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Fakdelegito, Fotografio, Numismatiko, Muzeoj 

 

BULTENO DE LA ALBANA ESPERANTO - 

INSTITUTO 

Buletini i Institutit Shqiptar të Esperantos 

Nr. 157, shkurt (februaro) 2021 

Përmbajtja- Enhavo 

Enkonduko- Hyrje 

Që prej disa numrash buletini ynë del në dy gjuhë. Qëllimi është që edhe ata që 

nuk janë esperantistë të marrin vesh për gjuhën ndërkombëtare dhe veprimtarinë 

tonë. Në këtë numër janë disa shkrime që do jua këshillonim, kryesisht ato të 

esperan tistit më të ri, Juri Andonit dhe poezitë e Tibor Sekelj, udhëtarit esperantist 

nëpër botë. Ka edhe tregime. Lexim të këndëshëm. Redaksia 

 

Ekde kelkaj numeroj nia Bulteno aperas en du lingvoj. La celo estas ke ankaŭ 

neesperantistoj ekkonu nian lingvon kaj agadon. Ni sugestus al vi legi kelkajn 

skribaĵojn de plej juna nia esperantisto, Juri Andoni kaj la poeziaĵojn de granda 

vojaĝanto esperantista Tibor Sekelj. Estas ankaŭ rakontoj. Agrablan legadon. La 

redakcio 

Jeta e Shoqatës- La vivo de la asocio 

 Ndërroi jetë esperantisti Nehat Sokoli 
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Me datën 28 dhjetor, pas disa javësh lëngimi në spitalin e Kukësit dhe atë të 

Prizrenit (Kosovë) për shkak të Covid-19, ka ndërruar jetë esperantisti nga Kukësi, 

Nehat Sokoli. Kjo është padyshim një humbje e madhe për familjen e tij, 

bashkëshorten Anila, djalin Florian dhe vajzën Andora,  por edhe për lëvizjen tonë 

esperantiste. Nehati jepte mësim në shkollën e mesme Topojan të rrethit të 

Kukësit. Për më tepër Nehati është nipi i bashkëshortes sime. Unë e kam njohur që 

në vitin 1971, kur ai ishte ende I vogël. Në vitin 1991, Nehati iu bashkua lëvizjes 

sonë esperantiste, pasi vite me radhë merrte nga unë revista dhe libra në gjuhën 

esperantiste, kryesisht nga Republika Popullore e Kinës, Vjetnami etj. 

 

Fillimisht ai hapi një kurs të gjuhës ndërkombëtare në gjimnazin e qytetit të 

Kukësit, krahas Mimoza Bunjakut. Më vonë e vijoi këtë punë edhe në shkolla të 

tjera ku u caktua të japë mësim. E motra Arta, që punon në Bibliotekën e qytetit ka 

krijuar një kënd edhe për esperanton ku ka libra mësimi dhe revista të ndryshme. 

Nehati do ruhet në kujtesën tënde për thjeshtësinë, përkushtimin e tij ndaj punës 

dhe shoqërisë. 

 Forpasis la esperantisto Nehat Sokoli 
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La 28an de decembro 2020, post kelksemajna suferado en la hospitaloj de Kukës 

kaj Prizren (Kosovo), pro Covid-10, forpasis la esperantisto el Kukës, Nehat 

Sokoli. Tio sendube estas granda perdo por lia familio (edzino Anila, filo Florian 

kaj filino Andora), sed ankaŭ por nia enlanda esperantista movado. Nehat instruis 

en la mezlernejo de Topojan en la distrikto de Kukës. Cetere Nehat estas na nevo  

de mia edzino. Mi konas lin ekde la jaro 1971, kiam li estis ankoraŭ etulo. Nehat 

aliĝis al nia esperantista movado en la jaro 1991, post kiam, longajn jarojn, li 

ricevadis de mi revuojn kaj librojn en Esperanto, ĉefe el la Popola Ĉinio, 

Vjetnamio ka.  

 

 

Komence Nehat starigis lernokurson de Esperanto en la gimnazio de la urbo 

Kukës, preter la fraŭlino Mimoza Bunjaku. Poste li daŭrigis tiun aktivecon ankaŭ 

en la aliaj lernejoj kie li deĵoris kiel instruisto. Lia fratino Arta, laboranta ĉe la urba 
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biblioteko, starigis apartan angulon kun esperantistaj eldonaĵoj kiel lernolibroj kaj 

revuoj. 

Nehat plurestos en nia memoro pro ties modesteco, sindediĉeco al la laboro kaj 

amikaro. 

 

 Kartolina- La bildkarto 

(Sendita al nia sekretario de juna esperantisto Juri Andoni je sojlo de 

Novjaro 2021) 

 

 

Grandan dankon por vi, profesoro, inspirinta al mi la esperon, vekinta la imagemon 

kaj instigis la deziron por pli multe lerni. Estu ĉi nova jaro kaj la aliaj sekvontaj 

bonfarta, bonsana kaj ĝojplena por via familio! 

Respekte kaj dankeme al vi Juri Andoni  
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 Miaj travivaĵoj dum 2020  

(La renkontigxo kun Esperanto- la plej grava evento por mi) 

Post la tertremo de 26a de novembro 2019, ni esperis je pli esperplena 2020 jaro. 

Sed jen el Cinio venis novaĵoj ekde januaro pri nova danĝera viruso. Ci lasta 

baldaŭ atingis Italion kaj  poste ankaŭ Albanion! 

Cetere pligraviĝis la konflikto Usono-Irano. 

Intertempe nia lando fermiĝis pro kronviruso, estis malpermesite moviĝi libere ene 

kaj ekster la urboj. 

La malfermiĝo ebligis al multaj homoj pliintensigi kontaktojn per interreto. 

Post kiam la striktaj reguloj mildiĝis, la vivo denove vigliĝis. 

Mi prpmenis laŭlonge de la granda bulvardo. Venis la ekzamensesio en novaj 

kondiĉoj, post kiam mankis la frekventado de la lecionoj en la klasĉambro kaj la 

instruista ekspliko sur la nigra tabulo. 

Junie oni povus livere vojaĝi tra Albanio. Ĉe multaj familioj mortis pro la 

kronviruso la proksimuloj. Ĉe ni estis la avo kiu forpasis. Tio tristigis kaj plorigis 

nin. Mi iris al la plaĝo de Durrës, kie mi kutime restadas du monatoj. Sed ĉifoje la 

tempos pasis enue, ĉae mankis amikoj, krom tiuj perretaj.  

Septembre, mia familio estis infektita pro la kronviruso, sed feliĉe sen gravaj 

sekvaĵoj. Plej malbona afero estis memizoliĝo pro karantino (tiun vorton mi eksciis 

unuafoje) dum tri semajnoj! 
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Finfine mi povis frekventi la lecionojn en la lernejo, sed ĉijare tie oni aplikis 

novajn regulojn, duonplenaj klasĉambroj, mezuro de temperature, repekto de 

distance, uzado de maskoj, ĉio estis anoncita sur la tabuloj. 

Komenciĝis la oktobro, en kie fino mi renkontis denove la vorton Esperanto. Pri tio 

mi kompilis mian apartan rakonton. Mi komencis kaj daŭre lernas ĉi tiun 

eksterordinaran lingvon. 

Dum novembro kaj decembro mi regule publikigis sur mia vizaĝlibra paĝo 

diversajn eseaĵojn pri temoj min impresigintaj.  

La novaj jaron 2021 ni kunfestis familie. 

Novaj defioj estas antaŭ nia socio en la nova jaro! 

Juri Andoni 

 

 Unë dhe komuniteti i Esperantos 

Përshëndetje të gjithëve! 

Sot do të diskutoj përsëri rreth gjuhës ndërkombëtare të Esperantos. Siç e dini 

tashmë shumë prej jush, unë e fillova gjuhën Esperanto gjatë muajit tetor. Gjatë 

kësaj kohe kam pasur mundësinë të zbuloj komunitetin e veçantë të esperantistëve 

në mbarë botën. 

Nga njerëzit e parë esperantistë që kam parë ka qënë një esperantist amerikan i cili 

jepte mësime për gjuhën Esperanto në rrjetin social YouTube. I ndoqa 12 mësimet 

e tij në YouTube dhe mbajta shënime prej shpjegimeve që ai jepte, në mënyrë që 

t‟i përdorja kur të më duheshin gjatë kohës kur përktheja. Këto shënime u 

përcollën deri te prof. Bardhyl Selimi, të cilin e kam përmendur më parë dhe unë 

sot e kam mik. Profesori ishte esperantisti i parë me të cilin u njoha dhe rreth të 

cilit dëgjova nëpërmjet hallës sime. Kur dëgjova në fillim u habita pak, sepse kurrë 

nuk e prisja të kishte ndonjë esperantist shqiptar, pasi mendoja se gjuha Esperanto 

ishte jo dhe aq e famshme dhe e përdorur, duke dëgjuar skepticizmat e shumë 

njerëzve tradicionalistë, po ashtu edhe nacionalistë. Isha afër përfundimit të 12 

mësimeve të njohjes me gjuhën kur u njoha me profesorin dhe së shpejti do të 

filloja të përdorja librin e shkruajtur nga profesori, të quajtur “Ĉu vi parolas 

Esperanton?” (A e flet Esperanton?), si një metodë e të mësuarit esperantisht. Së 

shpejti fillova të përdor dhe një aplikacion të famshëm në mbarë botën të quajtur 

“Duolingo”, në të cilin bën pjesë edhe një komunitet esperantistësh. 

Gjatë gjithë kësaj kohe, të mësuarit të gjuhës nuk ka qënë e vetmja gjë që kam 

bërë. Teksa mësoj Esperanto, unë kërkoj në internet dhe Facebook, po ashtu edhe 

lexoj revista rreth komunitetit esperantist. Gjatë shfletimeve e shtypjeve të 

butonave në tastierë dhe ekran, dy njerëz që më bënë përshtypje ishin: një vajzë e 

re ruse e quajtur Anna Striganova dhe një kineze së cilës nuk ia kujtoj emrin. Këto 
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vajza postonin video në YouTube në gjuhën Esperanto, ku njëra bënte prezantime 

librash ose aktivitete bashkë me një djalë tjetër dhe tjetra postonte rreth jetës së 

përditshme. Kjo gjë më bëri përshtypje sepse Esperanto flisnin edhe fëmijët e saj të 

vegjël. Po ashtu pashë në revista dhe foto në internet disa njerëz të ngjyrave të 

ndryshme të lëkurës; disa të zinj, disa të verdhë e disa ngjyrë kafe. Të gjithë këta 

njerëz i bashkonte vetëm një gjë, gjuha ndërkombëtare Esperanto. Kishte dhe 

shumë gjëra të tjera që më bënë përshtypje si njerëz me Esperanton si gjuhë mëmë, 

sepse e mësuan si gjuhë të parë që kur ishin fëmijë. 

Anash këtyre eksplorimeve që bëra në internet, më dha njohuri edhe “Historia e 

Lëvizjes Esperantiste në Shqipëri”, një tekst që ma dha profesori si një detyrë për 

ta përkthyer. Ky teskt më krijoi habinë më të madhe. 

“E kush e dinte se kishte kaq shumë njerëz esperantistë në Shqipëri?! Çudi e 

madhe, se ata të tjerët (shokët e familja) nuk e kishin dëgjuar kurrë si fjalë!” 

Këtë gjë mendova unë me vete kur përfundova përkthimin e tekstit. 

Disa ditë përpara se ta përfundoja këtë përkthim, profesori më prezantoi me një 

esperantist tjetër. Më dërgoi e-mail-in se çfarë i kishte dërguar atij. U gëzova kur 

pashë tekstin. Ai ishte në Esperanto, domethënë po i shkruante një të huaji. Pas 

disa ditësh, mora një e-mail në Esperanto nga një profesor belg që kishte dhënë më 

parë frengjisht dhe histori. U gëzova kur pashë e-mailin. Ai më kishte dërguar edhe 

disa video në gjuhën esperanto, që dhe ato i pëlqeva. Që sot kontaktoj me të dhe 

prof. Bardhylin nëpërmjet e-mail-it dhe disa pyejtjeve që më ka drejtuar profesori 

belg, unë i jam përgjigjur. Ai quhet Germain Pirlot dhe është person i njohur lidhur 

me BE-në, sepse quhet dhe babai i Euros. Ai e ka dhënë idenë e fjalës Euro dhe e 

sugjeroi atë në Komisionin Europian në vitin 1995 dhe për këtë u falenderua nga 

Komisioni Europian. 

Këtu e përfundoj edhe tekstin tim javor. Si përfundim, kam mësuar se thjesht një 

veprimtari që e kryen ndonjëherë vullnetarisht ose për të kaluar kohën, mund të 

bëjë që të pësosh një ndryshim të madh në jetë. Juri Andoni 

 

 Alvoko de UEA 

(Por nia propagando ĉe neesperantistoj) 

 

Esperanto estas fascina lingvo, kun signifa parol-komunumo en pli ol 130 landoj 

tra la mondo. Ĝia unike logika kunmeto el elementoj estas kombinita kun forigo de 

tiuj lingvaj komplikaĵoj, kiuj ne kontribuas al la komunika riĉeco de la lingvo. Tiuj 

faktoroj liveras lingvon inter 5- kaj 10-foje pli efike lernebla ol tradiciaj etnaj 

lingvoj. Tia lingvo unike taŭgas por internacia uzo. 
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Esperanto estas lingvo kun sia propra kulturo, kreita tra 130 jaroj de ĝia engaĝita 

parolkomunumo. Okazis kaj pluokazas centoj da renkontiĝoj tra la mondo – loke, 

regione, lande, kontinente kaj monde. Plie, ĝi estas valora ponto inter naciaj 

kulturoj, precipe tiuj de malpli parolataj lingvoj. La celo estas subteni tiujn 

lingvojn kaj kreskigi la lingvan kaj kulturan riĉecon de nia mondo. 

Esperanto estas justa lingvo, ĉar ĝi estas je dispono de ĉiu – ne nur de tiuj kun la 

rimedoj, kontaktoj kaj tempo por lernadi etnajn lingvojn. Ĝi lokas homojn sur 

egalecan bazon kaj donas al ĉiu la rajton de transnacia komunikado. 

Esperanto estas lingvo, kiu malfermas la mondon al la lernantoj kaj parolantoj. 

Multaj parolantoj havas bazan kaj firman kredon je internacia harmonio kaj 

toleremo de kulturaj diferencoj. 

Esperanto – resume: fascina, kulturpera kaj justa lingvo kaj universala lingvo. 

 

 

                 Universala Esperanto-Asocio  

                 en oficialaj rilatoj kun UN kaj Unesko                          

                 Nieuwe Binnenweg 176, 3015 BJ Rotterdam, Nederlando  

                 √+31 10 436  10 44 f+31 10 436 17 51 uea@co.uea.org 

 

Esperanto 

 Esperanto është një gjuhë tërheqëse, me një bashkësi të qenësishme folësish 

në më shumë se 130 vende në mbarë botën. Bashkëvendosja në të e 

elementëve kombinohet me mungesën e atyre gjërave të ngatërruara, që nuk 

ndihmojnë në pasurinë komunikuese të gjuhës. Këta faktorë na japin një 

gjuhë që është 5-10 herë më e nxënëshme se sa gjuët etnike tradicionale. Kjo 

gjuhë është veçmas e përshtatshme për përdorim ndërkombëtat. 

 Esperanto është një gjuhë me kulturën e saj vetiake, e krijuar 130 vite më 

parë nga një bashkësi folësish e përkushtuar. Në botë ndodhin qindra 

takime- vendore, rajonale, shtetërore, kontinentale dhe botërore. Për më 

shumë, ajo është një urë e vlefshme ndërmjet kulturave kombëtare, sidomos 

për gjuhët më pak të folura. Qëllimi është me i mbështetë ato gjuhë dhe me e 

rritë pasurinë gjuhësore dhe kulturore të botës sonë. 

mailto:ruea@co.uea.org
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 Esperanto është një gjuhë e drejtë, sepse është për këdo, jo vetëm për ata që 

kanë mjete, kontakte dhe kohë për të mësuar gjuhët etnike. Ajo i vë njerëzit 

mbi një themel barazie dhe i jep gjithësecilit të drejtën e komunikimit 

tejkombëtar. 

 Esperanto është një gjuhë, që u hap botën nxënësve dhe folësve. Shumë 

folës kanë një besim themelor dhe të qendrueshëm për harmoninë dhe 

lëshimin e ndërsjellë ndërkombëtar të dallimeve kulturore. 

 Esperanto- përmbledhazi: është një gjuhë tërheqëse, kulturë ndërmjetuese 

dhe e drejtë si dhe një gjuhë e përbotshme. 

 

                 Universala Esperanto-Asocio –shoqata e përbotëshme e 

esperantos 

                 en oficialaj rilatoj kun UN kaj Unesko – në lidhje zyrtare me 

OKB dhe UNESKO                         

                 Nieu2e Binnenweg 176, 3015 BJ Rotterdam, Nederlando - 

                 √+31 10 436  10 44 f+31 10 436 17 51 uea@co.uea.org 

Shoqata esperantiste shqiptare- albanajesperantistoj@yahoogroups.com , 

bselimi@gmail.com, 00355682580758 

 ILEI raportas 

Raportas la Prezidanto kaj la Estraro de ILEI pri trimonata agado, de 2020-10-

15 ĝis 2021-01-15 

Eventoj 

Kongreso 2021 

Grava anonco! 

Pro diversaj pandemiaj kaj organizaj malfacilaĵoj la Estraro decidis dum sia lasta 

retkunsido 2021/01/12 translokigi la ILEI-kongreson 2021 al Benino, al ĝia 

ekonomia ĉefurbo Kotonuo.  La loko estis elektita pro diversaj kialoj: trankvila 

lando kun favorprezaj kondiĉoj, relative sekura rilate al koronviruso, lerta loka 

Esperanto-movado, longaj interrilatoj kun ILEI, UEA kaj TEJO. 

mailto:ruea@co.uea.org
mailto:albanajesperantistoj@yahoogroups.com
mailto:bselimi@gmail.com
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La kongreso okazos de la 7-a ĝis la 14-a  de aŭgusto, por eviti kolizion kun aliaj 

planataj famaj Eo-renkontiĝoj. 

La Estraro arde petas membrojn, kiuj ŝatus partopreni en la ILEI-kongreso en 

Benino, anonci sin. Tiel  multe pli facilos plani la preparadon. Ne temas pri tuja 

aliĝo, certe, ĉar decido mem dependas de multaj cirkonstancoj kaj postulas detalajn 

pripensojn. Tamen simple anonci, ke “mi intencas partopreni kaze de favora 

situacio” – tio ege helpos en preparado de la kunveno. 

La kongreso estos hibrida: fizika (se eblos) kaj virtuala. La Estraro interkonsentis, 

ke firma definitiva decido pri fizika kunveno okazos ne pli frue ol komence de 

junio, du monatojn antaŭ la kongreso. Tion postulas la nuna epidemia situacio.  

Tiu informo jam estas vaste dissendita tra diversaj kanaloj de ILEI, inkluzive 

grandan artikolon en IPR 2021/1, kie aperos detala skizo de la kongreso. 

La unua virtuala kongreso VEKI 2020 

Survojas la preparado de la Kongresa libro kaj financa raporto.  

Venontaj kongresoj 

La Estraro menciis la lokon por 2022, kiu estas Kebekurbo, kaj la prezidanto 

informis la Estraron, ke venis propono pri ebla loko por la ILEI-kongreso en 2023 

en Italio en rilato kun UK en Torino. 

La Estraro 

Fine de decembro la Estraro pritraktis la situacion pri entrepreno kun la nomo 

“Gutenberg Orchestra” flanke de japana iniciatinto.  Temas pri registrado de la 

vorto “Esperanto Culture Magazine” kiel varmarko. La Prezidantino Mireille 

Grosjean preparas protestojn por la firmao kaj loka japana agentejo pri patentoj. 

Registrado kaj protektita uzo de tiu vorto povas kaŭzi problemojn por Eo-agado 

ĝenerale. 

La Komitato 

Pro la malfacila financa situacio en ILEI finfine, post longaj kaj streĉaj debatoj kaj 

voĉdono rezultiĝis solvo: ete altigi la kotizojn ekde 2021. La informo estis vaste 

dissendita tra kanaloj de ILEI kaj publikigita en IPR 2020/4 por la jaro 2021. 
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Sekcioj 

La 1-an de januaro venas tempo por prepari raportojn pri la pasinta jaro 2020. Tio 

koncernas sekciestrojn kaj reprezentantojn. Malgraŭ malfacilaj cirkonstancoj de 

2020 pro la pandemio, certe, okazis multe da eventoj tra la mondo, kiuj, sendube, 

interesas la tutan Eo-instruistaron. La Estraro arde petas ĉiujn sekciestrojn, 

reprezentantojn raporti pri sia Esperantumado en 2020. Tiu informo bele riĉigos la 

agadon de la monda instruistaro. Dankon! La alvoko kaj modelo por raporto estas 

dissendita pere de la sekretario. La modelon oni trovas en la ĉefpaĝo 

de www.ilei.info. 

Ankaŭ la Estraro petas ĉiujn sekciojn akltualigi sian membroliston kaj sendi ĝin 

al Sebastian CYPRYCH,  ILEI komisiito pri membroprizorgado 

(ilei.oficejo@googlemail.com). Dankon! 

  

ILEI tra siaj kanaloj helpis disvastigi informon pri tri kursoj de Esperanto en 

Polando. 

Projektoj 

Komuna legado okaze de Zamenhof-tago la 15-an de decembro. 

La projekto bone evoluis pasintdecembre. Por la legado estis proponita la poemo 

“Dialogo”de Julia Sigmond, poetino, kiu forpasis en marto 2020 pro kronviruso. 

Novembre la Prezidantino Mireille Grosjean dissendis alvokon por partopreni la 

66-an Sumoo-n, la projekton de HORI Jasuo el Japanio, kiun subtenas ILEI. 

Eo-centroj 

Tio estas projekto, kiun UEA kaj ILEI lanĉis kune okaze de la Jaro de la Lernanto 

(2016). Tamen pro teknikaj kialoj ĝi iom dormis ĝis nun. Novembre la 

Prezidantino Mireille Grosjean interkonsentis kun Gobi Parfait, juna esperantisto el 

Kotonuo, kiu finis studadon kiel softvara inĝeniero pri konstruado de la nova retejo 

(Mirejo pripagis). Nun jam du centroj aperas en la retejo. Kiam la tria pretos, vasta 

anonco kaj varbado okazos. Vi jam povas viziti la retejon www.esperanto-

centroj.info 

“Savu la planedon kun Kungfua Kunikleto”. 

http://www.ilei.info/
mailto:ilei.oficejo@googlemail.com
http://www.esperanto-centroj.info/
http://www.esperanto-centroj.info/
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ILEI lanĉas novan projekton kun la Fondaĵo NINGNA. Temas pri produktado de 

lerniga serio de bildstrioj por ekologia edukado de homoj, unuavice gejunuloj kaj 

infanoj. Jam estas preparita detala agadplano. Diversaj filmetoj pri tiu projekto 

vidiĝas tie: https://www.youtube.com/c/EsperantoEdukadoILEI/videos 

Universitata agado 

La Komisiono de ILEI pri Universitata Agado laboras diligente kaj arigas ĉiam pli 

da universitataj profesoroj. Januare la laborgrupo pri Esperanto en 

universitatoj komencis traktadon pri organizado de la ILEI-simpozio 2021. Flanke 

de la Estraro Radojica Petrović respondecos pri tio. 

Eldonado 

Finfine finiĝis enorma kaj elstara laboro pri la kvara eldono de la Manlibro pri 

Instruado de Esperanto, kiun ILEI lanĉis kun D-ino Katalin Kovats kaj E@I jam en 

2016 okaze de la Jaro de la Lernanto. La libro estas preta: novigita, aktualigita, 

enhavas 176 artikolojn de 12 aŭtoroj. Meze de novembro komenciĝis antaŭmendo 

kun rabatoj. Decembre la libro aperis. Ĉiuj povas mendi kaj aĉeti ĝin. La gvidantoj 

de la projekto sukcesis kolekti subtenon, donacojn, tial la afero ne tre elspezigos la 

Ligon, bonŝance. Rezulte de tiu komuna laboro aperis en novembro tre valora faka 

libro por instruistoj de nia lingvo. Dankoj iru al Katalin Kovàts, Mireille 

Grosjean, Ivan Colling kun lia edzino, kiuj ambaŭe faris grandan 

provlegadon, al Peter Baláž  kaj al ĉiuj kunlaborantoj de tiu projekto! 

Dezirantoj povas mendi la Manlibron ĉe  https://manlibro.ikso.net/ 

La informo pri eblo mendi la libron estis vaste disvastigita tra la kanaloj de ILEI, 

UEA kaj edukado.net. 

Internacia Pedagogia Revuo (IPR) 

Malgraŭ malfacila jaro 2020, la ĉefa organo de ILEI funkcias seninterrompe. IPR 

№ 4 por 2020 bonstate aperis kaj povas nutri tiujn, kiuj ŝatas legi surpapere pri 

rezultoj kaj programeroj de VEKI – la ĉefa jara kunveno de ILEI por 2020. 

Juna Amiko (JA) 

La lasta numero de Juna Amiko, kiel estis decidite kaj voĉdonite, estis nur reta. La 

ILEI-Estraro traktis prezproponojn el Martin (Slovakio) de Stano Marček por printi 

ankaŭ malgrandan kvanton de paperaj numeroj por bibliotekoj, arkivoj kaj 

bezonataj jarkolektoj. Tio estis solvita per alia presejo, kie eblas printi malgrandan 

kvanton de periodaĵoj malmultekoste. 

https://www.youtube.com/c/EsperantoEdukadoILEI/videos
https://manlibro.ikso.net/
http://edukado.net/
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Januare la Prezidantino Mireille Grosjean vaste dissendis alvokon por komenci 

novan varbkompanjon por JA. 

Premiero en Afriko 

La 28-an de novembro gvide de la  Prezidantino Mireille Grosjean okazis la unua 

en Afriko Tutmonda sesio de KER-ekzamenoj. Entute partoprenis 4 afrikaj 

esperantistoj. 

ILEI en la Reto 

Aperis informo pri du projektoj de ILEI en Esperanto Vikipedio: “Unu leciono pri 

Esperanto por ĉiu lernejano en la tuta mondo” kaj nova projekto “Kungfua 

Kunikleto”. 

Dankoj 

Ĉiuj personoj, kiuj iom iel kontribuas al la mastrumado kaj vivo de la Ligo, ricevu 

elkorajn dankojn! 

Sekretario de ILEI: Elena Nadikova 

Prezidanto de ILEI: Mireille Grosjean 2021-01-15 

 

 Homazh 

Me 4 dhjetor zonja Pasztor Adri njoftoi vdekjen e papritur të mikut esperantist 

hungarez Szabadi Tibor. Këtë zotëri e kam njohur këtë vit dhe bashkëpunimi ynë 

ka qenë shumë i frutshëm. Ai më dërgoi një libër të një ish robi lufte hungarez që 

kaloi një kalvar të vërtetë mundimesh në gulagët sovjetikë, së bashku me të paktën 

100 mijë bashkëatdhetarë të tij. Gjithashtu ai përktheu në hungarisht disa pjesë nga 

letërsia shiptare dhe kishte nisur romanin e shkrimtarit Visar Zhiti “Funerali I 

pafund”. Para disa vitesh Tibor kishte hartuar vetë një fjalor hungarisht-shqip! 

Kam pasur kënaqësinë të bisedoj me të në watsapp disa herë. Padyshim, familja e 

Tiborit pësoi një humbje të madhe, që e ndjejmë edhe ne, miqtë e tij dhe që do ta 

kujtojmë me respekt.  
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 La 4an de decembro atingis min, tra sinjorino Pasztor Adri, la trista novaĵo 

pri la neatendita forpaso de la hungara amiko Szabadi Tibor.  

 

 

Tiun sinjoron mi ekkonis nur ĉi jare kaj tuj nia kunlaboro komenciĝis sukcese. Li 

alsendis min libron de la eksa hungara militkaptito dum la dua mondmilito kiu 

pasigis terurajn travivaĵojn en la lagroj de Sovetunio kune kun almenaŭ 100 mil 

aliaj sampatrujanoj. Li tradukis hungare beletraĵojn el la albana literaturo kaj pretis 

enhungarigi romanon de Visar Zhiti “Senfina funebra procesio”. Tibor delonge 

estis kompilinta vortaron hungara-albana! Ni kune konversaciis plurfoje per 

telefono. Lia forpaso tristigis ne nur ties familion sed ankaŭ nin, albanojn! Ni 

rememoros lin respektoplene. Bardhyl Selimi 

 

 Homazh për Johan Derks 

Me 12 dhjetor 2020 zonja Svjetlana njoftoi në facebook humbjen e bashkëshortit të 

saj, zotit Johan Derks, esperantist i vjetër nga Flandra.  

