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Karaj legantoi!
Jen venas la fino a1 1a rica

somera sezono de kroataj esperantistoj.
Tiun ei numeron de Tempo financas

Szab6 el BudapeSto
el Kragujevac, Pri
prelegii Zdravko Se
ni publikigas 6inum
intervjuis la hungaran gaston Imre Szab<i
pd lia literatura agado. Saia Pilipovid

havis 1a taskon bildigi kiel el romano farigas

nul ci
libron
de la
publiki
testamenton de Herta Haas, perita de
Alakesandar Broz. en traduko de Zlatko
TiSljar La renkontigo de verkistoj ne

Stjepan Kos kiu maliermis la kongreson.
La ceftemon pritraktis en siaj prelegoj
Vjekoslav Morankid, Zlatko TiSljar.
Zlatko Hin5t, Radenko Milo5evic kaj
Antun Kovai, La kongresa ekskurso gvidis
la l2an de septembro tra Turopolje kiu
semajnon post nia vizito havis grandan

pri antikva historio de Andautonia,
regisorata de Romana RoZii kaj prezentita
en senriproCa Esperanto de Goranka Braim
-Vlahovii. La kongresa rezolucio estis
okaze de la Eiropa lingvotago la 26an

Davor Klobutar. Vi povas vidi ilin per
www.zagreb-turistinfo.hr.

En julio kro;itaj esperantistoj
aktive partoprenls en pluraj kongresoj kaj
mem gastigis esperantistoj ce la arango
Montkabana Esperanto-Renkontigo,
organizita de Kroata Esperanto-Junulara
Asocio kaj Vanja Radovanovii.

Ce la kuba konf'erenco de
Internacia Ligo
Instruistoj prelegi
Drezentinte la kro
linancatan de EU.
ILEI konferenco en Matanzas Jagoda
Latinovii-taldarevii kaj Divo pirlitika.
En Universala Korrgreso de Esperanto
en Havan teamo
(Jagoda Boris
kaj Jaga kovid.
Gordana sibov,
Tea Radovanovid, Ana Radulgvii, Judita
Rey Hudeiek kai Spomenka Stimeo. Tie
ni dum la Movada Foiro laniis la novan
gvidlibron pri Zagrebo, en Esperanto-
traduko de Jrrdita Rey Hudeiek, lingve
kontrolita de Davor Klobuiar. Josip
Pleadin gajnis en la Belartaj Konkursoj
en Havano la
por originala
kontribuis al E
prezentinte la
de Eiropa Komisiono Si havis ankair
afttoran duonhoron - r'enkontigon
kun la legantoj. Estraro de Universala
Esperanto-Asocio atribuis dum Ia

povus okazi sen malavaraj transportapovus oKazr sen mala\raraj tlarlsponaj
servoj de Stanko Rukelj, Sini5a Dvornikservoj de Stanko Rukelj, Sini5a Dvornik
kaj Boris Di Costanzo. Nia membro D-ro
Milivoj Lozovina kontribuis al la aran$o

mortis Ia 12an de septembro 2010. dum nia
ekskursa tago, kaj tiel lia samtitola artikolo
estu rigardata kiel lia lasta mesago al ni.

La rrora estraro de KEL dum la
Renkontigo la unuan tolon sursterrigis en
nova konsisito rFoto srrhet

Esperanto-Societo Mondo
Paca el Velika Gorica kun sia prezidanto
Stjepan Zarina ege aktivis dum la tuta jaro
por havigi financajn rimedojn kaj organizi
por ni belan San kongreson de kroataj
esperantistoj. La kongreso okazis en Dom
kulture GalZenica en Velika Gorica la
11an de septembro 2010 pri la temo E[ropo
kuj Esperanto. Kun ni estis ','icurbestro
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Franjo Markovid en KriZevci instruis

Esperanto-Societo Sisak kun
ties prezidanto Sredko Radulovid, kun
helpo de Esperanto-Societo Mondo Paca

el Velika Gorica kaj Esperanto-Societo
Viktor Mihovilic el Karlovac okazisis la
Duan Esperanto-Boatadon sur la ri"vero

festintaj Ia nacian
venko kaj Tago

ntoj. Dum la tuta
tempo la boatoj portis tra Ia rivero Kupa
Esperantlingvan banderolon pri la aran$o.

La1
por akcepto
Kalendulo.

ek

Ji
an

de septembro 2010. Helpis realigi la iilmon
Katarina Savid. David Rey Hudetek kaj
Divo Pulitika.

