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La Civito eldonis propran Heroldon 
”Ne estas Heroldo de Esperanto”, tekstas la titolo de la plej nova eldonaĵo 
de Kultura Centro Esperantista. La Civito pasintjare vendis Heroldon al 
Fabrício Valle, sed nun neatendite aperigis propran informfolion kun la 
sama aspekto kaj paĝokapo. 

 
La "ne-Heroldo", kiun publikigis la Civito.  

Heroldo de Esperanto dum multaj jaroj en la praktiko estis la ĉeforgano de la 
Esperanta Civito. Lastatempe ĝi tamen ekhavis problemojn kaj dum longaj periodoj 
aperis neregule, ŝajne pro manko de laborfortoj kaj abonantoj. Pasintjare ĝia formala 
posedanto, la Civita establo Kooperativo de Literatura Foiro, sukcesis vendi la 
gazeton al entrepreno de Fabrício Valle kontraŭ nekonata monsumo. 

Pro diversaj misfortunoj, interalie la subita forpaso de la ĉefa kunlaboranto, Fabrício 
Valle ĝis nun ne sukcesis aperigi eĉ unu numeron de la gazeto. Antaŭ kelkaj 
semajnoj la Civito anoncis, ke Valle ne plenumis la kondiĉojn de la interkonsento, ĉar 
li nek aperigas la gazeton nek pagis la konsentitajn monatajn partopagojn de la 
aĉetsumo. Se la kondiĉoj ne estos baldaŭ plenumitaj, la vendinto povos rompi la 
kontrakton kaj repreni Heroldon. 

Eĉ pli minaca por la nova eldonanto la situacio ekaspektis, kiam estis dissendita la 
unua numero de la pli frue anoncita "monata informilo de Kultura Centro 
Esperantista". La gazeto aspektis kiel dupaĝa numero de Heroldo de Esperanto kun 
grafika aspekto kaj ĉeftitolo preskaŭ identaj al tiuj de la malnova Heroldo. La ĉefaj 
diferencoj estas, ke la gazeto konsistas el nur unu folio, kaj ke super la vorto 
"Heroldo" per diskretaj literoj estas skribite "ne estas". 

En kombino kun la averto pri repreno de la gazeto la aperigo de tia "ne-Heroldo" 
aspektas kiel la unua paŝo por rekomenci la eldonadon de Heroldo sub la ŝildo de la 
Civito. Post iom da tempo la Civito tamen en sia retejo asertis, ke male temas pri 
provo reklami la novan Heroldon. 

Fabrício Valle ŝajnas akcepti la klarigon: 

– Al mi ŝajnas iom stranga maniero reklami Heroldon, sed jen ĉia helpo estas 
bonvena. Cetere, mi tute trankvile kaj firme daŭrigas mian laboron, kiu en la lastaj 



tempoj efektive progresis. Mi komencis kvitigi min per partopagoj al LF-koop kaj 
esperas akuratigi la partopagojn ankoraŭ pagendajn. Nia grafikisto jam komencis 
labori por enpaĝigi nian unuan numeron. 

 
Fabrício Valle aĉetis Heroldon de Esperanto.  

Fabrício Valle strebas aperigi la unuan presitan numeron de la nova Heroldo antaŭ 
la fino de marto. La unua numero estos presita en du mil ekzempleroj, kaj granda 
parto el tiuj estos laŭ li dissendita kiel senpagaj provnumeroj al diversaj Esperanto-
organizaĵoj. Samtempe kun la unua numero de la gazeto aperos ankaŭ nova 
poŝtelefona aplikaĵo, li rakontas. 

– Nia apo Zamapp Herol jam estas preta kaj estos vaste uzata por diskonigi 
Esperanton inter neesperantistoj. Ni ege bezonos la apogon kaj fidon de la 
esperantistoj, kiuj ĝis nun ŝajne atendas la lanĉon de Heroldo por ĝin aboni, sed ni 
bezonas abonojn tuj. Parto de miaj malfacilaĵoj estas, ke tre malmultaj esperantistoj 
jam abonis Heroldon. 
La antaŭa posedanto de Heroldo, la Civita establo Kooperativo de Literatura Foiro, 
anoncis ke ĝi decidos pri eventuala repreno de Heroldo dum sia ĝenerala asembleo 
en aprilo. 
– Ĝis tiam mi esperas kvitiĝi per pliaj partopagoj kaj lanĉi Heroldon. Do ĉio estas nun 
en ordo kaj la iniciato publikigi informilon sub la nomo Heroldo, kiel LF-koop faris, 
estas nur iu provo reklami Heroldon, kiel LF-koop konfesis en HeKo-afiŝo. Mi preferus 
pli konkretajn iniciatojn, tamen, mi ne povas ne danki al LF-koop pro tiu provo 
reklami Heroldon, eĉ se per ĝi venos neniu abonanto. 

Libera Folio: Se tamen LF-Koop decidos repreni Heroldon, ĉar la kondiĉoj 
de la interkonsento ne estis plene observitaj, ĉu vi rericevos la monon kiun 
vi jam pagis? 

– Pri la financaj klaŭzoj mi ne povas paroli. Mi ege serioze paŝis ekde la komenco kaj 
ne mi diskonigos konfidencajn klaŭzojn. Aliflanke, mi bedaŭras, ke LF-koop sentis 
grandan bezonon fari la unuan paŝon en la diskonigo de niaj malfacilaĵoj. Tamen, la 
rilatoj inter Lexus Sociala kaj LF-koop estas nun tute senkonfliktaj  kaj estas neniu 
ŝanco, ke LF-koop reprenu Heroldon. 

El „Libera folio“ 
 

 

 



La 11-a Mediteranea Esperanto-Semajno en "Les Issambres" 

4.3. - 11.3.2017 

  

 Post unu jaro ni denove renkontiĝis en suda Francio por kune ĝui agrablan 
semajnon ĉe la Mediteranea bordo. Partoprenis 101 geesperantistoj el 13 landoj. 
Alvenis reprezentantoj el Anglio, Belgio, Ĉeĥio, Finnlando, Germanio, Hispanio, 
Irlando, Italio, Litovio, Rusio, Svedio, Svislando kaj la plej multaj el Francio. La plej 
juna estis unujara knabineto Rosaria, filino de la geedza paro Marek kaj Veronika el 
Ĉeĥio. La eventon organizis Christine Grassaguel kaj Monique Prezioso kun helpo de 
aliaj esperantistoj. La programo ne estis streĉa, sed interesa. Temis ĉefe pri 
instruado, promenadoj kaj kulturaj vesperoj. Ankaŭ la hotelo proponis programon, 
kiun ni povis profiti. 

 Ni loĝis en belega feriejo Vacanciel en la hotelo Val d'Esquière, ĉirkaŭata de 
ampleksa trihektara parko por agrablaj promenadoj sub majestaj pinarboj. En la 
pasinteco ĝi estis palaco. La mirinda loko troviĝas inter la urboj St. Raphaël (15 km) 
kaj St. Tropez (24 km).  

 Sabate la 4-an de marto vespere ĉiuj alvenintoj kolektiĝis por preni aperitivon 
proponitan de la hotelo. La direktoro de la hotelo s-ro Silvain Ceccoto kun la urbestro 
de la komunumo s-ro Jean-Paul Ollivier bonvenigis nin. La dua invito al aperitivo 
okazis vendrede vespere. Manĝoj kiel kutime estis abundaj kaj bongustaj. Ne mankis 
variaj desertoj kaj glaciaĵoj, blanka kaj ruĝa vinoj. 

 Post la unua komuna vespermanĝo prezentiĝis la kursgvidantoj de la kursoj. 
Dum la semajno okazis kvar diversnivelaj E-kursoj. Verajn komencantojn iniciatis al 
Esperanto Christine Graissaguel el Francio. Iom pli progresemajn instruis Nina 
Korĵenevskaja el Rusio. Marek Blahuš el Ĉeĥio proponis kurson helpe de sia 
komputilo por emfazi rapidecon kaj solvi kelkajn malfacilaĵojn. Dalia Pileckiene el 
Litovio paroligis esperantistojn, dividitaj en kvin grupetoj, pri diversaj temoj pli malpli 
el psikologia vidpunkto. 