Johanin dhe Svjetlanën i kam takuar për herë të parë në Timishoara (Rumani) 

verëm e vitit 2006, ku morëm pjesë në Konferencën e radhës të OSIEK-ut 

(organizatës së konferencave ndërkombëtare shkencore esperantiste). Më kujtohet, 

ndërsa po shëtisnim, Svjetlana, serbe, më tha në se unë si shqiptar kisha urrejtje për 

të si serbe. Natyrisht që jo, i thashë unë, nuk jeni ju, as shumica e popullit serb 

faktorë për tragjeditë e shqiptarëve. Svjetlana më tregoi se kish lindur në një fshat 

kufitar me Bullgarinë dhe, sa herë shkonte atje, e trishtonte varfëria e skajshme e 
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bashkëvendasve të saj. Dy vite më vonë, verën e 2008 kur isha me bashkëshorten 

time në Hollande, në Roterdam, me rastin e kongresit botëror të radhës të Shoqatës 

Universale Esperantiste, i takova sërish Svjetlanën dhe Johanin.  

Atëhere kishin kaluar disa muaj që Kosova kishte shpallur pavarësinë. Me këtë rast 

u zhvillua një Diskutim me nismën e esperantistëve italianë. Aty erdhi edhe Johani, 

si dhëndër serb, për të vëzhguar. Kishte esperantistë që e mbështesnin pavarësinë, 

përveç meje sigurisht, por kishte edhe asish dyshues. Për çudi Johani nuk foli.  

Ҫifti Derks ishte zhvendosur me banim në Beograd. Ai kishte dëshirë të ndihmone 

në lëvizjen esperantiste atje. Por, me sa duket, shumë shpejt ishte zhgënjyer nga 

mungesa e mirëkuptimit në radhët e esperantistëve serbë si dhe qasja e tyre e 

skajshme nacionaliste.  

Më vonë Johani nisi të interesohej për Shqipërinë dhe propozoi një projekt për të 

nxjerrë një revistë të esperantistëve ballkanas, të cilën e realizoi. Dolën disa numra 

të Balknana Verda Stelo ku u botuan edhe shkrime nga Shqipëria. Unë i propozova 

ta vizitonte vendin tonë dhe të bindej që do pritej mirë, megjithë mëdyshjet e 

Svjetlanës që druhej mos shqiptarët, duke parë targën e veturës nga Serbia, do ta 

qëllonin me gurë… 

Bisedova me mikun tim, lektor në Kolegjin Universitar Wisdom në Tiranë, Laurant 

Bicën, që Johani të ligjëronte aty mbi rolin e shtetit dhe emigrantët. Një ditë Johani 

më telefonoi nga Tirana, kishte parkuar diku pranë shtëpisë time. E shoqërova në 

njërin nga motelet e lagjes ku edhe e parkoi veturën. Ato tre katër ditë i kaluam 

këndëshëm, me ligjëratën e tij para studentëve të Wisdomit, takim me autorë 

shqiptarë të përkthyer në esperantisht si zoti Ylljet Aliçka, bëmë një vizitë në 

Kryegjyshatën e Tiranës, në Durrës e gjetkë. 

Kur bashkëshortët Derks u kthyen në shtëpi, Johani shfaqi dëshirën të ndihmonte 

në redaktimin e librave tanë të përkthyer në esperantisht. Deri sa jetoi, ai punoi 

shumë për lëvizjen esperantiste. 



17 
 

 

 Omaĝo por Johan Derks 

` 

La 12an de decembro 2020, Svjetlana sciigis tra Vizaĝlibro la forpason de sia edzo 

Johan Derks, malnova esperantisto el Flandrio. 

Mi renkontis Johanon kaj Svjetlanon unuafoje en Timiŝoara (Rumanio) en somero 

2006, kie mi partoprenis en la Konferenco de OSIEK. Mi memoras iun 
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postagmezon, ni kune promenis tra la urbo, kiam Svjetlana diris al mi ĉu mi 

konsideras ŝin kulpa pro tio okazinta en Kosovo. Certe ne, respondis mi, vi kaj la 

plimulto de la serba popolo tute ne kulpas pro la tragedioj trafintaj la albanojn de 

Kosovo. Svjetlana rakontis pro sia naskiĝvilaĝo apud la landlimo kun Bulgario, kie 

ŝi ĉiam tristiĝis pro la ekstrema malriĉeco de la samvilĝanoj.  

Du jarojn poste, some 2008 mi kaj la edzino estis ne Roterdamo (Nederlando) 

okaze de la Universala Esperanto Kongreso. Tie ni renkontis la geedzojn Derks. 

Tiujare, Kosovo deklaris sian sendependiĝon. Oni aranĝis Diskutadon pri ĉi tiu 

temo. En la diskutejo alvenis ankaŭ Johan, kiel serba bofilo, por observi. Estis 

esperantistoj kiuj subtenis la sendependecon de Kosovo, samkiel aliaj kiuj havis 

dubojn pri tio. Mirigite, Johan ne parolis.. 

La geedza paro estis translokita en Belgrado. Johan deziris multe kontribui al la 

esperantista movado tie. Sed, verŝajne, baldaŭ li estis seniluziigita pro la manko de 

bonkomprenemo en la vicoj de la serbaj esperantistoj kaj ties aliro ekstreme 

nacionalista. 

Pli malfrue, Johano eksinteresiĝis ankaŭ pri Albanio kaj proponis projekton por 

aperigi revuon de la balkanaj esperantistoj, kion li realigis. Aperis kelkaj numeroj 

de la Balkana Verda Stelo, kie enestis amkaŭ kontribuaĵoj el Albanio. Mi proponis 

al li viziti nian landon por ke li mem konvinkiĝu ke albanoj bonvenigos lin, spite 

de hezitemo de Svjetlana, kiu timis ke albanoj, vidante la numerplaton de serba 

aŭtilo, alĵetus ĝin ŝtonojn. 

Dume, mi babilis kun mia amiko, preleganto en la Universitata Kolegio Wisdom 

en Tirana, Laurant Bica, ke Johano prelegu pri la rolo de la ŝtato kaj elmigrintoj. 

Iutage Johano telefonis min el Tirana, kie li estis alveninta kaj parkiginta la aŭtilon 

apud mia hejmo. Mi akompanis lin kaj Svjetlanan al iu motelo de nia loĝbloko. 

Tri-kvar tagoj de ilia restado pasis agrable, per prelego en Wisdom, renkontiĝo kun 

albanaj aŭtoroj tradukitaj en esperanton, kiel Ylljet Aliçka, vizito al Ĉefavejo 

(Bektaŝio) de Tirana, Durrës ka.  

Kiam la geedza paro Derks revenis hejme, Johano skribis al mi ke li pretas 

provlegi tradukaĵojn en Esperanto. Ĝis la vivofino li lanoris multe por la 

esperantista Movado. 
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Bardhyl Selimi 

Esperanto en bildoj 
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Leteroj 
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 Germain Pirlot 

Mi tute konsentas ke “La plej bona maniero por horori Zamenhof-on estas paroli 

al neesperantistoj pri Esperanto”, sed chu tio vere helpas se tio okazas nur unu 

tagon?  Por ke personoj ekinteresighu pri Esperanto, neprus ke ghi estus uzata por 

plej diversaj celoj. 

  

Ekzemple, en mia urbo Oostende (Ostendo) estas “Esperantolaan” (-avenuo) kun 

15 fabrikoj kaj pluraj magazenoj. Estas ankaù “Stene Esperanto bushalte” (-

bushaltejo) kie, dum dekoj da jaroj, estis nutrajhbutiko kun la nomo “Esperanto”. 

Sed tio havas neniun influon! Alia ekzemplo en Brugge (Brugho); kiam mi 

eklernis Esperanton, kolegino petis de mi kelkajn informojn pri la lingvo, i.a. pri la 

kreinto kaj shi tre miris kiam mi diris la nomon : “He! Sed jam pli ol 10 jaroj mi 

loghas en la “Dr Zamenhoflaan ” (-avenuo) !” Chiutage shi vidis la nomon, sed 

nenion sciis pri li, nek pri lia lingvo! Konkludu. 

 Karaj geamikoj, 

 

Sojle de la jarfinaj festoj 

dum la senprecendence maltrankviliga 2020-a 

alproksimiĝas al la fino, 

ni deziras al vi kaj al ĉiuj viaj proksimuloj 

Serenan Kristnaskon & Pacan, Sekuran, Feliĉan 

kaj Esperplenan Novjaron! 

 

Dum la 2021-a (kaj ankaŭ poste!) 

vi ĝuu bonan sanon, 

bonan farton, 

vivoptimismon 

kaj bonajn novaĵojn! 

 

Ĝojigajn vintrajn festotagojn, 

Anatolij & familio 

 

Enciklopedia projekto "Samarkandiana" 

P.O. Box 76 

UZ-140100 Samarkando 

Uzbekio 

imps86@yahoo.com 

 

P.S. Jen la intervjuo kun itala historiisto profesoro Franco Cardini, 

aŭtoro de la libro "Samarcanda. Un sogno color turchese": 

mailto:imps86@yahoo.com
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https://www.kultura.uz/view_9_r_15860.html 

kaj iuj aliaj artikoloj: 

http://sv.zarnews.uz/post/bernar-ollive-i-ego-dolgiy-marsh-v-samarkand 

http://sv.zarnews.uz/post/uzbekistan-snova-predstavlen-v-yaponii 

https://065551.it/samarcanda-blog/il-progetto-samarkandiana/ 

http://sv.zarnews.uz/post/na-taksi-samarcanda-po-rimu 

Laŭbezone, 

por kompreni la enhavon, vi povas facile nacilingvigi/ Esperantigi la tekston, 

uzante Translate.Google.Com aŭ similan apon 

 

 Kara  

Ĉe la sojlo de la nova jaro ni bondeziras al vi ĝojajn kaj pacajn festotagojn, multe 

da energio, bona humoro kaj bonan sanon por la nova jaro 2021! 

Kun la letero ni sendas al vi tri filmetojn pri la pekina ekspozicio Teo, Amo kaj La 

Mondo, kaj liston de ekspozici-lokoj de nia projekto, kaj kelkajn fotojn. Ni 

esperas, ke ili povos doni la festan 

etoson al vi. Dankon pro via apogado al la projekto kaj dankon pro via kontribuo al 

nia ekspozicio, el unu foto vi povos vidi, ke foto el vi estas kune kun vizitantoj de 

nia ekspozicio. En 2021 ni daŭrigos nian projekton de Teo, Amo kaj La Mondo, 

kaj esperas havi la eblecon organizi ĝin en via bela urbo! Restu sana! 

Plej sincere, Ĝoja, Lisa kaj Han Tianjin-a Esperanto-Asocio Popola Ĉinio 

 

 Dankon! Mi admiras vin pro via aktiveco. Iom post iom mi tralegos la 

novan ekz. de Monato, en kiu vi kontribuis temon, kiun vi jam tuŝis antaûe. 

Mi tre ŝatis "Monaton", kiun mi abonis en mia aktiva E-a tempo. Hodiaû 

regule mi nur legas "E-o aktuell" kaj la oficialan UEA-gazeton "E-o" - kaj 

tion treege malrapida. 

Ĉi-momente ni ĉiuj atendas la finon de la kron-viruso kiu ankoraû pli longe ĝenos 

nin. Mi ĉiutage iomete promenas, senmaske en la proksima arbaro, sed se mi 

aĉetas ion aû havas terminojn en la urbo, mi devas uzi maskon en la publika trafiko 

kaj en la tuta urbcentro. Plej multaj magazenoj tamen estas fermitaj. Feliĉe ĝis nun 

persone mi bonfartas kaj nur scias pri du amikinoj kiujn kaptis la viruso. Unu el ili 

ne sentis malsanon, sed perdis odor- kaj gustum-kapablecon. La alia estas la plej 

sporta en nia rondo, multe biciklas, se eblas frumatene tranaĝas la basenon - kaj 

tamen restis 8 tagojn en la hospitalo kaj ankoraû nun sentas malfortecon en la 

pulmoj. 

En Jan '21 ni loke havis malmulte da suno, nur spuro da neĝo, plej ofte grizas, pro 

tio ĉiam ĝuas pri sunradietoj. 

https://www.kultura.uz/view_9_r_15860.html
http://sv.zarnews.uz/post/bernar-ollive-i-ego-dolgiy-marsh-v-samarkand
http://sv.zarnews.uz/post/uzbekistan-snova-predstavlen-v-yaponii
https://065551.it/samarcanda-blog/il-progetto-samarkandiana/
http://sv.zarnews.uz/post/na-taksi-samarcanda-po-rimu
http://translate.google.com/
http://ekz.de/
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Ĉion bonan por vi kaj via familio. Fartu bone! Kore, Trude Sinno, Germanio 

 

 Leonid Turkadze (Usono) 

 

La sep sekretoj por plezure kaj efike lerni kiun ajn 

lingvon                                                                                                          

Unua sekreto: 

Ĉiutage matene kaj vespere lernu ion novan. 

Dua sekreto: Se vi volas paroli tiun lingvon, ekparolu kaj parolu ĝin ofte. 

Tria sekreto: Konfesu vian veron. 

Kvara sekreto: Legu laŭtvoĉe kaj bele transkribu plaĉajn tekstojn. 

Kvina sekreto: Se mankas vortoj, eltrovu ilin! Risku erarojn kaj lernu el ili. 

Sesa sekreto: Kreu en via vivo propran spacon por via cellingvo. 

Sepa sekreto: Ekzistas en ĉiu lingvo aferoj komprenendaj kaj aferoj akceptendaj. 

 

 Saluton Juri Andoni, 

  

Albana korespondanto sciigis ke vi eklernas Esperanton, kaj mi deziras gratuli vin 

pro tio. Mi esperas ke tre baldaù vi havos korespondantojn el plej diversaj landoj. 

  

Ech se vi estas iomete tro juna por tiu asocio, vi povus iom informighi pri TEJO, 

asocio de junaj esperantistoj:  https://www.tejo.org/pri-ni/ 

  

Estas ankaù interesaj filmetoj en Esperanto che : 

- https://www.youtube.com/watch?v=i4kCMV9mmck 

- http://archive.is/Xfhw 

- https://www.youtube.com/watch?v=mwm21hŜU1A 

  

Sukcesegojn en via eklernado kaj en via lernejo! 

 Kore via, Germain Pirlot 

(mi estis instruisto pri la franca kaj historio) Belgio 

 

 Leonid Turkadze 

 

Esperanto — lingvo de demokratio, antipodo de privilegioj de apartaj landoj, 

nacioj, sociaj tavoloj kaj kastoj:"Ne laŭ forto, sed laŭ reciproka respekto". Eĉ 

unu "natura" lingvo ne egaliĝas kun Esperanto per precizeco kaj lakoneco de 

pensa esprimo. Venos la horo de Esperanto, kiam la homaro ĝin ĝiskreskos. 

EŭRO — evento de XXI-a jarcento, Esperanto — evento de 3-a jarmilo. 

Lekcioj de A.Seliŝĉev — www.selishchev.com 

https://www.tejo.org/pri-ni/
https://www.youtube.com/watch?v=i4kCMV9mmck
http://archive.is/Xfhw
https://www.youtube.com/watch?v=mwm21hSxU1A
http://www.selishchev.com/
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 Kio estas Putinlando (Putinio)? 

(Ĉerpita el Vizaĝlibro, Gabanyi Zoltan, 4.12.2020) Hungario 

 

Profesoro pri internaciaj aferoj Nina L. Ĥruŝĉova difinis Putinlandon kiel 

gogoleskan landon de iluzioj kaj imago, en kiu perceptoj estas pli gravaj ol faktoj, 

kie funkciuloj estas koruptitaj kaj homoj estas subpremitaj, ĉar ĉiuj vivas en revo 

pri imperio, dum fakte individuaj bezonoj estas neglektataj, la devoj al la ŝtato 

estas troigitaj, kaj ĉiuj estas kondamnitaj al vivo de trompado kaj ŝtelado, 

konsolante sin ke kvankam ne ekzistas justeco, oni almenaŭ apartenas al lando 

grandega. 

 

 Putinistani 

Profesoresha e çështjeve ndërkombëtare Nina L. Hrushova, e ka përkufizuar 

vendin e Putinit si nje vend gogolian iluzionesh dhe përfytyrimi, ku përceptimet 

janë më të rëndësishëm se faktet, ku funkcionarët janë të korruptuar dhe njerëzit të 

shtypur, sepse jetojnë me ëndërrën e perandorisë ndërsa nevojat e individit 

anashkalohen, detyrat e shtetit stërmadhohen dhe të gjithë janë të dënuar me një 

jetë mashtrimesh dhe vjedhjesh, duke e ngushëlluar veten se ndonëse nuk ka 

drejtësi, të paktën ata I përkasin një vendi të stërmadh. 

 

 Esperanto, de, Nova-UEA 

 
 

 

Jen mesaĝo de UEA. Se ĝia celo estus fortimigi milionojn da homoj de Esperanto 

ĝi ne povus esti farita pli bone. Mi tre forte subtenas la ĉarton de UN, kiun mi unue 

legis en la sepdekaj jaroj en traduko de Ivo Lapenna. La celo de UN devas laŭ la 

ĉarto esti limigita al inter-naciaj rilatoj; UN ne rajtas interveni en la internajn 

aferojn de unuopaj landoj. La aserto "La komunumo de UN luktas kun grandegaj 

problemopj ĉirkaŭ la mondo: klimatŝanĝiĝo, milito, rifuĝintoj, ĉiuspecaj 

malegalecoj kaj, nun, tutplaneda pandemio. Neniam UN pli forte bezonis nian 

helpon ol ĝi tion bezonas nun" estas aludo al Agendo 2030, laŭ kiu neniu 

membroŝtato rajtas esti ellasita de la plano - evidenta implica minaco al iu ajn ŝtato 

kiu havas alian sciencon ol tiu de UN kaj ties satelitaj organizaĵoj. Ĉiuj devas sekvi 

la diktatojn kaj kredi ĉion pri la 'scienco' kiun decidas UN. Tiel ne funkcias vera 

scienco. 

"Ni ĉiuj havas rajton paroli kaj rajton esti aŭskultataj – kune kun respondeco igi la 

mondon pli bona hejmo por ni ĉiuj" - sed neniu en UEA rajtas kritiki la verŝajnan 
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verkinton de tiu teksto, kiu gvidas la UEA-oficejon en UN, kaj kiun oni ĉi-jare 

elektis Honora Prezidanto de UEA. 

Oni ne rajtas diskuti la rolon de lia amiko George Soros en la kreo de iuj el tiuj 

problemoj kiujn ili provas 'solvi'. 

Mi subtenus la forigon de tiu kulturo de subiĝemo al la Dua Papo de UEA, kaj al la 

reĝoj de iuj el la landaj asocioj. 

Kore salutas Ian Fantom, Britio 

 

Artikoloj 

 

 Shaban Murati- Albanio 

 

 
 

Me kë tallet presidenti serb? 

 

(Marrë nga facebook 4 dhjetor 2020) 

 

Nuk e di me kë tallet Vuçiçi kur sa herë demostron tanket ruse, siç bëri në 28 

nëntor, apo gjuajtësit e sofistikuar rusë apo raketat ruse, me të cilat po pajiset 

ushtria serbe, deklaron se “armatimi rus forcon pozicionin e neutralitetit ushtarak 

të Serbisë”. 

Tallet me Kosovën dhe me Shqipërinë, që nuk protestojnë kurrë dhe heshtin, (jo 

më të armatosen), megjithëse e dinë që Serbia armatoset në rradhë të parë kundër 

shqiptarëve dhe presidenti serb përsërit rregullisht kërcënimet për luftë kundër 

shqiptarëve. Shqipëria, të cilës as i bie ndër mend se në këtë situatë duhet të 

armatoset edhe ajo, është dalldisur nga hashashi serb i “mini Shengenit” dhe nuk 

sheh dhe as dëgjon as tanket ruse, as raketat ruse dhe as bazat ushtarake ruse në 

Serbi, por është e përqendruar në organizimin e ahengjeve të të rinjve shqiptarë me 

të rinjtë serbë. 
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Presidenti serb tallet me BE, e cila mbyll sytë dhe nuk reagon përse Rusia armatos 

ethshëm një shtet kandidat të BE dhe përse Serbia është importuesja më e madhe e 

armëve ruse në Europë. 

Tallet me NATO-n, ku ka zyrtarë që flasin në hava dhe e mbështesin publikisht 

këtë lloj neutraliteti të çuditshëm të Serbisë me raketa ruse dhe baza ruse dhe 

harrojnë që Serbia adoptoi doktrinën e “neutralitetit ushtarak” në 2007 pikërisht që 

të mos hynte në NATO. Harrojnë që Serbia “neutrale” është i vetmi shtet ballkanik 

që ka nënshkruar Traktat Bashkëpunimi Strategjik me Rusinë dhe është shtet 

vëzhgues në aleancën ushtarake ruse CSTO. 

Nuk mund të mos bësh pyetjen historike: Pas mbarimit të Luftës së Dytë Botërore 

fuqitë fituese i imponuan Gjermanisë së mundur kufizime në kapacitetet ushtarake, 

kufizime që ia mbajnë të lidhura duart edhe sot e kësaj dite. Shtet agresor i mundur 

nga NATO në 1999 është edhe Serbia, por nuk është sqaruar kurrë përse nuk iu 

vunë kufizime makinës së saj ushtarake, që ndërmori katër agresione kundër 

popujve joserbë në ish Jugosllavi, dhe po zhvillon një garë marramendëse 

armatimesh sot. 

Nuk e di nëse në zyrat e BE dhe të NATO-s ka ende naivë, idiotë apo filorusë, që 

autosugjestionohen me përrallën se Serbia duke u armatosur me armë ruse do të 

largohet nga Rusia. 

 

 

 Shaban Murati- Albanio 

Kiun mokas la serba prezidento? 

(ĉerpita el la vizaĝlibro 4an de decembro 2020 

 

Mi ne scias kiun do mokas Vuĉiĉ kiomfoje li demonstracias la rusajn tankojn, kiel 

li faris la 28an de novembro, aŭ la sofismigitajn ĉasaviadilojn rusajn aŭ la rusajn 

raketojn, per kiuj nun estas provizita la serba armeo, kial do li deklaras ke “la rusaj 

armiloj fortigas la pozicion je militista neŭtraleco de Serbio” 

Li mokas Kosovon kaj Albanion, kiuj neniam protestas, sed nur silentas (des pli ne 

armiĝas), kvankam ili bone scias ke Serbio sin armigas, unuavice, kontraŭ albanojn 

kaj la serba prezidento ripetas regule siajn minacojn por milito kontraŭ albanojn. 

Albanio, kiu apenaŭ pensas ke en ĉi tiu situacio ĝi devas armiĝi same, estas 

konfuzita pro la serba drogo de “Miniŝengeno” kaj ne vidas, nek aŭdas la rusajn 

tankojn, nek la rusajn raketojn, nek la militistajn rusajn bazojn en Serbio, sed estas 

koncentrita en la organizado de la distraj aktivecoj inter la albanaj kaj serbaj 

gejunuloj. 

La serba prezidento mokas EU, kiu fermas la okulojn kaj ne reagas kial Rusio 

febre armigas kandidatan membroŝtaton de EU kaj kial Serbio estas la plej granda 

importanto de la rusaj armiloj en Eŭropo. 
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Li mokas NATO-n kie estas oficialuloj kiuj parolas senbaze kaj publike subtenas ĉi 

tiuspecan strangan neŭtralecon  de Serbio kun rusaj raketoj kaj rusaj militbazoj kaj 

forgesas ke Serbio adoptis la doktrinon de “militista neŭtraleco” ĝuste por ne eniri 

en NATO en la jaro 2007. Ili forgesas ke la “neŭtrala” Serbio estas la sola balkana 

lando kiu subskribis Strategian Kunlaboran Traktaton kun Rusio kaj estas 

observanta lando en la rusa militista alianco CSTO. 

Ni devas fari la historian demandon: Post la fino de la Dua Mondmilito la 

venkintaj potencoj altrudis al la venkita Germanio  limigojn en ties militistaj 

kapacitoj, limigoj kiuj katenas al ĝi la manojn ankoraŭ nuntempe. Dume agresiva 

lando venkita de NATO en 1999 estas ankaŭ Serbio, sed neniam estas klarigita kial 

oni ne altrudis limigojn al ties militista maŝinaro, kiu entreprenis kvar agresojn 

kontraŭ neslavajn popolojn en la eksa Jugoslavio kaj disvolvigas hodiaŭ frenezan 

armigam konkuron. Mi ne scias ĉu en la oficejoj de EU kaj NATO estas ankoraŭ 

naivuloj, idiotoj aŭ rusemuloj kiuj memsugestiĝas per la fablo ke Serbio, armigante 

sin per rusaj armiloj, ne foriĝos disde Rusio.  

 

 Juri Andoni 

Flamuri Shqiptar dhe çfarë duhet të dimë ne rreth tij. 

Përshëndetje të gjithëve! 

Kthehem përsëri me një tjetër tekst informativ, për t'ju përçuar disa informacione të 

veçanta që di rreth flamurit shqiptar. Përveç informacioneve, do të shkruaj edhe 

nga sa di rreth historikut të flamurit. 

Nga sa dimë ne dhe nga sa thashë në temën e kaluar, flamuri shqiptar është flamur 

me ngjyrë të kuqe, që si simbol përdor një shqiponjë të zezë me dy krena, që ne e 

quajmë flamur kuq e zi.  

Dimë se dhe himni i shtetit quhet në fakt "Himni i Flamurit" dhe e përdor fjalën 

"flamur" që në vargun e parë. Ky himn flamuri është kompozuar në fakt në 

Rumani për një këngë patriotike rumune të quajtur "Pe-ai nostru steag e scris 

unire", por u adoptua nga shqiptarët për himnin e tyre dhe Aleksandër Stavre 

Drenova shkruajti tekstin e himnit. Kështu, që nga viti 1912 e deri më sot himni i 

flamurit qëndron si himni i Shqipërisë. Por vetë flamuri, ndryshe nga himni i tij, 

pësoi ndryshime me kalimin e kohës. Në shekullin XV, shqiponja dykrenare kishte 

stile të ndryshme, për arsye se Shqipëria e atyre kohërave ishte e ndarë midis disa 

familjesh fisnike, si: Ajo e Kastriotëve, Muzakajve, Topiajve, Balshajve, etj. Pas 

pavarësisë nga osmanët, stili i shqiponjës ishte akoma më ndryshe nga ajo që 

njohim ne sot. Shqiponja ishte pak më e gjerë dhe e shkurtër. Me ardhjen e mbretit 

Zog në pushtet, flamuri shqiptar u ndryshua disa herë. Dy nga këta flamuj ishin me 

disa ngjyra, sepse sqepat dhe këmbët e shqiponjës ishin me ngjyrë të verdhë. Me 
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vendosjen e monarkisë në Shqipëri, mbi shqiponjë u vendos kapelja e Skënderbeut 

dhe stili i shqiponjës u bë shumë i ngjashëm me atë që njohim sot, por paksa më 

ndryshe. Ky stil qëndroi si flamuri shqiptar, por me pak ndryshime të kryera. Me 

ardhjen e fashizmit, flamuri pësoi ndryshim të madh dhe tashmë valëvitej anash 

flamurit të Italisë fashiste. Në flamur shkruhej fjala "FERT" tri herë, që ishte 

motoja e familjes së Savoit, që bashkoi Italinë dhe krijoi mbretërinë italiane. Me 

shkeljen e gjermanëve në tokën shqiptare, flamuri u rikthye si në kohën e 

mbretërisë së Zogut, por shqiponja kishte një lloj stili që sot quhet shqiponjë 

shqiptare naziste. Mamaja ime më ka thënë një herë se mund të dallohet nga 

këmbët e shqiponjës, që e kanë formën pak ndryshe. Pas Luftës së Dytë Botërore, 

flamuri shqiptar përbëhej nga tri ngjyra. Sfondin e kuq, shqiponjën e zezë dhe anën 

e yllit të socializmit, të verdhë. Një variant tjetër i këtij flamuri ishte ai me drapër e 

çekan në cep të flamurit, që u përdor gjatë LANÇ-it, por jo më deri në 1945. 

