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Loĝi kune?
Post pli ol 80 jaroj, morto fine disigis Masao-n Matsumoto de lia edzino Miyako. Ili estis plej longe 
vivantaj geedzoj en la mondo. S-ro Matsumoto mortis 108-jara pro kor-malsano en maljunulejo de 
Takamatsu (suda Japanio). Lia edzino vivas ankoraŭ tie, en sia 101a vivjaro.

  

Kontraste aspektas vivo dum la nuna malkvieta tempo, precipe en la okcidentaj landoj.  La virusa 
kvarateno efikas malbone je usonaj geedzoj. Gazeto „New York Post” informas, ke juristoj en tiu 
urbego ricevas preskaŭ konstante telefon-vokoj. La geklientoj plej ofte demandas kiel aranĝi 
disiĝon kaj la procesojn atendas lavango da postuloj. Kialo de tia konsterniĝo estas nekutima: la 
deviga restado hejme pro la epidemia kvaranteno. 

  ___________________________     

  

    Nia Vilaĝo:  

Betulo kuracas 

Hodiaŭ ni ni uzas la okazon por prezenti al 
vi arbon, kies eleganta aspekto por multaj 
memorigas junaĝon kaj printempon. Inter 
kelkdeko da betul-specioj, ekzistas unu, kiu 
utilas en kazo de spir-sindromo kaŭzita de la 
viruso. 



Ekde lasta februaro, amaskomunikiloj intensigis tutmonde alarmadon pri danĝera kronviruso. Laŭ 
paso de la tempo, okazas informa kaoso: en interreto, televido, filmoj, artikoloj ktp. Aperis amaso 
da “virusologoj” kies opinioj kontraŭas unu la alian. Ne mirinde, en tia atmosfero ĉirkaŭas diversaj 
suspektoj aŭ konspir-teorioj: de kie venis la viruso, kiu ĝin produktis kaj kiucele? Ni ĝuas ne 
apartenia al tiuj sindeklaritaj specialistoj. Sed, almenaŭ en la ĵus tradukita artikolo, vi povas legi ke 
la naturo povas helpi homojn, ankaŭ ĉi-foje. 

La tuta artikolo ĉe:  https://familiaro.com  
  ___________________________     

Hirunda saluto 

La “Hirunda kanto el Rhodos” (eo: Rodoso) estas popola kanto de la antikva Grekujo. Laŭ tre 
malnova tradicio, infanoj vivantaj sur la greka insulo Rhodos /Rodoso eliradis ĉiuprintempe, vestitaj
simile al hirundoj. 

 
 

K. Kalocsay   
Rodosa vilaĝo 

Melodio de tiu kanto ne plu troveblas, sed ĝia originala teksto ankoraŭ ekzistas kaj ĝin tradukis la 
princo de esperantaj poetoj – Kálmán Kalocsay. La tradukaĵo aperis en duvoluma antologio 
“Tutmonda sonoro” eldonita en Budapeŝto.  

  ___________________________     

Ne velkantaj floroj de Meksikio

Dum sia unua vizito en sud-meksika 
vilaĝo Santa Cruz de la Sierra, la 
junulara grupo renkontis neatenditan 
scenon: bunta naturmedio, nekonataj 
ligvo kaj kulturo. 
La tieaj indianaj loĝantoj vivas simp-
le kaj malgraŭ malriĉeco ili estas tre 
gastamaj. Junaj fokolaranoj veturis 
tien per aŭtobuso, ok horojn de la 
meksika ĉefurbo. Kiam la aŭtobuso 
grimpis survoje, ĵus trans la mondoj 
de orienta Sierra Madre, aperis la 
suno surhorizonte.  



La vojaĝo estis longa kaj sufiĉe laciga sed tio ĝenis neniun, ĉar ili ekscite atendis renkontiĝon kun 
siaj samaĝuloj. Ĉiuj esperis pasigi ĝoje la Pasko-semajnon kaj observi la regionajn kutimojn kaj la 
feston.   

 

Fine de la vojo ili ekvidis kelkdekon da familioj el Nahauas-tribo (eo: naŭatloj), vivantaj meze de 
la humida tereno Hausteca hidalgeuense (ne velkanta floro). 

  ___________________________     

Natura muzik-terapio (Parto 2)
Post hejmreveno, Dan Gibson pasigis longan tempon por ordigado de la surbendigitaj  sonoj. 

     
PRINTEMPA VEKI OĜ  (54:22) https://www.youtube.com/watch?v=NaVBGVqf1XM . 

La materialo kolektita en malproksimaj esplorvojaĝoj abundis kaj unue li devis ilin dividi laŭ 
diversaj kriterioj: la vizititaj lokoj, laŭdeco de la sonoj kaj ties fontoj ktp. Samtempe aperadis ideoj 
al kiu muziko taŭgas tiuj sonoj kaj por kiu aŭskultantaro. 



  
 

Lulkanto (7:50)  https://www.youtube.com/watch?v=EQoGY3f46Ik  .  
Apudlaga vespero  (7:14)  https://www.youtube.com/watch?v=jkXFEtQfrbc .

Ĝi produktas diversajn sondiskojn por malstreĉiĝo kaj muziterapio kaj hodiaŭ estas la plej granda 
en sia kategorio mondskale.   

 

Supra foto dekstre:  Monumento de J.Strauss en Vieno 

Pluvo en arbarao  (5:07) https://www.youtube.com/watch?v=wzRpI4lYX2s  . 
Johan Strauss – Rakontoj de Viena Arbaro - 

(11:21) https://www.youtube.com/watch?v=OGwEMHcZSp8  . 

Jardekon de la 1990-aj markis la plej grandaj sukcesoj de “Solitudes” ĉar la diskoj estis jam 
distribuataj tutmonde. Oni volonte ilin uzas en terapio. La eldon-firmao de Gibson komencis 
kunlabori kun Lee Bartel, profesoro pri neŭrosciencoj en Toronta Universitato. La scio kaj konsilo 
de d-ro Bartel rezultis per eldono de novaj diskoj kun specialaj, trankviligiaj motivoj. 

  ___________________________     