En septembro niaj studentinoj Marija

Jerkovii kaj Tea Radovanovii partoprenis
Ia studsesion en Universitato Adam
Mickiewicz en Poznano en Pollando kaj
per prezento ibuis
a1 la kulturaj

Pre Rey
Hudetek gara
Esperanta Asocio en vilago Kesztolc
Ia 25an de septembro 2010 1a 3-an
Renkontifron de Malfermitaj Vinkeloj,
kie Si interalie donis intervjuon por la
hungara TV pri Esperanto en Kroatio.

Kaja Farszlry. prezidantino de
Studenta Esperanto-Klubo kaj Kroata
Esperanto-Junulara Asocio gajnis belan

Sanja Damjanid finis la septembran
agadon de kroataj esperantistoj per dejorado
ce la budo dum Foiro de asocioj en
Karlovac la 25an kaj 26an de septembro.
inlormante pri Esperanto-Societo Viktor
Mihouili( en Karlovac.

Se mankis supre informo pri via
somera Esperanto-agado, bonvolu sciigil

Bonan legadon!

Spomenka Stimec

RENKONTIGO DE METEORITO 2O1O
VIZITO DE DEPARTAMENTESTRO

iston.

Krapinsko-zagorska departamento, Marko Kos (Evoluagentejo Zara),
estro de departamento SiniSa HajdaS Dondii, staras Zdenka Tomii
(Turisma asocio Krapinsko-zagorska) S. Kopjar, urbestro de Zlatar
kun edzino, Zoran Gregurek, furnalisto ) 

.s. .(_
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EPOKO DE NERONO VIVIGITA
EN ROMANOJ DE A. TOWENSTEIN
1. Enkonduke

2 .Pri "La Stona urbo"

Jam komence de la romano 1a rakontisto

tuta urbo
sfono. " Kaj
bestol kaj
Stormond

pri sia estonto. kaj. kiel sklavino nekonanta
la novan situacion - lingvon, manAaioin,
morojn.. preskau ciutage Sin alfrontas"nbvai
demandoj kaj problemoj Mi ne rakontos pri

Sia sorto. Mi diru nur, ke Si havos familion
kiu en Ia tria parto. La Nazaretanoi,
envolvigos en la grandajn okazajojn de li
Nerona epoko: Si travivos grandan incedion
de Romo kaj giajn postsekv"ojn - persekulojn
de kristanoj.

restas simpla virino, ne
aj gestoi kiui ianAus
n de multai 

-homoi

heroeca kiel ofte eiras

propran ri't:on, nti ne dirus ke la nrulbonoi
terr.tpr.ti s.up.erpczis la _bunain. diras cion pri Ia
valoro de la spertoj kaj la vivo

3. "Morto de artisto"

kruela al la krrstanoi
brulego? ),li r idu kiari
donas al ni la altorino.'La honu j nunLentpe r ulas nur

dancospektakloin kai kloinaion Dum mi
remariis erttbro j
al lo gas nris, nri
mi mian kun la
vorton ni memois lL
kiel al egalulo. koi [n
miaj rakontoj de la nt
trupo Precipe la pli juna knabo - kiel li

Tuj ni Qustigis
tis, gis Rupilio
mi rikanas kiel
'Supozeble ui ja
diketa knaboT

'Ne, kiu li esti.sl 'Mio kara knobo. tiu estis la
filo de la impertestro.' Mi kon
de lo impeiestrol 'Pli precize,
Antaie li estis Domicio Ahen
antai ol lo impeiestro edzigis al lia patino.
Nun oni nomos lin Nerono."

.|en, ni renkontis ankarl nian rakontantan

cefpersonon Prokulpion kaj veran cefrolulon
- Ia ju.nan Neronon._ Elpensita Prokulpio.
iama sklavo - komediistb, estas amiko- de

Iuj komparoj

Ree al eefrakonto
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oratorado kaj literaturo, 1i povls esti inter
la plej bonaj entute, tamen eiu lia streeo
ne povis el li fari diece bonan kaj de aliaj

al neniu fidis. kaj unu post la alia estis
mortigitaj au mortkondamnitaj lia patrino
Agripina, lia instruisto Seneka, liaj amikoj
Petronio, Pariso kaj multaj aliaj

Nia rakontanto, Prokulpio, venante al
iu vespera amuzo ce Nerono vidas preskair

neniun el ilia antaia amlka societo. Kaj li
ekkonscias 6ion kion li ne volis konscii, kion
li ne volis kredi, kvankam, bezonante helpon