Flamuri me yll valëvitej në qiell për afërsisht 40 vite, deri në vitin 1991 kur ra 

komunizmi dhe sot po ky flamur, por pa yll, është ai flamur që e njohim të gjithë 

ne deri më sot. 

Por ky flamur nuk është i vetmi që përdoret në Shqipëri. Në Republikën e 

Shqipërisë ndodhen 7 flamuj zyrtarë. Këta flamuj janë: Flamuri Kombëtar, Flamuri 

Detar, Flamuri Kufitar, Flamuri Shtetëror (I përdorur rrallë nga qeveria), Flamuri 

Civil, Standarti Presidencial dhe Flamuri i Policisë Shqiptare. Secili prej këtyre 

flamujve është i veçantë dhe jo shumë i përdorur, përveç flamurit kombëtar. Këta 

flamuj i ilustrova në tekstin e kaluar, por do t'i ilustroj sërish. Flamuj të tjerë të 

përdorur janë dhe flamujt e minoriteteve, ku më i njohuri nga ata është flamuri i 

minoritetit arbëresh në Itali. Flamuri nuk është zyrtar dhe ka një sfond me 

tringjyrëshin italian dhe shqiponjën e zezë dykrenare. 

Ka dhe shumë informacione të tjera që mund të përmenden rreth flamurit/flamujve 

Shqiptarë, por këto janë të dhënat më thelbësore nga ato që di unë, prandaj edhe 

temën e mbyll këtu. 

Faleminderit shumë për leximin dhe ju uroj mbarësi dhe shëndet! 
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 La albana flago 

 

La kampo de la albana flago estas ruĝkolora kaj la simbolo estas estas la nigra 

dukapa aglo, pro tio albanoj nomas ĝin ruĝnigra flago. 

Ankaŭ la nacia himno de albanoj nomiĝas “La himno de la flago” kaj ĝi uzas la 

vorton “flago” ekde la unua ties verso. La muziko de la himno estas komponita en 

Rumanio por patrieca rumana kanzono nomita "Pe-ai nostru steag e scris unire" kaj 

tio adoptiĝis de albanoj por sia himno kaj la verkisto Aleksandër Stavre Drenova 

(ASDRENI) verkis la himnan tekston. Tiel, ekde la jaro 1912 ĝis hodiaŭ la himno 

de nia nacio estas la himno de la flago. 

 

La flago mem alie ol ties himno ŝanĝiĝis kun la tempo. En XV jarcento la dukapa 

aglo havis diversajn stilojn ĉar Albnio tiutempe estis dividita inter pluraj nobelulaj 

familioj kiel tiu de Kastriotoj, Muzakoj, Topioj, Balshoj ka.  

Post la sendependiĝo la stilo de la aglo estis ankoraŭ iel diversa de tio hodiaŭa. La 

aglo estis iom pli larĝa kaj pli mllonga. 

Dum la reĝimo de reĝo Zog la Unua la albana flago ŝanĝiĝis kelkaj fojoj. Du el tiuj 

flagoj konsistis el kelkaj koloroj ĉar la bekoj kaj piedoj de la aglo estis flavkoloraj. 

Kiam instaliĝis la reĝlando super la aglo oni metis la ĉapon de Skënderbej kaj la 

stilo de la aglo pli similis al tiu hodiaŭa.  

Post la faŝista okupacio de Albanio la flagon trafis grandaj ŝanĝiĝoj kaj preter la 

albana flago flirtis ankaŭ la flago de la faŝista Italio. Sur la flago oni skribis la 

vorton “FERT” trifoje, kio estis ja la sino de la Savoja reĝeca familio, unuiginta 

Italion kaj fondinta la reĝlandon de Italio. 

Post alveno de naziaj germanoj, la flago rivevis la formon kiel dum la Reĝo Zog la 

UNua, sed ties aglo havis stilon  kio hodiaŭ nomiĝas albana nazia aglo. Tion oni 

povus distingi pro la aglaj piedoj. 

Post la Dua Mondmilito la albana flago konsistis el tri koloroj de la ruĝa kampo, 

nigra aglo kaj flava kvinpinta stelo. Alia versio de ĉi tiu flago estis tiu kun 

falĉineto kaj martelo ĉerande de la flago, uzata dum la antifaŝista milito, sed ne plu 

post 1945. La flago kun la stelo flirtis en la ĉielo proksimume 40 jarojn, ĝis 1991, 

kial falis la komunisma reĝimo kaj hodiaŭ la flago sen la stelo estas la ŝtata nacia 

flago de Albanio. 

 

Sed en Albanio oni uzas ankaŭ aliaj flagojn. Estas ja entute sep oficialaj flagoj: La 

nacia flago, la Maristara flago, la Landlimgardistara flago, la Ŝtata flago (rare uzata 

de la registaro), la Civila flago, la Prezidenta flago kaj la Polica flago. Ĉiu el tiuj 

flagoj estaas aparta kaj ne multe uzata, krom la Nacia flago.  
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Ekzistas ankaŭ la flagoj de la albanaj minoritatoj de la diasporo, la plej konata 

estas tiu de arbreŝoj de Italio kiu en sia kampo havas tri kolorojn de la itala flago 

kun la nigran dukapan aglon. 

 

 Andrea Kuenzli- Svisio 

KIAM ESPERANTO PERDIS SIAN SENKULPECON 

Esperanto en la servo de la komunisma propagando 

La marksismo/komunismo, kiu sentis sin supera socia sistemo, kaj Esperanto, kiu 

sentas sin supera lingvosistemo, estas do iusence ideologij ĝemeloj de la 19a/20a 

jarcento. Ambaŭ estas ideolo-gioj kun universalisma ambicio kaj totalisma sinteno, 

strebante al la „fina venko“ por atingi la finan solvon por la homaro, kiun ili celas 

seeble devige enkonduki pere de la registaroj, kiuj havas la poten-con en la ŝtatoj. 

Kaj la marksismo/komunismo kaj la esperantismo konsideras sian ideologion 

neerara kaj vidis sin sur la ĝusta flanko de la historio. Kaj la komunisma partio kaj 

la Esperanto-movado ne toleras kritikon de interne kaj ekstere kaj traktas 

kritikantojn per ignorado. Ĉar ili estas radikalaj ideo-logioj, ambaŭ estas 

netoleremaj ideologioj rilate al siaj kontraŭuloj, kiuj estas konsiderataj kiel mal-

amikoj, dum nur la apogantoj estas amikoj. Kaj la komunisma kaj la esperantista 

movado estas speco de sektoj kun religiaj trajtoj (kaj eklezio). Ambaŭ utopioj 

fiaskis, ĉar ili estis utopioj, kiuj malrespektis la naturon de la homo. 

Legu la tutan teston 

sub  http://www.planlingvoj.ch/Kiam_Esperanto_perdis_sian_senkulpecon.pdf 

 Dr. Laurant Bica Albanio 

   

Elstara Kosova muzikisto 

http://www.planlingvoj.ch/Kiam_Esperanto_perdis_sian_senkulpecon.pdf
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  En la jaro 1972 Kosovo estis ankoraŭ marĝinita aŭtonoma regiono de 

la eksa Jugoslavio. Tamen ĝi havis jam sian ĥoran amatoran ensemblon 

“Collegium Cantorum”,estrata de Mark Kaçinari, kiu partoprenis la mondan 

festivalon en Londono, akirante la tria lokon. Tiel Kosovo sin prezentis kvazaŭ 

memstara respubliko! Tio estis la unua sukceso de Mark, finstudinta en la muzika 

mezlernejo en Prizreno kaj en la Muzika Akademio de Belgrado. 

 

Ses jarojn poste, kun la sama ensemblo, li performis la operon “ Goca e 

Kaçanikut” (La Knabino de Kaçanik) de la albana kosova komponisto Rauf 

Dhomi, montrante kie ajn en Jugoslavio kaj Eŭropo ke albanoj scipovas kanti kaj 

danci ne nur la popolajn kanzonojn kaj dancojn.  

En 1979 li performis la verkon de Mozart, „Rekuiem”, unu el la pintoj de la monda 

muziko. 

Dume oni nomumis lin dekano de la Fakultato de Muziko ĉe la Universitato de 

Prishtina. 

Malfeliĉe, Mark mortis je la aĝo 50. Tamen dum la jaroj 1962-1985 Mark Kaçinari 

sin distingis kiel preleganto kaj dirigento, komponisto, muzikologo kaj aŭtoro de 

lernolibroj.  

Li apartenas al la unua generacio de la albanaj studentoj el Kosovo, kiuj finstudis 

en la Akademio de Muziko de Belgrado (1954-1961) en la fako de la Teorio kaj 

Muzika Pedagogio. Estante ankoraŭ studento, dum la jaroj 1956-1961, Mark estis 

regula membro de la profesionista ĥoro de Radio-Belgrado. 
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En la komenco de XX jarcento en Belgrado moviĝis multaj albanoj el Kosovo. 

Ekde tiam restis ankoraŭ la hotelo “Albania” kaj la placo “Albania” apud ĝi. Ili 

laboris kiel metiistoj, panbakistoj, restoraciestroj aŭ simple kiel lignohakistoj, 

stratpurigistoj, desarĝistoj...Tiujn oni povis trovi ĉirkaŭ la stacidomo, en la 

urbocentraj stratoj Terezije, Kalemejdan kaj Taŝmejdan, same en la duarangaj 

stratoj, kie ili ofertis sin kiel manlaboristoj je mizera pago.. 

La formiĝanta serba burĝaro strebis konvinki la homojn ke albanoj estas 

necivilizitaj, stultaj, malkleraj, kvankam ekzistis malmulte da albanoj, ĉefe 

intelektuloj (studentoj) kiuj elstaris pro altaj rezultatoj en la studado. Ĉi lastaj 

kvazaŭ defius tiun humiligan koncepton pri la albanoj.   

La Muzika Lernejo en Belgrado aperis en la jaro 1899. En la jaro 1902 oni verkis 

la unuan operan verkon “La Nuptofesto de Miloŝ Kopiliĉ” kaj unu jaron poste oni 

prezentis, unuafoje en la sceno. alian lokan operon “Je tagiĝo”. Post la kreiĝo de la 

Versaja Jugoslavio en la jaro 1920, en la operejo de Belgrado oni ludis “Madam 

Baterflaj” kaj ekde tiam la teatro de la opero jugoslava antaŭenmarŝis. En la jaro 

1926 en Lubljana stariĝis la Konservatorio kaj samjare, ĉe la Universitato de 

Belgrado, malfermiĝis “Kollegium Muzikum”: (Konservatorio). Eble el tio luis 

Mark Kaçinari la nomon por sia ensemblo. 
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La konservatorio de Zagreb aperis en 1927, alia muzika institucio en Kroatio aperis 

en 1932. 

En la jaroj 30 oni fondis la Ĥoran Serban Asocion, La Madrigalistan Zagreban 

Asocion, La Filarmonian Orkestron de Belgrado kaj Novisado ka. 

La juna studento el Prizreno de Kosovo estis devigita studi sen stipendio, farante 

manlaborojn eventualajn. Sed li neniam rezignis je studado. 

La ekonomiaj kondiĉoj iel pliboniĝis kiam lin oni dungis en la ĥoro de Radio 

Belgrado en la jaro 1956, danke al ties melodia voĉo. Tie li konatiĝis kun novaj 

homoj, pli aĝaj kaj pli spertaj, kaj li multe lernis pri la ĥora arto, kio validus pli 

poste kiam li fondus sian ĥoron. Dum kvin jaroj da deĵorado ĉe la ĥoro de Radio 

Belgrado Mark partoprenis en pluraj turniroj en la tuta Jugoslavio kaj ekster ĝi 

(Italio, Germanio, Aŭstrio, Ĉehoslovakio, Rumanio, Bulgario, ĝis Moskvo). Certe 

tiel li akiris multe da muzikista sperto. 
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La sep studjaroj en Belgrado kristaligis en la kapo de Mark ĉiujn projektojn kiujn li 

realigus en sia Kosovo, kiu plurestis la plej postrestinta regiono en Jugoslavio ekde 

la jaro 1912 kiam ĝi estis aneksita de Serbio. 

Mark Kaçinari tutanime deziris ŝanĝi la malbonan imaĝon pri albanoj kiel 

ordinaraj lignohakistoj, aparte en Serbio. Ene de dek jaroj post lia diplomiĝo, Mark 

sukcesis prezenti la imaĝon de albano - intelektulo kiu scipovas okupiĝi ankaŭ per 

muziko, eĉ per kultivita muziko, klasika, kiel opero, per la verkoj de Bach, Hendel, 

Bet-hoven, Mozart.. Kaj tio okazus en Prishtina, kiam ankoraŭ ne ekzistis la 

operejo! Tion Mark realigis starigante muzikan mekanismon, je latina nomo 

“Collegium Cantorum”, ia filarmonio. 

 

Informajxoj 

 ISAE  :  Internacia Scienca Asocio Esperanta 

  

Scivolemo: laŭdinda scienca retejo 

Delonge ni priploras la neaktivecon de nia sciance faka asocio ISAE. Tio ne 

signifas, ke nenio okazas! Kiel ni konstatas en pluraj kampoj – bravaj unuopuloj 

kuniĝas por agi pozitive, preter la tradiciaj kanaloj. Jen pruvo pri tio! 

Pretas 16 filmetoj: 

https://www.youtube.com/channel/UCJy1LAuTnZjrov6QFWSagug  

Dekstre klaku al: ABONU; manke de tio klaku la krokodilan SUBSCRIBE. 

Momente videblaj filmoj estas: Sanmasko, sunaj cikloj, ekesto de la alpoj, palenke: 

la majaa ruina urbo, jupitero, hipokampoj, katoj. Ludlistoj estas: Medicino, 

https://www.youtube.com/channel/UCJy1LAuTnZjrov6QFWSagug
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Antropologio, Historio kaj Bestoj. Mem esploru kaj subtenu! Germain Pirlot- 

Belgio 

 

 Manfred Westemaier- Germanio 

Karaj geamikoj, nuntempe eblas spekti dokumentan filmon pri la valoro de 

insektoj, pri la grandaj minacoj ke plej multaj formortos baldau, kaj pri la maniero 

savi ilian habitaton/loghlokon. Tie - je ARTE.tv - ankau estas ch. 20 filmoj pri 

akvo - en 5 - 6 europaj lingvoj. 

Bondezirojn, amike, Manfred, 2020-12-07  

 Kial mortas la insektoj - dokumenta filmo 

Jen filmo (44 min) kiu montras la diversajn minacojn por insektoj: industria 

agrikulturo, tekniko*, monokulturo, gazonoj, troa fekundigo, pesticidoj, tro da 

lumoj; sed ankau montras kio eblas por restigi insektojn - plejeble multaj. 

Se mankas insektoj estas malbona fekundigo de frukto-floroj (pomoj ktp.), kaj 

multaj bestoj bezonas ilin por vivi (birdoj, ranoj, ...). 

Videbla ghis 1-a de Marto 2021; en la angla, franca, germana, hispana kaj itala 

lingvoj: 

https://www.arte.tv/de/videos/097886-007-A/der-stumme-sommer/ 

Komento AVE/mw: se oni kolektas insektojn (kaj fakte mortigas ilin por kalkuli 

kaj montri) en la sama loko chiun jaron, eble ankau tiel oni reduktas la nombron da 

insektoj, char ne chiuj estas tre oftaj. 

*) privataj ghardenoj ofte havas gazonon kiun oni falchas ne plu per falchilo sed 

intertempe per razilo kun rapide rotacianta tranchiloj - la sama ankau che la 

moderna herbejokulturo. Tiuj plurfoje tranchas la saman lokon, ech suchas 

insektojn de la grundo al la nivelo kie okazas la tranchado. Tiamaniere multaj 

insektoj estas daure mortigataj char la razado okazas plurfoje dum la jaro. 

Kompare al tio 2 - 3 foja falchado per unufoja trancho (kiel pere de serpo) nur 

malmulte andangherigas la insektojn - ech donas al ili multajn florojn. 

 

Beletrajxoj 

 

https://www.arte.tv/de/videos/097886-007-A/der-stumme-sommer/
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 Leonid Turkadze (Usono) 

 

   
 

 
 

Iam, en Praantikvec‟ mistika, 

Sur la Norda region‟ Polusa, 

La klimato estis subtropika, 

Kun temperaturo alte plusa. 

     Unufoje, tuj, neatendite 

     La Apokalipso ekalpasis: 

     Asteroido Teron puŝfrakasis. 

     Kaj ĝi estis ege trafrapita. 

Dum mallonga temp‟ da kelkaj tagoj 

Atmosfero iĝis tre malpurigita, 

Suna varmo plu ne ricevita, 

Frosto kaptis ĉion per centaj gradoj. 

     Milionaj  jaroj jam transiĝis, 

     Sed mamuto bone konserviĝis. 

Ĉu same la “Lingvo Esperanta” 

Jam ne estas iom frostiĝanta? 

 

 BAJRAM KARABOLLI- Shqipëri 

 

MASAKRA 

 

Tregim 

 

Pas gjysmë ore udhëtimi, makina ndali dhe komandanti na tha të zbrisnim. Na 

tregoi me dorë një godinë të madhe dykatëshe që shquhej mirë, në tërë atë luginë 

dhe që nuk ishte më shumë se dy kilometra larg. Na tha se aty ishte ekonomia 

ndihmëse e repartit, se në oborrin e godinës që zinte më pak se një hektar, rrethuar 

me mur të lartë, qenë mbjellë perime të ndryshme, të cilat duheshin prashitur e 

ujitur. Pasi na sqaroi se ç‟do të bënim konkretisht, na dha çelësat (të portës 

kryesore dhe të depos së veglave), na tha se në ç‟orë duhej të dilnim në xhade për 

të na marrë dhe iku.  

Ishim një skuadër ushtarësh që sapo kishim mbaruar kursin për motoçiklist dhe 

që prisnim të na transferonin në reparte të ndryshme, ku do të ushtronim 

profesionin e ri. 

Mëngjesi i rëndomtë i atij fundmaji nuk i premtonte asgjë të bukur jetës tonë të 

ashpër prej ushtari. Një diell i mërzitur paralajmëronte se do ta shtrëngonte vapën 
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atë ditë. Gjatë rrugës, pamë shtëpi të vogla e të murrme fshati, qen heqkeq që 

lehnin me zor, sikur ta kryenin pa qejf atë detyrë të kahershme, dhe fshatarë 

fytyrëvrarë, të cilëve, së largu, nga mënyra e njëjtë e veshjes, s‟ua dalloje dot 

gjininë. Ata, me vegla të ndryshme pune në krahë, iknin përtueshëm, njëri pas 

tjetrit, drejt qendrës së brigadës, ku do t‟u bënin apelin e do t‟i shpërndanin në 

punët e ditës. E vetmja gjë që mund të të gëzonte sytë në tërë atë hapësirë të 

shushatur, qenë kopshtet e punuara me kujdes, të mbjella me gjithfarë perimesh, 

burim kryesor për jetën e mjerueshme të atyre banorëve. 

Mbërritëm tek godina, hapëm portën e madhe prej hekuri dhe u futëm brenda. 

Pastaj, komandanti i skuadrës, një djalë fshati, hapi depon, na shpërndau veglat dhe 

na caktoi punën që do të bënte secili. 

Mua më tërhoqi vëmendjen godina. Mund të ishte rreth njëqindvjeçare dhe zinte 

një sipërfaqe një qind e ca metra katrore. Nga katet e larta dhe nga dyert e dritaret e 

mëdha, duhet të ishte tepër moderne për kohën kur qe ndërtuar. Të vetmen derë të 

katit të parë, e mbyllte një portë e madhe prej hekuri, sigurisht e bërë tani vonë, e 

cila ishte e siguruar mirë me lloze, zinxhirë e çelësa të rëndë. Ndonjë derë tjetër 

dhe gjithë dritaret e këtij kati qenë mbyllur me mur tulle. Nuk kishte shkallë nga 

jashtë për të shkuar në katin e dytë. Ishte nga ato tip shtëpie që i kanë shkallët nga 

brenda. Edhe dritaret e katit të dytë qenë mbyllur përgjysmë me mur tulle. Mbi 

çatinë, mbuluar me tjegulla të kuqe, ngriheshin pesë-gjashtë tym-heqës të lartë, po 

prej tulle. Shtëpia, sado që qe ndukur e trajtuar keq kohët e fundit, nuk qe rrënuar 

dhe ruante akoma gjurmët e bukurisë së dikurshme. Veç dukej si e përmalluar dhe 

e trishtuar. Ndoshta për banorët e saj të dashur, të cilët kishte kohë pa i parë. 

Sigurisht, dikur, brendësia e vet ishte e mbushur me jetë e gëzim. Ç‟të kishte 

ndodhur me pronarët? Pamja e përzishme e saj të bënte të mendoje se kushedi 

ç‟fund tragjik kishin pasur. Gjithsesi, ajo shtëpi e madhe dhe e vjetër ngjante me 

një plakë fisnike, të mbetur qyqe, e cila mallkonte vdekjen pse po e linte ende pa e 

marrë.  

Një fshatar më tregoi se qe shtëpia e ish-pronarit të gjithë asaj lugine, të cilin e 

kishin pushkatuar bashkë me të vëllain, si antikomunistë. Nga ajo familje e madhe 

kishin ngelur vetëm tre vetë, dy prej të cilëve qenë në burg. I treti, një vajzë 

njëzetvjeçare, nuk dihej ku ishte. Histori të tilla njerëzish kisha dëgjuar shumë. Ajo 

që më bëri përshtypje qe fati i shtëpisë. 

- Një ditë erdhën njerëz të qeverisë dhe e boshatisën. Më vonë erdhën të tjerë, 

punëtorë, dhe e shkatërruan nga brenda. I hoqën shkallët, dyshemetë, muret ndarës 

dhe çdo gjë, duke e lënë si shpellë. Pastaj ia mbyllën me tulla dyer e dritare, përveç 

portës kryesore të katit të parë. Pas ca kohësh erdhi një makinë e madhe me 

rimorkio, ngarkuar rëndë dhe mbuluar me mushama. Ishte plotë me libra, - këto po 

m‟i thoshte një vendas, ndërkohë që ishim përshëndetur e po pinim nga një cigare. 
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-  Libra?! - hapa sytë, sikur të më paskësh thënë plotë me krijesa të gjalla, apo 

më rrëqethshëm akoma, sikur të qenkësh plot me shkrimtarë.  

- Po, libra. I shkarkuan dhe i futën brenda. Makina erdhi prapë e prapë, deri sa u 

mbush gjithë boshi, tashmë, i godinëkatoit. Shumicën e tyre i hodhën brenda nga 

dritaret e katit të dytë, të cilat, siç i sheh, i mbyllën pastaj përgjysmë me tulla. 

- Po pse t‟i kenë mbyllur këtu? - pyeta plot shqetësim e dhimbje, si të bëhej fjalë 

gjithmonë për ata që i kishin shkruar ata libra.  

- Do t‟i bëjnë karton. Janë libra të ndaluar, apo të dënuar, ku di unë. Këtë gjë ma 

tha një nga ata që i sollën, - përfundoi rrëfimin bashkëbiseduesi im. 

 

Atë natë mezi më zuri gjumi, duke menduar për ata libra dhe për fatin e tyre të 

zi. Të nesërmen, së bashku me një ushtar tjetër, mundëm të futemi brenda. Na 

ndihmoi dega e fortë e një bajameje që arrinte afër një dritareje të katit të dytë. 

Brendësia e asaj shtëpie të mbetur shkret, ishte plot me libra, deri më pak se dy 

metra poshtë tavanit. Ishin hedhur ashtu siç hidhen gurët që s‟të lipsen, kur 

pastrohet një arë prej tyre. 

Nuk ndjeva gëzimin e zbulimit të një thesari. Përkundrazi, u trondita. Më 

pushtoi një ndjesí e rëndë dhimbjeje e pikëllimi, po edhe terrori, sikur të pakësha 

mbërritur në vendin ku sapo qe kryer një pushkatim masiv. Ishte një masakër e 

tmerrshme, masakër e një lloji të veçantë. Kasaphanë librash. O Zot! Kishin rënë 

brinjas, kokëposhtë, përmbys, praptas, shtrirë, kruspullosur, barkhapur, syplasur, 

brinjëthyer, kokëshpuar, gjymtyrëkëputur, ballëçarë, gjoksshqyer… Ndjeva erën e 

gjakut të freskët… Uf! Më erdhi të përzier dhe këmbët më lëshuan. U ula ngadalë. 

Me zemrën copë, fillova t‟i prek butë-butë, me kujdesin se mos u lëndoja plagët. 

Kapa disa nëpër to dhe i shfletova ngadalë. Doja t‟i pyesja si ndiheshin, ç‟u 

dhembte dhe ç‟mund të bëja për ta. 

Ja, tek dergjej “Qerbelaja” e Naimit, me gjoksin e copëtuar barbarisht. Ngjante 

me dikë, të cilin, pasi e kishin pushkatuar, e kishin dhunuar, duke i çarë barkun e 

duke i thyer brinjët. Pranë ishte “Vallja e yjeve”, përmbys, kapakshqyer. Mbase, 

për të mos parë mynxyrën, kishte rënë vetë ashtu. Dhe e kishin qëlluar mbrapa 

koke. Pastaj e kishin zhveshur për ta turpëruar (derëziu Lasgush!, thashë nëpër 

dhëmbë). Më tej “Konti i Montekristos”, goditur anash, egërsisht, kishte rënë 

brinjas. “Lahutën e Malcisë” e kishin grirë me bataré në formë kryqi. Patjetër për 

dy arsye: për të blasfemuar fenë katolike të autorit dhe për të qenë të sigurt në 

vdekjen e saj, ngaqë ishte voluminoze. “Përpjekja shqiptare” dhe “Hylli i Dritës”, 

të gjymtuara, preheshin të përqafuara me njëra-tjetrën. “Doni i qetë”, gojëhapur e i 

verbuar, dukej sikur mallkonte përkthyesin: ç‟më solle këtu? “Dimri i vetmisë së 

madhe” ishte shtrembëruar, rrëgjuar e kruspullosur dhe shkronjat i qenë zhbërë. 

Pas goditjes me plumba, ende të gjallë, e kishin futur në ujë të vluar, duke e sharë: 

spiun i qelbur i Francës, ngrohu tani, me që të ka ngrirë dimri. Një libër 



40 
 

gjermanisht i Niçes, i grisur e  i shqyer sa s‟mund t‟i lexohej titulli, ngjante me një 

të vrarë, që e kanë masakruar më pas mizorisht, në kokë e në fytyrë, për të mos u 

njohur dot. Kufoma e “Autobiografisë” së Ismail Qemalit në anglisht, ishte hedhur 

me përbuzje, siç u hidhet një kërmë qenve. Ja, “Krim e ndëshkim”, i kishin prerë 

kokën dhe në vend të saj i kishin ngjitur një karton, ku kishin shkruar rusisht: 

Ndëshkohet për krime të rënda. “Kanuni i Lekë Dukagjinit”, i vrarë në pusí, 

pabesisht, s‟kishte dashur të vdiste pa u thënë: Kjo asht paburrni. Pse nuk ma keni 

njoftue hasmninë, si e do kanuni ynë? Kafkës i kishin thyer kafkën. Me siguri, pas 

këtij akti barbar, ishin tallur e i kishin thënë, tani je i përkthyer, siç duhet, në shqip. 

“Rrethimin e bardhë” të Naum Priftit e kishin mbytur me një tërkuzë të lyer me 

katran të zi. Ja, “Pse?”-ja e Sterio Spasses, shtrirë praptas me krahëfletët hapur. 

Para se ta qëllonin, duhet të ketë klithur kujshëm: Pse? Pse? dhe Pse?  

Po poshtë, në thellësi, ç‟mund të kishte?! Ploja s‟kishte fund.  

Ika shpirtkëputur, pa më bërë zemra të marrë ndonjë prej tyre. 

Natën, në gjumë, m‟u shfaqën shkrimtarët: 

Naimi, me një kollë lënduese, lutej: Më nxirrni këtej se m‟u zu fryma; për 

perëndi, kini mëshirë, më dhëmb kraharori. Fishta bërtiste tërë zemërim: Or shkjah 

i mallkuem, me m‟vra, po, ke me m‟vra, veç me m‟farue, jo besa, kurrë. Niçja diç 

thoshte me mllef në gjermanisht. Fjalën “marksist” e shqiptoi me ton të lartë. 

Ismail Qemali, duke fërkuar mjekrën e bardhë dhe duke tundur kokën fisnike, me 

një zë të butë dhe pleqërisht, pyeste: kështu po ma shpërbleni të mirën që ju bëra?! 

