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...sed fine, la SAT-Amikara balotujo
sukcesis enteni ĉiujn balotilojn !

(detalojn interne p.3)

Grandega balotujo por SAT-Amikaro
ĉar oni timis lavangan parto-

prenadon en la referendumo...



P

Preparado :
Lavi, degutigi k 
laŭbezone senŝeligi, 

senkernigi la fruktojn.

Miksi ilin kun duono de la sukero lasi ĝin 
maceri en salatujo dum pretigo de la 
pasto.

En alia salatujo, kunmiksi la sekaĵojn.

Putiginte la centron, alverŝi la likvaĵojn.

Miksi la tuton delikate por eviti la buletojn 
k atingi homogenan paston.

Dismeti la fruktojn funde de oleita 
kuirplado, verŝi la paston k atendi dum 45 
min ripozigante la preparaĵon.

15 min antaŭ kuiri la klafution, ŝalti la 
fornon je 200°C.

Kuiri la klafution dum 45 min.

Kiam malvarmiĝinte, ornami per 
fajnpulvora sukero.

Variaĵo : kun diversaj vegetaĵaj kremoj 
(soja, riza, avena, migdala…), diversaj 
sukaj fruktoj (ĉerizoj, persikoj, piroj, 
nektarinoj…), sekaj fruktoj k oleecaj 
(daktiloj, anakardioj…), aromoj (migdalo, 
brando, rumo…).

Kuiris (5 malsamajn receptojn por trovi 
la plej trafan) k fotis Paŭlino Gaborit',

gustumis (5 malsamajn receptojn 
kuraĝe k frande kobajante) k tradukis 

Markovo-Vito 4103

Ingrediencoj por 4 personoj :
350 g da sukecaj fruktoj
85 g da tritika faruno
55 g da rufa sukero
25 cl da migdala lakto
7 cl da vegetaĵa kremo
1 saketo da vanilsukero
3 kafkuleroj da migdalpulvoro
1 eta pinĉpreno da salo
1 kafkulero da fajnpulvora sukero

Materialo :

Simpla kuirplado profunda, pesilo, 
tranĉileto, 2 salatujoj, kafkulero, 
batilo, mezurglaso.

Vegane kuiru !
Klafutio

P

Ni estas tute ne botanikistoj (plantologoj), 
neniel sciencistoj ; nur promenantoj, 
kiuj ŝatas piedmigri sur montoj kaj 
tra kamparo laŭ nia propra ritmo ; t.e. 
malrapida. Ni ŝatas naturon kaj pluraj el 
ni estas Natur-Amikoj. Kaj dum tiuj iradoj 
ni ŝatas esplori, admiri kaj kolekti bildojn 
per nia fotaparato ; pejzaĝoj, bestoj, 
kaj iel aparte ankaŭ floroj. Tamen ni ne 
estas fotistoj. Pro ĉiuj tiuj kialoj ni jam 
petas vian indulgon pro nevolaj misoj 
sur la prezentotaj slipoj. Rehejmiĝinte 

ni provas identigi 
la fotitajn 
s p e c i m e n o j n 

dank’al manlibroj kaj retejoj. Ne ĉiam 
facilas. Foje ni eĉ ne kapablas. Kaj ni 
fieras, kiam ni kvazaŭ certas, ke ni trovis ! 
Ĉar kiel identigi floron ? Unuavide per 
ĝiaj koloro, formo, nombro da petaloj, 
sed ankaŭ per ĝiaj floraranĝo, alteco de 
la planto, formo kaj aranĝo de ĝiaj folioj, 
radikoj, odoro, kreskejo… do simple 
observante ĝin ! Kolektinte diversajn 
informojn pri la identigita planto venis 
la ideo prepari prezentindan bildaron, 

kiu iom post iom kreskis ĝis hodiaŭ 
atingo de pli ol ducent slipoj. El tiuj, jen 
do kelkaj ekzempleroj por nova rubriko : 
La florbukedo de La Sago.

Marcelo (respondeculo), Klodin’, Mar-
tine, Monique (x2), Morine kaj por la 

tekstokontrolado ankaŭ Andreo. 
PS. Se iam vi dezirus unu- aŭ duhoran, 
duon- aŭ tut-tagan, eĉ semajnfinan 
floranimadon por via E-grupo, kial ne 
kontakti nin ?

marcel.redoulez@wanadoo.fr

Florbukedo

Nova rubriko !
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Pri la enhavo de la artikoloj 
respondecas la aŭtoroj mem. 

Represo de artikoloj permesata

kun indiko de la fonto

Kontribuaĵoj Contributions
Ĉiam bonvenaj ! Sendu ilin al la redakta 
korespondanto :
Toujours bienvenues ! A – faire parvenir au 
correspondant de rédaction :

Reto : lasago@free.fr
Poŝte : S.Sire, 85 imp des fées,74330Sillingy
n Prefere per reto, tekstoj en RTF–, ODT- 
aŭ TXT–formo por ligitaj dosieroj, skribitaj 
prefere en Unikodo, bildoj en TIFF–, JPEG–, 
PCX- aŭ GIF–formo.
n Eventuale sur papero, tekstoj prefere 
tajpitaj, sen forstreko nek surkorekto (erarojn 
eventualajn, oni indiku marĝene) Ne tajpitaj 
kontribuaĵoj publikigeblas nur se volontulas 
iu tajpanto.
nArtikoloj ricevitaj post la 20a de la paraj 
monatoj ne povas esperi aperigon en la tuj 
sekvonta numero.

n de préférence par internet, textes en format 
RTF , ODT ou TXT pour un document joint, et 
images en format TIFF, JPEG, PCX ou GIF.
n éventuellement sur papier par poste, 
les textes devant impérativement être 
typographiés (machine ou imprimante) sans 
ratures ni surcharges pour un traitement au 
scanner (erreurs éventuelles notées en marge) 
Les articles manuscrits ne peuvent être publiés 
que si nous disposons de dactylos bénévoles. 
nLes articles reçus après le 20 des mois pairs 
ne peuvent pas espérer être publiés dans le 
numéro immédiatement suivant.
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Ĉefredaktanto kaj enpaĝiganto : Serĝo Sir’.
Redakt– kaj kontrol-skipo : Janine kaj Yannick 
Dumoulin, Lucette Échappé, Luk' Gouverneur, Ĵak 
LePuil, Petro Levi, Serĝo Sir’.

Partoprenis en ĉi numero : Rolando Cuenot, Veronik' 
Girard, P. Grolemund’, Petro Levy, Izabel LamiRested’, 
Ĵak LePuil, Miĉel Marko, Vito Markovo, Marcelo Redulez', 
Fransŭaz' Rochette, Jean Selle, Serĝo Sir’, Wandervogel.

NIVELOJ
Ĉiuj artikoloj estas akompanataj de lingv-
nivela simbolo : K = Komencantoj

P = Progresantoj
S = Spertuloj

kun asterisko se tradukata franclingven 
aŭ kun glosaro por lingvaj malfacilaĵoj.

K SP

K* S*P*

Referendumo
Rezultoj de la balotado
Mardon la 12an de septembro, okazis la voĉnombrado de l' referendumo, en 
kunveno prezidita de Lucette Échappé, kun Agnes Lefèvre kaj Josiane Ferrand.

La voĉdonantoj sume estis 57, (t.e. proksimume 25% de la nunaj membroj ) el 
kiuj 14 voĉdonis per sekretaj voĉdoniloj.

Jen la rezultoj :

Aprobo de : Jes Ne SinD. blank Sume

Agadraporto 52 1 2 2 57

Financa raporto 53 1 2 1 57

Akiro de Greziljonaj Sociaj Partoj * 31 6 20 0 57

Modifoj de la statuto 41 3 12 1 57

* Pri la akiro de Greziljonaj Sociaj Partoj, el la 31 kiuj aprobas, nur 17 proponis 
sumon :
  2 k€ (1), 3k€ (2), 5 k€ (2), 6 k€ (9), 10 k€ (2) 15 k€ (1) 

(noto : Laŭ regulo de Greziljono la maksimumo estas 10 k€)

KOMITATO :

Kandidatoj Jes Ne SinD. blank Sume

Elizabet' Barbay 49 4 2 2 57

Lumeto Échappé 50 1 4 2 57

Petro Levy 55 1 1 0 57

Ansofi Markov 50 2 3 2 57

Serĝo SIRE 52 2 2 1 57

Solanĝ' Van Landeghem 55 1 1 0 57

Do, sen surprizo, ĉiuj estas elektitaj.

Tuj organiziĝis la unua kunveno de l' komitato, kies tagordo estis provizi la 
postenojn. El ĝi rezultis :

Prezidanto Petro Levy
Sekretario Lumeto Échappé
Kasisto Solanĝ’ Van Landeghem
Vic-prezidanto Serĝo Sire

Pri la kunmetita demandaro, kiu postulas pli longtempan nombradon, vi atendu 
la venontan numeron !

Por la komitato,
Serĝo.
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En la pikarda urbeto Ribemont, 
naskiĝis Jean Antoine-Nicolas de 
Condorcet en la jaro 1743. En la 
sama jaro, lia patro, kiu estis kapitano, 
akcidente mortis okaze de manovroj. 
Dum naŭ jaroj, lia tre pia patrino sole 
edukis lin kaj konsekris lin al la Virgulino, 
por antaŭgardi lin kontraŭ ĉia akcidento. 
Poste li fariĝis internulo en la jezuita 
gimnazio de Remso1. Tie, la tri ŝlosiloj de 
la eduka sistemo estis konstanta kontrolo, 
denunco starigita en principo de regado, 
apliko de korpaj punoj.

En la jaro 1758, dank’ al sia onklo, kiu 
estis episkopo, Condorcet fariĝis lernanto 
en la pariza gimnazio de Navaro2 fama sur 
la kampo de la scienca instruado ; li lernis 
la matematikon kaj la fizikon. En la jaro 
1759, li akiris la abiturientan diplomon kaj 
brile prezentis matematikan disertaĵon, 
kiu altiris la atenton de la matematikisto 
D’Alembert, unu el la aŭtoroj de la 
Enciklopedio (1751 – 1772).

 Inter la jaroj 1760 kaj 1762, li 
restis en la urbeto Ribemont, kie li 
dediĉis sian tempon al studado de la 
laboroj de la matematikistoj Euler, 
Bernoulli, D’Alembert, kiuj revoluciis la 
matematikon en la 18-a jarcento. En la jaro 
1764, li prezentis memuaron, kiu montris 
liajn vastajn sciojn pri la infinitezima 
kalkulo3. En la posta jaro, li publikigis 
verkon pri la integrala kalkulo4 kaj fariĝis 
la unua disĉiplo de la matematikisto 
D’Alembert. En la jaro 1769, li eniris en la 
Sciencan Akademion. 

Ekde la 1770-aj jaroj, sen neglekti la 
matematikon Condorcet profundigis 
sian pensadon sur la kampoj de la 
politiko, socio, ekonomio kaj filozofio. Lia 
renkontiĝo kun la verkisto Voltaire estis 
decidiga. Ili protestis kontraŭ la arbitreco 
kaj la krueleco de la suverenaj kortumoj, 
kiuj tiam estis nomataj parlamentoj. La 
afero de la Kavaliro De La Barre estas 
tipa. En la jaro 1766, en la urbo Abbeville 
tiu etnobelo estis akuzita, ke li pasis antaŭ 

religia procesio sen demeti sian 
ĉapelon, kaj ke li blasfemis, frapis 
krucifikson per bastono. Sekve de 
tio, lia dekstra mano estis tranĉita, 
lia lango estis elŝirita per prenilo 
antaŭ ol li estis vivbruligita5.

En la jaroj 1773 kaj 1774, 
Condorcet denuncis la subpremon 
de la Romkatolika Eklezio, la 
kruelecon de ĝiaj pastroj, la 
hipokritecon de la devotuloj.

En la jaro 1788, fronte al 
minaca bankroto Ludoviko la 
Deksesa anoncis asembleon de 
la tri Ordoj (la klerika, la Nobela, 
la Tria). Condorcet sukcesis esti 
elektita nek al la Nobela Ordo, nek 
al la Tria.

