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Turka Stelo

nro 083

novembro 2022
La revueto de la turka esperantistaro

Jam venis printempo kaj la vetero iom post iom 

malvarmiĝas. Do, nia novembra revuo estos taŭga 

por legi ĝin en la varma etoso de via hemo. Nu, en 

Eŭropo eble la domoj estos pli malvarmaj ĉi‑jare, sed 

tion ni vidos baldaŭ. Oni jam diras, ke la prezoj de 

natura gaso malaltiĝas.

En ĉi ti numero eble unu el la plej interesaj tekstoj 

estas la tradukaĵo de irana kanto ʺBarayeʺ. Se vi 

sekvas la novaĵojn vi scios pri kio ĝi temas.

ʺLa ŝajna perfidoʺ estas bela humuraĵo, kiu alvenis de 

Litovio.

En la angulo de Tempo Sigelita estas recenzo de la 

filmo ʺ1900ʺ aŭ ʺLa legendo de la pianisto sur la 

oceanoʺ. Ĝi estas vere interesa filmo.

Eble vi interesiĝos pri la teksto ʺĈu Esperanto havas 

kulturon?ʺ. Demando, kiun metas multaj kontraŭuloj 

de artefaritaj lingvoj kaj ĉefe de Esperanto. 

La eta teskto ʺ69, Jaro ankoraŭ civiliza!ʺ rememorigas 

al ni malnovajn tempojn. Kompreneble al tiuj, kiuj 

vivis dum tiuj jaroj. La pli junaj lernos pri kio okazis 

dum tiuj jaroj.

Estas multaj aliaj interesaj tekstoj, poemoj, 

humurajoj, popece prezentitaj rakontoj kaj romanoj, 

ŝercoj, krucvortenigmoj ktp. 

Estas tekstoj por ĉiuj kaj ĉiu.

Bonan legadon al ĉiuj !

SALUTON,
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Ni atendas leterojn el niaj geamikoj
Nia revueto atendas leterojn el niaj geamikoj!
Ni invitas ĉiujn geamikojn, ambaŭ turkoj kaj fremduloj, skribi kaj sendi al ni siajn opiniojn pri nia 

revueto, pri Esperanto kaj pri aliaj aferoj kiel memoroj, reĉenzoj de libroj jam legitaj, vojaĝoj, 

kongresoj, ŝercoj ktp. Ni aperigos ilin en nia revueto. Bonvolu aldoni vian nomon, aĝon, urbon kaj 

landon. Nia kontaktadreso estas:  vasilkadifeli@gmail.com

La redaktanto ne respondecas pri la subskribitaj aŭ republikigitaj artikoloj.
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Kursoj
Bedaŭrinde nuntempe okazas neniu kurso 

en Turkio.

Malavara Riĉulo

MALAVARA RIĈULO 

Al Julio Baghy 

Nenion havis vi, kaj ĉion donis, 

en neĝo Siberia, korovarmon, 

sanigan spriton, respondigan ĉarmon 

kie banalaj vivoj monotonis. 

Vi venis, kien iu vin bezonis, 

Kareson donis aǔ kunsentan larmon, 

Vi amis nin, malican homan svarmon, 

Amadis daǔre, kiom ajn vi konis, 

Nenion havas vi, sed riĉon sentan 

Posedas vi, disdonas el la koro: 

Brilajn smeraldojn, vian artgenion, 

Principojn, ligilaron lumarĝentan, 

Sinceron, kiu veras kiel oro, 

Amokuraĝon kiel uranion 

poemo de Marjorie Bulton 

el Britio 

Fonto: NORDHUNGARIA  INFORMO (Marto 2006)

mailto: vasilkadifeli@gmail.com
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Iĝu Komitatano B 

de TEJO

La 1a de 

decembro 2022 estas nova 

oficiĝtago de komitatanoj B de 

TEJO. Tial ekde nun ni bonvenigas 

kandidatiĝojn por komitatano B de 

TEJO de decembro 2022 ĝis 

novembro 2024. Komitatanoj B 

reprezentas individuajn membrojn 

de nia organizo en la supera 

instanco de TEJO: la Komitato.   

[...]

Nro 1067 (20220927)

Mesaĝo de UEA 

okaze de la 

Internacia 

Tradukada Tago, 30 

septembro 2022

En la Internacia Tradukada Tago, 

ni salutas ĉiujn lingvajn 

profesiulojn kaj ĉiujn kiuj klopodas 

faciligi lingvan interkompreniĝon 

kaj interhoman komunikadon. 

Tradukado helpas alproksimigi la 

homojn kaj ebligas la interŝanĝon 

de humanaj kaj kulturaj valoroj 

inter lingvoj kaj kulturoj tra la tuta 

mondo.  [...]

Nro 1068 (20220930)

Mesaĝo de UEA okaze de la 

Internacia Tago de Neperforto, 2 

oktobro 2022

La Internacia Tago de Neperforto 

celas antaŭenigi la principon de 

neperforto kiel vojon al kulturo de 

paco, toleremo kaj 

interkompreniĝo. Neperforta 

konduto ligiĝas al respekto pri la 

homaj rajtoj, al akcepto de 

fundamentaj liberecoj, al 

demokratio kaj al evoluigo por 

ĉiuj.  [...]

Nro 1069 (20221018)

19an de oktobro 2022: “De ideo 

al agado”, enkonduka seminario 

pri la eduka programo 

Erasmus+

Universala EsperantoAsocio, 

kunlabore kun Kosmo Strategio, 

invitas ĉiujn interesitojn, kaj aparte 

reprezentantojn de Landaj kaj 

Fakaj Asocioj, partopreni en reta 

informseminario pri la nuntempa 

eduka sepjara programo 

Erasmus+, subvenciata de Eŭropa 

Unio dum la periodo 20212027.  

[...]

Rezultoj de la 77a 

Internacia Esperanto

Sumoo

de la 11a ĝis la 25a de 

Septembro 2022

1. Partoprenantoj: 274 el 32 

landoj+ 1 regiono

2. La suma nombro de 

partoprenoj ekde septembro 2009 

ĝis nun 16.956 (2009.92022.9)

Ĝisnuna efektiva nombro de la 

partoprenintoj – ĉirkaŭ 1.100

3. Laŭlandaj nombroj: Japanio: 

58 , Francio: 37 , Brazilo: 21 , 

Pollando: 20 , Ĉinio: 19 , 

Germanio: 15 , Italio, Rusio: 11 , 

Britujo: 8 , Nepalo: 7 , ... Turkio: 

1 , ...

3. Perfektaj venkintoj (15 venkoj): 

248 el 274 (90.5%)

4. Kvanto de legitaj paĝoj en tiu 

ĉi Sumoo: 15000 paĝoj



Nia retejo:

http://www.esperantosumoo.pl/

Sumoo en Vikipedio: 

https://eo.wikipedia.org/wiki/

Internacia_EsperantoSumoo

Fejsbuko: 

https://www.facebook.com/

groups/759066970888217/?

fref=ts

EsperantoSumoo UEA TEJO

https://uea.org/aktuale/komunikoj/2022/Mesagxo-de-UEA-okaze-de-la-Internacia-Tradukada-Tago-30-septembro-2022
https://uea.org/aktuale/komunikoj/2022/Mesagxo-de-UEA-okaze-de-la-Internacia-Tago-de-Neperforto-2-oktobro-2022
https://uea.org/aktuale/komunikoj/2022/19-an-de-oktobro-2022-%E2%80%9CDe-ideo-al-agado%E2%80%9D-enkonduka-seminario-pri-la-eduka-programo-Erasmus-
https://www.tejo.org/igu-komitatano-b-de-tejo-okt-22/
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Leteroj de niaj legantoj
Estaj amikoj,

Unue: salutojn.

Due: dankon pro la ĉiam interesa nova 

numero de La Turka Stelo. Mi sendas du 

poemojn por la venonta numero.

Sanon kaj bondezirojn.

Carmel Mallia el Malto

Karaj,

Dankon pro la aperigo de la poemo de 

Darina Ŝevĉuk!

Amike,

Petro Palivoda el Ukrainio

Elkoran dankon

Via Bardhyl

Bardhyl Selimi el Albanio

Koregan dankon !

Amike, 

Frank Lappe el Germanio

Merhaba, dankon, karaj! 

Amike 

Fejfi el Ĉehio

Malofte lastatempe oni trovas tiel multnacian 

kaj multvoĉan revon.

Dankon pro ĝi

Renato corsetti el Britio

Estimata,

Mi sincere dankas pro la sendita  oktobra 

numero de Turka Stelo.

Mi kun plezuro legas ĝin. Hodiaŭ mi sendas 

mian novan rakonton pri la vivo de esperantistoj, 

nome  "Ŝajna perfido". 

Amike via 

Laimundas Abromas el Litovio

Dankon, kara! 

Kiel ĉiam mi plezure tralegis ĝin. 

Pliajn sukcesojn al vi! 

Amike

Gafur Mirzo el Uzbekio

Mercêdes 

Fabiana, granda 

klera amikino, 

donacis al mi etan, 

valoran volumon “Pri 

Iliado”, de Rachel 

Bespaloff, Eldonejo 

Âyinê, 2022, traduko 

(bonega) al la 

portugala lingvo de 

Giovani T. Kurz. En 6 

ĉapitroj kaj unu 

aldono, la aŭtorino 

konstruis rafinitan 

analizon de la poemo 

de Homero, kiu estis verkita jarcentojn antaŭ Kristo, kaj 

influis la kristanajn ideojn, laŭ ŝi. Kurioze, ŝi apudmetis 

al la potenca poemo la verkon de Lev Tolstoj. La 

helenaj dioj, laŭ la aŭtorino, reflektas la homajn 

malkoheron kaj malsanmenson, “perfektaj figuroj de 

komedio”. Tiel ankaŭ la mondumuloj de “Milito kaj 

Paco”.

Por miaj bezonoj (eble subkonsciaj), la dua 

ĉapitro, “Tetis kaj Aĥilo” estas la kulmino de la libro. Ĝi 

priskribas la altspiritan amon, grandaniman kaj 

rezignacian, de diino al sia duondia filo. Ŝi, 

“juna senmortulo kun belaj harplektaĵoj”, 

serena kaj dolĉa; li, sovaĝa, perfortema 

heroo, kiu elektis la dramecan vojon de 

milito kaj abismo. Nedresebla Aĥilo, 

senkompata kaj obseda, kiu oscilas inter lukto kaj 

enuo. Nur Tetis, per sia amo tragika pro antaŭdestino, 

sukcesas mildigi la animon de la filo per tenero:

“Aĥilo cedas antaŭ la ordono de la dioj, kiun al li 

transdonas lia patrino, la nedresebla estas dresita, en 

obeado li trovas por momento la serenecon, kiu fuĝas 

de li.”

Pasis jarmiloj, kaj Homero plu pensigas nin.

verkis Paŭlo Sergio Viana el Brazilo

Fonto : https://

blogdopaulosergioviana.blogspot.com/2022/10/

mileniosdepois.html

Jarmilojn Poste... recenzo de Paŭlo Sergio Viana

https://blogdopaulosergioviana.blogspot.com/2022/10/milenios-depois.html
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TEMPO SIGELITA verkis kaj sendis Konuralp Sunal el Turkio
LA LEGENDO DE LA PIANISTO SUR LA OCEANO, 

1900

Bartolomeo Cristofori di Francesco... Inventinto 

kaj unua produktanto de la instrumento nomita “piano”. 

Dato de invento: komenco de la 18a jarcento. Ni 

posedas limigitan informon pri li. Ni scias pli pri 

komponistoj, kiel Chopin, Liszt, Rachmaninov, kiuj 

donis animon al tiu instrumento. Bartolomeo naskiĝis 

en Italio kaj mortis ankaŭ tie.

Bone, sed kiu estas “1900”, kiu li estis? Lia plena 

nomo estas “Danny Boodman T. D. Lemon 1900”...  Lia 

spirita patro trovis lin en citronkesto en la kaldronejo de 

la ŝipo “Virginian”. Lia nomo estas formita de Danny 

Boodman, unu el la karbistoj de kaldronejo, kiu trovis 

lin (tio estas atribuo al la klarnetisto Benny Goodman, 

unu el la ĉefuloj de Swing kaj Jazz erao), la marko sur 

la citron kesto “T.D. Lemon”, kaj la jaro 1900, ĉar li 

estis trovita en la komenco de la jarcentŝanĝo.

Kiuj estis la gepatroj de ĉi tiu infano? Kiu scias, 

kiuj el la pasaĝeroj de ĉi tiu ŝipo, kiu konstante portis 

enmigrintojn al Novjorko? Aŭ ĉu nur lia patrino lasis la 

knabon en la kaldronejo? De kiu li ricevis tiun 

grandiozan muzikan talenton kaj naturan majstrecon, 

kiuj estas konstante emfazitaj en la filmo? 1900, kies 

sola hejmo estis ĉi tiu giganta ŝipo, kiu konstante 

svingiĝis sur la oceano, ĉu li estis italo, ĉu usonano? 

De kia nacieco li estis? Ĉu la nacieco de ĉi tiu 

"stranga" viro, kiu atestis la preterpasantajn pasaĝerojn 

kaj akompanis ilin per sia piano, estis la oceano aŭ la 

ŝipo?

1900 estis nek ŝipisto, nek pasia maristo! Kiel li 

klarigis al sia amiko Max, la trumpetisto, ĉe la fino de la 

filmo, li estas senpretenda, cinika homo, 

kiu ne zorgas pri mono kaj famo, kiu 

dediĉis sin al la senlimeco ene de la limoj 

de la 88klava piano. Lia tuta mondo estis 

ĉi tiu transatlantika ŝipo, kie li povis libere 

fari muzikon kaj konis preskaŭ ĉiun 

angulon de ĝi parkere, ŝipo, kies tuta nacio estis la ŝip

laboristoj, la anoj de la orkestro kaj la kapitano.

Ni vidas, ke ĉi tiu viro, kiu preskaŭ ne havis 

sekssperton, estas altirita de juna enmigrinta knabino 

sur la ŝipo, al kiu li ne povas doni sian registraĵon pro 

timemo. Tiu estis lia sola registraĵo (sur disko) de lia 

vivo, ankaŭ farita sur la ŝipo. Li sekrete vizitas la 

knabinon en ŝia dormejo iunokte kaj provas kisi ŝin 

dum ŝi estas dormanta. Kaj ĉi tiu "stranga" viro decidas 

sekvi ŝin al Novjorko. Unue li klarigas tion al Max, lia 

nura proksima amiko en vivo kaj la trumpetisto, kiun li  

admiras pro lia virtuozeco, kaj al la skipo de la ŝipo kaj 

al la kapitano. Ĉiuj brakumas kaj adiaŭas lin kiam venis 

la tago de disiĝo. Sed kio estas tio?! Jen unu el la plej 

gravaj scenoj de la filmo: Li malrapide malsupreniras la 

ŝtuparon kaj haltas en ĝia mezo. Kun tiuj senkonsciaj 

okuloj (Tim Roth estas tre talenta kaj sprita aktoro) li 

fiksrigardas al la malagrablaj, altaj nubskrapuloj de 

Novjorko. Ho, ne, tute ne! Ĉi tiu ne estas lia mondo. Li 

reiras al sia patrujo, al sia ŝipo. Returniĝo!

“Se vi havas bonan rakonton kaj iun, al kiu vi 

povas rakonti ĝin, vi ankoraŭ ne atingis vian finon.”

Iam li citis tion al Max. En la lasta sceno de la 

filmo, tiu citaĵo estas ripetita inter la ruinoj de la ŝipo, ia 

tragedia sceno. Max plenumas tiun promeson kaj 

rakontas pri tiu  naiva, mistera, sarkasma, natura, 

nehipokrita viro, unue al la vendisto de instrumentoj, 

kaj poste al la viroj de la firmao, kiuj realigos la 

detruadon kaj ruinigon de la ŝipo. Kaj kompreneble, li 

ĉiam rakontas tion al ni.

En ĉi tiu rakonto, la ĉefa afero estas la historio de 

1900, la geniulo, kiu naskiĝis en la komenco de la 

jarcentŝanĝo, kaj kies fono estas la lulilo, kiu estis iu 

citronkesto dum lia infaneco, kaj pli poste la ŝipo mem. 

Li estas homo, kiu allogas sed ankaŭ timigas nin, ĉar li 

estas homo, kiu kontraŭas niajn malsovaĝajn kaj 

enradikiĝintajn kutimojn. Ĉu oni povas nomi lin >>31



Turka Stelo  ●   novembro 20226

Mia nomo estas Ruĝo romano de Orhan Pamuk

7. MI NOMIĜAS NIGRO

iam mi metis miajn okulojn por la unua fojo sur 

ŝian infanon, mi tuj komprenis, kion mi dum 

longe kaj erare memoris pri la vizaĝo de 

Ŝekure. Ĝuste tiel, kiel la vizaĝo de Orhan ankaŭ ŝia 

vizaĝo estis maldika, kvankam ŝia mentono estis pli 

longa ol tio, kion mi memoris. Do, tiam la buŝo de mia 

amatino devus esti malpligranda kaj malplivasta ol mi 

supozis. Por dekduo da jaroj, vagante de urbo al urbo, 

mi volonte en mia memnso larĝigis la buŝon de Ŝekure 

kaj imagis, ke ŝiaj lipoj estis pli bonordaj, sed pli 

grandaj, karnaj kaj nerezisteblaj kiel brilaj ĉerizoj.

Se mi portus la portreton de Ŝekure, pentrita en la 

stilo de la italaj majstroj, mi ne sentus perdiĝon en la 

mezo de mia longa dekdujara vojaĝo, kiam mi apenaŭ 

ekpovis memori  la vizaĝon de mia amatino, kiun mi 

forlasis malantaŭ de mi. Ĉar se la vizaĝo de via 

amatino, kiun vi ilustris en via koro ankoraŭ postvivas, 

tiam la mondo ankoraŭ estas via hejmo.

Renkontiĝi kun la juna filo de Ŝekure, paroli kun li 

kaj rigardi lian vizaĝon de proksime kaj kisi lin, vekis en 

mi maltrankviliĝon propra je tiuj de minaculoj, murdistoj 

kaj pekuloj. Ia interna voĉo en mi urĝis min: "Eku, iru 

vidi ŝin, nun."

Dum iom da tempo mi parolis kun Eniŝteo, mi 

pensis forlasi lin kaj iri malfermi ĉiujn el la pordoj de la 

larĝa koridoro ĝis kiam mi trovos Ŝekure’n  mi kalkulis 

la nombron de pordoj per la angulo de miaj okuloj, kvin 

malhelaj pordoj estis en la koridoro, unu el kiuj 

kompreneble, estis tiu por la ŝtuparo. Sed mi restis for 

de mia amatino por dek du jaroj, ĉar mi 

malfermis mian koron al ŝi senkonsidere 

en malĝusta tempo. Do, mi atendis 

silente kaj ruze aŭskultante mian 

Eniŝteo’n kaj dume mi okulumis la 

objektojn,  kiujn Ŝekure tuŝis kaj la grandajn kusenojn 

sur kiujn ŝi sidis, kiu scias kiom da fojoj.