 La kursoj okazis antaŭtagmeze kaj posttagmeze antaŭ la vespermanĝo. Dum 
la paŭzo je la 10-a horo ni povis trinki teon aŭ kafon kun diversaj biskvitoj kaj 
ĉokolado. Dum la semajno funkciis ankaŭ libroservo. Ĉifoje oni vendis brokantaĵojn. 
En la hotelon venis vendistoj, kiuj ofertis diversajn artiklojn por aĉeti. En la ĵurnalo 
Var-matin aperis artikolo pri nia evento kun komuna foto. 

 Dimanĉe posttagmeze okazis festo en apuda urbeto Roquebrune-sur-Argens. 
Kelkaj el la partoprenantoj ĉeestis ĝin. Pro iom tro malvarma kaj venta vetero ĝi estis 
ne tiel impona kaj homamasa kiel pasintjare. Diversaj metiistoj prezentis ok 
kilogramajn ĉokoladajn tabulojn kun bildoj, kiuj estis poste aŭkciataj. Gesinjoroj 
Gabalda aĉetis unu "tabulon", dispecetigis ĝin kaj dum la kafo-paŭzoj ili regaladis 
kursanojn dum la tuta semajno.  

 Merkrede posttagmeze ni ekskursis al la proksima urbeto Cogolin, kies simbolo 
estas la koko. Ni rimarkis ĝin plurfoje dum la promenado kun loka ĉiĉeronino. Ŝi 



rakontis al ni ĝian historion. La urbo fieras pro sia horloĝturo. Ĉiujare en majo en la 
urbo okazadas la tradicia festo Bravade de la St-Maur (Bravaĵoj de la sankta Maŭro - 
patrono de Cogolin) por celebri la bataleman historion de la komunumo. La urbo 
estas ĉefe konata pro fabrikado de pipoj kaj pro manproduktado de tapiŝoj. En la 
malgranda familia entrepreno, kie estas produktataj pipoj finiĝis la ekskurso tra la 
urbo Cogolin. Revenvoje ni ankoraŭ haltis ĉe la haveno de Port-Grimaud. Ĉiutage 
post la tagmanĝo estis libera tempo por mallongaj promenadoj kaj ekskursoj en la 
ĉirkaŭaĵo. 

 Ĉiuvespere ni ĝuis diversajn kulturajn prezentadojn. La pentroarton de 
Salvador Dalí prezentis Nina  Korĵenevskaja dimanĉe. Raita Pyhälä parolis pri 
Finnlando. André Weber bilde vizitigis al ni la urbon Schwerin en Germanio. Marek 
Blahuš skizis la historion de Ĉeĥio kaj parolis pri la universitata urbo Brno, kiu 
troviĝas en suda Moravio kaj kiu estas la dua plej granda urbo en Ĉeĥio. Proksime de 
Brno troviĝas la fame konata batalkampo Austerlitz. Ĉiujare en decembro sur la sama 
loko okazas spektaklo rememore al venko de Napoleono. Dalia Pileckiene prezentis la 
litovan lingvon, kiu ne similas al Esperanto, kiel iuj opiniis pro tio, ke Zamenhof loĝis 
ankaŭ en ŝia gepatra lando. Tre impresa kaj bone aranĝita estis la duhora 
bildprezento pri Vjetnamio de Jean-François Cousineau.  

 La lasta vespero, kiel kutime en ĉiuj E-aranĝoj konsistis el prezentadoj de 
ĉeestantoj. La kursanoj pretigis diversajn amuzajn skeĉojn, deklamon de poemo kaj 
estis sprite klarigitaj kelkaj konfuziloj. Ne mankis tombolo en kiu ĉiu gajnis ion. La 
vespero finiĝis per dankoj al la organizantoj kaj kursgvidantoj . Sekvis dancado 
akompane de akordiona muziko. 

Liba Gabalda 
 
 

LA MARKIZO DE FUMEROL 
 

Roĝero de Tourneville [Turn’vil’], meze de la rondo de siaj amikoj, parolis, 
rajde sidanta sur seĝo, tenante enmane cigaron, kaj de tempo al tempo, li enspiris 
kaj elspiris nubeton da fumo.   

 
 
Ni ĉetable sidis, kiam oni alportis leteron. Mia paĉjo malfermis ĝin. Vi ja konas 

mian paĉjon, kiu kredas, ke li provizore anstataŭas la Reĝon en Francio. Persone mi 
nomas lin Donkiĥoto, ĉar li bataladis dum dek du jaroj kontraŭ la ventmuelilo de la 
Respubliko, kvankam li mem ne bone sciis, ĉu li bataladas por la Burbonoj aŭ por la 
Domo de Orléans [Orleano]. Nun li tenas la standardon nur en la nomo de la Domo 
de Orléans, ĉar ĝi estas sola. Ĉiuokaze paĉjo sin taksas, kvazaŭ li estus la ĉefa 
nobelo de Francio, la plej konata, la plej influa, la estro de la partio, kaj ĉar li estas 
neeksigebla senatano, li konsideras la tronojn de la ĉirkaŭaj Reĝoj kiel malmulte 
sekurajn.  

Pri panjo, ŝi estas la animo de paĉjo, ŝi estas la animo de la reĝeco kaj la 
religio, la ĉefkunlaboranto de Dio sur tero, kaj la plago de la liberpensuloj.  



  

Do oni alportis leteron dum ni ĉetable sidis. Paĉjo malfermis ĝin, legis ĝin, 
poste li rigardis panjon kaj diris al ŝi: "Via frato estas ĉe la mortmomento." Panjo 
paliĝis. Hejme oni preskaŭ neniam parolis pri mia onklo. Persone, mi tute ne konis 
lin. Mi nur sciis per la publika onidiro, ke li vivis kaj ankoraŭ vivas senbride. 
Elspezinte sian riĉaĵon kun nekalkulebla nombro de virinoj, nun li konservis nur du 
amorantinojn, kun kiuj li vivis en malgranda apartamento, en la strato de la Martiroj.  

Ekspajro de Francio, ekskolonelo de kavalerio, oni diris, ke li timis nek Dion, 
nek Diablon. Dubante do pri la estonta vivo, li trouzis per ĉiuj manieroj la nuntempan 
vivon, kaj li fariĝis la akra vundo de la koro de panjo.  

Ŝi diris: "Donu al mi tiun leteron, Paŭlo."  
Kiam ŝi finis la legadon de la letero, miavice mi petis ĝin. Jen:  
"Sinjoro la grafo, mi kredas devi sciigi al vi, ke via bofrato la markizo de 

Fumerol estas mortanta. Eble vi volus fari disponojn, kaj ne forgesu, ke mi avertis 
vin.  

"Via servistino,  
Melania."  
Paĉjo murmuris: "Necesas pripensi. En mia situacio, mi devas prizorgi 

koncerne la lastajn momentojn de via frato."  
Panjo reparolis: "Mi tuj venigos la pastron Papriko, kaj petos de li konsilon. 

Poste mi iros viziti mian fraton  kun la pastro kaj Roĝero. Paŭlo, vi restu ĉi tie. Vi ne 
devas kompromiti vin. Edzino povas fari kaj devas fari tiujn aferojn. Sed koncerne 
politikan homon en via situacio, estas alia afero. Kontraŭulo ĝuus favorajn 
cirkonstancojn por uzi kontraŭ vi la plej laŭdindan el viaj agadoj.  

− Vi pravas, diris mia paĉjo. Faru laŭ via inspiro, mia kara amikino."  
Kvaronhoron poste, la pastro Papriko eniris en la salonon, kaj la situacio estis 

prezentita, analizita, diskutita sub ĉiuj siaj flankoj.  
Se la markizo de Fumerol, unu el la grandaj nomoj de Francio, mortus sen la 

sakramentoj, ja certe la frapo estus terura por la nobelaro ĝenerale, kaj aparte por la 
grafo de Tourneville. La liberpensuloj triumfus. La gazetaĉoj prikantus venkon dum 
ses monatoj; oni ĵetus koton sur la nomon de mia patrino, kaj en la artikolaĉoj de la  

socialistaj gazetoj, la nomo de mia 
patro estus makulata. Estis neeble, ke 
tia afero okazos.  

Do kampanjo estis tuj decidita, 
kiu estos kondukata de la pastro 
Papriko, malgranda, grasa kaj pura 
ekleziulo, iom parfumita, vera vikario de 
granda kirko en riĉa kaj nobla kvartalo.  

Landaŭo estis jungita, kaj ĉiuj tri, 
panjo, la pastro kaj mi, forveturis por 
sanktolei mian onklon.  

