La 8an de januaro 2015
Mi parolis en la programo de NHK
La 7an de januaro mi parolis en la programo « Radia
Meznokta Mesaĝo » de NHK (Nihon-Radioelsenda
Asocio, la duonŝtata radioelsendstacio plej granda kaj
prestiĝa en Japanio), temante pri « Esperanto disvastigas
homan ligon en la mondo ». Mi tradukos, kion mi parolis :
............................................................................................
Anoncisto : Hodiaŭ ni aŭskultos paroladon de s-ro Hori
Jasuo, eksa vicprezidanto de Japana Esperanto-Instituto
dum la pasintaj 20 jaroj ĝis la lasta junio.
Li naskiĝis en 1941, do en tiu ĉi jaro li estas 73-jara.
Li naskiĝis en Tokio kaj kreskis en la gubernio Gunma.
Li finis la kurson de la universitato Kioto kaj instruis la
anglan lingvon en Gunma.
Li sendadas raportojn pri la damaĝoj, suferoj de homoj
kaj geknaboj en la katastrofo al la mondo.
Li konis Esperanton, kiam li estis knabo. Al lia patro iu
norvega esperantisto sendis semojn. Lia patro semis ilin
kaj baldaŭ ekfloris bluaj floroj. Tiam li eksciis, ke pere
de Esperanto li povos havi amikojn en la mondo.
Poste li lernis Esperanton, kaj vere li nun havas
multajn amikojn en la mondo. Li vere konstatis la
grandan kapablon kaj forton de Esperanto, kiam okazis
la japana katastrofo en 2011. Post la katastrofo li vizitis
Francion dum 25 tagoj ĉiun jaron kaj parolis pri la
katastrofo.
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Li ankaŭ partoprenis en « Fonduso Espero », kiun
iniciatis s-ino Takadate Ĉieko, eksa instruistino, por
helpi gelernantojn en la urbeto Tooni de la urbo Kamaiŝi
de la gubernio Iŭate. Li helpas ŝin kaj disvastigas
helpreton en la mondo per Esperanto.
Intervjuos lin s-ro Sakaguĉi Keniĉiroo.
Pri Esperanto
Sakaguĉi: Bonan matenon, s-ro Hori.
Hori: Bonan matenon. Mi estas Hori Jasuo.
Sakaguĉi : Aĥ, tio estas Esperanto. Kion vi diris?
Hori: Mi diris, ke mi esperas bonan matenon al vi kaj ke
mi estas Hori Jasuo.
Sakaguĉi: Certe inter la aŭskultantoj troviĝas homoj, kiuj
ne scias pri Esperanto. Ĉu vi klarigos iom pri tiu
lingvo?
Hori: Jes, certe. Esperanto estis
kreita de okulisto d-ro Ludoviko
Zamenhof kaj publikigita en
1887. Li kreskis en la ubro
Bialystoko, Pollando, kie loĝis
diversaj gentoj kaj ili ofte
interbatalis pro siaj malsamaj
lingvoj. La knabo Zamenhof
opiniis, ke se li kreos facilan
komunan lingvon, la problemo
solviĝos, kaj dediĉis sin al
kreado de nova lingvo. Tial
Esperanto estas lingvo por amikeco, amo kaj paco.
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Sakaguĉi: Kion signifas Esperanto?
Hori: Espero signifas “esperon”, kaj Esperanto signifas
“homon, kiu esperas”.
Mia patro kaj Esperanto
Sakaguĉi: Tre interese. Kiam vi eklernis Esperanton?
Hori: Mia patro estis esperantisto. Li
havis kunsidon en mia hejmo, do mi
jam frue konis Esperanton. La plej
granda impreso pri Esperanto estis
semoj
senditaj
de
norvega
esperantisto. Mia patro semis ilin
kaj el ili aperis malgrandaj bluaj
floroj (cobaea scandens). Tiuj floroj
donis al mi grandan impreson.