Li rakontis al mi, ke la sultano volis kompletigi la 

libron por la miljara datreveno de la Heĝiro ¹. Nia 

sultano, la mondprotektanto, volis montri,  ke en la 

mila jaro de la islama kalendaro Li kaj Lia ŝtato povus 

uzi la stilojn de la Frankoj tiel bone, kiel faris ili. Ĉar la 

sultano ankaŭ preparigis Libron de Festoj, ordonis la 

mastrajn miniaturistojn, pri kiuj Li sciis ke ili estis tre 

okupitaj, labori en siaj hejmoj kaj ne en la homamaso 

de la laborejo. Li kompreneble, ankaŭ sciis, ke ili ĉiuj 

regule kaj kaŝe estis vizitantaj mian Eniŝteo’n.

"Vi devas viziti la ĉefilustriston  majstron Osman," 

diris mia en Eniŝteo. "Oni diras, ke li blindiĝis, aliaj 

diras, ke li demenciĝis. Mi kredas, ke li ambaŭ estas 

blinda kaj demenca. "

Malgraŭ tio, ke mia Eniŝteo ne estis majstro en la 

arto de ilustrado kaj tio tute ne estis lia laborkampo, 

pretigi kaj kontroli la progreson de tia libro, 

kompreneble kun la permeso kaj kuraĝigo de la 

Sultano, estis fakte afero kiu streĉigis la rilatojn inter li 

kaj la maljuna majstro Osman.

Pensante pri mia infanaĝo, mi permesis mian 

atenton esti sorbita de la mebloj kaj objektoj de la 

domo. La bluan tapiŝon el Kula ² sur la planko, la 

kupran kruĉon, la pleton de kafo, la kupran sitelon, la 

delikatajn kafotasojn, kiuj venis el la fora ĉina lando tra 

Portugalio pri kiuj mia forpasinta onklino fanfaronis, mi 

ĉiujn memoris ekde antaŭ dudek jaroj. Ĉi tiuj aĵoj, kiel 

la malalta kurcpieda skribotablo inkrustita kun perloj, 

la breto por la turbanoj sur la muro, la ruĝa velura 

kuseno kies molecon mi ankoraŭ memoras tuj kiam mi 

ĝin tuŝis, estis el la domo en Aksaraj, kie mi pasis mian 

infanaĝon kune kun Ŝekure, kaj ili ankoraŭ portis iom 

da feliĉo kaj brileco el miaj tagoj kim mi pentris en tiu 

domo.

Pentrado kaj feliĉo. Mi ŝatus, ke miaj karaj 

legantoj, kiuj legas mian rakonton kaj mian malfeliĉon 

kun atentemo ĉiam memoru, ke tiuj du aferoj estas la 

estiĝo de mia mondo. Iam mi estis tre feliĉa ĉi tie inter 

libroj, pentraĵoj kaj kaligrafiaj penikoj.  Poste mi 

enamiĝis kaj estis forpelita el tiu paradizo. Dum mi 

estis en ekzilo pro amo, mi multe pensis, ke mi ŝuldis 

multon al Ŝekure kaj al mia amo por ŝi, kiuj ebligis min 

adaptiĝi optimisme al vivo kaj al la mondo. Kun 

infanaĝa senkulpeco kaj senhezito, ke mi ricevos 

K
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respondon je mia amo, mi estis tre optimisma kaj mi 

akceptis la mondon kun tiu optimismo kaj pensis, ke ĝi 

estis bona loko. La librojn, la tekstojn, kiujn mia Eniŝteo 

petis, ke mi legu, la lecionojn instruitaj en la religia 

lernejo, kaj la arton de ilustrado kaj pentrado, mi 

akceptis kun tia optimismo. La unuan kaj tre riĉan 

duonon de mia edukado, kiu estis tiel sunplena kaj 

gaja, mi ŝuldis al mia amo mi sentis por Ŝekure, sed mi 

ankaŭ ŝuldas miajn malfeliĉajn nigrajn sciojn, kiuj 

detruis ĝin, al mia rifuzo:  Dum la glacivarmaj noktoj, 

mia deziro malaperi kune kun la estingiĝanta fajro de la 

fajrujo en gastejaj ĉambroj, en miaj ripetiĝantaj sonĝoj, 

post amorado, vidi, ke mi kune kun la virino kiu kuŝis 

apud mi estis saltantaj en dezertan abismon,  kaj la 

ideo: “mi estas iu, kiu valoras nenio” estas heredaĵoj al 

mi de Ŝekure.  

"Ĉu vi scias," diris mia Eniŝteo post longe, "ke 

post la morto nia animo povas renkontiĝi en ĉi tiu 

mondo kun la animoj de tiuj, kiuj pace dormas en siaj 

litoj?"

“Ne mi ne sciis tion.”

"Estas longa vojaĝo post morto, do mi ne timas 

morton pro tio. Sed mi timas, ke mi eble mortos antaŭ 

ol mi finpretigos la libron de nia Sultano "

Kvankam parto de mia menso trovis min pli forta, 

pli racia kaj pli fidinda ol mia Eniŝteo, la alian parton de 

mia menso okupis la altan koston de la kaftano mi 

aĉetis por li, kiu ne permesis min edziĝi kun sia filino 

antaŭ dek jarojn, kaj al la brodita selo kun la arĝent

ornamita jungilaro de mia ĉevalo en la stalo, kiun mi 

surrajdos baldaŭ post mi malsupreniros la ŝtuparon.

Mi promesis al li, ke mi sciigos al li ĉion, kion mi 

lernos dum miaj vzitoj al la diversaj ilustristoj. Mi kisis 

lian manon, mi malsupreniris la ŝtuparon, eliris en la 

korton, sentis la malvarmecon de la neĝo kaj akceptis 

la fakton, ke mi nek estis infano, nek maljuna viro: Mi 

sentis la mondon kun ĝojo sur mia haŭto. Dum mi 

fermis la pordon de la stalo blovis venteto. La ĉevalon, 

kiun mi kondukis el la stalo al la korto ektremis kune 

kun mi; ŝajne ĉiuj ĝiaj fortaj vejnaj kruroj, ĝia 

senpacienco, kaj ĝia neregebla obstineco, estis miaj. 

Tuj kiam ni eliris sur  la straton, kaj mi volis rapide 

surrajdi mian ĉevalon kaj malaperi tra la mallarĝa vojo, 

kiel fabela rajdanto, kiu neniam revenus denove al ĉi 

tiu loko, iu grandega virino, juda, vestita rozkolore, kaj 

portanta teksan pakon, aperis el nenie kaj alparolis 

min. Ŝi estis tiel granda kaj larĝa, ŝajne kiel ŝranko.  

Sed ŝi estis vigla, impresa, kaj eĉ koketa.

"Mia brava viro, mia juna heroo, mi vidas, ke vi 

vere estas bela, ĝuste tiel, kiel homoj diras pri vi," ŝi 

diris. "Ĉu vi estas edziniĝinta, aŭ fraŭlo,  ĉu vi ŝatus 

aĉeti silkan poŝtukon por via sekreta amantino? Mi 

estas Ester ³la ĉefa kolportisto de delikataj ŝtofoj en 

Istanbulo."

“Ne.”

“Ruĝa zonon el silko?”

“Ne.”

"Ne daŭru nei min tiel muzikvoĉe!  Ĉu  kuraĝa 

viro, kiel vi ne havas fianĉinon aŭ sekretan amantinon? 

Kiu scias, kiom da larmokulaj junulinoj brulas kun 

sopiro al vi? "

Ŝia korpo subite longiĝis, kiel la svelta formo de 

akrobato kaj ŝi kliniĝis al mi kun miriga eleganta gesto. 

Samtempe, kun la lerteco de magiisto, kiu ekaperigas 

objektojn el nenie, ŝi ekaperigis leteron en sia mano. 

Mi ĝin rapide ekkaptis ĝin, kaj kvazaŭ mi estus trejnita 

je tiu momento jam de jaroj, mi haste kaj arte metis ĝin 

en mian zonon. Estis dika letero kaj havis la sentos de 

fajro en mia zono kontraŭ la malvarmeco de mia haŭto 

inter mia talio kaj ventro.

"Surĉevaliĝu kaj rajdu amble," diris Ester la 

kolportisto de vestaĵoj. "Turnu dekstren ĉe la angulo, 

sekvu la kurbon de la muro sen deflankiĝi, sed kiam vi 

atingos la granatarbon, turnu vin kaj rigardu la domon 

vi ĵus forlasis, rigardu al la fenestro en la dekstra."

Ŝi daŭrigis sian vojon kaj subite malaperis. Mi 

surĉevaliĝis, sed ĵuste tiel, kiel novulo farus por la unua 

fojo. Mia koro batis kurante, mia menso kaptiĝis en 

agiteco, miaj manoj forgesis, kiel teni la jungilaron, sed 

kiam mi firme premis miajn krurojn al la korpo de la 

ĉevalo, prudento kaj lerteco prenis la kontrolon de mia 

ĉevalo kaj mi mem, kaj kiel Ester instrukciis, mia saĝa 

ĉevalo promenis amble kaj ni turniĝis al la dekstra 

strato, tre ĝuste!

Mi eble ĝuste tiam sentis, ke mi vere estis 

belaspekta. Kiel en la fabeloj kun feinoj, de malantaŭ 

ĉiu ŝutro kaj krado ⁴ de fenestro, unu virino de najbaro 

estis rigardanta al mi kaj mi sentis min bruligantan 

denove kun tiu sama fajro, kiu min iam konsumis.  Ĉu 

tiu estis mia deziro? Ĉu mi estis revenanta al la 

malsano de kiu mi suferis dum tiom da jaroj? La suno 

subite ekbrilis kaj surprizis min.

Kie estis la granatarbo? Ĉu tiu maldika, 

melankolia arbo ĉi tie? Jes! Mi turnis iomete dekstren 

sur mia selo. Mi vidis la fenestron malantaŭ la 

granatarbo, sed estis neniu tie. Tiu sorĉistino Ester 

trompis min!

Ĝuste tiam la ŝutroj de la fenestro, kiuj estis 

kovritaj per glacioj malfermiĝis ekblovante kaj tie en la 

kadro de la fenestro kiu ekbrilis pro la suno mi vidis tiun 

belan vizaĝon inter la neĝkovritaj branĉoj post dek du 

jaroj. Ĉu mia nigra okula amatino rigardis min aŭ iun 

alian preter mi? Ĉu ŝi estis malgaja aŭ ridetanta, aŭ ŝi 

estis ridetanta kun malĝojo, mi ne komprenis. Mia 

malsaĝa ĉevalo, ne iru kiel mia koro, malrapidiĝu! Sed 

mi senzorge returnis sur mia selo kaj rigardis ŝin 
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ĝisfine kun sopiro, ĝis tiam, ke ŝia bela malgrasa kaj 

eleganta vizaĝo malaperis malantaŭ la blankaj 

branĉoj. 

Multe poste, post mi malfermis ŝian leteron kaj 

vidis la ilustraĵon en ĝi, mi pensis, ke mi, sur la ĉevalo, 

kaj ŝi, ĉe la fenestro, similis je tiu momento, kiam 

Husrev venis al sub la fenestro de Ŝirin. Ia bildo, kiun 

oni iliustris mil fojojn, nur ke en nia kazo estis ankaŭ tiu 

melankolia granatarbo inter ni. Mi brulis kun tia amo, 

kiu estis priskribita en tiuj libroj, kiujn ni iam, tiom multe 

rigardis, alte taksis kaj adoris. 

_____

¹ “Heĝiro”  fuĝo de Mahometo el Mekko al Medino (15

an de julio 622 p.K.)

² “Kula” urbo en la egea regiono de Turkio, kiu havas 

specialan stilon de tapiŝoj.

³ “Ester” juda virina nomo

⁴ “krado” en tiuj jaroj la fenestroj krom la kurtenoj, 

ankaŭ estis kovritaj per lignaj kradoj el la ekstero por 

malhelpi homojn vidi la internon de la domo.

(daŭrigota)

tradukis Vasil Kadifeli el Turkio

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

tradukis kaj sendis
Antanas Vaitkevičius el Litovio

19. Stranga trovitaĵo

is la sunleviĝo Fazeolino, Pizo kaj Glano sufiĉe 

malproksimiĝis de la urbo de kurbnazuloj. Kun 

ĉiu paŝo ili malpli pensis pri danĝeroj kaj la 

leviĝinta Suno tiel gaje ilin humorigis, ke ili eĉ ekkantis.

Subite ili ekvidis ion kuŝantan kaj terure 

ĝemantan.

 Verŝajne ĉi tie estas insido,  diris Pizo.

 Mi tiel ne pensas,  respondis Glano kaj 

deĉevaliĝinte, singarde iris por inspekti.

Mezvoje, kovrita per polvo, apenaŭ viva, 

turniĝadis Lento. Li estis sufiĉe multe maĉita, batita 

kun ligitaj manoj kaj piedoj.

 Ho, mi mortos,  kriegis li kvazaŭ ne per sia 

propra voĉo. – Ho, kiel li min bategis! Karaj fraĉjoj, mi 

ne eltenos! – ĝemis la mizerulo.

Glano prenis lin permane, kuŝigis apudvoje, 

purigis lin de polvo kaj malferminte ladbotelon, donis 

kelkajn glutojn da akvo. Fazeolino tuj bandaĝis liajn 

batitajn flankojn. Sed Lento ne ĉesis kriegi. Iam li 

kriegis tiel forte, ke oni devis ŝtopi la orelojn.

 Ĉesu la kriegon kaj diru, kiel vi aperis ĉi tie,  

demandis Pizo.

 Mi fuĝis... Mikrotoj kuratingis min... Batis min, 

kunligis kaj metis min mezvojen... Batu min morte, sed 

ne lasu min...

La amikoj ekpensiĝis. Ĉu eblas, ke mikrotoj estas 

kursuperintaj ilin? Krome, kio estas farenda kun la 

vundita Lento: estas nur du ĉevaloj kaj la fuĝantoj jam 

estas kvar.

 He, Lenteto, ĉu antaŭ longe ĉi tie estis mikrotoj?

 Mi ne memoras, ili mian tutan menson elbatigis. 

Veee!

 He, estu ĉio laŭ cirkonstancoj, ni prenos vin, sed 

obeu nin.

La kverkido sidigis Lenteton sur sian ĉevalon kaj 

mem kuris kroĉiĝinte al la piedingo. Pizo 

sekvis lian ekzemplon kaj sammaniere 

ruliĝis malantaŭe. Tuj Rapiduleto 

kuratingis sian amikon, turnis lin flanken 

kaj montris peceton da bandaĝo.

 Kial vi montras ĝin al mi?

 Via malsanulo jam trian fojon forĵetas po tian 

peceton. Ŝajnas al mi, ke li postlasas signojn al iu ajn.

Aŭdinte ilian interparolon, Lento ekĝemis eĉ pli 

forte:

 Ne rapidu, ne flugu, kvazaŭ portataj de vento, mi 

estas ege skuata.

 Ne plaĉas al mi tiu tipulo,  ne cedis Pizo. – Vi 

nur aŭskultu, kiel li kriegas, kvazaŭ buĉata. Estas klare, 

ke li simulas.

 Ĉu eblas, ke li mem tiel sin beligis? – dubis 

Glano.

 Ni singardu pri li, eble li estas unu el la sekretaj 

spionoj.

 Bagatelaĵo,  decidis Kverkido,  estas dolore, do 

li krias. Fraĉjo, videblas ke vi naskiĝis en la Lando de 

Malvirtoj,  mokis li la amikon kaj aldonis instruaĵon:  

Obeante vin, ni tuj eksuspektos sin mem.

 Nu, faru laŭ sia volo,  suspiris Pizo. – Perfiduloj, 

ne nur en la Lando de Malvirtoj naskintaj, estas 

trompataj.

 Kia vi estas kolera, Pizeto,  diris Fazeolino. – Ja 

li estis batita kiel pomo de mikrotoj.

Rapiduleto daŭre iris silente, sed li konstante 

okulumis Lenton. Ĉirkaŭ meztago la kompanieto 

malsupreniĝis de kruta monteto kaj trafis sin ĉe 

grandega lago.

 Ni perdis vojon,  ektimegis Glano. – Alrajdante 

mi ĝin ne vidis.

Tuj post tiuj vortoj sur la ponteto aperis polvo.

 Insido. Ni estas persekutataj! – ekkriis Pizo kaj 

elseligis Lenton:  Tio estas via laboraĉo!

Ĝ
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Glano ne hezitis. Li serĉis akran rompitaĵon de 

konko, forkapigis sian bireton, metis en ĝin la skribilojn 

kaj ĵetis sin en la akvon. Naĝinte al la folio de lilio, li 

subakviĝis, rompis la tigon kaj alflosigis al la bordo 

pretan floson. El kurbiĝinta folio de alno li faris velon, el 

kalamo – direktilon kaj, sidiginte la amikojn, forbordiĝis.

Apenaŭ vento portis ilin kelkajn spanojn, sur la 

borda deklivo aperis aro de mikrotoj.

 Haltu! Tia estas la ordono de Putoro!

 Atingu nin, se vi ne timas droni,  mokis ilin 

Glano.

 Vi atendu kaj ni kvitiĝos kun vi.

 Nur ne forgesu algluigi la moveblajn nazojn el 

Marso! – ne postrestis ŝuldiĝinta ankaŭ Pizeto.

La mikrotoj kaŭzis teruran bruegon: ili ĵetadis 

ŝtonojn, celĵetadis milithakilojn, tamen nenio efikis, ĉar 

neniu el ili scipovis naĝi kaj ankaŭ timis malsekiĝi. 

Aŭdinte la bruon, el kaverno grimpis maljuna akva 

Rato. Li laboris kiel pramisto.

  Kio ĝenas mian dormon? – li demandis.

 Per la nomo de la plej brava kaj prudenta 

militestro, komandanto de la ĉefurbo, estonta Leono 

Leonego, mi ordonas haltigi ilin,  kriis la ĉefa mikroto. 

Sed ĝis li finis nomi ĉiujn virtojn kaj meritojn de Putoro, 

la maljuna pramisto redormiĝis. Ĝis la mikrotoj vekis 

lin, la vento blovante al la velo, portis la floson en la 

malproksimon de la lago.

La akva Rato postnaĝis la fuĝintojn kaj alnaĝinte 

kaptis la randon de la folio. Li preskaŭ renversigis la 

floson.

 Kial ili krias, kial ili ĵetadas ŝtonojn en akvon? – 

demandis li. – Mi ne sufiĉe bone aŭdas, ĉar akvo 

ŝtopis miajn orelojn.

 Ni ankaŭ ne scias. Naĝu kaj demandu ilin mem. 

Ni nur aŭdis, ke Putoro deziras banejon ĉi tie.

 Ĉu li deziras elĉerpi la lagon?

 Vi devos lian dorson frotlavi.

 Mi estas pro nenio arestinda.