En julio 1789, la Tri-Orda Asembleo6 
fariĝis konstitucianta7. Condorcet 
aktivis por la civitanigo de la judoj, sed 
la Konstitucianta Asembleo rifuzis decidi 
pri tio. Li opiniis, ke la libereco kaj la 
egaleco de la homoj devas konduki al 
malaperigo de la sklaveco, sed tio minacis 
konsiderindajn ekonomiajn interesojn, 
ĉar Francio importis sukeron kaj kafon 
el la amerikaj insuloj. Li publikigis akran 
pamfleton kontraŭ la mastroj de plantejoj, 
kiuj animis potencan koloniistan 
premgrupon en Parizo.

Condorcet substrekis la paradokson, 
kiu kondukas al la opinio, ke la virinoj 
estas rigardataj kiel kapablaj reĝi kaj 
nekapablaj voĉdoni. La politikuloj preferis 
prudente silenti pri tio. En la kadro de la 
Scienca Akademio, li partoprenis en la 
ellaborado de nova sistemo de peziloj kaj 
mezuriloj valida por tuta Francio.

Sur la kampo de la financoj, 
lia vidpunkto estis tiu de liberala 
ekonomikisto, kiu kontraŭis al kreado de 
likvida mono, kiun ne kompensas reala 
kreskado de la disponeblaj posedaĵoj. 
Malgraŭ liaj avertoj, la Konstitucianta 
Asembleo decidis la emision de amaso 
da asignatoj kun trudita kurzo, por kovri 
la buĝetan deficiton, dum origine tiu 
papermono baziĝis sur la vendo de 
ekleziaj kaj reĝaj posedaĵoj. En aprilo 
1791, Ludoviko la Deksesa nomumis lin 
inter la ses administrantoj de la nacia 
Trezorejo .

La 21-an de junio 1791, Ludoviko 
la Deksesa kaj lia familio fuĝis el Parizo, 
sed ili estis kaptitaj kaj revenigitaj en 
la ĉefurbon. La reĝo estis suspendita 
kaj prigardata. Condorcet fondis la 
Respublikistan societon, kiu gluis siajn 
afiŝojn sur parizaj muroj. Tio skandalis 
membrojn de la Konstitucianta 
Asembleo. En diskurso, li proklamis, ke 
la libereco estas respublika, sed eĉ la plej 
engaĝintaj politikuloj ne kuraĝis proponi 
la respublikon.

 Ludoviko la Deksesa akceptis la 
Konstitucion. Condorcet estis elektita al 
la Leĝdona Asembleo8 en la somero 1791. 
Tiu Asembleo estis favora al konstitucia 
monarkio.

Condorcet ĉiutage plenumis la 
parlamentan kronikon en pariza gazeto ; 
lia politika influo grandiĝis. En tiu gazeto 
kaj en la sino de la Leĝdona Asembleo li 
pledis kontraŭ la sklaveco de la nigruloj 
kaj mulatoj en Domingo9, kie regis la 
proprietuloj de plantejoj, sed la kolonia 
premgrupo estis tre aktiva.

 En la Leĝdona Asembleo, Condorcet 
proksimiĝis al la politika grupo, kies ĉefoj 
estis deputitoj de Ĝirundio kaj nomitaj 
Ĝirondistoj pro tio.

 En la aŭtuno 1791, la imperiestro 
de Aŭstrio kaj la reĝo de Prusio deklaris, 
ke la situacio de Ludoviko la Deksesa 
koncernas ĉiujn europajn suverenojn. 
La Ĝirondistoj estis favoraj al milito, por 
senmaskigi la reĝon. Condorcet pensis, 
ke milito estus la solvo de la demando pri 
la enlanda politika kaj ekonomia situacio. 
Fakte, dum la vintro 1791 -1792, en 
Parizo kaj iuj provincoj okazis krizo de la 
vivrimedoj : spekulantoj akaparis tritikon, 
kies prezo altiĝis.

 En februaro 1791, Condorcet fariĝis 
prezidanto de la Leĝdona Asembleo. 
Ludoviko la Deksesa kaj la Ĝirondista 
ministro proponis deklari militon al 
Aŭstrio, kies registaro arogante respondis 
al noto sendita al ĝi. La Leĝdona 
Asembleo kvazaŭ unuanime voĉdonis 
por la milito, kaj Condorcet aprobis. La 
deputito Robespierre faris minacojn al 
la Ĝirondistoj kaj al Condorcet, kiu reagis 
per akuzo pri korupto. Robespierre 
neniam pardonos tion al Condorcet. 

En tiu tempo, Condorcet estis 
eksigita el la Akademioj de Peterburgo 
kaj Berlino laŭ la ordonoj de respektive 
la rusa imperiestrino Katrino la Dua kaj la 
prusa reĝo Frederiko-Vilhelmo la Dua.

 La 11-an de julio 1792, Condorcet 
voĉdonis por proklamo pri «la patrio 
en danĝero». Tiel la Leĝdona Asembleo 
konfidis al la civitano mem la sorton de la 
patrio kaj de la libereco.

Condorcet fariĝis prezidanto de 
eksterordinara komisiono ŝarĝita per la 
tasko prepari la decidojn de la Leĝdona 
Asembleo.

La ĉefo de la aŭstro-prusaj armeoj – 
la duko de Brunsviko – faris ultimaton, 
kiu minacis la Leĝdonan Asembleon por 
la okazo, se Ludoviko la Deksesa kaj lia 
familio estos malrespektitaj. Condorcet 
opiniis, ke senrajtiĝo de la reĝo estis 
necesa, por eviti insurekcion, sed la 
Leĝdona Asembleo hezitis. Fakte, la 
insurekcio komenciĝis la 9-an de aŭgusto 
1792 ; la reĝa palaco Tuilerioj10 estis 

CONDORCET (1743 – 1794) Matematikisto – Filozofo – Politikulo
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invadita la 10-an de aŭgusto. 
La Leĝdona Asembleo decidis, ke ĝiaj 

dekretoj aplikiĝos sen la konsento de la 
reĝo. En Parizo, la Komunumo plenumis 
la regpovon. Ĝi enfermis Ludovikon la 
Deksesan kaj la reĝan familion en la 
ĉefturo de la fortikaĵo nomita Templo.

En septembro 1792, Condorcet vokis 
al totala milito kontraŭ la prusaj trupoj, 
kiuj konkeris la urbon Longwy. Li rigardis 
la militon kiel necesa, por savi Francion kaj 
la liberecon. 

Condorcet estis elektita al la nova 
asembleo tiel nomita Konvencio, kiu 
anstataŭis la Leĝdonan Asembleon la 
21-an de septembro 1792. Ekde sia unua 
kunsido, la Konvencio unuanime dekretis 
abolon de la reĝeco kaj decidis, ke la 
publikaj aktoj ricevos la daton ekde la 
unua jaro de la Respubliko. Condorcet 
estis rigardata kiel unu el la ĉefoj de la 
Ĝirondistoj kaj fariĝis vicprezidanto de la 
Konvencio, kiu partiĝis inter Ĝirondistoj 
(dekstruloj), Centruloj kaj Montistoj11 
sidantaj supre en la deputitejo. Ekde 
oktobro 1792, Condorcet malproksimiĝis 
de la Ĝirondistoj, kiuj senĉese provokis 
tumultojn en la Asembleo. Samtempe li 
akuzis la deputiton Robespierre, ĉefo de 
la Montistoj, ke li kreis sekton. 

La milito multe kostis. La ekonomia 
situacio malboniĝis dum la aŭtuno 1792, 
sed Condorcet restis favora al la komerca 
libereco.

La Konvencio havis la celon ellabori la 
konstitucion, kiu fondos la Respublikon. 
Condorcet nomumiĝis al la komitato 
ŝarĝita per tiu tasko. 

Li ne havis gravan rolon en la proceso 
kontraŭ Ludoviko la Deksesa. La 15-an 
de januaro 1793, neniu deputito pledis, 
por senkulpigi la eksan reĝon, kiu estis 
kondamnita al morto. Condorcet voĉdonis 

por vivdaŭra punlaboro.
Li kontraŭis al la Montisto Robespierre, 

kiun li rigardis kiel danĝera por la 
Revolucio, ĉar li prezentis abomenindan 
aspekton de ĝi.

La 2-an de junio 1793, la Konvencio, 
aŭ pli precize la plimulto de la ĉeestantaj 
deputitoj, voĉdonis por la aresto de 
dudek naŭ ĝirondistaj deputitoj kaj de 
du ministroj. Condorcet ne estis rekte 
minacita de la malvenko de la Ĝirondistoj, 
ĉar de oktobro 1792 li ne plu apartenis al 
ilia grupo.

Dum pluraj monatoj li laboris por 
projekto de nova konstitucio, sed la 
Konvencio voĉdonis por alia teksto 
ellaborita de Montistoj. En junio 1793, 
Condorcet publikigis akuzon kontraŭ 
tiu nova konstitucio, kiu, laŭ lia opinio, 
preparus monarkion. De la flanko de la 
Montistoj, tio ne estis pardonebla. La 
8-an de julio 1793, la Konvencio dekretis 
areston de Condorcet, kiu fuĝis en la 
domon de konatino situantan proksime 
de la pariza Luksemburgia parko.

La 31-an de oktobro 1793, tridek du 
Ĝirondistoj estis gilotinitaj ; inter ili, troviĝis 
pluraj amikoj de Condorcet.

Lia edzino Sophie sekrete vizitis lin de 
tempo al tempo malgraŭ ke la denuncistoj 
estis multaj. Ŝi sentis, ke kreskis la spionado 
ĉirkaŭ ŝi. Pro tio, ŝi decidis eksedziniĝi 
disde Condorcet en januaro 1794, por 
eviti akuzon pro kompliceco.

Sekve de pluraj vizitoj de nekonatoj 
en la domo de la gastigantino, Condorcet 
sekrete foriris. En la urbeto Clamart, li 
hazarde eniris en gastejon, kies mastro 
estis la komandanto de la loka armita 
forto. Tie troviĝis ankaŭ du membroj de 
la loka populara societo12. La suspektinda 
aspekto de Condorcet kondukis ilin al 
denunco al la vokta komitato13. Li estis 

pridemandita kaj irigita en malliberejon 
por ŝtelistoj kaj almozuloj. La 29-an de 
marto 1794, la gardisto de la malliberejo 
konstatis, ke li mortis. La 30-an de marto, 
lia kadavro estis enterigita en la komuna 
tombofoso14 de la tiam nomita urbeto 
Bourg-Egalité ( Bourg-la-Reine).

Jean Selle

Noto.
 La elementoj de tiu artikolo fontas el 

la enhavo de la libro titolita Condorcet – 
Un intellectuel en politique, verkita de 
la geopolitikuloj Elisabeth kaj Robert 
Badinter, eldonita de la firmao Arthème 
Fayard en la jaro 1988. 

Bonjour à tous,

Vraiment, internet ce n’est pas «mon 
truc». D’abord cela implique une 
considérable dépense d’énergie 
et participe donc grandement au 
réchauffement climatique. C’est parfois 
un outil de «désinformation», suscitant 
plus des réactions affectives immédiates 
que la réflexion. Et je pourrais encore 
bien allonger ma liste de reproches.

Néanmoins, je dois le reconnaître : 
internet a aussi des points positifs, 
particulièrement en ce qui concerne 
l’Espéranto. Grâce à internet, je peux voir 

des vidéos en Espéranto sur Youtube, 
je peux me perfectionner en écoutant 
et lisant les articles de l’Esperanta Ret 
Radio et tout savoir sur les évènements 
espérantistes dans le monde grâce au 
site «eventoj»

De plus, depuis 2017 l’application 
«amikumu» pour téléphones portables, 
créée par Chuck Smith et Richard 
Delamore (Australien plus connu sous 
le pseudo d’Evildea, un youtuber 
espérantiste populaire) permet de 
trouver dans une ville des locuteurs 
des langues que l’on parle ou étudie, 

l’Espéranto comme toutes les langues, y 
compris les langues rares.

Chuck Smith a aussi dirigé, en 2015, 
l’équipe qui a préparé le cours 
d’Espéranto pour anglophones sur le 
site d’apprentissage de langue Duolingo. 
Pour cela, il a été déclaré «espérantiste 
de l’année» en 2015, un an après Mireille 
Grosjean qui le fut pour son action en 
Afrique.

Il y a des gens formidables en 
Espérantie !

A+, Dzeka

*  P a r  l a  f e n ê t r e . . .

