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Aperis du noveloj de la 
afrika autoro Jean Codjo:�

La paŝo senelirejen: La unua verko de Jean Codjo, 
kiu rakontas la unuan kontakton de sia vilaĝo
kun la okcidentaj kulturigontoj … 
Neteoria trakto, tamen tre inspira!

Dialogo inter surduloj: Dua verko de la benina 
aŭtoro, pri la malfacileco de komunikado inter
kulturoj. Civilizita nigra blankulo prelegas, sub la 
baobabo, al siaj samtribanoj. Ili aŭskultas sed ne 
aŭdas …

Prezo: po 6 eŭroj + afranko.
Mendu ĉe Flandra Esperanto-Ligo aŭ ĉe via kutima vendisto.

Flandra Esperanto-Ligo, Frankrijklei 140, B-2000 Antwerpen, Belgio.
Rete: www.retbutiko.net - retbutiko@fel.esperanto.be
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La protagonisto de tiu raporto ne nomiĝas Hortensia, 
sed, por konservi ŝian anonimecon, la aŭtoro prunte-
prenas la nomon de la edzino de lia fi kcia amiko Kvinke. 
Tamen ĉi tiu raporto estas aŭtentika. Tio, kion la artikolo 
rakontas, vere okazis: ne en la Mirlando de Alico, sed 
en Irlando, la Verda Insulo.

La malgranda ĉina gubernio 
Zhongdian ĉiujare altiras milionojn 
da turistoj. Tiu granda interesiĝo 
ekestis rezulte de la deklaro de la 
loka registaro en 1997, ke la fi kcia 
loko Ŝangrilao, unuafoje menciita 
en la romano Perdita horizonto 
de la brita aŭtoro James Hilton, 
troviĝas en la gubernio.

Per la organizo de 
pentraĵ-ekspozicio de la 
italo Bernardo Bellotto 
(ĉ. 1721-1780), iufoje 

Fermiĝis kun pluso, por la tria sin-
sekva jaro, la spezo-konto de la 
Sankta Seĝo (la formala nomo de 
Vatikano). Enspezoj atingis 227,8 
milionojn da eŭroj, elspezoj 225,4 
milionojn, kaj restis saldo de 2,4 
milionoj da eŭroj. Tion sciigis kar-
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nomata Canaletto, la Arthistoria Muzeo en Vieno plenu-
mis sian multjaran deziron ebligi la aliron de vasta publi-
ko al la artaĵoj de tiu fama pentristo, kiu en ili eternigis 
vidindajn lokojn de vico da eŭropaj urboj.
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dinalo Sergio Sebastiani, la prezidanto de la Prefekte-
jo pri la ekonomiaj aferoj, dum la gazetara konferenco, 
kunvokita por pliklarigi la ciferojn.
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Veter-bilanco
En la maja numero mi rezonis

pri la klimatŝanĝiĝo kaj eventualaj
sekvoj por mi persone en nia mez-eŭropa regiono
(MONATO 2007-5, p. 7). Inter alie mi timis, ke abeloj 
vekiĝos tro frue el vintra dormo, ne trovus nutraĵon kaj 
sekve mortos. Pro tio – sekva timo – ili ne fekundigos nian 
pomarbon, tiel ke ni ne kolektos fruktojn. Alia timo estis, 
ke abundos plagaj insektoj. Nun, en la eŭropa aŭtuno, estas 
tempo, por fari bilancon. Kaj jen, ĝi estas ne tiom negativa, 
kiom mi timis. Ekzemple ni havis ĉi-jare neniun plagon de 
vespoj kaj kuloj. Jes, jen kaj jen aperis insektoj, kiujn ni 
neniam antaŭe vidis aŭ eble konis nur el mediteraneaj lan-
doj, sed ili ne multis. Abeloj eksvarmis ĝustatempe kaj tro-
vis abunde nektaron; nia pomujo estis plenplena de fl oroj 
kaj en aŭtuno havis tiom da fruktoj, kiom neniam antaŭe, 
tiel ke pluraj branĉoj rompiĝis pro la pezo. Ni ankaŭ ne de-
vis (alia mia tiama timo) terure ŝviti dum la tuta jaro.

Certe, la prognozoj pri la klimat-ŝanĝo estis trafaj: 
preskaŭ ĉiun monaton meteologoj informis pri rekordaj 
temperaturoj („plej varma marto depost ... iu jaro”).
Ni havis varmegajn, sekajn periodojn, sed ankaŭ pluvo-
plenajn periodojn kun agrablaj temperaturoj. Vero estas 
ankaŭ, ke veter-fenomenoj estis pli ekstremaj ol antaŭ 
jardekoj. Precipe oftiĝis pluvegoj, por kiuj germanaj mete-
ologoj inventis novan nocion „Starkregen” ([ŝtarkregen] = 
forta pluvo), oftiĝis ŝtormoj kaj fulmotondroj dum mona-
toj, kiuj antaŭe havis stabilan veteron. Tamen preskaŭ estis 
nur lokaj inundoj kaj ne tutregionaj, kiel oni timis antaŭe.
Kaj alifl anke estis mirige, kiom ŝanĝiĝis la libera naturo. 
Tie aperis abunde plantoj kaj fl oroj, kiujn parte mi memo-
ris nur el mia junaĝo kaj kiujn intertempe estis sufokinta 
nia civilizacio. Pro la tre varma vetero kun sufi ĉe da plu-
vakvo ili krome kreskis gigante. Sed en meza Eŭropo ni ne 
suferis pro troa varmego kiel en sudo de la kontinento, kie 
forbruliĝis tre vastaj arb-areoj.

Kion do konkludi el tiu miksita bilanco? Certe ni povas 
ĝoji, ke la klimatŝanĝiĝo alportas ankaŭ agrablajn sekvojn, 
almenaŭ por meza Eŭropo. Sed ĉu pro tio ni povas esti 
kontentaj aŭ eĉ aserti, ke la klimatŝanĝiĝo ne estas tiom 
danĝera, kiom oni asertas, ke simple la vetero kapricas kiel 
ĉiam? Tio sendube estus tro naiva konkludo.

Sincere via
Stefan MAUL
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LETEROJ

La tri turoj de MKC (5)
Ĉu Ian Fantom (MONATO 2007/4, p. 

24-26) ŝerce mokis la legantaron? Kiu 
vere estas la mistera „fantomo”, kiu ko-
misie verkis la eseon sub la temtitolo La 
nova monda ordo? Tiu esprimo estis moto 
uzata de la respublikana partio de prezi-
danto Bush (patro), kiam li kampanjis por 
tiu posteno.

Ĉu la „fantomo” aludas, ke ia sekreta 
enlanda societo detruis la ĝemelajn turojn 
kaj trabatis la muron de Pentagono per la 
kvara pirata aviadilo? Laŭ mia memoro 
la terorisma ago estis farita plejparte de 
civitanoj de Saŭda Arabio. Kvankam 
Bush (fi lo) intime amikiĝas kun la reganta 
nobelaro de tiu lando, estas dubinde, ke ia 
enlanda konspiro ekzistas.

Ankaŭ estas ekstreme dubinde, ke la 
fama adiaŭa avertparolo pri „militindus-
tria komplekso” de la forpasinta Dwight 
Eisenhower iel rilatas al la nuntempa 
krizo pri terorisma agado en Irako aŭ en 
iu ajn alia lando. Konspiraj teorioj estas 
popularaj, sed ankaŭ ŝajnas al mi senbaze 
rilatigi la politikan murdon de John Ken-
nedy al la nunaj „internaciaj aferoj” en la 
regiono mez-orienta. Kian signifon en tiu 
ĉi eseo havas la bildo pri la usona milit-
prizono en Kubo?

Mi ne estas inĝeniero kaj ne povas 
klarigi, kiel la ĝemelaj turoj dispeciĝis en 
tiu 11a tago de septembro. Tamen ankaŭ 
Ian Fantom ne prezentis pli fortan argu-

menton por klarigi, kiel la konstruaĵoj 
estis detruitaj.

Mi konsentas, ke la administracio 
de Bush mensogas pri la stato de inter-
naciaj aferoj. La usona registaro, kiel 
ĉefredaktoro Stefan Maul prave diris, 
respondecas pri la morto de miloj da per-
sonoj en Irako. Sed malhonesta registaro 
ne estas kialo por malhonesta ĵurnala ra-
portado! Kiu vere estas la fantomo?

Elson B. SNOW
Usono

De la morto al la senmorteco
Mi tre ĝojas legi pri inda, videbla 

montro de honoro al la memoro de Janusz 
Korczak en ofte vizitata parto de Varsovio 
(MONATO 2007/8-9, p. 16-17).

Pasintjare mi trafi s – kaj tuj aĉetis 
– bengallingvan romanon de Narayan 
Sanyal, konata verkanto de biografi aj 
romanoj. Tiu ĉi lia romano portas la 
sanskritan titolon „Mritjor ma amritam 
...” (De la morto al la senmorteco ...), 
citon el antikva preĝo, kaj kunplektas 
erojn el la vivoj de Janusz Korczak, Anne 
Frank kaj Simon Wiesenthal. Sendube 
por plividebligi la eventojn al la bengala 
legantaro, Sanyal reliefi gas la fakton, ke 
ĝuste antaŭ la forpaso Korczak aranĝis 
en sia orfejo surscenigon de la teatraĵo La 
poŝtofi cejo de Rabindranath Tagor. Tiu 
teatraĵo, kiu donas la kuraĝon alfronti la 
morton kaj kompreni, ke la homo estas 

pli granda ol lia pereo, ekzistas ankaŭ en 
Esperanto. Ĝi aperis en Literatura mondo 
en la intermilita periodo; elbengaligis ĝin 
Provat Kumar Bose.

Mi ĝojas povi diri, ke ankaŭ en tiu ĉi 
mondparto ne estas nekonata la vizaĝo 
de Janusz Korczak, kiu aperas sur la 
romankovrilo kun maljunula rideto, 
ĉirkaŭata de infane ridetantaj vizaĝoj de 
georfoj.

