en dense loĝataj lokoj: 

grandaj urboj kaj kunurbaĵoj, por regule kaj rapide 

transporti grandajn homamasojn. Metroo apartenas al 

la urba transporto, sed ĝi malsamas de la aliaj 

transportiloj (kiel busoj kaj tramoj) pro siaj pli granda 

rapideco, pli longa vojo inter la haltejoj, kaj densa 

horaro (en pinthoroj la metroo povas iri ĉiun duan aŭ 

trian minuton).

En kelkaj lokoj funkcias similaj veturiloj, kiuj ne 

plenumas ĉiujn kondiĉojn de metroo. Tiuj nomiĝas 

“rapida tramo” aŭ “urba vagonaro”. Kvankam metroo 

estas pli komforta por la pasaĝeroj kaj pli bona por la 

vivmedio, ĝia konstruado estas tre multekosta.

La unua metroo estis konstruita en Londono kaj 

malfermita la 10an de januaro 1863. Ĝi troviĝis 

malprofunde sub la tero kaj estis 6 kilometrojn longa. 

La reto de la Londona metroo rapide pligrandiĝis. En 

1870 oni prove malfermis metrolinion en NovJorko, 

sed ĝi fermiĝis post nur tri jaroj. La nuna metrosistemo 

de NovJorko ekzistas ekde 1904 kaj ĝi estas la plej 

granda en la mondo – kun 472 stacioj kaj 27 metrolinioj 

(394 kilometroj).

En la jaro 1900 malfermiĝis metroo en Parizo. 

Kvankam ĝia nomo estis rekta traduko el la angla, la 

parizanoj ekuzis ankaŭ la mallongigon “métro”, kiu iĝis 

internacia vorto por ĉi tiu veturilo.

En la suda duono de la Tero la unuan metroon 

ekhavis Bonaero, la ĉefurbo de Argentino (en 1913) kaj 

ĝis nun ĝi estas la plej suda metrosistemo (la plej 

norda metroo funkcias en Helsinko, Finnlando). En 

Azio oni povis veturi per metroo unue en Tokio (ekde 

1927). En la tuta Afriko metroo ekzistas en nur du 

urboj: Kairo (ekde 1987) kaj Alĝero (ekde 2011). Kiel la 

lasta mondregiono propran metroon ekhavis Oceanio – 

en Sidnejo (en 2019). Plej multajn metrosistemojn 

havas Ĉinio (17), Usono (11) kaj Japanio (10). 

La metrostacio Arsenalna (Арсенальнa) en Kievo 

troviĝas 105 metrojn sub la tero – tio estas monda 

rekordo. Plej multajn pasaĝerojn veturigas la metroo en 

Tokio – ĉiujare 3 000 000 000!

La metroo de Pekino estas eĉ pli longa ol tiu de 

NovJorko – ĝi havas 689 kilometrojn (kaj 22 

metroliniojn). Nur iomete malpli – 673 kilometrojn – 

havas la metroo en alia ĉina urbo, Ŝanhajo.

Ankaŭ la metroo de Moskvo estas tre granda – 

K
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425 kilometroj, 247 stacioj. Ĝi elstaras ne nur laŭ la 

grandeco, sed ankaŭ laŭ la aspekto – la stacioj ŝajnas 

grandaj ĉambroj bele aranĝitaj laŭ socialisma realismo. 

En la Moskva metroo okazas la rakonto de la romano 

Metroo 2033 de Dmitrij Gluĥovskij – ĝi prezentas la 

vivkondiĉojn kaj spertojn de ĉirkaŭ 50 mil homoj, kiuj 

fermitaj subtere transvivis atommiliton okazintan 20 

jarojn pli frue.

En Moskvo apud la konata kaj granda metroo 

ekzistas ankaŭ dua, sendependa sistemo nomata 

Metroo2. Laŭdire ĝi havas tri liniojn kaj estas uzata 

nur de la registaro kaj soldatoj.

Nuntempe en la tuta mondo ekzistas ĉirkaŭ 180 

metrosistemoj en 56 landoj. En la lastaj jardekoj oni 

konstruas novajn metroojn plej multe en aziaj landoj, 

precipe en Barato kaj Ĉinio.

                                            Paweł FischerKotowski

Pri la verkinto

Paweł FischerKotowski estas redaktoro de Kontakto. 

Profesie li estas bibliotekisto, kaj post la laborhoroj li 

instruas Esperanton en Interreto.

Novaj vortoj

atommilito: milito, en kiu oni uzas tre danĝeran 

armilon kun forta, neniiga energio.

Barato: alia nomo de Hindujo.

elstari: stari alte super la aliaj membroj de grupo pro 

rimarkinda kvalito.

kunurbaĵo: aro da urboj, kiuj kunkreskis por formi unu 

grandan urbon.

metroo: rapida kaj ofta sistemo de vagonaroj interne 

de urbo.

pasaĝero: vojaĝanto portata en veturilo.

pinthoro: la horo, kiam la plejmulto da homoj veturas 

al aŭ de siaj laborejoj, tiel ke la urbaj veturiloj estas tre 

plenaj.

registaro: grupo de homoj, kiuj regas ŝtaton.

rekordo: plej supera rezulto iam ajn atingita, kutime en 

sportaj konkursoj, sed ankaŭ en aliaj aferoj.

sendependa: memstara, funkcianta kiel aparta 

sistemo.

socialismo: politika sistemo laŭ kiu la regantoj devus 

gvidi sociajn aferojn kaj precipe la ekonomion por la 

komuna bono.

tramo: vagona veturilo en urbo.

transporto: portado de homoj aŭ objektoj de unu loko 

al alia; veturiga sistemo.

transvivi: ankoraŭ pluvivi post grava okazaĵo.

Publikigita laŭ propono kaj permeso de Anna 

Löwenstein

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

lega%C4%B5oj/ne%C4%89iamsubtere

%C4%89iamrapider320/

Krucvortenigmo

HORIZONTALAJ DIFINOJ ( → )

1. ___ nia, kiu estas en la ĉielo; 6. Dializa aparato uzas 

artefaritan ___ ; 7. Simbolo por erbio je kemio; 8. Simbolo por 

neodimo je kemio; 9. Detranĉo, tajlo; 11. Sovet___ aŭ USSR 

(pluralo).

VERTIKALAJ DIFINOJ ( ↓ )

1. ___ nia, kiu estas en la ĉielo; 6. Dializa aparato uzas artefaritan ___ ; 7. 

Simbolo por erbio je kemio; 8. Simbolo por neodimo je kemio; 9. 

Detranĉo, tajlo; 11. Sovet___ aŭ USSR (pluralo).

Fonto: Semajno de Enigmoj

http://www.semajnodeenigmoj.com

(La solvo troviĝas en paĝo 31)

https://uea.facila.org/artikoloj/lega%C4%B5oj/ne-%C4%89iam-subtere-%C4%89iam-rapide-r320/
http://www.semajnodeenigmoj.com
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Ŝercoj
MAKULO

Avo Krukego parolas al familianoj pere de 

retmesaĝilo (Skajpo, Zomo, aŭ alia, laŭ via 

prefero).

Li estas distrita, kaj provas froti la ekranon.