CONDORCET (1743 – 1794) Matematikisto – Filozofo – Politikulo

Glosaro

 1  - Reims
 2  - Collège de Navarre 
 3  - calcul infinitésimal
 4  - calcul intégral)
 5  - brûlé vif
 6  - Etats Généraux
 7  - Assemblée Constituante
 8  - Assemblée législative
 9  - Saint-Domingue
 10  - Les Tuileries
 11  - Montagnards
 12  - société populaire locale
 13  - comité de surveillance
 14  - fosse commune
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P Du reagoj al la artikolo «Naciismo kaj Esperanto» de Luk’ Gouverneur  (LS116, p.5)

ROPARZ, Esperanto 
kaj la bretona lingvo.
Ne komzan ket brezhoneg. O teskin emaon. 
On galleg eus Paris. (Mi ne parolas bretone. 
Mi lernas. Mi estas parizano.)
Pro mia aĝo, oni povas dubi, ĉu tiu lernado 
iam atingos konkretan rezulton, sed lerni 
ion estas rekomendite por kiel eble plej 
longe konservi cerbon sana kaj tio jam 
povus esti konkreta rezulto.
Roparz estas kompleksa persono. Tial li 
kaj liaj ideoj, pri kiuj neniu estas devigata 
konsenti, povas esti objekto de interesa 
debato. Du ĉefaj temoj karakterizas lin :
bretona naciismo kaj bretona lingvo. Al 
tio aldoniĝas lia esperantisteco.
Mi ne komentos lian kondamnon pro 
kunlaborado kun la nazia okupacianto 
dum la Dua mondmilito. Dum mia 
restado en Svedio komence de la 50-
aj jaroj de la pasinta jarcento, mi havis 
okazon konversacii kun aŭstra kolego, 
dizertinto de la germana armeo, kiu 
rakontis kun abomeno kaj timego pri sia 
restado en Francio, notinde en Bretonio 
kiel okupacianta soldato. Vane mi provis 
klarigi al li, ke la formo de lia tiama 
turismo ne estis la plej oportuna por akiri 
objektivan vidpunkton pri loĝantaro. Li 
restis konvinkita, ke la bretonoj estas la 
plej sangavidaj el ĉiuj plej sovaĝaj francoj. 
Mi ne bezonas diri pli pri tio, kio atestas, ke 
rilate al kunlaborado kun la nazioj, Roparz 
ne povas esti aŭtenta reprezentanto de 
ĉiuj bretonoj.
Naciismo nenie estas nepre ligita kun 
lingvo, kvankam ofte okazis malscienca 
konfuzo inter lingvo kaj pretendita 
«raso» (aŭ kiel iuj preferas diri : «etno»). 
Multaj nacioj havas la francan lingvon 
kiel oficialan lingvon kaj ili pro tio ne 
estas vasalaj de Francio. Fakte, kontraŭe 
al tio, kion multaj kredas, la franca lingvo, 
nun akademie difinita, historie estis 

internacia lingvo de la eŭropaj kortegoj 
kaj t.n. (tiel nomataj) elitoj, antaŭ ol fariĝi 
oficiala lingvo de la franca ŝtato en la 
16-a jarcento pro decido de la franca 
reĝo Francisko la Unua. Ankoraŭ en mia 
infaneco, almenaŭ ĝis la Dua mondmilito, 
eblis distingi diversajn dialektojn inter 
kvartaloj de Parizo kaj de ĝia ĉirkaŭurbo. 
Miaj instruistoj ne batalis kontraŭ tio, sed 
defendis, eĉ pri tiuj dialektoj, respekton 
de gramatiko, kiu determinas klaran 
esprimiĝon. Mi ricevis plej altan rezulton 
en mia klaso pro disertacio, kies temo 
estis konversacio inter kamparanoj : 
mi raportis laŭvortajn ekstraktojn de 
konversacio, kiun mi aŭdis, inter du 
franciliaj kamparanoj. Mi memoras unu 
el iliaj frazoj : «C’est celeu-là que pai’ 
que comman’» (C’est celui qui paie qui 
commande = Kiu pagas, tiu komandas). 
Granda plimulto el bretonoj parolas france, 
tute ne bretone, kaj ne bezonus ŝanĝi sian 
lingvon por esti bretonaj naciistoj. Kelkaj 
ankaŭ parolas «gallo», kiu estas nekelta 
sed latinida nordfrancia dialekto «langue 
d’oïl». Tiajn nur franclingve parolantajn 
bretonajn naciismemulojn mi havis 
kiel lernejajn kolegojn en mia pariza 
liceo en la jaroj 1940-1942. Kontraŭe, 
bretone parolanta bretono tre bone 
rajtas defendi kaj sian hejman bretonan 
lingvon kaj sian francan civitanecon aŭ 
... principan sennaciecemon. Mi ne diras, 
ke tiu nuna situacio de tolero estis ĉiam 
kaj ĉie tia, sed mi persone neniam rekte 
konis alian. Por fremda subprema povo, 
pli malgrandaj ŝtatoj estas pli oportune 
nedemokrate regeblaj ol fortaj unuece 
demokrataj ŝtatoj. Tio klarigas en iuj 
periodoj, la favoron de imperiismoj 
por pseŭda aŭtonomeco de iuj malpli 
potencaj politikaj unuoj : dividi por regi 
estas imperiisma maksimo. Hitler certe 
preferis dividitan Francion al unueca.
Bretonaj naciistoj defendas «naciajn 
bretonajn apartajn rajtojn», kiuj 

en iama sendependa Bretonio nur 
estis privilegioj de iuj sociaj (precipe 
aristokrataj) kategorioj, sed nepre ne de 
la tuta loĝantaro. La bretonaj aristokratoj 
parolis france jam de Mezepoko. La 
franca revolucio donis rajtojn al ĝistiamaj 
senrajtuloj, precipe kamparanoj, en 
Bretonio kiel en aliaj provincoj, kies 
regantaj kategorioj same kiel la bretonaj 
ĝis tiam ĝuis partikularajn privilegiojn. 
La bretonaj reprezentantoj en la franca 
revolucio forlasis ĉi tiujn same patose kiel 
la ceteraj aristokratoj kaj klerikuloj. 
Roparz varme rekomendis Esperanton al 
ĉiuj keltoj, por evitigi al ili la pretenditan 
subpremon de respektive la franca kaj 
angla lingvo. Rekomendi Esperanton, kia 
ajn estas la celo, ĉiuokaze estas bone unue 
en la intereso de tiu, al kiu tiu rekomendo 
estas farita. Ĉi tiu estos gajnanto almenaŭ 
el pedagogia kaj propedeŭtika vidpunkto 
pro la universala bazo de la strukturo de 
Esperanto, kiaj ajn cetere estas ĉi ties 
perspektivoj. Sed la rekomendo farita 
al keltoj, eviti la uzon, respektive, de la 
franca aŭ de la angla por pli bone defendi 
siajn keltajn lingvojn, estas komplete 
mistrafa. La interrilatoj inter koncernaj 
lingvoj estas tiaj, ke scio de la angla certe 
povas helpi lernadon de la kimra, irlanda 
aŭ gaela lingvoj, dum scio de la franca 
certe povas helpi tiun, kiu volas lerni la 
bretonan. Cetere, eĉ nur ideologia batalo 
kontraŭ iu lingvo, kia ajn ĝi estas, estas 
tute fremda al esperantismo.
El science lingvistika vidpunkto, ĉiuj 
lingvoj estas egale interesaj. La keltaj 
lingvoj inkluzive la bretonan tiurilate 
ne estas esceptoj. Ĉi tiuj apartenas al la 
vasta lingva familio hindeŭropa, al kiu 
apartenas la lingvoj de proksimume la 
duono de la homaro. 
La ĉefaj apartaĵoj de la bretona, pli malpli 
komunaj ankaŭ al aliaj keltaj lingvoj, 
estas :
- pluraj dialektoj, kies parolantoj ne povas 

Bonŝance, se 
Esperantisto ne nepre 

'stu bonulo ! 
Se Esperanto havu ŝancon iam iĝi 
tutmonda lingvo, ĝi ja nepre devas esti 
alirebla al ĉiuj, t.e. ne nur al tiuj, kiuj 
opinias ke nepre estu «interna ideo» en 
ĝi, aŭ ke Esperantistoj nepre estas Zaza-
adorantoj.

Tutcerte, ankaŭ fidekstruloj, religiaj 
fundamentistoj, krimuloj el ĉiaj specoj 
estu bonvenaj en Esperantio - bonvenaj 
ne nepre signifas «ame», sed ja tie : 
«racie».

Evidentiĝas ke tiu Roparz Hemon 
tute ne estis «intern-ideisto» aŭ Zaza-
adoranto, sed ja pure naciisto, kiu vidas 
en Esperanto tute bonan oportunecon 
por solvi sian naciisman idealon.

Lia zorgo por revigligo de la bretona 
lingvo (cetere kiun ? laŭ mia scio estas 
du bretonaj lingvoj) estas tute artefarita : 
li neniel suferis pri la trudo de la franca, 
ĉar ne scipovante la bretonan, aŭ tiom 
malmulte, kun mallerta uzo kopiante 
la francajn strukturojn, li ne povas sin 
pravigi per perdo de kulturo.

Revigligo de la bretona estas nur ago 
por apogi lian bretonan naciismon, 
kiu ja multe similas al tiu de la nazioj, 

se referenci al lia verko «An aotrou 
Bimbochet e Breiz» (Sinjoro Bimbochet 
en Bretonio), kie Bretonio estu tute 
sendependa, tute «bretoneca», rase 
pura, obeema.

Nu, La Sago, organo de SAT-Amikaro 
ligita al SAT, ne povas subteni naciistojn 
kun koloroj nazie najbaraj, kiel oni 
trovas sufiĉe ofte ĉe la etnaj batalantoj, 
ja ne ekskluzive bretonaj. Ke ili uzas kaj 
propagandas pri Esperanto, tio 'stas 
en ordo, laŭ tio, kion mi diris komence. 
Sed se SAT-Amikaro ja celas disvastigi 
Esperanton, ĝi atentu ne samtempe 
propagandi por malSATecaj ismoj. 

Serĝo Sir'
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Libro vivas pli longe ol unu sezono...
Sufiĉas rigardi la multnombrajn tablojn plenplenajn de libroj, 
dum SAT–Amikara kongreso, por konscii, ke libroj havas longan 
– foje eĉ tro ! – vivon... Sed kiel la klientoj de la libro–servo povas 
orientiĝi antaŭ tiuj centoj da titoloj ? Ja recenzoj aperis siatempe, 
sed kie legi ilin ? Malfacila tasko ! Do, por helpi la legantojn, 
ŝajnas ke utilas regula rubriko kun prezento de libroj eldonitaj 
jam de pluraj jaroj. 

Esperanto en Katalunio
(2)

1887-1987. Antonio Marco Botella
eld. Barcelona Esperanto-Centro, 2005, 358 paĝoj.

P
Du reagoj al la artikolo «Naciismo kaj Esperanto» de Luk’ Gouverneur  (LS116, p.5)

kompreni unu alian sen speciala ekzercado,
- kompleksa sistemo de fonetikaj ligoj, 
nomitaj mutacioj, inter vortoj,
- kompleksa konjugacio (la bretona havas 
por ĉiu verbo tri kategoriojn de konjugacio, 
kies uzo dependas de la tre fleksebla 
vortordo), 
- foresto de la verbo «havi», anstataŭata 
de perifrazo el la tipo «al mi estas ...», 
konsiderata nun kiel malregula verbo «havi» 
kaj funkcianta kiel helpverbo analoge al la 
franca verbo «avoir»,
- prepozicioj uzitaj kun personaj sufiksoj kiel 
en semidaj lingvoj ; de tio rezultas, ke al ĉiu 
persona pronomo de Esperanto respondas 
pluraj bretonaj vortoj, 
- adjektivoj senŝanĝaj rilate al genro kaj 
nombro,
- gradoj de komparo indikitaj per sufiksoj 
por adjektivoj kaj adverboj,
- indiko de nombro ĉe substantivoj per 
diversaj rimedoj, interalie per tute malsamaj 
vortoj kiel en la araba ; krom ununombro 
kaj plurnombro, ekzistas dualo, kolektivo, 
«singulativo» (t.e speco de singularo 
restarigita el kolektivo) kaj semikolektivo.
Resume, la bretona estas nek pli nek malpli 
facila ol la plimulto el aliaj lingvoj. Ĝia 
lernado postulas fortan motivon. Scivolemo 
povas esti tia. La estonteco de la bretona 
lingvo kaj de ĝiaj dialektoj, kiel de ĉiu lingvo, 
dependas de la volo de iliaj parolantoj, sed 
ĝi restos nemalhavebla fako de hindeŭropa 
lingvistiko, nepra konsistigaĵo de universala, 
do plurisma kaj sennacieca kulturo. 