 Pro io,  ridis la amikoj.

 Nenion ili vidis,  la akva Rato turnis siajn grizajn 

lipharojn, kaj verŝajne decidinte, ke mikrotoj ne estas 

kontaktindaj, naĝis laŭ sia volo kaj la fuĝantoj – laŭ sia.

Baldaŭ vento albordigis la floson. La fuĝantoj 

liberigis ĉevaletojn por sin paŝti, kaj ili mem ekserĉis 

ian manĝaĵon. Promenante ili ekvidis, ke ili albordiĝis al 

iu insuleto plenkreskinta nur per herboj kaj arbustoj, 

kies unu bordo estis ebena kaj la alia tre kruta kaj 

rokoza.

 Ni ne eltenos ĉi tie longe,  ekploretis Lento.

 Vi povas reveni, la floso estas en la sama loko,  

ekkoleris Glano kaj grimpis la pinton de saliko por 

rondrigardi. Sur la nebuloza bordo de la lago mikrotoj 

konstruadis floson: ili hakadis arbojn, portis ilin al la 

akvo kaj kunligadis ilin.

 Kion ni faros? – malsupreniĝinte li demandis 

Pizon.

 Ni luktos,  respondis tiu. – Eble tiam aperos 

ankaŭ Pasero, eble Kverko sendos ian sciigon. – 

Rapiduleto ĉirkaŭrigardis, kaj spertinte, ke Fazeolino 

ne aŭdas, li aldonis:  Vi nur diru al tiu Pasereto, ke mi 

ne estas ia ordinara Pizo. Alivorte, mi ne estas 

bekmanĝebla.

La amikoj kolektis amasojn da ŝtonoj, branĉoj, 

sekaj herboj kaj konstruis barilojn. Mikrotoj ankaŭ ne 

dormis. Kunliginte floson, ili supreniris ĝin, kaj 

kuraĝigante sin per krioj, ekremis al la insulo. La amikoj 

ekbruligis la branĉojn kaj herbojn per fajrilo. La fumo 

iritis la okulojn de la atakantoj, la ŝtonoj forflosigadis 

ilin. Vento portis ilian floson flanken. La unua atako 

estis kontraŭstarita.

Mallumiĝis. La amikoj ĝis la malfrua nokto ordigis 

la fortikaĵojn, kolektis ŝtonojn kaj nur frumatene, lasinte 

Lenton gardi, kunsidis por konsiliĝi.

 La floso estas naviginda al la rokoj kaj sub la 

mallumo ni devas fuĝi al la alia flanko de la lago,  diris 

Glano.

 Mi konsentas, tamen la vento ŝanĝis la direkton 

kaj nun blovas al la insulo,  admonis sian amikon Pizo. 

– Krome, kiel Pasero sidiĝos sur tia eta flosaĵo. Ne, ni 

devas atendi.

Dum ilia interparolo sur iliaj kapoj io zumis kaj, 

lumante per lanterno, surgrundiĝis.

 Ĉi tie ree estas mi,  salutis ĉiujn Lampiro. Mi 

transdonas bondezirojn de Kverko. Li petis la 

preterflugantajn hirundojn, ke tiuj urĝe sciigu Paseron. 

Vi devas prepari interkonsentitajn signojn: nokte bruligu 

tri fajrojn, kaj tage kunmetu tri rondojn el ŝtonoj.

 Ĉu la hirundoj mem ne povis? – silente, tre 

silente Glano demandis Lampiron.

 Ili povis,  respondis tiu,  tamen ili sentas 

koleron al vi. Antaŭ ia tempo vi modligis kaj preskaŭ 

mortigis ilin.

Lampiro forflugis kaj Kverkido, preskaŭ plorante 

pensis ke estas ege malvirte tiel longe havi koleron en 

sia koro pro la sola kaŭzo, ke iam li ekdeziris stulte 

petoli. Nenio estis farenda: li mem estis kulpa. Ĉu li 

povis tiam pensi, ke li mem trafos sin en tia malfeliĉo.

Dormiginte la amikojn, Glano saltis sur la floso, kaptis 

la kalaman direktilon, kaj naviginte la lilian folion al la 

rokoza bordo, lasis ĝin en malgranda golfeto. Kaj li 

mem, grimpante sur rokoj, revenis kaj pro grandega 

laciĝo, profunde ekdormis.

(daŭrigota) 
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"La aventuroj de Glano en la Lando de 

Malvirtoj” estas libro de litova verkisto 

Vytautas Petkeviĉius (1930 – 2008). Li 

estas sufiĉe konata kaj precipe fama pro 

siaj porinfanaj kreaĵoj.

tradukis kaj sendis Antanas Vaitkeviĉius el Litovio

La ŝajna perfido humuraĵo de Laimundas Abromas el Litovio

ost laboro mi ŝatas viziti bierejon por trinki iom 

da biero kaj ripozeti. Apenaŭ mi eksidis ĉe la 

tablon, gustumis la malvarman bieron kaj 

manĝetis fromaĝon, kiam la bierejon eniris mia 

samklubano Dominiko. Supren levis li la ostecan 

manon. Komprenu „saluton“. Li aĉetis bokalon da biero 

kaj eksidis apude. Li estas viro pli aĝa ol 50, 

malagrable aspekta, kun la homoj komuniki ne 

scipovanta, kun eraroj parolanta Esperanton.

– Hej, amiko, mi salutas vin ! – li ĵetis al mi.

– Saluton, Dominiko. Mi jam delonge ne vidis vin, 

– respondis mi.

Ni eksilentis... Ĉar tiumomente mi certe ne 

sukcesis ion pripensi, pri kio ni povu interparoli. Mi 

ĉiam sentas min iom ĝenata, kiam mi estas devigata 

kun iu rilati. Kaj malofte mi trovas temon, pri kiu mi 

povu babilaĉi.

– Por Esperanto mi ne estas bezonata, – 

komencis Dominiko.

– Finu vi! Ni, esperantistoj, ankoraŭ ne perdis la 

interrilatojn de la homo al homo... Jen estas nia 

forteco! Kaj kiaj estas perspektivoj! – mi volis subteni la 

samideanon.

– Do, Esperanto estas plena sensencaĵo kaj al 

litovoj ĝi ne akcepteblas esence! – koleris li..

– Nu vi sakrilegias, Dominiko. Do kion vi volas, ĉu 

rifuzi Esperanton? – malfermis mi la buŝon.

– Nu jes. Se ni ne venkos Esperanton, ĝi 

supervenkos nin, – plue daŭrigis Dominiko. 

– Kaj kiel vi tion faros? – ekinteresiĝis mi. – Ĉar 

Esperanto estas tiom potenca.

– Esperanton necesas malpermesi, forskrapi el la 

memoro de la homoj, forgesi kiel malagrablan sonĝon, 

reverki ekciklopediojn. Esperanto forestas, kaj neniam 

plu estos, – furiozis li.

– Imprese..., – la intereso kaptis min.

– Kaj tio ĉi estas ankoraŭ ne ĉio! Esperanto estas 

la ilo de internacia kosmopolitismo kaj komerca 

tutmondiĝo. Esperanto postulas grandegajn 

investaĵojn. Al diablo tiun Esperanton !, – ne sin tenis li.

– Ni devas ion fari, – diris Dominiko, gustumante 

el la bokalo bieron. – Ni ne bezonas facilajn kaj 

hazardajn venkojn! Nia vojo, nia celo, nia celobjekto 

estas malfacile atingeblaj.

– Brave! – ekkriis mi emociiĝinte.

– Bone vi diris. Ni metas antaŭ ni pli 

altajn celojn, ni devas ĉiufoje forte eksalti, 

– daŭrigis li.

– Naskinta por flugi, rampi surtere 

ne povas! – kronis mi la paroladon de 

Dominiko kaj supren levis la bokalon.

– Mi vidas, ke ne plaĉas al vi tio, kion mi diris pri 

Esperanto. Mi vidas, kiel vi grimacas, – ne ĉesis paroli 

Dominiko. – Pro tio, ke vi alkutimiĝis akcepti 

Esperanton tia, kia ĝi estas. Kaj ĝin ne kritiki. Ne priridi 

ĝin. Sed tiuj, kiuj kritikas, estas ne tolerataj. Tio estas 

nia vidpunkto.

– Diru al mi, Dominiko, mi petas, pro kio vi diras 

„ni devas“, „ni faros“, „ni postulos“, „nia vojo“, „nia 

celo“? Ĉu vi estas multnombraj? Kiom da vi nombras? 

– nervozinte kontraŭatakis mi.

– Nu... verdire nun mi estas sola, – iom 

cerbuminte respondis Dominiko. – Tamen baldaŭ ni 

estos multnombraj. Ĉu vi komprenas! – ekkriis 

Dominiko. – Mi nervoziĝas! Mi ne scias, kio okazas kun 

mi.

Dominiko eksentis tro multe dirinta kaj provizore 

eksilentis. Ĉimomente li malamis sin pli ol iun ajn alian.

– Vi nek vin gardas, nek aliajn kompatas. Ĉu vi 

ĉiam tiel kondutas? – post la certa paŭzo demandis mi 

kaj gustumis bieron, manĝetis fromaĝon.

– Eble mi eraras, tamen mi sentas min trompita, – 

maltrankviliĝis Dominiko plue.

– Kion signifas tio? – scivolis mi. – Vi diras unu, 

enkape vi havas ion alian. Ezopa parolado. La skribado 

inter la linioj. La perfido – kiel normo. Kian la impreson 

vi faras al venanta, nova kaj impeta generacio? Do jen, 

mi povas viajn vortojn bildece ilustri: „Ne maltrankviliĝu, 

ĉio finiĝos malbone“. Ĉu? –ne ĉesis mi kaj sincere 

ekridis – ĥa, ĥa, ĥa! Tio ne estas serioza... Kio okazis 

Dominiko?

– Dum multaj jaroj mi estas esperantisto, vizitadas 

klubajn kunvenojn, – komencis Dominiko. – Mi 

plenumas diversajn taskojn, helpas al aktivuloj. Tamen 

neniu konsideras min serioze. Neniu proponas al mi 

iun gvidan postenon. Neniu volas kun mi interrilati, 

amikiĝi, fotiĝi, komunikiĝi. Mi havas rajton nur 

samopinii, sed neniam konsili... La fino! Sufiĉas al mi, – 

P
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mansvingis Dominiko kaj ektrinkis bieron.

Mi ne ĉion komprenis, tamen estis io nova kaj 

interesa. Al mi ŝajnis, ke la homo estas malsaĝa, kiu 

ne komprenas kion li posedas. Ĉu oni rajtas diri al la 

homo, “Vi estas senespera“? Kaj kio estas mi, ke mi 

tiel juĝas?

– Neniam plu vi diru tion! Ĉu vi komprenas, 

Dominiko? – kolere mi eldiris tra la dentoj.– Pro kio vi 

volas iĝi kluba prezidanto?

Li tute ruĝiĝis, eĉ la varmo surverŝis la vizaĝon de 

Dominiko. Neniam li pensis pri tiu posteno. Sed nun... 

Li mem iĝis scivolema. Pro kio? Ĉu li bezonas tion? 

Tian respondecon? Ĉu li kapablos? Post longa 

pensado, cerbumado, Dominiko decidis:

– Vi sciu, mi jam ne plu volas iĝi prezidanto... 

Sufiĉas al mi. Vi pravas.

– Do, ni leviĝu? – demandis mi.

Ni fintrinkis bieron kaj forlasis la bierejon.

verkis kaj sendis Laimundas Abromas el Litovio

Koko kaj Kukolo fabloj de Ivan Andrejevich Krilov (17691844) Rusio

"Vi kantas, mia Kok', tre laŭte kaj solide!"

Kaj vi, Kukoloĉarmulin',

Belkantas flue, malrapide:

Neniu en arbar' en kant' similas vin!"

"Mi aŭdus vin, amiko, vivon tutan."

"Kaj kiam vi, Kukolo, eksilentas,

Aŭskulti vin denove mi atentas,

Belkanton vian kvazaŭ flutan…

De kie venas tia voĉo?

Kun milda tono, pura, sen riproĉo!…

Ne grandas via kresk', sed estas vi surpriza,

En kanto cedas vin, sendube, najtingal'!

"Mi dankas vin, sed certe en real'

Per kant' superas vi al birdo paradiza.

Atestas tion tute la publik'."

Jen diras la paser':" Amikoj de muzik'!

Vi laŭdas vin tre dolĉe kaj kun flat',

Sed malgraŭ via laŭd' malbonas la kantad'!»

Do kial per la belparol'

La Kokon laŭdas la Kukol'?

Ĉar estas Kok' en sama rol'.

verkis 

Ivan Andrejevich 

Krilov 

(17691844) 

Rusio

tradukis 

Sergej Grigorjeviĉ 

Rublov 

(19011979) 

Ukrainio

el la literaturaj paĝoj de
Monda Asembleo Socia (MAS)

tradukis Vilhelmo Lutermano el Kubo

Boto Ŝtraŭso 1: Pri amo

Historioj kaj maloj

Fabeloj pri viro kaj virino

Amakcidentoj

La unika kaj la dua

Tiel la trompito devas do konsoli ŝin: sur ŝtupo ĉe 

la rivero ili sidas ambaŭ kaj li metas la brakon ĉirkaŭ la 

singultanta virino, kiu ricevis la adiaŭon de iu alia.

Ne eblas. Ĉio ne eblas. Tiel ne kaj tiel ne. Nun la 

malfeliĉo atingis ĉiujn tri. La bonaniman viron, la 

maltrankvilan virinon, la interne disŝiritan amaton. La 

bonulo ne rericevas la maltrankvilulinon, same kiel la 

disŝirito neniam decidiĝos por ŝi. Ĉi tie finiĝas la 

historio de du interplektitaj ambataloj  en mallarĝa, 

dezerta nenieslando. Ĉiu forpelita el la 

regno de la alia. La fino estas ruĝa 

kapdoloro, larmoj de verŝita konscio, pala 

galŝlimo surplanke. Nur inflamo, nur 

premita eligo4. Perditaj manoj sur la sino, 

kiuj kripliĝas al etaj infanpugnoj, spasme 

ĉirkaŭ malseka buleto da tuko. La bonulo, tiel kompata 

kaj malhelpata en sia konsolo sen solvo kaj promeso  

li nun, nur por helpi ŝin, farus eĉ la plej maldignan 

paŝon, iri al tiu alia, kiu ne plu volas, kaj vidi, ĉu inter li 

kaj lia unika tamen estus io por pacigi aŭ revoki. Pli 

profunde ol la trompo nun doloras al li, ke fremdulo 

povis tiom dolorigi ŝin.

Li komprenas per neniu siaj sensoj, ke alia viro, 

kiu ajn, povas deturni sin de tiu ĉi virino nur pro sia 

propra libereco. Ŝi estas lia edzino, ŝi estis tia de longa 

tempo kaj tia ŝi restos ĉiam. Al la alia tamen ŝi sufiĉis 

por mallonga, serioza aventuro. Li spertis ŝian plej 

belan belon ene de semajnoj, malmultaj monatoj; la 
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saman plejbelon, kiun la edzo atingis nur dum la daŭro 

de la jaroj. Kiel virino povas al tiom malsama sperto 

aperi sam bela kaj bona? Sed eble ŝi volis por la alia 

vere fariĝi la sama, kia ŝi tiel longe estis por li. Sed tiu 

ne volis ŝin tia, volis vidi nur ŝian komencon, ŝian 

radiantan debuton. Al la bonulo tio ŝajnas kiel unusola 

komuna delikto, kies plej gravan kulpon tamen portas 

li: ke li ne foriris, sed restis, por ĉion silente toleri. Tiu 

nenifara, tolera potenco, ĉe kiu amo kiel ameto 

disrompiĝis.

De la fino eliras tri vojoj, ĉiu aparte kaj en diversa 

direkto. Pli ol rompita postvivado ne ekzistos por ŝi kaj 

por li, kaj neniam iliaj fortoj sufiĉos por unu solan, por 

tiu neniualia. Tiu fino alportas do ankaŭ la frakason de 

aminfaneco, kun ĝia ĉiodeziro kaj ĝia emego 

ĉirkaŭpreni la absoluton.

La bonulo iam havos duan edzecon. Kaj la 

maltrankvilulino pli aŭ malpli frue ankaŭ. La 'dua' tiam 

estos ankaŭ io dua. Sed tiu, stranga potenco, disigas 

la unikan tute milde kaj nerimarkeble, sen tamen 

anstataŭi ĝin; malproksimigas ĝin iom post iom, ĝis oni 

povas rideti pri ĝi kaj iomete ĝeni sin prie. La pinto 

same kiel la abismo fariĝas nebulaj kaj iomete 

neklarigeblaj; por la moderita, savita sento ne plu 

mezureblaj: tiuj horoj, tagoj de kompleta neniiĝo, de 

absoluta senelireco. Estis la infero!, tion oni ankoraŭ 

diras kaj apenaŭ plu sentas.

La mortiga torturo postlasas nun honteton  ke oni 

povis tiom forgesi sin! La majstrita finto disfalas rapide. 

Nur por la disŝirito, kiu neniun vere volas, la fino ne 

malaperas, ĉar li konstante renovigas ĝin. Neniam 

koninte la unikan, li ankaŭ ĉe la modeste dua neniam 

trankviliĝas. Li tenas la ĉiam samajn mallongajn 

pintojn, kvankam kun la jaroj iom pene.

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

Strauss5.html#La_unika_kaj_la_dua

Tago kaj nokto

Tiu viro, kiu en la vintro permesas al si mallongan 

ripozon en hoteleto ĉe la belga marbordo, ricevas la 

ĉambron apud paro, kiu nokton post nokto ĝuas unu la 

alian. Sed kiam li vidas ambaŭ matene ĉe la 

matenmanĝo, li ne komprenas: ŝi, kiu per la longa 

ungo gratas manĝorestojn el la interdentoj; li, kiu legas 

la gazeton super la kafo. Eĉ ne vorto inter ili, nur 

plumba indiferento. Sed nokte ĉiam la altstilaj5 sonoj, 

jubilado apude, kvazaŭ du miraklofarantoj laŭdus sin 

reciproke.

 

Tiuj du homoj tage, en sia perfekta mutado, 

envere neniodira, ŝajnas malfermi la buŝon nur por 

voki sin en la nokto. Ekde la mateno ilia amo ŝajnas 

ekstreme fragila, kaj se ĝi nokte estas tiel nesatigebla, 

tiam ankaŭ pro tio, ĉar ĝi en la braĝo, kiu devas forĝi 

ĝin, ĉiufoje fandiĝas. Tiu sizifa ĝojo perdigis aŭ svenigis 

al ili ĉion alian, la intereson de unu por la alia, la 

viglecon, eĉ la belecon. Ili estas la tagaj stultuloj, la 

noktaj entuziasmuloj.

Tamen evidentiĝas ...