Probal DASGUPTA

Barato

Pontoj de amikeco
En la artikolo Duonkore donata (MO-

NATO, 2007/5, p. 11) oni citas la planon de 
Martti Ahtisaari pri la statuso de Kosovo. 
Anstataŭ tio, ke la traktadoj inter Beogra-
do kaj Priŝtino baziĝu sur internacia juro, 
Ahtisaari surprize konkludis, ke interkon-
sento inter ili du ne ekzistas, kaj li propo-
nas novan statuson de Kosovo.

Balkano kaj Eŭropo devus fl egi la 
ideon, ke naciaj malplimultoj estas pontoj 
de amikeco inter ŝtatoj kaj popoloj. Tial la 
albana malplimulto en Serbio rezignu pri 
kreado de nova ŝtato en ekzistanta Serbio 
kaj komencu la fl egadon de amikeco inter 
Albanio kaj Serbio.

Atanasije MARJANOVIĆ

Serbio

Casals hispanigita (2)
Ferriol Macip i Bonet (MONATO 

2007/7, p. 6) pravas, kaj mi pardonpetas. 
La granda komponisto-violonĉelisto Ca-
sals estis efektive kataluno kaj nomiĝis 
Pau. Mi eraris, kiel ĉiuj de mi konataj 
enciklopedioj, muziktekstoj, diskoj, mu-
zikistoj, kiuj ĉiuj senescepte parolas pri 
„hispana violonĉelisto” kaj hispanigas 
lian nomon je „Pablo”. Eble la eraro de-
venas de la fakto, ke Katalunio estis/as 
konsiderata „regiono” de la hispana ŝtato. 
Io simila okazis al Zamenhof, iam konsi-
derata kaj eĉ iafoje sin deklarinta rusa ci-
vitano (= ŝtatano), ĉar tiutempe Pollando 
estis laŭjure „rusa provinco”. Mi dankas 
sinjoron Ferriol. Ekde nun mi ĉiam subs-
trekos la apartenon de Casals al la katalu-
na etno, kiun mi aparte ŝatas kaj estimas.

Filippo FRANCESCHI
Italio

La redakcio faras propran elekton, post lingva 
kaj stila polurado. Letero, ankaŭ reta, estu 
subskribita per la nomo, kompleta stratadre-
so kaj telefonnumero. Per la sendo de 
la letero la aŭtoro donas sian per-
meson publikigi ĝin en la papera 
kaj en la reta versioj de MONATO. 
Leteroj por publikigo estu sen-
ditaj al leteroj@monato.net aŭ 
al MONATO, Flandra Esperanto-
Ligo, Frankrijklei 140, B-2000 
Antwerpen, Belgio.

La rubriko „Leteroj” estas malferma por koncizaj (maksimume 150-vor-
taj) reagoj de legantoj pri aktualaĵoj kaj pri artikoloj aperintaj en MONATO.



Malfavore fervoje
de Paul GUBBINS

EL MIA VIDPUNKTO

Ĉi-jare mi multe aviadas. 
Multe pli ol en pasintaj 
jaroj. Fakte, mi rondiras la 
terglobon: el Eŭropo unue 
al Usono, poste al Japanio, 

tiam hejmen al Eŭropo. Kaj, antaŭ la
rondirado, mi samjare jam fl ugis de Britio 
al Italio.

Kiom da mejloj mi estos ĉi-jare fl u-
ginta, mi ne scias. Mi ne kalkulis kaj, 
verdire, mi ne volas kalkuli. Mi scias nur, 
ke, de medioprotekta vidpunkto, mi tro 
aviadas. Alivorte, mia ĉi-jara tiel nomata 
karbona piedsigno estos hontinde granda. 
Eĉ ne pacigas mian konsciencon la fakto, 
ke mi poluas pro Esperanto: ĉiuj ĉi-jaraj 
fl ugoj estos faritaj per, pro kaj por Espe-
ranto.

Do, kiam mi akceptis inviton rei-
ri en malfrua somero denove al Italio 
(ankoraŭfoje pro Esperanto), mi decidis 
fari mian plejeblon por savi la planedon 
kaj tien trajni. Per Interreto mi ekesploris 
kaj, post iom da tempo, trovis, ke eblus 
vojaĝi ene de 24 horoj de mia hejmo en 
norda Anglio al mia celo en norda Italio.

Suplemento
Eblus aĉeti kvin-tagan rabat-bileton 

kontraŭ 275 eŭroj. Bone, sed la bileto ne 
validas en Britio. Necesus aĉeti kroman 
bileton por atingi minimume Londonon 
(fakte, ne klaris, ĉu la rabat-bileto validus 
en Eurostar inter Londono kaj Parizo). 
Do al la 275 eŭroj neprus aldoni minimu-
me pliajn 80 eŭrojn. Cetere estu alkalku-
lita suplemento por kuŝloko en nokta 
trajno el Parizo (jam de jardekoj ne plu 
studento, mi ne pretas dumnokte sidadi en 
kutima kupeo).

Ĝis nun, post esplorado de pluraj re-
tejoj, ĉio ĉi tolereblus. Tamen jen tubero. 
Eblas mendi nur ses semajnojn antaŭ la 

vojaĝo. Ĝis tiam, laŭ la retejoj, la trajn-
horaroj ne haveblas. Do kion fari? Ses 
semajnojn antaŭ la planata Italio-vojaĝo 
mi estos survoje al Japanio – sen propra 
komputilo kaj sen aliro al Interreto. Se 
mi atendus ĝis mia reveno, eble estus 
tro malfrue por akiri biletojn ... almenaŭ 
rabatitajn.

Estante senkuraĝulo, mi ne volas 
riski. Do mi denove guglas, serĉante 
fl ugbiletojn por la koncernaj datoj. Post 
sekundoj jen ĉio: fl ugkompanioj, horaroj, 
prezoj ktp. Ho ... la prezoj. Anstataŭ mi-
nimume 350 eŭroj, mi trovas konvenan 
fl ugon kontraŭ 175 eŭroj. El mia loka 
fl ughaveno rekte tien, kien mi volas iri, 
kontraŭ duono de la kosto de la trajnbile-
toj. Mi tuj mendis.

Klientoplaæaj agentoj
Amikoj poste diris, ke estas apartaj 

retejoj, kiuj specialistiĝas pri eŭropaj 
trajnvojaĝoj, ke estas agentejo en Lon-
dono, kiu povas konsili kaj mem mendi 

biletojn. Bone ... sed la retejojn mi ne 
trovis, kaj en Londono mi ne loĝas. Kaj, 
se ne eblas mendi ĝis ses semajnoj antaŭ 
la vojaĝo, la plej informoriĉaj retejoj, la 
plej klientoplaĉaj agentoj ne multe utilos. 
Kredeble – espereble – la situacio ekster 
Britio estas pli bona: mi ne scias.

Tamen ĝis la trajnkompanioj provi-
zos la saman, tujan Interret-servon kiel 
la fl ugkompanioj, ordinaruloj kiel mi, eĉ 
tiuj, kiuj volas fl iki siajn konsciencojn, se 
ne la medion, kiun ili mistraktis, elektos 
aviadilon kaj ne trajnon. Ne temas simple 
pri kosto. Mi pretas pagi pli por trajni, kaj 
malpli polui: feliĉe, estante almenaŭ mon-
haveta, mi povas toleri la kroman elspe-
zon. Tio, tamen, kion mi ne toleras, estas 
la ĝenoj, la informo-truoj, la atendado ... 
resume, la amatoreco de la trajnkompanioj.

Kaj, ĝis la kompanioj kunlaboros, ĝis 
mi povos de mia hejma komputilo mendi 
kontraŭ deca prezo decan trajnbileton al 
eŭropa celstacio, mia karbona piedsigno 
– bedaŭrinde – eĉ pli grandiĝos. n
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Mia kara edzino ne nomiĝas 
Hortensia, sed, por konservi 
ŝian anonimecon, mi prunte-

prenas la nomon de la edzino de mia 
fi kcia amiko Kvinke. Tamen ĉi tiu rapor-
to estas aŭtentika. Tio, kion mi rakon-
tos, vere okazis: ne en la Mirlando de 
Alico, sed en Irlando, la Verda Insulo.

Verda ankaŭ estas Hortensia, aŭ, 
por precizigi, ŝi estas membro de la 
irlanda Verda Partio, antaŭe nomita 
la Ekologia Partio (fondita, parenteze, 
de respektata esperantisto, onklo de 
eksredaktoro de alia konata esperant-
lingva revuo).

Antaŭ kelkaj jaroj, dum la lasta 
elektokampanjo por la Dáil [dojl], la 
malsupra ĉambro de la parlamento 
de Irlando, la verduloj persvadis Hor-
tensian kandidatiĝi en nia elektodistri-
kto. Laŭleĝe, ŝi devis prezenti sin ĉe 

la ofi cejo de la elektoregistristo en najbara urbo. 
Ĉar nek ŝi, nek mi posedas motoran veturilon (es-
tante ambaŭ konvinkitaj medio-amikoj), ŝi petis la 
menciitan fondinton de la partio, kiu posedis etan 
verdan aŭtomobilon, ke li fariĝu ŝia elektoagento 
kaj ke li veturigu ŝin al la registrejo.

Bezonataj detaloj
Ĉar la decido nomumi ŝin estis farita malfrue, ŝi 

alvenis preskaŭ je la lasta momento permesita por 
registriĝi. La registristo, afabla iom maljuna viro, 
komencis enskribi la bezonatajn detalojn pri la pre-
tendanta kandidatino. Dum la burokrata procedo 
okazis la sekva konversacio:

Hortensia: Mi legis en la regularo pri tutlandaj 
elektoj, ke ĉiuj kandidatoj devas esti irlandaj civi-
tanoj. Kio estas la ofi ciala difi no de la termino „ci-
vitano”?

Registristo: Ho, pri tio oni neniam min deman-
dis. Verdire, mi ne scias, sed mi provos ekscii.

IRLANDO

La mallonga politika kariero 
de Hortensia Kvinke

Sidejo de la irlanda registaro en Dublino
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Post kelkaj pliaj demandoj al la kan-
didatino kaj telefonado al la ĉefurbo 
daŭris la konversacio.

Registristo: Mi ege bedaŭras, sed 
vi ne estas civitano de Irlando. Se vi 
ne estus farinta demandon pri civita-
neco, mi jam registrus vin. Sed aten-
du. Ni klopodos igi vin civitano antaŭ 
vendredo.