Ni interkonsentis, ke unue ni 
vidos S-inon Melania, la skribintinon de 
la letero, kiu devis esti la domgardistino 
aŭ la servitistino de mia onklo.  

Kiel antaŭ esploranto mi unua 
malsupreniĝis el la landaŭo antaŭ 
domego je sep etaĝoj, kaj eniris en 



malluman koridoron, kie mi multe penadis por trovi la obskuran loĝejaĉon de la 
pordisto. Tiu viro, malfidema, arogante rigardis al mi.  

Mi demandis: "Bonvolu diri, kie loĝas Sinjorino Melania?  
− Mi ne konas!  
− Sed, mi ricevis leteron de ŝi. 
− Tio eblas, sed mi ne konas. Ĉu ŝi estas vivtenatino?   
− Ne, verŝajne iu servistino. Ŝi skribis al mi por posteno.  
− Servistino!.. Servistino, ĉu?... Eble tiu al la markizo. Iru vidi, ĉe la kvina, 

maldekstre".   
Ĉar mi ne petis pri vivtenatino, li fariĝis pli afabla, kaj li venis ĝis la koridoro. Li 

estis granda maldikulo, kun blankaj vangharoj, aspektis kiel pedelo kaj majeste agis.  
Mi kurante grimpis longan gluecan helikan ŝtuparon, al kiu mi ne aŭdacis tuŝi 

la manrelon, kaj mi frapetis tri diskretajn batojn kontraŭ la maldekstra pordo je la 
kvina etaĝo.  

Tuj la pordo malfermiĝis, kaj malpura, dikega virino troviĝis antaŭ mi, barante 
la enirejon per siaj etenditaj brakoj, kiuj apogis sin ĉe la du fostoj de la pordo.  

Ŝi grumblis: "Kion vi volas?  
− Ĉu vi estas sinjorino Melania?  
− Jes.  
− Mi estas la vicgrafo de Tourneville.   
− Ha bone! Eniru.  
− Estas ke… panjo estas malsupre kun pastro.  
− Ha bone… Iru serĉi ilin. Sed gardu vin kontraŭ la pordisto."  
Mi malsupreniris kaj resupreniris kun panjo kaj la pastro. Ŝajnis al mi, ke mi 

aŭdis aliajn paŝojn malantaŭ ni.  
Tuj kiam ni troviĝis en la kuirejo, Melania proponis al ni seĝojn, kaj ĉiuj kvar 

sidiĝis por interkonsiliĝi.  
"Ĉu li estas en tre malbona stato? demandis panjo.  
− Ha jes, sinjorino, li ne plu vivos longtempe.  
− Ĉu li ŝajnas preta akcepti la viziton de pastro?  
− Ho!... Mi ne kredas.  
− Ĉu mi povas vidi lin?  
− Sed… jes… sinjorino… sed… sed… tiuj fraŭlinoj estas apud li.  
− Kiuj fraŭlinoj?  
− Sed… sed… siaj bonaj amikinoj do.  
− Ha!"  
Panjo fariĝis tute ruĝa. La pastro Papriko malfermis la okulojn. Tio komencis 

amuzi min, kaj mi diris:  
"Se mi enirus la unua, mi ja vidus kiel li akceptus min, kaj mi povus eble 

prepari lian koron."  
Panjo, kiu ne vidis maliceton en la afero, respondis: "Jes, mia infano."  
Sed ie pordo malfermiĝis, kaj voĉo, virina voĉo, kriis:  
"Melania!"  
La dika servistino impetis, kaj respondis: 
"Kio necesas al vi, fraŭlino Klara? 
− La omleton, ja rapide. 
− Post unu minuto, fraŭlino."  
Kaj revenante al ni, ŝi klarigis tiun alvokon:  



"Temas pri omleto kun fromaĝo, kiun ili mendis al mi kiel manĝeton, por ke mi 
servu ĝin al ili je la dua."  

Kaj ŝi senprokraste rompis la ovojn en salatujon, kaj arde ekbatmiksis ilin.  
Tiam, mi eliris sur la ŝtuparon, kaj sonorigis por anonci mian oficialan alvenon.  
Melania malfermis la pordon, sidigis min en antaŭĉambron, kaj iris anonci 

mian ĉeeston al mia onklo, poste ŝi revenis peti min, ke mi eniru.  
La pastro sin kaŝis malantaŭ la pordo por aperi je la unua signo.  
Ja certe, vidante mian onklon mi estis surpriza. Li estis tre bela, tre solena, tre 

ŝika, tiu maljuna diboĉulo.  
Sidanta, preskaŭ kuŝanta en granda brakseĝo, kun la gamboj envolvitaj per 

litkovrilo, la manoj, longaj palaj manoj, pendantaj sur la brakoj de la sidilo, li atendis 
la morton kun biblia digneco. Lia blanka barbo falis sur sian bruston, kaj liaj haroj, 
ankaŭ tute blankaj, kunigis ĝin sur la vangoj.  

Starantaj malantaŭ lia brakseĝo, kvazaŭ por defendi lin kontraŭ mi, du junaj 
virinoj, du grasaj malgrandaj virinoj, rigardis al mi kun aŭdacaj okuloj de ĉiesulinoj. 
Vestitaj per jupo kaj negliĝo, la brakoj nudaj, kun nigraj haroj falantaj senorde sur la 
nukon, piedvestitaj per orientaj trivitaj pantofloj kun oraj brodaĵoj, kiuj montris la 
maleolojn kaj la silkajn ŝtrumpojn, ili aspektis, apud tiu mortonto, kiel malmoralaj 
figuroj de simbola pentraĵo. Inter la brakseĝo kaj la lito, malgranda tablo kovrita per 
tablotuko, du teleroj, du glasoj, du forkoj kaj du tranĉiloj, atendis la omleton kun 
fromaĝo menditan post momento de Melania. 

Mia onklo per malforta, spirmanka, sed neta voĉo diris:  
"Saluton, mia infano. Jam malfruas por veni min vidi. Nia konatiĝo ne estos 

longa."  
Mi balbutis: "Mia onklo, pri tio mi ne kulpas…"  
Li respondis:"Jes, tion mi scias. Pri tio, via patro kaj via patrino pli kulpas ol 

vi… Kiel ili fartas?  
− Ne malbone, mi vin dankas. Kiam ili eksciis, ke vi estas malsana, ili sendis 

min informiĝi pri via sano.  
− Ha! Kial ili ne venis mem?  
Mi rigardis al la du knabinoj, kaj milde diris: "Ili ne kulpas, ke ili ne povis veni, 

mia onklo. Sed estus malfacile al mia patro, kaj neebla al mia patrino, ke ili eniru 
tien…"  

La maljunulo nenion respondis, sed levis sian manon al la mia. Mi ekkaptis tiun 
palan kaj malvarman manon, kaj kunpremis ĝin.  

La pordo malfermiĝis. Melania eniris kun la omleto, kaj metis ĝin sur la tablon. 
Tuj, la du virinoj sidiĝis antaŭ siaj teleroj, kaj ekmanĝis ne deturnante la rigardon de 
mi.  

Mi diris: "Mia onklo, tio tre ĝojigus mian patrinon, se ŝi povus vin kisi."  
Li murmuris: "Mi ankaŭ… mi volus…" kaj li silentis. Nenion mi trovis plu por 

diri, kaj oni plu aŭdis nur la bruon de la forkoj sur la porcelano, kaj tiun malprecizan 
movon de la buŝoj, kiuj maĉas.  

Tiam la pastro, kiu aŭskultis malantaŭ la pordo, komprenante nian embarason, 
kaj kredante la partion gajnita, juĝis favora la momenton por intermeti sin, kaj li 
montriĝis.  

Mia onklo estis tiom konsternita pro tiu apero, ke unue li restis senmova, 
poste li malfermis la buŝon, kvazaŭ li volus engluti la pastron; poste, per forta, 
profunda, furioza voĉo, li kriis:  

"Kion vi venas fari tie ĉi?"  