Iumatene la gasto el la unulita ĉambro kaj la 

apudĉambra virino okaze interparolas. Oni interŝanĝas 

bagatelaĵojn, detaligas la mankohavan servadon en la 

vintre dezerta banhotelo. Li konatiĝas ankaŭ kun la 

viro, kiu havas nun absolute nenion interesan. Iun plian 

matenon tiu ne sidas plu kun ŝi ĉe la matenmanĝo. Por 

li manĝilaro ne estas plu metita. La virino sola sur sia 

sama seĝo, kontraŭ la fremdulo nun ne plu ŝirmata kaj 

nun bone videbla, nenia spuro de la lasta nokto sur ŝia 

vizaĝo. "Nu, kion belan vi planis por hodiaŭ?" 

demandas la trolacigita solulo, ĉe kiu oni intertempe 

vidas la dormmalhelpojn pli ol ĉe iliaj kaŭzintoj. (Kiel do 

kaj ĉe kiu li plendus pro la ĝenoj, kiujn li mem sentis pli 

sanktaj ol sian delikatan dormon?)

"Aĥ, necesas fari kelkajn aĉetojn en la urbo. Kaj 

posttagmeze  mi ankaŭ faros ion."

"Ĉu via kunulo eble forvojaĝis?"

"Jes. Ĝuste."

"Li eble havas iajn komercajn taskojn? Li rakontis 

al mi pri liaj misaventuroj kun la Brusela 

administracio ..."

"Mi scias nenion. Ni renkontiĝis nur hazarde dum 

la vojaĝo ĉi tien."

Kion povas signifi tio? La solvojaĝanto sentas 

varmegon kaj froston en la dorso. Aventuro, palpeble 

proksima, ruĝigas liajn orelojn.

Turmenta silento apude dum la sekva nokto. 

Morta silento.

Ĉu ŝi dormas aŭ maldormas? Ĉu ŝi eĉ atendas?

Sekvamatene li proponas al ŝi entrepreni 

komunan ekskurson. Ili vizitas en Bruĝo la Memling

domon. La virino ŝajnas enui antaŭ la majtroverkoj, ŝi 

efikas distrita kaj indiferenta, li ne rimarkas ĝin. Li estas 

ĉirkaŭvolvita de la antaŭsento de ŝia korpo, kiu paŝas 

tagsobre ĉe lia flanko, kaj sentas jam, kiel ĝi batas por 

li, aŭdas, kiel ŝi vokas lin. Li vidas sin jam alveninte 

apuden.

Tamen, ĝis tien li ne venas. Ŝi ne pensas pri tio. 

Eĉ sonĝe ŝi ne pensus pri li. Kaj tiel ankaŭ restas. Ĉe li 

nur pensoj pri ŝi, ĉe ŝi eĉ ne unu pri li. Tiel ili 

ekskursas, tiel ili endormiĝas, ĉiu apude.

'Ke ĉio devas turniĝi al turmento por mi!' li pensas. 

http://vlutermano.free.fr/Strauss5.html#La_unika_kaj_la_dua
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Sed ŝi kondutas tage kun li tute same kiel kun la alia. 

Nenia diferenco, rigardate deekstere. Ŝi ne faras ion 

por forvojaĝi, ŝi ne faras ion por eviti la ĉiutagajn 

rendevuojn kun li, por ĉesigi la bagatelan societon, 

kiun ili ofertas al si reciproke. 'Tute same la jubilado 

povintus trafi ŝin kaj min!' Sed li refoje tro malfruis por 

la hazardo.

Ili sidas matene ĉe la matenmanĝo. Li legas la 

gazeton. Ŝi pikadas en la dentoj. Ili sidas nun ankaŭ ĉe 

la sama tablo.

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

Strauss5.html#Tago_kaj_nokto

_

____
1 Botho STRAUSS (naskiĝis 

la 2an de decembro, 1944 en 

Naumburg) estas germana 

aŭtoro de rakontoj, romanoj, 

dramoj, eseoj kaj 

filmscenaroj.

elgermanigis Vilhelmo LUTERMANO el Kubo

*** publikigita kun permeso de la tradukanto ***

69, Jaro ankoraŭ civiliza!  sendis Roland Platteau el Francio
n la jaroj pr. 196869 ekestis en usonaj aviadiloj 

ondo de kaperoj, fare de (armitaj, kaj la 

vojaĝantojn minacantaj) homoj, kiuj volis trudi la 

aviadilon iri al Kubo (ĉar pro la usona bojkoto al Kubo 

ne eblis iri alimaniere, kaj tiuj estis revoluciemuloj, kiuj 

ege deziris vivi en Kubo). Do en artikolo de Selektado 

de l'Reader's Digest ( N° de oktobro 1969 p. 233 

franclingva eldono), post rakontado de pluraj okazoj 

tiaj, la aŭtoro finis per meti la demandon "kion fari ?"

Tiam lia respondo estis: malfeliĉe nenion, ĉar la 

ununura efika rimedo estus priserĉi ĉiujn pasaĝerojn 

antaŭ ke ili enirus en la aviadilo, kaj tio estas 

nepensebla, aldonis li kiel memkomprenebleco, tro 

malĝentila, ktp, kaj "la vojaĝuntoj certe ne konsentus 

pri tia afero !" (kio subkomprenas: se ili rifuzas estas 

nepenseble ke oni trudu ilin).

Kiom la etoso kaj kondutoj, kaj sintenoj, tiom bone 

de la "instancoj" kaj de la publiko, ŝanĝis !! ĉu ne ?!

Nenio tiom utilas, kiom relego de revuoj post 

"breĉo" de kelkdek jaroj, ĉu ne? Certajn aferojn oni ne 

sentas dum ili okazas. Nur poste oni konstatas, kaj 

rememorante eble ia tremmalvarmiĝo ŝoviĝas laŭ via 

spino.

Kiam oni konsciiĝas pri la evoluo, ĉu 

oni ne komencas maltrankviliĝi ?

Ni direktiĝas pli kaj pli al la stato 

priskribita de unu rolulo de la romano de 

l'fratoj Strugatski "Malfacilas esti dio":

"La principoj simplas, ili estas tri: blinda kredo je 

ĝusteco de leĝoj, senkontraŭdira obeo al tiuj kaj krome 

senĉesa kontrolado de ĉiu per ĉiuj !"

verkis kaj sendis Roland PLATTEAU

el Francio

E

La amikino provis konsoli ŝin.

 Ne ĉagreniĝu, okazos nenio granda. Li forigu ĉi 

sloganon kun tiu ŝtato – (kiel ĝi nomiĝas? Tio elflugis el 

mia kapo) – li iom sidu hejme sen slogano, kaj kiam ĉio 

estos forgesita, li povos skribe peti novan sloganon.

 Vi pravas – konsentis Maria – la tuta zorgo estas 

en tio, ke li perdis ĉian fervoron kaj nenio l n (lin) 

ĝojigas. Li estas rompita per tiu ĉi afero. Li ne 

alkutimiĝis al kritiko.

Tiam la amikino diris ion, kio mirigis la tutan 

brigadon:

 Por sankta kvieto li elpensu sloganon kaj metu 

ĝin kaŝe, sur la propran korton – tiun kun 

Vjetnamo(Vjetnamio) aŭ iun alian. La infanojn vi havas 

grandajn, ili helpos vin kaj zorgados pri via slogano.

Maria estis konsternita.

 Ĉu kaŝe? – ŝi demandis.

 Kial ne? – insistis la aliaj koleginoj.

Ĉu Lleshi obeis al iliaj konsiloj – oni ne scias. 

Estas nur certe, ke neniam poste li petis novan 

sloganon.

(daŭrigota)

tradukis kaj sendis Bardhyl Selimi el Albanio

17>>

http://vlutermano.free.fr/Strauss5.html#Tago_kaj_nokto
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Sovetunio dudek jarojn poste librorecenzo de Roland Platteau el Francio
n la nuna epoko estas pli bone ne paroli pri la 

nunaj eventoj !

Sed oni povas tamen deziri legi 

dokumentaĵojn pri tiuj regionoj, kaj la tieaj loĝantoj kaj 

iliaj problemoj ?

Ĝuste ekzistas en Esperanto, libro tradukita el la 

franca, kies titolo estas «USSR dudek jarojn poste  

Reveno el Ukrainujo en milito». 

Tiu libro rakontas vojaĝon faritan en 2014 en 

Krimeon kaj Odesson, fare de du maljunulinoj, kiuj iris, 

rigardis, aŭskultis tion, kion la tieaj homoj havis por diri, 

kaj meditis. Kaj el tio ili faris libron, kun seriozaj 

pripensoj, sed ankaŭ vojaĝanekdotoj, kio faras ĝin 

samtempe teoria, pitoreska kaj amuza. Kaj se ĝi ne 

parolas pri nunaj aferoj, ĝi tamen multe helpas, opinias 

mi, al la kompreno.

Jen la kovrilpaĝo: 

https://imagesna.sslimages

amazon.com/images/I/

618Br889OhL.jpg  

La dorso: 

https://imagesna.sslimagesamazon.com/images/I/

717Hje3ac3L.jpg

Kaj du ligiloj kie vi povos aĉeti ĝin:

https://katalogo.uea.org/katalogo.php?inf=9292  

http://retbutiko.be/eo/ero/

udjp&cart_id=8257329.15566

La eldonisto estas Vilhelmo Lutermano

verkis kaj sendis Roland PLATTEAU

el Francio

E

https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/618Br889OhL.jpg
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/717Hje3ac3L.jpg
https://katalogo.uea.org/katalogo.php?inf=9292
http://retbutiko.be/eo/ero/udjp&cart_id=8257329.15566
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 el la libro "Strangaj nuboj", originala poemaro en Esperanto

Politikisto

Petro estas saĝa knabo,

kun la plan por la futur'.

Certe en altranga stabo.

Realiĝo pro l' natur'.

Panjo, ĉu vi scias jam?

Petro estas optimist'.

Kaj nun venas la proklam'.

Estos mi politikist'!

Ne kontenta la patrino.

Kia stulta la ide'!

Kial tiu halucino?

Simple diras mi nur: Ne!

Mi jam pensis pri l'motiv',

diras Petro kun certec'.

Profesi' kun bona viv',

estas part' de fama spec'.

Estos mi en televido.

Ĉiuj homoj konos min.

Estos mi asteroido,

ne nur laca zepelin'.

Mi vojaĝos tra la mond',

loĝos en kosta hotel',

kiel riĉa vagabond'.

Eĉ pli bona ol anĝel'.

Sed pripensu, mia filo.

Ne facilas reelekt'.

Tial restas la konsilo:

Sen elekto, sen protekt'.

Panjo, jen neniu ŝerc':

Mi ja estos lobiist',

arda por armilkomerc'.

Estos mi politikist'!

verkis Klaus Friese el Germanio

(plumnomo Erik Tantal)

Misteroj  Elpensita aŭ vera? (13)  rakonto de Erik Tantal

Babilado

„Domaĝe, mi jam tiom kutimiĝis al niaj kunvenoj.“

„Ĉu ne eblas kunveni en alia kulturdomo?“

„Tion ni devas ankoraŭ eltrovi. Ĉiuokaze ne estus 

tiel komforta.“

„Kaj mi ne ŝatas la longan vojaĝon per buso kaj 

krome la piediradon. Ne, ne, tio nestas bona por mi.“

La novaĵo ĉirkaŭiĝis. La venontan monaton 

fermus la kulturdomo. Ampleksaj laboroj por renovigo 

estis planitaj. La kulturdomo de la najbara urboparto 

estus ofertita kiel anstataŭo. Sed tie ĉiu atendis 

spacomankon.

Gerd provis konsoli la grupon. 

„Nun, ja, ĝuu nian lastan kunvenon. Mi 

prenas la fakturon hodiaŭ. Vi jam povas 

mendi.“ 

Sed la matenmanĝo ne tiel bone 

gustumis. Sen paroli la maljunuloj maĉis la bulkojn.

„La tuta afero daŭros nur duonjaron. Poste ni 

denove gaje kunvenos. Gravas nur, ke ni restas 

interligitaj. Mi certe telefonos al Gerd minimume unu 

fojon semajne. Tiam mi demandos pri novaĵoj“, 

promesis Jens.

„Vi ja povas ankaŭ skribi retleterojn. Tio ne estas 

problemo. Per unu letero vi povas samtempe informi la 

tutan grupon. Tre efike, ĉu ne?“, proponis Rudi.

„Jes, sed tiam vi devas regule kontroli vian 

poŝtfakon. Mi dubas ĉu mi povus fari tion. Ofte mi eĉ 

ne uzas la komputilon dum tuta semajno. Poste mi 

trovas tiom multe da retleteroj. Kiuj valoras legadon? 

Kiuj estas nur rubaĵo? Kelkfoje mi ne emas trafoliumi 

tion“, plendis Karl.

Tiu indiko de Karl sufiĉis por altigi la aktivecon en 

la grupo. Ĉiu nun komencis rakonti pri propraj spertoj 

rilate al spamo.

„Sed estu singardemaj. Ne ĉio, kio troviĝas en la 

spamfako, estas spamo. Kelkfoje tute normalaj 

retleteroj perdis la vojon tien. Do, indas kelkfoje 
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kontrolu tion. Alikaze povas ja esti, ke vi ne rimarkas 

gravan leteron, kiun mi skribis por vi.“, avertis Rudi.

„Kiel vi povas scii, ĉu letero gravas? Mi ofte 

ricevas retleterojn, kiuj enhavas nur unu linion kaj 

aldonaĵon. Mi pensas, ke multaj friponoj nur volas truki 

nin“, emfazis Karl.

„Vi pravas.“, konfirmis Rudi kaj trankviligis Karl: 

„Miaj retleteroj ĉiam enhavas rektan alparoladon. Kaj je 

la fino mian saluton kaj mian nomon. Se retletero nur 

montras unu ligilan adreson, kompreneble mi tuj 

forviŝas tion. Se vi faras tion, normale ne ekzistas 

problemoj.“

Ĉiu nun mendis ankoraŭ unu tason da kafo. Jens 

provis proklami finparolon.

„Estis bona tempo. Ĉiu povis lerni ion. Mia favora 

temo estis la 'flugaparatoj'.“

Sed ankaŭ la aliaj temoj trovis siajn adeptojn.

„Ĝis revido! Ĝis baldaŭ! Ni restu ligitaj!“

F I N O

Postparolo

Tiuj renkontiĝoj en la kulturdomo, honeste dirite, ne tiel 

okazis, kiel skribite. Ne kunvenis ekzakte tiuj homoj. 

Ĉiujn nomojn mi ŝanĝis. Bedaŭrinde post nur kelkaj 

fojoj la rendevuoj estis malpermesitaj pro la korona 

pandemio. Do, la aŭtoro disponis pri sufiĉa tempo por 

daŭrigi la renkontiĝojn en sia fantazio.

Erik Tantal

Hamburg, 2021

verkis Klaus Friese el Germanio

(plumnomo Erik Tantal)

Fonto: http://esperantoklaus.de/

Sloganoj (Parullat)  parto 3 sendis Bardhyl Selimi el Albanio
rakonto de Ylljet Aliçka el Albanio

(el la libro "Tregime", 2009)

tradukita de Tomasz Chmielik kaj Bardhyl Selimi

(daŭrigata)

l la vilaĝo ili revenis malfrue vespere.

Sekvatage unu salutis la alian indiferente, 

kvazaŭ nenio estus okazinta. Sed de tiam ili 

vizitadis pli ofte siajn sloganojn.

La monotonecon de la vilaĝa vivo interrompis la 

okazaĵo kun Lleshi, plej aĝa instruisto, laboranta en la 

malgranda, unuklasa filio de la lernejo de Andreo, en 

vilaĝo atingebla post du horoj da marŝado ĝis la 

kooperativa centro. Laŭlege la direktoro devis vizitadi 

ĉi lernejon du fojon en jaro. Sed ĉar ĝi troviĝis 

malproksime, li  venadis tien pli kaj pli malofte.

La katastrofo okazis dum la lasta kontrolo, kiam 

en iu forlasita ravino, proksime al la lernejo de Lleshi, 

la direktoro – kun mirego – trovis la sloganon Vjetnamo 

venkos.(Vjetnamio venkos)

Li staris rigida. Jam preskaŭ dek 

jarojn Vjetnamo(Vjetnamio) estis libera! 

Sed – pli malbone – la slogano estis tre 

bone zorgata, eĉ kun videblaj freŝaj 

kalkospuroj.

Komence la direktoro ne sciis, kion fari. Li ŝatis 

Lleshion, des pli ke ili ludadis kune ŝakon. Lleshi mem 

distingiĝis per granda sindonemo al la devoj kaj ne 

apartenis al tiuj, kiuj ŝercemas. Tamen li ne povos 

elturniĝi senpune. Ĉar la direktoro estus akuzita pro la 

manko de gardemo.

Do, en la plej baldaŭa kunsido la direktoro diris, 

ke al la taga ordo li aldonos la aferon de Lleshi.

En la tago de la kunsido Lleshi venis du horojn pli 

frue. Estis malagrable rigardi, kiam – flava kiel vakso – 

li fumis cigaredon post cigaredo, devigante sin al kvieto 

kaj kolegeco.

En iu momento li vokis al la instruistoj sur la 

ludejo:

 Sinjoroj, delonge ni ne ludis – eble ni aranĝu 

ŝakokonkurson?

Paŝku rigardis lin kompateme kaj diris:

 Lleshi, kiu nun pensus pri la ŝakludo?

 Vi vidos, Paŝku, se ni ludos, mi venkos plene – 

Lleshi ridis laŭte.

Sed neniu el la instruistoj ekridis.

Dum la kunsido – ĝis la momento, kiam estos 

pritraktita la afero de la slogano pri 

Vjetnamo(Vjetnamio) – ĉiuj aŭdis, kiel la piedo de 

Lleŝhi mallaŭte frapfrapas la benkon. Li havis 

malfacilajn momentojn. Li jam alkutimiĝis al senĉesa 

A
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laŭdado, kaj hodiaŭ ne okazos same.

La direktoro prezentis la aferon mallonge. Ŝajnis, 

ke li volas pritrakti ĝin laŭ formala maniero. Vortavare li 

rakontis pri la okazaĵo, kaj poste li petis Lleshion:

 Diru, kiel tio okazis?

 Kio okazis? – Lleshi ekmiregis.

Silentiĝis. Lleshi ekstaris kaj mallerte serĉis ion 

en la poŝoj. La ceteraj kun atento observis liajn 

movojn. Finfine Lleshi elprenis ĉifitan paperfolion kaj 

tiam klariĝis, ke li pretigis sian parolon skribe.

Li kroĉis la okulojn al la paperfolio, sed ne povis 

elbuŝigi vorton. Pro aflikto li ne komprenis, ke li tenas 

ĝin rerturnita. Gjini, kiu sidis apude, flustris:

 Streĉu vian atenton, Lleshi, rigardu, kiel vi tenas 

la folion!

 Aĥ, dankon, Gjini – suspiris Lleshi kaj 

ĉirkaŭrigardante li komencis:

 Kamaradoj…

Li ne diris eĉ la sekvan vorton, ĉar la direktoro 

interrompis al li:

 Ho, neee, Lleshki, (Lleshi) ni ja ne bezonas ĉi tie 

grandajn disputojn! Rakontu, kiel okazis pri tiu slogano 

kaj ni finos la kunsidon!