Petro Levi.

(Informojn pri la bretona lingvo mi ricevis 
ĉefe el du franclingvaj libroj :
- Parlons breton, Patrick Le Besco, eldono 
L’Harmattan, kiun mi aĉetis en la libroservo 
de la SAT-Kongreso en Dinano en 2014.
- Le breton pour les nuls, Mark Kerrain, 
Editions First.)

Barcelono organizas la kvinan UK-on, 
en 1909. Kaj tiam kreiĝis la Floraj ludoj. 
Jen pri ili :

 Alia temo kiu akiris interesan aspekton 
estis, la transformiĝo de la ĉiujara 
beletra programero «Festo de la 
Revuo» en Internaciaj Floraj Ludoj. 
La prezidanto de la OKK, s-ro Pujula i 
Vallés, redaktis kiel enkonduko de tiu 
programero belan Antaŭparolon en 
kiu li priskribis la tradicion kaj devenon 
de la Floraj Ludoj. La teksto jenas :

 «En niaj Pirineaj landoj ekzistas 
jam de antaŭ longa tempo ĉarma 
kutimo : ĉiujare oni organizas publikan 
konkurson inter la poetoj. La temoj 
proponitaj estas ĉiam la samaj, verki 
poezion pri Amo, Fido kaj Patrio. La 
ordinaraj premioj konsistas el naturaj 
aŭ artefaritaj floroj ; jen kial oni nomis 
la konkurson Floraj Ludoj».

 «La disdonado de premioj estas grava 
solena festo, kiun ĉeestas ĉiuj landanoj. 
La unua premiito, tiu kiu verkis la plej 
belan poemon pri Amo, havas rajton 
kaj devon elekti unu sinjorinon kiel 
Reĝinon de la festo, kaj la ĉarma Reĝino 
prezidas la feston kaj transdonas la 
premiojn al la feliĉaj venkintoj de tiu 
Literatura altspirita batalado».

 «La OKK de la Kvina UK opiniis, ke 
tiu Pirinea kutimo povus esti taŭga 
modelo por ĉiujara internacia literatura 
festo, okaze de niaj ĉiujaraj universalaj 
kongresoj. Sed de antaŭ du jaroj, nia 
beletra gazeto «La Revuo», kiun nia 

majstro honoradas per sia konstanta 
kunlaborado, organizis literaturajn 
konkursojn, kiuj rimarkinde bone 
sukcesis, kaj kies premiojn oni disdonis 
en solena festo, kiu fariĝis unu el la 
allogaĵoj de niaj UK-oj. Tial, la Barcelona 
OKK kaj la kataluna E-grupo «Vilasara 
Stelo» interkonsentis kun la Redakcio 
de «La Revuo» por ĝeneraligi la ĉiujaran 
konkurson de tiu grava gazeto kaj 
aliformigi ĝin en ĉiujaran konkurson 
nomatan «Internaciaj Floraj Ludoj», 
ŝanĝinte ĝin nur en tiu aspekto, ke ĝi 
estu internacia. Ni do decidis jenon :

Unue : Estos ordinaraj temoj : Amo, Fido 
kaj Homaro.

Due : Krom tiuj ordinaraj temoj, 
estos eksterordinaraj temoj laŭvole 
proponitaj de diversaj personoj, 
societoj aŭ gazetoj.

Trie : La disdonado de premioj okazos 
en la kongresoj, kaj estos unu el la ĉef-
festoj de nia tutmonda kunvenego.

«Kompreneble, ni respekteme observos 
la kutimon, kaj Reĝino de la festo, 
elektita de la unua premiita poemo 
pri Amo, prezidos apud nia honorata 
Majstro D-ro Zamenhof, kiu bonvolis 
akcepti la honoran prezidantecon de 
tiu festo».

«Nun, poetoj, prozistoj, literaturistoj 
tutmondaj, laboradu !»

«Ĝis baldaŭ en Barcelono, kie la floroj 
vin atendas !»

Frederic Pujula i Vallés

De la unua esperantisto en 
Katalunio ĝis la centjara jubileo 
de Esperanto, ĉion (aŭ almenaŭ 
multegon) vi scios pri la 5a UK 
en Barcelono, pri ĉiuj Katalunaj 
kongresoj kaj kadre de ili pri la 
Internaciaj Floraj Ludoj. Floraj 
Ludoj de 1909 ĝis 1936, kaj 
post 42-jara interrompo –eble 
la diktatoro Franco ne ŝatis 
poezion !– de 1978 ĝis 1987.

Sed jam vi povis legi pri tiu libro 
en La Sago 112 ! Nun jen alia eks-
trakto, kiu klarigas la devenon de 
la «Floraj Ludoj». Fakte nenie alilo-
ke mi legis pri tio ! Kial tiu simpa-
tia ceremonio ne plu ekzistas ? Kaj 
kial oni ne revivigus ĝin ? Franco 
mortis de sufiĉe longa tempo kaj 
nun ne plu devas esti obstaklo, 
ĉu ? 

Ĵak Le Puil
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LibroServo
Sat–Amikaro libroservo
132–134 bd Vincent–Auriol 75013 Paris Vendrede 10 :00-16 :00 ; Sabate 
15 :00-18 :00
Telefono : (033)09 53 50 99 58 Retadreso : libroservo@sat–amikaro.org
Eblas mendi telefone aŭ rete.
Commande possible par téléphone ou par mail.
CCP : Sat–Amikaro Libroservo Paris 261211 57 G 

Prezo Sendo
Dictionnaire pratique (Fr–Eo / Eo–Fr) A. Andrio, eldono 2005, A5, 528 paĝoj 16, 00 6,90
Dictionnaire de poche (Fr–Eo / Eo–Fr) A. Andrio, reviziita eldono 2005 formato A6 130 paĝoj 4, 00 1,42
Grand Dictionnaire (Eo–Fr) ,Gaston Waringhien, 3a reviziita eldono, tole bindita, 443p. 10, 00 6,90
Plena Ilustrita Vortaro de Esperanto, eldono 2005 formato 155 x 245, bindita 60, 00 8,50
Teknika vortaro de Greziljono (Fr–Eo / Eo–Fr) ,198p. ; 18,00 6,10
Kiel traduki (80 franclingvajn vortojn kaj kiel esperantigi proprajn nomojn) A. Andrio, 280p. 12,00 6,10
Cours rationnel d’espéranto, Postface d’Albert Jacquard, 171p. 10,00 2,84
Espéranto éclair - Découverte de la langue internationale auxiliaire, R. Gueguen, 46p. 4,00 1,42

RECENZOJ

SAT-Amikara libroservo 
ricevas proponojn por 
recenzi librojn, libretojn.
Se vi kapablas kaj emas 
recenzi : bonvolu informiĝi 
ĉe libroservo@sat-amikaro.
org aŭ vendrede antaŭ la 
15a : 0953509958

Veronik'

P

MALVARMA BUFEDO
de la sveda verkistino Jenny Wrangborg 
eldonita de Sveda Laborista Esperanto-Asocio en kunlaboro kun Eldona Societo 
Esperanto.
Antaŭparolo : Göran Greider
Eldoninto : SLEA (en kunlaboro kun Eldona Societo Esperanto)
Tradukisto : Gunnar Gällmo
Kovrilo : Mattias Elftorp
Eldonjaro : 2017
146 paĝa, prezo : 8€

«Malvarma bufedo» ne bezonas 
antaŭparolon

Malvarma bufedo de Jenny Wrangborg 
estas verkita antaŭ ne multaj jaroj, sed 
kiam mi denove legas ĝin – probable 
la dekan fojon – mi sentas ke ĝi estas 
klasikaĵo. Jam nun. Kaj vivanta klasikaĵo. 
Jen «Malvarma bufedo», kiel tremanta 
sago ĵus trafinta la celtabulon kiu estas mia 
koro, la koro de la plej multaj. La poemoj 
de Wrangborg estas aliaj ol preskaŭ ĉio 
aperinta en la poezio dum la lastaj dudek 
kvin jaroj. Ŝi difinas sian sintenon malkaŝe, 
tamen ne en rigide politika senco, sed 
por la sperto de la laborista klaso, kaj ŝi 
faras tion majstre sen zorgi pri literaturaj 
tendencoj : «la poetoj tatuas la lingvon 
de la potenco sur la paĝoj, ili baras la 
rigardon de la legantoj», ŝi ie skribas 
kolere.Tial ĉi tie mi ne havas la impreson 
legi poemojn, sed pli sidi apud homo kiu 
rakontas pri sia laboro en la restoracioj 
de Gotenburgo, kaj pri ĉiuj homoj kiujn ŝi 
renkontis tie. Kaj kia galerio de homoj, kiuj 
malfermas sin «magie inter la maŝinoj» 
en la restoracia kuirejo ! Jen la kuiristo kiu 
plukas la kelnerinojn, la regululo kiu sidas 
la tutan antaŭtagmezon kun taso da kafo 
kaj molkore demandadas kiel estas por la 
dungitaro – aŭ la uloj de la supera klaso 
kiuj grumblas ĉar malrapide servataj, 
kaj la estro kiu tintigas sian malbenatan 
ŝlosilfaskon. Per dek du linioj Wrangborg 
kaptas teruran laborlokakcidenton, kaj 
per nur unu humurplena linio ŝi kaptas 

la ĉiutagan kontraŭstaron en abomeniga 
laborloko : «se oni iras en la fridejon oni 
ne devas aŭdi kion diras la estro». Kia 
tekstaro estas ĉi tio ? Respondo : Kolera kaj 
ruza raportlibro el la nova servotundro, 
kie hodiaŭ laboras kreskanta parto de la 
okcidentmonda laborista klaso. Plejofte 
kun malbonaj salajroj, nesekuraj kondiĉoj, 
granda streĉo. Restoracidungitoj, 
purigistoj, telefonistoj en vokocentroj, 
buskondukantoj, subflegistinoj : ĉiuj 
profesioj funkciigantaj la socion, sed diable 
malalte respektataj. Antaŭ pli ol duona 
jarcento, Stig Sjödin verkis sian klasikaĵon 
Sotfragment («Fulgofragmentoj») pri 
la laboristoj en feruzino en Sandviken. 
Malvarma bufedo estas el nia tempo. 
Rimarkinde estas ke la demandoj ofte 
restas la samaj por la gravaj poetoj de la 
laborista klaso : Kiel kontraŭstari ? Kiel 
protekti sian dignon ? Kelkaj tonoj de Stig 
Sjödin kaj de multaj aliaj laboristaj poetoj 
– ekzemple Harry Martinson – reaperas 
en la poemoj de Wrangborg. Sed tiam ne 
unuavice pro literatura influo, sed ĉar oni 
esprimas la samajn bazajn spertojn de 
subpremo. Malvarma bufedo ne bezonas 
antaŭparolon. La tuta libro fakte estas tiu 
antaŭparolo, kiun ni ĉiuj devas legi por 
kompreni la socian realecon ĉirkaŭ ni.

Göran Greider, 2013
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Pedagogiaj slipoj
far P. Grolemund’

«Memorinda vintro» de Guy Millérieux

1955-1956 Memorinda vintro (de Guy Millérieux)
L’aŭtoro vivis tiam en vilaĝeto, nomata Pesselières [Pesslier] en la kamparo apud la urbo Bourges [Burĵ], centro de 

Francio. La geknaboj iris al lernejo de apuda vilaĝo Jalognes (Ĵalonj]

Mi estis nur kvin-jara kaj komencis mian 
unuan lernejan jaron. Restas al mi de tiu 
periodo kelkaj memoraĵoj kaj precipe la 
bildoj de tiu terura monato februaro, kiu 
estis unu el la plej malvarmaj periodoj de 
la 20a jarcento.