La komplezema registristo telefo-
nis al la instanco en Dublino, kiu res-
pondecis pri civitaneco. Tamen venis 
la informo, ke antaŭ la semajnfino ne 
eblas. Oni bezonas pli da tempo por 
igi ŝin ŝtatanino de Irlando. Do ŝi ne 
povos kandidatiĝi. Hortensia tiam rice-
vis inspiron.

Hortensia: Se mi ne povas esti re-
gistrita kiel kandidato, ĉu mia kunulo, 
s-ro KoFo rajtas? Li posedas irlandan 
ŝtatanecon.

Registristo: Certe.
Hortensia: Ĉu ankaŭ la agento de la 

kandidato devas esti irlanda civitano?
Registristo: Tute ne.
Hortensia: Do, ni ŝanĝu niajn rolojn. 

Li estu la kandidato, kaj mi la agento.
Do s-ro KoFo akceptis la novan 

rolon, kondiĉe, ke li ne vizitu domojn 
en la elektodistrikto, nek metu afiŝojn, 
nek dissendu aŭ disdonu flugfoliojn, 
nek faru publikajn oratoraĵojn. Tamen, 
eĉ sen tia varbado, li sukcesis gajni pli 
da voĉoj ol aliaj kandidatoj, krom tiuj 
de la grandaj partioj.

Plendoj kaj zorgoj
Ĉi-jare denove devis okazi elekton 

por la irlanda parlamento. Intertempe 
Hortensia sukcesis aldoni irlandan 
civitanecon al sia antaŭa denaska 
ŝtataneco, do rajtis kandidatiĝi. Ŝi 
tuj komencis sian elektokampanjon, 
kvankam modestan kompare kun aliaj 
kandidatoj. Mankis mono por personaj 
afiŝoj kaj flugfolioj. Ŝi vizitis diversajn 
urbojn kaj vilaĝojn en la elektodis-
trikto kaj aŭskultis la plendojn kaj la 
zorgojn de la publiko. Por transporti 
sin mallongdistance ŝi uzis biciklon 
(anstataŭ la kamionetojn uzatajn de 
aliaj kandidatoj) kaj vestis sin per kla-
re videbla flava jako, sur kiu legiĝis la 
frapfrazo: „Unu aŭtomobilo malpli – kaj 
pli rapide! Voĉdonu verde – voĉdonu 
Kvinke!”.

Kelkaj homoj promesis doni al ŝi 
sian unuan preferon laŭ la irlanda 
elektosistemo, sed aliaj – precipe apo-
gantoj kaj kandidatoj de la grandaj par-
tioj – atakis la politikon de la verduloj. 
Unu asertis, ke la Verda Partio estas la 
limako sur la laktuko de la socio; alia, 
ke ĝia politiko regresigos la landan 
agrikulturon kaj ekonomion al la dek-
naŭa jarcento.

Iutage Hortensia renkontis sur la 
strato unu el siaj apogantinoj, N, kiu 
entuziasme ŝin salutis kaj diris, ke ŝi 
senpacience atendas la sukceson de 
la kandidatino, por ke ŝi ricevu novan 
fridujon. Alia promesis, ke ŝi voĉdonos 
por Hortensia, kondiĉe, ke ŝi forigigu 
hundofekaĵon de la trotuaroj.

Oni konstatis, ke la voĉdonantoj en 
nia elektodistrikto malmulte interesiĝas 
pri la medio, pri tutmondiĝo aŭ pri la 
ekstera politiko de la registaro. La de-
mando de la plimulto vortumiĝas: „Kion 
vi povos fari por mi?”. Fine Hortensia 
gajnis iom pli ol naŭ cent voĉojn – ne 
sufiĉajn por parlamenta seĝo.

Nova koalicio
Feliĉe, ŝi neniam atendis, nek de-

ziris esti politikistino. Entute la Verda 
Partio gajnis (aŭ, pli ĝuste, retenis) nur 
ses seĝojn. La respublikana partio, FF, 
kiu havis majoritaton en la antaŭa re-
gistaro, refoje gajnis, sed ne kun ab-
soluta majoritato, do devis ekintertrakti 
kun aliaj partioj kaj sendependuloj por 
formi novan koalicion. FF invitis la Ver-
dan Partion partopreni, kaj ĝia estraro 
akceptis kontraŭ la volo de multaj el 
ĝiaj membroj.

Reprezentantoj de ambaŭ partioj 
konsentis pri longa kompromisa pro-
gramo. La programo estis prezentata 
al kunveno en Dublino, al kiu estis invi-
titaj ĉiuj anoj de la Verda Partio. Ili de-
vis voĉdoni, ĉu eniri koalicion kun FF 
aŭ ne. La debato estis fervora, kelkfo-
je fajra, sed disciplinita kaj demokrata. 
Unu ano deklaris: „Nia partio nepre ne 
devas eniri koalicion kun mensogantoj 
kaj trompantoj”. Li kredeble aludis al la 
fakto, ke dum jaroj pluraj FF-politikis-
toj, inkluzive de diversaj ŝtataj minis-
troj, estis implikitaj en gravaj skandaloj 
kaj devis aperi antaŭ tribunaloj, kiuj 
ankoraŭ ne finis siajn esplorojn.

Torturejoj
Verda eksmembro de la Eŭropa 

Parlamento Patricia McKenna emocie 
postulis, ke la partio ne partoprenu en 
registaro, kiu permesas al la usona 
flugarmeo uzi la internacian flughave-
non en Shannon [ŝanon] (okcidenta 
Irlando) por replenigi la benzinujojn 
de militaj aviadiloj survoje al Irako kaj 
Afganio, eble transportantaj militajn 
malliberulojn al Gvantanamo kaj/aŭ al 
sekretaj malliberejoj kaj torturejoj en 
aliaj landoj.

Hortensia kaj aliaj ĉeestantaj 
anoj de ŝia loka elektodistrikta gru-
po voĉdonis kontraŭ partopreno en 
la koalicio, sed majoritato apogis la 
proponon. La Verda Partio nun estas 
malplimulta partnero en la nova miks-
pota parlamenta koalicio konsistanta 
el 78 FF-anoj, 6 verduloj, 4 sende-
penduloj, 2 membroj de PD (dekstrula 
ĉionprivatiga partio). La opozicio kon-
sistas el FG (politike simila al FF), la 
Laborista Partio kaj kelkaj sendepen-
duloj. Sekve, pluraj membroj eksiĝis el 
la Verda Partio, do ĝia estonteco kaj 
tiu de la koalicio estas necerta.

Hortensia decidis ne plu okupiĝi 
pri partia politiko. Ŝi plu kulturos sian 
ĝardenon, kunlaboros kun Amnestio 
Internacia, studos por ekologia diplo-
mo, praktikos la hispanan kaj la irlan-
dan lingvojn, ĉeestos astronomiajn 
kunvenojn kaj aranĝojn de la nova 
naturamanta socio, ludos pianon, 
manĝigos la katinon, kaj faros sian 
eblon por konsciigi la publikon pri la 
neceso savi la planedon. Per tio ŝi es-
tos pli-malpli plene okupata.

Garvan MAKAJ
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Ĉi-jare albanoj memoras sian 
rolon en la eksigo antaŭ 50 
jaroj de la sovetia ministro pri 

defendado, marŝalo Georgij Ĵukov. En 
oktobro 1957 la sovetia partigvidanto 
Nikita Ĥruŝĉov ordonis al Ĵukov viziti 
Balkanion. Tiel Ĥruŝĉov ellandigis sian 
ministron por pli facile eksigi lin.

Ĵukov, kiu distingiĝis, defendante 
en 1941 Leningradon, kaj kiu kvarfo-
je fariĝis Heroo de Sovetio, prezentis 
kaj por Stalin en 1946 kaj por Ĥruŝĉov 
post 1953 potencan rivalon, malgraŭ 
tio, ke li okupiĝis nur pri la armeo kaj 
ne pri pli vastaj politikaj aferoj.

La ministro estis pompe kaj gas-
tame ricevata en Albanio la 17an de 
oktobro 1957. Aranĝitaj estis militludo, 
bankedoj kaj renkontiĝoj kun altrangu-
loj. La albana parlamento pretigis por 
Ĵukov la prestiĝan Ordenon de Skan-
derbeg, la nacia heroo de Albanio.

Dume en Moskvo Ĥruŝĉov planis 
la eksigon de Ĵukov. Post dek tagoj 
en Albanio la ministro hejmeniris. El 
la aviadilo li sendis tradician dank-te-
legramon al siaj albanaj gastigintoj. 

Antaŭ nelonge okazis plia alba-
na-greka landlima incidento. 
Grekaj gardistoj pafi s alba-

nan junulon klopodantan kontraŭleĝe 
transpasi al la ekonomie pli prospera 
najbara lando. La junulo faris tion, kion 
centmiloj da albanoj jam faris.

La pafado vekis profundan indig-
non ne nur en Albanio, sed ankaŭ en 
Grekio. Okazis surstrataj protestoj 
organizitaj de asocioj de albanaj en-
migrintoj kaj grekaj asocioj por homaj 
rajtoj. La indignon plifortigis televida 

elsendo de sceno en policejo en Ate-
no, kie policistoj batas du enmigrintajn 
adoleskajn ŝtelistojn, el kiu unu estas 
albano. La policanoj devigas ilin plur-
foje manfrapi unu la alian.

La lasta landlima incidento es-
tas unu inter miloj da similaj. Tamen 
gravas, ke la greka registaro kaj aliaj 
instancoj reagu pozitive kaj kondam-
nu la kulpulojn. Tio helpos plibonigi la 
reputacion de Grekio ene de la Eŭropa 
Unio.

Bardhyl SELIMI

ALBANIO

Kiam ministro farigis eksa

Li subskribis ĝin simple kiel marŝalo 
Ĵukov, ne ministro. Tiel oni eksciis, ke 
li estas informita pri sia eksigo. Cetere 

la Ordenon de Skanderbeg li ne rice-
vis.

Bardhyl SELIMI

ALBANIO

Reputacio ce la limo

Greka policano perfortas manifestacianton.
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Georgij Ĵukov ne ricevis la ordenon de Skanderbeg.