Gëteja, i vrenjtur, me “Vuajtjet e Verterit të ri” në dorë, po bisedonte me Skënder 

Luarasin. Sigurisht protestonte pse ia kishin pushkatuar veprën. E përsëriti dy herë 

fjalën “barbarë”. Faik Konica me eshtrat e veta në krahë, mbështjellë me flamurin 

kombëtar, vinte vërdallë dhe, me zemërim të madh, mallkonte: Vandalë! U vraftë 

historia! Është vendi im dhe i dua se s‟bën dy metra vend. Poradeci, duke thyer e 

flakur dhimbshëm penën, shfrynte tërë zemërim: Ta dini mirë. Kurrë s‟do të bëhem 

boria juaj! Pranë tij, Kadareja, i tronditur, i lutej me një zë përgjërues: Mos, mos 

penën, vëlla. Mos na lër vetëm. Këta, atë duan... Pastaj fytyra të tjera, të njohura e 

të panjohura, të zemëruara, të gjysmuara nga errësira, më përziheshin e 

ngatërroheshin me njëra-tjetrën. Zëra në shqip, frëngjisht, anglisht, arabisht, 

italisht, spanjisht e në plot gjuhë të tjera që shqiptonin copëra frazash, fjalësh, 

gjysmëfjalësh e tingujsh të sakatuar. Breshëri automatiku, shoqëruar me sokëllima 

të egra, si në një përndjekje të dhunshme, mizore, të pamëshirshme. Britma të forta 

ankimi prej viktimash të pambrojtura, që përplaseshin midis tyre e thërrmoheshin 

si kristale të çmueshme e delikate... 

 

U hodha përpjetë i llahtarisur. Isha bërë ujë në djersë. Dola jashtë, mora frymë 

thellë dhe shkova tek çezma në oborr. E hapa të gjithë dhe futa kokën në rrjedhën e 

fuqishme të ujit të ftohtë.   
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 BAJRAM KARABOLLI- Albanio 

 

LA MASAKRO 

 

Rakonto 

 

 
 

Post duonhoro je veturado, la kamiono haltis kaj la komandanto ordonis ke ni 

alaŭtiĝu. Li manmontris duetaĝan grandan domon bone rimarkebla, en tuta tiu 

valo, ne pli ol du kiometroj for. Li klarigis ke tie estis la helpekonomia bazo
1
 de nia 

taĉmento, en ties korto okupinta malpli ol unu hektaron, ĉirkaŭita de alta muro, 

estis plantitaj diversaj legomoj, kiujn oni devus refosi kaj akvumi. Post kiam li 

diris al ni kion ni devus fari, liveris la domoŝlosilojn (de la ĉefa pordo kaj de la 

deponejo de la laboriloj) kaj sciigis pri la horo kiam ni devus aperi sur la aŭtoŝoseo 

por ke surkamioniĝu. 

Ni estis soldatoj kiuj ĵus finstudis en la motorcikla kurso kaj atendis por 

transferiĝi en la diversaj taĉmentoj, por ekzerci tiun novan profesion. 

La ordinara mateno majfina ne promesis ion belan por nia severa soldata vivo. 

Enua suno avertis varmegon tiun tagon. Durvoje, ni vidis etajnj brunajn vilaĝajn 

domojn, maalgrasajn hundojn pene bojantaj, kvazaŭ plenumus sendezire tiun 

eternan taskon kaj vilaĝanojn kun lacaj vizaĝoj, por kiuj je tiu distanco, pro la 

simila vestostilo. oni ne povus distingi eĉ ilian sekson. Ili kun diversaj laboriloj 

enbrake, alpaŝis pigre, unu post la alia je direkto de la brigada kolekta loko, por 

sinprezenti kaj poste disiri por la taglaboro. La sola kozo kiu povus ĝojigi la 

okulojn en tuta tiu malinteresa spaco, estis la legomĝardenoj bone kultivitaj, 

                                                             
1
 En la jaroj 70 la albana armeo kultvis legomojn kaj bredis dombestojn en aparta kampeto apud la taĉmentejoj por 

kompletigi siajn nutraĵbezonaĵojn, laux la ĉina ekzemplo. 
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semitaj per multvariaj legomoj, ĉefa nutraĵfonto por la mizera vivo de tieaj 

loĝantoj. 

Ni alvenis ĉe la domo, malfermis la grandan ferpordon kaj eniris. Poste, la 

plotonestro, vilaĝa junulo, malfermis la laborilejon kaj disdividis la laborilojn 

klarigante kion devus fari ĉiu el ni. 

Min atentigis la domo mem. Ĝi povus esti ĉirkaŭ centjaraĝa kaj okupis ne malpli 

ol cent kvadrataj metroj. 

Pro la altaj etaĝoj kaj grandaj pordoj kaj fenestroj, ĝi devus esti sufiĉe moderna 

por la tempo kiam konstruiĝis. La solan pordon de la unua etaĝo fermis granda 

ferpordo, plejcerte farita lastan tempon, bone sekurigita per boltoj, katenoj kaj 

pezaj ŝlosiloj. Iu ajn alia pordo kaj ĉiuj fenestroj de tiu etaĝo estis fermitaj per 

brikmuro. Ne estis ekstera ŝtuparo por atingi la duan etaĝon. Estis ja ĝi domtipo 

kun la interna ŝtuparo. Ankaŭ la fenestroj de la dua etaĝo estis duonfermitaj per 

brikmuro. Sur la tegmento, kovrita per ruĝaj tegoloj, elstaris kvin-ses altaj 

kamentuboj, same el brikoj. La domo, kvankam estis malbone tenita lastajn 

tempojn, ne ruiniĝis kaj konservis ankoraŭ la spurojn de laiama beleco. Ĝi nur 

ŝajnis iel nostalieca kaj trista. Eble por ties karaj loĝantoj, kiujn delonge ne vidis. 

Certe, iam, ĝia interno estis plene je vivo kaj gajeco.  

Kio okazis al ties loĝantoj? La funebra aspekto ĝia enpensigus vin pri la 

probabla tragika fino ilia. Iel ajn, tiu granda malnova domo similis al nobla 

maljunulino, restinta soleca, kiu malbenis la morton kiu ankoraŭ ne forprenis ŝin. 

Iu vilaĝano, rakontis min ke la domo apartenis al la posedanto de tiu tuta valo, jam 

mortpafita kune kun sia frato, kiel antikomunistoj. El tiu granda familio plurestis 

nur tri personoj, du el ili jam en la prizono. Pri la tria, dudekjara junulino, neniu 

sciis kie ŝi estis. Pri tiaj homaj historioj mi estis aŭskultinta multe. Kio impresigis 

min estis la sorto de la domo. 

..Iutage alvenis homoj senditaj de la registaro kaj malplenigis ĝin. Pli poste, alvenis 

aliaj homoj, laboristoj kiuj detruis ĝin deinterne. Ili demetis la ŝtuparon, plankojn, 

dividmurojn kaj ĉion, lasante ĝin kvazaŭ kavernon. Poste fermis per brikoj pordojn 

kaj fenestrojn, krom la ĉefa pordo en la unua etaĝo. Post kelke da tempo alvenis 

granda aŭto kun remorko, peze ŝarĝita kaj kovrita per pluvŝirmilo. Ĝi estis plena je 

libroj, - tion estis diranta al mi lokano, dum ni intersalutis nin kaj fumis cigaredojn. 

Ĉu libroj?!- mi gapis al li, kvazaŭ li parolus pri vivaj kreitaĵoj, aŭ pli kortremige, 

kvazaŭ ĝi estus plena je verkistoj. 

-Jes ja, libroj. Oni malŝarĝis kaj enigis ilin en la domon. La aŭto alvenis denove, 

ĝis pleniĝis la tuta vakuo de la domofantazmo.. La plimulton de la libroj oni enĵetis 

tra la fenestroj de la dua etaĝo, kiujn, kiel vidite, poste oni duonfermis per brikoj. 

- Kial oni enfermis la librojn ĉi tie?- petis mi, plena je maltrankvilo kaj doloro, 

kvazaŭ oni temus ĉiam pri tiuj, kiuj verkis la librojn envorte. 
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- Oni enkartonigos la librojn. Ili estas jam malpermesitaj, aŭ kondamnitaj, kiu 

scias. Tion aldiris min unu el la alportintoj de la libroj.- finis sian rakonton, mia 

kunbabilanto. 

Tiun nokton mi apenaŭ ekdormis, pensante pri la libroj kaj ties nigra sorto. La 

morgaŭon, kune kun alia soldato, ni sukcesis eniri en la domo. Helpis nin la fortika 

branĉo de la mikdalarbo kiu ĝisetendiĝis proksime al la fenestro en la dua ataĝo. 

La interno de tiu dezertigita domo, plenis je libroj, ĝis malpli ol du metroj sub la 

plafono. La libroj estis forĵetitaj tiel kiel oni forĵetas ne bezonatajn ŝtonojn, kiam 

purigas la kultiveblan agroteron. 

 

Mi ne sentis la ĝojon pro la malkovro de trezoro. Kontraŭe, mi animskuiĝis. 

Okupis min peza sento je doloro kaj ĉagreno, ankaŭ teruro, kvazaŭ mi alvenus en 

la loko kie ĵus okazis amasa mortpafado. Estis ja timega masakro, je aparta tipo. 

Libromasakro. Dio mia! Ili estis falintaj flanke, kapomalsupre, renverse, malfronte, 

kuŝe, kaŭre, malfermventre, okulrompiĝe,, riprompiĝe, kaptrue, kruroŝirite, 

fruntofendite, brustoshirite.. 

Mi ekflaris la aromon de freŝa sango...Uf! Mi eknaŭzis kaj ne plu sentis miajn 

piedojn. Malrapide mi eksidis. Korŝirite, mi komencis tuŝi la librojn mildmilde, 

zorgante ne lezi ties vundojn. Mi prenis kelkajn el ili kaj malrapide trafoliumis. Mi 

volis demandi ilin kiel sentiĝis, kio dolorigis ilin kaj kion mi povus fari por ili. 

Jen, kie malviglis “La Qerbelaja” de Naim
2
 kun sia brusto barbarece dispecigita. Ĝi 

similis al iu, kiun, postkiam oni estis mortpafinta, oni estis perfortinta, fendante 

ties ventron kaj rompante ties ripojn. Apude estis “La danco de la steloj”, 

renversita, krovrilŝirita. Eble, por ne vidi la mizeregon, ĝi estis mem falinta tiel. 

Kaj oni estis pafinta ĝin al ties kolo. Poste oni estis malvestinta por humiligi ĝin 

(povra Lasgush
3
 dentodiris mi al si). Pluen “La Grafo de Montekristo”, frapita 

deflanke, sovaĝece, estis falinta surripe. “La Lahuto de Malcia”
4
 estis raspita 

pafade en la formo de kruco. Nepre pro du kialoj: por blasfemi la katolikan 

religiecon de la aŭtoro kaj por certiĝi pri ties morto, ĉar ĝi estis volumeca. 

“Përpjekja Shqiptare- La Albana Penado” kaj “Hylli i dritës- La Stelo de la lumo”
5
 

amputitaj, kuŝis enpace ĉirkaŭbrakitaj. Jen “Doni i qetë- La Serena Don”
6
 kun 

malfermita buŝo kaj blindulo, ŝajnis kvazaŭ ĝi malbenis la tradukinton - kial vi 

venigis min ĉi tie? “La vintro de la granda soleco”
7
 estis malrektiĝinta, ruinigita kaj 

kaŭrinta kaj la literoj estis rompiĝintaj. Post la frapo per kartoĉoj, ankoraŭ viva, oni 
                                                             
2 Naim Frashëri, albana nacia poeto 
3 Lasgush Poradeci, elstara albana poeto 
4 Lahuto, albana popola muzikilo, Malcia-montaro. La aŭtoro, Patro Gjegj Fishta, katolika pastro, klasikulo en la 
albana literaturo 
5
 Klasikaĵoj de la albana literaturo 

6
 Verko de Mihail Ŝolohov 

7 Ĉefverko de Ismail Kadare 
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estis eniginta ĝin en la bolanta akvo, mallaŭdante: stinka spiono de Francio, 

varmiĝu nun, ĉar la vintro estas frostiginta vin.   

Unu germanlingva libro de Niĉe, ŝirita kaj trnĉita ĝis tiu grado ke oni apenaŭ povus 

legi la titolon, aspektis kiel murdito, masakrite poste kruele, sur la kapo kaj vizaĝo, 

por ke oni ne povu rekonu lin. La kadavro de la “Aŭtobiografio” de Ismail Qemali
8
 

en la angla, estis forĵetita malestime, kvazaŭ mortaĉaĵo al la hundoj.  

Jen al “Krimo kaj Puno”
9
 oni senkapigis kaj anstataŭe estis algluinta kartonon, kie 

estis skribite ruslingve: Oni punas ĝin pro gravaj krimoj. “La Kanuno de Lek 

Dukagjin”
10

, mortigita malfidele, ne estis deziranta morti sen dirante: Tio estas 

malvireco. Kial vi ne avertis min kiel estas skribite en nia Kanuno?  

Al Kafko oni estis rompinta la kranion. Certe, post tiu barbara ago, ili mokis kaj 

aldiris ĝin, nun vi estas tradukita, kiel decas, en la albana. 

“La Blankan Sieĝon” de Naum Prifti
11

 oni estis sufokiginta per ŝnuro ŝmirita per 

nigra gudro. Jen, la “Kial-o” de Sterjo Spasse
12

, kuŝinte renverse kun malfermitaj 

foliobrakoj. Antaŭ ol oni alpafis ĝin, ĝi eble ekkriegis vee: Kial? Kial? Kaj Kial? 

Kaj malsupre, en la profundo, kio povus esti?! La masakro ne havis finon.  

Mi foriris animskuite, ne dezirante elpreni iujn el ili. Dumnokte, dormante, aperis 

ĉe mi la verkistoj: 

Naim, kun doloriga tuso, preĝis: Eligu min de ĉi tie, ĉar mi apenaŭ povas enspiri, 

je Dio, kompatu min, doloras min la brusto. Fishta kriegis kolerplene: Ho, 

malbenita shkjah
13

, vi mortigos min, jes ja, sed neniel vi povas neniigi nian etnon, 

neniam, mi ĵuras, Niĉe ion diris kolere en la germana. La vorton “marksisto” li 

prononcis laŭttone. Ismail Qemali, frotante sian blankan barbon kaj skuante sian 

noblan kapon, per milda voĉo kaj saĝulece, demandis: tiel vi do rekomepencas la 

bonon kion mi faris al vi?!  

Goethe, malgaje, kun “La suferoj de la juna Werter” enmane, estis babilante kun 

Skënder Luarasi
14

. Certe li protestis kial oni estis mortpafinta sian verkon. Li 

dufoje ripetis la vorton “barbaroj”. Faik Konica
15

 kun siaj ostoj enbrake, envolvita 

per la nacia flago, ĉirkaŭiradis kaj ege koleriĝinta, malbenis: Vandaloj! Historio 

mortigu vin! Estas ja mia lando kaj mi volas nepre du metrojn da tergrundo.  

Poradeci, rompante kaj forĵetante dolorige sian skribilon, furiozis kolerplene: Sciu 

vi bone! Neniam mi fariĝos via trumpeto!! Apud li, Kadare, skuita, alpreĝis lin per 

petego: Ne, ne la skribilon, frato mia. Ne lasu nin sola. Tion postulas ili…  

                                                             
8
 Ismal Qemali, la unua ĉefministro de la sendependa Albanio, 1912 

9 Romano de Dostojevski 
10 Granda kolekto de miljara buŝleĝaro de albanoj, verkita de la katolika pastro Shtjefën Gjeçovi 
11 Albana moderna verkisto 
12

 Albana klasikulo 
13

 Shkjah- moknomo por serboj 
14

 Albana publicist kaj tradukisto 
15 Albana renesanculo 
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Poste, aliaj vizaĝoj, konataj kaj nekonataj, kolerigitaj, duonigitaj pro la mallumo, 

miksiĝis kaj konfondiĝis unu kun la alia. Voĉoj en la albana, franca, angla, araba, 

itala, hispana kaj en multaj aliaj lingvoj, prononcintaj frazopecojn, vortojn, 

duonvortojn kaj kriplitajn voĉojn. Aŭtomataj pafadoj, akompanataj per sovaĝaj 

ululoj, kvazaŭ en perforta persekutado, kruela, senkompata. Fortaj plendaj krioj de 

la senprotektitaj viktimoj, kunfrapiĝantaj inter si, diseriĝis kiel valoregaj kaj 

delikataj kristaloj… 

Mi suprensaltis terurigita. La ŝvito kovris mian tutan korpon. Mi eliris eksteren, 

profunde enspiris kaj alpaŝis la akvokranon en la korto. Mi ellasis tutan akvon 

enverŝi sur mian kapon, malgraŭ ties malvarmeco. 

 

Enesperantigis Bardhyl Selimi, duan de decembro 2020 

 

 Trevor Steele 80 jaraĝa 

  

La internacia lingvo estas parto de mia ideologio  

La 14an de majo 2020 80-jariĝis Trevor Steele – aŭstraliano, unu el la plej 

popularaj Esperantaj verkistoj. Aŭtoro de la fama Sed nur fragmento, kiu troviĝas 

en la baza legolisto de William Auld, kaj de 12 aliaj originalaj romanoj. Aldone li 

verkis novelojn, vojaĝrakontojn kaj ampleksan aŭtobiografion. Ĵus lanĉiĝis lia 

nova romano Paulus Fondinto pri Sankta Paŭlo, kaj li jam laboras pri la sekva.  

Apud la verkado la jubileanto dum pluraj jaroj okupiĝis pri la instruado de 

Esperanto en kelkaj landoj, redaktis kaj kulaboris en Esperanto-gazetaro. En la 

jaroj 2001-2010 li estis akademiano kaj en 2002–2004 ĝenerala direktoro de UEA.  
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En via aŭtobiografio Konvinka kamuflaĵo vi rakontas pri via esperantistiĝo kaj la 

unua Esperanto-libro kiun vi legis. Mi malkaŝu: vi ne komencis per La verda koro 

kiel multaj, sed tuj per La infana raso de William Auld, nekredeble! La proverbo 

diras: komenco bona, ĉio bona – ĉu eble tiu via unua legaĵo iel rolis en la fakto ke 

vi estas nun inter niaj plej gravaj aŭtoroj?  

Ne, la “elekto” de La infana raso ne estis mia. Herbert Platt, tiam la vendisto en la 

butiko de la Brita Esperanto-Asocio, donis ĝin al mi reage al mia aroganta 

demando: “ĉu estas io leginda en via lingvo?!”. Tiumomente mi havas nenian 

ideon, ke la eposo de Auld estas eble la plej ambicia verko en Esperanto. Por mi la 

miraklo estis, ke helpe de vortaro kaj tabelo de la afiksoj mi sukcesis legi! Sed 

tiam, en 1970, mi ne suspektis, ke iam mi mem verkos en ĉi tiu lingvo. 

*(ĉerpita el La Ondo de Esperanto nr 2, 2020) 

 

 Carlo Minnaja: dampi la ekscesojn  

 

La 19an de marto sian 80an naskiĝtagon festis prof. Carlo Minnaja, denaska 

esperantisto el Italio, akademiano, aŭtoro de la tre ampleksa itala-Esperanta vortaro 

(1996) kaj de Historio de la Akademio de Esperanto (2018), kunaŭtoro de Historio 

de la Esperanta literaturo (2015). Tradukinto de pluraj verkoj el la itala lingvo. 

Ligita al la literatura rondo La Patrolo kaj ĝia revuo Literatura Foiro.  
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Okaze de la jubileo La Ondo de Esperanto intervjuis lin.  

Elkoran gratulon pro via jubileo! Vi ĵus 80-jariĝis kaj ĉar vi estas denaskulo, vi jam 

duoble atingis la limon de 40-jara aktivado por membriĝi en Veterana Esperantista 

Klubo. Kiel vi fartas kiel duobla veterano?  

Mi daŭre feliĉas, ke mi povis dum tiom da jaroj ĝui la kuneston, fizikan aŭ 

korespondan, de tiom da interesaj personoj, kutime malavare sindediĉaj al la sama 

idealo al kiu ankaŭ mi strebas: interkompreniĝo.  

Vi estas ankaŭ unu el la plej malnovaj membroj de la Akademio de Esperanto, 

elektita en 1973 (nur John Wells estas akademiano pli longe ol vi – je tri jaroj). Sed 

tio ne estas la sola kialo por kiu vi estras la akademian komisionon pri ĝia historio. 

El via laboro rezultis la libro Historio de la Akademio de Esperanto (2018), ĉu vi 

povus rakonti, kiel vi kolektis la materialon por la verko kaj kion interesan vi 

elfosis?  

La Akademio sub la prezidanteco de Gaston Waringhien estis komencinta eldoni 

serion de broŝuroj sub titolo Aktoj, el kiuj aperis nur tri kajeroj: 1963– 1967, 

1968–1974, 1975–1991. Ĉar la lasta ampleksis 15 jarojn, ĉirkaŭ 2004 maturiĝis la 

ideo eldoni plian numeron, sub titolo Aktoj IV kaj tiucele mi komencis kunmeti 

samstilan malneton; mi ja posedis ĉiujn cirkulerojn ekde 1973. La afero poste 

lamis, ĉar mi engaĝiĝis en aliaj laboroj, kaj intense reprenis tiun iniciaton nur en 

2015, sentante min matura por verki plenan historion: mi ricevis ĉiujn cirkulerojn 

ekde 1952 pere de Birthe Lapenna, multajn dokumentojn de la antaŭaj jardekoj mi 

ricevis de Reinhard Haupenthal, Jean Amouroŭ, Geoffrey King kaj de volontulo ĉe 

la biblioteko Hodler. Sed surprize multaj estis la personoj al mi nekonataj kiuj, 

hazarde, posedis jen arkivon de forpasinta akademiano, jen kolektojn de gazetoj, 

jen listojn de biografioj kaj kiuj tre malavare disponigis ilin al mi.  

Viaj gepatroj estis elstaraj esperantistoj, same via unua edzino parolis Esperanton, 

kaj la pli aĝa frato, la infanoj… ĉu eble ankaŭ la nepino? Vi daŭrigas belan 

tradicion. Sed imagu ke la gepatroj ne instruus al vi Esperanton, ke ili mem ne 

konus ĝin kaj vian hejmon en la infanaĝo ne vizitus eksterlandaj gastoj… Trafinte 

Esperanton poste en la vivo, ĉu vi lernus ĝin?  
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Malfacilas diri, kio okazus, se mia vivo, tiom forte trempita en la esperanta medio 

ekde la naskiĝo, estus male irinta tute alian vojon; sendube min allogus la ideo 

kontakti personojn kiuj ankaŭ celas kontaktojn, kaj se mi trafus de ekstere al 

esperanto-kunveno kie senpene interkompreniĝas diverslandanoj mi certe estus 

interesita pri ilia komuna lingvo.  

Kvankam vi estas profesoro pri matematiko, inter viaj gravaj intereskampoj estas 

literaturo. Vi mem tradukas el la itala, sed ankaŭ abunde verkas, recenzas, kritikas. 

Kunlabore kun Giorgio Silfer vi kontribuis al la Esperanto-movado per Historio de 

la Esperanta literaturo (2015), pro sia amplekso rebaptita “la verda briko”. Kiel 

aspektis la laboro pri tiu libro?  

Pri literaturo min pasiigis mia unua edzino, beletristino, tro frue forpasinta. La 

manko de iom organizita historio pri literaturo komparebla kun tekstoj je la nivelo 

de abiturienta ekzameno ŝajnis al mi grava truo en kultura socio kia la esperantista, 

kiu ja volus koni siajn literaturajn valorojn, sed ne havas gvidilon; ja estis 

rimarkindaj studoj pri tiu aŭ alia verkisto, sed mankis ĝenerala panoramo; ekzistis 

anglalingva enciklopedio, sed enciklopedio ne estas historio. 

(ĉerpita el La Ondo de Esperanto, ne 1, 2020) 

  

 El niaj malnovaj numeroj (36-a numero,  aŭgusto 2001) 

Kara Selimi, mi revenis hejme, antau'hierau' plena da bonaj impresoj  kaj memoroj 

de la vizito eb via lando. Mi deziras denove danki al vi, Luli.. Estas tre klare kaj 

certe ke dank' al vi estis granda la sukceso.  

 

 
 

Vi gvidis nin perfekte , klarigis kaj ĉiĉeronis  bonege, zorgis por niaj bezonoj, 

dorlotis nin senĉese kaj fakte gastigis  nin duoble kiel albano kaj kiel esperantista 

frato. Denove pruviĉis ke Esperanto estas la plej bona ponto por amikeco 
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internacia , por efika komunikado, por bona turismo, , por amikeca varmeco en la 

koro. Tutan estimon al vi. . Vi sukcesis riĉigi nin kaj kaj ni certe memoros vin, 

Albanion kaj la ekskurson  por ĉiam. Akceptu la poemon . Salutu varme la du tre 

ĉarmajn  fraŭlinojn  Matilda kaj Enkela.. Mi sendos al ili fotojn . Ĉu sendi ilin al 

vi, aŭ rekte al ili? ( se al ili mi bezonas la adresojn). Mi deziras sukceson  al vi kaj 

al via Movado. Amike salutas Josef ( Josi) Shemer (jshemer@attglobal.net) 

delegito de UEA en tel Aviv 10.08 2001 

Noto: Ekde pluraj jaroj Josef ne plu vivas 

 

Poezio 

Ekskurso de "Lusi-Grupo" en Albanio 

 

Aŭgusto 2001. El Zagrebo "verda grupo"  

iris al "sekreta" lando  

por viziti kaj esplori Albanion,  

eĉ se plori. Sed surprize ni ne ploris,  

Ni ĝojegis kaj eĉ floris, 

 

Ĉar ĉi lando kaj la homoj  

Nin akceptis kun..terpomoj. 

Kun varmeco ( iom troa..) 

Kaj kun histori' heroa.  

Per buseto nia aro 

Tra vojetoj del'montaro 

Jen vagadis , multon vidis, 

Kaj riĉecon (?) ne avidis.  

La ŝoseoj tre malbonaj, 

La kasteloj tre imponaj, 

Ŝvitu, trinku kamaradoj, 

Multajn horojn sur la radoj. 

Tuj post la salato, supo, 

(ne malsatas nia grupo).  

Senkurteno duŝa  ŝpruco. 

Minaret', preĝeja kruco. 

Biero je malalta prezo, 

Sed ni devis kun aprezo 

Danke klini nin senlim' 

En direkto de Selim, 

Kiu gvidis nin ageme, 

Bone, klere kaj zorgeme,  
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Ĉio dank' al  vi sukcesis . 

Pli ol tio ne necesis.  

Danku ni al Lusi Harmon 

Kiu igis koran varmon 

Al la sesnacia grupo. 

(ve, hodiaŭ mankis supo!) 

au' "vloris"(lau' la vizitita urbo Vlora). 

 

Josef Shemer 

 

 Postkongresa ekskurso tra Albanio 

 

S-ino Lusi Harmon  el Oakland de Kalifornio , kiu estras turisman agentejon tie, 

ekde pluraj monatoj estis interesita aranĝi ekskurson en Albanion de grupo de 

partoprenantoj al la UK en Zagrebo. Post multaj klopodoj ŝi sukcesis venigi ĉi tien 

grupon el 12 esperantistoj el 6 landoj ( 4 usonanoj, 2 germanoj, 2 sudkoreaj, 2 

japanaj, 1 finno, 1 israeliano). Estis inter ili veteranoj de la Dua Mondmilito kiel s-

ro William R. Harmon malnova kaj tre valora amiko de nia Esperanto ligo; 

veteranoj de la Esperantista movado, kiel f-ino Rochelle Grossman, 

reprezentantino de UEA ĉe Unesco kaj UK, emerituloj en profesioj honorindaj de 

instruisto, inĝeniero , kuracisto ks.  

La grupon akomodigis la enlanda agentejo "Tirana" kies estro estas s-ro Adem 

Ymeraj. La gvidanto kaj ĉiĉerono estis mi. Ekde 30 a de julio ĝis la 6 a de aŭgusto 

la grupo vizitis preskaŭ la tutan marbordan parton de Albanio, ekde Shkodër ĝis 

Butrint, inkluzive la urbo-muzeojn de Gjirokastër kaj Berat. 