 La pastro, kutimiĝinta al la malfacilaj situacioj, daŭrigis antaŭeniri, 
murmurante:  

"Mi venas je nomo de via fratino, sinjoro la markizo, estas ŝi, kiu sendas min… 
Ŝi estus tiom feliĉa, sinjoro la markizo…" 

Sed la markizo ne aŭskultis lin. Levante manon li montris la pordon per tragika 
kaj superba gesto, kaj incitegata, anhelanta, li diris:  

"For de ĉi tie... for de ĉi tie... ŝtelistoj de animoj… For de ĉi tie, profanistoj de 
konsciencoj… For de ĉi tie, dirkospertuloj de pordoj de la mortiĝantoj!" Kaj la pastro 
retroiris, kaj ankaŭ mi, mi retroiris al la pordo, forfuĝante kun la klerikaro. Venĝitaj, 
la du malgrandaj virinoj leviĝis, forlasante sian omleton duonmanĝitan, kaj ili lokiĝis 
je ĉiu flanko de la brakseĝo de mia onklo, metante siajn manojn sur liajn brakojn por 
kvietigi lin, por protekti lin kontraŭ la krimaj projektoj de la Familio kaj la Religio.  

La pastro kaj mi rekuniĝis kun panjo en la kuirejo. Kaj denove Melania 
proponis al ni seĝojn.  

"Mi ja sciis, ke la afero ne iros tute glate, ŝi diris. Necesas trovi ion novan, alie 
li eskapos al ni."  

Kaj ni rekomencis interkonsiliĝi. Panjo havis opinion; la pastro defendis alian. 
Kaj mi malsame opiniis.  

Ni mallaŭte diskutis jam eble dum duonhoro, kiam granda bruo de mebloj 
movataj, kaj krioj eligataj de mia onklo, pli impetaj kaj ankoraŭ pli teruraj ol la unuaj, 
starigis nin ĉiujn kvar.  

Ni aŭdis tra la pordoj kaj la septoj: "Eliru… eliru… kruduloj… fiuloj… eksteren 
kanajloj… eksteren… eksteren…"  

Melania sin pelis, kaj tuj revenis por helpon peti de mi. Mi alkuris. Vidalvide al 
mia onklo, leviĝante pro la kolero, preskaŭ staranta, du viroj, unu malantaŭ la alia, 
ŝajnis atendi, ke li mortiĝu pro furiozo.  

Pro lia longa ridinda redingoto, liaj longaj anglaj ŝuoj, lia aspekto de instruisto 
sen posteno, pro lia rekta kolo kaj lia blanka kravato, liaj plataj haroj, lia humila 
mieno de falsa pastro de bastarda religio, mi tuj rekonis la unuan, kiel protestantan 
pastoron.  

La dua estis la domgardisto de la domego, kiu apartenis al la protestanta 
kulto, kaj post sekvis nin, vidis nian malvenkon, estis kurinta serĉi sian propran 
pastron, esperante pli bonan sorton.  

Mia onklo aspektis freneze furioza! Se la vidado de la katolika pastro, la pastro 
de siaj prapatroj, incitis la markizon de Fumerol, kiu fariĝis liberpensulo, la aspekto 
de la pastoro de sia pordisto rabie kolerigis lin.  

Mi ekkaptis ambaŭ viroj per la brakoj, kaj forĵetis ilin eksteren, tiom bruske, ke 
ili violente kisis sin reciproke dufoje sinsekve, dum ili trapasis la du pordojn, kiuj 
kondukis al la ŝtuparo.  

Poste miavice mi eliris, kaj reeniris en la kuirejon, nian stabejon por peti 
konsilon de mia panjo kaj la pastro.  

Sed Melania, konsternita, revenis ĝemante: "Li mortas… li mortas… venu 
rapide… li mortas…"  

Mia patrino impetis. Mia onklo estis falinta, laŭ sia tuta longeco, surplanken, 
kaj li ne plu moviĝis. Mi ja estis certa, ke li estis mortinta.  

Ĉe tiu momento, panjo estis superba. Ŝi rekte marŝis al la du ĉiesulinoj 
genuiĝantaj apud la korpo, kaj kiuj penis por levi ĝin. Kaj montrante al ili la pordon, 
kun nerezistebla aŭtoritateco, digneco, majesteco, ŝi prononcis:  

"Nun estas vi, kiuj devas eliri."  



Kaj ili eliris, ne protestante, ne dirante vorton. Necesas aldiri, ke mi preparis 
min por elĵeti ilin kun la sama vigleco, kun kiu mi elpelis la pastoron kaj la 
dompordiston.  

Tiam la pastro Papriko sanktoleis mian onklon per ĉiuj uzataj preĝoj, kaj la 
pekojn pardonis al li.  

Panjo plorĝemis, kliniĝanta apud sia frato. 
Subite, ŝi ekkriis: 
"Li rekonis min. Li premis al mi la manon. Mi estas certa, ke li rekonis min!!!... 

kaj li dankis min! Ho, Dio mia! Kia ĝojo!" 
Kompatinda panjo! Se ŝi komprenis, aŭ divenis, al kiu kaj al kio tiu danko estis 

destinata!  
Oni kuŝigis la onklon sur sian liton. Nun li estis ja mortinta.  
"Sinjorino, diris Melania, ni ne havas littukojn por vindi lin. La tuta tolaĵaro 

apartenas al tiuj fraŭlinoj."  
Pri mi, mi rigardis la omleton, kiun ili ne finis manĝi, kaj samtempe mi emis 

plori kaj ridi. Iafoje, ekzistas strangaj momentoj kaj strangaj sentoj, dum la vivo!  
Nu, ni faris al mia onklo grandiozan entombigan ceremonion, kun kvin 

paroladoj ĉe la tombo. La senatano barono de Croisselles [kraŭsel’] pruvis, per 
admirindaj terminoj, ke Dio ĉiam revenas venkanta en la purrasajn animojn, 
devojigitajn dum momento. Ĉiuj membroj de la rojalista kaj katolika partio sekvis la 
funebran procesion kun entuziasmo de triumfantoj, parolante pri tiu bela morto, post 
tiu vivado iom tumulta. 

La vicgrafo Roĝero silentis. Ĉirkaŭ li oni ridis. Iu diris: "Ba! Tio estas la historio 
de ĉiuj lastmomentaj konvertiĝoj."  

Je la 5a de oktobro 1886 
 
La anekdoton sendis Igorj Ĥomjakov. Tradukis ĝin el la franca originalo Noël 
Lecomte. La bela ilustraĵo estas de Tatjana Ĥomjakova 
 
 
 

La internacia lingvo Esperanto kiel gepatra lingvo. 
Okaze de la tago de la gepatra lingvo, 21-a de februaro 

Centa mortotago de Ludwik Zamenhof, 14-a de aprilo 2017 

En la 14-a de aprilo estos la centa mortotago de Ludwik Zamenhof, la kreinto de la 
internacia lingvo Esperanto. Esperanto-parolantoj el pli ol cent landoj montros sian 
memoron kaj dankon, ke li kreis tiun relative rapide lerneblan lingvon. 

Proksimume mil Esperanto-denaskuloj 

Ankoraŭ nur malmulte estas konate, ke intertempe vivas jam proksimume mil 
Esperanto-denaskuloj, kiuj lernas la lingvon hejme aŭ lernis dum sia infaneco. 
Ekzistas ankaŭ specialaj familiaj renkontiĝoj, kie kunvenas Esperanto-denaskuloj el 
multaj landoj. Ulrich Brandenburg, antaŭa germana ambasadoro en Moskvo, lernis 
Esperanton dum sia infaneco en la kvindekaj jaroj. 

Zamenhof pri la graveco de denaskuloj 

Ludwik Zamenhof estis jam frue konscia pri la aparta signifo de denaskula 
komunumo por la estonteco kaj stabileco de lingvo. En 1901 li skibis en letero, kiom 



grava estas grupo de homoj, kiuj akceptus Esperanton kiel sian familian lingvon. La 
vivo de la lingvo per tio estus multe pli bone garantiita. 

Denaskuloj en la lingvo-komunumo de Esperanto 

Fakte la Esperanto-denaskuloj estas percepteblaj en la lingvokomunumo de 
Esperanto malgraŭ ilia relative malgranda nombro - ekzemple ĉe la prilaborado de la 
Esperanto-vikipedio, kiu enhavas nun pli ol 230.000 artikolojn. 

Vivanta lingvo 

La evoluo de la komunumo de la Esperanto-denaskuloj montras, ke Esperanto jam 
delonge sukcesis atingi la statuson de vivanta lingvo kaj ke la lingvo nun plu 
disvastiĝas. 