Ĉio komenciĝis la unuan tagon de la 
monato : Merkredo la unua de februaro 
1956. Mia patro skribis sur sia agendo : 
«forta frosto kaj iomete de neĝo174». La 
termometro falis subite ĝis minus 12 
gradoj Celsius por halti je minus 10 gradoj 
en la plej varma momento de la tago. Kaj 
tio estis nur la komenco.  

En la ĵaŭdo 2a de februaro matene 
estis -15°C. En la morgaŭo, la vojoj estis 
malmulte vetureblaj. Mi ne povis fari kiel 
ĉiutage, la vojaĝo al la lernejo sur la pakaĵ-
portilo de la biciklo de mia onklino. Estis 
tute malpermesite maliri al la lernejo ! 
Tiam, tio estis neimagebla ! Piede ni 
trairis la du kilometrojn, kiuj kondukis ĝis 
Jalognes.

Oléris Girard, la urbestro de la urbeto 
Jalognes, atendis la geknabojn de 
Pesselières ĉe la elirejo de la lernejo por 
rehejmigi ilin per sia aŭtomobilo ĝis ilia 
vilaĝeto. Sed mi ne volis ekveturi en tiu 
nigra malbonaŭgura veturilo. Do, piede mi 
revenis. Kial rifuzi al si tiun paŝadon en la 
senmova kaj senmakula kamparo ? 

Ĉu mi suferis pro la frosta temperaturo ? Mi 
ne memoras pri tio. Estas vere, ke per du 
supermetitaj puloveroj, altaj ŝtrumpetoj, 
longa kalsono, duon-gantoj kaj precipe 
tiu malbelega lankasko, kies lano pikis 
la vangojn, mi estis ekipita por rezisti la 
malvarmon.

Mi samlitis kun mia frato. Bona flamado 
en la stovo Godin varmetigis l’ etoson 
de la ĉambro. Sed, ĉar ni timis la toksajn 
gas-elaĵojn, la stovon, pri kiu temas, ni ne 
reŝarĝis por la nokto. Do ni devis fidi la 
kamparan matracon el avena grenĉelo, la 
du litkovrilojn el lano, la piedkovrilojn kaj 
la ruĝan kusenegon el lanugo por varmiĝi. 
Mi ne memoras, ke mi malvarmiĝis. Male, 
mi havas ankoraŭ en la okuloj la frostajn 
spurojn el prujno sur la vitroj, sur kiuj ni 
provis eltrovi iujn konkretajn formojn. 
Dum ni trinkis nian laktokafon, la avino 
malbenis la malvarmon. La akvo glaciiĝis 
en la lavŝtono.

Je la lundo 6a de februaro, la temperaturo 
altiĝis, tamen restante negativa. La 
glatiso aperis, kaj denove revenis la neĝo 
je la mardo 8a. Estis nur  la komenco. La 
periodo de la 10a ĝis la 14a de februaro 
estiĝis la plej terura per noktoj inter -15 
kaj -20°C. Ni aŭdis la arbojn kiuj krevis pro 
la frosta efekto. Tio fariĝis maltrankviliga. 
Por trinkigi la bovinojn ĉe la rivero necesis 

unue rompi la glacion per martelego-
frapoj. Kaj la rivero tuj refrostiĝis.

Malgraŭ mia juna aĝo, mi sentis la angoron 
kiu pli grandiĝis en la kamparoj. «Kio estas 
okazonta al la rikoltoj ?» La tritikoj estis en 
tero kaj la seka malvarmo sublimis la ŝirman 
neĝon. En realeco ĉiuj vintraj rikoltoj estis 
neniigitaj kaj tritikojn t.n. printempajn oni 
resemis post la degelo. Mi memoras tiujn 
grandajn rufajn tritikojn, rikoltitajn dum 
la sekvanta julio. Estis bona rikolto, asertis 
miaj gepatroj.

Ĉirkaŭ la 15a, la sudo de Francio senmoviĝis 
sub la neĝo kaj la frosto. Preskaŭ ĉiuj 
olivarboj frostiĝis. La Luaro kaj la Sejno 
flutransportis glaciblokojn. Oni mezuris

80 centimetrojn da neĝo en Bordozo. La 
frosto transpasis la Mediteraneon kaj falis 
sur Nord-Afrikon. Ni ne estis la solaj kiuj 
malvarmumis : Generalo Vintro laboris !

Fine, merkredon la 29an de februaro, la 
temperaturo atingis 0°C. La morgaŭon, la 
neĝo ekfandiĝis. La vintro estis foriranta.

tradukis P. Grolemund’

Kapkuseno kaj surlita kusenego el lanugo   remburita lit-kovrilo

Stovo Godin   prunjo sur la vitro  martelego por rompi glacion

Frosto = gel, gelée. 
(Prunjo = Gelée blanche)
Frosta = glacial ;
Frostas = il gèle.
Frostigi = geler = glaciigi = transform-

er en glace ;
Frostigilo = frostejo = freezer
Frostiĝi = geler = être détruit par le 

gel.
Frostema = frostsentema = frileux

Frostetime vestita = emmitoufflé ;
Frostigaĵo = chose gelée
super frostigaĵo = un surgelé
(sed kongelaĵo = un congelé)
antifrostigaĵo = antigel ;
Frosto-tremi = grelotter
Frosto-tremo = frisson ;
Frostoŝvelo = engelure ;
frostoinflamo = gelure ;
froste rigida = gourd.

Frost-

K*
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K*Pedagogiaj slipoj
far P. Grolemund’

Kia aĉa vetero !

— Saluton Maria, vi estas akurata.
— Jes, mi rapidis pro la pluvo …
— Kia aĉa vetero… Pluvas de du horoj.
— Ne pluvas, Stefano ! Pluvegas …..
— Vi pravas. Ni iru al pli komforta loko por 
paroli pri nia afero.
— Bona ideo, kaj ni trinkos ion varman.

Iom poste, en trinkejo.

— Bone, kion vi volas ? 
— Mi deziras kafon, kaj vi ?
— Mi trinkos teon, varman teon !
— Kelnero, unu kafon kaj unu teon, mi petas.
(la kelnero) 
— Tuj sinjorino ! 
................
— Ho, mi ne povas trinki mian teon, ĝi estas 
varmega ! Ĝi bruligas mian langon !
— Aj ! Ankaŭ mia kafo estas tro varma …
— Dume, ni parolu pri nia afero.
— Aŭskultu ….

Varianto :
— Ho, mi ne povas trinki mian teon, ĝi estas 
varmega ! Ĝi bruligas mian langon ! 
— Tio ne malebligas vin paroli ! Vi estas 
parolema hodiaŭ !
— Eblas, eblas… Kaj via kafo ? Kia ĝi estas ?
— Nu, fi ! Jam varmeta ĝi estas. Mi tro 
atendis…
— Vi tro aŭskultis min !

Noto 1 : Kio, kion. Ni iom post-iome enŝovu la diablan akuzativon !
Noto 2 : pluvetas, pluvegas + varmega, varmeta :
 Bona okazo ĝeneraligi la sufiksojn eg kaj et
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 Imre Kertész
P

En kristala globo mi vidis strangan scenon 
okazontan en 2036. Ĉe grandega tablo 
en salono sen fenestro, sidas ĉirkaŭ cent 
homoj kies vizaĝo radias de ĝojo, tiom 
serioza. Unu el ili ekparolas

— Ni fine venkis. Ĉiuj homaj estaĵoj 
kondutas kiel robotitaj formikoj sub nia 
rego. Paŝo post paŝo, ne rimarkante tion, 
ĉiuj ligiĝis al interreto, la nova leĝtablo. 

Alia aprobas :

— Jes. Malsatego eligis popolojn kiuj, tro 
malriĉaj, ne kapablis aĉeti ilojn por ligiĝi 
al reto kaj la lastan ribelulon rifuzante 
nian leĝon, policisto mortpafis. 

— Mi aŭdis la informon. Rimarkante 
ne normalan ulon, nia peono taksis 
lin danĝera. Dank’ al la leĝo pri 
memdefendado donita al polico, leĝo 
aprobita de popolo post krimoj de 
teroristoj, li senigis ĝin, viro aŭ virino, mi 
ne scias kaj tio ne gravas.

— Sed ĉu ĝi estis vere danĝera ?

— Ne kiel murdisto sed ĝi danĝerigis nian 
potencon, do mi aprobas tiun policiston.

— Sed ĉu nia bona popolaro ne dubos pri 
la danĝereco ?

— Certe ne. La policisto, bone instruita, 
kaŝe enŝovis revolveron en la poŝon 
de la suspektindulo. Kiam skipo alvenis 
por forpreni la kadavron, oni malkovris 
la armilon. La pafinto povis ja invoki la 
memdefendo kontraŭ danĝerulo. Pluraj 
oponantoj tiel malaperis. Ni scias tion 
kaj la agentaj policistoj ankaŭ sed, kaŝe 
agante, ili ne disvatigas la informon. Ĉio 
glatas. 

— Jes, la ideo instigi teroristojn bonas ĉar, 
tiel, timigitaj popoloj aprobas specialajn 
leĝojn. Per tio, ni povis forigi ĉiujn 
disiĝantojn kiuj ne kliniĝis al nia rego. 

Nun ni povas vivi trankvile, sen agi. Ĉiuj 
ordonoj niaj kuŝas en interreto.

— Bone. Eĉ daŭrigi angoron pri milito 
ne plu utilas ĉar ni gvidas popolojn 
al konsumado de senutilaĵo por nutri 
nian mon-intereson kaj, fine rigardante, 
la amasego de armiloj danĝerigas la 
planedon, do ankaŭ nian estadon. 

— Ĉu nia kunsido por gvidi la mondon 
ankoraŭ utilas ? Ĉio sidas en interreto. Ni 
povas ripozi. 

— Sed.....Sed ĉu tio estas la plena feliĉo ? 
Certe ni remaĉe povas ĝoji pri nia venko. 
Sed finfine tio tedos nin. La demando kial 
vivi ekaperos. Sen materiala celo ni ne plu 
scios kien iri.

— Tio veras. Niaj infanoj eksentas tiun 
realon. Mia filino malkovris praulojn 
vivante en montara arbaro. Jes ja, ekster 
monsistemo, sen elektro, sen maŝino, sen 
televido, sen telefono, sen komputilo.

Nature ekster interreto. Preskaŭ ĉiam 
nudaj, ili nutras sin per sovaĝa plukado 
kaj ĉasado.

— Do ekzistas ankoraŭ oponantoj al 
nia regado ! Ni devas dresi ilin al nia 
civilizacio !

— Kial ? Ili ne oponas sed ignoras nian 
sistemon.

— Kolinii ilin donos al ni celon !

— Ĉu vi kredas ? Komence por tion fari 
necesas lokalizi ilin. Mia filino bone sentis 
la danĝeron. Post longa babilado kun 
sia patrino ŝi elŝaltis sian telefonon. Mia 
edzino, tiom ĝojante havi novaĵojn pri sia 
filino post tri jaroj da silento, ne pensis 
demandi la lokalizon de la telefono. Nun 
oni ne povas lokalizi silenton. 

— Vi eble imagas kie ŝi povas esti, do oni 

organizu serĉadon …

— Eĉ se mi scius mi ne dirus. Mi kredas 
ke mia karulineto trovis sian feliĉon. Ŝi 
eklernis la lingvon de tiuj homoj kaj mi 
preferas tiun solvon ol vidi ŝin, iom post 
iom sin mortigi dronante en drogado. 

— Ne parolu pri drogo ! Mia filo, pro tio 
fariĝas sen volo, sen deziro, preskaŭ ĉiam 
kuŝanta ! Vera larvo ! 

— Miaj infanoj ĉiam sidas antaŭ sia 
komputilo por ludi, ĉiu en sia angulo. Ili eĉ 
ne babilas inter si. Ni postulis al teknikistoj 
inventi ludojn por dormigi popolon sed, 
nun, la bastono bumerange revenas al ni. 

— Certe. Baldaŭ ni sklaviĝos al la maŝino 
kiun ni kreis. Kie loĝas nia vivo ? 

— Eble en dezerto, la malplena dezerto 
kie nenio estas. La vakuo multe pezas. Mi 
timas ĝin.

— La nenio en ni...

— Teruras !

— Ĝis kiam ni havis celon mi ne pensis 
pri ĝi kaj mi provis kompensi ĝin per ago. 
Sed nun...