Oni devus nur kompati Lleshion. Liaj okuloj kun 

malhelaj ombroj sube montris, kiom longe li penigis sin, 

por skribi ĉi parolon. Sed ĉiuj volis – kiel eble plej 

rapide – fini la kunsidon, do Lleshi miksante vortojn 

klopodis mallonge rakonti ĉion.

Laŭ li – tro fervora partia sekretario kun la nomo 

Nik obstiniĝis antaŭ multaj jaroj, ke sloganoj estu 

metataj eĉ en la plej foraj lokoj. „Kie estas nur eble”, li 

diradis. „Tie, kie oni vidas ilin kaj kie ili ne estas 

videblaj”.

Lleshi ricevis la sloganon pri Vjetnamo(Vjetnamio) 

kaj pretigis ĝin laŭ ĉiuj reguloj. Baldaŭ poste ĝi estis 

forgesita kaj neniu diris al Lleshi, ke li ĉesu okupiĝi pri 

la slogano, do ĉiusemajne, post la lecionoj, kun 

lernantoj aŭ sola, li zorgadi tiel, ke ĝi aspektu plej 

freŝe.

 Nu, bone, sed Vjetnamo (Vjetnamio) delonge 

estas libera! – kriis Sabafi.

 Ili ja donis al mi tiun sloganon kaj mi ripetas: 

neniu diris, ke mi ĉesu zorgadi pri ĝi – malcedis Lleshi, 

konvinkita pri la propra senkulpeco.

La plua diskuto ne havis sencon. Oni povis riproĉi 

al Lleshi nur la malbonan konon de la internacia 

situacio.

 Kion oni povus atendi de li? – flustris Paŝku al 

Andreo.

Sed kiam la direktoro, fermanta la kunsidon, diris 

senintence, ke al Lleshi mankis „la ĝusta engaĝiĝo en 

observadon de la aktuala internacia situacio”, tiu 

respondis tuj:

 Mi ne akceptas viajn vortojn! Se mi bone scias, 

al Vjetnamo(Vjetnamio) kroĉadis sin kaj plu kroĉiĝas la 

kapitalismaj landoj.

 Jes, kompreneble – murmuris la direktoro, 

kolera, ke li tuŝis ĉi temon.,  Rapide forigu la sloganon 

kaj estos la fino por la tuta afero.

La instruistoj skuadis la kapon jese al la direktoro, 

kolektis siajn aĵojn kaj pretigis sin al foriro, jam 

sentante, ke li elturniĝis senpune, ne cedis tiel facile.

 Kun via permeso, kamarado direktoro! – li leviĝis 

kaj daŭrigis kun interna fervoro:  Kamaradoj, mi 

klopodis labori honeste, gardi la sloganon kiel necese 

kaj…

 Ho, ne, Lleshi – la direktoro tute perdis sian 

paciencon – neniu dubas pri via honesteco! 

Forprenante la sloganon neniu punas vin, sed 

komprenu: ĝi estas malktuala(malaktuala) de jaroj!

 Bone – plivigliĝis Lleshi – donu al mi unu el tiuj, 

pri kiuj oni diras aktualaj.

 Kion mi donu al vi?! – la direktoro muĝis de 

furiozo. – Kiun sloganon mi donu por tiu merda 

truaĉo?!

Tiam Lleshi – konvinkita, ke la direktoro volas 

ekscii, kiu slogano estas bezonata – deklamis:

 Nu, kiun? Jankioj, la manojn for de Vjetnamo. 

(Vjetnamio)

La instruistoj elbuŝigis la kolerplenan „hooo”, kaj 

la direktoro – sentante, ke li havas nenian ŝancon 

daŭrigi la seriozan kunsidon – tuj fermis ĝin.

La instruistoj saltleviĝis, rapidante al la pordo. 

Lleshi eliris kiel la lasta. Silente li elprenis cigaredon, 

bruligis ĝin malrapide kaj profunde enspirinte fumon li 

elflustris: „Mi jam estas perdita”

La novaĵo, ke Lleshi ne ricevis sloganon, hastis 

fulmrapide tra lia vilaĝo.

La edzino de Lleshi, Maria, sidis de tiam kun 

acida mieno kaj teniĝis malproksime de siaj koleginoj el 

la brigado.

Kelkajn tagojn poste amikino demandis ŝin 

kompateme:

 Ĉu tio, kion  babilas ĉe ni homoj, estas vero?

 Pri kio vi pensas?

 Ni aŭdis, ke al via edzo, Lleshi… (mi 

pardonpetas, tiel ni aŭdis) – estis forprenita la slogano. 

Tio signifas, ke li restis sen ajna slogano.

Maria hontigite mallevis la kapon.

 Jes – ŝi respondis – tio estas vero kaj mi diros al 

vi sincere, ke mi ne ĉagreniĝas tiom pri ia slogano, 

kiom pri Lleshi. Ni perdis la tutan kvieton. Li ne dormas, 

nek manĝas – eĉ pri niaj infanoj li ne zorgadis tiel, kiel 

pri tiu slogano. >>13
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“Baraye” (por…, pro…, pro tio, ke...) tradukis Saed Abbasi el la Irano

Por libere danci sur la straton

Por la hororo dum ni kisadas unu alian 

Por fratino mia, fratino via, fratinoj niaj

Por ŝanĝi iojn ene de cerboj jam rustigitaj

Por la gepatroj kiuj hontemas kaj

Por la manoj kiuj malplenas

Por manki al ni normala vivo

Por la infano serĉanta manĝon en la rubujo

Por ria revo

Por imperativa ekonomio 

Por ĉi aero kiu malpuras 

Por sekaj arboj preter ValiAsr 1 

Por Piruz 2 persa gepardo kaj

Por probableco ke ĝi formortu

Por nepermesitaj hundoj kompatindaj kaj

Por la ploroj kaj por la larmoj nehaltigitaj

Por fari bildon kaj por daŭrigo de ĉi momento kaj

Por vizaĝo kiun ornamas dolĉa rideto

Por la lernantoj, ilia estonto

Por deviga fiparadizo al ĝi aludas fia perforto

Por geelitoj enkarcerigitaj

Por la afganoj infanmigrintaj

Por ĉiuj “POR” neripetitaj

Por la sloganoj vakaj kanajlaj

Por la kolapso de domoj pajlaj

Por paca sento kaj

Por la suno post longa nokto

Por medicino de sendormeco kaj por pilolo antipsikozo

Por vireco, hejmlando, prosperiĝo

Por la knabino kiu nur revis ne esti ino kaj

Por virineco, por vivo, por liberiĝo

Por liberiĝo, por liberiĝo, por liberiĝo…

kanto de Shervin Hajipour 3

"…. kaj por Shervin mem, la juna kantisto kies kanto 

iras ĉie, kie nia revo iras ..."

Antaŭ iom da tempo oni demandis en twitter: "por 

atingi al kiu celo/pro kiu kialo irananoj krias kaj 

manifestadas sur la stratoj?" Alvenis miloj da respondoj al 

tiu demando. Ĉiu respondo komenciĝis per la vorto 

"baraye", kiu signifas: "por, pro, pro tio ke". Poste la juna 

kantisto Shervin elektis kelkdek respondojn kaj kreis sian 

kanton surbaze de tiuj vortoj kaj frazoj. Tiel "Baraye" iĝis 

poezia manifesto de irananoj kiuj ne plu emas toleri la 

ideologian perforton de ŝtatestroj.

tradukis Saed Abbasi el la persa

_________

1 ValiAsr: longega strato en Tehrano kun 

malnovaj arboj en ambaŭ flankoj

2 Piruz: nomo de lasta vivanta gepardo kiu 

estas en danĝero de formorto

3 Shervin Hajipour estas irana kantisto konata 

pro sia kanto Baraye, kiu estis priskribita kiel 

"la himno" de la Mahsa Aminiprotestoj. Li 

estis arestita baldaŭ post publikigado de la 

kanto.

https://www.youtube.com/watch?

v=z8xXiqyfBg0 

https://www.youtube.com/watch?

v=7ebe4lqk1Jg 

https://www.youtube.com/watch?v=z8xXiqyfBg0
https://www.youtube.com/watch?v=7ebe4lqk1Jg
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Intervjuo kun Boris Gaĝanov sendis Elena Popova el Bulgario
Intervjuo kun inĝ. Boris Gaĝanov, 

Prezidanto de Bulgara EsperantoAsocio  BEA

oris Gaĝanov estas 

profesie inĝeniero, 

esperantisto kaj 

vojaĝemulo. Ni persone 

ne renkontis unu la alian, 

do mi uzos la vortojn de 

lia samurbanino: "Mi 

sincere admiras ĉi tiun 

ege erudician kaj 

larĝmensan homon."

Ekde 2013, kiam li estis elektita kiel prezidanto ĉe 

la 65a Kongreso, ĝis la 73a Kongreso en majo 2022, 

kiam li denove estis reelektita, BEA disvolvis sukcesajn 

agadojn. Kaj ĉi tio parolas pri liaj kvalitoj kiel persono 

kaj gvidanto.

 Ing. Gaĝanov, ĉu vi povus prezenti vin 

mallonge? Kiam kaj kiu konigis al vi Esperanton? Kiuj 

estis viaj instruistoj?

Mi finis superan studadon en Supera Teknika 

Instituto en Sofio. Mia profesio estas maŝininĝeniero. 

Longajn jarojn mi laboris kiel vicdirektoro kaj direktoro 

de uzinoj en Velingrad.

Mi komencis lerni Esperanton en Velingrad dum 

1978. Miaj instruistoj estis Manol Ĉolev kaj Dimitar 

Ĵdrakov.

En Velingrad mi finis la unuan, duan kaj trian 

gradojn de Esperanto kaj en 1988 mi daŭrigis mian 

studadon de Esperanto en la Internacia Esperanta 

Kursejo en vilaĝo Pisanica, kie mi sukcese finis la 

kurson por Esperantoinstruistoj. 

Tie en la Internacia Esperanta Kursejo miaj 

instruistoj estis Kremona Baceva kaj Georgi Miĥalkov.

 Vi estas prezidanto de EsperantoSocieto en 

Velingrad. afabla urbo ĉe la piedo de Rodopo, kun 

antikva historio, riĉa je mineralfontoj kaj laboremaj 

homoj.

"Grandegan DANKON al la persono, kiu 

kontribuis al la popularigo de nia urbo per Esperanto. 

Vi estu viva kaj sana, por ke ni havu multe pli da niaj 

kaj internaciaj Esperantorenkontiĝoj!"  vortoj de alia 

via samurbanino.

 Ĉu vi povas rakonti al ni la laboron de la 

esperantistoj? BEA  kongresoj okazis 

en via urbo  tio multe parolas pri la 

vigleco en nia Esocieto.

Mi estas prezidanto de la 

EsperantoSocieto en Velingrad de 1986 

ĝis nun. Dum tiu tempo en Velingrad okazis multaj 

Esperantoaranĝojnaciaj kaj internaciaj: Esperanto

renkontiĝoj, konferencoj, naciaj kongresoj /2001, 2014, 

2021/

En 1984 en Velingrad okazis Nacia 

Sciencpraktika Esperanto konferenco. 

En Velingrad la bulgaraj geesperantistoj du foje 

festis la jubileajn jarojn de revuo “Bulgara 

Esperantisto”en 1989, kiam estis ĝia 70jara jubileo kaj 

en 2009 kiam estis la 90jara jubileo de la organo de 

nia asocio.

Al la partoprenantoj en la diversaj aranĝoj estis 

certigitaj bonegaj kondiĉoj: pri restado, tranoktado kaj 

efektiva laboro.

En 2008 en la urbo la geesperantistoj celebris la 

100jaran datrevenon de la naskiĝo de la elstara 

bulgara esperantisto, verkisto kaj estinta prezidanto de 

Bulgara EsperantoAsocio Hristo Gorov.

 En la lasta 73jara Kongreso de BEA oni raportis 

pri la sukcesa agado de la Asocio. Ĉu vi povus rakonti 

la spertojn de elstaraj Esperantosocietoj kaj 

Esperantistoj?

En 2013 dum la 65a Kongreso de BEA, kiu 

okazis en urbo Sliven, mi estis elektita prezidanto de la 

Asocio. Dum kelkaj jaroj Bulgara EsperantoAsocio 

denove fariĝis finance stabila kaj sukcesa. La estraro 

de la Asocio ordigis la posedaĵojn de la Asocio. Mi 

enterprenis grandan renovigon de la Esperantaj ejoj en 

urbo Pazardĝik. La estraro rebonigis la Esperanto

klubejon en urbo Sliven.

Estis sukcese solvita la problemo kun la 

konstruaĵo sur strato “Ŝipka”16A en Sofio.

Post longa kaj laciga jurproceso Bulgara 

B
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Esperanto Asocio reakiris ejon de la estinta Esperanta 

Kulturdomo en urbo Plovdiv. 

De la 13a ĝis la 15a de majo en belega montara 

urbo Trjavna okazis la 73a Kongreso de Bulgara 

EsperantoAsocio. Tie estis prezentita la libro de sro 

Dimitar Papazov “Sub la verda standardo”. Pri la libro 

detale parolis Georgi Miĥalkov. Dimitar Papazov estas 

bone konata al la bulgaraj kaj eksterlandaj 

geesperantistoj. Dum pluraj jaroj li estis la sekretario 

de BEA. En la libro la aŭtoro priskribas la agadon de 

BEA dum la sepdekaj kaj okdekaj jaroj de la pasinta 

jarcento. Dum tiu ĉi periodo BEA havis grandajn 

sukcesojn.

Post la prezento de la libro, gekongresanoj plantis 

en la centro de la urbo arbeton, kiu memorigos la 

civitanoj de Trjavna pri Esperanto kaj pri la 73a 

Kongreso de BEA.

La 14an de majo 2022 komencis la kongresa 

programo. Reprezentanto de la Urbestrino de Trjavna, 

sinjorino Silvija Krasteva, salutis la kongresanojn kaj 

bondeziris al ili sukcesan laboron.

Virina koruso kantis bulgarajn popolajn kantojn, 

infanoj dancis popolajn dancojn kaj kantis kaj en 

bulgara lingvo, kaj en Esperanto.

Mi tralegis la raporton pri la agado de BEA. 

Malgraŭ malfacilaj jaroj kaj la pandemio, BEA havis 

sukcesan agadon. Pluraj bulgaraj geesperanristoj agis 

nacie kaj internacie. Okazis la tradicia Esperanto

aranĝo EKRA en urbo Razgrad, kaj la recitalo dediĉita 

al la granda bulgara poeto Hristo Botev.

La plej sukcesa estis la financa agado de BEA. La 

estraro rekonstruis la ejon de la estinta kulturdomo en 

urbo Plovdiv. Posttagmeze sekvis elekto de nova 

estraro de BEA. Ĉiuj kongresanoj voĉdonis por la 

ĝisnuna prezidanto: inĝ. Boris Gaĝanov, srino Maja 

Gorova vic prezidanto, inĝ. Veselka Kamburova

kunordiganto, Pavlin Boevski kaj Rumen Stojanov 

anoj.

La bulgaraj geesperantistoj daŭrigos active la 

esperantan agadon en nia lando. Estas novaj ideoj por 

la disvastigo de la internacia lingvo. 

 De la fotoj, kiujn vi regule kundivigas ĉe 

FACEBOOK, mi komprenas vian amon al turismo. Kion 

rakontas al vi la montaro kaj la arboj? Kion ili dezirus 

de ni, la homoj, se ili povus paroli? Aŭ ĉu ili parolas, 

sed ni ne komprenas ilin? 

De mia junaĝo mi amas naturon. Kiel studento en 

Sofio, mi piedmarŝis en montaro Vitoŝa. Iam mi 

prepariĝis por la ekzamenoj en montodomo 

“Boerica”en Vitoŝa. 

Dum longaj jaroj mi estis montara gvidanto kaj mi 

organizis kaj gvidis grupojn en montaroj: Rila, Pirin, 

Stara planina, Rodopi kaj aliaj. Mi suprenris la plej 

altajn montopintojn en nia lando. Montaro donas al ni 

trankvilecon kaj ripozon! Tie ni ripozas, ĉar estas 

kuraca silento. Sed homoj devas aŭdi ĝin! Oni devas 

eksidi sur iu herbejo kaj aŭdi la foliaron de la arboj, la 

kanto de la vento kaj birdoj, bestoj kaj insektoj. La 

montaro estas plena je vivo! Ĝi volas, ke homoj ŝatu 

ĝin kaj gardu ĝiajn belecojn! En la arbaro la homoj 

amikiĝas.

Bedaŭrinde iuj homoj ne ŝatas la naturon kaj ne 

gardas ĝin. 

 Kion vi deziras al la Esperantistoj en nia lando 

kaj en la tuta mondo?

La plej gravaj taskoj de BEA estas altiri junajn 

homojn kaj organizi esperantajn kursojn. Mi deziras al 

la bulgaraj kaj eksterlandaj geesperantistoj aktive batali 

por paco kontraŭ la milito! 

Al ĉiuj geesperantistoj kaj al iliaj familioj mi 

deziras sanon, multajn gajajn kaj feliĉajn tagojn dum la 

nova jaro 2023! Niaj posteuloj kaj niaj sukcesoj estu pli 

grandaj! 

 Dankon pro la respondoj! 

Elena Popova el Bulgario
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Facilaj artikoloj el UEA.FACILA.ORG retejo

Aŭtunmeza Festo

天階夜色涼如水，卧看牽牛織女星。─秋夕 杜

La ŝtupoj malvarmiĝas akve en vualo nokta.

ŝi kuŝe spektas la stelparon jen en amindum’.

El la poemo Aŭtunnokte de Du Mu (803852) tradukis 

Vejdo. La stelparo de la supra poeziaĵo estas la 

Bovista kaj Teksistina steloj (Altairo kaj Vego). Laŭ 

malnova ĉina legendo, ili estas du amantaj steloj. 

ŭtunmeza Festo (中 秋, Ĝon ciu), kiun oni 

nomas ankaŭ Luna Festo, estas unu el kvar 

gravaj festoj de la ĉinrilata kultura regiono. La 

aliaj gravaj festoj estas: Nova Jaro, Tago de la 

antaŭuloj [Cinmin], kaj Kvina Monato. 

Aŭtunmeza Festo okazas en la plenluna tago de 

la dua monato de aŭtuno, do ĝi estas en la 15a tago 

de la oka monato laŭ la luna kalendaro. Ĉijare laŭ la 

suna kalendaro, la Aŭtunmeza Festo okazos la 10an 

de septembro.

Kutime, la ĉefa pordo en 

ĉina domo rigardas al la 

sudo. En somero la Lakta 

Vojo aperas rekte antaŭ la 

domo. Kaj la steloj de la 

Granda Ursino laŭ ĉinoj estas 

kiel kulero aŭ akvujo. 