Leono, lia pliaĝa filo: Paĉjo, kion vi faras? Ĉu vi 

aŭskultas nin?

Avo Krukego: Mi jes! Estas makulo sur la ekrano, sed 

ĝi ne forfrotiĝas.

– Ho, ĝi estas grataĵoj sur la ekrano!

Leono: Mi nenion vidas, paĉjo.

Apud Avo Krukego staras lia dua filo, Kruko: Kruko, ĉu 

vi ne vidas ilin? Temas pri malgrandaj grataĵoj. Ĉu vi 

vidas?

Kruko zorge rigardas: Ho jes, paĉjo. Sed ili estas nur 

viaj faltoj!

* * *

GRUMBL’ GRUMBL’

Baniko eniras la laborejon.

Kruko: Bonan matenon, Banĉjo!

Baniko grumblas: (grumbl’ grumbl’)

Lio, la sekretariino: Kio estas ĉe Baniko?

Kruko: Ho, li ĉiam estas iomete mishumora dum la 

unuaj dek unu horoj post la vekiĝo....

* * *

UTILA KOMPUTILO

Jozefino sidas ĉe sia portebla komputilo: Mi uzas ĉi 

tiun aparaton ĉefe por spekti videojn, por butikumi, kaj 

por surfi la interreton.

Kruko: Do?

Jozefino: Nenio el tio vere pravigas la grandan koston 

de ĉi tiu aparato! Ĝi malmulte utilas!

Post momento, ŝi aldonas: Cetere, mi kredas ke mi 

bezonas novan....

* * *

tradukis Rikardo Cash el Francio

publikigita kun lia permeso

Fonto: esperantoanekdotoj@googlegroups.com

Unua Legolibro  parto 7  de Dro KABE
Unua parto :Anekdotoj, rakontoj kaj diversaĵoj

10 anekdotoj

1. Iu skribis al sia amiko: „Mi sendas al vi surtuton 

kaj vi trovos ĉi tiun leteron en ĝia maldekstra poŝo.

2. Vojmontrilo havis sekvantan surskribon: „Ĉi tiu 

vojeto kondukas al B., sed kiu ne scias legi, iru sur la 

granda vojo.“

5. Maisaĝulo renkontis sian kolegon kaj diris : „Vi 

ja mortis, kiel mi aŭdis." Kaj kiam ĉi tiu respondis: „Sed 

vi vidas, ke mi vivas", la unua rediris: „Tiu, kiu diris al 

mi tion, estas pli kredinda homo ol vi.“

4. Soldato ekdormis sur la posteno, sed lia 

kamarado honeste plenumis sian devon. Subite 

kanona kuglo forportas la kapon de l’ dormanto. „Mil 

diabloj! — ekkriis la gardestaranto — kiel li ekmiros, 

kiam li vekiĝos sen kapo.“

5. „Kiel saĝaj estas la scienculoj — diris Petro —, 

ili scias antaŭe, kiam estos mallumiĝo de l' suno kaj 

luno!“ — «Malsaĝulo! — respondis Johano — ili ja 

ekscias el la kalendaro."

6. „Kiam venos sinjoro B. — diris mastro al sia 

servisto —, diru al li, ke mi deziras paroli kun li.“ — 

„Bone — respondis ia saĝa servisto —, sed, sinjoro, 

kion mi devas diri, se li ne venos“?

7. Du homoj renkontis unu la 

alian sur mallarĝa vojeto, kaj 

neniu volis cedi al la alia. Kolere 

diris unu: „Mi neniam cedas sur la 

vojo al malsaĝulo!" — „Mi, 

tre ,volonte“ — respondis ia alia, 

iris flanken kaj faris ĝentilan 

saluton.

8. Vilaĝanino pelis antaŭ si 

azenojn. Knaboj renkontis ŝin kaj kriis: „Bonan tagon, 

azenpatrino!" — „Koran dankon, miaj infanoj” — 

respondis la bona virino.

9. En societo oni parolis pri la fama Cook, kiu tri 

fojojn faris vojaĝon ĉirkaŭ la tero kaj estis mortigita sur 

la insulo Ovaihi. Iu esprimis sian bedaŭron kaj 

demandis: „Ĉu sinjoro Cook perdis la vjvon dum sia 

dua aŭ tria vojaĝo?"

10. Hispano iris foje en vintro tra bohema 

kamparo. Multe da hundoj sekvis lin. Li kliniĝis kaj volis 

levi ŝtonon por forpeli ilin. Sed la ŝtono tiel kunglaciiĝis 

kun la tero, ke li ne povis forŝiri ĝin. La hispano kolere 

ekkriis: „Malbenita lando, kie oni alligas la ŝtonojn kaj 

lasas la hundojn liberaj!"
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Diogeno kaj Aleksandro

La greka saĝulo Diogeno ne havis loĝejon, kiel 

aliaj homoj, sed loĝis en malnova barelo, Ĉar li diris: 

„La homo estas des pli feliĉa, ju malpli da bezonoj li 

havas.“ La reĝo Aleksandro Granda volis vidi la 

saĝulon kaj kun granda akompanantaro vizitis lin. 

Diogeno sidis antaŭ sia barelo kaj sin varmigis en la 

suno; li tute ne atentis la potencan gaston.

— Via loĝejo estas malbona kaj viaj vestoj ankaŭ 

— diris Aleksandro —; postulu, kion vi volas, mi 

plenumos vian peton.

— Mi bezonas nenion — respondis la saĝulo, — 

sed se vi volas fari al mi plezuron, ne kovru al mi la 

sunon.

La reĝo admiris la noblan, neprofiteman homon 

kaj diris al siaj akompanantoj: „Se mi ne estus 

Aleksandro, mi dezirus esti Diogeno."

Azeno en leona felo

Azeno trovis leonan felon. Ĝi lonĝe ĝin rigardis 

kaj fine jen kion ĝi elpensis: ĝi surmetis la felon, 

promenis en la arbaro kaj timigis la bestojn. Ili ne 

dubis, ke ĝi efektive estas leono, tremante kuris for aŭ 

sin kaŝis en diversajn truojn, kien ĉiu povis. Nur la 

vulpo restis, ĉar ĝi jam aŭdis iam la azenan blekon. 

Vane skuis nia heroo la leonan kolhararon, kiu kovris 

ĝiajn ŝultrojn; la vulpo ne forkuris, kontraŭe ĝi diris 

moke: „Se vi silentus, eble ankaŭ mi ektimus, longorela 

amiko!“

Muelisto, lia filo kaj azeno

Patro iris kun sia filo en urbon. La patro rajdis 

azenon, kaj la filo vigle paŝis apud li sur la vojeto. 

Homoj staris sur la vojo kaj diris: „Kia egoisto! Li rajdas, 

kaj la kompatinda junulo devas piediri. „La patro aŭdis, 

kion diris la homoj; li desaltis de l’ azeno kaj ordonis la 

filon sidiĝi sur ĝin. Baldaŭ renkontis ilin Johano, kiu 

diris: „Senhonta knabo, vi rajdas kaj via maljuna patro 

devas piediri." La filo ne volis plu rajdi kaj desaltis de la 

grizulo. Ili ambaŭ piediris, kaj la azeno iris sen ŝarĝo. 