Esperanto-lingvokurso ĉe Duolingo.com: Nun 700 000 Esperanto-lernantoj 

La nombro de tiuj, kiuj lernis Esperanton kiel duan lingvon kaj regule parolas la 
lingvon, estas taksata je pluraj cent mil homoj - pli ol la centoblo de la nombro de 
denaskuloj. Entute laŭ diversaj taksoj pluraj milionoj da homoj lernis Esperanton. 
Ĉe Duolingo.com nuntempe pli ol 700.000 lernantoj estas enskribitaj por lingvo-kurso 
de Esperanto. 
https://www.duolingo.com/courses/en 

 

Intervjuo kun Esperanto-denaskuloj ĉe youtube 

Ĉe youtube oni povas vidi intervjuon kun kelkaj Esperanto-denaskuloj, kun subteksto 
en pluraj lingvoj. 
https://www.youtube.com/watch?v=UzDS2WyemBI 

 
                                      Lu Wunsch-Rolshoven 

 
 

 

Czeslaw Ostankowicz  
CELSTACIO  
 
rakonto el "Paŝoj al plena posedo" 

 



La stacieto estis malgranda kaj sufokaera. Sur la muroj enuis landkonigaj afiŝoj. La 
horloĝo malfunkciis. Ĝin strekis kruce gluitaj gazetstrioj. Sur la rando de apertita 
fenestro dormetis kato de fervojisto. Malantaŭ la kasa giĉeto homo suferis pro 
varmego. Li rekonsciiĝis nur je la voĉo de pasaĝero. 

  
 
„Kien?“  
 
„Egale.  
 
"Per la klaso?  
 
„Egale.“  
 
„Do eble Gzdzin?“ demandis la kasisto. Li rigardis ne la pasaĝeron, sed fiksitan per 
kapnajleto horaron pri trajnoj trakurantaj lian stacieton.  
 
„Povas esti Gzdzin“, konsentis la kliento.  
 
„Principe PKP* devus koni la celstacion de siaj klientoj“ grumbletis la fervojisto kaj 
reiris al la tableto, sur kiu kuŝis biletkajeroj. La kasisto estis malalta sekiĝinta 
olduleto. Li havis vulpecan vizaĝon de miopulo.  
 
„Do Gzdzin?“  
 
„Gzdzin.“ 
 
„Tie estas nun malsvarme. Vi iras, sinjoro, ekzemple per vojo Z. Arbaro, vojetoj, vi 
plezure laciĝas per tiu arbaro. Vi povas kuŝiĝi ĉe la vojo, kuŝi kaj pensi nenion.“  
 
„Bone“, diris la pasaĝero, „mi ne volas pensi“.  
 
La kasisto komencis plenigi la blanketon.  
 
„Kombinata. Estos kombinata. Al Konopiski ekspreso kaj poste normala.“  
 



„Ne“, oponis la pasaĝero. „Ne povas esti kupeŝanĝo. Mi pensados pri tiu damna 
kupeŝanĝo kaj mi ja diris, ke mi ne volas pensi. Pri nenio.“  
 
„Aha“, konsentis la kasisto. Li komencis skrapeti la kalvaĵon. Li studis la horaron,  

 

kvazaŭ li ne konus ĝin parkere.  

„Ĝis la tria dudek tri mi havas por vi, sinjoro, nenion sen kupeŝanĝo. Je la tria dudek 
tri iras laborista trajno al Wołów.“  
 
„Donu al Wołów“, diris la pasaĝero.  
 
„Per la dua klaso?“  
 
„Povas esti dua.“  
 
„Mi donos al vi la unuan“, diris la kasisto, „ en la dua povas esti plenplene. En Wołów 
estas hodiaŭ foiro.“  
 
„Foiro?“ maltrankviliĝis la pasaĝero. „Mi ne volas vian Wołów. Mi ne volas 
homamason. Mi volas kvieton. Sen homa ridado, sen kvereloj, sen voĉoj. Sen virinoj, 
sen amikoj, sen infanoj. Damnon al tia kia vi. Kasisto, kaj ne kapablas vendi bileton 
al homo." 

 



 

La fervojisto jesis kompreneme. Vere estis al li domaĝe, ke li ne scias helpi la 
pasaĝeron. Al liaj devoj apartenis ĝusta priservado de la PKP-aj klientoj. Li estis 
sperta kasisto. Dum sia vivo li certe vendis milionon da diversaj biletoj kaj pasaĝerojn 
li havis diversajn. Li ankaŭ pri tiu ne miris. Estis nenio mirinda. Simple estis malbone 
al la ulo. Tiaj ne konas siajn celstaciojn. Ili fuĝas nenien.  

 
Li aliris la horaron kaj komencis serĉi. Li faris tion kiel gasto en restoracio. La trajna 
menuo de la malgranda stacieto estis aĉa. Ne estis tro por elekti: Jeżovice, Kąkolin, 
Barcz.„Mi havas“, li diris kun kontento, „mi havas por vi Pustków. La kvina haltejo 
post Górów. Arbaro. Du kabanoj sume. De la staciestro kaj arbaristo. La arbaristo 
surda, maljuna. La virino gastama. Kaj lago. La lago ne kulturata, sovaĝa. Depost la 
tempo kiam oni donis ĝin al kooperativo ne estas fisiŝtoj. Akva dezerto, ne lago. 
Povas esti al Pustków.  
 

Povas esti“, diris la pasaĝero. „Donu al tiu Pustków.“  
 
“Per la dua? - demandis la kasisto.  
 
„Per la unua“, diris la pasaĝero.  
 
„Ne“, meditis la fervojisto, „ne valoras. Sep haltejoj, kaj la trajno malplena. Cetere la 
unua klaso entute ne estas en tiu vagonaro.“  
 
„Donu la duan.“  
 
La kasisto surnazigis okulvitrojn kaj komencis plenigi la duaklasan bileton al Pustków. 
Kie estas lago, kvieto kaj la gastama virino de la duonsurda arbaristo, kaj kie oni 
pensas pri nenio. La pasaĝero apogis sin per la kubutoj je la kasa rando kaj rigardis 
kiel la fervojisto plenigas la bileton.  
 
Ĝuste tiam aliris lin knabino. Ŝi estis juna kaj tre bela.  
 
„Venu hejmen“, ŝi diris al la homo, kiu ne konis la celstacion de sia vojaĝo.  
 
„Panjo ploras.“  
 
La kasisto ĉesis plenigi la bileton. Li malfermis la tirkeston, prenis liniilon, almetis ĝin 
al la biletaj pintoj kaj kruce trastrekis ĝin per dikaj ruĝaj linioj.  
 

 
el la pola tradukis Jerzy Grum  
 
PS: PKP = mallongigo de Polaj Ŝtataj Fervojoj  
 
Trovita en William Auld: Paŝoj al plena posedo (progresiga legolibro kun lingvaj 
ekzercoj) , unua eldono 1968  
 



PSS: La fotojn faris Hans-Georg Kaiser ili ekestis en la stacidoma  
(inkluzive de germana traduko trovebla en la blogo de Cezar sub 
www.ipernity.com/blog/cezar) 

 

„Freŝo“ denove freŝas 
 
Post longa paŭzo tiu revuo denove aperis, eĉ kvar numeroj mallonge unu post la alia. 
FREŜO, laŭ la subtitolo estas Frivola Revuo Efemera kun Ŝokantaj Obscenaĵoj. Ĝi ne 
estas Esperantogazeto, do ne gazeto pri E-o, sed en E-o. 
Ĉiukaze ĝi estas bunta, interese multflanka enhave kaj vere freŝa! 
Jen, kion la eldonanto Marian Zdankowski mem skribas pri ĝi: 

 
ATE�TU ! ATE�TU ! JAM ESTAS ! 

Nova numero de la retrevuo FRES'O (4/47) jam atendas vin ! 
La ligilo:    https://goo.gl/tveLlR    
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
 
FRES'O estas magazeno de interesaj kaj diskuteblaj aferoj trovitaj en Interreto. 
 
Se vi jam trafoliumis la lastan numeron - sciu, ke la nova numero estas ec' pli bona ! 
Kiel kutime ! 
Se vi ankorau' ne foliumis - provu kaj g'uu ! 
 