Responde al tiuj donacoj mia patro
sendis al li semojn de
konvolvulo. Ambaŭ havas
volvotigojn. Poste li verkis
eseon
« Volvotigoj
de
amikeco », temante pri tiu
interŝanĝo de volvotigaj
plantoj.
Sakaguĉi : Kial via patro estis
tre fervora esperantisto ?
Hori: Tuj post la dua
mondmilito venis al la
universitato Gunma s-ro Niŝi
Seiho, kiu poste fariĝis la
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prezidanto de la universitato. Sub lia influo en la
universitato furoris Esperanto-lernado kaj ankaŭ mia
patro partoprenis en ĝi. Lastatempe mi pli bone
komprenis, kial li tiel entuziasme lernis Esperanton.
Sakaguĉi : Kial ?
Hori : Mia patro mortis en 2005 en la aĝo de 92 jaroj.
Lastatempe mi ordigis liajn havaĵojn kaj trovis aĵojn
rilatantajn al lia militservo. Vidu la aĵojn.
Sakaguĉi : Kio estas tiu nigrverda sako?

Hori : Ĝi estas “militserva sako”, kun kiu soldato eniris en
la armeon. En ĝi estas « soldata kajero », la flago de
Japanio kun subskriboj de liaj amikoj kaj kolegoj kaj
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multaj amuletoj de diversaj temploj en la tuta Japanio.
Sur unu el ili estas skribita « amuleto por eviti kuglojn
de malamikoj ». Mi povas bone senti, kiel multe
tiutempaj junuloj timis soldatiĝon.
Sakaguĉi : Ĉi tie estas foto de bela virino. Kiu ŝi estas?
Hori : Ŝi estas lia patrino, kiu mortis june, kiam li estis
15-jara. Oni diras, ke kiam soldatoj mortis, ili kriis :
« Panjo ! », do ankaŭ mia patro estis preta morti kun la
foto de sia patrino.
Sakaguĉi : Kaj kio estas tiu ĉi atestilo?
Hori : Ĝi estas
« Atestilo pri lia
distingita ago en la
batalejo ». Laŭ tiu
atestilo mi sciis, ke
li ricevis 60 jenojn
kiel honorarion. Tiu
sumo estis tiutempe
tre multekosta, do
certe li batalis tre “kuraĝe” kontraŭ ĉinaj soldatoj. Tiu
atestilo ests emisiita en 1940.
Sakaguĉi: Aĥ, vere.
Hori : Iom antaŭ sia morto, en la hospitalo li svingis
balailon kontraŭ la flegistinoj, kriante: « Vi estas
malamikoj! Ne proksimiĝu al mi! ». Mi supozis, ke tiu
ago rezultis de psika traŭmato dum la milito, kaj raportis
tion al mia patrino, sed ŝi insistis, ke li ne iris al batalejo.
Tiun tempon mi ne povis solvi la sekreton de lia ago, sed
fine mi solvis ĝin. La jaro 1940 estis antaŭ la geedziĝo
248

de miaj gepatroj. Li fermis sian abomenindan pasintecon
en sian koron. Konservante peksenton pri siaj fiagoj en
la batalo, li dediĉis sin al Esperanto kiel sia kompenso.
Ne rakontante siajn spertojn al siaj familianoj, li provis
montri per Esperanto, ke homoj devas vivi pace kun
alilandanoj.
Sakaguĉi : Li spertis kruelaĵojn en la milito.
Hori : Kiam li mortis, mi ne estis tiel malĝoja, ĉar li jam
estas pli ol 90-jara kaj estas nature, ke maljunuloj
mortas, sed kiam mi sciis lian sekreton, mi bedaŭris, ke
mi ne komprenis lin. Unuan fojon mi larmis, opiniante,
ke li vartis nin malgraŭ tiuj spertoj. Mi firme decidis, ke
mi plu dediĉu min al Esperanto, dankante al d-ro
Zamenhof kaj mia patro, kiuj kondukis min al
Esperanto.