Aliaj homoj renkontis ilin, ridis kaj kriis: „Rigardu la 

malsaĝulojn! La azeno iras sen ŝarĝo kvazaŭ por 

promenado, kaj ili ambaŭ iras apud ĝi la malfacilan 

vojon!“ Ili ekkoleris kaj ambaŭ sidiĝis sur la azenon. 

Tiel ili atingis la urbon. Kiam ili venis en la bazaron, ĉiuj 

kriis: „Hontu, la malfeliĉa besto ne povas ja porti vin 

ambaŭ, vi rompos ĝian dorson!" La patro diris tiam: 

„Venu, kara filo, ni ne atentos plu la babiladon de l’ 

homoj, ĉar alie ili fine metos la azenon sur nian dorson. 

Aŭskultu; revenante ni jene aranĝos la aferon: kiu 

estos laca, rajdos, kaj kiu ne estos laca, piediros. Kaj la 

homoj diru, kion ili volos.“

(daŭrigota)

EKRA2022  Poezio  Kuraĝulino  konkursaĵoj de EKRA 2022  Razgrad

La Naturo en la Bildoj 

de Ina Nikolova

Sofio, Bulgario

1.

Sola barko kun

siaj revoj ekdormas.

Nekonata voj’.

2.

Printempa ĝojo

de cikonia paro.

Am’ universa.

3.

Verda arbaro.

Arboj gardistoj – ŝildo

kontraŭ ventegoj.

4.

La Lun’ logas al

siaj kampoj. Lulilo

por la bravulo.

5.

Aŭtuna parko.

Benko  por revemulo.

La tempo flugas.

6.

Nekomprenebla

mond’ – in’ kaj papilio.

Ho, ĉarmulinoj!...

7.

Bark’ dum sunsubir’ –

vojet’ al la senfino.

Trankvila velo.

8.

Senso pri maro –

boat’ dum sunsubiro.

La mar’ lulkantas.

9.

Tutsola arbo

atendas kun lulilo.

Verda oazo.

10

Floroj en bildo –

memoro pri somero.

Diaj okuloj.

11.

Somera tago

kun papilia  mildec’.

Silenta ago.

12.

Somera donac’ –

papava  feerio.

Infana memor’.

13.

Ino kaj birdo –

vekita amo. Voko.

Fajreraj sentoj.

14.

Lumo survoje –

amparo sub ombrelo.

La pluvo kantas.

15.

La vintra suno

sin rigardas kontente.

La neĝ’ degelas.

de Kuraĝulino

poezio de Elena Popova 

el  Bulgario, Dobriĉ

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

Il cuore blu

Come faccio a raccontare

quanto mi manchi.

Quante volte mi sorprendo, 

o stupida, 

 a escogitare trucchi,

per poterti rincontrare.

E ti cerco tra la gente,

poi ti caccio dalla mente. 

Quante volte ho immaginato di poterti riabbracciare.

Quanto ho pregato, 

e quanto ho pregato,

e quanto ho pianto.

Quante domande avrei voluto farti, 

quante se ne sono affollate nella mia mente, 

quanti rimpianti.

Quanto tempo perso. 

Non siamo capaci di credere che l’amore possa finire.

Non siamo capaci di credere che ogni cosa possa 

sparire.

Come posso sperarci ancora?

Il mio cuore ti continua a cercare.

Lui, che s’è fatto blu quel giorno, 

massacrato.

Eppure glielo dico:

“Non c’è più nulla da fare!”

poemo de Caterina Parca

(Giorgia Albertelli) el Italio

La blua koro

Kiel mi povas rakonti

kiom mi sentas vian mankon.

Kiom da fojoj mi surprizas min mem,

stultulinon,

elpensantan artifikojn,

por denove povi vin renkonti.

Kaj mi serĉas vin inter la homoj,

kaj poste forigas vin el mia menso.

Kiom da fojoj mi imagis povi denove vin brakumi.

Kiom mi preĝis,

kaj kiom mi preĝis,

kaj kiom mi ploris.

Kiom da demandoj mi volis fari al vi,

kiom amasiĝis en mian menson,

kiom da bedaŭroj.

Kiom da perdita tempo.

Ni ne kapablas kredi, ke amo povas ĉesi.

Ni ne kapablas kredi, ke ĉio povas malaperi.

Kiel mi povas ankoraŭ esperi?

Mia koro daŭre serĉadas vin.

Ĝi, kiu iĝis blua tiun tagon,

batbuĉita.

Kaj tamen al ĝi mi diras:

“Ne plu eblas ion fari!”

tradukis kaj sendis   

Alesandra Madella el Italio   

la lumaperon, kiun ĝi ávidis.

*************************

Lastaj versoj:

Do gvidu min, ho Ĉiellumo, por ke

mi ne refalu en fieron vanan.

Bridu en mi la ‘Mion’, malamikon

de l’Vero! Estu mia kunvivanto.

Sufiĉe maŝis mi en la mallumo

ĉiam frapante per la pensbastono

laŭ malebna  voj’, ĉe kies rando

abrupta l’Morto kontraŭ mi rikanas;

sufiĉe ploris mi sen pacon trovi,

dum mia senflugila preĝo senespere

ĉekore eĥresonis. Do min gvidu,

ĉar nur en Vi mi trovis la klarigon

de l’trompe malnobliga ‘Mio’, kaj de

‘Ĝia Pretero’ bele grandioza.

de Carmel Mallia el Malto

<<<
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Dun Karm verkis kaj sendis Carmel Mallia el Malto
n Malto,  Oktobro estas por la maltaj verkistoj la 

monato de Dun Karm (kaŝnomo de ‘Karmelo 

Psaila’)  kiu naskiĝis la 18an de oktobro, 1871 

kaj  mortis la 13an de oktobro, 1961. Li estis tre 

konata kaj estimata malta poeto krom pastro 

laŭprofesie.

Dun Karm studis ĉe 

porpastra seminario kaj 

fariĝis pastro en 1894. Li 

instruis diversajn temojn ĉe 

la sama seminario. En 

1921 li estis dungita kiel 

vicbibliotekisto en la ŝtata 

biblioteko. Li estis aŭtoro 

de la malta nacia himno, 

kiun oni kantis unuafoje en 

1923.

Dun Karm estis unu 

el la membrofondintoj de 

la Societo de la Maltaj 

Verkistoj (1921) poste  

renomita kiel  « la 

Akademio de la Malta 

Lingvo ». En 1945 li estis 

la unua, honorigita de la 

malta universitato per la 

titolo de Beletristika 

Doktoro pro lia kontribuo al 

la malta literaturo.

Ĝis 1912, Dun Karm 

verkis nur en la itala laŭ la 

tiutempa kulturo en Malto, 

kaj komencis per la 

poemaroj Foglie d'Alloro 

(Laŭraj Folioj) (1896) kaj 

Versoj (1903). Tamen post 

invito en 1912 li adiaŭis la 

italan Muzon kaj  komencis 

verki nur en la maltan, kio 

daŭris ĝis lia morto. Dun 

Karm tradukis ankaŭ en la maltan la longan, filozofian  

poemon : « I Sepolchri » (La Tomboj) de la itala poeto 

Ugo Foscolo. Dun Karm ankaŭ kompilis trivoluman 

maltan vortaron  inter 1947 kaj 1955.