Kiam la tenilo de la 

kulero montras supren tuj 

post la sunsubiro, la somero 

atingas sian pinton. Post 

somero venas aŭtuno. Oni 

kredas, ke la steloj, kiuj troviĝas en la du flankoj de la 

Lakta Vojo, renkontiĝas unu fojon jare. El tio fontas la 

legendo de la steloj Bovista 

kaj Teksistina.

Dum la Aŭtunmeza 

Festo familianoj renkontiĝas 

kaj sidas en rondo laŭ la 

formo de la plena luno. 

Homoj manĝas lunkukojn kaj la frukton pampelmuso, 

aŭskultante tradiciajn rakontojn dum ili rigardas la 

lunon, kiu estas plej bela en tiu sezono. Tial ĉi tiu festo, 

en kiu estas kaj scienca kaj kultura aspektoj, allogas la 

homojn en multaj lokoj. Ekzemple en Vjetnamujo 

homoj portas lanternojn. Infanoj ludas en la vespero 

portante lanternojn por saluti la belan lunon.

Jen estas mallonga resumo de du el la tradiciaj 

rakontoj ligitaj al tiu tago.

Ĉaneo estis diino de la Luno. Ŝia edzo estas Hoj

ji.  Iam ekzistis dek sunoj en la ĉielo. Kiam Hoiji 

mortigis naŭ el la sunoj, Ĉaneo kaŝis lian lastan sagon 

por ke la sola restanta suno brilu en la ĉielo. Fine, 

Ĉaneo ŝtelis pilolon, la pilolon de eterna vivo. Manĝinte 

ĝin, tuj ŝi flugis al la Luno, kaj ekloĝis tie. 

Ugan volis studi Daŭismon. Oni kredas, ke studi 

Daŭon povas longigi la vivon. Sed li ne sufiĉe atentis 

dum la studado. Finfine, la instruisto punis lin tiel: ke li 

ĉiam devas haki la bonodoran osmanton, kiu estas 

arbo kun aparte bonodora floro. Sed kiam li hakis la 

arbon, ĝi plifortiĝis. Ankoraŭ nun li daŭre hakadas la 

arbon, kvankam la arbo estas nevundebla kaj daŭre 

kreskas. 

Multaj kantoj kaj poemoj estis verkitaj pri la luno. 

Ekzemple la kanto La luno simbolas mian koron (月亮代

表我的心) estas fama kaj bela. Fama poemo tekstas: 

“Se homoj vivus pli longe, tiel iliaj amatoj eĉ 

malproksime milojn da lioj povus kune vidi la saman 

lunon.” 

Miaj koraj geamikoj, ĉu vi kun mi vidos la saman 

lunon en la Mezaŭtuna Festo?

 Liru Chen

Pri la verkinto

Liru Chen estas ĉina esperantistino, kiu loĝas en 

Pintung, en la sudo de Tajvano. Ŝi eklernis Esperanton 

en la jaro 2014. Dum siaj ses komencaj jaroj de 

lernado de Esperanto, ŝi vojaĝis al Universalaj 

Kongresoj kaj aliaj kongresoj, kaj vizitis Koreujon, 

Japanujon, Vjetnamujon kaj kelkajn eŭropajn landojn.

Novaj vortoj

amindumo: montrado per sia amema agmaniero, ke 

oni trovas alian homon aminda.

Daŭismo: pensosistemo aŭ religio origine el Ĉinujo, 

laŭ kiu oni devas sekvi la Daŭon (la vojon).

Granda Ursino: stelaro proksima al la Norda Stelo, 

konata per diversaj nomoj en malsamaj kulturoj.

haki: dispecigi objekton per forta frapo de akra ilo.

lanterno: lampo en tenilo kun fermitaj flankoj, por ke 

A
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oni povu porti aŭ pendigi ĝin ekstere.

legendo: rakonto pri malnovaj okazaĵoj, en kiu la 

historiaj faktoj estas intermiksitaj kun imagitaj 

mirindaĵoj.

lio (里, lĭ): ĉina mezurunuo de longeco, egala al 

duona kilometro.

nevundebla: tia, ke ne eblas serioze rompi, tranĉi, ŝiri 

aŭ sangigi ĝin.

pampelmuso: granda flava frukto manĝata ĉefe en 

Azio, kun iom maldolĉa gusto kaj tre dika eksteraĵo. 

pilolo: malgranda malmola kuracilo. 

pinto: plej alta punkto; la plej trafa aŭ grava momento 

aŭ punkto. 

resumo: mallonga priskribo de la ĉefaj temoj de 

artikolo, parolado aŭ simile.

sago: militilo, kiun oni sendas fluge longan distancon. 

simboli: elvoki aŭ prezenti ion alian (ekzemple la signo 

$ simbolas monon).

spekti: rigardi filmon, teatraĵon, televidan programon 

aŭ simile.

teksisto: homo, kiu faras ŝtofon, tirante fadenojn inter 

fadenoj. 

vualo: delikata tuko, ofte preskaŭ travidebla, kiu kaŝas 

la vizaĝon aŭ iun objekton. 

Publikigita laŭ propono kaj permeso de Anna 

Löwenstein

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

lega%C4%B5oj/a%C5%ADtunmezafestor317/

EKRA2022  Humuro  Nevena  konkursaĵoj de EKRA 2022  Razgrad

Unu simpla telefona  konversacio

La tutan tagon pluvis. Ja, Majo estas la monato 

de la ŝanĝema printempo. Tamen sezonoj ĉi– jare 

estas tre neatenditaj! Pro regado de korona viruso ni 

alkutimiĝis sidi hejme kaj telefone babili kun 

proksimuloj.

Hieraŭ mi aŭdiĝis mobile kun la onklino de mia 

edzo, Nevena.

– Bonan tagon ,kara mia –  diris ŝi gaje.

– Bonan tagon al vi... –  respondis mi samgaje.

– ....al mi... kion vi volus diri? Mi ne aŭdas bone.

– Jes, mi scias. Kion vi faras posttagmeze? Ĉu 

vi jam kafumis kun via najbarino?

– Mi kartumis... ne, kara, mi estas maljuna por 

tia ludo.

– Ne, onklino, vi estas pli juna ol vi aspektas – 

diris mi .

– Ho, kion mi spektas? Vi demandas min pri 

televidaj amserioj !!!!!! Sed mi ne plu rigardas ilin. Mi 

maljuniĝis!

– Mi deziris vin iomete laŭdi... – provis mi 

almenaŭ balbuti la vortojn.

– Aplaŭdi al mi.... pro kio... –  ŝi mire ripetis tion 

kelkfoje.

– Vian mobilon... ĉu vi tenas ĝin proksime de viaj 

oreloj?

– Jes, mi tenas ĝin forte por ke ĝi ne elglitu el 

miaj manoj.

– Kie fakte staras tiu telefono, ĉu en via poŝo?

– Ho, ne la onklo Toŝo jam eliris frumatene. Mi 

ja, diris al vi tion... kial vi rapide forgesas miajn 

vortojn... – kolere ŝi riproĉis mallaŭte kvazaŭ por si 

mem.

– Ĉu por vakciniĝi?

– Jes. Li vekiĝis ĉiam je la sesa kaj duonon pri 

tio mi jam rakontis al vi...

– Bone, onklino, kion vi bonan kuiris?

– Kun kiu mi kuniris? Li iris sola viziti lian 

amikon. Vi, kara, malbone aŭdas. Aŭ via telefono 

malboniĝas –  konkludis ŝi zorgante pri mi.

– Ĉio bonordas! Do, ne zorgu pri mi. Mi vin 

alvokos per via mobilo morgaŭ vespere. 

– Espere... vi volas diri esperante... – ŝi faris 

paŭzon kiam ŝi diris –  Pri kio vi esperas? Denove ŝi 

mise aŭdis min. 

– Mi esperas ke ĉio estu enorde –  diris mi 

trankvile.

– Ja, denove vi diras ion nekompreneblan. Kio 

estas ĉeporde?

– Metu vi tiun florpoton, kies multkoloraj floretoj 

parfumos vian ĉambron!

– Parfumu mian ĉambron! Vi forgesis pri mia 

alergio je floroj! 

– Ĉu vi ankoraŭ reagas je alergio?

– Ho , mi pagas... fakte jam pagis tiujn alergiajn 

analizojn pasintjare. Kial vi nun memoras pri tiu...

– Pardonu min. Mi diris nur tiel... pardonu. 

– Donu al vi... kion?? Ĉu vi ne manĝis la 

senditajn dolĉajn konfitaĵojn?

– Jes, dankon... Bone onklino, kara. Kiom vi 

aĝas ?

– Ne, demandu min pri mia aĝo. Mi ne estas 

maljuna... Mi bone kuiras, bone vidas, bone aŭdas! Ja 

kia forta maljuneco kaptis min! 

– Jes, onklino. Ĉio bonas se vi mem surmetas 

viajn ŝtrumpojn kaj ŝuojn. 

– Ho, vi min ĉikanas pro mia dorsodoloro. Kiam 

https://uea.facila.org/artikoloj/lega%C4%B5oj/a%C5%ADtun-meza-festo-r317/
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vi maljuniĝos vi vidos.

– Bone, kara onklino, mi nun adiaŭas de vi, 

Pardonu, mi ne deziris ofendi vin...

– Bone, morgaŭ ni babilu pri... pri kio vi diris? 

– Ne gravas. Bonan vesperon al vi. Salutu kaj 

kisu la oĉjon.

„Pri kio ŝi babilis“ – mi aŭdis ŝiajn ripetitajn 

vortojn antaŭ la mobila finokliko.

de Nevena

humuraĵo de Jadranka Miriĉ el Serbio

Tria premio en humuro

Ŝercoj
AL KIU LI PAROLAS?

Kruko, al Lio, la sekretariino: Baniko 

parolas kun si mem en la ripozejo.

Lio: Sed ankaŭ vi estis tie antaŭ momento. 

Ĉu li ne parolis kun vi?

Kruko: Nu, li eble kredis tion, sed... mi ne aŭskultis.

* * *

LERTA KUIRISTO

La familio vespermanĝas.

Eta Joĉjo: Ĉi tio bongustegas, panjo. Vi fariĝas pli lerta 

kuiristo ĉiutage.

Jozefino: Dankon, Joĉjo. Sed ĉifoje mi nur 

prenis kongelitan pladon kaj revarmigis ĝin per 

la mikroonda forno.

Joĉjo: Ĉu vere? Nu, vi pli lerte revarmigas 

kongelitaĵojn per la mikroondilo ĉiutage!

* * *

ŜAKO

Avo Krukego sidas ĉe la komputilo.

Eta Joĉjo alvenas: Kion vi faras, avĉjo?

Avo Krukego: Mi ludas ŝakon rete. Mi eĉ ne 

scias kontraŭ kiu mi ludas, kaj tio igas la ludon 

eĉ pli defian. Kaj mia oponanto ludas tre bone, 

malgraŭ ke mi komencis tre forte.

Eta Joĉjo prenas sian poŝtelefonon, premas klavon: 

"Ŝakmat!"

Avo Krukego: Ve....

* * *

tradukis Rikardo Cash el Francio

publikigita kun lia permeso

Fonto: esperantoanekdotoj@googlegroups.com

Krucvortenigmo
HORIZONTALAJ DIFINOJ ( → )

1. Atentu, ___ , ek!; 6. Likvo fluanta en la arterioj 

(akuzativo); 7. Atentu, pretu, ___ !; 8. Ankaŭ Konata 

Kiel; 9. Dura leĝo, ___ leĝo; 11. Simbolo por astato je kemio; 

12. ___ , pretu, ek!; 14. Tempo sen suno.

VERTIKALAJ DIFINOJ ( ↓ )

1. ___ de cigaredoj; 2. simbolo por radono je kemio; 3. Plej 

forta, ekstrema; 4. ___ kaj fugo (Bach); 5. Sanktoleu!; 6. La 

___ de Januaro estas la Epifanio (akuzativo); 10. La numero 

post 9; 13. Konsonantoj de unito.

Fonto: Semajno de Enigmoj

http://www.semajnodeenigmoj.com

(La solvo troviĝas en paĝo 31)

http://www.semajnodeenigmoj.com
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Unua Legolibro  parto 8  de Dro KABE
Unua parto :Anekdotoj, rakontoj kaj diversaĵoj

Multvaloraj ŝtonoj

Riĉa komercisto montris al muelisto diversajn 

ringojn kun ŝtonoj kaj certigis, ke ili estas tre 

multekostaj. „Mi tion kredas — diris la muelisto — ili 

bele brilas, sed kian profiton ili donas?" — „Ili donas 

nenian profiton — respondis la komercisto —, kontraŭe 

ili kostas multe da mono.“

— „Mi preferas du ŝtonojn — diris la muelislo —, 

kiujn mi posedas, ĉar ili kostas nur cent markojn kaj 

ĉiujare donas al mi pli ol mil da profito.“

Aveno kaj ostroj

Fremdulo, rajdanta ĉevalon, venis foje aŭtune en 

gastejon, kiu estis jam plena de vojaĝantoj, kiuj sidis 

ĉirkaŭ fajrujo, varmigis sin kaj interparolis, tute ne 

atentante la fremdulon, kiu tremis de malvarmo.

— Servisto! — vokis la veninto — donu al mia 

ĉevalo ostrojn.

— Avenon, vi volis diri, sinjoro — respondis la 

servisto.

— Mi scias, kion mi diras — respondis la 

fremdulo kolere —, ne avenon, sed ostrojn donu al mia 

ĉevalo!

La servisto foriris, kaj la gastoj, sidantaj ĉirkaŭ la 

fajrujo, eliris la ĉambron, unu post alia, por vidi la 

strangan ĉevalon, kiu manĝas ostrojn. Dume la 

fremdulo ŝidiĝis apud la fajrujo kaj sin varmigis.

Baldaŭ revenis la servisto kaj kun li aperis ankaŭ 

la scivolaj vojaĝantoj.

— Via sinjora moŝto — diris la servisto — via 

ĉevalo ne volas manĝi la ostrojn.

— Bone — respondis la spritulo — ŝutu al ĝi 

avenon, kaj la ostrojn donu al mi, se ili ne plaĉas al mia 

ĉevalo.

Jupitero kaj ĉevalo

— Patro de l’ bestoj kaj de l’ homoj! — diris 

ĉevalo, proksimiĝante al la trono de Jupitero — oni 

diras, ke mi estas unu el la plej belaj bestoj, mi mem 

kredas tion, tamen ŝajnas al mi, ke multon en mi oni 

devus plibonigi'.

— Kion laŭ via opinio oni povus plibonigi en vi? 

Parolu, mi estas preta lerni de vi — diris Jupitero 

ridetante.

— Eble mi kurus ankoraŭ pli rapide, se miaj 

piedoj estus pli longaj kaj pli maldikaj; longa cigna kolo 

ornamus min; pli larĝa brusto pligrandigus miajn 

fortojn; kaj ĉar vi destinis min por porti vian favoraton, 

homon, vi povus sur mian dorson meti pretan selon.

— Bone — diris Jupitero — 

atendu momenton! — kaj li kreis 

kamelon.

Ekvidinte la novan beston, la 

ĉevalo ektremis de l'timo kaj 

abomeno.

— Jen la altaj piedoj, kiajn vi 

deziris— diris Jupitero — jen la 

longa cigna kolo, larĝa brusto kaj 

preta selo. Ĉu vi deziras, ke mi tiel 

aliigu vin?

Ursa servo

Ermito edukis urson kaj tiel bone ĝin instruis, ke ĝi 

servis al li, kvazaŭ homo. La urŝo ĉasis por li, portis 

lignon, gardis la dometon kaj akompanis lin, ĉien, 

kvazaŭ fidela hundo. Foje, en varmega tago, la ermito 

dormis sur herbo, en la ombro de l’ foliriĉa arbo. Apud li 

sidis la urso kaj forpelis muŝojn, kiuj amase flugis 

ĉirkaŭ la maljunulo kaj ne lasis lin trankvila. Precipe 

unu muŝo tede atakis lin. Jam kelke da fojoj la urso 

forpelis ĝin, sed ĝi ĉiam revenis kaj sidiĝante jen sur la 

orelon, jen sur la vangon, mordis lin. La urso ne povis 

plu toleri tion kaj kolere ekkriis: "Atendu, tedulo! Vi tuj 

ĉesos maltrankviligi mian sinjoron!" Dirinte tion, ĝi 

kliniĝis kaj levinte grandan ŝtonon, tiel lerte ĵetis ĝin, ke 

ĝi ne sole mortigis la muŝon, sed ankaŭ dispecigis la 

kranion de l' ermito.

Blindulo kaj lakto

Homo blinda de l’ naskiĝo demandis homon 

vidantan:

"Kian koloron havas la lakto?"

La vidanto respondis "La koloro estas sama, kiel 

la blanka papero."

La blindulo demandis: "Ĉu ĉi tiu koloro same 

krakas en la manoj, kiel la papero?"

La vidanto diris: "Ne, ĝi estas blanka, kiel la 

blanka faruno."

La blindulo demandis: "Ĉu ĝi estas same mola kaj 

facile ŝutebla, kiel la faruno?"

La vidanto respondis: "Ne, ĝi estas simple blanka, 

kiel la blanka leporo."

La blindulo demandis: "Ĉu ĝi estas same haroriĉa 

kaj mola, kiel la leporo?"

La vidanto respondis: "Ne, la blanka koloro estas 

same blanka, kiel la neĝo."

La blindulo demandis: "Ĉu ĝi estas malvarma, kiel 

la neĝo?“

La vidanto donis novajn kaj novajn ekzemplojn, 

sed la blindulo ne povis kompreni, kia estas la koloro 
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de la lakto.

Korvo kaj korvidoj

Korvo konstruis sian neston sur insulo, kaj kiam la 

idoj jam estis grandaj, li volis transporti ilin sur la 

kontinenton. Li prenis per la ungegoj unu korvidon kaj 

ekflugis super la maro. Kiam li estis en la mezo de l’ 

vojo, li jam estis laca, komencis malpli rapide svingi la 

flugilojn kaj pensis: "Nun mi estas forta kaj ĝi malforta, 

mi portos ĝin trans la maron; sed kiam ĝi fariĝos forta 

kaj plenaĝa kaj mi estos maljuna kaj malforta, ĉu ĝi 

rememoros miajn penojn? Ĉu ĝi portos min de unu 

loko al alia?" Kaj la korvo demandis la idon: "Kiam mi 

estos malforta kaj vi forta, ĉu vi portos min? Diru al mi 

la veron!" 

La korvido timis, ke la patro ĵetos ĝin en la maron, 

kaj respondis: "Mi portos."

Sed la maljuna korvo ne kredis al la filo kaj ellasis 

la idon el la ungegoj. La korvido falis kiel ŝtono kaj 

dronis en la maro. La maljuna korvo sola revenis sur la 

insulon. Poste li prenis duan idon por porti ĝin trans la 

maron. Ree li laciĝis en la mezo de l' vojo kaj 

demandis la idon, ĉu ĝi portos lin de loko al loko, kiam 

li estos malforta. 