MODERNA VIVO

Partoprenintoj en la Universala 
Kongreso en Jokohamo certe 
rimarkis, inter multaj ekzotaĵoj, 

kelkajn strangaĵojn, ekzemple vetu-
radon sur la maldekstra fl anko: vag-
onaroj sur fervojoj, aŭtomobiloj sur 
aŭtoŝoseoj kaj urbostratoj, eĉ homoj 
sur trotuaroj kuras maldekstre.

Tiu praktiko estis ĝenerala jam 
meze de la 19a jarcento, sed oni ne 
scias kial. Iuj provis eltrovi la kialon tia-
maniere: kiam renkontiĝis mezepokaj 
kavaliroj1, ili emis piediri sur la mal-
dekstra fl anko. Alie iliaj glavoj portataj 
maldekstre ĉe la kokso tuŝus unu la 
alian, minacante esti kaŭzo de kvereloj 
kaj eĉ dueloj. Estas tamen iom stran-
ge, ke en la okcidento oni ne necese 
iras maldekstre, kvankam oni portas 
la glavon same maldekstre (oportuna 
kutimo por la plimulto de homoj, kiuj 
estas dekstramanaj).

Hereda¼o
Ekster Japanio troviĝas landoj, kie 

oni veturas sur la maldekstra fl anko: 
Britio, sed tiu inkluzivas nun sende-
pendajn ekskoloniojn escepte de Ka-
nado, kiu havas pli intimajn rilatojn kun 
Usono. Japanoj vojaĝantaj eksterlan-
de sentas sin hejme en multaj landoj 
pro la heredaĵo de la brita imperio.

Japanio havis ŝancon transiri al 
dekstrafl anka veturado. Tio okazis post 
la dua mondmilito, sed ĝi rezignis pro 
la neceso refari pordojn de aŭtobusoj. 
Tio estas tipa logiko de burokratoj ĉe 
la ministerio pri transporto. Tiam, en la 
malfruaj 40aj jaroj, aŭtomobiloj estis 
malmultaj sur tokiaj stratoj pro uso-

naj aeratakoj. Eĉ busoj estis malmul-
taj. Tiamaniere Japanio fi askis kapti 
ŝancon novigi la trafi ksistemon.

Statuso-simboloj
Supozeble partoprenintoj en la 

UK en Jokohamo trovis japanajn 
aŭtomobilojn pli puraj ol en sia hejm-
lando. Japanoj prizorgas siajn veturi-
lojn, malgraŭ tio, ke ili jam estas riĉaj. 
Por multaj japanoj, aŭtoj estas statuso-
simboloj. Semajnfi ne, en loĝkvartaloj 
de Tokio, viroj lavas sian aŭtomobilon 
kun kaŭĉuka akvotubo en la mano. Tio 
videblas malofte en Usono aŭ ekzem-
ple Parizo. Japanoj fariĝis riĉaj, sed ilia 
psiĥologio restas tipe etburĝa.

JAPANIO

Busoj, biciklantoj
kaj kavaliraj kutimoj
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Inter la aĵoj, kiujn japanoj lernis de 
usonanoj post la dua mondmilito, es-
tas t.n. vid-al-vida trafiko. Kie troviĝas 
neniu trotuaro, piedirantoj tenu sin sur 
la dekstra flanko. Tio ŝajnas racia. Sed 
tiu regulo konfuzas. Tiuj, kiuj havas ve-
turpermeson, facile komprenas la re-
gulon, sed por aliaj, precipe maljunuli-
noj, la regulo estas tro komplika. Estus 
do pli bone lasi piedirantojn observi 
malnovan regulon ĉiam piediri sur la 
maldekstra flanko kaj peti veturiganto-
jn iri dekstre. Tio tamen estas revolu-
cia, kaj universala krom ĉe la britoj.

Trotuaro
En Japanio la institucio de trotuaro 

estas nova. Ĝi naskiĝis nur meze de 
la 19a jarcento. Kio estis ĉiutagaĵo por 
la antikvaj romianoj estis nekonata en 
Japanio ĝis la moderna epoko. Eĉ nun 
ekster grandaj urboj ne troviĝas trotu-
aroj.

Kio aldonis al konfuzo estas nova 
regulo, ke bicikloj povas iri sur trotu-
aro. Tiamaniere trotuaroj ĉesis esti 
sendanĝeraj. Biciklantoj estis viktimoj 
sur la veturilspaco. Ili ŝanĝiĝas nun 
en fortulojn. Ili insultas sur trotuaroj 
maljunulojn malrapide piedirantajn. La 
polico devus insisti, ke biciklantoj uzu 
aŭtozonojn.

Nun estas tempo, ke oni malgran-
digu la nombron de aŭtomobiloj. La 
gvidantoj de la Federacio de Japanaj 
Entreprenoj neniam konsentos pri tio, 
kio malpliigus ilian profiton. Se tamen 
oni ne faros, tuta Japanio estos ko-
vrita de aŭtoŝoseoj. Burokratoj ĉe la 
ministrejo pri financo kaj ekonomio kaj 
universitataj profesoroj de ekonomiko 
neniam konsentos, sed, por la kvalito 
de vivo, oni devus pensi pri minusa 
kresko de la ekonomio.

YAMASAKI Seikô

1. Armitaj bienuloj en la antaŭmoderna 
Japanio ne estis nomataj „kavaliroj”, 
kvankam ili rajdis ĉevalon. En la japana 
li estas simple „sinjoro, bienulo”; mi ne 
nomis ilin feŭdaj, ĉar genealogie ili estis 
en la antikveco sklavtenantoj.

12 MONATO • oktobro 2007

►



Estis iom nesukcesa la ŝtata vizi-
to de la litova prezidanto Valdas 
Adamkus al Portugalio. La ves-

peron antaŭ la vizito ankoraŭ ne estis 

LITOVIO

Spartana sorto

klare, kiu flugkompanio transportos la 
prezidanton. Fine Adamkus flugis kiel 
ordinara pasaĝero – kaj per unudirekta 
bileto – en ĉeĥa aviadilo.

Litovio ne posedas propran aviadi-
lon por oficialaj vizitoj. Oni intencis tiu-
cele adapti nove akiritan milit-transpor-
tilon de la marko Spartan. Tamen minis-
tro, reveninte el Centra Azio, plendis, ke 
Spartan tro malvarmis. Oni veturas, laŭ 
oficistoj de la prezidanta administrejo, 
kvazaŭ per kamiono kun ŝtata flago.

Þtata ordeno
Adamkus ne estas la sola prezi-

danto, kiu tiel suferis. Antaŭulo, Algir-

das Brazauskas, iam flugis al Argen-
tino. Survoje perdiĝis valizoj, inkluzive 
de unu, kiu entenis ŝtatan ordenon 
por la argentina prezidanto. Kaj kiam 
Litovio estis formale akceptota en la 
Eŭropan Union, la tiama prezidanto 
Rolandas Paksas flugis al Ateno per la 
litova kompanio Aurela. Multaj, vidante 
diversajn ŝtatajn aviadilojn, demandis: 
„Kiu estas tiu ĉi lando Aurela?”

Reveninte el Portugalio, Adamkus 
petis, ke la registaro baldaŭ decidu pri 
aviadilo por ŝtataj eksterlandaj vizitoj, 
por ke la prestiĝo de la lando ne plu 
suferu.

LAST

Prezidanto Adamkus turmentiĝas 
sen propra aviadilo.

Milita aviadilo Spartan estas nova, tamen ĝi ne taŭgas por ŝtataj vizitoj.

Litova iluziisto Arvydas Gaičiunas 
kaj lia fratino Diana kreis novajn 
rekordojn, kiam ili plej longe res-

tis senspire sub akvo. Arvydas pasi-
gis 15 minutojn 58 sekundojn subakve 
kaj Diana 11 minutojn 7 sekundojn. La 
antaŭaj rekordoj: respektive 13 minutoj 

42 sekundoj kaj 7 minutoj 30 sekundoj.
Post elakviĝo, ĉiun el ili ekzamenis 

kuracisto. Antaŭ nelonge la paro kreis 
alian rekordon, kiam ili pasigis pli ol 63 
horojn en glacio-dometo.

LAST

Ĉenoj – tiam la ĝenoj 
de nova monda rekordo.

Spirraba rekordo
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TURISMO

Zhongdian [ĝongdjan] estas mal-
granda gubernio en la nord-ok-
cidenta parto de la ĉina provin-

co Yunnan [junan], kiu situas najbare 
de Tibeto. Antaŭe tre malmultaj konis 
ĝin, sed nun la gubernio ĝuas grandan 
famon. Ĉiujare ĝi altiras milionojn da 

turistoj. Tiu granda interesiĝo ekestis 
rezulte de la deklaro de la loka regista-
ro en 1997, ke la fi kcia loko Ŝangrilao 
(angle Shangri-La), unuafoje menciita 
en la romano Perdita horizonto de la 
brita aŭtoro James Hilton, troviĝas en 
la gubernio.

ĈINIO

Favore al turismo

En 1933 Hilton verkis la libron, en 
kiu li priskribas belan lokon, en kiu es-
tas longa kaj mallarĝa valo Blua Luno 
kaj lamaejo Ŝangrilao, situanta sur 
krutaĵo ĉe la piedo de la neĝkovrita 
monto Karakal. Laŭ la romano iam 
en la 30aj jaroj de la pasinta jarcento 
okazis tumulto en la urbo Baskul en iu 
lando najbare de Barato. Brita diplo-
mato, lia sekretario, usonano kaj mi-
siistino decidis forlasi la urbon. Ili fl ugis 
per malgranda aviadilo al Peshawar 
[peŝavar], en la nuna Pakistano (tiam 
parto de la brita kolonio Hindio). Ta-
men la aviadilo estis kaptita kaj surte-
rigita en dezerta loko. Gvidate de ĉina 
maljunulo, scipovanta la anglan, ili 
venis al la lamaejo Ŝangrilao. Ĝi regis 
la valon Blua Luno, kie loĝis miloj da 
homoj de pluraj gentoj, apartenantaj al 
malsamaj religioj. Ili harmonie vivis laŭ 
la principo de modereco kaj ĝenerale 
estis longvivuloj. En la lamaejo oni ko-
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La neĝkovrita monto Moirig.

La templo Songzanlin.
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lektis multajn trezorojn, librojn kaj ins-
trumentojn eksterordinarajn el la orien-
ta kaj okcidenta civilizacioj. Ĉiuj lamaoj 
estis bone klerigitaj ...