 Liaj plej konataj originalaj poemoj maltaj estas la 

longa, filozofia poemo : « La Mio kaj Ĝia Pretero » (584 

versoj) kaj, kiel jam dirite,  la malta nacia himno.

Tamen estas interese sciigi, ke li verkis en 

Esperanton la poemeton :  « Penso Printempa » (vidu 

sube), probable la unuan verkon en Esperanto en 

Malto. Ĝi estis ankaŭ lia ununura en Esperanto, ĉar ni 

ne trovis, en tiu sama lingvo,  aliajn el lia 

mano. Nu, la esperanista grupo en Malto 

ekekzistis en 1903. Tamen Dun Karm ne 

troviĝis nek  tra la unuaj nek tra la postaj 

membroj. Kial? Ĝis niaj traserĉoj, oni 

neniam sukcesis trovi la kialon.

Iuj konas lin kiel « la maltan nacian poeton », 

tamen aliaj ne konas lin tia. Sed oni ne dubas pri lia 

influo sur la maltan poezian beleteron.

Profesoro Arberry, kiu publikigis libron entenantan 

la tradukon de poemoj de Dun Karm,  skribis pri Dun 

Karm: « Ju pli mi legis lin kaj enpenetris pli profunden 

lian animon, des pli mi konvinkiĝis pri lia grandeco… » 

Mi aldonu, ke mi ĉisube montras la nacian 

himnon  en la malta por tiuj, precipe Turkoj, kies lingvo 

iom similas al la malta. Ĉu mi pravas aŭ ne? Tamen bv. 

noti, ke ĉe la lasta verso mankas la vokalo ‘i’ antaŭ la 

‘l’. Eta donaco por vi !

Traduko de la Malta Nacia 

Himno  

Ĉi landon, kies nomon ni honoras,

kiel pasinte gardu nun, Sinjoro;

de ĝia belo estas vi l’aŭtoro.

Gvidu, Di’ granda, ĝian registaron;

bonkoru l’mastroj; fortu l’proletaro;

firmigu l’pacon ĉe la maltanaro.

Penso Printempa

El : La ‘Mio’ kaj Ĝia Pretero

Unuaj versoj:

Kvazaŭ blindiĝis mia pens’: por serĉi

la vojon ĝi frapetas bastonete

je ĉiu paŝo dum la lanta marŝo;

sian atingon ĝi neniam konis;

mallumego vualis la kielon

al ĝi kaj la kialon, malhelpante

E

Kantas la birdoj;

la suno hela

brilas de l’alto 

bluege bela;

Kaj per flugiloj

de l’aer’ klara

venas la bruo

de l’ondo mara.

Odoriĝante,

ruĝiĝe gaja,

jam malfermiĝas

la rozo maja.

Estas printempe;

kia plezuro!

June ridetas

tuta naturo

Renaskiĝinta;

ĉu vi komprenas,

Flo...? En la mondon

l’amo revenas!

<<<
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Nekonata Floro verkis kaj sendis Gajo el Ĉinio

sekegas

ne pluvis eĉ guto

floreto ja nekonata

jen foliojn velkas

ho, ekpluvetas

ete, etete

la floret' radikiĝas

kaj l' trunk' elstaras

ĝi penfloros

pro sia misio

ĝi devas flori

ĉu ne?

  poemo de Tang Dezhi

esperantigis (2018/6/25) kaj sendis

Gajo Li Chuanhua

el Ĉinio

Bluso por animo tradukis kaj sendis Petro Palivoda el Ukrainio

La voĉo raŭka, milda bariton’, 

Vesperkviet’ konsolis nin kaj ligis.

Solece sonis arda saksofon’,

Malplenon de l’ animo ĝi plenigis.

La blus’ vespera vokis al la for’,

Karesis ĉiun mian revon ame,

Donacis varmon, lumon al la kor’ 

Kaj kunos ni eterne kaj ĉiame...

Verŝitaj sonoj kaj velura ton’ 

La melodi’ de amo sonas forte.

Nur mi kaj ĝia moŝto  saksofon’,

Kaj ĉio kompreneblas duonvorte...

***

Mistera melodio ree sonas 

Ĝi venis la animon de l’ pase’.

Sed kiu ĝiajn belajn notojn konas,

Finregistritaj iam en solkle’?

La melodio flugis alte kaj senĉese,

Verŝatis dolĉe en la kor balzam’,

Animo kantis en ebri’  karese

Kaj fidis viajn vortojn pri la am‘.

Min ne forlasas rememoro mia 

Leĝeran bluson ludis saksofon’.

Solviĝis ni en la muzik’ magia 

Kaj fluis mi kun vi en unison’.

poemo de Darina Ŝevĉuk

_____

DARINA ŜEVĈUK estas nuntempa 

ukraina poetino.  Ŝi laboras kiel 

medicistino kaj loĝas en urbo 

Kolomeo en Ĉekarpata regiono de 

Ukrainio.

elukrainigis Petro Palivoda
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Mia restado en Turkio memoroj de Rumijana Budinova el Bulgario
i deziras rakonti al la legantoj de Turka Stelo 

miajn travivaĵojn en Turkio kaj restadon en 

Esperanto Domo en urbeto İznik kun mia 

malnova amiko Murat Özdizdar, kiu estas emblemo de 

turka esperantistaro.

Mi plezure gastis tie ĉar İznik, kies antikva nomo 

estas Niceo (bizance Nikea), estas ligita kun la historio 

de mia lando Bulgario. En İznik okazis du Universalaj 

Kristanaj Konsilioj, kiuj estas tro gravaj por ni, kristanoj.

Murat estas homo, kiu havas multajn geamikojn. 

Mi kontaktis kun multe da turkaj geesperantistoj pere 

de Murat. 

Estis granda ĝojo paroli kun Konuralp Sunal, kiu 

tre interese skribas pri filmoj kaj ni, la legantoj de Turka 

Stelo, legas plezure komence de ĉiu monato. Mi ankaŭ 

plezure parolis kun Fatih el urbo Adana kaj sia afabla 

familio. La konversacioj kun Can Zamur ĝojigis min. Mi 

ankaŭ kontaktis Melih kaj sia edzino de Uzbekistano. 

Mi aparte ĝojis babili kun Utku el urbo Burdur kaj Pınar 

el Istanbulo.

Mi denove sentis profunde la signifon de 

Esperanto!

Mi ne povus skribi kun vortoj kion mi sentis en la 

hejmo de Murat. Ni trinkis kafon en la ĝardeno kaj fore, 

sub ni estis pinarboj, olivarboj kaj la lago de İznik. La 

fajro, bruligita de Murat, la belegaj muziko kaj 

konversacio kun Murat kaj sia koramikino 

Güner varmigis mian koron.

Tie en la vilaĝo la homoj vivas 

simple kaj feliĉe. Ili havas bonajn 

najbarajn rilatojn kaj helpas unu la alian. 

La bongustaj manĝaĵoj kuiritaj de Güner 

faris min senti kiel hejme.