La ido ektimis, ke la patro ĵetos ĝin en la maron, 

kaj diris: "Mi portos."

La patro ne kredis ankaŭ al ĝi kaj ĵetis ĝin en la 

maron. 

Kiam la maljuna korvo revenis en sian neston, li 

havis nur unu idon. Li prenis la lastan infanon kaj 

ekflugis kun ĝi super la maron. Kiam li sentis sin laca 

en la mezo de l’ vojo, li demandis: "Ĉu vi nutros kaj 

portos min, kiam mi estos senforta de la maljuneco?"

La korvido respondis: "Ne, mi ne portos." — 

"Kial?“ — demandis la patro. "Kiam vi estos maljuna, 

kaj mi estos granda, mi havos mian propran neston kaj 

miajn proprajn korvidojn, mi nutros kaj portos miajn 

infanojn." 

La korvo pensis: "Ĝi diras la veron, mi penos por 

ĝi kaj transportos ĝin sur la kontinenton." La maljuna 

korvo ne ellasis la korvidon, per lastaj fortoj svingis la 

flugilojn kaj alportis ĝin sur la teron, por ke ĝi konstruu 

neston kaj havu proprajn infanojn.

(daŭrigota)

Du poemoj de Charles Magro 1 verkis kaj sendis Carmel Mallia el Malto

Cipresa Vivo

Mia vivo similas al tiu cipresa.

Mia kredo? Superforta!

La sezonŝanĝo ne atakas min;

miaj branĉoj etendiĝas dum varmo aŭ malvarmo.

Sed okazis al mi kiel 

al la ĉiam verda cipreso: 

oni min plantis en tombejon

kie mi foje aŭskultas nur sopirojn.

* * *

Atendante Godoton 2

Mi vivis atendante 

Godoton

kaj mi ankoraŭ lin atendas

sen scii, kion li pretendas.

Mi senpacience traserĉis

tien kaj tienĉi

sen lin trovi.

Mi ne scias, kiun signifon havas

mia vivo, atendante Godoton! 

Ĉu kiam li alvenos,

mi ĉion komprenus?

Kaj ĉu post tio

Mi ne estus perdinta mian tempon?

Ĉu mia tuta vivo estus atendekspedicio?

Kaj je l’atendofino, kio? 

_____
1 19432016 : Instruisto, poste komitatano en diversaj 

kulturaj institutoj kaj en  

instruista koperativo. 

Poeto.Membro de la malta 

Akademio.Liaj poemoj aperis 

en diversaj antologioj. En 

1985 li estis premiita kel “la 

poeto de la jaro”.
2 “En attendant 

Godot” (Atendante Godoton) 

estas dramo de Samuel Becket.

tradukis kaj sendis Carmel Mallia el Malto
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Poemo de Caterina Parca tradukis kaj sendis Alesandra Madella el Italio

Scrivo poesie. 

Forse

perché ho poco tempo a disposizione

ho poco spazio

e … poco denaro.

Forse.

Su foglietti volanti,

a matita, 

o sulle copertine dei libri. 

Su pagine profumate e in bella grafia.

Qualche volta.

L’ho fatto per andare avanti

o per tornare indietro.

Per portarti qui quando non c’eri;

per tornare là

In quella stanza.

Quando eravamo insieme.

Per dirti tutto quello 

che non ho mai saputo dirti

o che non hai potuto ascoltare.

Su quei fogli c’è tutto quello 

che il mio cuore non sa dire

e che il tuo non può sentire.

poemo de Caterina Parca

(Giorgia Albertelli) el Italio

Mi verkas poemojn.

Eble

ĉar mia disponebla tempo malmultas

malmultas spaco

kaj … malmultas mono.

Eble.

Sur nefiksaj folioj,

krajone,

aŭ sur la kovertoj de la libroj.

Sur parfumaj paĝoj kaj belskribe.

Kelkfoje.

Mi faris tion por iri antaŭen

aŭ malantaŭen reveni.

Por porti vin ĉi tien kiam vi forestis;

por reveni tien

al tiu ĉambro.

Kiam ni estis kune.

Por diri ĉion,

kion al vi mi neniam kapablis diri

aŭ kion vi ne sukcesis aŭskulti.

Sur tiuj folioj estas ĉio,

kion mia koro ne sciopvas diri

kaj kion via ne kapablas aŭdi.

tradukis kaj sendis   

Alesandra Madella el Italio   

(daŭrigata) 

6. Optika trompo

Semen Semenoviĉ surmetis okulvitrojn kaj 

rigardas al pino kaj vidas: sur la pino sidas viro kaj 

montras pugnon al li.

Semen Semenoviĉ demetis la okulvitrojn kaj 

rigardas al la pino kaj vidas, ke sur la pino neniu sidas.

Semen Semenoviĉ surmetis la okulvitrojn kaj 

rigardas al la pino kaj vidas, ke sur la pino sidas la viro 

kaj montras la pugnon al li.

Semen Semenoviĉ demetis la okulvitrojn kaj 

denove vidas, ke sur la pino neniu sidas.

Semen Semenoviĉ surmetis la okulvitrojn kaj 

rigardas al la pino kaj denove vidas, ke sur la pino 

sidas la viro kaj montras la pugnon al li.

Semen Semenoviĉ ne volas kredi la fenomenon 

kaj konsideras ĝin kiel optika trompo.

7. Puŝkin 1 kaj Gogol 2

G o g o l (elfalas el la kulisoj sur la scenon kaj 

humile kuŝas).

P u ŝ k i n (eniras, stumblas kontraŭ Gogol kaj 

falis): Diable! Ŝajne kontraŭ Gogol!

G o g o l (leviĝante): Kia fiaĉaĵo! Oni ne lasu min 

trankvila! (Iras, stumblas kontraŭ Piŝkin kaj falas). 

Ŝajne kontraŭ Puŝkin stumblis mi!

P u ŝ k i n (leviĝante): Nek minuton de trankvilo! 

(Iras, stumblas kontraŭ Gogol kaj falas). Diable! Ŝajne 

denove kontraŭ Gogol!

Okazoj de Daniil Ĥarms

>>>
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Per miaj lipoj mi revivigas vin

Vi kapon levas, ien alie algapas,

Ĉiam vin ŝajnigas kvazaŭ  min ne konas,

Ĉi tiu povra instinkto vin perfidas,

Senvole, kiam vi la kravaton tuŝas.

Mi kaplevas, okulridas vin,

Ĉar mi ja scias ke mi allogas vin

La paroloj ne bezonatas, ambaŭ ni ja scias,

Ĉiam ĉi tiu milito same finiĝas.

En via kapo ne estas ja alia penso, 

Krom pri la blankeco de mia korpo,

Estas vintro, viaj manoj tremas,

Pli varme ol ĉe la forno pri miaj mamoj vi meditas!

Vian hararon sur miaj fingroj mi havas,

Apud mi subvoĉe vi anhelas,

Troa mem la ĉemizo ŝajnas,

Rigardante ĉirkaŭen, lokon por ĝi vi ne trovas.

Se okazos ke vi falu en la riveron Drin

Pro la necerteco kion vi nomas emocio,

Per miaj lipoj mi revivigos vin,

Mi vi tiros al mi por fali sur mia abismo.

poemo de Alma Jaku      

Poezio de Alma Jaku tradukis kaj sendis Bardhyl Selimi el Albanio

tradukis kaj sendis

Bardhyl Selimi el Albanio

Alma Jaku vivas 

en Lezha, antikva 

urbo en 

nordokcidenta 

parto de Albanio. 

Ŝi estas 40 jaraĝa, 

havas du infanojn, 

laboras en 

ministrejo pri la 

kontrolo de nutraĵoj. Diplomiĝis pri historio kaj 

geografio, poste pri nutraĵa industrio. Eldonis 

du kolektojn de poeziaĵoj pro kio akiris la 

unuan premion kaj membriĝis ĉe Akademio de 

Artoj kaj Sciencoj Mirdita. Same akiris 

premion Gjergj Fishta pri poezio.

G o g o l (leviĝante): Ĉiam ĉio estas la problemo! 

(Iras, stumblas kontraŭ Piŝkin kaj falas). Fiaĉaĵo! 

Denove konraŭ Puŝkin!

P u ŝ k i n (leviĝante): Huliganaĵo! Kontinua 

huliganaĵo! (Iras, stumblas kontraŭ Gogol kaj falas). 

Diable! Denove kontraŭ Gogol!

G o g o l (leviĝante): Ĝi estas kontinua mokado! 

(Iras, stumblas kontraŭ Piŝkin kaj falas). Denove 

kontraŭ Puŝkin!

P u ŝ k i n (leviĝante): Diable! Vere diable! (Iras, 

stumblas kontraŭ Gogol kaj falas). Kontraŭ Gogol!

G o g o l (leviĝante): Fiaĉaĵo! (Iras, stumblas 

kontraŭ Piŝkin kaj falas). Kontraŭ Puŝkin!

P u ŝ k i n (leviĝante): Diable! (Iras, stumblas 

kontraŭ Gogol kaj falas post la kulisoj) Kontraŭ Gogol!

G o g o l (leviĝante): Fiaĉaĵo! (Foriras post la 

kulisoj).

Post la sceno aŭdiĝas la voĉo de Gogol:

«Kontraŭ Puŝkin!»

Kurteno.

_____

1 Fama rusa verkisto. Li estas grava por rusoj kiel 

Ŝekspiro por angloj.

2 Fama rusa verkisto.

<1934>

8. Lignaĵisto Kuŝakov

Vivisestis unu lignaĵisto. Nomiĝis li Kuŝakov.

Foje eliris li el la hejmo kaj iris en butikon aĉeti 

gluon por ligno.

Okazis degelo, kaj surstrate estis tre glite. La 

lignaĵisto trairis iom da paŝoj, glitfalis kaj vundis sian 

frunton.

 Be!  diris la lignaĵisto, leviĝis, ekiris en aptekon, 

aĉetis sparadrapon kaj glukovris sian frunton.

Sed kiam li eliris surstraten kaj trairis iom da 

paŝoj, li denove glitfalis kaj vundis sian nazon.

 Fi!  diris la lignaĵisto, ekiris en la aptekon, aĉetis 

sparadrapon kaj glukovris sian nazon.

Poste li denove eliris surstraten, denove glitfalis 

kaj vundis sian vangon.

Li devas iri en la aptekon denove kaj glukovris per 

sparadrapo la vangon.

>>>
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 Jen kio,  diris la aptekisto al la lignaĵisto.  Vi tre 

ofte glitfalas, ke mi konsilas al vi aĉeti kelkajn 

sparadrapojn.

 Ne!  diris la lignaĵisto,  mi ne falu plu!

Sed kiam li eliris surstraten, li denove glitfalis kaj 

vundis sian mentonon.

 Aĉa glatiso!  kriis la lignaĵisto kaj denove kuris 

en la aptekon.

 Jen vi vidas,  diris la aptekisto,  Jen vi denove 

falis.

 Ne!  kriis la lagnaĵisto.  Mi ne volas aŭdi ion 

ajn! Donu al mi rapide la sparadrapon!

La aptekisto donis la sparadrapon; la langaĵisto 

glukovris sian mentonon kaj ekkuris hejmen.

Sed hejme oni ne rekonis lin kaj ne enlasis lin 

loĝejen.

 Mi estas la lignaĵisto Kuŝakov!  kriis la 

lagnaĵisto.

 Ne mensogu!  oni respondis el la loĝejo kaj 

ŝlosis la pordon hoke kaj ĉenete.

La lignaĵisto Kuŝakov staris sur la ŝtuparo, kraĉis 

kaj ekiris surstraten.

(daŭrigota)

Tradukis: Dmitrio

Pentraĵoj: Vadim Zaplatin

La Silento verkis kaj sendis Ivaniĉka Maĝarova el Bulgario
i silentas. La silento estas trapika. La fenestroj 

estas fumgrizaj pro la radioj de la subiranta 

suno. Ni silentas. Ni ne rigardas unu la alian en 

la okulojn. La nevideblaj pensoj, kiuj pulsas inter ni, nur 

malklarigas nian rigardon. Kaj tiel ni ŝatis rigardi unu la 

alian. Jes, la okuloj, tiuj perfiduloj, parolantoj sen vortoj, 

sinceraj, malamantaj mensogojn. Kaj nun ni ne vidas, 

kaj ne tušas unu la alian. Niaj sentoj frostiĝis. Ni 

silentas. Nur la memoroj enfluas kiel rivero el sia fluejo. 

Ah, kiaj memoroj! Ĉu vi memoris, kiam vi unue vidis 

min? Viaj genuoj malfortiĝis, papilioj flirtis en via 

stomako. Diris vi al mi poste  konfeso de amo. Sed, 

kio pri mi... Mi sciis pri vi de miaj koramikinoj kaj volis 

renkonti vin. Mi renkontis vin. Kaj poste kio okazis? Mi 

ne scias kie kaŝu min, sed mi ne kaŝis … Nu, tio 

sufiĉas! Tio, kio okazis estas sciata. Vi kaj mi unuope. 

Kiel Adamo kaj Eva.

Ni silentas. Kion ni diru? Preskaŭ ĉio estas dirita... 

"Ne, ne ĉio... kvazaŭ mi aŭdas vian flustron  estas 

pli..." Sed ni silentas en la enuiga silento. Ni silentas, 

persiste silentas. Kaj iam estis bone por ni silenti, 

alpremitaj unu al la alia.

Kaj tiam? Poste venis la infanoj, la zorgoj kaj la /

2/ etaj ĝojoj. La ĝojoj  malaperis. Estis nur silento, 

kvieto kaj soleco.

Ni silentas. La silento doloras, doloras. Ha, kiel 

doloras la soleco! Vivi inter la homoj kaj senti sin 

soleca. Ĉu ankaŭ vi estas soleca? Tie.....

“Vi kutimiĝos.” Mi sentas simpatiajn rigardojn, 

kuraĝigajn vortojn. "Vi alkutimiĝos.." Jes, ni alkutimiĝas 

al la ĉiutaga vivo, kiu iom post iom grizigas nin, elsuĉas 

el ni la vivoforton. Ni kutimiĝas al...

Ah, mi rememoris. Vi vere volis, ke ni havu 

propran hejmon. Hejmo por vi kaj mi kaj niaj nenaskitaj 

infanoj. Kun multe da ridado kaj voĉplena je la bruo de 

niaj plej ŝatataj petoluloj. Filo kaj filino. Nu, la filino ne 

venis, sed la du filoj, kiuj pli proksimigis nin en nia 

hejmo. Niaj filoj kiuj sekvis nian vojon. 

Kiel ĉiuj filoj kaj filinoj. Unuaj ĉe la fino 

kaj la aliaj ĉe la komenco de la vojo. La 

eterna ciklo.

“La vojo estis ne nur ĝojo, rido kaj 

amo. Estis.."  la flustro denove 

rememorigis min pri vi.

Ha, Vrancha denove skuis. Ĝi memorigas al ni, ke 

la naturo estas pli forta ol la homo kaj genuigas lin. Kaj 

oni promesis al ni, ke ni venkos ĝin. Ne estis viktimoj. 

Kaj kiom da viktimoj estas sur la vojoj de nia lando, la 

militoj en Mezoriento, en Ukrainio kaj aliloke sur la 

tero? Ĝis kiam pasioj, ne racio, regos homojn kaj la 

mondon? Ĉu tio ne sufiĉas? Militoj por supereco, 

potenco kaj mono.

Kiam oni kuŝos vin tien, vi prenos nek monon nek 

potencon, eĉ Amo restas ĉi tie sur la tero.

La Amo! 

Ni silentas. Vi tie kaj mi ĉi tie. Ĉu ni iam 

renkontos? Kaj se tio okazos, ĉu ni konos unu la alian? 

Aŭ ni forpasos silente, kiel nekonatuloj, fremduloj, 

animoj, kiuj ne tuŝis niajn korojn.

Ni silentas... Vi tie, mi estas ankoraŭ ĉi tie.

La silento trapikas mian koron, kiu por ĉiam 

silentis. Foriris kun la amo, kiun vi kunportis.

Ni silentas en la penetra silento. Ha, kiel malfacile 

estas silenti!

verkis kaj sendis Ivaniĉka Maĝarova

el Razgrad, Bulgario

N
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Ĉu Esperanto havas kulturon?
LA KULTURO DE ESPERANTO

Ronald J. Glossop, ILEIkonferenco, Kaunas, Litovio,

4 Augusto 2005 (reviziita kaj iom pligrandigita por

INTERNACIA PEDAGOGIA REVUO, kie ĝi aperis

en numero 05/4 [jarkolekto 35], paĝoj 36)

u Esperanto havas kulturon? Se jes, kio estas 

ĝia karaktero? Kiuj estas ĝiaj eroj?

Kelkaj homoj, aparte tiuj, kiuj kontraŭas 

Esperanton, insistas, ke Esperanto ne havas 

kulturon. Tial ĝi ne estas vera lingvo kiel la naciaj 

lingvoj. Ŝajne tiuj homoj ne povas kompreni, ke oni 

povas havi kulturon, kiu ne estas nacia kulturo. Ili 

pravas, ke Esperanto ne havas nacian kulturon, sed tio 

ne signifas, ke Esperanto ne havas ian kulturon. 

Esperanto ja havas kulturon, sed ĝi estas internacia aŭ 

tutmonda kulturo.

Oni devas konstati, ke ĉe Esperanto la rilato inter 

la lingvo kaj la komunumo estas inversa al la kutima 

situacio. Kutime la membroj de komunumo loĝas kune 

en unu loko, kaj la uzo de ĝia lingvo estas unue nur 

buŝa. La skribita lingvo ekekzistas nur multe pli malfrue 

aŭ en kelkaj kazoj neniam. Male Esperanto unue estas 

skribita lingvo, kaj oni uzas ĝin en diversaj lokoj kiuj 

eble ne estas tre proksimaj unu al la alia. Ĉe 

Esperanto la skribata lingvo naskas la buŝan lingvon! 

Iom post iom tiuj kiuj uzas Esperanton formas neen

unulokan komunumon kaj komencas konstrui ankaŭ 

novan specon de nenacia kulturo.

En kio konsistas la karaktero de la kulturo de 

Esperanto? Kiel jam dirite, ĝi ne estas nacia kulturo, 

sed Esperanto havas internacian aŭ tutmondan 

kulturon. Sekve ĝi devos antaŭenigi internacian 

kompreniĝon kaj toleron al malsamaj vivmanieroj. 

Esperantistoj devas respekti la kutimojn kaj lingvojn de 

ĉiuj grupoj tra la tuta mondo.

La diversaj naciaj kulturoj devos esti konservataj 

ankaŭ en tempo, kiam nova tuttera, vastanima kulturo 

estos konstruata kun novaj, specialaj terglobaj sentoj, 

kaj samtempe sen limigo de aliroj kaj 

perceptadmanieroj.