La plej interesaj: 
- traduko de artikolo el "Princenton Alumni Weekly" pri Esperanto 
(se iu volus ricevi tradukon en alia formato, ekz.: .doc : .dot  kaj aliaj ... 
 skribu al mi - mi sendos menditan formaton) 
- artikoleto pri "elektita" nacio - divenu pri kiu nacio temas 
- informoj pri "Novaj Mondoj" (eĉ pri kelkaj) 
- speciale por s'atantoj "Kial Usono fariĝu JAPANIO" - do, estas ! 
- INTERAKTIVA MAGIA KVADRATO... sendu al mi vian opinion! 
.. (solvu ĝin - bedau'rinde - NUR en Adobe Acrobat Reader) 
- kaj kutima enhavo... ankaŭ por Esperantaj Sanktuloj... 
 
Jen la ligilo, kiun vi povas au' musklaki au' enskribi en la g'usta loko en retumilo 
au' kopii g'in en la g'usta loko de krozilo: 
 
FRES'O (4/47)  -  https://goo.gl/tveLlR    
 
kaj ligiloj al pli fruaj numeroj de la FRES'O: 
 
FRES'O (3/46)  -  https://goo.gl/o6myuE 
FRES'O (2/45)  -  https://goo.gl/TnY1zj 
FRES'O (1/44)  -  https://goo.gl/TNJo7O 
 
Kun elkoraj salutoj 
Marian ZDANKOWSKI 



Kaj jen ankoraŭ interesa legantletero, preskaŭ recenzo: 
 
 
Karaj, 

 

    La magazeno FREŜO - kiu aperis post longa tempo - ĝenerale plaĉas al mi, 

la komputila grafiko similas al la antaŭaj, paperaj numeroj. 

Bone, ĉar ĝi tute bele aspektas malgraŭ tio, ke ĝi estas reta versio. 

Tio estas ĝuste magazeno tipe humora (ekz. la teksto "Frosto" - bonega, mojosa kaj - laŭ mi - bone tradukita), 

sed - bedaŭrinde - la numero estas sen materialoj ligitaj kun Esperantio. 

Mi bedaŭras tion, ĉar iom da informoj pri Esperantio estus bonvenaj. 

Almenaŭ unu aŭ du artikoloj aŭ informoj en ĉiu numero de la magazeno. 

Oni povus skribi ekz. pri la novkreita Parlamenta Grupo de la Lingvo Esperanto en Pola Parlamento 

aŭ pri aliaj eventoj, sciindaĵoj kaj aktualaĵoj el la esperantista mondo. 

Tio ne estas kritiko nur sugesto por la eventualaj ŝanĝoj en la magazeno. 

Se mi trovos iujn sciindaĵojn el Esperantio en Interreto, mi tuj sendos al vi 

por la eventuala enmeto en la sekvontaj numeroj de la magazeno FREŜO. 

La tekstoj kaj "demotivaĵoj" (demotivatoroj) estas bonaj. 

Plaĉis al mi la teksto pri nacioj, mojosaj estis la karikaturoj de politikistoj 

(malgraŭ ke ne ĉiuj aktualaj, ĉar probable estis i.a. la eksa kanceliero de Germanio - Schroeder, 

li estas hodiaŭ preskaŭ forgesita). 

Estus bonege, se same kiel en antaŭaj numeroj de FREŜO - 

sur la kovrilpaĝo aŭ ie en la numero - aperus foto de bela esperantistino 

(mi memoras, ke estis tiaj fotoj en la antaŭaj numeroj kaj tio tre plaĉis al mi). 

Povas esti eĉ aktoj (nudpozoj), sed gravas ke tio estu la fotoj de esperantistinoj. 

Mi supozas, ke la kovrilpaĝa knabino (n-ro 1/44)  ne estas esperantistino, 

tamen certe ŝi estas bela. 

 

Adam FRE�SZKOWSKI (Pollando) 

 

Demonstraj versioj de La Ondo de Esperanto 
 

 

 

Senstumble okazis la transiro de la ĉiumonata gazeto La Ondo de Esperanto el la 
papera al la elektronika formo de la eldonado. La unuan tagon de ĉiu nova monato la 
abonantoj trovas la freŝan Ondon en la reta elŝutejo (aŭ en sia poŝtkesto, se oni 
elektis retpoŝtan ricevadon). La kvara ĉi-jara eldono aperos post unu semajno, la 1an 
de aprilo, sabate. 



Je la 1a de marto 2017 la redakcio de La Ondo ricevis 204 abonkotizojn, kio je 70 
superas la sumon de la elektronikaj abonoj ricevitaj en 2016; en marto venis ĉ. 30 
pliaj abonoj, kaj tio esperigas pri ĉ. 250 pagitaj abonoj por 2017. 

Por diskonigi la novan formon de la gazeto la redakcio aperigis la januaran numeron 
(65 paĝoj)  tute senpage en la retejo de La Ondo / Sezonoj. Ĝi daŭre restas tie 
disponebla laŭ du normoj: 
pdf – precipe oportuna por la ordinaraj komputiloj; 
ePub – precipe oportuna por la platkomputiloj kaj saĝtelefonoj. 

Krome, la februara (67 paĝoj) kaj marta (62 paĝoj) Ondoj estas legeblaj kiel 
demoversioj (= demonstraj versioj) laŭ la normo pdf. Ĉiu el ĉi tiuj numeroj enhavas 
la kovropaĝon, la enhavtabelon, la titolpaĝojn de la sekcioj, la komencojn de kelkaj 
grandaj tekstoj kaj kelkajn mallongajn tekstojn. Ĉi tiuj demoversioj estas alireblaj en 
la ĉefpaĝo de la novaĵretejo La Balta Ondo (vidu la kovropaĝojn en la supra dekstro) 
kaj per musklako al la subaj referencoj: 
La Ondo de Esperanto, 2017, №2 (februaro) 
La Ondo de Esperanto, 2017, №3 (marto) 

La Ondo de Esperanto (11 numeroj laŭ la normoj “pdf” kaj “ePub” + literatura 
suplemento) estas abonebla por la tuta jaro 2017a kontraŭ nur 15 eŭroj ĉe niaj 
perantoj, UEA-konto, kaj per PayPal/bankkartoj ĉe 
http://esperanto-ondo.ru/Lo-abon.htm 

 

APERIS LIBRETO DE PASPORTA SERVO 

Post plurjara paŭzo denove estas aĉetebla la adreslibro de Pasporta Servo en papera formo! 

La 15-centimetra kaj 248-paĝa libreto enhavas adresojn kaj datumojn de 974 gastigantoj en 81 

landoj. 

La libro estas aĉetebla ĉe la libroservo de UEA kontraŭ 9 eŭroj (+ sk) laŭ la reta 

katalogo http://katalogo.uea.org?inf=3474 

Retejo de la senpaga gastiga servo Pasporta Servo estas http://www.pasportaservo.org  

Lingvo-Studio, L.S. 

www.eventoj.hu 

 

 

La malrevolucio 
Aperis la unua numero de la revuo Esperanto sub la respondeco de la nova redaktora 
duopo. Paweł Fischer-Kotowski konstatas, ke la nova numero ne draste diferencas de 
aliaj aperintaj dum la lastaj jaroj – ĝi estas nek katastrofa nek brila. 



 
La kovrilo de la nova numero.  

”Admono al la membraro: UEA en danĝero de malintegriĝo”. Precize antaŭ 43 jaroj 
en la revuo Esperanto aperis la fama ”aprila artikolo” de Ivo Lapenna. Ĉu ankaŭ en 
2017 la aprila numero skuos la movadon kaj – nomen omen – heroldos iun novan 
komencon? 

Se la ĉielo falus al la tero, birdokaptado estus facila afero. (Zamenhofa 
proverbo) 

Post pli ol unujara baraktado Esperanto rekaptas la akuratecon. La 21-an de marto 
aperis la unua numero de la nova redaktora paro Dmitrij Ŝevĉenko kaj Anna 
Striganova. La redaktora ŝanĝo ne estas okulfrapa, kun escepto de la revua 
emblemo, kiu ricevis plumpan majusklon ĉe la komenco. 

Ĝenerale – enhave kaj grafike – konstateblas daŭrigo de la ĝisnuna linio. Ĉiu mem 
decidu, ĉu temas pri plendo (mi esperis pli!) aŭ laŭdo (ne okazis nova katastrofo!). 