Sur la vojo mi renkontis multajn bonajn homojn. 

Ni promenis apud la lago kaj trinkis multe da teo kaj 

kafo. Mi vizitis la muzeon en İznik kaj aĉetis suvenirojn 

faritajn de la fama İznik keramiko pere de kio la urbeto 

estas konata.

Do, mi revenis hejmen plene je impresoj, novaj 

geamikoj kaj preta por nova vojaĝo.

memoroj de Rumijana Budinova el Bulgario

M

Poezio de Alma Jaku tradukis kaj sendis Bardhyl Selimi el Albanio

La milito kaj la Paco

Mia filo, la malgranda, ludas per armiloludilo,

Dum la granda trafoliumas “Milito kaj Paco” verkita de Tolstoj

En TV mi aŭskultas ke en Ukrainio ĉiuj civitanoj

Estas alvokitaj al armeo, maljunuloj kaj infanoj, same!..

La granda filo estas dekses jara

Mi imagas sur ties freŝaj ŝultroj armilon

 La griza fumo kaj la bruliga aromo de la pulvo

Ellasas sonojn en la ĉambro, en la korto, kiel kampano!

Plendolora kurento trapasas mian korpon

Ĉu mi povas konduki mian filon al la milito

Sur ties delikataj ŝultroj mi imagas fusilon

Li diras: ne ploru, jen mi estas, fariĝis mi jam viro!

Dum la jarcentoj la Milito diras al la infanoj

Fariĝi viroj antaŭtempe, ĉar la Milito demandas virojn

Dum la patrinoj preĝas unuafoje ke la infanoj

Dum la milita tempo kresku iom pli malfrue!

poemo de Alma Jaku      

tradukis kaj sendis

Bardhyl Selimi el Albanio

Alma Jaku vivas 

en Lezha, antikva 

urbo en 

nordokcidenta 

parto de Albanio. 

Ŝi estas 40 jaraĝa, 

havas du infanojn, 

laboras en 

ministrejo pri la 

kontrolo de nutraĵoj. Diplomiĝis pri historio kaj 

geografio, poste pri nutraĵa industrio. Eldonis 

du kolektojn de poeziaĵoj pro kio akiris la 

unuan premion kaj membriĝis ĉe Akademio de 

Artoj kaj Sciencoj Mirdita. Same akiris 

premion Gjergj Fishta pri poezio.
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Granda Koncerto humuraĵo de Gafur Mirzabaev el Uzbekio
l iu fora vilaĝo iu maljunulo venis en ĉefurbon. 

Kaj la vizito estis lia unua en la vivo. Antaŭe li 

neniam estis en tia granda urbo. Promenante tra 

la urbo li surstrate subite ekvidis la afiŝon pri iu granda 

koncerto… “En la urba Granda Teatro de opero kaj 

baleto okazos Granda Koncerto”. Sed tiujn du vortojn: “…

opero kaj baleto…” li malatentis. Hoo… Kia Feliĉo! Se 

okazos Granda Koncerto kaj nepre sonos ankaŭ 

grandaj kantoj, kiujn li ege ŝatis. Tiel nomatajn 

grandajn kantojn kutime oni kantas en lia vilaĝo 

nacilingve kaj sen muzika akompanado. Li tuj trovis la 

teatron kaj aĉetis bileton por la unua fotelvico.

Jen, li sidas en la unua vico, kaj ekkomenciĝis la 

prezentado. Malfermiĝis la scenejo kaj sursceneje 

aperis granda orkestro kun sia estro. Eniris scenejon iu 

korpulenta kantisto kaj ekkantis iun arion kaj poste tuj 

ekkantis alian. Sed tiujn grandajn kantojn la maljunulo 

antaŭe neniam aŭdis. Post la giganto sursceneje 

aperis iu tute maldika virino kaj ankaŭ ŝi plenvoĉe 

ekkantis en tute nekomprenebla lingvo iun 

nekompreneblan grandan kanton”. La vilaĝa maljunulo 

ne plu toleris kaj volis eliri el la halo. Sed bedaŭrinde 

oni ne permesis tion. Li murmurante revenis al sia loko.

Tiutempe abrupte mallumiĝis la tuta halo. Kaj 

komenciĝis baleto. Sursceneje aperis iu svelta virino 

kaj oni direktis la lumon nur sufiĉan nur por ŝi. Ŝajnis al 

nia maljunulo, ke la virino ne havis vestojn. Ho ne, ŝi 

havis, sed nur jupon. Sed la jupo estis levita de ĉiu 

flanko. Kaj krome por li ŝajnis, ke ŝi havis ankoraŭ 

iomete ian ŝtofon surbruste. Kiel strange, ŝi iris, kuris, 

kuregis sur la piedfingroj. Kial? Tion la maljunulo tute 

ne komprenis. Al li ŝajnis, ke ŝi serĉas la elirejon kaj ne 

povas trovi ĝin. Kaj tiam alkuris ŝin iu viro tute 

senvesta! Jes, li havis nenian veston. Ho. kia 

malhonestulo! Kaj ankaŭ ŝi estas same malhonesta! 

Ekvidinte la viron ŝi duoble rapide kuris tien kaj reen. 

Kaj postkurinte ŝin la viro finfine ekkaptis ŝin kaj levis 

alten. Kaj poste kruele metis ŝin surplanken, kaj poste 

en alian flankon. Iom poste li forĵetis ŝin flanken, kaj ŝi 

forkuris, kaj post ŝi ankaŭ la viro faris la samon.

La konsterniĝinta maljunulo fermis siajn okulojn. 

Tiam eniris sur la scenejon granda ĥorkolektivo. La 

scenejo estis plenplena. Kiam ĥorestro levis la manojn, 

la ĥoro ekkantis. Sed oni kantis tre daŭre. Nia maljuna 

spektanto senpacience ekaŭskultis la kantadon forte 

ferminte la orelojn kaj ankaŭ la okulojn. Kiam li 

ekaŭskultis aplaŭdojn de la spektantoj, ankaŭ li plezure 

kuniĝis al ili pro la ĝojo, ke jam finiĝis la bruado de la 

brigado.

Ho, kia bonŝanco! Li jam estas elirinta el tiu 

granda koncertejo. 

Reveninte sian hejmon li aŭdis la 

demandon de sia edzino: 

 Ho, kadukulo, kion vi vidis en la 

granda urbo?

Kaj li tuj gaje respondis:

 Ho, vi ne kredus, mia kara, se mi 

rakontos la veron. Mi vizitis la grandan teatron kaj 

spektis el la unua vico grandan koncerton. Sed mi 

aŭskultis tute ne konatajn kaj ege strangajn grandajn 

kantojn. La kantisto, kiu aperis sursceneje la unua estis 

ege granda, kaj lia voĉo estis la sama kiel de nia bovo. 

Kaj poste ekaperis sursceneje iu virino tre maldika, eĉ 

pli ol vi. Eble ŝia salajro estas malgranda. Kaj ankaŭ ŝi 

tute ni povis kanti. Sed jen kio estis same interese:  Iu 

virino devojaĝinte eniris en la teatron. Ŝajnis, ke ŝi 

surlite interkverelis kun sia edzo kaj foriris el la hejmo 

kaj subite eniris en la teatron. Ĉar ŝi estis... ŝi estis… 

kiel diri en tiu vesto en kiu ŝi naskiĝis.