Post dekoj da jaroj en iuj landoj 
homoj deklaris, ke Ŝangrilao troviĝas 
sur ilia teritorio: Ladakh de Kaŝmiro, 
Nepalo, Butano, valo Hunza en Pakis-
tano kaj en sud-okcidenta Ĉinio. En la 
lasta regiono, pli precize en la guber-
nio Zhongdian, troveblas neĝmonto, 
profunda valo kaj lamaejo, menciitaj 
en la romano Perdita horizonto. Tie 
estas 470 montoj, kiuj altas je pli ol 
4000 metroj super la marnivelo. Inter ili 
kuŝas valoj, stepoj, lagoj, virgaj arba-
roj kaj glaciejoj. Pro specifaj situo kaj 
klimato tie formiĝis mirindaj vidindaĵoj, 
konsistantaj el komplika geomorfo-
logia strukturo. Tie estas ankaŭ raraj 
bestoj kaj plantoj. En la antikveco la 
gubernio servis kiel grava transŝarĝa 
stacio ĉe la sud-okcidenta Silka Vojo. 

Nun ĝi havas ĉirkaŭ 130 000 loĝantojn 
el 13 etnoj kaj el malsamaj religioj. Ĉiu 
etno trankvile vivas laŭ siaj propraj 
moroj kaj kutimoj. En 2002 la guber-
nio Zhongdian transprenis la nomon 
Ŝangrilao.

Alice LIU
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La unua turno de rivero Jangzio.

La monto Moirig.

La budhisma pagodo. Instruanta lamao.

La lago Bita.
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EKONOMIO
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FERVOJO

Projekto por ekonomia vigligo
Estroj de ministrejoj pri komunikado de Litovio kaj 
transporto de Pollando en eta, antaŭe nekonata, litova 
urbeto Mockava, apud la limo litova-pola, inaŭguris 
specialan memortabulon. „Tiu ĉi ago simbolas komencon 
de la projekto Rail Baltica”, deklaris ili.

La eta litova urbeto Mockava situas 
sur la limo litova-pola.

Litovio, kun najbaraj ŝtatoj Pollan-
do, Latvio kaj Estonio, iniciatis 
fervojan projekton, kiu povus 

forte plivigligi la ekonomion de la tuta 
regiono. Notindas, ke Litovio kaj aliaj 
baltaj landoj nun estas baritaj de la fer-
voja reto de la Eŭropa Unio. Kiel eksaj 
sovetiaj landoj ili posedas alidimen-
sian rusan ŝpuron. La distanco inter la 

enaj randoj de la reloj estas 1524 mm. 
La eŭropdimensian fervojon kun ŝpuro 
de 1435 mm ili perdis en la jaro 1940 
kune kun sia ŝtata sendependeco.

Membriĝinte al Eŭropa Unio, la 
baltaj landoj ekdeziris ankaŭ fer-
vojan integriĝon kaj reakiron de la 
eŭropdimensia fervojo. Kiel rezulto 
de tiu strebo naskiĝis la projekto Rail 

La ministro pri transporto de Pollando Jerzy Polaczek (maldekstre)
kaj la ministro pri komunikado de Litovio Algirdas Butkevičius subskribas 
interkonsenton pri la fervoja limpunkto.

Baltica. Laŭ tiu projekto eŭropnorma 
fervojo kunligus Varsovion, tra Litovio 
kaj Latvio, kun la estona ĉefurbo Ta-
lino. La projekton, kies fi ndato estas 
antaŭvidita por la jaro 2013, realigas 
Pollando, Litovio, Latvio kaj Estonio. 
Post fi nrealigo ĝi transportu kargojn je 
rapido de 160 km/h kaj pasaĝerojn je 
200 km/h. Komence la rusa ŝpuro post 
la dua litova urbo Kaunas estu moder-
nigata tiel, ke ĝi permesu trajnrapidon 
de 120 km/h.

La landoj, kiuj lanĉis tiun ĉi fervo-
jan projekton, ne estos kapablaj me-
mstare realigi ĝin. Tial ili petis fi nancan 
subtenon de la Eŭropa Komisiono. Oni 
kalkulas, ke nur por fervojaj laboroj en 
la teritorio de Litovio estos necesaj 
800 milionoj da eŭroj.

LAST

Tiu ĉi simbolo memorigos la starton 
de la projekto Rail Baltica.
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VATIKANO

Spezokonto
por la jaro 2006 pozitiva

En la financa raporto estas 
enkalkulitaj la kostoj de ĉiuj pa-
paj administracioj (la kurio), de 

la 118 reprezentaj sidejoj tra la tuta 
mondo kaj de la naŭ delegitejoj ĉe in-
ternaciaj organizaĵoj. Kiel ĉiujare, estis 
indikitaj la fontoj de la enspezoj.

Rilate tiun lastan temon estis citi-
ta kaj komentita la kanono 1271 de la 
eklezia leĝaro, kiu invitas episkopajn 
konferencojn, diocezojn, diversspecajn 
ekleziajn organizaĵojn kaj fidelulojn 
libere helpi por la subvenciado de la 
taskoj de la kurio. En la jaro 2006 la 
tiufontaj monoferoj atingis 126,3 milio-
nojn da eŭroj (iomete pli ol en la antaŭa 
jaro). Certe tiu sumo ne sufiĉus, se ne 
helpus alia fonto, la „Obolo de Sankta 
Petro”, mondonacoj al la papo fare de 
milionoj da fideluloj el la tuta mondo. 
La pasintan jaron tiu monfonto superis 
100 milionojn da usonaj dolaroj. Ĉi-ri-
late la kardinalo sciigis, ke kontribuis al 
tiu rezulto eksterordinaraj donacoj, kiuj 
eble en la kuranta jaro ne ripetiĝos. 
La realan enspezon de tiu monfonto 
– kalkulitan en usonaj dolaroj – krome 
negative influas la daŭre falanta kurzo 
de la dolaro.

Kiuj katolikaj komunumoj plej kon-
tribuis al la papaj bonfaraj iniciatoj? La 

usona (malgraŭ, diris la informanto, la 
bedaŭrinda kaj honta afero de la pede-
rastaj pastroj), la germana kaj la itala 
fidelularo, se oni konsideras la monsu-
mojn. Se eblus kalkuli laŭ la nombro 
de katolikoj de unuopaj landoj, eble 

la rezultoj montriĝus malsamaj, ĉar 
ankaŭ fideluloj de aliaj kontinentoj ek-
sentas la devon kontribui. Tamen mul-
taj donacantoj ne lasas indikon pri sia 
origino.

Armando ZECCHIN

Fermiĝis kun pluso, por la tria sinsekva jaro, la spezo-
konto de la Sankta Seĝo (la formala nomo de Vatikano). 
Enspezoj atingis 227,8 milionojn da eŭroj, elspezoj 225,4 
milionojn, kaj restis saldo de 2,4 milionoj da eŭroj. 
Tion sciigis kardinalo Sergio Sebastiani, la prezidanto 
de la Prefektejo pri la ekonomiaj aferoj, dum la gazetara 
konferenco, kunvokita por pliklarigi la ciferojn. S
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EKONOMIO

En multaj landoj turismo kaj ko-
merco vivtenas la ekonomion. 
En Albanio, tamen, tion faras la 

mono de elmigrintoj. Ĉirkaŭ 1,5 milio-
noj da albanoj loĝas precipe en Grekio 
kaj Italio kaj jare sendas hejmen 934 
milionojn da eŭroj. Tio konsistigas 
13 % de la malneta enlanda produkto.

Ĉirkaŭ 26 % de la albanaj familioj 
dependas de membroj eksterlande 
laborantaj. Kalkulite estas, ke dum la 
lastaj 15 jaroj la elmigrintoj sendis en-
tute 6,3 miliardojn da eŭroj. La mono 
konvertiĝis ne nur en nutraĵojn kaj 
vestaĵojn, sed ankaŭ en novajn hej-
mojn kaj produktejojn. Ĝi fariĝis ankaŭ 
ŝparmono en bankoj.

Laŭ la Internacia Migrada 
Organizaĵo (IMO), elmigrinto-mono su-
peras je 65 % tiun de komercado kaj 
je 132 % tiun de turismo. Denove laŭ 
IMO, albanaj elmigrintoj enviciĝas la 

ALBANIO

Kiam enmigras mono

Laŭ la TTT-ejo Eurobilltracker 
(www.eurobilltracker.com), mul-
tlingva, ankaŭ en Esperanto, 

fondita en 2002 por observi la movojn
de la eŭrobiletoj en la Eŭropa Unio, 
komence de julio 2007 nur 17,3 % de 
la eŭrobiletoj, kiuj cirkulas en Belgio, 
estas ankaŭ efektive presitaj tie, do 
vere belgaj.

EŬROPA UNIO

La eurobiletoj en Belgio
Volontula grupo observas la cirkuladon de la eŭrobiletoj 
tra Eŭropo. Per la registraĵoj eblas fari diversajn 
statistikojn.

unuaj inter elmigrintoj de 20 aliaj lan-
doj, kiam temas pri sendado hejmen 
de sia mono. Malbona, tamen, estas 

tio, ke la mono cirkulas plejparte ekster 
bankoj, kio malhelpas la ekonomion.

Bardhyl SELIMI
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Ekde la enkonduko de la eŭro 
antaŭ kvin jaroj la procentaĵo konstan-
te malaltiĝis. En januaro 2002 ankoraŭ 
pli ol 80 % de la biletoj estis belgaj. Unu 
jaron poste tiu procentaĵo jam falis al 
50 %. Laŭ Eurobilltracker la procentaĵo 
de hispanaj biletoj nun estas preskaŭ 
same granda kiel la procentaĵo de bel-
gaj biletoj: 16,5 %. Krom tiuj, ofte cirku-
las ankoraŭ germanaj (15,9 %), fran-
caj (13,4 %), italaj (10,2 %) kaj fi nnaj 
(8,1 %) biletoj. Malpli aperas aŭstraj 
(3,1 %), irlandaj (1,0 %) kaj grekaj (0,8 

%). Tiu diferenco ŝajne rilatas al la pli 
granda geografi a kaj kultura distanco 
inter la landoj.