Estis relative longa vojaĝo c'irkau' 1500 km sur niaj ŝoseoj ne tre bonaj kaj densa 

programo de vizitoj. Tamen malgraŭ la relative alta averaĝa aĝo de grupanoj, ni 

diru pli pl 45 jara, danke al scivolemo, bonkomprenemo, amikiĝemo, kaj 

entuziasmemo karakteriza por esperantistoj ĝenerale, neniu el la grupo malsaniĝis, 

nek rezignis de la vizitoj kaj ĉiuj estis kontentaj, kiel vidite en la supra letero kaj 

versaĵo de samideano Josef Shemer. 

Tre kortuŝa estis la vizito en Shkodër al la familio de la forpasinta Zef Mjeda, 

Honora Membro de UEA, kie lia nepino Klea konversaciis tre bone en Esperanto 

kun samideanoj kaj s-ino Anjeze  regalis ĉiujn per malvarma suko. Ankaŭ interesaj 

estis la renkontiĝoj kun niaj esperantistoj, studentoj kaj aliaj ( s-ro Vasil Pistoli, 

Zamir Gjurgji, Matilda Sokoli, Enkela Xhamaj, Fjoralba Ceno), kiuj akompanis la 

grupon dum la vizitoj en Tiranë kaj ties ĉirkaŭaĵoj. La gastoj havis okazon 

renkontig'i ankau' kun la Junulino Albanio 2001, f-ino 14 jara Enisa Çela kiu antaŭ 

kelkaj jaroj estas studinta Esperanton , kvankam fakte ŝi estis forgesinta iom ĝin 

pro manko de praktikado. 
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Dum la adiaŭa vespermanĝo ĉiuj esprimis bonajn impresojn pri la vizito ĉe ni.  

Impresoj pri Albanio dum la vespermanĝo en restoracio " La Perla" je 5an de 

aŭgusto 2001 esprimis kelkaj el ili. William R. Harmon tostis por Albanio kaj 

Esperanto komunumo Lucille Harmon donacis je la nomo de ElNA serion de 

dekdu videokasedoj de "Pasporto al la tuta mondo". 

Ŝi diris: Ĉiuj raportoj  al ni por la situacio en Albanio estis malfavoraj. Laŭ ili, ĉi 

tie la danĝero renkontiĝas ĉiun paŝon, la infraastrukturo estas malbona, vojaĝo ne 

sekura. Ni eĉ aĉetis du botelegojn da akvo en Ljubliana pro timo de manko eĉ de 

akvo en Albanio.. Kontraŭe ni povis ĝui vere la landon. La personoj ĉi tie estis tre 

amikaj kaj la vojaĝoj tre interesaj. Estis por mi eble la plej bela aventuro. Ni estas 

korespondinte longe kun s-ro Bardhyl kaj certe interreto helpis al ni.  

Josef Shemer (Israelo): Nikola Rasic' estis avertinte  kaj sugestinte al mi por ke ni 

rezignu de vojaĝo al Albanio. 

Yung Myung Kim (Sudkoreio): Mi estas petinte ĉe albana ambasado en Pekino ĉu 

mi bezonas enirvizon por Albanio helpe de mia amiko tie, kaj oni diris ke ne. En 

mia lando neniu parolas pri Albanio. 

Yamasaki Ryozo (Japanio): Ankaŭ ĉe ni , krom eventoj en eksa Jugoslavio, nenio 

alia estas sciigita pri Albanio.Mi certe nun propagandas pri Albanio en mia lando. 

Albanio estas lando de suno, de monda heredaĵo, de historiaj vizitindaĵoj, lando de 

braveco, lando de heroeca batalo por sendependeco sub la gvido de Skanderbeg, 

lando de gastiganteco. 

Hartmut Fillmann (Germanio): rakontas  historiaĵn el lia lando Saarlando. 

Certe similaj vizitoj kontribuos ankaŭ al disvastigado de Esperanto en nia lando 

(fakte ĉirkau dek personoj renkontitaj survoje estis pretaj eklerni esperanton)  kio 

vidiĝis ankaŭ en intervjudado de kelkaj el grupanoj de ĵurnalisto de Albana Ŝtata  

Televizio, s-ro Fiqiri Sejdiaj en Berat. 

.Bardhyl Selimi 

La mortigo de Talo tradukis kaj sendis Bardhyl Selimi, el Albanujo 

 Rakonto deAdil Olluri, el Kosovo 

 

 
 

La mortigo de Tali 
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Zenel, rondforma viro, kiu antaŭ nelonge fariĝis 50 jara, hodiaŭ matene, 

malvarmsange, kiel neniam antaŭe, mortigis Talon. 

Post kiam li estis traborinta ties freŝan korpon per du kugloj, li ekkompatis la 

povrulon. Mem li estis kreskiginta ĝin,disiginte lin disde lia patrino, kiun li same 

estis mortiginta, sed ne per sia mano, ĉar tion aranĝis por li sia najbaro, Halim, 

poste rekompencita per mono pagita kutime al ordinara laboristo. 

Pasis du horoj kiam la mallumo adiaŭis la plej periferian kvartalon de la urbo kaj la 

palaj radioj de la suno kunfrontiĝis al Zenel, karesante ties flavan lanon de lia 

subtila barbo. Tuj post la inters 

lutado kun ĉi tiuj senvarmaj radioj de printempa tagiĝo, kiam ĉiuj ties familianoj 

dormis, li prenis sian revolveron, neuzitan longajn jarojn, ekde la nuptofesto de sia 

filo. Li plenigis ĝin per kugloj, aĉetitaj tagon antaŭ hieraŭ ĉe lia iama amiko kaj, 

alproksimiĝis malrapide al Talo, kiu vagadis ĉirkaŭ la kortaj muroj kaj mirrigardis 

al Zenel, kvazaŭ ĝi dubis ion pri li. Jen ĝi rigardis lin, alproksimiĝante paŝon post 

paŝo, jen ĝi rigardis la domon kaj jen la kortajn pordojn, kiuj estisduonmalfermitaj. 

Kaj, rimarkinte ke ĝi ekrigardis al la kortaj pordoj, Zenel plirapidigis la paŝojn kaj 

eligis sian armilon tuje. Talo okulvidis lin, kvazaŭ volus plorpeti humile lin je la 

nomo de tiuj pasigitaj jaroj en tiu familio, sed la dommastro neniel intencis 

plutoleri. Li elpafis al ĝia korpo dufoje, unue per kuglo al la brusto,sed, vidinte ke 

ĝi estis kriante per senforta voĉo kaj estis movante la piedojn, klopodante stariĝi, li 

elpafis ankaŭ la duan kuglon surkapen. 

Kiam li certiĝis ke Talo ne plu enspiris, Zenel surgenuiĝis kaj eklarmiĝis, sentante 

ian debilecon kaj bedaŭron pri ĝi. Eniginte la revolveron en la poŝon, li envolvis la 

korpon de Talo per plasta sako por poste forĵeti aŭ enterigi ĝin en iun profundan 

abismon aŭ en iun montorandon. 

Farante ĉi tiun envolvan ritualon, la kapsango deTalo ruĝigis la manojn kaj la 

vestojn de Zenel, kiu, senzorgema kiel li ja estis, eniris en la hejmon, kie ĉi tiuj 

makuloj terurigis sian filinon, Albulenon, kiu timiĝis treege kiam vidis sangon. 

Des pli, kiam ŝi eksciis ke temis pri Talo, preskaŭ tute perdis la konscion. Pri ŝi 

ekzorgis la patrino, Hajrie, kiu, preter la kvietigo de sia filino, konvinkante ŝin ke 

Talo estus nepre mortigenda,atentis ankaŭ pri la purigo de sia edzo en la banejo de 

la unua etaĝo de la domo. 

Mi jam mortigis tiun fihundon... Finfine ni saviĝis de li. 

– Povrulo – sin esprimis dolore Hajrie, purigante la kafkoloran pantalonon de sia 

edzo. 

Talo estis la unua hundo kaj la sola kiun havis iamfoje la familio de Zenel Shala, 

alveninta en Prishtina  antaŭ duonjarcento el profunda vilaĝo de Dukaĝin. Dum ses 

longaj jaroj, ĝi estis karesata de ĉiuj familianoj, eĉ la plej privilegiito ilia en ĉio ĝi 

fariĝis. Aparte prizorgis ĝin la familiestro, tenante apude ekde ĝi estis hundido 
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dusemajna, li ankaŭ nomumis ĝinTalo, per kio poste vokis ĉiuj. Zenel nutris kaj 

promenigis ĝin, dresis ĝin kaj lernigis multajn kozojn,per kiuj amuziĝis ne nur li, 

sed ankaŭ liaj proksimuloj. Li parolis kun ĝi, konis ties lingvon, la gestojn. Tiel 

proksima fariĝis Talo al li, kiel ĝi jam konis la precizan horaron kiam li revenis el 

la laborejo kaj kontinue, ne malĉeestante eĉ unu tagon,atendis lin leviĝante sin per 

la antaŭaj kruroj kaj alsaltis ĉirkaŭbraki lin. 

Samtiel, dum la semajnaj tagoj,kiam sia mastro vojaĝis eksterlanden pro laboro, la 

fidela hundo sentadis lian malĉeeston kaj enfermiĝis en si, ne akceptante ludi kun 

iu ajn el la ceteraj familianoj, ĝiskiam li revenis, kiu ĝin tre bone komprenis. Tiel 

intima estis ilia interrilato, kiel la najbaroj de la familio Shalamok diris al Zenel, 

deklarante ke vin pli multe obeasTalo ol viaj du filoj". 

Zenel, dum ĉi tiuj lastaj jaroj, travivis sinsekvajn ĝojojn en sia familio, sed unu el 

la plej notindaj estis la nuptofesto de la pliaĝa filo, Blerim, kaj aparte la naskiĝo de 

la unua nepo el tiu geedziĝo, Erëmir, pri kiu li feliĉiĝis preskaŭ tiel multe, kiel la 

nepaj gepatroj.Tia entuziasmo kreis apartan rilaton inter la avo kaj la nepo, 

kreskinta pli multe, kiam la posteulo de la familio fariĝis unujara, kaj kulminis aŭ 

duobliĝis, kiam li fariĝis dujara kaj komencis memstare piediri kaj paroli, 

substrekante dolĉece la jam konitajn vortojn. La familiestro havis nun plian 

karesulon, kies amo jam ekvilibris, eĉ transpasis tion por Talo. Komenciĝis alia 

tempo por li, kiam li pli longe restis kaj promenis kun la dujara Erëmir, ol kun la 

hundo ĝis hieraŭ nedisigebla. 

Tion apenaŭ povus elteni Talo. Li ne toleris la fakton ke, dum la promenoj kun sia 

mastro, ĉeestu ankaŭ iu alia, kiu, ĝis hieraŭ, estis nekonata estaĵo por ĝi. Plimulte 

gravigis la situacion la fakto, ke Zenel multfoje mankaptis la nepon kaj promenis 

sole kun li, sen Talo. La hundo eksentiĝis ignorata kaj senigita je privilegioj antaŭe 

ĝuataj de ĝi. Pro tio, ĝi apenaŭ povus toleri kaj decidis reagi. La unua kiu rimarkis 

la ribelemon estis mem la mastro, ĉar li konstatis ke ĝi ekbojas iel strange, 

kiamfoje li kunpromenas kun la nepo, sed,unue, li ne konsideris tion ion 

maltrankviligan. Sed la protestaj bojadoj plioftiĝis de tago al tago, kaj nun ilin 

aŭdis ankaŭ la ceteraj familianoj, kiuj, la ĵaluzon deTalo al la eta Erëmir, unue, ne 

traktis serioze, sed simple kiel bela ŝercaĵo pro kio ili ridegis dum la interparoloj. 

Nur unu persono ektimis serioze pro tiaj reagoj de la familia hundo. Tiun 

maltrankvilon havis ĝuste la patrino de la etulo, la belulino Edona, kiu, longajn 

tagojn, petegis sian edzon, same sian bopatron, ke ili forigu la hundon disde la 

domo plej baldaŭe. Sed, kiel la edzo, tiel la bopatro iĝis surdaj al la demando de la 

novedzino, lasante ŝin en ĉiutaga ĉagreno. 

La hundaj bojadoj al la nepo de Zenel pli kaj pli oftiĝis, fariĝante de tago al tago 

pli ekscitemaj kaj agresemaj. Tiuj, de momenteto al momenteto, fariĝis 

abomenindaj ankaŭ por la ceteraj anoj de la familio Shala, ĉar Talo, ilia hundo, la 

ĝisnuna fidelulo, ne nur bojis, sed ankaŭ alsaltis, kvazaŭ freneza, al Erëmir,kaj, se 



54 
 

ne troviĝus kelkiu apud ĝi, Dio scius kio okazus al la eta anĝelo. Tio 

maltrankviligis definitive la familion Shala kaj nun estis ne nur la novedzino de 

Blerim, kiu demandis la forigon de la hundo, sed la tuta familio konsentis ke Talo 

ne plu restu en la hejmo eĉ plian momenteton. Sed Zenel, tre ligita kun ĝi, insistis, 

ke antaŭ ol oni decidu definitive, li venigos la bestkuraciston, kun kiu li jam difinis 

rendevuon la morgaŭon, lasante tiel la familion travivi plian tagon da anksio. 

La morgaŭon, je la dekunua antaŭtagmeze, dum la avino Hajrie estis promenante 

kun la nepo tra la korto,Talo, senatendite, estis kaŝe alproksimiĝinta kaj mordinta 

la etulon sur la ties maldekstra kruro, klopodante forpreni lin per siaj akraj dentoj 

kaj kunporti eble en iu lokon, kie certe ĝi disŝirus kaj dispecigus lin.Sed, tiujn 

momentetojn, la avino estis akirinta forton, kvazaŭ alveninta el la ĉielo, tiel ŝi estis 

kaptinta kaj foriginta la hundan kapon fulmrapide, ne permesante al la hundo ke ĝi 

alfiksu pli profunden siajn dentojn en la subtilan etulan karnon. Ŝi estis savinta la 

nepon de la plej malbono. 

La juna patrino de Erëmir teruriĝis kiam ŝi vidis sian filon en tia stato, el kiu, krom 

la larmoj elgutis senĉese ankaŭ sango pro vundo sur la kruro. Talo,kvankam estis 

haltigita enigi pli profunden siajn dentojn en la kruron de la knabo, tamen ĝi estis 

disŝirinta la eksteran parton de la haŭto, postlasante incizuron en la malantaŭ parto, 

subzone de ties maldekstro. 

La sama travivaĵo trafis ankaŭ Albulenan, kiun, pro debileco en la koro, ne plu 

tenis la piedoj. Intertempe, Zenel revenis kvazaŭ freneza de la urbo, sin pentante 

plejmulte, kiel ĉefkulpulo, ĉar li nehavis eblecon por eviti tian tragedion. 

Provlegis Johan Derks 

 Tregim 

 

Adil Olluri, Kosovë 

 

Vrasja e Talit 

 

   
                           

Zeneli, burrë topolak, që ditë më parë i futi në thes pesëdhjetë vjetët e tij, sot në 

mëngjes, gjakftohtë si kurrë më parë, e vrau Talin. Pasi që ia kishte shpuar trupin e 

tij të njomë me dy plumba, atij kishte filluar t‟i dhimbsej i shkreti. Vetë e pati 

rritur, duke e ndarë nga e ëma e tij, të cilën gjithashtu ia kishte vrarë, por jo me 
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dorën e tij, meqë për ta ujdisur këtë punë e kishte lutur fqinjin, Halimin, të cilin për 

këtë e kishte shpërblyer aq sa paguhet një punëtor krahu.  

Kishte dy orë që terri i kishte thënë mirupafshim lagjes më periferike të qytetit dhe 

rrezet e zbehta të diellit u përballën me Zenelin, duke ia përkëdhelur leshin e 

verdhë të mjekrës së tij imcake. Me t‟u përshëndetur me këto rreze të pangrohta të 

këtij agu pranveror, kur të gjithë familjarët e tij ishin duke fjetur, ai mori revolen e 

tij, që nuk e kishte përdorur me vite të tëra, që nga dasma e të birit. E mbushi me 

plumba, që i kishte blerë pardje nga një mik i tij i hershëm, dhe iu afrua ngadalë 

Talit, i cili sillej rreth e rreth mureve të oborrit dhe e shikonte me habi Zenelin, 

sikur dyshonte diçka në të. Herë e shikonte atë që i afrohej hap pas hapi, herë e 

shikonte shtëpinë e herë dyert e oborrit, që ishin gjysmë të hapura. Dhe kur e 

vërejti Zeneli se ai po shikonte nga dyert, i luajti hapat pak më shpejt dhe nxori 

armën e tij sa hap e mbyll sytë. Tali e shikoi në sy, sikur donte t‟i përgjërohej dhe 

t‟i lutej në emër të atyre viteve të kaluara me atë familje, por i zoti i shtëpisë as që 

donte t‟ia dinte. Ai shkrepi mbi trupin e tij dy herë, me njërin plumb e qëlloi në 

gjoks, por kur e pa që ende po klithte me një zë të mekur dhe po i lëvizte këmbët, 

duke u munduar të ngrihej, ia dha edhe plumbin e dytë në kokë.   

Meqë e kishte vërtetuar se më nuk frymonte, Zeneli u ul në gjunjë dhe i përloti 

sytë, duke ndier një lloj ligështimi dhe keqardhjeje për të. Pasi e futi revolen në 

xhep, mbështolli trupin e Talit me një qese najloni për ta hedhur apo për ta 

groposur në ndonjë greminë të thellë apo në ndonjë cep mali. Duke ia bërë këtë lloj 

rituali të mbështjelljes, gjaku i kokës së Talit i skuqi duart  dhe rrobat e Zenelit, i 

cili, i pakujdesshëm siç ishte, hyri ashtu në shtëpi, saqë këto njolla e tmerruan 

vajzën e tij, Albulenën, e cila frikësohej tej mase kur shihte gjak. Sidomos kur e 

mori vesh se bëhej fjalë për Talin, pothuajse u shastis e tëra. Për këtë u përkujdes 

gruaja e tij, Hajrija, e cila, krahas qetësimit të së bijës, duke e bindur se Talin duhej 

vrarë patjetër, u përkujdes edhe për pastrimin e të shoqit në banjën e katit të parë të 

shtëpisë.  

E vrava qenin... Ma n‟fund e hoqëm qafe.  

I shkreti- u shpreh me dhimbje Hajrija, derisa ia pastronte bashkëshortit të saj 

pantallonat ngjyrë kafe.  

 Tali ishte qeni i parë dhe i vetmi që e kishte pasur ndonjëherë familja e 

Zenel Shalës, e rënë në Prishtinë para gjysmë shekulli nga një fshat i thellë i 

Dukagjinit. Ai, për gjashtë vjet më radhë, ishte përkëdhelur nga të gjithë familjarët, 

madje duke qenë i privilegjuari i tyre në çdo gjë që bënin. Për të në veçanti 

përkujdesej kryefamiljari, duke qenë pranë tij e më të që kur ai ishte këlysh 

dyjavor, duke ia vënë edhe emrin, me të cilin ishin mësuar ta thërrisnin të gjithë. 

Zeneli e kishte ushqyer dhe shëtitur, e kishte dresuar dhe ia kishte mësuar shumë 

lojëra, me të cilat argëtohej jo vetëm ai, por edhe të afërmit e tij. Ai fliste me të, ia 

njihte gjuhën, ia kuptonte shenjat. Aq ishte bërë i afërm Tali me të, saqë ia kishte 
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mësuar orarin e saktë se kur kthehej nga puna dhe vazhdimisht, pa munguar për 

asnjë ditë të vetme, e priste para derës së oborrit dhe i hidhej në përqafim. Po 

ashtu, gjatë ditëve a javëve që i zoti i tij udhëtonte jashtë vendit për ndonjë punë të 

tij, qeni besnik e ndiente mungesën dhe mbyllej në vetvete, duke mos pranuar të 

luante me asnjërin nga familjarët, derisa të kthehej ai, i cili e kuptonte më së miri. 

Aq ishte i afërt raporti i tyre, saqë fqinjët e familjes Shala e shpotisnin Zenelin, 

duke i thënë se ty më shumë të dëgjon dhe të respekton Tali sesa të dy bijtë.  

Zeneli, gjatë këtyre viteve të fundit, përjetoi gëzime të njëpasnjëshme në familjen e 

tij, por një nga gëzimet më të mëdha ishte martesa e më të madhit djalë, Blerimit, e 

sidomos lindja e nipit të parë nga kjo martesë, Erëmirit, për të cilin u ndie i lumtur 

aq shumë, gati më shumë sesa prindërit e tij. Ky entuziazëm krijoi një lidhje të 

veçantë mes gjyshit dhe nipit, që u rrit edhe më shumë kur pinjolli i familjes i bëri 

një vit, ndërsa kulmoi e u dyfishua kur ai u bë dy vjeç dhe kishte filluar të ecte vetë 

dhe të fliste, duke i theksuar lezetshëm fjalët që i dinte. Kryefamiljari tashmë 

kishte edhe një të përkëdhelur të tij, dashuria me të cilin kishte nisur të 

baraspeshohej, madje edhe ta tejkalonte atë që kishte për Talin. Pat filluar për të 

një kohë tjetër, kur më shumë rrinte e shëtitej me Erëmirin dyvjeçar, sesa me qenin 

deri dje të pandashëm.  

Këtë gjë Tali nuk e përballonte aspak. Nuk e duronte faktin që gjatë shëtitjeve me 

të zotin e tij, të ishte i pranishëm edhe dikush tjetër, që deri dje ishte qenie e 

panjohur për të. Bile edhe më shumë e rëndonte fakti kur Zeneli e merrte për dore 

nipin dhe shëtitej vetëm me të, duke mos e marrë fare me vete. Kishte filluar të 

ndihej i shpërfillur dhe ta nuhaste se po i shkisnin nga dora privilegjet që i kishte 

pasur. Andaj, këtë gjë nuk mund ta duronte dot dhe kishte vendosur të reagonte. I 

pari që ia kishte vërejtur revoltimin ishte i zoti i tij, meqë e kishte parë se lehte dhe 

sillej çuditshëm sa herë që ai dilte të shëtitej vetëm me nipin e tij, por nuk e kishte 

marrë si diçka për të cilën do të duhej të brengosej aq shumë. Por, lehjet 

protestuese kishin filluar të shpeshtoheshin nga dita në ditë, duke rënë në vesh 

edhe të anëtarëve të tjerë të familjes, të cilët xhelozinë e Talit ndaj Erëmirit të 

vogël në fillim nuk e morën seriozisht, por thjesht si një shaka të bukur me të cilën 

gajaseshin gjatë bisedave. Vetëm një person i frikësohej seriozisht reagimeve të 

tilla të qenit të familjes. Këtë shqetësim nuk mund ta kishte kush tjetër, pos nënës 

së vogëlushit, të bukurës Edonë, e cila me ditë të tëra i ishte lutur si burrit, ashtu 

edhe vjehrrit, që ta largonin qenin nga shtëpia sa më parë që ishte e mundshme. 

Por, edhe njëri, edhe tjetri ishin bërë shurdh ndaj kërkesës së nuses së re, duke e 

lënë të shkretën peng të merakut të përditshëm.  

Lehjet e qenit kundrejt nipit të Zenelit sa vinin e shpeshtoheshin, duke u bërë dita-

ditës më irituese dhe më agresive. Ato, nga çasti në çast, po bëheshin të 

neveritshme edhe për anëtarët e tjerë të familjes Shala, meqenëse tashmë Tali, qeni 

i tyre, besniku i deritashëm, jo vetëm që lehte, por edhe i bënte turr si i çartur 
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Erëmirit, dhe po të mos qëllonte dikush afër tij, vaj halli për engjëllin e vogël. Kjo 

gjë nisi ta shqetësonte përfundimisht familjen Shala dhe nuk ishte më vetëm nusja 

e Blerimit që kërkonte largimin e qenit, por të gjithë ishin bërë të një goje se Talin 

nuk duhej mbajtur asnjë dakik më shumë në shtëpi. Por, Zeneli, meqë kishte qenë 

më i lidhuri nga të gjithë me qenin, ngulte këmbë që para se ta merrnin një vendim 

përfundimtar, do ta sillte vetë veterinerin, me të cilin kishin lënë takim qysh të 

nesërmen, duke i lënë kështu familjen nën ankth edhe për një ditë.   

Të nesërmen, në ora njëmbëdhjetë të paradites, teksa gjyshja Hajrije po e shëtiste 

nipin nëpër oborr, Tali befasisht ishte përvjedhur dhe e kishte kafshuar vogëlushin 

në këmbën e tij të majtë, duke u munduar që ta rrëmbente me dhëmbët e tij të 

mprehtë, për ta dërguar ndoshta në një vend ku, me siguri, do ta shqyente e do ta 

bënte copë-copë. Por, gjyshes në ato çaste i kishte ardhur një fuqi si prej qielli, 

ngaqë ia kishte kapur dhe larguar kokën shpejt, duke mos e lejuar qenin që t‟ia 

ngulte dhëmbët thellë në mishin e këmbës njomake. Ajo e kishte shpëtuar nipin 

nga më e keqja. Nëna e re e Erëmirit u tmerrua kur e pa djalin e saj në atë gjendje, 

të cilit përpos lotit, i pikonte pandalshëm gjaku nga këmba. Tali, edhe pse nuk ishte 

lejuar që t‟ia fuste dhëmbët thellë, prapëseprapë ia kishte shqyer pjesën  e jashtme 

të lëkurës, duke i lënë vragë në pjesën e pasme, nën ije të së majtës së tij. Të njëjtin 

përjetim e pësoi edhe Albulena, të cilën nga ligështimi në zemër nuk e mbajtën as 

këmbët.  

Ndërsa, Zeneli u kthye si i çmendur nga qyteti, duke u ndier i penduar sa më s‟ka, 

dhe fajtori kryesor në këto çaste, meqë kishte pasur mundësi që ta shmangte një 

tragjedi të tillë.   

 

Poeziaĵoj de 

 Leonid Turkadze 

 

PRI NACIAJ LINGVOJ 

 

 

Ia lingvo ekzistanta 

Estas multe konfuzanta 

Kiel vaste semantike, 

Tiel same fonetike. 

  

Ĉu vi scias, ke surtere 

Ĉiuj lingvoj priuzitaj 
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Estas en esenco, vere, 

Per la homoj inventitaj. 

 

Ajna lingvo, karaj Homoj, 

La “natura” fier-nomita, 

Tre abundas da simptomoj 

Esti, ve, artefarita. 

Ne per plej Perfekta Dio, 

Kiu mokas nin pri tio! 

--------------------------------------- 

EN KIA LINGVO VI PENSAS 

Imagu, en alia dimensio 

Al ĉiuj servas la universala ilo, – 

Leptona, super-minc-telepatio, 

Komuna inter-pens-komunikilo. 

Ve, dume ni nun spiras per aero, 

Ni uzas multajn lingvojn sen prospero. 

Por la pensado mondunuiganta 

Parolu simplan lingvon Esperanto. 

Bedaŭre la cerbo de Teranoj 

Ebligas tre malofte rekt-posedon. 

Pro tio la venontaj Planedanoj 

Aplikos nian pretan voĉ-rimedon 

 
Kiam la homaro unuiĝos, 

Tiam dialektoj tuj foriĝos. 

 
TRIUMFU, ESPERANTISTO! 

Pripensu: Turo Babilona, 

Kvazaŭ fablo el Biblio, – 

En ĝi ja ne sen senco bona 

Kaŝiĝas la alegorio, 

La Revo, ega, esotera 

Pri lingvo, la universala, vera.  (Kvazaŭ  BABILONA lingvo) 

  

Jam en la antikveco, iam 

Ekzistis ĉies lingvo ĉiam. 

  

Jubilu: Babilona Turo 

Vin vokas kore kaj persiste, 
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Ĉar estas vi, esperantisto,          

La Alvenanto el Futuro.  

  

La frukt' apenaŭ verdeta 

Nur post maturo estos preta. 

  

Racio, dume, ve, kaverna, 

Eble ne estos  ja eterna. 

Se vi studas intelekte,  

Faras cerbon tre aktiva, –  

La Rezervo Kognitiva  

Estos viva sendifekte.  

  

Tia eta cerb-pizero  

Estas Fonto de Mistero:  

Dank' al ĝi kaj mens-meandro           

Long-plu-vivos bio-skafandro. 

  

 

 Humoraĵo 

 

Problemo kun virkato 

( Anonimo)  

Edzino alportis hejmen virkaton. La edzo malkonsentas kaj komencas kvereli, 

krias, ke la besto ne rajtas resti hejme kaj kaptas ĝin kaj portas ĝin trans du stratoj 

for en parkon. Kiam li revenas hejmen, la virkato sidas antaŭ pordo atendante lin. 