Raportado pri la katastrofo
Sakaguĉi : Mi aŭdas, ke vi raportadas pri la katastrofo
ekde ĝia komenco.
Hori : Jes. Tuj post la granda tertremo venadis retaj
mesaĝoj, demandante pri mia stato. Entute venis 50
mesaĝoj el 30 landoj. La unua estis tiu de Enkhee,
mongolo. Mi reskribadis al ili, ke mi fartas bone.
Mia raportado ne komenciĝis pro la katastrofo, sed
jam antaŭ 15 jaroj. Ĝis la jaro 2011 mi jam eldonis 14
librojn titolitajn “Raportoj el Japanio”, temantajn pri la
aferoj kaj okazintaĵoj en la antaŭa jaro en Japanio. La
tertremo, la cunamo, kaj la posta nuklea akcidento estis
la plej raportindaj aferoj, do dum la unua monato mi
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sendis raportojn ĉiun tagon al tri cent homoj en la
mondo. Sed tiun tempon mi kolektis informojn el
ĵurnaloj kaj televidoj, ĉar tiuj estis solaj informfontoj.
Sakaguĉi : Kiam vi komencis vizitadi la regionojn?
Hori : Post la katastrofo la trajno ne funkciis bone, kaj mi
ne havas aŭtomobilon, do mi ne havis neniun rimedon
por viziti la regionojn. Krome mi estas maljuna kaj ne
povas fizike helpi la suferantojn, do mi timis, ke mia
vizito donos ĝenon al la suferantoj, kaj subpremis mian
volon.
Sed tri monatojn poste la situacio iom fariĝs stabila,
do mi petis de esperantisto en la gubernio Mijagi, ke li
akompanu min al la damaĝitaj urboj per aŭtomobilo. Ni
vizitis la urbojn Ŝiogama, Natori, Iŝinomaki ktp. En
aŭgusto mi petis de esperantisto en la gubernio Iŭate,
ke li akompanu min al la urboj Rikuzen-Takata, Oocuĉi,
Kamaiŝi kaj Mijako. Kaj en oktobro mi sola vizitis la
urbojn Hirono kaj Iŭaki en la gubernio Fukuŝima. La
pejzaĝoj en tiuj urboj estis teruregaj kaj kortuŝaj.
Vizitinte tiujn urbojn, mi des pli volis viziti aliajn
urbojn, kaj tiamaniere mi jam vizitis la regionon
Toohoku pli ol 20 fojojn. Sed miaj vizitoj ne helpas al
la suferantoj, se mi ne parolas kaj skribas pri la
okazintaĵoj kaj okazantaĵoj al aliaj homoj. Tial mi
komencis raporti en Esperanto kaj en la japana lingvo.
En Esperanto mi jam eldonis 3 librojn, nome n-rojn 15,
16 kaj 17 de « Raportoj el Japanio » kaj en la japana
lingvo n-rojn 2, 3 kaj 4 de « Esperanto-esearo de
mondvojaĝanto s-ro Hori ».
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Sakaguĉi : Kio estas la reagoj ?
Hori : Kutime venas nur 10 reagoj el eksterlando, sed en
la universalaj kongresoj ofte nekonataj esperantistoj
proksimiĝas al mi por danki min pro miaj raportoj. En
Francio du esperantistoj tradukas miajn raportojn en la
francan kaj dissendas tiujn al la retlisto de francaj
esperantistoj. Foje venas tiaj reagoj kiel « Nun ne
aperas informo pri Fukuŝima en francaj ĵurnaloj, do viaj
raportoj estas tre valoraj ». Mi supozas, ke miaj raportoj
kontribuas al la kontraŭnuklea movado en Francio.

Tooni kaj Francio
Sakaguĉi : Ĉu vi prelegis en Francio?
Hori : Unuan fojon mi prelegis en Francio en 2008. Tiam
mi estis estrarano de Universala Esperanto-Asocio
(UEA). En marto aŭ aprilo okazas la estrara kunsido
dum kelkaj tagoj en la sidejo de la Asocio en
Nederlando.