Unu el la ĉefaj zorgoj de Fabricío Valle, kiu deĵoris kiel redaktoro ekde januaro 
2014 ĝis aprilo 2016, estis manko de kunlaborantoj. Li plurfoje plendis pri 



nekontribuemo de la esperantistoj. Tiun zorgon ŝajne ne havas la novaj 
geredaktoroj, ĉar en sia unua “Malferme” ili optimisme asertas: 

Malgraŭ opinioj de skeptikuloj, Esperanto havas propran kulturon, kiu estas unika kaj 
internacia. Ĝi ĉiutage generas amason da informoj: afiŝoj en sociaj retoj, bildojn, 
fotojn, tekstojn, librojn, kantojn, filmojn kaj multon alian. En ĉi tiu lavango aperas 
amasego da bonkvalita kaj interesa enhavo. 

Se la materialo ne mankas, kial dediĉi plenan paĝon por la artikolo pri la… 
neologismoj en la evea? Mi ne neas la gravecon de la lingvo uzata de tri milionoj da 
homoj en Ganao kaj Togolando, sed la temo ne taŭgas por Esperanto. Mi jam 
antaŭtimas kiujn tekstojn oni publikigos en tiu nova rubriko “Afriko brilas”. Aŭ ĉu eble 
temas pri plia revua efemeraĵo al kiuj ni estas kutimigataj ekde 2014? 

 
La rubriko "Afriko brilas" estas nova. Sed kion ĝi enhavos?  

Tiu problemo tuŝas unu el miaj atendoj por la novaj geredaktoroj – ke oni 
trankviligos la revuon, ke ĝi (re)ricevos sian ordon: konstantaj rubrikoj, grafika 
ekvilibrigo, kohereco ene de la numero kaj inter la numeroj… Pri tio mi perdis la 
esperon post la intervjuo kiun Ŝevĉenko kaj Striganova donis al la Pola Retradio. 
Striganova deklaris tie: 



Ni planas fari ĉiun sekvan numeron alia, do ni tre volas ke ili ne estu samaj kaj eĉ 
samstilaj. Mi nun tre zorgas pri nia unua kovrilpaĝo. Mi ne povas rakonti kia ĝi estas, 
sed ĝi jam estas preta kaj ni tre esperas ke ĝi estos almenaŭ originala. 

”Ke ili ne estu samaj kaj eĉ samstilaj…” Tio ne nur ne havas sencon, sed ankaŭ estas 
apenaŭ ebla. Enpaĝigo de revuo estas temporaba tasko kaj pretigo de nova stilo por 
ĉiu sekva numero estas fizike neebla. Ĉu Striganova intertempe jam ekkonsciis pri 
tio? Ŝia unua numero aspektas kiel deko da ĝiaj antaŭuloj. 

Tamen, en tiu stranga deklaro mi trovas konsolon, ke eble ne ĉiun kovrilpaĝon 
ornamos “orginala” infaneca desegnaĵo, kian oni prezentis en la premiera numero de 
la paro. Cetere, malveras la aserto el la Gazetaraj Komunikoj, ke ”unuafoje en la 
historio” la revuo havos du redaktorojn, ĉar en 1986 kelkajn tute kontentigajn 
numerojn aperigis la duopo Buller-Fettes, post subita demisio de Geoffrey Sutton. 

En la sama radio-intervjuo Ŝevĉenko prilumas la planojn rilate la redaktopolitikon: 

Ni ne povas nun ĉion malkaŝi, ĉar estas diversaj – kompreneble – kaj sekretoj, kaj 
surprizoj – mi esperas – por legantoj. Ni strebas fari revuon sufiĉe interesa por 
legantoj. En nuna interreta mondo ne estas iu senco fari novaĵajn paperajn revuojn, 
ĉar ili tuj malaktualiĝas kaj homoj tuj ricevas informojn jam en la reto. Do, ni strebos 
pli koncentriĝi je ne-novaĵaj informoj, kiuj estas interesaj kaj kiujn en reto estas 
neeble trovi aŭ tre malfacile trovi. 

Pri la sekretoj kaj surprizoj malfacilas komenti, sed la publikiga kriterio – ne 
aktualaĵoj, sed unuavice interesa “temporezista” enhavo – estas prava, nur ĝia 
realigo povas evidentiĝi poste pli defia. Apud la papera kaj elektronika versioj de la 
revuo, la geredaktoroj disponos pri la ĵus lanĉita revua retejo, kiu povus transpreni, 
eventuale nur parte, la aktualaĵojn. Ĝi povus ankaŭ enhavi pli longajn artikolojn, por 
kiuj mankis spaco sur la papero. 

Jam en la marta numero (p. 51) la provizora redaktoro Stefan MacGill resendis al tiu 
retejo por konsulto de la libroserva furorlisto. Ĝis 2015 ĝi ĉiam aperis en la revuo, 
plej ofte kun klariga komento. Ĉi-jare ni trovis tie nur liston de dek plej furoraj titoloj 
kaj ĝuste la resendon al la retejo – por tiuj, kiuj ŝatus scii pli. En la retejo la furorlisto 
mankas. 

Ĉi-momente troveblas tie nur du tekstoj – verkita de Ŝevĉenko artikolo kiu aperas 
papere kaj favora recenzo pri libro… eldonita de lia propra eldonejo. La nuna UEA 
plian fojon defias la problemon de intereskonflikto. Plian fojon malsukcese. 

 



Kiel en ĉiu aprila numero, ankaŭ ĉi-jare aperas la membrostatistiko pri la antaŭa 
jaro. La akompana komento, iom stumbla kaj bedaŭrinde nesubskribita, prisilentas 
i.a. la nombron de pagitaj abonoj. Tuj antaŭ la ekmovo de la redaktora karuselo en 
2013, la legantaro forte superis tri mil (3.131 pagitaj abonoj en 2012), sed ĉi-jare la 
psikologia limo ricevas trionan rabaton – en 2016 Esperanto havis 2.267 pagitajn 
abonojn kaj estas dubinde ĉu fine de 2017 oni sukcesos atingi almenaŭ du mil. 

Pri la lastjara falo de 442 (-16,3% en unu jaro) kunkulpas ankoraŭ la unua jarkolekto 
de Valle, la malkontento pri la plena de malfruoj jarkolekto de Valle-Kaszás 
speguliĝos nur ĉi-jare. Kaszás prognozis 10%-an kreskon, sed videble temos pri 
minimume egalvalora malkresko. 

Eĉ se la aprila numero ne igis min aplaŭdi, mi ne povas kaŝi mian admiron al la 
geredaktoroj, ĉar ili akceptis transpreni la revuon en tre malfacila momento. Ĝia 
estonteco kuŝas nun en iliaj kvar manoj. Kun intereso mi sekvos la evoluon. 
Sukceson! 

Paweł Fischer-Kotowski 

La teksto unue aperis ĉe Parenteze.net 

 
 

800 lokaj instruistoj ĉe la Brazila Esperanto-Kongreso 
 

Proksimume 800 instruistoj de la urbo Sorriso (federacia ŝtato Mato Grosso en 
Brazilo) estos liberigitaj de sia laboro por povi partopreni en la 52-a Brazila Kongreso 
de Esperanto, 15-a ĝis 18-a de junio, kiel raportas Brazila Esperanto-Ligo. Tio estas 
parto de interkonsento inter la organizantoj de la kongreso kaj de la loka oficejo por 
edukado kaj kulturo. La instruistoj rajtos partopreni sen kotizo en la prelegoj kaj 
kursoj, kiuj estos ofertataj dum la kongreso. 
Tiu iniciato konformas kun la celoj de la Brazila Esperanto-Ligo kaj la brazilaj 
Esperanto-kongresoj, nome prezenti Esperanton al la loka loĝantaro kaj montri la 
eblecojn de Esperanto kaj de la Esperanto-komunumo rilate al edukado, kulturo kaj 
inkluzivigo. 
La Brazila Esperanto-Ligo dankas al la oficejo por edukado kaj kulturo kaj esperas, ke 
la instruistoj ricevos valorajn instigojn. La instruistoj estas fakuloj, por kiuj la 
Esperanto-komunumo havas grandan respekton kaj al kiu ĝi estas dankema - ili ja 
estas disvastigantoj de la scio. 
 
https://www.facebook.com/brazilaesperantoligo 
 
Indas konsideri, ĉu organizantoj de Esperanto-kongresoj kaj -renkontiĝoj aparte 
invitu la lokajn instruistojn kaj ankaŭ universitatajn profesorojn kaj docentojn al 
senkosta partopreno en la kongreso aŭ renkontiĝo. Valorus tiam oferti aldone al la 
kutima programo (lingvo-kursoj kaj prelegoj) ekz. unu enkondukan prelegon pri 
Esperanto. "Tago de malfermaj pordoj" oni povus nomi tiun aranĝon (kaj tiel eble 
koncentri la inviton al tiu unu tago, prefere komence de la aranĝo). 
 