La koncerna TTT-ejo permesas 
al membroj registri la biletojn, kiujn ili 
posedas, kaj ankaŭ kontroli, en kiuj 
landoj, eĉ en kiuj urboj, tiuj biletoj jam 
uziĝis. La vagado estas ilustrata per 
mapoj. Iu fanatika uzanto jam regis-
tris pli ol 400 000 biletojn. Eble post 
vojaĝo tra la tuta mondo iam la sama 
bileto revenos al la sama persono.

Lode VAN DE VELDE
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Ĉirkaŭ 26 % de la albanaj familioj dependas
de membroj eksterlande laborantaj.
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ARTO

Per la organizo de pentraĵ-ekspo-
zicio de la italo Bernardo Bellot-
to (ĉ. 1721-1780), iufoje nomata 

Canaletto [kanaleto], la Arthistoria Mu-
zeo en Vieno plenumis sian multjaran 
deziron ebligi la aliron de vasta publiko 
al la artaĵoj de tiu fama pentristo, kiu 
en ili eternigis vidindajn lokojn de vico 
da eŭropaj urboj.

Vigla kunlaboro de la viena muzeo 
kun la plej gravaj polaj muzeoj estigis 
la fundamenton de tiu ekspozicio. Pro 
la restaŭrado de la Reĝpalaco en Var-
sovio kaj ties „Canaletto-Halo” gravaj 
pentraĵoj de la pola ciklo de Canaletto 
– kiuj tie estas konstante ekspozicia-
taj – povis veni al Vieno. Tie ili estis 
montrataj kune kun pentraĵoj el la 

AŬSTRIO

Canaletto: Imponaj pentrajoj 
de europaj urbvidajoj

Verona, Ponte delle Navi, ĉ.1746-1747. Varsovio, ŝtata muzeo.

Dresdeno vidita de la dekstra bordo de la rivero Elbo el la jaroj 1751-1753.
Dresdeno, ŝtataj artkolektoj, galerio de malnovaj majstroj.

Nacia Muzeo de 
Varsovio kaj el aliaj 
eŭropaj kaj ekster-
eŭropaj kolektoj, 
nome el Sankt-Pe-
terburgo, Dresdeno, 
Budapeŝto, Dublino, 
Londono, Milano, 
Torino, Vaŝingtono, 
Vieno, samkiel el 
privataj kolektoj.

La ekspozicio de 
Canaletto en Vieno 
prezentis la vivovo-
jon de la pentristo 
el Italio tra Dresde-
no, Vieno, Munkeno 
kaj Varsovio surba-
ze de liaj impresaj 
pentraĵoj, kreitaj en 
la menciitaj urboj.

Bernardo Bellot-
to, kiu naskiĝis 
en Venecio ĉirkaŭ 
1721, estas unu el 
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la ĉefaj reprezentantoj de la tiel no-
mata panoram-pentrado, la ĝenro de 
kvazaŭ topografi e ĝusta redono de ur-
baj vidaĵoj. Tiu specifa formo de pen-
trado de urbaj pejzaĝoj evoluis en Ve-
necio dum la 18a jarcento lige kun la 
pliiĝanta nombro de vojaĝantoj cele al 
memkleriĝo. Ĉefmajstro de tiu specifa 
ĝenro, ekestinta ĝuste en Venecio, es-
tis Antonio Canale [kanale], onklo kaj 
instruanto de Bellotto, kiu de li trans-
prenis la alnomon Canaletto.

Bellotto aktivis post siaj lernoja-
roj ĉe Antonio Canale ankaŭ ekster 
Venecio, en Romo, Florenco, Lucca, 
Milano, Torino kaj Verono. En 1747 li 
forlasis sian naskiĝurbon Venecio por 
ĉiam kaj transloĝiĝis al Dresdeno en 
sud-orienta Germanio. En la sekvaj 11 
jaroj li pentris tie kiel kortega pentristo 
ĉe princo-elektisto Frederiko Aŭgusto 
la 2a vicon da grandaj pejzaĝ-pentraĵoj 
de la fl oranta malfrubaroka reziden-
tej-urbo Dresdeno, samkiel de la 

ARTO

Vieno, dominikana preĝejo, 1759-1760. Vieno, arthistoria muzeo.
mez-epoka urbo Pirna kaj ties 
fortikaĵo. Per tiuj pentraĵoj li 
transdonis la ĝis tiam specifan 
venecian formon de urbvidaĵa 
pentrado al meza Eŭropo. Liaj 
pentraĵoj mirigas per la topogra-
fi a ekzakteco kaj detal-fi dindeco, 
kvankam Canaletto faris gravajn 
ŝanĝojn favore al la kohereco 
de komponaĵa konstruo kaj efi ke 
dividis la komponaĵojn per fortaj 
lumaj kaj ombraj kontrastoj.

En 1759 kaj 1760 la pen-
tristo restadis en Vieno, kie li, 
komisie de la aŭstra-hungara 
imperiestrino Maria Tereza, 
kreis pentraĵojn de vidaĵoj de 
Vieno kaj de la imperiestraj kas-
teloj Schönbrunn kaj Schloss 
Hof, kiuj estas konstantaj 
ekspoziciaĵoj de la Arthistoria 
Muzeo en Vieno.

Poste Canaletto revenis tra 
Munkeno al Dresdeno, kaj ekde 
1767 ĝis sia morto en 1780 li 
estis kortega pentristo ĉe la 
pola reĝo Stanisław August Po-
niatowski. Tie li pentris por la 
reĝa palaco grandan nombron 
da pejzaĝ-pentraĵoj de Varsovio 
kaj ĝia ĉirkaŭaĵo.

Evgeni GEORGIEV

Varsovio, strato Długa, 1777, Varsovio, reĝa palaco.

reĝa palaco grandan nombron 
da pejzaĝ-pentraĵoj de Varsovio 
kaj ĝia ĉirkaŭaĵo.

          Kontribuojn por la rubriko Arto de MONATO
          kunlaborantoj sendu al arto@monato.net.

          Kontribuojn por la rubriko 
          kunlaborantoj sendu al 
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Tuj post la fino de miaj lernejaj ja-
roj, mi provizore laboris en kelkaj 
mallongtempaj postenoj. Unu el 

la plej interesaj – sed ne tre profitodo-
naj – estis aĉetado de antikvaj gramo-
fondiskoj, kiujn mi poste sendis al Uso-
no, kie ili estis venditaj al kolektantoj. 
Temis pri diskoj de operaj arioj kantitaj 
de la plej famaj kantistoj: Caruso [ka-
ruzo], Galli-Curci [galli-kurĉi], Ĉaliapin, 
Supervia ktp. Por trovi tiajn muzikajn 
antikvaĵojn, mi devis multe vojaĝi en 
Portugalio kaj Hispanio, serĉante 
ilin en brokantejoj kaj en privataj do-
moj. Dum tiuj vojaĝoj mi havis diver-
sajn agrablajn spertojn, inkluzive de 
renkontiĝo kun du maljunaj sinjorinoj, 
kiuj iam estis honordamoj en la kortego 
de la reĝino de Hispanio.

La teksto de la arioj estis en diver-
saj lingvoj: itala (kompreneble la plej 
ofta), franca, germana kaj rusa. Tre 
malmultaj estis en malpli disvastiĝintaj 
idiomoj. Por legi la etikedojn sur la ru-
saj diskoj mi devis lerni la cirilan alfa-
beton. Informojn pri la komponaĵoj kaj 
la kantistoj mi trovis en referenclibroj 
pri la historio de opero. Ĉar mia hejma 
lingvo estas la gaela, mi serĉis en tiuj 
libroj kaj katalogoj por konstati, ĉu la 
libreto de iu ajn opero iam estis verkita 
en ĝi. Nur unu mi trovis – irlanda verko, 

Kantado  
en la gaela lingvo

OPERO

Kantado  
en la gaela lingvo

La opero inkludas spektaklan kaj sensacian „baleton”. 
An opara air creagan Hiort, la opero sur la klifoj de sankta Kilda.►
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kies titolon mi tute forgesis. Tamen en la Enciklopedio de Ir-
lando mi legas, ke la teatraĵoj jam prezentitaj en la gaellingva 
teatro Taibhdhearc na Gaillimhe [tajvjarak na gajljive] en la 
okcident-irlanda urbo Galway [golŭej] inkludis operojn, sed 
ĉu estis originalaj, ĉu tradukitaj, ne estas indikite.

Ĝis nun, laŭ mia scio, neniam estis komponita aŭ prezen-
tita gaellingva opero en Skotlando. Antaŭ la dua mondmilito 
estis verkita muzika teatraĵo en la gaela, sed ne temis pri vera 
opero, kaj mi ne scias, ĉu la publiko iam spektis kaj aŭdis ĝin. 
Lastatempe, tamen, la radio kaj la gaela gazetaro raportis, ke 
entuziasmuloj pri opero nun havos okazon ĝui novan operon 
en la skotgaela. Ĝia titolo estas Hiort – Mac Talla nan Eun 
(Sankta Kilda – eĥo de la birdoj). La opero temas pri la plej 
fora kaj plej soleca insulo de Skotlando – angle nomata Saint 
Kilda, kaj gaele Hiort [hirŝt]. Tiu insulo – aŭ pli ĝuste insularo 
– situas je ĉirkaŭ 100 kilometroj de la ekstrema okcidenta 
marbordo de Skotlando. Dum du mil jaroj la plej granda in-
sulo de tiu grupo estis loĝata, sed en la jaro 1930 la insula-
noj timis morton pro malsato kaj ege malvolonte akceptis la 
decidon forlasi sian antikvegan hejmon. Ĝis tiam ĉiam restis 
sufi ĉe da servokapablaj viroj por ekipi siajn malgrandajn rem-
boatojn kaj por ĉasi kaj kapti la marbirdojn, kiuj estis ilia plej 
grava fonto de nutraĵo.

La viroj kutimis malleviĝi per ŝnuroj laŭ la krutegaj kvar-
centmetraj klifoj, por mortigi birdojn kaj kolekti iliajn ovojn. Ĉar 
tiu danĝera laboro estis tiom grava por la ekzisto de la insu-
lanoj, junaj viroj ne rajtis edziĝi antaŭ ol montri siajn kuraĝon 
kaj reziston al vertiĝo, starante sur alta roko super la maro, 
ĉe la rando de la klifoj.