Profitante
tiun
okazon,
francaj
esperantistoj invitis min. Miaj prelegoj pri Japanio kaj
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koncertoj de diversaj muzikiloj en la mondo tre plaĉis
al francaj esperantistoj, do ankaŭ en 2009 kaj 2010, mi
estis invitita. En 2011 mi jam ne estis estrarano de UEA,
do mi mem pagis mian flugon al Francio, kaj ekde tiu
jaro ĝis 2013 mi same prelegis kaj koncertis en diversaj
urboj. Tamen la ĉefa temo ŝanĝiĝis. Mi ĉefe parolis pri
la Japana Katastrofo. En ĉirkaŭ 30 urboj kaj en kelkaj
lernejoj mi prelegis pri la katastrofo. Fine de tiuj
prelegoj mi petis mondonacon al Tooni kaj dum tri jaroj
sume mi kolektis 500 mil enojn (5 mil eŭrojn).
Pri la urbeto Tooni
Sakaguĉi: Vi subtenas la gelernantojn de la urbeto Tooni
de la urbo Kamaiŝi de la gubernio Iŭate, ĉu ne?
Hori : Jes. Komence de la katastrofo mi donacis monon al
la Ruĝa Kruco, sed mi estis malkontenta, ĉar mi tute ne
sciis, kien iros aŭ iris mia mono. Mi estas eksa
instruisto, do mi volis rekte helpi geknabojn. Fine de
junio 2011 mi legis en la ĵurnalo Mainiĉi artikolon pri
s-ino Takadate, kiu iniciatis Fonduson Espero por helpi
100 gelernantoj en la urbeto Tooni, kaj mi tuj
partoprenis.
Sakaguĉi : Kia urbeto estas Tooni?
Hori : Ĝi apartenas al la urbo Kamaiŝi. Ĝi estas tipa fiŝista
vilaĝo en la regiono Sanriku. Oni kultivas undarion,
laminarion, jakobajn pektenojn, ostrojn kaj ankaŭ
elkovas salmidojn.
Sakaguĉi : Ĉu Tooni estis trafita ankaŭ de la pasintaj
cunamoj?
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Hori : Jes. Ĝi estas trafita de la cunamoj en 1896 kaj en
1933. La damaĝoj estis tre grandaj kaj multaj vilaĝanoj
mortis. Troviĝas du monumentoj pri tiuj cunamoj en la
korto de la templo Seigan-ĵi en Tooni.
Sakaguĉi : Kia estis la urbeto post la ĉi-foja cunamo?

La vilaĝo Katagiŝi en aŭgusto 2011

Hori : La unuan fojon mi vizitis la urbeton Tooni en
aŭgusto 2011, kvin monatojn post la cunamo. En la
distrikto Katagiŝi antaŭe estis 70 domoj, sed ili ĉiuj
malaperis, kaj restis nur konstruaĵoj de la elementa
lernejo Tooni. En la distrikto Koŝirahama, kie estas la
mezlernejo Tooni, la grandega kontraŭcunama digo
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falis kaj marakvo kirlis kaj detruis ĉiujn domojn
starantajn en la malalta loko, kaj la ondoj grimpis eĉ
super la klifon kaj detruis kelkajn domojn kaj la pordon
kaj sonorildomon de la templo. Mi supozas, ke la ondoj
suprenkuris 30 metrojn. Rigardante tiujn pejzaĝojn, mi
perdis voĉojn kaj nur miris pro la forto de la ondegoj.
Sakaguĉi : Kiaj estis la lernantoj ?
Hori : Kiam ni vizitis la mezlernejon en aŭgusto 2011, la
gelernantoj lernis en la provizoraj ĉambroj faritaj en la
gimnastikejo, ĉar la ĉefa konstruaĵo estis difektita de la
tertremo. Ŝajne ili vigle ludis en la duonigita
gimnastikejo kaj en la sportejo, sed la lernejestro salutis
jene en la kursfina ceremonio en marto 2014,
retrorigardante tiun tempon: « Kiam vi eniris en la
lernejon en aprilo 2011, viaj vizaĝoj estis senfokusaj kaj
malviglaj ».