 



Programo de la Esperanto-Kulturdomo Greziljono 

10-17.julio: Interŝanĝoj de scioj kaj faroj (precipe franclingve) => gresillon.org/s1 
10-27.julio: Maratona Esperanto-kurso kun Perla Mielo 
17-27.julio: Renkonto de Alternativoj de ĉiuj specoj kaj koloroj (proponu 
temon!) => gresillon.org/s2 
28.julio-4.aŭg.: FESTO, junula E-renkonto kun koncertoj 
 
05-13.aŭgusto: Festa semajno por infanoj kaj familioj => gresillon.org/s3 
2017-aŭg-21/28 : SOMERAS, internacia danco-semajno, pupteatro, Esperanto-
kursoj => gresillon.org/s4 

Skribu al bertox@free.fr  se iu semajno interesas vin. 
 
kaj pli poste 
2017-sept-11/15 : Migrada semajno (en Esperanto) kun Olivier Buisson 
2017-okt-25/29 : Korusa renkonto de Interkant’ kun Zdravka Lenepveu 
2017-okt-25/nov-01 : AŬTUNE la ferioj - kun halovena festo, seminario pri 
instruado kaj uzo de Eo kun infanoj 
 
 
Bonvenon en Greziljono / Grésillon 
 
Maison Culturelle de l’Espéranto 
Grésillon, St. Martin d’Arcé 
F-49150 BAUGÉ-EN-ANJOU 
kastelo@gresillon.org 
www.gresillon.org 

 

 

Amikuma aplikaĵo aperos aprile 
La teamo de la nova aplikaĵo por trovi proksimajn esperantistojn esperas 
ekhavi dek mil uzantojn jam dum la unua monato. Amikumu estos lanĉita 
por la ĝenerala publiko dum aprilo. 

 
 

La eka ekrano de Amikumu en poŝtelefono.  



Pasintjare Chuck Smith kaj Richard Delamore lanĉis monkolekton por krei novan 
telefonan aplikaĵon, kiu helpos esperantistojn trovi unu la alian kiam ili troviĝas 
proksime kaj volas esti trovitaj. Nun Amikumu estas testita kun bona sukceso kaj 
baldaŭ eblos ekuzi ĝin. 

Libera Folio petis la respondeculojn de Amikumu rakonti pri la nuna stato de la 
projekto. Al niaj demandoj respondis Xu Jie, la nova merkatikisto de Amikumu. 

Libera Folio: Laŭ diversaj mencioj en la reto eblas konkludi, ke Amikumu 
jam serioze progresas kaj estas iom uzata, kvankam la aplikaĵo ankoraŭ ne 
estas oficiale lanĉita. Ĉu vi povus rakonti iom pri la nuna stato de la aferoj? 

Xu Jie: – Malgraŭ ĉiaj malfacilaĵoj, ni multe progresas solvante problemojn kaj 
teknologiajn kaj neteknologiajn. En marto, ni lanĉetis la beta-version por niaj 
testantoj, kiuj helpas nin trovi cimojn kaj ankaŭ doni sugestojn. Ĉi-monate, Amikumu 
nepre debutos por ĉiuj esperantistoj. Fakte, la apo estas jam plejparte preta – ni 
simple plibonigas ĝin kaj forigas la restantajn cimojn. Se oni volas tuj informiĝi pri la 
oficiala lanĉo de Amikumu, mi forte rekomendas, ke oni vizitu nian retejon: 
www.amikumu.com kaj aliĝu al nia retpoŝtlisto por ricevi mesaĝon. 

– Same pasintmonate ni sukcese debutigis nian retejon en dek du lingvoj. Tio ne 
povas realiĝi sen la helpo de niaj lingvoambasadoroj. Se oni volus fariĝi ambasadoro 
de sia lingvo, kontaktu nin. Krome ni oficiale registras la firmaon (en Aŭstralio) kaj 
plene tradukis ĉiujn jurajn dokumentojn al Esperanto, ĉar Esperanto estas nia labora 
lingvo. Tio kaŭzis multe da amuzo por nia advokato! 

La provversion de via aplikaĵo uzas proksimume 350 homoj diversloke en 
la mondo, kaj ili ĉiuj estas esperantistoj. Kie troviĝas la plej multaj 
testantoj? Kial ili ĉiuj estas esperantlingvanoj, kvankam via aplikaĵo celas 
atingi ankaŭ aliajn komunumojn? 

 
Prov-uzantoj de Amikumu dise en la mondo.  

– Nuntempe ĉiuj 350 testantoj estas esperantistoj, kiuj loĝas tre dise tra la tuta 
mondo. Laŭ niaj statikistoj, la plej multaj testantoj troviĝas en okcidenta Eŭropo. 
Esperantistoj kaj esperantaj organizoj estas niaj ĉefaj subtenantoj. Ĉiuj teamanoj en 
Amikumu estas esperantistoj, ni laboras kaj komunikas ĉiutage per la zamenhofa 
lingvo. Unuvorte, esperantistoj estas nia kerna uzantaro kaj subtenantaro. Estonte, 
kiam Amikumu sukcesos en Esperantujo, pri kio mi ne dubas, ni malfermiĝos por 
alilingvanoj. Ni kredas, ke tiam Esperantujo multe profitos pro Amikumu. 

Eble vi povus rakonti iom pri la spertoj de la testantoj? Kiajn ŝanĝojn vi 
faras antaŭ la publikigo de la preta aplikaĵo? 



– La testantoj estas ege entuziasmaj, sugestemaj kaj helpemaj. Ni volas doni niajn 
sincerajn dankojn al ili. Ili ĉiutage donas al ni cimo-raportojn aŭ plibonig-sugestojn 
kaj senpacience atendas la oficialan lanĉdaton de Amikumu. Iu eĉ diras en la 
Telegrama grupo: "Laŭ mi la nura manko de Amikumu estas, ke mankas 
esperantistoj proksime de mi.” Ni atendas 10.000 uzontojn en la unua monato, 
espereble tiam la manko estos solvita. 

– Aldone, ni teknike devas prepari niajn servilojn por la torento de novaj uzontoj. Ni 
eĉ dungis sistemadministranton (Jesse Alter) pasintmonate anticipe de tio. Vi povas 
vidi la tutan teamon en nia retejo (krom mi, kiu ankoraŭ estas tro nova). 

Kion oni jam povas fari per Amikumu? Kio ŝanĝiĝos, kiam la aplikaĵo estos 
oficiale lanĉita? Kiaj evoluigoj atendeblas poste? 

 
Xu Jie, la merkatikisto de Amikumu.  

– La ĉefaj funkcioj jam estas pretaj. Oni povas trovi proksimajn esperantistojn. Ĉar ni 
estas ankoraŭ en la beta-testfazo kaj ni ne volas tro multe da testantoj nun, 
kompreneble la problemo de manko de proksimaj esperantistoj por spontanea 
rendevuo ekzistas. Kaj oni ankaŭ povas aldoni lingvojn al sia profilo por ke aliuloj 
apude vidu kiajn lingvojn oni scipovas aŭ lernas. Post la oficiala lanĉo, ni decidos laŭ 
statistiko, kiu estos la sekvanta lingvo post Esperanto. Iom post iom, ni tradukos la 
interfacon al kiel eble plej multe da lingvoj. 

– Krome, ni ebligos al Amikumanoj krei eventojn kaj lokajn grupojn; meti pinglojn sur 
mapon en la apo mem, kaj poste oni povos eĉ trovi homojn, kiuj havas la samajn 
ŝatokupojn apude (ne nur lingvojn). Tamen, tio estas longdaŭra plano tro for en la 
estonteco. Ni ĉiuj teamanoj esperas renkonti vin en Amikumu. Ni Amikumu kune, 
espere kaj Esperante. 

 

 
 

 

Eldonita en Magdeburg, ĉefurbo de la germana federacia lando Saksio-Anhalto 
nur kiel dosiero en pdf-formato, abonebla sendante retpoŝtan peton al la redaktoro 
Dieter Dungert, Bruno-Taut-Ring 3 e, DE-39130 Magdeburg 

Telefono: (0391) 7 21 75 61,  
e-poŝto: DDungert@t-online.de 

 