Ĝenata edzo prenas virkaton en aŭtomobilon kaj pelas ĝin en arbaron. Ĉe reveno la 

virkato denove sidas ĉe pordo kvazaŭ ridetante. La viro ekkoleras, preskaŭ lin 

koratako tuŝas. Li denove prenas virkaton en aŭtomobilon kaj veturigas ĝin tridek 

kilometrojn malproksimen por peli ĝin en marĉojn. Post du horoj la viro telefonas 

al edzino: „Ĉu la virkato estas hejme?“ „Jes, antaŭ kvin minutoj ĝi revenis.“ 

„Venigu ĝin al telefono, damne, mi perdis la vojon. 

(ĉerpita de Legaĵoj) 
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Gruaja solli n shtpi një dac. Burri e kundërshtoi: pse e solle, si mund të jetojmë me 

të në apartament? Dhe ai u ngrit menjherë, e mori dacin dhe e dërgoi dy rrugë larg 

shtëpisë. Por, kur u kthye, e gjeti dacin para derës së shtëpisë duke e pritur. E mori 

sërish dacin dhe shkoi me të me makinë në një pyll ku e lëshoi përtokë. Kur u 

kthye në shtëpio e gjeti sërish dacin te dera e shtëpisë. 

I inatosur, e mori dacin dhe shkoi me makinë 30 km larg në një moçalishte. E 

lëshoi dacin aty dhe, pas dy orësh I telefonoi të shoqes në se daci ishte kthyer në 

shtëpi. Po, u përgjigj ajo, ka pesë minuta që rri para derës. Ma sill, të lutem, dacin 

pranë telefonit sepse kam humbur rrugën, i tha burri.  

  

 Një Krishtlindje e kuqe – Tregim  

 

Në këtë tregim, kam përdorur një histori alternative, por tregimi është i bazuar në 

të vërtetat e periudhës së socializmit. Kjo gjymtyrë do të dallohet që në fillim, ku 

tregohet vendi i ngjarjes në Bashkimin Socialist Ballkanik. Në këtë histori 

alternative, Bashkimi Sovjetik pati interesa të gjera influence në të gjithë 

Ballkanin, prandaj me përfundim të Luftës së dytë Botërore, Bashkimi Sovjetik e 

lëvizi ushtrinë në Ballkan dhe krijoi një shtet të bashkuar, kukull, me kryeqytet 

Sofjen, që ndodhet në Bullgari, shtet ky shumë i lidhur me Rusinë. Një pyejtje 

tjetër që mund të lindë është për disa njerëz të etnive të ndryshme që jetojnë në 

Sofje. 

E futa këtë tipar në mënyrë që ta bëj tregimin më interesant duke përdorur 

justifikimin se të gjithë ne morëm bursë në Sofje nga notat e shkëlqyera që patëm. 

Këto dy pyejtje janë ato që duhet t‟u përgjigjesha që në fillim, ndërsa pyejtjet e 

tjera që mund të lindin, me siguri do të përgjigjem përgjatë tregimit.  

Lexim të këndshëm!  

Ishte 25 dhjetori i 1970-s, kur mua dhe miqve te mi na ndodhi nje ngjarje tragjike 

në periferi të kryeqytetit të Bashkimit Socialist Ballkanik, Sofje. 



61 
 

Atëhere ne jetonim në ato apartamentet e vjetra pesëkatëshe, që shihen shpesh sot 

në Europën Lindore. Eh, kishim një jetë normale sipas kushteve të atëhershme… 

Në ato kohë ne nuk kishim zbukurime pemësh si: topa me ngjyra dhe drita, veçse 

mund të prisnim një pemë pishe, e zbukuronim me copa pambuku dhe kartolina 

dhe e vendosnim në një vazo të madhe për një muaj. Për arsye politike, atë nuk e 

quanim pemë Krishtlindjesh, por pemë të Vitit të Ri. Gjithë ato yje mbi pemë dhe 

zbukurime bënin pjesë në jetën perëndimore, një ëndërr kjo për shumë prej nesh në 

lindje. 

Atë vit festuam Krishtlindjet fshehtazi në shtëpinë e Bojanës, një vajze bullgare me 

origjinë nga Vidini. Ishte një vajzë shumë e sjellshme, kisha plot ngjashmëri dhe 

dallime me të. Në tavolinë ishin ulur të gjithë miqtë e mi. Afër Bojanës, ishin ulur 

Maria, Aleksandri, Drini dhe Dritani, me të cilët nuk flisja shpesh, por përsëri i 

pëlqeja si miq. Afër meje ndodhej një grek i quajtur Ares, më i madhi nga ne dhe 

në anën tjetër një serb me emrin Dragan, më i vogli. Njerëz të tjerë mbi tavolinë 

ishin Mato, Iliri, Adelina, Ivana edhe disa të tjerë që nuk i kujtoj, sepse kam kohë 

që nuk i kam parë. Matoja ishte një malazez i një moshe me mua dhe ishte një nga 

shokët e mi më të ngushtë, sepse komunikonim çdo ditë bashkë. Iliri ishte shqiptar 

me origjinë nga fshatrat e Shqipërisë së mesme. Ai ishte gjithmonë i apasionuar 

pas perëndimit, prandaj shumë prej nesh shqetësoheshim se mos ndonjë ditë e 

kapnin duke thyer ligjin që siguronte izolimin e shtetit të dikurshëm. Adelina ishte 

një vajzë rumune nga rajoni i Dobrogesë. Ishte pak shakaxhie, por edhe një shoqe e 

mirë, ndërsa Ivana ishte boshnjake nga Tuzla. Ajo ishte pak serioze, por kur vinte 

në qejf dukej e qeshur. Në tavolinën ku uleshim, si zakonisht, nuk kishte shumë 

gjëra për të ngrënë, megjithatë atmosfera e dhomës ishte diçka që deri më sot më 

jep nostalgji të madhe. Ishte një atmosferë që me siguri nuk rikthehet më. 

Të gjithë ne po flisnim me njëri-tjetrin; po diskutonim, po bënim edhe 

thashetheme, pra, po bënim muhabet në përgjithësi.  

Më vonë atë natë, dolëm të bënim një xhiro gjatë lumit Iskar, që ishte pranë 

apartamentit tonë. Natën, lumi merrte një shkëlqim të lehtë nga Hëna, e cila i jepte 

një pamje të bukur. 

Teksa ecnim, dikush u shfaq papritmas nga parku Liria dhe na përshëndeti. 

-Përshëndetje shokë. -tha ai. 

-Përshëndetje shoku oficer. –i tha Bojana, duke mbajtur grushtin anës kokës, që 

dikur përdorej si një përshëndetje revolucionare. 

-Pse jashtë kaq vonë? A nuk duhet të jeni në shtëpi tani? 

-Oh, ëëëë… Epo shoku officer… Sot kemi përvjetorin e miqësisë, kur u takuam 

për herë të parë…  

Prandaj po festojmë edhe duke bërë xhiro. –tha Aresi pak i ndrojtur. 

Oficeri na shihte me dyshim nëse po festonim apo jo krishtlindjet.  
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Në ato ditë nuk lejohej të bëhej kjo gjë, thonin se feja është opium që e 

shpërqëndron revolucionin dhe popullin nga të punuarit dhe sjell konservatizëm, 

për të cilin thuhej se ishte diçka shumë e keqe. 

-Duhet të shkoni në shtëpi tani. –tha oficeri me një zë të trashë dhe serioz. 

Po në atë moment të gjithë ne kishim në mendje urrejtje për sistemin në të cilin 

jetonim, vetëm se nuk flisnim hapur, pasi nuk mund ta bënim këtë gjë. 

Më vonë u kthyem sërish në apartament.  

Duke menduar se ishim vetëm dhe të sigurt, folëm keq rreth sistemit për të hequr 

nervozizmin që patëm. Sapo kaluan pesë minuta, dera u përplas. Oficeri na kishte 

dërguar sigurimin e shtetit. 

-Mirëmbrëma shokë! Në emër të popullit jeni të gjithë të arrestuar! 

Ishim të gjithë të frikësuar! Të nesërmen, më 26 dhjetor të 1970-s, u ndodhëm në 

Gjykatën e Rrethit të Sofjes. Gjykata vendosi të dënoheshim nga 7 vjet për arsye të 

përdorimit të propagandës anti-komuniste edhe të besimit fetar. 

Ato momente ishin momentet më të këqija të jetës sime. Për 7 vjet ishim të 

detyruar të punonim nëpër fusha e miniera. Që nga ajo natë Krishtlindjesh, nuk 

munda të jem kurrë më me të gjithë miqtë e mi në të njëjtën kohë, sepse u ndamë të 

gjithë në kampe të ndryshme punësh. Po, kam folur me disa prej tyre, por për arsye 

të ndryshme, si vdekja ose largimi, nuk mund të jemi më si më parë. 

Sot është viti 2020, dhe janë bërë gati 50 vite që kur ka ndodhur ajo ngjarje. Unë 

dhe Iliri tashmë jemi në azil në Itali në shtëpi pensionistësh, sepse emigruam më 

1992 në Itali. Zakonisht na takojnë familjet, ama ditët i kemi të numëruara tashmë. 

Bojana u largua në Vienë dhe jeton atje me familjen e saj. Unë dhe Iliri flasim me 

të nëpërmjet këtyre telefonave të rinj, me ekran, që ma dhuroi biri im. 

Aresi ndërroi jetë më 2004 nga mosha e madhe. Unë dhe Iliri shkuam bashkë në 

varrim për ngushëllime. Ishte njeri i mirë dhe punëtor. 

Dragani emigroi në Angli, Londër, ku u bë një biznesmen me fitime të mëdha, u bë 

dhe me një vilë. Ai tashmë ka dalë në pension, sigurisht. 

Maria fitoi llotarinë amerikane më 1996 dhe më 1999 mori me vete dhe Drinin me 

Dritanin dhe i vendosi në SHBA-të lindore. Nuk flas dot më me ta, sepse nuk gjej 

mënyrë për t‟i kontaktuar. 

Mato vdiq më 1975 në Kosovë nga tuberkulozi, si pasojë e punës së rëndë në 

minierë. Vdekja e tij më solli shumë lot dhe emocione, sepse e kisha shok të 

ngushtë dhe kam pasur gjithmonë dëshirë për ta takuar edhe njëherë. 

Adelina u rikthye në Rumani, ku jeton një jetë normale dhe nuk ka ankesa. Më 

habit shumë se si e ruan ende ajo atë humorin si dikur, pavarësisht atyre shtatë 

viteve të mallkuara. 

Aleksandri emigroi në Suedi. Atje ai gjeti një punë të mirë. Tashmë është në 

pension dhe nuk di më shumë rreth tij, sepse as me të nuk flas shumë.  
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Dhe më në fund, Ivana. E vetmja që qëndroi në po atë periferi të vjetër të Sofjes, 

që tashmë është thjesht territor i Republikës së Bullgarisë. Jam rikthyer një herë në 

Bullgari për të takuar edhe Ivanën. Ndonjëherë ndihem keq për të, sepse është e 

vetme atje në periferi, vetëm me bashkëshortin e vet. 

Sot jam 86 vjeç dhe nuk më kanë ngelur edhe shumë ditë.  

E shkruajta këtë tregim në kujtesë të ditëve të vjetra, plot miqësi dhe nostalgji. E 

vetmja gjë që dua të dini është se ato kohë ishit të tmerrshme, por edhe pse nuk 

kishim standarte të mira jetese, kishim miq dhe shoqëri dhe kjo gjë na mbante ne 

më të gjallëruar.  

Zoti ju bekoftë të gjithëve dhe gëzuar Krishtlindjet! 

-Juri Andoni, Dhjetor 2020 

 

 Ruĝa Kristnasko 

 

Rakonto 

 

Estis la 25a de decembro 1970,  kiam okazis la jena tragediaĵo al mi kaj miaj 

amikoj en la ĉirkaŭaĵoj de la Unuiĝo Socialista de Balkanio, en Sofio.
16

 

Tiam ni loĝis en unu el tiuj malnovaj domegoj kvinetaĝaj, ofte vidataj hodiaŭ en la 

Orienta Eŭropo. Nu, ni pasigis normalan vivon laŭ tiutempaj kondiĉoj… Tiam la 

Kristnaskan arbon oni ne dekorigis tiel lukse, per kolordiversaj globoj kaj 

lampetoj, ni simple hakis abian branĉeton, kaj dekorigis ĝin per kotonpecoj kaj 

bildkartoj kaj mem la arbon ni enmetis en granda vazo, kie ĝi restis dum monato. 

Pro la politikaj kialoj, ni ne nomis la arbon Krisnaska sed simple Novjara. Ĉiuj tiuj 

steloj sur la arbo kaj aliaj dekoraĵoj estis parto de la okcidenta vivmaniero, sonĝo 

por multaj el ni en la Oriento.  

Sed tiun jaron, ni festis la Kristnaskon kaŝe en la hejmo de Bojana, bulgara 

knabino, je deveno el Vidin. Ŝi estis tre ĝentila junulino, tamen ni ambaŭ havis 

plurajn similaĵojn kaj distingaĵojn. Ĉirkaŭ la tablo sidis ĉiuj miaj amikoj. Ĉe 

Bojana sidis Maria, Aleksander, Drini kaj Dritani kun kiuj mi parolis malofte, 

tamen ili plaĉis al mi. Apud mi estis greko nomata Ares, la plej aĝa el ni, dum sur 

la alia flanko sidis serbo je nomo Dragan, la malplej aĝa. Aliaj homoj ĉirkaŭ la 

tablo estis Mato, Ilir, Adelina, Ivana kaj kelkaj aliaj kiujn mi ne bone memoras, ĉar 

mi jam ne vidis ilin delonge.  

Mato estis montenegrano samaĝa al mi, cetere tre intima amiko mia, kun kiu ni 

babilis ĉiutage. Ilir estis albano, devenanta el Meza Albanio. Li estis pasiiĝinta al 

Okcidento, tial multaj el ni estis maltrankvilaj ĉar, povus okazi ke oni arestus lin 

                                                             
16 Temas pri la iama projekto post la Dua Mondmilito de la Balkana Federacio 
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pro malrespekto al la leĝo sekuriganta la izolecon de la tiama ŝtato. Adelina estis 

rumanino el la regiono de Dobrogeo. Ŝi estis iom ŝercema sed ankaŭ bona amikino, 

dum Ivana estis bosnianino el Tuzla. Ŝi estis iom serioza, sed kiam ŝi estis en bona 

humuro, estis tre gaja.  

Sur la tablo kie ni sidis , kiel kutime, ne estis multo por manĝi, tamen la atmosfero 

en la ĉambro estis varma kaj amikeca, pro tio mi ege nostalgias tion, ĉar certe ke 

estus malfacile por ni reĝuafi tion.  

Ĉiuj ni interbabilis, diskutis, okupiĝis per onidiraĵoj, do normale interkomunikiĝis. 

Malfrue tiun nokton, ni eliris eksteren por promeni laŭlonge de la rivero Iskar, 

fluanta apud nia domego. 

Dumnokte la rivero akiris malfortan brilon de la Luno, kio igis ĝin pli bela.  

Dum ni estis promenante, iu aperis neatendite el la parko Libero kaj salutis nin. 

Salutojn, kamaradoj- diris li. 

Salutojn, kamarado oficiro- diris Bojana, levanter la manplenon preterkape, kiel 

estis tiam kutimo por saluti revoluciece. 

- Kial vi estas ekstere tiel malfrue? Ĉu vi ne devus estis nun hejme? 

Ho…, nu, kamarado oficiro..Hodiaŭ ests la datreveno de nia komuna amikeco, 

ekde ni renkontiĝis unuafoje..Tial ni estas festante ankaŭ promenante- diris Ares, 

iel timeme. 

La oficiro rigardis nin suspekteme, aludante ke ni estas festante Kristnaskon. 

Tiam tio estis malpermesata, ĉar laŭ la oficiala ideologio, la religio estas opio por 

la popolo kio malkoncentrigas revolucion kaj la popolon disde la laboro kaj semas 

konservatismon, kio estas konsiderata io tre malbona. 

Vi devas reveni hejmen nun- diris la poficiro dikvoĉe kaj serioze. 

Dum tiuj momentoj ĉiuj ni eksentis malamon al la sistemo kie ni vivis, sed ni timis 

paroli malkaŝe. 

Tiel ni revenis al nia apartmento. Pensante ke ni estis solaj kaj sekuraj tie, ni 

ekparolis malbone pri la sistemo pro la nervozismo kaŭzita de tiu oficiro. Sed, 

suprizite, post kelkaj minutoj, oni forte frapis al nia ekstera pordo. La oficiro estis 

anoncinta la sekretan policon. 

Bonan vesperon kamaradoj! Je la nomo de la popolo, vi ĉiuj estas arestitaj! 

Estis vera teruro! La morgaŭon, la 26an de decembro 1970, oni venigis nin antaŭ la 

Distrikta Juĝejo de Sofio. La juĝejo decidis ke ni kondamniĝu je 7 jaroj politika 

prizono, pro antikomunista propagando kaj promociado de la religia kredo. 

Ni travivis plej malagrablajn momentojn en nia vivo. Dum 7 jaroj ni estis devigitaj 

labori en la kamparo kaj minejoj. Ekde tiu nokto de Kristnasko, mi neniam povis 

kunesti kun ĉiuj miaj amikoj samtempe, ĉar oni disigis nin tra la diversaj lagroj.  

Hodiaŭ estas la jaro 2020 kaj jam pasis 50 jaroj ekde tiu evento malfeliĉa. Mi kaj 

Ilir troviĝas nun en la maljunula domo en Italio, ĉar ni estis migrintaj al Italio en la 

jaro 1992. Kutime vizitas nin la familianoj, sed niaj vivotagoj ne multas. 
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Bojana foriris al Vieno kaj vivas tie kun sia familio. Mi kaj Ilir komunikiĝas kun ŝi 

per la ŝaĝaj telefonoj donacitaj de niaj filoj. 

Ares forpasis en la jaro 2004 pro maljuneco, Mi kaj Ilir ĉeestis ties entombiĝon. 

Ares estis bonkora kaj laborema homo. 

Dragan migris al Anglio, Londono, kie li fariĝis konata aferisto. Li loĝas en vilao, 

estante nature pensiulo. 

Maria gajnis la usonan loterion en 1996 kaj en 1999 prenis kun si ankaŭ Drini kaj 

Dritan, kiuj translokiĝis en la orienta Usono. Mi ankoraŭ ne sukcesis komunikiĝi 

kun ili.  

Mato mortis en 1975 en Kosovo pro tuberkulozo, sekve de peza laboro en la 

minejo. Mi multe ploris pro lia morto kaj emociiĝis, ĉar li estis mia intima amiko. 

Adelina revenis al Rumanio kie ŝi pasigas normalan vivon, sen plendoj. Mi miras 

kiel ŝi plu savas sian bonhumuron kiel iam, malgraŭ tiuj sep malbenitaj jaroj.  

Aleksander migris al Svedio, kie li trovis bone pagatan laborpostenon. Nun li estas 

pensiulo, sed mi ne komunikiĝas ofte kun li. 

Fine, Ivana, estas la sola kiu restis en la sama regiono de periferio de Sofio, kio 

estas simple urbo en la Respubliko de Bulgario. Mi vizitis ŝin kelkaj fojojn en 

Bulgario. Ŝi vivas tie kun sia edzo. 

Mi estas hodiaŭ 86 jara kaj plurestos al mi ne multe da vivotempo. 

Mi rakontis tutan ĉi tion por memori la malnovajn tempojn plene de amikeco kaj 

nostalgio. Vi devas ja scii ke tiu tempo estis terura, ankaŭ la vivnivelo estis 

malalta, sed ni havis amikojn kaj socion, kio kuraĝigis kaj agrabligis nian vivon.  

Dio benu vin ĉiujn kaj Ĝojan Kristnaskon! 

 

Juri Andoni, 

Decembro 2020 

 

 Tibor Sekelj 

 

poezi 
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Po më shtyn gjaku 

 

Mos prisni nga unë vepra të mëdha 

Letra ku unë shkruaj është e vockël 

Mos prisni nga unë zjarre të mëdhenj 

Jeta ku veprojmë është e shkurtër 

Mos prisni nga unë hetoizma kreshnikësh 

Sepse zemra më rreh dobët në gjoks. 

 

Tjetër, edhe po të mundja 

Ҫfarë mbeti ndonjë gjë që duhet ta bëj ? 

 

Komedia Hyjnore është përfunduar 

Nyja gordiane është zgjidhur 

Bajlozi i tmerrshëm është mposhtur 

 

Nuk ka asgjë pra që duhet të bëj 

 

Por unë duhet të krijoj 

Edhe sikur me thonj të gërvisht në rërë 

Fjalë jo të lidhura fort 

Më duhet të luftoj 

Edhe sikur me karrocë 

Të më shtyjnë drejt fushëbetejës 

 

Nuk ka rëndësi në se do lë gjurmë 

Duhet të veproj 
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Gjaku po më shtyn. 

 

 

Fjalët e shpëtuara 

 

Dyzetë ditë erdhi rrotull 

Tokën e mbuloi një shtresë e trashë uji 

Por Noa më mënçuri dhe trimëri 

I shpëtoi çiftin e elefantëve 

Morrat dhe pleshtat 

Të poshtrit gjakthithës të vegjël  

 

 

Gjatë ditëve të vrënjtura, netëve të vrënjtura 

Patriarku vështronte i qetë valët 

Por heshtëte 

Mendonte si ta shpëtonte fjalën 

Për njeriun  e ardhëshëm 

Por në kokë s‟i erdhi asnjë mendim. 

 

Një ditë, pikërisht atë të dyzetën 

Noa e hapi dritaren e barkës 

Dhe klithi me gëzim “shiu pushoi” 

“Pushoi” dhe “me rënë shi” këto dy fjalë 

Tingëlluan çuditshëm nëpër ajrin e lagësht 

Ato rrëshqitën dridhshëm, u penguan, u rrokullisën dhe jehuan sërish 

Dy minj u trembën, një krokodil vijoi t‟i lëvizë qepallat 

U drish edhe vetë patriarku Noa u dridh: 

A u shpëtua çifti i fjalëve 

mos vallë ai iku fluturim përgjithmonë 

përmes dritares së hapur. 

 

Por dyshimi i tij zgjati vetëm disa ditë 

Atëhere, nga gojën e tij ia mbathën dy fjalë të reja 

Të reja me krahë fluturues: 

“pëllumb” dhe “degë ulliri”. 

 

Atëhere patriarku u sigurua 

Se dy fjalët e vjetra janë të forta 

Janë të afta të riprodhohen 
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Dhe kur, më në fund, fjalët e shpëtuara 

Dolën në tokën e fortë Araratan 

Nga diku lart u dëgjua një zë gjëmues 

“Shumohuni, shdërrohuni, rrini bashkë 

Mplakuni, rinohuni dhe lulëzoni kudo 

Dhe urrejeni njëri-tjetrin”. 

 

 

 

 

 

 

Njerëzit! 

 

Fisi njerëzor ecën pafund 

Nëpër rrugën plot diell- 

Nëpër shi 

Dhe nëpër erë. 

 

Fytyra të rruara, flokë të krehur, 

Një buzëqeshje krenare në buzë, 

Dorashka në duar 

Mban. 

Shpirti nuk shihet dot nën këtë maskë, 

Ai rri brenda, në thellësi, 

Sikur të fshihej nga turpi 

Apo frika! 

 

Ata klithin çmendurisht: „Na shihni neve, njerëzit!“ 

Por ata heshtin për atë 

Se si ua shkatërrojnë njëri tjetrit 

Shtëpitë. 

 

As nuk i përmendin topat e shkrirë, zinxhirët e farkëtuar, 

As që ata gjithnjë dhe kudo 

Mbjellin vetëm pikëllim. 

Gjithnjë mbetet njësoj. Sepse drejtojnë rregulla të veçanta, 

Dhe ne jemi lojrat e tyre, 

Ne, njërezit e përulur- 
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Njerëz pa ndihmë! 

 

 

 

Në emër të kujt 

 

Princi rri nën pemë 

Vite dhe vite. 

Befas, ai sheh qartë 

Damën dhe karmën. 

“Bëj të mira. Qeveris me maturi. 

Ritrupëzimi yt është më larg, më i lavdishëm”. 

Shpalli ai në emër të së vërtetës, 

Të vërtetës së vetme në Tokë.. 

 

Njerëzit ndjenë në fjalët e tij 

Të vërtetën. U bindën. 

Nuk flijuan më, nuk e munduan veten, 

Jetonin të lumtur 

Në emër të së vërtetës... 

Nuk ndoqën më rrjedhën në errësirë. 

 

Mjekroshi u ngjit në mal, 

dhjetë shkronja i gdhëndi mbi gur. 

Në kthim, shpalli në emër të Zotit: 

“Jo më vrasje, 

jo më vjedhje, jo më tradhëti bashkëshortore, 

mos adhuroni zotër të tjerë!” 

 

Njerëzit i pranuan qortimet e Zotit : 

I shkatërruan idhujt, nuk vranë më njerëz, 

U ndenjën besnikë bashkëshorteve, 

Deri në vdekje. 

 

 

Nga grazhdi u ngrit një fëmijë i pandihmë 

Me duar të dobëta, me gojë me pak fjalë 

Nisi të ecë ai nëpër botë. 

« Duaji fqinjët e tu sikurse veten tënde », 

Në emër të atit të vet, Zotit, ai tha 
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Dhe « po të qëlluan me pëllëmbë, jepu faqen tjetër ». 

  

Njerëzit e besuan atë, e ndoqën me dashuri 

Dhe treguan faqen edhe pa i qëlluar dikush. 

 

Rojtari i gamileve u end nëpër shkretëtirë, 

Mendoi gjatë, mblodhi përvojë 

Dhe nxori ligje në emër të Zotit, 

Të cilavë duhet t‟u bindet çdo njeri : 

« Vdekje atyre tyre, që nuk kamxhikojnë ! » 

Dhe nisi të lëvizë lufta e shenjtë 

Me një zell të zjarrtë dhe inat kokëfortë 

Për fitore ose vdekje ! 

 

Edhe unë u ngjita në mal dhe u ula nën një pemë, 

U shtriva në grazhd, u priva të humburve, 

Mendova në shkretëtirë për përvojat e fituara. 

 

Kudo që shkoj, unë them: 

“Jeto në paqë, mos lufto më, 

Bukën ndaje me të tjerë, mos hidh më bomba, 

Bombat krijojnë mjerim, ndërsa buka është e ëmbël, 

Njerëz….bëhuni njerëz!” 

 

Thërras dhe lutem, përsëris deri sa ngjirem, 

Ata vazhdojnë të hedhin bomba pa pushim, 

Qytetet i shkatërrojnë, shpirtrat i trondisin. 

Për një copë bukë, skeletët rrinë në radhë 

Dhe ku ajo është me tepri, buka është e hidhur. 

 

..Sespe, në fund të fundit,…në emër të kujt bërtas, 

Unë naivi romantik? 

 

Edhe unë vetë nuk e di! 

 

 

 

 

 

Bota në duart e saj 
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Mjafton që duart e saj të nisin të flasin 

Që vëllimet e panumurt të historisë të mos kenë më rol 

Që të zhduket Brem dhe arkeologjia. 

Skulpturat me tepri të zotit dhe Bet-hovenit mund të heshtin 

Piramida e Keopsit dhe Muri i Madh e humbin kuptimin 

Kur duar e saj nisin të flasin. 

 

Duart e Joshiko-san, delikate, të dobëta, 

Thuajse të tejdukshme, jo reale, 

Ndahet me samurajin me çdo prekje të veten 

I cili largohet pa kthim. 

 

Duart e saj 

Kur përunjësisht tërhiqen në mëngët e kimonos 

Apo pulovrës me fije plastike, 

Vazhdojnë të jehojnë fuqinë e malit Fŭhi. 

 

Përqafimi i tyre është me turp, një hajkë e butë 

Për lulen e qershisë 

Me pesëmbëdhjetë rrokje 

Të sapo hedhura në letër me një kaligrafi të habitshme. 

 

Ose vështro duart e Indranit. 

Jo, mos i vështro ato. Mbyllini ato në pëllëmbët e tua. 

Ke për të njohur në drejtshkrimin e tyre sutrat nga Rigvedo 

Të shkruara në një sanskritishte të pastër, pa gabime 

Të lexueshme madje edhe në një natë të dëndur tropikale. 

 

Shkenca e Kamasutrës dhe skulpturat e Kaxhurahut 

Pluhurëzohen me magjinë e duarve të Indranit 

Kur ato nisin të flasin. 

 

Një qind duart e Shivaos 

Nuk kanë përkthyes më besnik. 