Dum tiu vizito ni renkontis la tiaman estro de la
mezlernejo. Li diris : « La damaĝo al Tooni kaj la
gepatroj estis tiel granda, ke ni decidis repagi ŝparitan
monon por la lerneja ekskurso por la gelernantoj de la
3a lernojaro, sed tiam venis propono de iu kuracisto en
Tokio devenanta de Tooni, ke li pagos la tutan sumon
por ke la gelernantoj ekskursu ». Kiam ni aŭdis tiun
rakonton, ĉiuj larmis pro emocio. Tiam mi rimarkis la
« kvin sloganojn de la mezlernejo Tooni » metitajn sur
la muro de la ĉambro.
Sakaguĉi : Mi legos la sloganojn :
1. La buŝon ni uzu por kuraĝigi kaj danki aliajn
homojn.
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2. La orelojn ni uzu por aŭskulti voĉojn de aliaj homoj
ĝis la fino.
3. La okulojn ni uzu por trovi meritojn de aliaj homoj.
4. Manojn kaj krurojn ni uzu por helpi aliajn homojn.
5. Koron ni uzu por kompreni malĝojon de aliaj homoj.
Hori : Mi ĉiam prezentis tiun sloganaron en miaj prelegoj
en Francio. Mi sentis, ke la aŭskultantoj komprenas,
kial japanoj agas dece eĉ en granda malfeliĉo.
Sakaguĉi : Ĉu vi peris kontakton inter franca lernejo kaj la
elementa lernejo Tooni?
Hori: En septembro 2011 mi vizitis elementan lernejon en
Marseille en la suda Francio, kaj havis koncerton per
muzikiloj el la mondo. Ekde tiam instruistino Marie-Ho
daŭre sendas artaĵojn faritajn de la gelernantoj en sia
klaso. Ofte tiuj estas tre grandaj, do mi timis, ke ŝi
elspezas multe por afranko. Sed ŝi diras, ke subteno al
Tooni estas tre grava ne nur por la gelernantoj de Tooni,
sed ankaŭ por la siaj, do la kosto ne gravas. Ŝi sendis al
mi diversajn tre originalajn artaĵojn kiel grandan
ventumilon, etan paperan botanikan ĝardenon, grandan
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foton de mano. ktp.
La plej impresa el ili estis paperaj papilioj, kiujn la
gelernantoj de Marseille sendis al Tooni. Poste la
lernejestro de Tooni sendis al mi fotojn, en kiuj lernantoj
dancas kun la papilioj ĉe siaj manoj. Mi plusendis la
fotojn al Marseille. Rigardante tiujn fotojn ŝiaj lernantoj
surpriziĝis. Ili ne kredis, ke la papilioj faritaj de ili
flugas ĉe la manoj de la japanaj gelernantoj. Vere la
nova mondo al la lernantoj en ambaŭ landoj malfermiĝis
pere de Esperanto!
Sakaguĉi : Vi tradukas la lernejajn informilojn de Tooni
kaj sendas ilin al la mondo.
Hori : Jes. La informiloj estas tre interesaj. Mi unuan
fojon scias, kiuj lecionoj okazas en la fora fiŝista vilaĝa
lernejo. La lernantoj kuiris salmosupon kaj saligis
salmojn. Ili vizitis oficejon de la Agentejo por mara
sekuro kaj « stiris » ŝipon. Ili vizitis konstruatan
tunelon. Ili konkuris en la ŝnursaltado. Ili partoprenis en
la korusa konkurso. Mi havas grandan intereson pri tiuj
lecionoj, do mi opiniis, ke ankaŭ eksterlandanoj havos
intereson pri Tooni kaj ĝenerale pri la japana lernejo.
Venas multaj reagoj.