 Kaj vi tion spektis, ĉu? abrupte ekkolerante 

demandis lin la maljunulino.

 Ho, atendu tam... tam… tamen… ŝi havis tian 

veston tiel nomatan… tiel nomatan…. ho, mi forgesis! 

Ĝin precipe vestas junulinoj tia kurta estas. 

La maljunulo permane montris la femuron.

 Ĉu jupo? demandis la edzino. 

 Ho, jes, ĝuste! Ŝi havis tion aŭ ŝajnis al mi tiel… 

Ho, ne! Ĝuste ŝi havis la jupon sed ĝi estis levita de ĉiu 

flanko.

– Kaj tutegale vi spektis ŝin, ĉu? 

 Ne! Tute ne! Mi tuj malfermis la okulojn.

 Kaj kun malfermitaj okuloj vi spektis ŝin, ĉu?

La maljunulo daŭrigis sian rakonton : 

“En mallumo ŝajnis al mi, ke ŝi estis tute nuda, 

sed ŝi peceton de la vesto surhavis. Kaj ankaŭ tiun 

ĝemelveston, kiun la virinoj surmetas sur sian 

bruston… Jen, aŭskultu la same interesan! Kiam ŝi 

kurante tien kaj reen sur la piedfingroj senbrue kaj 

serĉis la elirejon, eniris ŝia edzo. Sed li estis vere tute 

nuda. Bone, ke vi mem ne vizitis kun mi la urbon kaj la 

teatron! 

La geedzoj ambaŭ estis mutaj. Kaj komence ili 

mangeste interbabilis iel.  

La muta edzo diris: “Iru hejmen!“ 

Ŝi diris: “Ne!“ 

Li repostulis. Kaj ŝi rekontraŭis dirante: “Mi ne 

volas.“ 

Kaj li diris: “Sed mi volas.“

Kiam ŝi per la tuta korpmovado eksplikis, ke ŝi 

tute ne volas reveni hejmen, tiam la edzo tre nervoze 

diris: “Mi mortigos vin!” kaj ekpelis ŝin. Ŝi tuj forkuris, 

kaj li postkuris ŝin. Kaj iom poste li ekkaptis ŝin kaj 

E
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eklevinte ŝin supren ekbatis dekstrflanken kaj poste 

maldekstrflanken. 

Kaj poste relevinte la kompatindan virinon li 

hazarde eksentis ion kaj mute demandis ŝin: “Kie estas 

via interna vestaĵo?“

Kaj ŝi tuj reciprokis lin mem demandante: “Mi ja 

havas ion, sed kie estas via tuta vesto?”

Kiam li ekrigardis sin, ŝi uzante la ŝancon, forkuris 

kaj malaperis ien, kaj post ŝi ankaŭ li tuj forkuris. 

Ŝajnis, ke ili ambaŭ ne vidis nin, ĉar en la halo malestis 

la lumo.

Sed plej same interese estis ĉe la fino de la 

koncerto. Sursceneje kolektiĝis la tuta granda brigado. 

Viroj kaj virinoj vestitaj unuforme. Kaj post ili ekaperis 

la brigadestro kun la bastoneto. Kial? Mi ne sciis. 

Ŝajnis al mi, ke ili volis okazigi iun kunvenon. Kiam la 

estro eklevis la bastoneton, iu subite ekkantis. Li volis 

haltigi lin, sed tuj ekkantis alia. La estro tuj petis ankaŭ 

lin, ke li ne kantu. Sed li tute ne obeis la estron. Kiam la 

tuta brigado komencis kanti arbitre, la estro tute 

ekkonsterniĝis. Li petis, petegis ilin, ke ili tute ne kantu. 

Sed vane, ĉiuj senhezite daŭrigis la bruadon. Tiam la 

estro aparte petis kelkajn dirante: “Bonvolu almenaŭ vi 

ne kantu! Kaj bone, tiukaze almenaŭ kantu mallaŭte!” 

Ne, male! Pli ka pli fortiĝis la krioj. La kompatinda estro 

ektremis, ekkolerante montris la bastoneton levinte ĝin 

alten. Kaj finfine li sukcesis haltigi ilin, kaj turninte sin al 

la spektantoj pardonpetis kaj montris sian teamon 

dirante; “Pardonu, ne mi, sed ili kulpas.“ Kaj la tuta 

brigado kune kapklinis kaj diris unuvoĉe: “Jes, vere ni 

kulpas!“ “

verkis kaj sendis Gafur Mirzabaev el Uzbekio

1. Blua kajero N% 10

VIVIS unu ruĝhara homo, kiu ne havis okulojn kaj 

orelojn. Li ne havis ankaŭ harojn, do oni nomis lin 

ruĝhara konvencie.

Li ne povis paroli, ĉar li ne havis buŝon. Ankaŭ 

nazon li ne havis.

Li ne havis eĉ manojn kaj krurojn. Kaj ventron li 

ne havis, kaj dorson li ne havis, kaj spinon li ne havis, 

kaj ĉiujn enhavaĵojn li ne havis. Nenion li havis! Do ne 

estas kompreneble pri kiu oni rakontas.

Ja prefere ni ne parolu pri li plu.

(1937)

2. Okazoj

Foje Orlov supermanĝis pistitajn pizojn kaj mortis. 

Kaj Krilov, eksciinte ĉi tion, mortis ankaŭ. Kaj 

Spiridonov mortis per si mem. Kaj la edzino de 

Spiridonov falis malsupren de bufedo kaj ankaŭ mortis. 

Kaj la infanoj de Spiridonov dronis en lageto. Kaj la 

avino de Spiridonov drinkuliĝis kaj komencis almozi. 

Kaj Miĥajlov ĉesis kombi sin kaj ekhavis favon. Kaj 

Kruglov pentris unu damon kun vipo kaj freneziĝis. Kaj 

Pereĥrestov ricevis per telegrafo kvincent rublojn kaj 

tiel fieriĝis, ke oni maldungis lin. 

Bonaj homoj ne scipovas bonstatiĝi.

(22a aŭgusto 1936 jaro)

3. Elfalantaj oldulinoj

Unu oldulino pro troa scivolemo elfalis el fenestro, 

falis kaj frakasiĝis.

El la fenestro elŝovis sin alia oldulino kaj 

komencis rigardi malsupren al la elfalintino, sed pro 

troa scivolemo ankaŭ ŝi elfalis el la fenestro, falis kaj 

frakasiĝis.

Poste el la fenestro elfalis la tria oldulino, poste la 

kvara, poste la kvina.

Kiam elfalis la sesa oldulino, tiam mi tediĝis 

rigardi al ili, kaj mi ekiris al la Malceva bazaro, kie, 

onidire, iuj donacis trikitan ŝalon al unu blindulo.

4. Soneto

Mirinda okazo okazis kun mi: subite mi forgesis, 

kio iras unue  7 aŭ 8.

Mi iris al la najbaroj kaj demandis ilin, kion ili 

pensas pri ĉi tio.