Larmoj ekaperas en la okuloj de tiu 
parolanto. Alia diras : 

— Ne ploru ! Eble ni trovos …

— Jes. Kiam mia filino foriris dirante ke ŝi 
deziras malkovri vere vivantajn homojn, 
mi taksis ŝin frenezeta. Nun ne plu. Eble 
tiuj arbaruloj entenas veron kaj povas 
reinstrui al ni la vivon ! 

Tiuj lastaj vortoj eĥe resonis en la globo 
ĝis la elŝalto de la bildo.

Michel MARKO 

S e l l e -
humuraĵoj

Evidenteco

Mi atente legis vian kariertabelon. 
Fakte, mi preferus, ke vi pagu al mi, 

por ke mi dungu vin.

El  str ikte  pol it ik a 
vidpunkto

Tiu postaĵo vere meritas 
ministran fotelon !

La fina venko
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Ĉapitro 17

La sezono atingis sian limon. Multe da 
fojno putris surkampe, ĉar la hajladon 
postsekvis longa pluvperiodo. Julio-fine, 
somero iomete kompensis, produktante 
sukplenajn kaj altkreskajn postfojnojn. 
Krom betoj kaj terpomoj, nenio postvivis. 
Tempo pasis sen entuziasmo, la homoj sin 
sentis trompitaj, ne komprenante la 
kialon. Trafinte la aŭtunajn laborojn, oni 
rapidis vintren, kun malplenaj grenejoj kaj 
malgajaj garbejoj. 
— Fakte ne per nura lakto de du bovinoj 
ni povos aĉeti ĉion, kion ni bezonas. Karlo 
sombriĝis aŭdinte sian edzinon. Krome li 
aldonis
— Kaj kiun lakton ili donos al ni ĉivintre, 
kun la malmulto da fojno, kiun ni havas ? 
Feliĉe ke la betoj donis rezulton ne maltro 
kontentigan.
— Ankaŭ la ordeo estas fuŝita. 
Li decidis paroli kun Pessel, kiam li 
renovigis la butikan stokon, sed li tute ne 
ŝatis almozpeti.
— Konsentu al mi krediton. Ni ne havas 
alian solvon por elturniĝi.
La nutraĵvendisto de Vallone esperis, ke 
kvar plenaj jaroj sen ajna mispaŝo pledos 
favore al li. Sed la patro Pessel 
ja bone sciis pri la dentorad-ara meĥanismo 
bankrotiga. 
— Unue vi havas unu kreditan monaton, 
poste du, poste tri... Kaj unu tagon vi 
retroviĝas antaŭ ne plu ŝtopebla truo. Mi 
farus al vi malbonan servon, Karlo, kredu 
min. 
— Kaj se vi metas tranĉilon al mia gorĝo, 
ĉu vi faras al mi bonan servon ? 
La pogranda nutraĵvendisto longe kaj 
detale observis sian klienton. Li ne bone 
aspektis. La tero ne grasigas ĉiam, kaj ne 
ĉiujn. Li vespiris, ne li kulpis pri tio. 
— Kiom da infanoj vi havas nun ?
— Kvar. Baldaŭ kvin. 
Karlo ruĝiĝas pri la fakto ke li lasis enmiksi 
ilin en la marĉandadon.
Silento. Kaj la patro Pessel refermas sian 
grandan lignan pordon.

— Venu kun mi. La estrino preparis por ni 
kafon.
Trinkante, la komercisto proponas 
interkonsenton.
— Mi ne konsentos al vi krediton pri ĉio en 
unu monato, tio finfine ne estus avantaĝo 
por vi. Mi rabatas al
vi je kvar frankoj kaj duono, kiujn vi pagos 
al mi en tri monatoj. Sed mi devas averti 
vin, ke mi ne povos konsenti la samon 
plian fojon. 
Karlo elpoŝigis monujon. Li demetis la 
monerojn surtablen. 
— Jen ĉiuj miaj moneroj, patro Pessel. 
Vidu, mi havas sufiĉe por ĉion pagi al vi, mi 
ne formanĝis la kason. 
Se mi tamen vin petas, estas por ke ni ne 
ekataku la vintron sen io. Restas al ni eĉ du 
buŝeloj da antaŭprovizita faruno, kaj ni ne 
plu havas nek pomon, nek unu nukson. 
Pessel kapskuis. Kaj kun tiu hajlo sur Le 
Lomont, la mueleja faruno multe kostos 
ĉijare. 
Li rigardis Karlon ekiri. Kolektante la 
kaftasojn, lia edzino diris al li :
— Vi prudente agis. 
Li sobiris por remalfermi sian komercejon. 

La juna trijara bovino naskis oktobre 
ekstraordinare konstruitan virbovidon, kies 
ruĝa kaj blanka felo perfekte harmoniis. 
— Se ni havus monon, tiun ĉi ni bredus 
kiel grasigotan bovon. El ĝi ni eltirus bonan 
prezon. Aŭ ni konservus ĝin kiel virbovon 
porbovinan. 
Ili devis transpasi vintron kaj ekde la 
venonta monato, ekrepagi al Pessel. Ili 
devis elteni ĝis la unuaj fruktoj kaj ĝis la 
frumaturaj rikoltoj printempe.
Ili negocis la bovidon je akceptebla prezo 
al brutvendisto, kiu pleje kutimis prirabi 
Valonne. Iu diskutemulo, iu avarulaĉo, kiu 
vole kontraŭdiris Karlon. 
— Hodiaŭ li bone fartas, sed post ok tagoj 
eble li estos krevema. Nu, rigardu, li jam 
havas okulon febroplenan.
— Ĉu vi opinias min stultulo ? Se mi ne 
estus devigata lin forvendi, mi konservus 
lin. Post tri jaroj, la duono el la kantonoj 
alkondukus siajn bovinojn al mia virbovo.
— Tiel konstruita, kiel mi vidas lin, tio ja 
mirigus min. Kvin frankojn.
— Ses kaj duonon. Kaj ne imagu ke mi 
rabatos. 
La bovido forvendiĝis ses frankojn kaj 
la brutvendisto savis sian profitavidan 
honoron, postulante, kompense al tia 
prezo, kromkonservi la kolŝnuron el 
kanabo.
Karlo semis sen entuziamo, ne sentante 
la veran fortecon de la entera greno. Lia 
kampula animo fendetiĝis je la unuaj 
skurĝobatoj de la kruda sezono. 

— Kio okazas al vi, mia grandul’ ? Vi ne plu 
aspektas, kiel antaŭe. 
Li estas tridektrijara. En ses jaroj, ili travivis 
tutan vivon. Eĉ traserĉante en sia infaneco, 
Katrina neniam vidis sian patron tiel 
turmentita. En la familio Nappey, laboro 
implicis, ke la cetero glatfluu kiel akvo 
el fonto, la familio posedis tiun bienon 
de tiom longa tempo ! Tamen, spite tiun 
facilan rutinon, la patro forlasis la teron 
por la uzino. Oni nepre sentu sin ĝisosta 
kamparano kaj nur tia, por nuntempe 
eklanĉi farmbienan projekton. 
— Mi estas laca, mia belulin’. Kiel neniam 
antaŭe. Mi sencele rondiras, kaj …
— Kaj kio Karlo ?
Li elreviĝis.
— Kaj jen mi denove kun tro malgranda 
bieno. La vivo multekostas, nia kvina infano 
estas naskota...Kaj daŭre al ni mankas tero. 
Mankas ĉiam deknaŭ soldoj por trafi unu 
frankon (*) 
Ŝi ŝoviĝas al li sur la nuksarba benko.
— Ĉu vi volas rezigni, Karlo ? Ĉu vi volas iri 
uzinen ? 
La kamparulan kapon nebuligas mil bildoj, 
en kiuj interviciĝas en granda malordo 
la patro en Charmauvillers, la unua 
terpomsakego en Valonne, la senarbigado, 
la infanoj, la patro mortinta dumpluge, 
Viktoro Mairet en la laminatejo de Pont 
de Roide, la someroj, la vintroj, la faruno 
muelejen...
— Ĉu vi intencas rezigni ?
Kaj ŝi ? Ŝi starus ĉe l’forno, en kvartala kuirejo 
tiom mallarĝa, ke ĝi entenus eĉ ne la tablon. 
Ŝi atendadus lin anstataŭ labori kun li. Ŝi 
rigardus lin reveni, preskaŭ ne rekonante 
lin en lia blua laborvesto, kaj reforiri 
seniĝinta je sia peza velura pantalono, por 
submetiĝi al la kontrolhorloĝo. Ŝi fakte ne 
plu estus ŝi, ĉar li ne plu estas li. 
— Be ne, mi ne intencas rezigni. La vintro 
refortigos min. 

Iun novembran tagmezon, iu frapetis ĉe 
la kuireja vitro. Antaŭ ol ili invitis ŝin eniri, 
Fratino Emilja ŝovdirektis tablen sian 
ampleksan nigran robon kaj sian blankan 
kornokufon, sin krucosignante. 
— Bonan tagon, kaj bonan apetiton. 
Karlo ordonis sian filon :
— Henriko, cedu vian sidlokon. Sidiĝu, 
Fratino. Ĉu vi manĝos kun ni ? 
La religiulino kapneis. La knabo iris sidiĝi 
surplanke apud la forno kaj daŭrigis sian 
manĝon, teleron surgenue.
Pro Maria mi vizitas vin. Ŝi sesjariĝis la 
18an de septembro ; mi vidis la baptan 
registrolibron.
— Jes, ŝi sesjariĝis, kaj do ? 
La patro estas singardema. Li misfidas 
tiaspecajn enmiksiĝojn en ilian ĉiutagaĵon. 
Vilaĝ- aŭ parok-estro, kampogardisto aŭ 
religiulino, tiaj homoj ĉiam trenas ideon 
malantaŭ sia kapo. 

P Nia felietono

M i s ŝ u oj
P
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— Maria devus viziti la lernejon, sinjoro 
Bouvrot.
La rigardoj de Karlo kaj Katrina instinkte 
renkontiĝas. Ŝi sajne subkomprenigas : 
vidu, mi jam diris tion al vi.
Li tusas, serĉas la plej trafan pravigon, 
per kiu eskapi, ekatakas mallerte.
— Lernejo, lernejo...kun tiom da farota 
laboro !
Fratino Emilja scias : problemevitoj 
kutimas en tiuj malgravulaj familioj. 
Ĉiufoje, necesas plilaŭtigi la tonon, por 
aŭdigi saĝecon.
— Ne nur laboro necesas, vi ja scias. 
Kleriĝi gravas, ĉefe koncerne knabinon. 
Karlo rebatas, iel akrete.
— Ĉefe koncerne knabinon, ĉu ne ? 
Ĉu vi vidas, kiel ja finiĝas niaj filinoj ? 
Dekdujaraj, ili rolas kiel servistinoj ĉe la 
riĉuloj. Vidu, ekzemple, la etulinon de la 
paro Longuet : ŝi melkas la bovinojn kaj 
skrapas la plankon ĉe la onklo de mia 
edzino. Bonŝance, ke ŝi kleriĝis, kiel vi 
diras !
La religiulino preterignoras. Ŝi konas tiujn 
ekzemplojn, kiujn ili rebatas al ŝi ĉiufoje.
— Lernado estas deviga, depost 1881.
— Laborado, de ĉiam. 
Katrina intervenis. Neniu rajtas 
konstraŭstari al monaĥino, eĉ pli : 
instruistino. 
— Karlo, Fratino Emilja pravas. Ĉiumaniere 
ni estos devigataj submetiĝi. 
Li rigardas sian edzinon : eĉ vi ! Sin 
returnas al la monaĥino. 
— Lernado estas deviga, senpaga 
kaj laika. Ne nur vi varbas. Ankaŭ la 
lernejestro. Mi ne diris tion al mia edzino, 
sed li jam harpunis min por la sama afero. 
La monaĥino ekindignas. 
— Sinjoro Bouvrot, vi ja ne sendos Marian 
en la publikan lernejon, pro la ideoj kiujn 
«ili» havas. 
— Kaj kial ne, ĝi estas lernejo, ĉu ne ? Kaj 
senpaga, krome. 
Li harfendetas, nur por diri ion. Instaliĝis 
tra la lando stranga senŝanĝa nunstato, 
kiu sendas fakte ĉiujn knabinojn al la 
privata lernejo, kaj forsendas la knabojn al 
la komunuma. Dum la laboregaj sezonoj, 
la knaboj forlasas la municipan klason, 
pro deviga laboro surkampe. Fratino 
Emilja ne toleris tian toleremon, por kiu 
la instruisto humane fermas la okulojn. Ŝi 
trude obeigas, senkondiĉe subtenate de 
la regema ombro eklezia kaj parokestra. 
Almenaŭ pro tiuj materialaj kialoj, la plej 
religiemaj familioj kontentiĝas per la 
publika lernejo por siaj filoj. 
Ekde la leĝo de 81, Fratino Emilja malŝatas 
esti kritikata koncerne la senpagecon. 
Se la ŝtato pagus la religiulinojn, se la 
kongregacio pli bone vivtenus iliajn 
bezonojn, ŝi estus tute feliĉa malfermi 
senkondiĉe la pordojn de la privata 
lernejo.
— Ni ne postulas de vi monon, se vi ne 