Sakaguĉi : Mi legos unu el ili el la eseo de s-ro Hori :
Tre karaj lernantoj de Tooni,
Fakte, kio okulfrapis min estas via forta deziro havi
pozitivajn pensojn, celojn. Vi ĉiuj uzas samajn vortojn :
ridi, havi ridojn, ridetojn ; esti amikoj, havi amikajn
rilatojn, ne resti sola, helpi al tiuj, kiuj estas solaj, ne
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kalumnii, dividi la rolojn por pli bona, efika agado en la
lernejo.
Karaj lernantoj, sciu, ke vi mirigas min, pro via
matureco de preskaŭ plenkreskuloj. Vi estas tre junaj, en
la aĝo, kiam oni tute normale pli preferas ludi, amuziĝi, ol
havi seriozan konduton, agmanierojn de plenkreskuloj !
Tiuj noblaj valoroj utilos al vi ĉiuj, por ĝui denove tre
pozitivan estontecon !
Karaj, vi estas la Printempo de via lando. Nuntempe,
kun la helpo de viaj instruistoj, ankaŭ de Jasuo, vi semas
kaj semas « strebojn » al laboro, amikeco, paco, bono,
sereneco. Certe, post tiom da suferoj, kiujn vi travivis, vi
rikoltos, sendube la « fruktojn » de via semado !
Estu dankemaj al s-ro HORI, kiu tutcerte
diversmaniere kontribuis al tiu kuraĝiga komuna tasko.
Mi plene fidas en via pli serena estonteco ! Kuraĝon al
vi ĉiuj, vi sukcesos !
Kun miaj plej varmkoraj pensoj,
S-ino Jackie HUBERDEAU (Le MANS. Francio,
merkredon, la 12-an de februaro 2014)
Plua plano de la Fonduso
Sakaguĉi : Kion vi plu faros por subteni Tooni-on ?
Hori : S-ino Takadate Ĉieko iniciatis Fonduson Espero,
kiel la unu-jaran agadon, sed la damaĝoj estis tiel
grandaj, ke nenie vidiĝis reviviĝo post unu jaro, pro kio
ni daŭrigis la subtenon en la dua jaro kaj ankaŭ en la
tria jaro. Komence ĉiu movado havas forton, sed iom
post iom ĝi malfortiĝas. Ankaŭ nia agado ekperdis la
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forton kaj la sumo de mondonaco malgrandiĝis. S-ino
Takadate fariĝis nervoza pro tio, kiamaniere ŝi daŭrigos
aŭ finos la agadon. Tiam venis poŝtkarto de unu
subtenantino, en kiu ŝi skribis jene: « Mi pensas pri la
gelernantoj ĉiun tagon. La gelernantoj, kiuj eniris en la
elementan lernejon en 2011, baldaŭ fariĝos
3a-lernojaraj. Mi volas vivi sane ĝis la jaro, kiam ili
finos la mezlernejan kurson en 2020 ». S-ino Takadate
larmis pro ŝia bonkoreco kaj decidis subteni la
lernantojn ĝis la jaro 2020.
Sakaguĉi : Ni havos 6 jarojn ĝis 2020.
Hori: Hazarde ĝi estas la jaro
de la Tokiaj Olimpikoj. Por
la Olimpikoj 6 jaroj estas
mallonga periodo, sed por
Tooni-movado 6 jaroj estas
longa periodo, ĉar homoj pli
kaj
pli
forgesos
la
katastrofon. Por daŭrigi la
agadon, ni devas krei novan
movadon, do unue ni faris
20-paĝan belan broŝuron kaj
komencis disdoni ĝin vaste,
kaj due ni faris DVD-on pri la
urbeto Tooni kaj le gelernantoj. Ni
organizas/is 10 ekspozicion en
diversaj lokoj en Japanio.
Por tiuj agadoj multaj homoj
helpas nin, ekzemple tenado de nia
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ttt-ejo, farado de DVD kaj okazigo de la ekspozicioj ktp.