Kia ja estis ilia kaj mia miro, kiam ili subite trovis, 

ke ankaŭ ili ne povas rememori la ordon de la 

kalkulado. 1, 2, 3, 4, 5 kaj 6 ili memoras, sed plu 

forgesis.

Ni ĉiuj iris en komercan vendejon «Gastronomo», 

kiu situas apud la angulo inter Znamenskajastrato kaj 

Bassejnajastrato, kaj demandis la kasistinon pri nia 

Okazoj de Daniil Ĥarms

>31
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la strando kaj legas libron, fakte la kadavron 

surstrandigis "Orca". Aspektas kiel kvazaŭ ŝi sidas 

apud la kadavro kaj legas la Biblion. Ŝi estas ekstreme 

sentema kontraŭ tiuj bestoj, sed ĉar ŝi dumtempe 

ekkonas kaj ekkomprenas, ke Nolan ne estas malbona 

ulo, li ankaŭ havas kompaton kontraŭ li. Ŝi ne lasas lin 

sola ĝis la fino de la rakonto. Kiel en la tragedio de 

Reĝo Lear, la karakteroj formortas unu post la alia.

La fina raŭndo estas sur la glaĉeroj. La besto 

pelis ilin norden en la glaĉerojn. Umilak diras al ili, ke ili 

devas reveni. Tamen Nolan estas pli decidita ol iam 

antaŭe. Li alfrontas sian kontraŭulon ĝuste tiel, kiel 

gladiatoro.

Nolan, kiu estas irlandano, enmigris al 

Newfoundland antaŭ 16 jaroj kaj mortigis balenon por 

pagi por la riparo de sia boato, nun estas kontraŭ sia 

morto. "Orca", tiu 

malĝojokula, 

korvundita estaĵo 

invitas morton. Nolan 

estas for de sia loko 

kaj perdas la ludon. 

Nur unu pluvivas: 

Rachel, la 

observanto de la 

tragedio, kiu 

rakontas al ni la 

okazaĵojn. "Orca", 

kiu frakasis Grandan 

Blankulon (ŝarko), kiu estis mortigonta Rachel, je la 

komenco de la filmo, ĉu ĝi faras al ŝi geston denove?! 

Kiu scias... Eble tion celis la majstraj manuskriptistoj 

Luciano Vincenzoni, Sergio Donati kaj Robert Towne. 

Venas savo el nenio kaj "Orca" daŭrigas sian vojon tra 

la glaciaj akvoj. La malgaja kanto de Morricone 

kortuŝas nin: “Ni estas unu”.

Mi memoras la rigardojn inter "Orca" kaj Richard 

Harris, kiu ludis la rolon de Nolan, antaŭ 45 jaroj. Harris 

estas sufiĉe sukcesa, kaj ankaŭ tiel estas Charlotte 

Rampling en la rolo de Rachel... Unu el la veteranaj 

aktoroj de Holivudo, Keenan Wynn, en la rolo de 

Novak ankaŭ estas menciinda. Bo Derek, aliflanke, 

estas ankoraŭ juna, sensperta sed bela knabino. Li 

estas nur 21jaraĝa en ĉi tiu filmo.

Balenoj daŭre estas buĉitaj en Japanio kaj 

Kanado hodiaŭ. Nu, vi povus diri, ke ĝi estas simple 

komerco. Vere, ne nur la viando de balenoj estas uzata 

sed homoj ankaŭ manĝas multe da marestaĵoj, de 

diversaj fiŝspecoj ĝis omaroj, ĝis marhelikoj senpense. 

Se ni aldonas la birdojn, bovidojn, porkojn, ŝafojn kaj 

ŝafidojn, ni efektive estas “Civilizo de Masakro”. Estas 

multaj homoj, kiuj rigardas la aferon kiel sensencaĵo kaj 

romantikismo. Tamen, neniu pensas pri: Ni ne manĝas 

tiom, kiom ni bezonas, kiel en la periodo kiam ni estis 

ĉasistoj kaj kolektistoj. Ni kreis industrion de forĵetaĵoj 

kaj obezeco kaj ni plu manĝas ilin por plezuro.

Ĉu venos tia tempo en kiu homoj ne plu manĝos 

bestan viandon, kaj ni establos “Veganan 

Civilizacion”?! Aŭ ĉu ekaperos estaĵoj, pli supre en la 

nutroceno, same al tiuj en rakontoj, kiuj nutriĝos sur 

homa viando?! Ĉu tiam ekzistos ankaŭ “Gigantaj 

Veganoj”, kiuj nin kompatos? :)

Konuralp Sunal

29 Aŭgusto 2022 

Büyükada, Istanbulo – Turkio
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Solvo de la krucvortenigmo

refoje klarigis sian motivon. Venis la vico de la portisto, 

sed li silentis.

„Kial vi ne plendas?“ demandis imamo.

„Mia advokato ankoraŭ ne venis,“ respondis la 

portisto.

„Kiu estas via advokato?“

„Sinjoro Nasrudin Afanti.“

Tion aŭdinte, la imamo kaj asesoroj sulkigis la 

brovojn, dum la popolamaso subĝojis kaj murmuris: „Ni 

vidu, tuj estos interesa spektaklo...“

Pasis longa tempo, antaŭ ol Afanti fine alvenis. 

Salutinte la popolamason, li diris al la imamo kaj 

asesoroj: „Pardonon, ke mi malfruas pro grava afero.“

„Ĉu troviĝas afero ankoraŭ pli grava ol nia 

hodiaŭa proceso?“ ironiis unu el la asesoroj.

„Kompreneble troviĝas! Pensu, morgaŭ mi semos 

tritikon, sed miaj semoj ankoraŭ ne estis rostitaj. Ĉu 

troviĝas afero ankoraŭ pli grava ol tio? Mi rostis tri 

mezurujojn da semoj kaj pro tio mi malfruis.“

Aŭdinte liajn senraciajn vortojn, la imamo kaj 

asesoroj tre amuziĝis kaj preskaŭ unuvoĉe kriis: 

„Frenezaĵo! Ĉu oni povas semi rostitan tritikon?“ Ili 

laŭte kriadis, celante nuligi la advokatecon de Afanti, 

tiel ke ili povu fari verdikton laŭvole. Tion vidinte, la 

publiko maltrankviliĝis por Afanti, ĉar se li ne povos 

respondi la demandon de la imamo kaj asesoroj, lia 

advokateco certe estos nuligita.

Afanti tamen restis aplomba. Kiam kvietiĝis la 

bruo, li diris: „Vi pravas! Se oni devas ne semi rostitan 

tritikon, kiel do kokino manĝita de la portisto povus 

demeti ovon?“

La vortoj tuj sigelis la lipojn de la imamo kaj 

asesoroj. Nur nun ili komprenis, ke lia malfruiĝo kaj la 

senorda parolado estis intencaj.

La popolamaso ĝojkriis: „Jes, jes! Kiel kokino 

manĝita povus demeti ovon?“

Sub la nerefutebla ripoĉo de Afanti kaj la 

popolamaso, la imamo kaj asesoroj ne povis ne ŝanĝi 

la verdikton kaj finis la aferon per tio, ke ili ordonis la 

portiston pagi laŭ la normala prezo.