Malsimile al la situacio ĉe multaj naciaj kulturoj, la 

adeptoj de Esperanto havas nek malsaman specon de 

kostumoj, per kiuj vestus sin nur Esperantistoj, kiujn 

nur Esperantistoj surhavus, nek unikan specon de 

nutraĵoj, kiuj estas konataj kiel nutraĵoj tipaj de 

esperantistoj. Male, ĉe Esperanto grava parto de la 

kulturo efektive estas la ekzisto de multaj diversaj 

specoj de vestoj kaj multaj diversaj specoj de nutraĵoj 

el la diversaj mondopartoj.

Alia malsama aspekto de la kulturo de Esperanto 

estas la tendenco rigardi al la estonteco pli ol la 

pasinteco. Kompreneble, ĉiu kulturo devas atenti sian 

historion, sed ĉe la Esperantokomunumo, male al la 

kutima situacio por naciaj komunumoj, la esperoj por la 

estonteco estas multe pli gravaj ol la memoroj de 

pasintaj eventoj.

Nia respektita Zamenhof, la fondinto de 

Esperanto, ja nomis sin Doktoro Esperanto, kaj ankaŭ 

liaj sekvantoj estas esperantoj.

Ankoraŭ alia aspekto de la kulturo de Esperanto 

estas la preteco uzi novajn teknikojn por vojaĝi kaj 

komuniki. Ĉar la koncerna komunumo ne plu estas en 

unu loko sed ekzistas tra la tuta planedo, membroj de 

tia komunumo devas uzi la plej modernajn manierojn 

veturi kaj sendi informon unuj al la aliaj.

Ĉar la Esperantokomunumo estas internacia kaj 

tuttera, ĝiaj membroj ankaŭ volas kunlabori kun 

internaciaj kulturaj organizaĵoj kiel UNESKO kaj kun 

diversaj internaciaj neregistaraj organizaĵoj, inkluzive 

internaciajn religiajn organizaĵojn. Kompreneble ankaŭ 

naciaj kaj landaj komunumoj ofte volus fari tion, sed ne 

ĉiam. Ĉe la Esperantokomunumo tia kunlaboro estas 

ĉefa celo, ne nur sekundara au hazarda afero.

Simile al la naciaj kulturoj, Esperanto havas sian 

literaturon. Ekzistas ne nur multaj tradukoj el gravaj 

verkoj de diversaj naciaj kulturoj sed ankaŭ originalaj 

verkoj de diversaj specoj. Kelkaj el la pli konataj aŭtoroj 

estas L. L. Zamenhof el Pollando (la iniciinto de la 

lingvo), Kálmán Kolacsay kaj Julio Baghy el Hungario, 

William Auld kaj Marjorie Boulton el Britio, Gaston 

Waringhein kaj Raymond Schwartz el Francio, Baldur 

Ragnarsson el Islando, Ueyama Masao el Japanio, kaj 

S. J. Zee el Ĉinio. (Pardonu min ke mi ne menciis 

multajn aliajn, sed oni devas ĉesi ie.)

Efektive, ĉar Esperanto dependas tiom de sia 

skribita formo, la kvanto de la skribita materialo en 

Esperanto ofte estas granda surprizo al ne

Esperantistoj. Feliĉe, ni havas niajn specialajn 

bibliotekojn, kiuj kolektas tiujn materialojn, kaj niajn 

vendistojn, kiuj estas pretaj vendi la novan literaturon. 

Oni povas konatiĝi kun la kulturo de Esperanto ne nur 

en libroj kaj amaso de magazinoj sed ankaŭ en kantoj 

kaj teatraĵoj kaj per la interreto, videobendoj, kompakt

diskoj, kaj elsendoj de radio kaj televidstacioj en 

multaj landoj kiel Pollando, Ĉinio, Aŭstrio, Italio, Brazilo, 

kaj Koreio.

Krom la diversaj haveblaj skribitaj materialoj, 

estas kelkaj aspektoj de la lingvo mem kiuj kontribuas 

al la kulturo de Esperanto. Ekzemple, la uzo de afiksoj 

permesas la kreon de novaj vortoj, eĉ pere de infanoj. 

La prefikso “mal” indikas la kontraŭon de la sekva 

Ĉ
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radiko, kaj la vorto “trinkas” signifas ke oni prenas 

likvidon en la korpon. Tial oni povas uzi la tute novan 

vorton “maltrinki” anstataŭ uzi la pli kleran vorton 

“urini.” Efektive, tiu nova vorto nun estas pli ofte uzata, 

aparte de la infanoj.

Per la uzo de la afiksoj ĉiu ajn povas krei novajn 

vortojn, kiujn aliaj Esperantistoj tuj povas kompreni. 

Foje unu el miaj studentoj, dum ekzameno, ne povis 

memori la vorton “forte” rilate al la verbo “neĝis.” Li 

lerte kreis novan esprimon “neĝis maldolĉe.” Tio estas 

tuj komprenebla esprimo kaj iom eĉ poeta, ĉu ne? ĉu 

komencantoj povas simile krei novajn bonajn vortojn 

en aliaj lingvoj? Mi dubas pri tio. Alia ekzemplo de la 

uzo de la afiksoj, kiun oni ne ofte trovas en aliaj lingvoj, 

estas la ebleco krei vortojn el akronimoj kiel “ILEIanoj” 

kaj “SATanoj.”

La kulturo de Esperanto enhavas specialajn 

simbolojn, ornamojn, kaj agadojn, kiel la verdan stelon, 

la verdan flagon kun la stelo, la Pasportan Servon, la 

himnon “La Espero,” la jarajn Universalajn Kongresojn, 

kaj krome multajn aliajn internaciajn kunvenojn tra la 

tuta mondo kie ĉiuj havas ŝancon uzi Esperanton. Alia 

parto de la kulturo de Esperanto estas la ekzisto de 

kelkaj vortoj, kies signifo estas tuta mistero al ne

Esperantistoj, verboj kiel “krokodilas” kaj “kabeis”, kiujn 

oni ne povas simple traduki en aliajn lingvojn. 

Miaopinie ĉi tiuj trajtoj kune kun la literaturo kaj aliaj 

intelektaj kaj artaj materialoj pruvas, ke Esperanto ja 

havas kulturon eĉ se tio ne estas nacia kulturo.

Iom post iom la Esperantokomunumo 

ekevoluigas eĉ specialajn gestojn! Ekzemple nun 

ekekzistas gesto, kiun oni povas uzi por indiki “ĝis la 

revido!” Antaŭ kelkaj jaroj ĝi komenciĝis en San

Francisko je la fino de la NordAmerika Somera 

Kursaro. Kelkaj studentoj, kiuj venis al Usono el aliaj 

landoj, jam estis en la aŭtobuso por foriri al la 

flughaveno. Ekirironte ili metis la manojn super la 

kapon por formi ĉapelon similan al la ĉapelo super la 

litero “ĝ” en la esprimo “ĝis la revido.” Tiuj kiuj spektis 

ilin tra la fenestroj de aŭtobuso tuj kaptis la signifon de 

tiu gesto kaj faris la saman. Ŝajnas, ke tiel eble 

ekekzistis nova adiaŭa gesto tute unika al la kulturo de 

Esperanto.

En Septembro 1992 Claude Piron verkis ses

paĝan leteron en la angla lingvo, en kiu li respondis al 

la komento en la libro EUROPE FOR EVERYBODY 

(EŬROPO POR ĈIUJ) ke al Esperanto mankas 

kulturaj radikoj. Piron argumentas, ke kvankam al la 

lingvo certe mankis kulturo kiam Zamenhof unue 

iniciatis ĝin, tio ne plu estas la situacio. La nuntempa 

Esperanto, pro sia fleksebla karaktero, povis 

senprobleme sorbi influojn de diversaj naciaj kulturoj, 

eĉ de neEŭropaj landoj kiel Japanio kaj Ĉinio. Piron 

komentas ke “se Esperanto ankoraŭ ekzistas, tio estas 

ĉefe pro siaj kulturaj radikoj. Homoj, kiuj restas en la 

komunumo de Esperanto, faras tion pro sentoj rilate al 

la kulturo, ne pro la racieco de la lingvo. Ili spertas 

interkulturan etoson, kiun oni ne povas trovi aliloke.”

Piron tiam mencias ke la kulturo de Esperanto eĉ 

evoluigis du originalajn specojn de poezia formo kiuj 

tute ne ekzistas en aliaj kulturoj. Unu unikan formon 

uzitan de Johán Valano (tio estas, Claude Piron) en la 

libro MALMALICE [eldonita de Literatura Foiro, Kuopio 

kaj Pisa, 1977] usona Profesoro Pierre Ullman [en 

anglalingva artikolo “Schizoschematic Rhyme in 

Esperanto” en Papers on Language and Literature, 

1980] nomas “schizoschematic rhyme” (“skizoaranĝa 

rimo”). En tiu formo la rimoj estas ne inter la lastaj 

vortoj en diversaj linioj sed nur inter la lastaj radikoj en 

la diversaj linioj, radikoj kiuj estas sekvitaj de malsamaj 

finaĵoj. Tia poezia formo tute ne povas ekzisti en aliaj 

lingvoj ĉar ĝi dependas de la unika sistemo de radikoj 

kaj sufiksoj en Esperanto. Kiel iu ajn povas diri, ke 

Esperanto ne havas kulturon kiam ĝi eĉ havas siajn 

proprajn unikajn poeziajn formojn? En tiu bonega letero 

verkita en 1992 Piron konkludas, ke tiuj “lingvaj 

spertuloj,” kiuj opinias ke Esperanto ne havas kulturon, 

simple ne konscias pri la faktoj.

Fonto: https://ridetu.wordpress.com/2016/10/19/cu

esperantohavaskulturon/ 

Solvo de la krucvortenigmo

https://ridetu.wordpress.com/2016/10/19/cu-esperanto-havas-kulturon/ 
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senradikulo? Li ne havas radikojn tiel, kiel la homoj sur 

la tero kaj la arboj, sed li havas la transatlantikon 

“Virginian” al kiu li apartenas. Lia grundo, sur kiu li 

paŝas estas la ŝipo. Li estas "ŝipfiŝo", fiŝo, kiu ne 

scipovas naĝi, sed nur rigardas al la maro el la rondaj 

ŝipfenestroj kaj la ferdeko.

Tiu ĉi belanima viro, meze de la mondmilito, estas 

viro, kiu igas homojn sur la ŝipo, tiujn preterpasantojn, 

pasaĝerojn ktp, aŭskulti lian pianon, kaj donas moralon 

al ili. Li estas viro kiu neniam prenis pafilon enmane. 

Sed kuraĝe, kiel nobla tragedia heroo, li sinkas en la 

akvon ĉe la fundo de sia ŝipo, kiu estas eksplodita pere 

de dinamitoj. Lia nura tomboŝtono estas la oceano, kaj 

ĉio, kio restas en la memoro de lia amiko Max. Estas la 

memoro de Max, kiu ĉiam volis allogi lin al la surtera 

vivo, al ia ordonita vivo, al muzikkariero, ĵazprofesio, 

sed  ne povis sukcesi fari tion. Max estas tiu, kiu prenis 

la nuran registraĵon de 1900, kiu rompis kaj ĵetis ĝin en 

la rubujon, kaj riparis ĝin.

1900, ne eniris en la muzikhistorion, kiel Benny 

Goodman, sed ĝi tuŝis la vivojn de multaj homoj, kiuj 

konatiĝis kun li. Kio estas famo? Ĝi estas io, kio ankaŭ 

iam sinkos en la akvojn de historio.

Alessandro Baricco, la aŭtoro de ĉi tiu bela kaj 

simpla verko, Giuseppe Tornatore la reĝisoro, Ennio 

Morricone la komponisto, Pruitt Taylor Vince en la rolo 

de Max (li estis mirinda kun siaj kirliĝantaj okuloj 

proksime unu al la alia kaj estas tre simila al nia fama 

aktoro Rasim Öztekin, kiu mortis pasintjare).  Mi levas 

mian ĉapelon al Tim Roth, la etan giganton,  kaj al 

Peter Vaughan la instrumentovendiston. Kaj al ĉiuj, 

kiuj kontribuis al ĉi tiu filmo...

Ĉi tiu filmo, kiu estas kelkparte amuza, kelkparte 

troiga, kelkparte bildrakonta, estas unu el tiuj filmoj, 

kiujn mi neniam frogesos.

Konuralp Sunal

20 Oktobro 2022 

Büyükada, İstanbul – Türkiye
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Geedzoj en paco vivas en reĝa palaco.

Ploranton ni evitas, ridanton ni imitas.

Kiu ridas eliranta, ploras revenanta.

Kiu ŝatas moneron, ne ŝatas veron.

Riĉeco sen gvido, kiel ĉevalo sen brido.

Fluidaĵo sen difino, nek vinagro nek vino.

Kiu kaĉon aranĝas, tiu ĝin manĝas.

Kien kudrilo iras, tien fadenon ĝi tiras.

Leciono al profesoro estas vana laboro.

Al feliĉo kaj gloro kondukas laboro.

Ĉiu tago kun sia ago.

Tradukis Petras Ĉeliauskas.

Se plaĉus al la dia graco

prilaboris Jacques Tuinder

Saĝa homo venigis tajloron kun peto fari por si 

novan pantalonon. Farinte mezuradon, la tajloro 

promesis pretigi ĝin, se plaĉus al la dia graco, en 

malpli ol septaga tempospaco.

Pasis semajno. Kaj sekve la servisto de la saĝulo 

veturis al la tajloro por preni la pantalonon. Sed diris la 

tajloro: „Okazis, ho ve, malgranda prokrasto.

Sed, se plaĉus al la dia graco, morgaŭ la 

pantalono nepre estos preta.“

Tagon poste tajloro sin denove senkulpigis, 

dirante: „Mi bedaŭras, ke la pantalono ankoraŭ ne 

estas finkudrita. Revenu morgaŭ kaj, se plaĉus al la dia 

graco, ĝi tiam certe estos en via posedo.“

Pasis denove tago, kaj post iom da pensado la 

saĝulo sufloris al sia servisto: „Se ĝi denove ne estos 

preta, demandu al li, kiom longe daŭrus, se lia laboro 

ne plaĉus al la dia graco.“

El kongresa numero DIA REGNO nro 5 (848) 

septembrooktobro 2004.

Fonto: Legolibreto 3 de  Jindřiška Drahotova

32>>



Turka Stelo  ●   novembro 202232

Facilaj Rakontoj  sendis Jindřiška Drahotová, el Ĉeĥio
Mesaĝo interreta el Francujo

Kara blanka frato,

kiam mi naskiĝis, mi estis nigra,

kiam mi kreskis, mi estis nigra,

kiam mi sub sunon iras, mi estas nigra,

kiam mi timas, mi estas nigra, kiam mi forpasos, 

mi estos nigra...

Dum vi, blanka homo...

Kiam vi naskiĝis, vi estis rozkolora,

kiam vi kreskis, vi estis blanka,

kiam vi sub sunon iras, vi estas ruĝa,

kiam vi malvarmas, vi estas blua,

kiam vi timas, vi estas verda,

kiam vi malsanas, vi estas flava,

kiam vi forpasos, vi estos griza...

Nu! El ambaŭ ni... kiu estas la kolora homo?

La administrado

En iu entrepreno konkludis, ke taŭgas ŝanĝi kaj 

plibonigi administradan manieron kaj dungis novan 

ĝeneralan administradiston.

Tiu ĉi decidis de la bazoj ĉion kontroli kaj kun du 

asesoroj inspektis laŭ vico ĉiujn partojn de la 

entrepreno. Veninte en magazeno, li vidis, ke ĉiuj 

laboras, nur junulo staras dorse apogante la muron 

kun la manoj en la poŝoj. Vidante bonan okazon 

elmontri novan laborfilozofion, la nova administradisto 

demandis al la junulo: „Kion vi gajnas por unu 

semajno?“

„Tricent eŭroj, kial?“ respondis la junulo sen scii, 

pri kio temas.

La administradisto elpoŝigis tricent eŭrojn kaj 

donis ilin al la junulo dirante: „Jen via salajro je tiu ĉi 

semajno. Nun vi malaperu kaj neniam revenu ĉi tien.“

La junulo prenis la monon kaj foriris laŭ ricevitaj 

ordonoj. La administradisto vidante ĝeneralan miregon 

diris: „Ĉu vi ne vidis kion li faris?“

„Jes, sinjoro,“ respondis bela junulino, „li liveris 

picon al ni por lunĉo.“

Konklude: Ekzistas homoj, kiuj deziras ordoni, 

sed ili forgesas pensi.

Diktaĵo

En ĉeĥa ŝtata televido oni envicigis programeron 

„Diktaĵo“. Ĝin oni dissendas dum la tempo, kiam infanoj 

ricevas atestilon duonjaran kaj ĉe fino de la lernejjaro. 

Infanoj instigas gepatrojn por spekti ĝin, 

ĉar en lernejoj oni rekomendas tion.

Fama kaj ŝatata aktoro, reĝisoro kaj 

bona homo Zdenek Svěrak, legas la 

tekston, ne tro longan kaj gepatroj kaj 

interesuloj hejme skribas. Poste lingva 

fakulo kun Svěrak klarigas eblajn erarojn. Kaj imagu! 

Miloj de skribintoj obeas alvokon skribi al televido 

nombrojn da eraroj kaj notojn pri sia skribo por esploro.

Tiu ĉi ideo kaj ĝia realigo estas tre valora agado. 

Efike mildigas streĉon okaze de lernejaj atestiloj, ĉar 

gepatroj devas sincere konfesi, ke tute senerare skribi 

ĉeĥe oni neeblas. Estas bone, ke oni vekigas intereson 

pri gepatra lingvo, kiu vere bezonas esti ĝenerale 

kulturata.

Svěrak diras: „Reguloj ŝanĝas, memoro 

truetiĝas.“

Se vi rimarkos nomon SVERAK rilate al filmo, 

teatro, televido, kredu, ke vi trovis ion pure ĉeĥan, ion 

altvalora.

Jindřiska Drahotová

Litova popola fabelo

El kongresaj materialoj UK en Vilno 2005 Du 

plugiloj

Forĝisto forĝis du plugilojn. La unuan aĉetis 

plugisto, kaj la alian komercisto.

La unu plugilo tuj komencis labori, sed la dua 

kuŝis tutan tempon en magazeno.

Poste la plugiloj renkontiĝis. La plugilo de la 

komercisto estis tute rusta, sed tiu de la plugisto brilis 

kiel arĝento. La plugilo de la komercisto demandis sian 

amikon: „Kial vi tiel brilas, dum mi estas tute nigra kaj 

rusta?“

„Ĉar mi laboris,“ respondis tiu ĉi, „sed vi kuŝis 

dum tuta tempo.“

Litovaj proverboj

Proverbo estas sperto, proverbo estas averto.

Kia kapo, tia ĉapo.

Kaprica fianĉino restas eterne fraŭlino.

Bona paro por altaro.

Feliĉo hodiaŭ karesas, morgaŭ forgesas.

Feliĉo fierigas, malfeliĉo saĝigas.

Valoras ne vesto, valoras enesto.

Edziĝo najbara garantias de eraro. >31