Precipe granda estas subteno de esperantistoj. Ekzemple
en la 100a Japana Esperanto-Kongreso en 2013 oni
donacis entute 100000 enojn (1000 eŭrojn). Kiam mi
organizas vojaĝon al Tooni, plejparto de la
partoprenantoj estas esperantistoj. Antaŭ nelonge atingis
nin 3 milionoj da enoj (30 mil eŭroj) de iu virino,
amikino de iu esperantistino. Dank’ al tiuj subtenoj ni
povas jare donaci po 10000 enojn al la 100 gelernantoj,
kaj po 100000 enojn al la kursfinintoj de la mezlernejo.
Sakaguĉi : Kio estas la estonteco de Fonduso Tooni ?
Hori: La plej grave estas helpi al la suferantoj restariĝi kaj
reakiri la eksan vivnivelon, tamen same grave estas fari
socion plenan de bono kaj amo el la katastrofo. Lastan
jaron mi hazarde renkontis la himnon de la mezlernejo
Satte de la gubernio Saitama. Tiun himnon versis
Azumi Tokuja, esperantisto, do en ĝi li uzis esperantajn
vortojn « Amu, laboru, esperu ». Tamen pli ol tiuj
vortoj, la frazo « Vi fariĝu fontoj de Bon-cikliga bazo »
en la himno allogis min. Komence mi ne komprenis,
kion signifas tiuj vortoj « Bon-cikliga bazo ». Tamen mi
nun komprenas, ke li volas diri, ke en nia socio bono
mem cikligu. Ni helpas la gelernantojn de Tooni. Ili ne
redonu sian dankemon al ni, sed ili transsendu tiun
dankemon al aliaj homoj, kaj tiuj ricevontoj plu sendu
sian dankemon al la posta generacio. Tiamanire nia
socio fariĝos pli kaj pli plena de bono. Mi volas
konstrui tian socion el tiu ĉi katastrofo.
Dezirante tion, mi versis poemon. Ĉu mi rajtas kanti
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ĝian finan parton ?
Sakaguĉi : Jes.
Hori : Florojn de espero kaj amo ni semu, florigu.
De la maro de Tooni al la tuta mondo.
Hori : Kaj Esperanto ludos gravan rolon por tiu
konstruado. Ĝi estu fortika bazo por tiu socio. Mi forte
deziras, ke ĉiuj plenumu sian taskon en sia kampo kaj
ĉiuj fariĝu fontoj de “Bon-cikliga bazo”.
Koran dankon pro via aŭskultado. Ĝis revido.

Aldonaĵo 1
De la maro de Tooni al la tuta mondo
1
Ni ne devas forgesi, ni ne povas forgesi
la tagojn plenajn de malĝojoj.
Kiom ajn la tempo pasis,
mia penso ĉiam revenas
al la kara urbo en miaj okuloj
kaj la kara kanto en mia koro.
Kiel ofte mi rememoris la pasintecon !
Kiam vi ne povas vidi antaŭen,
ne tro provu.
Troviĝas ridetoj, kiuj varme rigardas vin.
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2
Ni ne devas forgesi, ni ne povas forgesi
la tagojn plenajn de malĝojoj.
Ŝvebante en la malplenaj tagoj,
kien mi iros?
Mi kaŝis larmojn per falsaj ridetoj
kaj rigardis la krepuskon kun kaverna koro.
Kiel ofte mi esperis la lumon !
Kiam vi ne povas trovi vojon,
haltu iom da tempo.
Steloj de espero briletas en la nokta ĉielo.
3
Ni ne devas forgesi, ni ne povas forgesi
la tagojn plenajn de malĝojoj.
Ni kreu novan revon.
Niaj gepatroj strebas.
Ni forviŝu larmojn
kaj kune paŝu antaŭen.
Kiel ofte kuraĝigis nin varmaj helpoj !
Florojn de espero kaj amo ni semu, florigu.
De la maro de Tooni al la tuta mondo.
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