Në frymënxjerrjen e saj të madhe 

Jehojnë hingëllimat e qerres së luftës së Arxhunit. 

 

Kur Ndubele ju shtrin dorën, 

Dorën e saj të errët me pëllëmbë të bardhë, 
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Mos e kundërshto. 

Përmes prekjes së dorës së saj do marrësh vesh 

Sa pa dobi ka qenë tejgërmimi   

I lumit Olduvai. 

 

Në çdo arterie sado të vogël të dorës së saj 

Frymon njeriu australis. 

Më foli që dhe pitekantropi 

Nuk mund t‟ja mbathë 

Qoftë edhe nga paleontologu më analfabet 

 

Kur Ndubele e përqafon atë. 

Në rimën e rrahjeve të venave të dorës së saj 

- Vertikalisht dhe horizontalisht- 

Panterat ulurijnë, këlcasin shpendët grabitqarë.., 

Dhe atëhere bien duart- skllavet e pafuqishme. 

 

Më pas…pak më pas, ato nisin sërish të lëvizin gati për kryengritje 

Për të rilindur, për rrufe të reja, gjëmime, 

Ndanë të gjitha masave të shkallës Rihter. 

 

Duart e ftohta të Kandelarjes 

U krijuan për të ledhatuar arin e Inkasve. 

Gjaku në to llogarit pulsin 

Nyjet e një ndonjë kipi gjenetik: 

Nyjet e verdha, të bardha, të kuqe, të zeza. 

Sipas një vargu mistik të parësh të panjohur. 

 

Përmes spasmës së duarve të saj, prifti shqyen gjoksin tënd 

Me një thikë obsidiani të zi. 

 

Për lexuesin e mirë nuk ka rëndësi 

A do të gjendet varri i Atilës 

Apo do ngrihet nga deti anija e vikingëve. 

Të gjitha të fshehtat që mund të gjenden për to 

Ju tashmë i keni lexuar në ledhatimet  

E Ilonkës ledhatare dhe mbase të Ingridës së ftohtë. 

 

Shampolioni i kaloi, pa qenë nevoja, netët 

Përmbi shkëmbin e Rozetës 
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Duke deshifruar hieroglifet, 

Mjaftonte për të të merrte dorën e Zahirës 

Dhe ta shpinte atë nën palmat e hajthme në breg të Nilit. 

Në përqafimin e duarve të saj do të lexonit drejtpërdrejt 

Hieroglifikisht, demotikisht, arabisht dhe volapukisht. 

 

Gjithçka do mësonit për Ramzesin, Tutakamonin dhe Nefretein, 

Për kryqzatat dhe fushatat luftarake të gjysëmerrësirës 

 

Vetëm për librin e të vdekurve 

Duhet t‟i kërkoni të dhënat diku tjetër. 

Përunjësisht unë rrefehem  

Duke kërkuar shumë falje; 

Për librin e të vdekurve 

Në duart e Zahirës 

Nuk kam gjetur as edhe një gjurmë. 

 

 

Po vizitoj fermën time 

 

Nuk jam kalë troku i globit, që kullufit largësi për t‟u mburrur me to. 

As udhëtar pa shtëpi, që endet në vende të huaja, për atë që ka mall. 

As turist i pakujdesshëm për rrugëtimin e parashikuar në guida, 

As pelegrin që ulet në gjunjë në vende të shenjta për të përmbushur një premtim. 

     

Jam fermer që përshkon pronën e vet të përhapur në shtatë detra. 

Si një drejtues i mirë i pëlqej të gjitha copat e tokës së fermës sime; 

Sikurse edhe qytetet shumë të pasur plot me dritë drithëruese. 

 

Mua më takojnë të gjitha udhët e botës, 

Nuk ka rëndësi në se është fjala për retë, në krahët e të cilave kalëroj, 

Apo për valët e detit, që shpërndahen para bashit të galerës sime, 

Apo për shinat që humbin në horizontin e pafund, 

Apo për pyllin e lashtë, që hapet para tehut të hanxharit tim.  

 

Të gjitha udhët u nisën me një shpresë të fshehur, 

Që një ditë shputat e mia të lënë në to gjurmët e veta. 

Dhe vërtet unë do i përshkoj ato, herët apo vonë. 

Gjatë këtij udhëtimi mbikqyrës nëpër botë. 
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Më duhet të shoh nëse ferma ime funksionon si duhet:  

A është mbjellë në kohë fara, dhe a është mbledhur prodhimi në kohë. 

Dhe duhet ta qortoj shiun e vonuar, 

Dhe të lavdëroj me prekje në sup daljen e rrezes mëngjesore. 

 

Kam për detyrë të mas me hapa malet më të lartë të Universit. 

Për të marrë vesh në se ingjinierët nuk më kanë mashtruar për disa metra. 

Duhet kontrolluar patjetër në se në izbën e eskimezit është apo jo ftohtë, 

Dhe në se është vërtet që në Indi shëtisin vetëm indianët me çallma të bardha . 

Si do mund ta dija, a është më e mirë kafja në Guatemalë apo në Etiopi, 

Para se ta shijoja nektarin e zi në të dyja vendet! 

Qysh do mund të dalloja përqafimin e një geishe nga ai i një mulateje, 

Në se nuk do kaloja disa netë në Japoni dhe në Kubë? 

 

Do ngjitem në vullkan për t‟u siguruar që ai vjell zjarr, 

Dhe do gjuaj balenën, për të adhuruar shtyllën e ujit që ajo nxjerr: 

Kështu nuk do i përziej të dy krijesat e fermës time. 

Dhe kur xhunglat amazoniane do më paraqiten si afrikane, 

Do të di ta diskutoj çështjen deri në fund, me njohuri të plotë për hollësitë. 

 

Dhe nëse  gjatë shëtitjes nëpër ekuator më shfaqet para dielli i mesnatës, 

Do ta ndëshkoj me një tërheqje veshi dhe do ta çoj në pol, duke e ditur se atje e ka 

vendin.   

 

Gjithashtu duhet të kontrolloj në se flokët e dëborës bien nga lart poshtë, 

Sikurse më kanë thënë, 

Në se morrat vërtet ngulen në lëkurë, 

Në se fluturat nuk janë vizatuar nga piktorë lozonjarë, 

Dhe në se pema e bukës e ka zakon të lindë biskota në stinat e thata. 

 

Kam ndërmend të shkoj në Lhasa, për t‟u njohur me Dalai- Lamën, 

Dhe në SHBA, për t‟i marrë dorën Joe Louis-it. 

Kështu do provoj t‟i qortoj ata, në se ndonjë ditë do takojnë 

Shenjtorin tibetian që luan bilardo në ndonjë palo kafene në Buemos Ajres,  

Apo boksierin që lutet në Mekë, para gurit të Qabesë. 

 

Sepse unë kërkoj një rend të përsosur në fermën time: 

 

Dielli të punojë gjatë ditës dhe yjet të shëlqejnë gjatë natës. 

Lumenjtë të derdhën në det dhe malet të qendrojnë në vend. 
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Ndonëse përpiqem për të mos rënë në sy, për një kontroll më të mirë, 

Mua më njohin kudo. 

Ndërsa endem nëpër pyje, zogjtë më përshëndesin plot hare. 

Gjarpërinjtë dhe breshkat vrapojnë plot respekt në gufat e tyre: 

„Fëmijë, fëmijë, sot është festë...po kalon zotëria i madh!“ 

 

Në të ngrysur, kur bie në mendime, 

Qielli vishet me një kuqeremtë plot dashuri, 

Për të ledhatuar qepallat e mia të lodhura. 

Dhe kur mua më lag shiu veror lozonjar, 

Si një provë pendimi, ai më sjell ylberin, duke pasë frikë qortimin tim. 

 

Milingonat ecin mbi këmbët e mia dhe ferrat më futen në lëkurë, 

Për të marrë pjesën e vet të gjakut të njeriut, zotërisë së të tyre të madh. 

 

Dhe unë..i pranoj të gjitha këto përkulje me një buzëqeshje falenderimi, 

Me një tundje të lehtë të kokës dhe duke u përgjighur me mirësi, 

Si  i takon një fermeri që viziton pronën e vet 

Të ndarë në gjashtë kontinente, 

Të rrethuar nga shtatë detra. 

 

 

 

Mrekullia 

 

Djathtas dhe majtas shinave 

Për orë të tëra 

Shtrihen fushat 

Fusha të blerta, fusha të blerta 

Me pafund bimë misri 

Që ngrihen drejt lart me gjethe të mëdha 

Qenie të blerta 

 

Rojet po ruajnë 

Kundër urisë. 

 

Duke vështruar renditjen  

E gjethnajës së shndritshme 

Që lëviz nga era 
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Unë e përfytyroj 

Që pas vetëm një muaji 

Gjethet do zverdhen. 

 

Në dorën time do jetë kalliri 

Përplot me kokrra të zverdheme, të buta 

I pjekur 

I ngjyer me gjalpë 

I kriposur 

I shijshëm. 

 

Diçka te unë ndryshon 

 

Në kallirin që del nga asgjëja 

Unë njoja magjistarin e madh 

Natyrën dhe mrekullinë 

Apo të them me plotgojë: 

në atë truk të qartë magjistari 

Unë takova Zotin! 

 

 

 

Në punë 

 

Ndërmjet pishave të larta dhe aheve 

Në pyllin e blertë, shumë të bukur 

Kaprojtë kërcejnë gjallërisht 

Dhe përroi  ushton. 

 

Jeta gjallon sot, 

Po ndërtojnë kasollen e bariut, 

Andrea, Drago, Toni dhe Jozi 

Njerëz të rinj atje forcohen. 

Fort po presin sëpatat, 

 

Muskujt kreshnikë po ushtrojnë trysni,  

Trungjet po i kthejnë mbrapsht duart e fuqishme, 

Priten, stivohen në copëza. 

 

Dhe rrihen e goditen, 



77 
 

Trarët dhe dërrasat vihen bashkë, 

Nën goditjen e vareve të forta, 

Trau, përçina, çdo gjë kërcet. 

 

Pastaj u shtojnë baltë, 

Dhe mbaron kjo punë, 

Fytyrat e lodhura mbushen me djersë, 

Shtëpia është gati tashmë. 

 

 

 

Të endurit rrotull 

 

Vetëm tani po e kuptoj se  

asgjë nuk është më e bukur 

Se sa të endurit rrotull 

Nëpër mal dhe pyll 

Shoqëruar me zhurmat 

E lumit të maleve. 

 

Vetëm sot po i kuptoj 

Ciganët e zinj 

Kapronjtë dhe çamat 

Tufat e zogjve në fluturim 

Dhe gjithçka që e ruan lirinë e vet të bukur. 

 

Vetëm tani, duke qenë larg 

Nga mjekra me lesh 

Monotonia e punës 

Era e keqe e qytetit 

Duke u endur rrotull  

Nëpër udhë dhe shtigje pylli. 

 

Dhe, duke u endur, kështu drejt pafundësisë 

Me flokë të krehur 

Me këmbë gjyzmëzbathur 

I lagështuar nga vesa 

Apo i zbardhur nga pluhuri i rrugës- 

 

Pa u larë në mëngjes sipas planit të caktuar 
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Por vetëm nga uji që ndesh udhës 

Lodhemi duke marshuar  

Ngatërrojmë ngjarjet  

Me trupin e përroit kristal apo burimin e thjeshtë që qan. 

 

Nuk kemi dhomë gjumi, si në qytet 

Në anët me borë të maleve 

Kullotat dhe zabelet e lira 

Ku në heshtje, pa zhurma të tepërta 

Të lumtur përkulim kryet, të lodhur nga të endurit. 

 

Në se na pushton lodhja apo vapa 

Apo dëshirat e ashpra 

Na presin mjetet e udhëtimit 

Me dy kuaj ose dema të vegjel 

Apo veturë- nuk ka rëndësi-  

udhëtimi është pa pagesë për një endacak. 

 

Shpesh shokët janë të uritur 

Duan ushqim 

Por fshati është larg 

Asgjë nuk gëlltitet 

 

Dhe në fushë apo nga njerëzit e mirë  

Ne korrim pjesën tonë të dhuratës së Zotit. 

 

Nga një herë bie shi apo dielli nis të djegë si duhet 

Atëhere udha do zgjaste 

Thuajse  donte të na tallte gjatë, 

Asjtu sikurse  do ndeshej 

Me natën e dimrit të pagjumë plot erë 

 

Por për ne të gjithë është mahnitëse 

Kur zogu këndon në pyll 

Kodrat ngrihen përjetësisht 

Me kilometra e kilometra 

Liria endacake e bën gjithçka të bukur për ne. 

 

Vetëm sot po i kuptoj 

Ciganët e zinj 
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Kaprojt dhe çamat 

Tufat e zoghve në fluturim 

Dhe gjithçja që e ruan lirinë e vet të bukur. 

 

 

Daullja 

 

E heshtur varesh në mur 

O daulle me lëkurë zebra 

Sikur zija ju rrethon mvrënjur 

Dhe ju luteni shurdhër, vetëm lutein, 

 

Kujtimet e zeza, të bardha, 

Rëndojnë mbi ju, jetët, vdekjet 

Fate të gjakosur, fjalë dashurie. 

 

Betejës ju i dhatë tingull 

Dumdum dumdum dumdum dum 

Njerëzit vrapuan, kërcyen lart, ranë, 

Shpuan me heshta, gjaku u derdh cirka cirka 

Ndërsa, si përfundim, plot plagë 

 

Drita pushoi të bjerë mbi truall 

dumdum dumdum dumdum dum. 

 

Ritin ti e vesh me magji 

Dondon dondon dondon don 

Fjalën magjike, rrethin, botën 

Valën e mendimit, sondën e ëndrrës 

Ringjalljen, dënimin me vdekje 

Dondon dondon dondon don 

 

Në festa ti bën tamtam 

Tamta tamta tamta tam 

Zbukuruar tashmë me pupla në kokë 

Qilima, përplasje këmbësh, këngë, ngimje 

Pije, dehje, grindje, dashuri, 

Tamta tamta tamta tam. 

 

Erdhën festat e dasmave 
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Timti timti timti tim 

Vashat tashmë pa frikë, 

burri gruan fton me ritëm 

për dashuri e josh, nga inati, me mendjemprehtësi 

dashuria lind menjëherë pa kufi 

timti timti timti tim. 

 

Tani ti rri varur me barrën e kujtimeve 

Daullë e vjetër mbi mur 

Rrahjen e mushkërisë sime jehon 

Vetëm zë i kujtesës. 

 

 Tibor Sekelj 

 

Poeziaĵoj 

 

 
La sango min pelas 

 

 

Ne atendu de mi grandajn verkojn 

eta estas la papero sur kiu mi skribas 

ne atendu de mi grandajn fajrojn 

mallonga la vivo en kiu mi agas 

ne atendu de mi heroaojn bravajn 

ĉar mia koro feble batas en la brust‟ 

 

Kaj cetere eĉ se mi povus 

kio restis por mi farenda? 
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La Dia komedio estas finverkita 

la gorda nodo jam solvita 

la terura drako venkita 

 

nenio do estis por mi farenda 

 

tamen mi devas verki 

eĉ se oer ungoj mi ĉizas en sablo 

snkoherajn vortojn  

batali mi devas 

eĉ se sur rulseĝo oni 

min puŝas al batalkampo 

 

Ne grava ĉu spuroj postresdtas 

Agi mi devas: 

la sango min pelas. 

 

La savitaj vortoj 

 

Kvardek tagojn pluvagadis,  

la teron kovris dika akvotavol‟, 

sed Noao saĝe brave 

savis elefantan  paron 

pedikojn kaj pulojn 

fiajn etajn sangsuĉulojn 

 

Dum mornaj tagoj, mornaj noktoj 

La patriarko silente rigardisla ondojn, 

la pluvgutoj batadis la barkon, 

sed li silentis  

Li pensadis kiel savi la vorton 

por la hom‟  estonta, 

sed nenia penso venis al lia kap‟ 

 

Iun tagon, ĝuste la kvardekan 

Noao malfermis fenestron de l‟ barko 

Kaj kun ĝoj‟  ekkriis “ĉesis pluvi” 

“ĉesis‟‟ kaj “pluvi”, tiuj du vortoj  

eksonis strange tra l‟ aer‟  humida, 

ili treme glitis stumblis rulis kaj reeĥis 
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du musoj teririĝis, krokodilo plue palpebrumis 

Noao la patriarko mem ektremis: 

Ĉu savita la vorta paro 

ĉu ĝi ne forflugis por ĉiam  

tra l‟  aperta fenestro. 

Nur kelkajn tagojn daŭris lia dubo, 

Tiam el lia buŝo eskapis du novaj vortoj  

Junaj flugkapablaj: 

“kolombo” kaj “olivbranĉo” 

 

Kaj tiam la patriarko certiĝis 

ke la du oldaj vortoj estas fortaj 

kapablaj reproduktiĝi 

 

Kaj kiam fine la savitaj vortoj  

Eliris sur firman teron Araratan 

de ie supre tondra voĉo aŭdiĝis: 

“Multobliĝu transformiĝu kunigiĝu 

kadukiĝu rejuniĝu kaj disfloru  

kaj malamu unuj la aliajn”. 

 

 

 

 

 

 

HOMOJN! 

 

Senfine paŝadas homa la gento, 

tra strato sunbrila – 

dum pluvo 

kaj vento. 

 

Razitaj vizaĝoj, haroj kombitaj, 

Fiera rideto sur buŝo,  

gantoj en mano 

portitaj. 

Sub tiu masko ne estas videbla animo, 

ĝi kuŝas ene, profunde, 

kvazaŭ sin kaŝus pro honto 
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aŭ timo! 

 

Freneze ili kriaĉas: „Vidu nin, HOMOJN!“ 

Sed pri tio silentas ke ili 

detruas reciproke 

la domojn; 

 

nek ili mencias fanditajn kanonojn, forĝitajn katenojn,  

nek ke ili ĉiam kaj ĉie 

semas nur, ĉagrenon. 

Ĉiam restos same. Ĉar direktas apartaj reguloj, 

kaj ni iliaj ludiloj estas, 

ni, humilaj homoj – 

senhelpuloj! 

 

 

Je kies nomo 

 

 

Reĝido sub arbo sidas 

longajn jarojn. 

Subite li klare vidis 

damon kaj karmon. 

„Faru bonon. Regu modero. 

Via reenkarniĝo pli fora, pli glora“. 

Li deklaris je nom‟  de l‟ vero, 

la sola vero sur tero. 

 

Tra liaj vortoj la homoj sentis 

la veron. Ili obeis. 

Ili ne plu oferis, sin ne turmentis,  

Feliĉaj ili vivis 

Je l‟ nomo de l‟ vero… 

Ne plu en mallumo drivis. 

 

Barbulo grimpis monton, 

dek literojn li ĉizis en ŝtonon. 

Revene li proklamis je nomo dia: 

“Ĉesu murdado plia, 

ŝtelado ĉesu, ne plu kokru,  
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aliajn diojn ne adoru ! “ 

 

La homoj akceptis la diajn admonojn: 

detruis idolojn, ne plu murdis homojn, 

fidelis al siaj edzinoj senvorte, 

ĝismorte. 

 

El trogo leviĝis senhelpa infano 

kun mano malforta, buŝo malmultvorta, 

en la mondon li ekiris.  

‟‟Amu kiel vin mem, vian najbaron‟‟ 

je l‟ nomo de sia patro, dio, li diris 

kaj „‟post vangofrapo montru la alian vangon‟‟. 

 

La homoj lin kredis, en amo lin sekvis 

kaj montris la vangon eĉ sen antaŭa frapo. 

 

Kamelgardisto vagadis tra dezertoj, 

meditis longe, kolektis spertojn 

kaj eldiris leĝojn je dia nomo,  

kiujn devas ĉiu homo obei: 

“Morton al tiuj al tiuj kiuj kurĝas nei!“ 

Kaj ekmoviĝis sankta milito  

kun arda fervoro kaj obstina spito 

por venki aŭ perei! 

 

Ankaŭ mi grimpis monton kaj sub arbo sidis, 

kuŝis en trogo, perditajn gvidis,     

meditis en dezertoj pri akritaj spertoj. 

 

Kien ajn mi iras, mi diras: 

“vivu en paco, ne plu militu, 

panon disdonu, ne plu ĵetu bombojn, 

bomboj kreas mizeron, dum dolĉas la pano!  

Homoj… estus homoj !‟‟ 

 

Mi krias kaj petas, ĝisraŭke ripetas, 

senrezulte ili plue bombojn ĵetas, 

urbojn detruas, animojn skuas. 

Por peco da pano skeletoj vicostaras  
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kaj kie ĝi abundas, pano amaras. 

... Ĉar finfine ... je kies nomo mi krias, 

naivulo romantika? 

 

Eĉ mi mem ne scias! 

 

 

La mondo en ŝiaj manoj 

 

Sufiĉas ke ŝiaj manoj ekparolu 

por ke ne plu rolu superfluaj volumoj de historio, 

malaperu Brem kaj arkeologio. 

Troas skupltaĵoj de dioj kaj Betoven povas silenti 

la Keopsa piramido kaj la Granda muro fariĝas sensencaj 

kiam ŝiaj manoj ekparolas. 

 

La manoj de Joŝiko-san, delikataj, malfortaj, 

preskaŭ travideblaj, nerealaj,  

per ĉiu sia tuŝo adiaŭas samurajon  

forirantan senrevene. 

Ŝiaj manoj 

kiam humile retiriĝas en la manikon de kimono 

aŭ pulovro el plasta fadeno, 

daŭre reeĥas la potencon de monto Fuĝi. 

Ilia ĉirkaŭpreno estas hontema, milda hajko 

pri ĉerizfloro 

el deksep silaboj 

ĵus surpaperigitaj per mirinda kaligrafio. 

 

Aŭ rigardu la manojn de Indrani. 

Ne, ne rigardu ilin. Enfermu ilin inter viajn manplatojn. 

Vi rekonos en ilia ortografio sutrojn el Rigvedo 

skribitajn per pura, senerara sanskrito 

legebla eĉ en la plej densa tropika nokto. 

La scienco de Kamasutro kaj la skulptaĵoj de Kaĝuraho 

pulvoriĝas per sorĉo de la manoj de Indrani  

kiam ili ekparolas. 

La cent manoj de Ŝivao  

ne havas pli fidelan interpretiston. 

En ŝia surpriĝita ekspirego  
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eĥas la ĉevalhufoj el la batalĉaro de Arĝuno. 

 

Kiam Ndubele al vi etendas la manon,  

sian malhelan manon kun blanka plato, 

ne rifuĝu ĝin. 

Tra la tuŝo de ŝia mano vi ekscios 

kiom senutile estis trafosadi 

la riveron de Olduvai. 

En ĉiu eĉ plej eta arterio de ŝia mano  

spiras homo aŭstralis.  

Kaj habilis kaj pitekantropo 

ne povas eskapi 

eĉ al la plej analfabeta paleontologo 

kiam Ndubele lin ĉirkaŭbrakas.  

En la batorimo de vejnoj de ŝia mano 

-- en vertikalo aŭ horizontalo – 

panteroj ululas, kriĉas rabobirdoj… 

kaj tiam falas la manoj – senpovaj sklavinoj. 

Poste… iom pli poste ili reekmoviĝas ribelopretaj 

por renaskiĝo, por novaj fulmoj, tondroj, 

preter ĉiuj mezuroj de la skalo de Rihter. 

 

La malvarmaj manoj de Kandelarja  

kreiĝis por karesi la oron de Inkaoj. 

La sango en ili pulskalkulas 

la nodojn de ia genetika kipo: 

nodojn flavajn, blankajn, ruĝajn, nigrajn,           

laŭ la mistika sinsekvo de nekonataj prauloj. 

Tra spasmo de ŝiaj manoj pastro vian bruston ŝiras 

per tranĉilo el nigra obsidiano. 

 

Por bona leganto ne havas gravecon  

ĉu oni retrovos la tombon de Atilo 

aŭ levos el la maro vikingan ŝipon. 

Ĉiujn sekretojn en ili troveblajn 

li jam tralegis en la karesoj 

de petolema Ilonka kaj laŭŝajne frigida Ingrid. 

 

Sennecese Ŝampoliono pasigis noktojn  

super la ŝtono el Rozeto 
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deĉifrante la hieroglifojn. 

Sufiĉus al li preni la manon de Zahira 

kaj konduki ŝin sub la sveltaj palmoj ĉe nilbordo. 

En la ĉirkaŭpreno de ŝiaj manoj senpere li legus 

hieroglife, demotike, arabe kaj volapuke. 

Ĉion li ekscius pri Ramzeso, Tutankamono kaj Nefreteto, 

pri krucmilitoj kaj militiroj de la duonlumo. 

 

Nur pri la libro de mortintoj 

li devus aliloke informojn serĉi. 

Humile mi konfesas 

kun ega pardonpeto: 

Pri la libro de mortintoj 

en la manoj de Zahira 

eĉ spuron mi ne trovis. 

 

 

Mi vizitas mian farmon  

     

Mi ne estas globtrotero, kiu manĝegas distancojn por fanfaroni pri ili. 

Nek vojaĝisto senhejma, vaganta tra fremdaj landoj, pri la sia sopiranta. 

Nek turisto senzorga pri vojiro antaŭvidita en gvidlibroj, 

nek pilgrimanto, kiu surgenue venas al sanktejo por plenumi promeson. 

 

Bienulo mi estas, trairanta sian bienon inter la sep maroj dissemitan. 

Kiaj kiel bona mastro, mi ŝatas la plej kaŝitajn terpecojn de mia farmo, 

samkiel la riĉegajn urbojn plenajn je vibranta lum' . 

 

Ĉiuj vojoj de la mondo al mi apartenas. 

Ne gravas ĉu temas pri nuboj, per kies flugiloj mi rajdadas, 

aŭ pri maraj ondoj, kiuj disiĝas antaŭ la pruo de mia goeleto, 

aŭ pri reloj perdiĝantaj je l‟ horizont‟  senfina, 

aŭ pri praarbaro, kiu malfermiĝas antaŭ la klingo de mia tranĉilego. 

 

Ĉiuj vojoj ekestis kun la kaŝita espero, 

ke iun tagon miaj plandoj en ili siajn spurojn postlasos. 

Kaj vere mi trairos ilin, frue aŭ malfrue, 

dum tiu ĉi inspekcia vojaĝo tra la mondo.  

 

Mi devs vidi ĉu mia bieno ankoraŭ funkcias kiel ĝi devas: 
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ĉu ĝustatempe estas semata la semo, kaj ĉu la rikolto farata ĝustatempe. 

 

Kaj mi devas riproĉi la pluvon malfruan, 

kaj laŭdi per ŝultrofrapetoj la aperon de matena sunradi‟. 

Estas devo mia mezuri per paŝoj la montojn plej altajn de l‟ Universo,  

por scii ĉu la inĝenieroj ne trompis min je kelkaj metroj. 

Kontrolendas nepre, ĉu en la iglo eskima vere ne estas malvarme, 

kaj ĉu estas vero, ke en Hindujo nur blankturbanaj hindoj promenadas. 

Kiel mi povus scii, ĉu estas pli bona la kafo en Gvatemalo aŭ en Etiopio, 

antaŭ ol gustumi la nigran nektaron en ambaŭ lokoj! 

Kiel mi povus distingila ĉirkaŭbrakon de gejŝo kaj de mulatino,  

se mi ne pasigus kelkajn noktojn en Japanujo kaj Kubo? 

Mi surgrimpos vulkanon, por esti certa, ke ĝi fajron vomas, 

kaj balenon mi ĉasos, por admiri la akvokolonon eligatan de ĝi:  

tiel mi jam ne intermiksos ambaŭ kreaĵojn de mia bieno. 

Kaj kiam la amazoniaj ĝangaloj estos al mi prezentataj kvazaŭ afrikaj,  

mi scios diskuti ĝisfine la aferon, kun plena kono de detaloj. 

Kaj se dum promeno tra l‟  ekvatoro aperas antaŭ mi la noktomeza suno, 

orel-tire mi ĝin punos kaj sendos al poluso, sciante, ke tie estas ĝia loko. 

 

Ankaŭ mi devas kontroli, ĉu la neĝeroj faladas de supre malsupren, 

kiel oni informis min, 

ĉu la pedikoj sin alkroĉas vere al la haŭto, 

ĉu la papiloj ne estas pentritaj de ludemaj pentristoj, 

kaj ĉu la panarbo kutimas naski biskvitojn dum sekaj sezonoj.  

Al Lhasa mi intencas iri, por ekkoni la Dalai-Lamaon, 

kaj al Usono, por premi la manon al Joe Louis. 