povas pagi. Tamen, se vi povos helpi nin, 
donacante ovojn, ioman farunon, kion vi 
bonvolos. Kion vi povos. 
Karlo rigardas denove Katrinan, kiu 
siaflanke rigardas lin, pli intense. Povas 
esti, Karlo, ke ‘ili’ estas pli malriĉaj ol ni, 
kaj ke tion ni ne rimarkas. Kial do gurdadi 
pri aferoj duone forgesitaj ? Kial do 
rememorigi, ke, antaŭ la leĝo pri devigo, 
la kongregacio estis eble pli postulema, 
pli selektema pri la lernantoj ? Rigardu, 
Karlo, rigardu Fratinon Emiljan, kun 
ŝia robo tute pura, sed tute flikita. Ŝi 
sajne rilatas kun sia hierarkio kiel vi kun 
Valonne. Nu, do, de malriĉulo al mariĉulo, 
ni ne interdisputaĉos, dum super ni, la du 
potencoj, ambaŭtendencaj, kune tostas 
je la eraroj, kiujn ili repagigas al ni. 
Maria malfermegas siajn orelojn. Ŝi 
havas, tra la vilaĝo, kelkajn amikinetojn 
samaĝajn kiel ŝi, el kiuj unu-du komencis 
kune la lernojaron ĉe Fratino Emilja. 
Lerneje, ili lernas la literojn en libro, kaj 
ekskribas ilin surardeze. Ili rakontas la 
klastagojn kiel gravan eventon, sed 
neniam eblas ekscii, ĉu ili ŝatas aŭ ne la 
instruadon.
Katrina ekkaptas la mentonon de sia 
filino en la mano, levas ŝian vizaĝeton 
al si. Ŝi ja ŝatus, ke post kelkaj jaroj la 
knabino superu ŝin pri la skrib-, kalkul-, 
nombrad-kapablo, kaj pri ĉiuj tiuj aliaj 
aferoj, kiujn tiel aplombe Karlo asertas 
ke oni tro plenigas la kapon por 
nenio.
— Kaj vi, Maria, ĉu vi emus viziti 
la lernejon ? 
La knabino serĉrigardas al 
sia patro, ne ĉar ŝi timas lin 
kontraŭdiri, sed ĉar ŝi ne kutimas, 
ke oni permesas al ŝi eldiri sian 
opinion.
Karlo duonfermas la okulojn, 
apenaŭ kapjesas de supre 
malsupren. Maria rigardas la 
monaĥinon.
— Jes, mi ege ŝatus.
Fratino Emilja ne triumfas. Ŝi 
konfirmas, per iom melankolieta 
voĉo :
— Kompreneble !
La knabino ne ankoraŭ finis. Ŝi 
klinis la kapon, antaŭcerta diri 
ion misan, sed ĉar ili petis ŝian 
opinion :
— Estus por mi ferioj... kaj... mi 
vidus pli ofte miajn amikinojn. 
Ĉar jen laboro dum bela sezono, 
jen frosto fakte retenas ilin hejme, 
disigas ilin. Karlo observas la 
religiulinon. Li estas dankema, ke 
ŝi ne vidigas ion pri sia tutcerte 
sentita kontento, ke ŝi tiel facile 
trafis la komplicecon de Katrina 
kaj Maria, eĉ se la etulino nun ne 
vidas trans la lernejaj libroj. 
Aliflanke, ĉar tio estas akirita, li 

sentas sin eĉ malpezigita konfidi sian 
filinon al la monaĥinaro. La misfamo, 
kiun la parokestro diskonigas pri la laika 
lernejo perturbas lin. Al la lernejestro li ja 
povos aserti, ke li estis kvazaŭ perfortita, 
por ke lia filino estu varbita. 
— Nu, bone. Ŝi vizitos vin. Sed vi ja 
bonŝancas, ke la Henriko estas sufice 
granda, por ŝin anstataŭi.

Maria ekvizitis la lernejon la unuan 
semajnon de decembro. Ŝi mem anoncis 
al Fratino Emilija, la matenon de la oka, la 
naskiĝon de ŝia frateto.
— Li nomiĝas Karlo, kiel mia paĉjo. Estas 
mia panjo, kiu elektis la nomon, pro la 
paĉja konsento, ke mi vizitos la lernejon.
En la klaso, ŝi skribis surtabule, por 
la plej junaj, simplan operacion, en 
kiu sespersona familio akceptas 
novnaskiton. 
— Nu, do, kiom da ili estas nun ? 
Maria longe rakontis, dum la 
vespermanĝo, tiun veran lernejan taskon, 
en kiu temis pri la familio Bouvrot.

(*) Tiam 20 soldoj egalvaloris 1 frankon.

Daŭrigota.
Tradukis Roland’ Cuenot

Laŭdire, via maniero 
kuiri estas tradicia.

Jes sinjoro !
Kiel siatempe 

faris miaj 
avinoj. 

La gusto de l ’ grundo

Plie, mi 
perfektigas ilian 
farmetodon pere 

de acidigaĵoj, 
konserv-

almetaĵoj, 
kolorigiloj...

S e l l e -humuraĵo
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Plu moviĝas...
Pluvivos Esperanto nur se esperantistoj 
pluvivigos ĝin. Ne mankas la rimedoj, sed 
ĉiuj postulas iom da volo, da strebo, da 
regula praktikado. La plej ega malfacileco, 
laŭ mi, estas ke plej malofte kuniĝas la 
kondiĉoj por trejni sin per taŭga uzo de 
la lingvo, nome internacian renkontiĝon. 
Kiam renkontiĝas samloke homoj el 
diversaj lingvoj, tiam rapide evidentiĝas 
la malegaleco inter ili pro la uzo de la 
angla aŭ alia mastra lingvo, aparte se en 
tiu rondo ĝi estas ies gepatra lingvo.

Tial ni devas ĝenerale okazigi la okazojn ! 
Kongresoj aŭ festivaloj certe estigas tiujn 
kondiĉojn, sed i.a. pro sia malofteco, ili 
ne sufiĉas, despli ke finfine eblas ĉeesti 
sen vere partopreni. Aŭskulti ne sufiĉas, 
necesas paroli ! Nur per nia propra parola 
esprimo ni konsciiĝas pri niaj malfortoj 
kaj difektoj, do kapablas pliboniĝi.

Pardonu min emfazi tiujn pedagogiajn 
evidentaĵojn, sed necesis por enkonduki 
la temon.

Nu, dum la dua duono de majo, mi 
vojaĝis tra Germanio kaj Pollando per 
la reto Pasporta Servo. Temas pri la 3-a 
interkultura rendevuo, tiam okazonta en 
Wrocław (Vroclavo), fama silesia urbo. Tio 
findecidis min rapide pretigi vojaĝsakojn 
kaj forveturi norden ! La nura problemo 
estis en tia rapida decido trovi kaj 
interkonsenti kun gastigontoj survoje. Ne 
eblas lastminute, kompreneble, preskaŭ 
ĉiuj postulas dusemajnan antaŭaverton. 
Bonŝance mi jam skribe ekkontaktis ilin 
antaŭ kelkaj monatoj, sen precizigi kiam 
mi alvenos. Ja ekzistis la intenco, mankis 
nur la trafa okazo. Tial ĉio rapide glatis, 
preskaŭ ĉiuj gastigontoj tuj konsentis. 
Eblis do forveturi…

La vroclava majrendevuo konsistas el 
diversaj prelegoj kaj pretigado de grava 
evento : la lasttaga koncerto. Cetere okazis 
ĉiĉeronado tra la belega historiplena urbo 
Wrocław (Breslau ĝis la 2a mondmilito)

 La gastameco de la estraro en 
universitatejo kaj urbo multe glatigis 
la organizadon. Elstaraj profesoroj 
bonvenigis kaj alparolis nin, iu eĉ ludis 

por ni per trijarcenta orgeno ! Videble alte 
taksas la poloj ĝentilecon kaj gastamon 
(iuj francaj urboj certe pravus sekvi tiun 
ekzemplon !) Małgorzata (Małgosia) 
Komarnicka perfekte kunordigis ĉion, 
de la etaj -kvankam necesaj-aĵoj (kie 
tranokti ?) ĝis la plej gravaj (prelegoj, 
ekskursoj, fina koncerto), ŝi ĉion atenteme 
prizorgis. Se mi aldonas, ke JoMo aktive 
partoprenis en la muzika flanko, vi tuj 
komprenos ke neniu iam enuis ! JoMo 
kaj lia kunulo Kaŝi – germana fre-ne-ze-
ga pianisto !- ofertis al la partoprenantoj 
neforgeseblajn momentojn. 

Ankaŭ partoprenis tuluzanoj kaj bretona 
grupo. Floreal Martorell reprezentis la 
muzikeldonejon Vinilkosmo, la bretonoj 
ĉeestis kadre de invito de poloj al 
Pluezek. Pro la centjara mortdatreveno de 
Zamenhof, la poloj estos honoraj gastoj 
en la ĉi-jaraj renkontiĝoj. La majrendevuo 
triumfe finiĝis dimanĉon la 21-an de 
majo. JoMo kaj Małgosia kune brile 
estris la koncerton, dum kiu ni aŭskultis 
la premiitojn de la ĵusa kantkonkurso. 
Unue ensceniĝis la plej junaj, plejparte 
knabinoj, oranĝkolore vestitaj (kun 
la verda stelo !) tute ne timigitaj, kiuj 
ĥore kaj bonkore vibrigis per kanzono 
sian publikon. Poste kantis ĉu unuope, 
ĉu grupe, laŭaĝe, la aliaj venkintoj. Ni 
aŭskultis interalie esperantigitajn «Que 
sera sera» (el filmo de Hitchcock) kaj «la 
Dizertonton», faman kanzonon de Boris 
Vian. Al ĉiuj JoMo kaj Małgosia disdonis 
premiojn kaj gratulojn. Aparte kortuŝa 
momento okazis, kiam ĉiuj geaŭskultantoj 
stariĝis kaj ĥore kantis «Sto lat» je la 
honoro de «veteranoj» («Cent jaroj, cent 
jaroj, ili vivu cent jaroj…», tradicia pola 
festkanzono). JoMo kaj Kaŝi konkludis per 
spektaklo, kies etoso estis tiom vigla, ke 
la knabinoj memstare revenis sur scenon 
kaj spontane dancludante akompanis la 
surprizitajn kantistojn ! Nu, JoMo havas 
jam siajn «jominetojn» ! La vespero finiĝis 
per internacia babilado kaj trinkumado ĉe 
Edvardo, vivanta memoro de Esperanto 
en Vroclavo. 

La venontan tagon, post lasta biciklado 
tra la malnovaj stratoj kaj placoj, mi 

pluveturis norden, tranoktante survoje 
en aŭ apud kelkaj historiplenaj urboj, 
(Poznań, Bydgoszcz kaj Toruń, la urbo de 
Nikolao Kopernik). Tie mi ne renkontis 
Esperantistojn, simple ĉar mi haltis 
senaverte, senplane. Fakte ne gravas, 
estas bone ankaŭ elturniĝi mem, sen uzi 
la praktikan marŝbastonon de nia lingvo. 
Tiel oni pli klare konscias pri ĝia utileco ! 
Mi fuŝe balbutas iom da pola, ja kapablas 
pere peti mian vojon, mendi manĝaĵon en 
restoracio aŭ rezervi ĉambron en hotelo, 
sed kredu min, oni rapide agnoskas 
la avantaĝojn de Esperanto, kiam oni 
«sekiĝas» pro nesufiĉa kono de la surloka 
lingvo !