Por simboli tian pendadon sur la klifoj, la opero inkludas 
spektaklan kaj sensacian „baleton” en kiuj viraj dancistoj 
balanciĝas sur ŝnuroj super la scenejo.

Oni intencas prezenti la gaelan operon ne nur en Skotlan-
do, sed ankaŭ en Aŭstrio, Belgio, Francio kaj Germanio.

Garbhan MACAOIDH

ARTO

Kotizoj estos adaptitaj
En januaro 2008 la kotizoj de Monato devos esti adaptitaj, pro la ĉiam altiĝantaj paper- kaj 
afranko-kostoj. Tamen, se vi pagas vian kotizon, tiel ke ĝi atingas la eldonejon aŭ unu el niaj 
perantoj antaŭ la 1a de novembro 2007, vi rajtas pagi laŭ la malnova kotizo, kiun vi trovos
en paĝo 4 de tiu ĉi numero. Do kaptu la okazon por ŝpari monon!

         La eldonejo

P.S. Ĉu vi ŝatus ŝpari eĉ pli da mono? Tiam pagu tuj por pli da jaroj. Tiam vi estas certa,
ke dum ĉiuj tiuj jaroj vi ĝuos la malnovan tarifon!

►
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Ýaý-sento!
Kiam, antaŭ kelkaj semajnoj, mi 

vidis la novan dikan Krause, mia 
unua impreso estis iu ŭaŭ-sento. Jes, 
malgraŭ mia aĝo, mi sekvas la mo-
dernan lingvouzon, la modernan fl uon 
de impresoj, sentoj kaj esprimoj. Kaj 
certe la dek-kvina regulo permesas 
al ni enkonduki la vorton. Ŭaŭ! Du 
mil ducent dudek kvin gramojn! (La 
antaŭulo: 650 gramojn.) Ŭaŭ! Mil ses-
cent sepdek naŭ paĝojn (la antaŭulo: 
591). Ŭaŭ! En ĉiu paĝo kvarcent ok 
kvadratcentimetrojn (la antaŭulo: 228 
cm2; rilato do: 1,8). Ŭaŭ! Bela bindo! 
Deca koloro, kvankam la fl avo de Lan-
genscheidt pli plaĉis al mi, kaj ankaŭ 
la pli simpla durkovrilo de la antaŭulo 
havas mian preferon, sed ... pri gustoj 
kaj koloroj ... Sur la dorso mi legis jubi-
lan deklaron, ke temas pri la tutmonde 
plej ampleksa dulingva Esperanto-vor-
taro iam ajn aperinta. Nu, bone, libro-
dorso rajtas esti, aŭ devas esti, varba. 
Tiu aserto, tamen, aplombe ripetiĝas 
en la antaŭparolo kaj tiel, vole-nevole, 
invitas al pli funda esploro.

Huj-sento
En la frato (Esperanto-germana, 

eld. Buske, 1999) treege ĝenis min 
(mi ne disponas pri ŝaltilo por malfunk-
ciigi mian estetikan sentemon), ke la 
esperantaj supersignitaj literoj, en sia 
oblikva formo, tipografi e ne harmonie 
dancis kun la sensupersignaj. Ili ĉiam 
tro proksimis, tretis la aliajn sur la pied-
fi ngrojn. En la nuna komputila tempo 
ripari tion ja ne devus esti tia nesolve-
bla problemo! Feliĉe, la oblikvaj espe-
rantaj tekstoj en la nova eldono estas 
maloftaj; ili aperas nur en la bibliogra-
fi aj indikoj, sed la problemo ne estas 
solvita. Plie, la eldonisto, ŝajne, havas 

romofobion, ĉar li komencas nume-
rigon nur ĉe X kaj forgesas indiki XII 
kaj XV. Negrave, sed ŝoke en prestiĝa 
libro! Tamen mi rapide aldonu: tio ne 
detenu vin de aĉetado! Cetere, ĉe 
la redaktado oni uzis la eksterordi-
narajn avantaĝojn de perkomputila 
paĝordigo. Tiel oni, ekzemple, evitis 
perdon de spaco, ĉar ĉiu litero fi niĝas 
ĉe la lasta linio de paĝo, kaj do ĉiu 
nova litero komenciĝas tute supre de 
paĝo, kaj inter du sinsekvaj literoj ne-
niu gapa vakuo restas. (Nur la neder-
landa vortaro tion antaŭe faris, eĉ iom 
pli fajne ankoraŭ, ĉar tie ĉiu nova litero 
komenciĝas en dekstra paĝo.)

Pomoj kaj citronoj
Estas malfacile kompari pomojn 

kun citronoj. Eĉ jam komparo kun la 
antaŭulo (por mi la Langenscheidt-
eldono de 1993) ne estas tiel facila. 
Unuavide, oni pensus, ke oni kompa-
ras giganton kun nano (nu, tamen jam 
plenkreska nano). Sed, iom pli detale 
rigardante, oni konstatas, ke la enha-
vo de unu malnova paĝo superas la 
enhavon de unu nova! La nova ha-
vas 53 liniojn en ĉiu paĝo, la malno-
va – malgraŭ malpli granda formato 
– havas 62 liniojn. Ankaŭ la litertipo 
estas nun multe pli granda ol antaŭe. 
Granda avantaĝo – sed vi devas pripa-
gi ĝin – estas plia komforto por legado, 
por uzado. Oni do certe ne trovas la 
rilaton de pliampleksiĝo per kalkulado 
de la rilato de nombroj de paĝoj (2225 
: 650 = 3,4). Mi elektis serion de 100 
kapvortoj en la malnova (de Katze ĝis 
Keimdrüsen) kaj nombris, kiom da ka-
pvortoj aperas en la nova inter tiuj du 
limvortoj. Rezulto: 167. Vastigkvocien-
to do egalas preskaŭ 1,7. Se mi faras 
saman kalkulon en mia germana-ne-
derlanda vortaro, tiam, tamen, la nom-

bro estas 268. La vastigo do certe ne 
atingis sian limon.

Kien forkuris mia kato?
Iam la frato liveris al mi, malrekte, 

nederlandan malfacilan ombrigitan 
vorton. Mi bezonis nederlandan vorton 
por la esperanta „kavaliero”. Krause 
instruis al mi, ke germane estas Katze, 
kio kondukis min rekte al la nederlanda 
ekvivalento por „kato”. Nun mi do volis 
reviziti mian malnovan amikon ... sed 
konstatis, ke ĝi mankas. Kaj tio kon-
dukas min al la konstato, ke malforta 
fl anko de la nova dika Krause kuŝas 
en la troa limigo de la diversaj signi-
foj de unu sama kapvorto. La vortaro 
konas nur la katan Katze! Malgranda 
Brockhaus citas 6 signifojn. La hispa-
na gato, en la granda vortaro de Fer-
nando de Diego, havas 11 signifojn 
pure-vortajn kaj 19 esprimojn plus 7 
pliajn kombinaĵojn, dum la fama Real 
citas 17 diversajn. La itala vortaro de 
Carlo Minnaja donas kvinon da signi-
foj por gatto. Mia germana-nederlanda 
havas liston de 9 signifoj. En la franca 
chat havas 4 signifojn, la angla cat 14. 
Nu, jes, la plej grava, plej kutima estas 
kato, sed ... mi bezonas vortaron ne 
por serĉi la signifon de „seĝo” aŭ „ta-
blo” aŭ „domo”, sed precipe por serĉi 
signifon de vortoj, kiujn mi ne konas, 
ne komprenas, kiujn mi eble nur unu 
fojon en la vivo renkontos! Mi faris la 

La dika Krause? ...
kredu min, sinjorino!

►
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saman konstaton por multaj aliaj ka-
pvortoj. Ekzemple Hand kun unu sola 
signifo ĉe Krause, sed 28 por mano ĉe 
de Diego (36 en la Real), 4 ĉe Minnaja 
por itala mano. Plie ankaŭ la esprimoj 
magras, kompare kun aliaj vortaroj. La 
nacilingvaj vortaroj al la nederlanda 
donas por la franca main 5 signifojn, 
kaj por la angla hand 13.

Pri abeletoj
kaj floretoj

Atenta uzanto rapide rimarkos, ke 
abundas la nomoj de kreskaĵoj, de 
plantoj kaj bestoj. Ĉiam ili abundas 
pli ol en PIV. Tiel Ehrenpreis (veroni-
ko) aperas kun sep specioj, dum en 
PIV nur du estas troveblaj. Temas do 
pri neologismoj, sed – en tiu ĉi okazo 
almenaŭ – ili estas tute normalaj, tute 
akcepteblaj tradukoj de la latinaj nomoj. 
Nepre laŭdinde kaj akceptinde, kaj es-
pereble oni transprenos ilin en novan 
PIV. Nenio ŝoka. Iom pli tikla jam estas 
ĉe tränendes Herz, „rigardinda dicen-
tro”, sufi ĉe fi dela traduko de Dicentra 
spectabilis – kvankam diversaj aliaj 
tradukoj de „spectabilis” estus eblaj 
– ĉar „dicentro” (iom ĝena karambo-
lo) ne estas PIV-a. Alifl anke, ĝi estas 
formita laŭ la kutimaj reguloj. Tamen 
estus dezirinde, ke tiaj neologismoj 
estu indikitaj kiel neologismoj. Se ne 
... kiu verko ja estu norm(ig)a? Se ĉiu 
nacio havos sian propran norm(ig)an 
vortaron, kien tio kondukos? Ofte plan-
toj, kaj bestoj, havas popolajn nomojn, 

kaj mirinde ofte oni trovas la saman 
nomon en Esperanto. Sed esceptoj 
estas! Tiel nia dicentro havas sufi ĉe 
malsamajn nomojn laŭ la nacia lingvo: 
sangantaj koretoj; rompitaj koretoj; so-
norilaretoj; lirofl oretoj; fajra amo; mari-
koretoj; ĝanetkoretoj; gutantaj koretoj; 
terfumo ... kaj, certe, iuj legantoj konas 
ankoraŭ aliajn nomojn por la sama, tre 
ŝatata, fl oreto. Por mi unu sola norma 
verko sufi ĉas ... kaj oni zorgu, ke PIV 
enhavu kiom eble plej da vortoj. Mi tre 
dubas, ĉu por ĉiu ornitologo estos kla-
re, ke „brovalaŭdo” nomiĝas Cherso-
philus duponti/Dupont-Lerche. Nu ... 
eble jes.