Tiel mi povos riproĉi ilin, se iun tagon renkontos  

la tibetan sanktulon ludantan bilardon en iu kafejaĉo de Buenos Aires, 

aŭ la boksiston preĝanta en Meka, antaŭ la Kaba ŝtono. 

 

Ĉar perfektan ordon en mia farmo mi postulas: 

la suno dumtage laboru, kaj la steloj briletu dumnokte. 

La riveroj al la maro fluadu, kaj la montoj restu surloke. 

 

Kvankam mi klopodas ne esti rimarkita, pro pli efika kontrolo,  

ĉie oni min konas. 

Dum vagado tra arbaroj, la birdoj gajege min salutas. 

Serpentoj kaj testudoj respektoplene kuras al siaj kavernoj: 

“Infanoj, infanoj, hodiaŭ estas ja festo... jen pasas la granda sinjor‟!” 
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Je vesperkrepusko, kiam mi iĝas meditema,  

per purpur‟  amema sin vestas la ĉiel‟, 

por karesi miajn lacajn palpebrojn. 

Kaj kiam malsekigas min petola somera pluvo, 

kiel pruvo de pento la ĉielarkon ĝi sendas, timante riproĉon mian. 

La formikoj suriras miajn krurojn, kaj la dornoj penetras la haŭton, 

por preni sian parton de la sango de l‟  Homo, sia granda sinjor‟. 

 

Kaj mi... ĉiujn ĉi riverencojn akceptas kun kompleza rideto, 

per svingeto malpeza kaj bonvolema respondante,  

kiel decas al bienulo vizitanta sian farmon 

dividitan laŭ ses kontinentoj, 

de sep maroj ĉirkaŭataj. 

 

 

 

La sango min pelas 

 

 

Ne atendu de mi grandajn verkojn 

eta estas la papero sur kiu mi skribas 

ne atendu de mi grandajn fajrojn 

mallonga la vivo en kiu mi agas 

ne atendu de mi heroaojn bravajn 

ĉar mia koro feble batas en la brust‟ 

 

Kaj cetere eĉ se mi povus 

kio restis por mi farenda? 

 

La Dia komedio estas finverkita 

la gorda nodo jam solvita 

la terura drako venkita 

 

nenio do estis por mi farenda 

 

tamen mi devas verki 

eĉ se oer ungoj mi ĉizas en sablo 

snkoherajn vortojn  

batali mi devas 
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eĉ se sur rulseĝo oni 

min puŝas al batalkampo 

 

Ne grava ĉu spuroj postresdtas 

Agi mi devas: 

la sango min pelas. 

 

La savitaj vortoj 

 

Kvardek tagojn pluvagadis,  

la teron kovris dika akvotavol‟, 

sed Noao saĝe brave 

savis elefantan  paron 

pedikojn kaj pulojn 

fiajn etajn sangsuĉulojn 

 

Dum mornaj tagoj, mornaj noktoj 

La patriarko silente rigardisla ondojn, 

la pluvgutoj batadis la barkon, 

sed li silentis  

Li pensadis kiel savi la vorton 

por la hom‟  estonta, 

sed nenia penso venis al lia kap‟ 

 

Iun tagon, ĝuste la kvardekan 

Noao malfermis fenestron de l‟ barko 

Kaj kun ĝoj‟  ekkriis “ĉesis pluvi” 

“ĉesis‟‟ kaj “pluvi”, tiuj du vortoj  

eksonis strange tra l‟ aer‟  humida, 

ili treme glitis stumblis rulis kaj reeĥis 

du musoj teririĝis, krokodilo plue palpebrumis 

Noao la patriarko mem ektremis: 

Ĉu savita la vorta paro 

ĉu ĝi ne forflugis por ĉiam  

tra l‟  aperta fenestro. 

Nur kelkajn tagojn daŭris lia dubo, 

Tiam el lia buŝo eskapis du novaj vortoj  

Junaj flugkapablaj: 

“kolombo” kaj “olivbranĉo” 
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Kaj tiam la patriarko certiĝis 

ke la du oldaj vortoj estas fortaj 

kapablaj reproduktiĝi 

 

Kaj kiam fine la savitaj vortoj  

Eliris sur firman teron Araratan 

de ie supre tondra voĉo aŭdiĝis: 

“Multobliĝu transformiĝu kunigiĝu 

kadukiĝu rejuniĝu kaj disfloru  

kaj malamu unuj la aliajn”. 

 

 

 

 

 

 

HOMOJN! 

 

Senfine paŝadas homa la gento, 

tra strato sunbrila – 

dum pluvo 

kaj vento. 

 

Razitaj vizaĝoj, haroj kombitaj, 

Fiera rideto sur buŝo,  

gantoj en mano 

portitaj. 

Sub tiu masko ne estas videbla animo, 

ĝi kuŝas ene, profunde, 

kvazaŭ sin kaŝus pro honto 

aŭ timo! 

 

Freneze ili kriaĉas: „Vidu nin, HOMOJN!“ 

Sed pri tio silentas ke ili 

detruas reciproke 

la domojn; 

 

nek ili mencias fanditajn kanonojn, forĝitajn katenojn,  

nek ke ili ĉiam kaj ĉie 

semas nur, ĉagrenon. 
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Ĉiam restos same. Ĉar direktas apartaj reguloj, 

kaj ni iliaj ludiloj estas, 

ni, humilaj homoj – 

senhelpuloj! 

 

 

Je kies nomo 

 

 

Reĝido sub arbo sidas 

longajn jarojn. 

Subite li klare vidis 

damon kaj karmon. 

„Faru bonon. Regu modero. 

Via reenkarniĝo pli fora, pli glora“. 

Li deklaris je nom‟  de l‟ vero, 

la sola vero sur tero. 

 

Tra liaj vortoj la homoj sentis 

la veron. Ili obeis. 

Ili ne plu oferis, sin ne turmentis,  

Feliĉaj ili vivis 

Je l‟ nomo de l‟ vero… 

Ne plu en mallumo drivis. 

 

Barbulo grimpis monton, 

dek literojn li ĉizis en ŝtonon. 

Revene li proklamis je nomo dia: 

“Ĉesu murdado plia, 

ŝtelado ĉesu, ne plu kokru,  

aliajn diojn ne adoru ! “ 

 

La homoj akceptis la diajn admonojn: 

detruis idolojn, ne plu murdis homojn, 

fidelis al siaj edzinoj senvorte, 

ĝismorte. 

 

El trogo leviĝis senhelpa infano 

kun mano malforta, buŝo malmultvorta, 

en la mondon li ekiris.  



93 
 

‟‟Amu kiel vin mem, vian najbaron‟‟ 

je l‟ nomo de sia patro, dio, li diris 

kaj „‟post vangofrapo montru la alian vangon‟‟. 

 

La homoj lin kredis, en amo lin sekvis 

kaj montris la vangon eĉ sen antaŭa frapo. 

 

Kamelgardisto vagadis tra dezertoj, 

meditis longe, kolektis spertojn 

kaj eldiris leĝojn je dia nomo,  

kiujn devas ĉiu homo obei: 

“Morton al tiuj al tiuj kiuj kurĝas nei!“ 

Kaj ekmoviĝis sankta milito  

kun arda fervoro kaj obstina spito 

por venki aŭ perei! 

 

Ankaŭ mi grimpis monton kaj sub arbo sidis, 

kuŝis en trogo, perditajn gvidis,     

meditis en dezertoj pri akritaj spertoj. 

 

Kien ajn mi iras, mi diras: 

“vivu en paco, ne plu militu, 

panon disdonu, ne plu ĵetu bombojn, 

bomboj kreas mizeron, dum dolĉas la pano!  

Homoj… estus homoj !‟‟ 

 

Mi krias kaj petas, ĝisraŭke ripetas, 

senrezulte ili plue bombojn ĵetas, 

urbojn detruas, animojn skuas. 

Por peco da pano skeletoj vicostaras  

kaj kie ĝi abundas, pano amaras. 

... Ĉar finfine ... je kies nomo mi krias, 

naivulo romantika? 

 

Eĉ mi mem ne scias! 

 

 

La mondo en ŝiaj manoj 

 

Sufiĉas ke ŝiaj manoj ekparolu 
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por ke ne plu rolu superfluaj volumoj de historio, 

malaperu Brem kaj arkeologio. 

Troas skupltaĵoj de dioj kaj Betoven povas silenti 

la Keopsa piramido kaj la Granda muro fariĝas sensencaj 

kiam ŝiaj manoj ekparolas. 

 

La manoj de Joŝiko-san, delikataj, malfortaj, 

preskaŭ travideblaj, nerealaj,  

per ĉiu sia tuŝo adiaŭas samurajon  

forirantan senrevene. 

Ŝiaj manoj 

kiam humile retiriĝas en la manikon de kimono 

aŭ pulovro el plasta fadeno, 

daŭre reeĥas la potencon de monto Fuĝi. 

Ilia ĉirkaŭpreno estas hontema, milda hajko 

pri ĉerizfloro 

el deksep silaboj 

ĵus surpaperigitaj per mirinda kaligrafio. 

 

Aŭ rigardu la manojn de Indrani. 

Ne, ne rigardu ilin. Enfermu ilin inter viajn manplatojn. 

Vi rekonos en ilia ortografio sutrojn el Rigvedo 

skribitajn per pura, senerara sanskrito 

legebla eĉ en la plej densa tropika nokto. 

La scienco de Kamasutro kaj la skulptaĵoj de Kaĝuraho 

pulvoriĝas per sorĉo de la manoj de Indrani  

kiam ili ekparolas. 

La cent manoj de Ŝivao  

ne havas pli fidelan interpretiston. 

En ŝia surpriĝita ekspirego  

eĥas la ĉevalhufoj el la batalĉaro de Arĝuno. 

 

Kiam Ndubele al vi etendas la manon,  

sian malhelan manon kun blanka plato, 

ne rifuĝu ĝin. 

Tra la tuŝo de ŝia mano vi ekscios 

kiom senutile estis trafosadi 

la riveron de Olduvai. 

En ĉiu eĉ plej eta arterio de ŝia mano  

spiras homo aŭstralis.  
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Kaj habilis kaj pitekantropo 

ne povas eskapi 

eĉ al la plej analfabeta paleontologo 

kiam Ndubele lin ĉirkaŭbrakas.  

En la batorimo de vejnoj de ŝia mano 

-- en vertikalo aŭ horizontalo – 

panteroj ululas, kriĉas rabobirdoj… 

kaj tiam falas la manoj – senpovaj sklavinoj. 

Poste… iom pli poste ili reekmoviĝas ribelopretaj 

por renaskiĝo, por novaj fulmoj, tondroj, 

preter ĉiuj mezuroj de la skalo de Rihter. 

 

La malvarmaj manoj de Kandelarja  

kreiĝis por karesi la oron de Inkaoj. 

La sango en ili pulskalkulas 

la nodojn de ia genetika kipo: 

nodojn flavajn, blankajn, ruĝajn, nigrajn,           

laŭ la mistika sinsekvo de nekonataj prauloj. 

Tra spasmo de ŝiaj manoj pastro vian bruston ŝiras 

per tranĉilo el nigra obsidiano. 

 

Por bona leganto ne havas gravecon  

ĉu oni retrovos la tombon de Atilo 

aŭ levos el la maro vikingan ŝipon. 

Ĉiujn sekretojn en ili troveblajn 

li jam tralegis en la karesoj 

de petolema Ilonka kaj laŭŝajne frigida Ingrid. 

 

Sennecese Ŝampoliono pasigis noktojn  

super la ŝtono el Rozeto 

deĉifrante la hieroglifojn. 

Sufiĉus al li preni la manon de Zahira 

kaj konduki ŝin sub la sveltaj palmoj ĉe nilbordo. 

En la ĉirkaŭpreno de ŝiaj manoj senpere li legus 

hieroglife, demotike, arabe kaj volapuke. 

Ĉion li ekscius pri Ramzeso, Tutankamono kaj Nefreteto, 

pri krucmilitoj kaj militiroj de la duonlumo. 

 

Nur pri la libro de mortintoj 

li devus aliloke informojn serĉi. 
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Humile mi konfesas 

kun ega pardonpeto: 

Pri la libro de mortintoj 

en la manoj de Zahira 

eĉ spuron mi ne trovis. 

 

 

Mi vizitas mian farmon  

     

Mi ne estas globtrotero, kiu manĝegas distancojn por fanfaroni pri ili. 

Nek vojaĝisto senhejma, vaganta tra fremdaj landoj, pri la sia sopiranta. 

Nek turisto senzorga pri vojiro antaŭvidita en gvidlibroj, 

nek pilgrimanto, kiu surgenue venas al sanktejo por plenumi promeson. 

 

Bienulo mi estas, trairanta sian bienon inter la sep maroj dissemitan. 

Kiaj kiel bona mastro, mi ŝatas la plej kaŝitajn terpecojn de mia farmo, 

samkiel la riĉegajn urbojn plenajn je vibranta lum' . 

 

Ĉiuj vojoj de la mondo al mi apartenas. 

Ne gravas ĉu temas pri nuboj, per kies flugiloj mi rajdadas, 

aŭ pri maraj ondoj, kiuj disiĝas antaŭ la pruo de mia goeleto, 

aŭ pri reloj perdiĝantaj je l‟ horizont‟  senfina, 

aŭ pri praarbaro, kiu malfermiĝas antaŭ la klingo de mia tranĉilego. 

 

Ĉiuj vojoj ekestis kun la kaŝita espero, 

ke iun tagon miaj plandoj en ili siajn spurojn postlasos. 

Kaj vere mi trairos ilin, frue aŭ malfrue, 

dum tiu ĉi inspekcia vojaĝo tra la mondo.  

 

Mi devs vidi ĉu mia bieno ankoraŭ funkcias kiel ĝi devas: 

ĉu ĝustatempe estas semata la semo, kaj ĉu la rikolto farata ĝustatempe. 

 

Kaj mi devas riproĉi la pluvon malfruan, 

kaj laŭdi per ŝultrofrapetoj la aperon de matena sunradi‟. 

Estas devo mia mezuri per paŝoj la montojn plej altajn de l‟ Universo,  

por scii ĉu la inĝenieroj ne trompis min je kelkaj metroj. 

Kontrolendas nepre, ĉu en la iglo eskima vere ne estas malvarme, 

kaj ĉu estas vero, ke en Hindujo nur blankturbanaj hindoj promenadas. 

Kiel mi povus scii, ĉu estas pli bona la kafo en Gvatemalo aŭ en Etiopio, 

antaŭ ol gustumi la nigran nektaron en ambaŭ lokoj! 
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Kiel mi povus distingila ĉirkaŭbrakon de gejŝo kaj de mulatino,  

se mi ne pasigus kelkajn noktojn en Japanujo kaj Kubo? 

Mi surgrimpos vulkanon, por esti certa, ke ĝi fajron vomas, 

kaj balenon mi ĉasos, por admiri la akvokolonon eligatan de ĝi:  

tiel mi jam ne intermiksos ambaŭ kreaĵojn de mia bieno. 

Kaj kiam la amazoniaj ĝangaloj estos al mi prezentataj kvazaŭ afrikaj,  

mi scios diskuti ĝisfine la aferon, kun plena kono de detaloj. 

Kaj se dum promeno tra l‟  ekvatoro aperas antaŭ mi la noktomeza suno, 

orel-tire mi ĝin punos kaj sendos al poluso, sciante, ke tie estas ĝia loko. 

 

Ankaŭ mi devas kontroli, ĉu la neĝeroj faladas de supre malsupren, 

kiel oni informis min, 

ĉu la pedikoj sin alkroĉas vere al la haŭto, 

ĉu la papiloj ne estas pentritaj de ludemaj pentristoj, 

kaj ĉu la panarbo kutimas naski biskvitojn dum sekaj sezonoj.  

Al Lhasa mi intencas iri, por ekkoni la Dalai-Lamaon, 

kaj al Usono, por premi la manon al Joe Louis. 

Tiel mi povos riproĉi ilin, se iun tagon renkontos  

la tibetan sanktulon ludantan bilardon en iu kafejaĉo de Buenos Aires, 

aŭ la boksiston preĝanta en Meka, antaŭ la Kaba ŝtono. 

 

Ĉar perfektan ordon en mia farmo mi postulas: 

la suno dumtage laboru, kaj la steloj briletu dumnokte. 

La riveroj al la maro fluadu, kaj la montoj restu surloke. 

 

Kvankam mi klopodas ne esti rimarkita, pro pli efika kontrolo,  

ĉie oni min konas. 

Dum vagado tra arbaroj, la birdoj gajege min salutas. 

Serpentoj kaj testudoj respektoplene kuras al siaj kavernoj: 

“Infanoj, infanoj, hodiaŭ estas ja festo... jen pasas la granda sinjor‟!” 

 

Je vesperkrepusko, kiam mi iĝas meditema,  

per purpur‟  amema sin vestas la ĉiel‟, 

por karesi miajn lacajn palpebrojn. 

Kaj kiam malsekigas min petola somera pluvo, 

kiel pruvo de pento la ĉielarkon ĝi sendas, timante riproĉon mian. 

La formikoj suriras miajn krurojn, kaj la dornoj penetras la haŭton, 

por preni sian parton de la sango de l‟  Homo, sia granda sinjor‟. 

 

Kaj mi... ĉiujn ĉi riverencojn akceptas kun kompleza rideto, 
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per svingeto malpeza kaj bonvolema respondante,  

kiel decas al bienulo vizitanta sian farmon 

dividitan laŭ ses kontinentoj, 

de sep maroj ĉirkaŭataj. 

 

 

 

Miraklo 

 

 

Dekstre kaj maldekstre de la relparo 

dum horoj kaj horoj  

kampoj etendiĝas 

kampoj verdaj kampoj verdaj 

kun sennombraj maizplantoj 

rekte starantaj grandfoliaj 

verdal estaĵoj  

gardistoj gardostaras 

kontraŭ malsato 

 

Spektante la vicordon 

de brila foliaro  

moviĝanta je l‟ vento 

mi imagas 

ke post nura monato 

la folioj flavas 

 

en mia mano aperos spiko 

plenŝtopita per mildaj flavetaj grajnoj 

kuirita  

buterŝmirita  

salumita  

bongusta... 

 

Io en mi ŝanĝiĝas 

 

En la spiko aperanta el nenio 

mi rekonis la grandan magiiston, 

la naturon kaj la miraklon 

aŭ ĉu mi kuraĝu eldiri: 
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en tiu simpla triviala magiista truko  

MI RENKONTIS DION 

 

 

En laboro 

 

 

Inter altaj abioj kaj fagoj 

en verda, belega arbareto 

kapreoloj vigle saltadas 

kaj muĝas ia rivereto. 

 

 

Viglas hodiaŭ la vivo, 

kabanon oni konstruas, 

Andreo, Drago, Tonĉjo kaj Joĉjo, 

homoj junaj tie fortikas. 

 

 

Forte stigas la hakiloj, 

premas bravaj muskuloj, 

trunkojn renversas manoj firmaj, 

faglas, staplas al pecetoj. 

 

 

Kaj oni batas kaj frapas, 

trabojn kaj bretojn kunmetas, 

sub frapo de maleoj fortaj, 

trabo, kejlo, ĉio kraketas. 

 

 

Teron oni poste aldonas, 

kaj finiĝas tiu labor', 

laciĝitaj ŝvitas vizaĝoj, 

pretiĝas jam la dom'. 

 

 

Vagado                     (En la vagado) 

 

Nur nun mi vidas ke nenio pli belas 
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de ŝosea vagado 

sur monto kaj arbaro 

akompane kun bruaro 

de ia montara river'. 

 

Hodiaŭ mi nur komprenas 

nigrajn ciganojn  

kapreolojn kaj ĉamojn 

ekfluantajn birdarojn 

kaj ĉion gardantan bel-liberon sian 

 

Nur nun, estanta malproksime 

de hara mentono 

labora monotono 

urba malodoro 

vaganta sur vojoj kaj arbaraj padoj. 

 

Kaj vagante tiel al senlimo 

kun haro nekombita 

piedo duon-nudigita 

de roso humidita 

aŭ blankata de survoja polvo- 

 

Ne lavante sin matene laŭ plano certiganta 

sed nur de akvo proksimanta 

marŝante ni laciĝanta  

eventojn embarasanta 

per korpo je rivereto klara aŭ banala fontano ploranta. 

 

Dormoĉambron ni ne havas, kiel en la urbo 

se montarajn neĝ-flankojn 

paŝtejojn kaj vakajn laŭbojn 

kie silente, sen troajn bruojn 

feliĉaj, kurbigas la kapojn, lacajn de vagado. 

 

Se nin kaptas laco aŭ varmego 

aŭ krudaj deziroj  

nin atendas veturiloj  

per du ĉevaloj aŭ bovetoj 

aŭ aŭto – ne grave – senpaga estas veturigo por vagabondo. 



101 
 

 

Oftas ke la kamaradaro malsatas 

manĝon ili deziras 

sed vilaĝo malproksimas 

nenio englutiĝas 

kaj en kampo aŭ de bonuloj ni rikoltas sian parton de dia donaco. 

 

Foje ekpluvas, aŭ la suno ekbrulas dece 

tiam la vojo longus 

kvazaŭ ĝi mokus 

longe, samkiel nokto afliktus 

tra sendorma, ventkurlanta vintra nokt'. 

 

Sed por ni ĉiuj tio estas rava: 

kiam en bosko birdo kantas 

la montetoj eterne staras 

kilometrojn oni kalkuladas 

vagabonda libereco kiu ĉion beligas por ni. 

 

Hodiaŭ mi nur komprenas  

nigrajn ciganojn 

kapreolojn kaj ĉamojn 

ekfluantajn birdarojn 

kaj ĉion gardantan bel-liberecon sian. 

 

 

Tamburo 

 

Silenta vi pendas de la muro, 

ligna tamburo kun felo de zebro 

kvazaŭ funebro morne vin sieĝus 

21 

kaj vi mute preĝus, nur preĝus. 

 

Rememoroj nigraj, blankaj, 

ruĝaj, flavaj, belaj, mavaj 

sur vi pezas vivoj, mortoj, 

sangaj sortoj, amaj vortoj. 

 

Al batal‟  vi sonon donis 
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dumdum dumdum dumdum dum 

homoj kuris, saltis, falis, 

lance buĉis, sango ŝprucis 

dume sume vundabunde 

grunden turne ĉesis lum‟ 

dumdum dumdum dumdum dum. 

 

Sorĉistan vi riton garnis  

dondon dondon dondon don 

sorĉo-vorton rondon mondon 

mensan ondon sonĝosondon 

revivigon mortkondamnon  

dondon dondon dondon don. 

  

En la festoj vi tamtamis 

tamta ramta ramta tam 

plumornam‟ sur kapo jam, 

matoj, stamfo, kanto, sat‟,  

drink‟, ebrio, kverel‟  am‟,  

tamta ramta ramta tam. 

 

Geedziĝaj festoj venis 

timti rimti rimti tim 

junulinoj jam sen tim‟, 

vir‟  virinon ritminvite 

al am‟ logis spite, sprite, 

am naskiĝis tuj sen lim‟ 

timti rimti rimti tim. 

 

Vi nun memorŝarĝe pendas 

olda tambur‟  sur la mur‟ 

mian polmobaton eĥas  

voĉ‟  de rememoro nur. 

 

 Kanzono 

De Tibor Sekelj 

Sorĉa ŝalo 
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Du pingvenoj frostmortis 

tri eskimoj aĉe vortis  

ĉar iliaj nazoj frostis 

kiam ili fiŝojn rostis. 

 

Nur mi promenos dande frande 

tra Parizo, rand‟ ĝis rande 

ĉar sur monto kaj en valo 

min protektas sorĉa ŝalo. 

 

La plej longa de la mondo: 

de Maribor‟ ĝis Subot‟co.  

kvarcent okdek kilometrojn 

- kaj pluajn kelkajn centimetrojn! 

 

Sed ne la longo nek la denso 

donas al ĝi varmon, ĉarmon: 

lertaj manoj, nobla penso 

entrikis en ĝin korvarmon. 

 

 

Muzikon komponis Jacques Le Puil 

 

Tempo, n-ro 115, oktobro 2012  

 

 Këngë nga Tibor Sekelj 

 

Shalli magjistar 

 

Ngordhën nga ngrica dy pinguinë 

Tre eskimezë folën keq 

Sepse hundët e tyrë iu ngrinë 

Kur peshqit po i piqnin. 

 

Vetëm unë shëtis hijerëndë, çakërqejf 

Nëpër Paris, nga cepi në cep 
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Sepse në mal dhe në luginë 

Njw shall magjistar mua më mbron. 

 

Më e gjata e botës: 

Nga Maribori gjer në Subotice. 

Katërqind e tetëdhjetë kilometra 

-dhe disa centimetra! 

 

Por nuk është gjatësia, as dëndësia 

Ajo që jep ngrohtësi, hijeshi: 

Duar e shkathta, mendimi fisnik 

E thurrin ngrohtësinë e zemrës. 

 
Tibor Sekelj 

 

Kompozoi Jacques Le Puil 

 

Tempo, numri 115, tetor 2012  

 

 Amuza matematiko 

Biçikleta 

Një burrë po thosh se e shiti biçikletën për 50 dollarë, pastaj e bleu po atë për 40 

dollarë, pra fitoi 10 dollarë sepse tani kishte edhe biçikletën edhe 10 dollarë plus. 

Më vonë ai arriti ta shesë biçikletën për 45 dollarë, duke marrë një shtesë prej 5 

dollarësh, pra gjithsej pati një fitim prej 15 dollarësh. 
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-Ndalu pak, i tha shoku. A e pate biçikletën me vlerë 50 dollarë dhe a e ke tani me 

vlerë 55 dollarë. Qysh ke fituar 15 dollarë?! Kur e shite atë për 50 dollarë ti bëre 

thjesht një shkëmbim, pa marrë të ardhura dhe pa humbur. Kur e bleve për 40 

dollarë dhe e shite për 45 dollarë, sigurove vetëm 5 dollarë. Ja kjo është e gjitha! 

- Po ai - vërejti një llogaritar- i fitoi 10 dollarë kur e shiti biçikletën 50 dollarë dhe 

e ribleu atë me 40 dollarë, sepse tani kishte edhe biçikletën edhe 10 dollarë 

shtesë..Por kur ai e shiti atë sërish për 45 dollarë, bëri thjesht shkëmbimin që 

përmënde ti më parë, duke mos pasur as fitim as humbje. Veprimi i fundit nuk e 

preku fitimin e mëparshëm, prandaj ai ka gjithsej 10 dollarë fitim. 

Si e shpjegoni ju? 

Zgjidhje 

Nuk mund të japim një përgjigje të vetme për këtë problem, sepse nuk e dimë  se 

sa ka paguar ai burri për biçikletën që kishte që në fillim fare. Kjo nuk na është 

dhënë në problem. 

 

La biciklo 

Iu viro diris: Mi vendis la biciklon je 50 dolaroj, poste mi reaĉetis ĝin je 40 

dolarojn, do mi gajnis 10 dolarojn, ĉar krom la biciklo mi havas ankaŭ 10 

dolarojn.. 

Post kelkaj tagoj, la viro vendis sian biciklon je 45 dolarojn, do gajnante 5 

dolarojn. Entute la profito, laŭ li, estas 15 dolaroj. 

- Haltu iome, diris lia amiko. Ĉu la biciklo ne kostis unue 50 dolaroj, dum nun ĝi 

valoras 55 dolaroj? Kiel vi diras ke la profito estas 15 dolaroj? Kiam vi vendis ĝin 

je 50 dolaroj, okazis ja simpla interŝanĝo, sen enspezante aŭ elspezante. Kiam vi 

aĉetis ĝin je 40 dolaroj kaj vendis poste je 45 dolaroj, vi gajnis 5 dolaroj, jen tiom 

estas ja la profito!  

- Jes, rimarkis iu librorenisto- la viro gajnis 10 dolaroj kiam li vendis la biciklon je 

50 dolaroj kaj reaĉetis ĝin je 40 dolaroj. Sed kiam li vendis ĝin je 45 dolaroj, li 
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simple interŝanĝis kiel vi jam menciis tion, sen profito kaj sen perdo. La lasta ago 

ne tuŝis la antaŭan profiton, do la viro entute havas 10 dolarojn je profito. 

Kiel vi eksplikas tion? 

Solvo 

Ne ekzistas ununura respondo al la problemo, ĉar ni ne scias do kiom da dolaroj la 

viro pagis kiam li aĉetis sian biciklon unuafoje. Tio ne estas jam donita. 

 

Humoraĵo 

Ĉiu sekvaĵo havas sian kaŭzon 
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