Fonto: Legolibreto 3 de  Jindřiška Drahotova
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perplekso. La kasistino triste ridetis, elmetis el la buŝo 

etan marteleton kaj, iomete movinte la nazon, diris:

 Laŭ mia opinio, sep sekvas post ok, kiam ok 

sekvas post sep.

Ni dankis la kasistinon kaj ĝoje forkuris el la 

vendejo. Sed subite ni pripensis la vortojn de la 

kasistino kaj denove malgajetis, ĉar ŝajnis al ni, ke ŝiaj 

vortoj ne havis sencon.

Kion ni faru? Ni iris en la Someran ĝardenon kaj 

tie komencis kalkuli arbojn. Sed, kiam ni, kalkulade, 

atingis la okan, ni haltis kaj komencis disputi: laŭ la 

opinio de iuj, plu sekvas 7, laŭ la opinio de la aliaj  8. 

Ni disputus tre longe, sed, feliĉe, subite el benko 

falis iu infano kaj rompis ambaŭ siajn makzelojn. Ĝi 

delogis nin de nia disputo.

Kaj poste ni disiris hejmen.

(12a novembro 1935)

5. Petrov kaj Kulov

PETROV:

Hej, Kulov!

Ni kaptu kulojn!

KULOV:

Ne, mi por tio ankoraŭ ne pretas.

Ni pli bone kaptu katojn!

Tradukis: Dmitrio

Pentraĵoj: Vadim Zaplatin
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Facilaj Rakontoj  sendis Jindřiška Drahotová, el Ĉeĥio
Kalkulado de la Konto de Kokino

El „Rakontoj pri Afanti“ (Ĉinaj Popolaj Rakontoj)

Ĉina Esperantoeldonejo, Pekino, 1982

Iam estis portisto, kiu en gastejo manĝis unu 

kokinon. Manĝinte, li demandis la mastron, kion li 

devas pagi. La mastro respondis: „Se hazarde vi ne 

havas sufiĉan monon, mi povas enskribi la sumon je 

via kredito. Vi povus pagi iam ajn, kiam vi havos 

monon.“

Tiu diro tre ĝojigis la portiston. Estis unua fojo, ke 

li renkontis tiel bonkoran mastron. Li adiaŭis lin kaj 

daŭrigis sian vojaĝon.

Post kelka tempo la porstisto venis por kvitiĝi kun 

la mastro. La mastro

ŝovis kuprajn monerojn tien kaj reen sur la tablo, 

kvazaŭ estus tro malfacila

kalkulado. La portisto malpacience demandis: 

„Kiom kostas la kokino? Ĉu tio

indas vian ripetan kalkuladon?“

La mastro ne respondis, sed nur mansignis al la 

portisto, ke li lin ne ĝenu. La portisto povis fari nenion 

krom atendi.

Finfine la mastro elkalkulis la sumon kaj la 

portisto konsterniĝis pro la tro alta prezo de la kokino, 

kiu estis kelkcentoble pli alta ol ĝenerale. Li demandis: 

„Ĉu via kokino valoras tiom da mono?“

„Pro kio ne? Mem kalkulu kiom da ovoj demetus 

la kokino, se ĝi ne estus manĝita de vi!... kaj kiom da 

kokidoj ili povus fariĝi!... kaj kiam ili maturiĝos, kiom da 

ovoj ankaŭ ili demetus!“ diris la mastro per unu spiro. 

Rekalkulante per kupraj moneroj, la mastro daŭrigis: 

„Rigardu, mi ne miskalkulis eĉ moneron.“

La portisto ne povis plu sin deteni kaj indigne 

diris: „Tio ne estas negoco sed simpla trompo! Mi ne 

pagos!“

Vidinte, ke la portisto ne volas pagi al li ŝuldon, la 

mastro volenevole diris: „Bone, ni iru al la moskeo, por 

ke oni juĝu.“

La portisto kun granda aplombo respondis: „Kun 

justeco oni povas iri ĉien, sed kun maljusteco nenien. 

Se ne paroli pri moskeo, almenaŭ Alaho devas respekti 

la justecon.“

Disputante inter si, ili venis al la moskeo.

La imamo estis ne nur prizorganto de la religiaj 

aferoj, sed ankaŭ la plej aŭtoritata juĝisto. Por la 

religiuloj ĉiu vorto lia estis leĝo 

observenda. Kiam la mastro kaj portisto 

eniris, li manĝis haŝiŝon sidante sur 

tapiŝo. Li ĵetis straban rigardon al la 

enirantoj kaj malrapide demandis kun 

basa kaj raŭka voĉo: „Ĉu vi havas 

aferon?“

La mastro la unua rakontis detale la okazaĵon. 

Tion aŭdinte, la imamo opiniis, ke li pravas. Tial, antaŭ 

ol aŭskulti la plendon de la portisto, li jam juĝis, ke la 

portisto pagu la ŝuldon laŭ la postulo de la mastro. La 

portisto sciis, ke nenio al li helpos plu. Li povis nur 

petegi, ke la imamo permesu al li pagi la ŝuldon post 

kelkaj tagoj. Tion konsentis la imamo.

La portisto sentis, ke li estas maljuste traktita, kaj 

malvigle reiris hejmen. De malproksime aŭdiĝis kanto. 

Iu rajdanto sur azeno renkonte iris al li kantante. La 

rajdanto respekte salutis lin kun dekstra mano sur la 

brusto: „Saluton, frato!“ 

Pro la malbona humoro la portisto ne volis saluti 

la senĝenan rajdanton, sed nur respondinte tra la nazo, 

rapide preterpaŝis. Tio mirigis la rajdanton, kiu tuj sin 

turnis kaj postkuris lin.

„Pro kio vi tiel ĉagreniĝas? Ĉu mi povus helpi 

vin?“

La portisto haltis, kun miro rigardis la rajdanton 

kaj demandis: „Kiu vi estas?“

„Mi nomiĝas Nasrudin Afanti,“ respondis la 

rajdanto.

„Ho! Vi estas sinjoro Nasrudin!“ kriis la portisto 

surprize kaj ĝoje. Fakte delonge la nomo de Afanti estis 

konata por li, kaj li sciis, ke Afanti ĉiam helpas la 

maljuste traktitajn malriĉulojn. Nun li propraokule vidis, 

ke li efektive estas tiel sincera kaj helpema.

La portisto detale rakontis sian travivaĵon al li. 

Pripensinte momenton, Afanti proponis: „Tuj reiru al la 

moskeo kaj plendu, ke la afero ne estis ĝuste juĝita, kaj 

petu rejuĝon antaŭ la publiko. Mi vin helpos por gajni la 

proceson.“ La portisto agis laŭ lia propono. La imamo 

volenevole konsentis, ĉar tie estis tradicia regulo, ke 

peto de publika juĝo estas permesata, sed la petinto 

ricevas punon pli severan, se li perdas la proceson 

refoje.

Venis la tago por publika juĝo. Asesoroj kaj 

popolanoj alvenis al la moskeo unuj post aliaj. La 

imamo deklaris la komencon de la proceso. La mastro >31