El kunpuþiøo de ideoj
naskiøu lumo

Sur la durkovrila frontpaĝo de la 
vortaro aperas ĝuste vorto, por kiu 
la diversaj vortaroj havas malsaman 
solvon (kio ne nepre estas malbona, 
kondiĉe ke ĉiu estu komprenebla), 
nome Eselsohr, kun, laŭdinde, tri sig-
nifoj. La diskutenda signifo estas tiu 
de la faldita, aŭ, laŭ mi, pli ankoraŭ 
ĉifonita, angulo de libropaĝo (de stud- 
aŭ alia libro). Krause donas, iom tro 
anemie, tro priskribe, „faldita angulo 
de libropaĝo” ... dum la franca vortaro 
uzas „refaldo”, la angla „korno” (intere-
se, estas la franca vorto, kiu estas cor-
ne), la nederlanda „angulfaldo”, la itala 
„refald(aĵ)o”, „kornofaldo”. Fakte do ĉiu 
el ili estas komprenebla kaj akcepte-
bla, certe, en ĝusta kunteksto.

Kiu kuraøe aliras, facile akiras
Ĉiun besteton sian ludeton, ĉiun 

krokodilon sian ludilon. Mia ludilo es-
tas frazeologio, esprimaro, kaj mi ĉiam 
esperas malkovri en vortaroj novajn 
taŭgajn, kompreneblajn, sed suka-
jn esprimojn. Krome, mi ŝatas rima-
rki, kiel vortaristo sukcesas ligi (kaj 
malgraŭ ĉiuj ĉiutagaj insistoj certe ne 
jam „linki”!) belajn nacilingvajn espri-
mojn kun ekzistantaj (aŭ ekzistontaj) 
esperantaj esprimoj. Tiel mi trovis ĉe 
Krause: er will mit dem Kopf durch die 
Wand – „por lia volo ne ekzistas mal-
molo”, sed ĉe den Kopf in den Sand 
stecken mi bedaŭras la mankon de la 
struto, kiu, tamen, pliklarigus la sen-
con kaj estas PIV-a. Por er hat viel hin-
ter sich tradukita kiel „li travivis multon 
(malbonan en sia vivo)” estas, tamen, 
en la zamenhofa proverbaro troveblaj 
pli ol unu suka ekvivalento! Rimarkinde 
trafa estas la traktado de einlegen, kiu 
montras dekon da diversaj esperantaj 
vortoj laŭ la senco. Mit ihm ist nichts 
anzufangen iĝas laŭ la germana sig-
nifo er taugt zu nichts – „li taŭgas por 
nenio”, dum Zamenhof bilde kaj bele 
predikis: „li taŭgas nek por studo, nek 
por ludo” kaj eble ankaŭ „nek por baki, 
nek por haki”. Enigmo estis por mi kaj 
restas por mi: die holde Weiblichkeit, 
ĉar post ĝi mi trovas nur nekomprene-
blan (por mi) kaum Hawa. Ĉu slango?

Konklude
Havinda verko, malgraŭ ĝia, ta-

men, tro alta nelogika prezo. Duono 
estus certe pli logika, se oni komparas 
kun similaj verkoj. Kaj ... ĝi absolute 
estas malpli vasta, malpli kvalita ol la 
hispana de Fernando de Diego kaj la 
itala de Carlo Minnaja! Tamen bona 
verko, valora verko, kvankam nepre 
plibonigenda! Ni fi ere montru ĝin al 
la ekstera mondo kaj dece prisilentu 
ĝiajn mankojn.

Petro DESMET’

Erich-Dieter Krause: Großes Wörterbuch 
Deutsch-Esperanto. Eld. Helmut Buske Ver-
lag, Hamburg, 2007. 1679 paĝoj. ISBN 978-
3-87548-466-3.

Prezo ĉe FEL: 128 eŭroj + afranko.
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Teruraj kaj sovaĝaj fariĝas ho-
moj en ekstremo. Ŝoka estas la 
rakonto de la kontrolisto de la 

japanaj militkaptitoj.
„Kial ni ne forkuru? Nia malamiko 

neniam lasos nin hejmen iri, pro manko 
de laboristoj,” proponis unu kaptito.

„Nia hejmo tamen estas tro mal-
proksima, eble pli ol kvar mil kilome-
trojn for,” kontraŭparolis alia. „Multaj 
arbaregoj, riveregoj, kaj eble montoj 
staras antaŭ ni.”

Kvankam la milito fi niĝis jam de 
longe per malvenko de Japanio, nenia 
informo pri la hejmeniro de militkapti-
toj estis aŭdebla. Kaptitoj fariĝis pli kaj 
pli malesperaj. Ne mirinde, ke la ideo 
pri forkuro eliĝis. Sed aktuala agado 
estis tro malprudenta kaj danĝera. 
Vere la kazerno ne estis ŝlosita. La 
kaptitoj estis konsiderinde liberaj. La 
gardistoj estis eĉ amikaj al la kaptitoj. 
La loĝantoj ĉirkaŭ la kazerno ankaŭ 
estis bonkoraj, kaj de tempo al tem-
po proponis akvon al la kaptitoj post 
peza laboro. La gardistoj komplicis 
pri tio, ĉar ili eĉ trinkis la samon kune. 
Ne regis severa malsato, kvankam la 
manĝporcio ne estis sufi ĉa. Sed la so-
piro al hejmo nature plimultiĝis post la 
laboro ĉiutaga, precipe pro manko de 
informoj el la ekstera mondo. Multfoje 
interkonsiliĝis la du kaptitoj pri la eble-
co forkuri. Vere ŝajnis facila la forkuro. 
Sed ĉu oni povas alveni al sia hejmo 
kvar mil kilometrojn for? Oni ne povas 
uzi fervojon, kiu estas sub severa kon-
trolo de la armeo.

„Nu, ni piediru. Ni povos trovi 
manĝaĵon survoje. Kion ajn bestoj po-
vas fari, tion homoj ankaŭ faru! Post 
kelkaj monatoj, ni atingos la maron, kie 
ni ŝtelu boaton!”

Unu tagon tri kaptitoj forkuris. La 
kontrolisto malkovris la foreston de la 

kaptitoj post kelkaj horoj. Taskeskadro 
de ĉasarmeo estis tuj organizita. La 
eskadro havis veturilojn, ĉevalojn kaj 
eĉ maŝinpafi lojn.

„La fuĝantoj ne povas iri malproksi-
me. La vojoj estas nefacilaj kaj tre limi-
gitaj, nur unu aŭ du elektoj, entute,” di-
ris la ĉefofi ciro, decidema kaj trankvila.

Li ja estis prava, ĉar jam antaŭ la 
noktomezo de la sekvanta tago, la 
ĉasarmeo revenis kun la rekaptitoj. 
Jes, rekaptitoj. Sed la fuĝintoj nun es-
tis senvivaj sub jutaj kovriloj.

„Kio ja okazis? Ĉu vi pafi s ilin al 
morto?” mi demandis timeme de la 
ĉefofi ciro.

ˆ̂Tri fugantojTri fugantoj

►
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„Jes, ni mortigis du el ili,” respondis 
la ofi ciro mallaŭte kaj diris nenion pli.

La nombro de la kadavroj estis tri. 
Tamen la ĉasarmeo mortigis nur du. 
Kion signifas tio? Ĉiuj estis mutaj. Eĉ 
la soldatoj, ordinare gajaj, volis paro-
li nek al ni nek inter si. Kaj ili ŝajnis 
tre malĝojaj, kvankam ilia tasko estis 
sukcese plenumita. Post unu tago, la 
ofi ciro iom post iom rakontis al mi pri 
la okazaĵo. La ĉasantoj facile trovis 
la fuĝantojn en frua nokto apud kla-
re videbla fajro. Du viroj bruligis ion 
per lignetoj. La bruligita estis tranĉita 
karno de homa korpo! La du fuĝantoj 
kriegis nehoman krion kaj senespe-
re kontraŭatakis la ĉasantojn por tuja 
mortigo per pafi loj. La forkurantoj estis 
tro optimismaj. Ili ne konis la realan se-
verecon de la vasta Siberio. Preskaŭ 
nenion manĝeblan ili povis trovi dum 
taglonga kurado. Ĉevespere de la 
sekvanta tago, eble malsato fariĝis 
netolerebla. La plej malforta fariĝis 
viktimo. Iom kompatindaj estis la du 
pli fortaj, kiuj estis pafi taj, antaŭ ol ili 
satigis sian apetiton. La viktimo tamen 
estis venĝita!

„Ĉu vi, japanoj sovaĝuloj, manĝas 
homan karnon?” demandis severe de 
mi la ofi ciro.

Regis tomba silento inter ni. Mi 
rememoras la diron de mia amiko pri 
kankroj. En infaneco, li kaptis naŭ 
kankrojn kaj forlasis ilin longe en kes-
to. Li trovis post kelkaj tagoj nur du gi-
gantajn kankrojn en la kesto. Sendube 
la kankroj manĝis unu la alian, ĝis la 
fi na grandiĝo de du postvivantoj. Mi 
plue rememoras la rakonton pri post-
vivantoj sur savboato, kiuj decidis loti 
pri manĝviktimo. Simila tragedio oka-
zis inter niaj kolegoj. Homo certe estas 
malforta, jes, precipe malforta kontraŭ 
malsato. Vere nur post malpli ol du ta-
goj la forkurantoj alvenis al tia ekstre-
mo! Mi ne volis tion kredi. Sed kiel mi 
povus kondamni ilin? Dio scias, kion 
mi farus en simila situacio. Ĉiuokaze 
nia hejmlando estis senespere for je 
kvar mil kilometroj!

Post tri monatoj, neatendite venis 
al ni bela novaĵo: – Ni povas iri hejmen 
laŭ akordo internacia.

Eizo OTSUKA

►
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la tarifon de la eldonejo aŭ rigardu 
al http://www.esperanto.be/fel/mon/
mon_anon.php.

*Por Eŭropa Unio: + 21 % AVI.
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