Sed, ni revenu al niaj ŝafoj. Inter ni jen tipa 
duon-krokodilaĵo, ĉar nur francoj scipovas 
prie, pro la aventuroj de nia Sinjoro Panurĵ’. 
Mi gastis ĉe Izabela en Koszalin, apud la 
Balta maro. Izabela instruas la anglan. 
Tio mirigos nur la ŝafidojn : en Pollando 
kiel en Francio, kiel en ĉiu ajn kolonio, 
prefere instrui la lingvon de niaj estroj se 
oni serioze intencas pergajni sian vivon. 
Izabela do instruas, sed interesiĝas pri 
multaj temoj, i.a. psikologio, kung-fuo 
( !), kaj Esperanto, kiun ŝi flue parolas. Ŝi 
naskiĝis en vere esperanta medio, ĉar 
ŝiaj patro kaj pli aĝa fratino estis spertaj 
Esperantistoj, bedaŭrinde forpasis 
la fratino kaj malsaniĝis la patro. Ni 
vespermanĝis kune kun Andreo, alia 
instruisto, terure babilema. Ni multe 
interparolis pri la nekredebla evoluo 
de la polaj ekonomio kaj socio. Verdire, 
ekde miaj unuaj veturadoj en Pollando 
-dum la 80-aj jaroj- ŝajnas, ke okazis vera 
tertremo :

- unuflanke ne plu videblas difektaj 
vojoj, malnovaspektaj grizaj domegoj kaj 
konstruaĵoj, ĉevalveturiloj en la kamparo, 
vaporlokomotivoj, ne plu flareblas 
la karbonfumo spruĉita de miloj da 
kamentuboj. Koloriĝis, buntiĝis, renoviĝis 
urboj kaj vilaĝoj, kiuj nun kvazaŭ germane 
aspektas. Interreto kaj wi-fio ĉie alireblas.

- Aliflanke, oni ne forgesu, ke ne ĉiuj 
profitis je tiu plibeliĝo. Salajroj kaj pensioj 
kolapsis, multe da poloj devas elmigri por 
ĝui la okcidentan ekspluatadon. Pollando 

La kompanio Duoble Unu ĝojas anonci al 
vi ellaboradon de nova muzika projekto : 
la KD Brel en Esperanto.

Komenciĝis dum la SAT-Amikara kongreso 
en 2004 per amika renkonto inter FaMo, 
kantisto/akordeonisto, kaj la du membroj 
de la K-io Duoble Unu, Fransŭaz kaj Patrik 
(ili ofte koncertis dum esperantaj aranĝoj 
kaj subskribis originalajn esperantajn 
kanzonojn, en la KD «Sen lim’ ĝis», 
premiita en la Belarta Konkurso 2010). 
Fulmrapide amikeco naskiĝis kaj sekvis 

muzika kunlaborado, ĉu por kompaniaj 
projektoj, ĉu por personaj projektoj de 
FaMo.

Dum la nacia vespero de la 100a UK en 
Lilo, la trupo La Kompanoj prezentis 
kantospektaklon titolitan «Brel Inter la 
gigantoj» en kiu FaMo kantis kvin kantojn 
de Jacques Brel, mondfama belga 
kantisto. Tie naskiĝis la projektoideo. 
Ĉefe du Kompanoj sekvis FaMon kaj 
lia akordiono en tiu aventuro : Bernard 
Legeay (suzafono) kaj Pjer Buvje (voĉo, 

banĝo, gitaro, kontrabaso). Ili, kun kelkaj 
helpantoj, tradukis pliajn kanzonojn 
de Brel por tuta spektaklo kaj tuta 
muzikalbumo el Brel-kantoj, tio neniam 
okazis antaŭe en Esperantujo. Post Lillo 
la tri Kompanoj plurfoje koncertis dum 
esperantaj eventoj kun tiu repertuaro kaj 
plue koncertos en 2018, jaro de la 40a 
datreveno de la Brel-forpaso. 

Lastjare FaMo petis helpon de la K-io 
Duoble Unu por eldoni la Kdon. Ni obtenis 
taŭgajn permesojn pri 13 kanzonoj, kaj 
komencas labori por la surbendigado. 

Muzika projekto : BREL EN ESPERANTO

ĜIS LA BALTA MARO... PER ESPERANTO
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ne eniris la eŭrolandaron, kaj la malforteco 
de sia mono, la zloto, estas laŭ Andreo 
bonaĵo, ĉar ĝi faciligas la eksportojn. 
Verŝajne, tamen oni pripensu : por ni, 
alilandaj turistoj, la vivo en Pollando estas 
ja malmultekosta, male por la poloj, la 
vivkosto akre kreskis, ĉar la importitaj 
varoj kostas same kiel ĉe ni ! Ekzemple 
imagu ke vi pagus benzinon po 2,5 € por 
litro. Jes ?

Mi lerte preterpasas la turismajn 
vidindaĵojn, pri kiuj viaj gastigontoj (kiam 
vi vizitos la landon) precize informos vin.

Kelkajn tagojn poste, rehejmenirante, mi 
haltis survoje ĉe germanaj gastigantoj, 
Flama kaj David, rande de urbeto apud 

Gera. Tiu juna paro 
loĝas kun bebo, ĉe la 
gepatroj de David en 
bela duonkampara domo. 
La familio prizorgas iun 
«Gärtnerei» (vendejo de 
plantoj kaj ĝardenaĵoj), 
kompreneble plej aktiva 
printempe ! 

Flama estas 
vjetnamdevena. Studante 
en Hispanujo, ŝi renkontis 
David-on dum ferioj ĉe 
geonkloj en Germanujo. 
Ili tuj sin 
e k a m i s . 
Komence ili 
interparolis 
a n g l e , 

kaj ĉio tiel glatis. Tamen, 
de tempo al tempo 
Flama esperantumis 
kun vizitantoj el diversaj 
landoj. Bedaŭrinde David 
tiam nenion komprenis, 
kvankam li vere deziris 
partopreni en tiuj rondetoj. 
Kiel fari ? Decidema homo, 
li ellernis mem Esperanton 
per programo «duolingvo». 
Post duona jaro, kiam venis 
la geamikoj, David jam 
sufiĉe scipovis, kapablis 
interŝanĝi kun ili en 
Esperanto ! Tial ambaŭ interkonsentis 

jam ankaŭ hejme paroli 
Esperante, ĉar ĝi multe pli 
bone funkcias ol la angla. 
Flama bele konkludas 
la rakonton : «por David 
estas kiel feliĉo koni min 
kaj paroli novan lingvon». 

Plie, baldaŭ la bebo 
esprimiĝos trilingve… 
Ĉu necesas emfazi, kiel 
tiu ĉarma familio trafe 
bildigas la taŭgecon de 
Esperanto ? 

Antaŭ mia forveturo, Flama 
ankoraŭ klopodis organizi 

por mi lastan rendevuon kun Esperanto 
en Germanio ! Ŝi alvokis amikinon apud 
Stuttgart, kaj ambaŭ interkonsentis 
pri renkontiĝo kun samideanoj. Tiel 
neatendite okazis lasta interŝanĝo en tipe 
sudgermana urbeto Aalen. Inge kaj Jürgen 
gastigis min, kio estas vere dankinde, tiom 
pli ke Inge tiam estis terure okupata kiel 
kunordiganto de la nacia GEA-Kongreso 
(Germana Esperanto Asocio), okazonta 
la sekvantan semajnfinon. Pripensu, 
ĉu ŝi havis liberan tempon por ĉiĉeroni 
francan turiston ! …tasko kiun ŝi tamen 
perfekte plenumis. La saman vesperon, mi 

partoprenis en la surloka kunveno, dum 
kiu ni babilis pri niaj travivaĵoj. La afero 
bonorde finiĝis en elstara picejo. Tiuokaze 
mi ekkonatiĝis kun alia «esperanta-paro» : 
Serejo Edmilson, brazildevena, renkontis 
sian germanan edzinon dum E°-kongreso 
en San Marino, antaŭ 16 jaroj. 

Kiel konkludi, post tiom da riĉegaj 
vivmomentoj ? Jes, oni devas serĉi la 
E-istojn, ili ne tuj videblas surstrate, sed 
vere indas serĉi kaj malkovri ilin. Provu 
do, tiun eksperimenton vi certe neniam 
bedaŭros ! 

Wandervogel

Ĝi okazos en la studio de Duoble Unu, mastrata de Patrik Delabi.

Sed, se ni havas la artistajn rimedojn, mankas la financaj rimedoj... Tial 
ni petas helpon de la esperanta movado.

Kiel helpi al la naskiĝo de la unua KD de Jacques Brel en Esperanto ?

Vi povas helpi antaŭmendante Kdojn aŭ farante mondonacon.

La apero okazos plejlaste en januaro 2018.

Por koni ĉiujn detalojn (kanzonojn, prezojn, sendkostojn, 
pagmanierojn, ktp.), bonvolu viziti la retejon de la K-io Duoble Unu : 
www.doubleun.com

Fransŭaz Rochette

. . . la Movado
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Tra la fenestro

transsendis Izabel’ LamiRested’.Lingva helpkadro p.5

Saluton al ĉiuj,

Verdire, interreto ne estas «mia 
ŝataĵo». Unue ĝi estigas gravan 
energian elspezon kaj do multe 
partoprenas en klimata varmiĝo. 
Foje-foje ĝi estas «malinformiganta 
ilo», estigante prefere rektajn 
kortuŝajn reagojn ol pensadon. 
Kaj mi ankoraŭ povas ja plilongigi 
mian liston de riproĉoj.

Tamen, mi devas tion konfesi : 
interreto havas ankaŭ pozitivajn 
flankojn, aparte koncerne 
Esperanton. Dank’ al interreto 
mi povas vidi esperantajn 
videobendojn ĉe Jutubo, mi povas 
pliboniĝi aŭskultante kaj legante 
artikolojn de la Esperanta Ret 
Radio, ĉion ekscii pri esperantaj 
eventoj tra la mondo dank’ al 
TTTejo «eventoj»

Plie, ekde 2017 «Amikumu», aplika 
programaro por komputiltelefonoj 

kreita de Chuck Smith kaj Richard 
Delamore (Aŭstraliano pli konata 
sub la pseŭdonimo «Evildea», 
esperantista populara jutubano) 
eblas trovi en urbo parolantojn pri 
lingvoj kiujn oni parolas aŭ lernas, 
Esperanton ĝuste same kiel ĉiujn 
lingvojn, inkluzive de raraj lingvoj.

Chuck Smith ankaŭ estris, en 
2015, teamon kiu preparadis la 
angla-Esperantan kurson ĉe la 
lingvolerna retejo Duolingo. Pro tio 
li estis proklamita la Esperantisto 
de la jaro en 2015, unu jaron post 
Mireille Grosjean kiu same iĝis pro 
sia agado en Afriko.

Ekzistas eksterordinaraj homoj en 
Esperantujo !

Ĝis,
Dzeka

Te udost
pseŭdoscienca
Bilda Deliraĵo 

far Sir'§07

*

P* *Testudo = tortue / Test-studo = étude par tests.
*Klaĉigi = igi iun klaĉi. Kion ja oni nepre evitu (la ago, ne nepre la vorto)

*Najbararo = aro de najbaroj, tiuj lastaj ne estantaj “aroj de 
najboj” ĉar ja “najboj” ne ekzistas.

K*

Finfine, mia lepor-kangurua 
amikino forlasis min...

... favore al la azen-homaĉo...

Ŝi ja volis la unuan 
rolon ĉe la televida 

serio...

Pro tio, mi nun 
devas serĉi novan 

kunulinon !

Saluton !
Ĉu bonvolus vi iĝi 

mia kunulino ?

Nu... Preferinde, ne !

Kial ?

Vi ja estas tre 
simpatia, kaj via 
demando tre 
flatas min...

sed mi timas ke kuniĝi kun vi ridigos kaj 
klaĉigos* la tutan najbararon* !

Ĉu vi opinias ke nia aĝ-
diferenco multe tro videblas ?