Si provas almenai
Fine de sia vivo
ksandro, "Li volis
eron al eiuj landoj

de la mondo! Mi scias, ke estas suftCe banale
paroli pi la eksterordinareco de lia otingo, sed
trafas min guste tio, kiam ajn mi legas pi li.
Kaj li lnvis nur tidek trt jarojn, kiam li mortis:

nur ti jarojn pli ol mi hauas nun. Pensu, kion
li estus fainta, se li estus uiuinta pli longe! Mi
sentas la devon dailigi lian laboron, ekirante
de la punkto, esti
same genia k nte,
sed mi volas kiu
mankis al li tempo: disvasttgi klerecon kaj
artojn kaj juron tra la tuta impeio!" Li verkas
trilogion pi Aleksandro, tn teatrajojn, kaj,
antail la morto ne pensas pn pot:o, lukso ai io
simila - li bedoiras pro poemoj kaj teatraioj
neverkitaj: "Ciuj poemoj, ctuj teatrajoj, kiujn
mi t;olis verki. Mi havas tiom da ideoj. Nun
ili neniam ridos la toglumon. Kia perdo, kia
terura malSparo."

Mortis la artisto 
Zdrauko selei

VIVO DE VERKISTO
Jam kiel infano mi volis esti

verkisto. Mi havis
okuloj: ankari mia
verkisto, kaj mi vidis

kun intereso la apartan manieron lai kiu oni
dismetas la tekston, kiu estas malsama de Sia
arango en noveloj ai romanoj:
SOFIA: Kio okazasl Kial vi iiuj staras tiel?
(maltrankvile) Cu io misas?
ERIM: Temas pri Eva. panjo.
SOFIA: Kio estas kun Eva? Kie Si estas? Cu si
estas malsana? Cu trafis Sin akcidento?
ABRAMO

verkis mi :H
unu akto ita
pupeto. La teatrajo de mia patrino, cetere,ja
estis prezentita kaj havis ioman sukceson.

La elementa lernejo kuragigis
mian intereson pri krea verkado. sed pli
aga kaj p1i memkritika, mi perdis la facilan
kapablon verki, kiun mi guis kiel infano.
Kiam mi estis studento. mi jam rezignis pri
cia verkado krom devigaj eseoj,

Estis la Esperanto-movado. kiu
revekis en mi la kutimon verki. En miaj
dudekaj jaroj mi laboris ee UEA, kaj tie oni
petis min verki artikolojn por la revuo kaj la
gazetaru servo. Sekve m
Kontakto pri rilatoj inter
70aj jaroj estis pinta mo
movado), kaj kuragigate
fondis la revueton Sekso kaj egaleco, kiun
mi redaktis inter 1979 kaj 1988. Tiel, pro kaj
per Esperanto mi retrovis mian verkemon,
tamen mi produktis nur faktajn artikolojn
Mi ne plu imagis. ke mipovas verki tikcion.

En 1981 mi venis la unuan fojon
al Romo. Mi vizitis Ia kutimajn vidindajojn:
Koloseon, la Forumon, Vatikanon - kaj ankari

mirigis min. Mirigis
eco; gls tlam m1 ne
jarcento oni kapablis

konstrui tiel gigantajn konstruajojn. Kaj

$uste en tiu momento, dum mi admiris giajn
marmorajn kolonegojn, venis aI mi Ia ideo
por La Stona urbo. Se mi estas imponata. mi
pensis. imagu kian impreson tia konstruajo
donus al homo jus veninta el tribo en Britujo
au Trakujo. kiu neniam vidis domon pli
grandan ol ligna kabano.

Mi havis do Ia ideon por mia unua

Anna Louenstein
koj

Zodrauko Selei
dumlauerkista

renkonti$o

Fotis Spomenka Stimec

fikcia verko. sed mi ne ekverkis tuj. Okazis
al mi en la postaj jaroj tro da aferoj: mi
translogigis de Roterdamo al Romo. eklogis
kun mia edzo Renato. naskis du infanoin

aj filoj mi apenai
Ieteron kaj skribi la
Komenci romanon

romanon.
Mi ne memoras, eu tiam jam

, sed ili ankorair
ibis mane. Eble
Sokos pli ol la
en aritomobilo,

sed mi neniam vidis tion kiel malavanta$on

komputilo, Se necesas revortumi frazon,
ekzemple. oni simple trastrekas gin kai
skribas la novan version inter Ia tinioj.
Kiam oni korektas komputile. aliflanke.
necesas pluraj manovroj, tiel ke Ia atento
estas dislrata lor de Ia gustigota frazo al
la mehanismo de la korektado. Krome, la
neceso poste kopii
estas nova moment
reviziado. Kiam oni

tempon por pripensi ciun unuopan vorton.- La Stona urbo evidente postulis

bibliotekon. similan al tiu de universitato

la komputiio. Mi eam intencas skribi mane
kiel antarie, sed estas malfacile konvinki min
fari tion - kial kopii 6iun alineon plurajn
fojojn. kiam eblas korekti gin tuj? Tamen tiu
plia rapideco malhelpas detalan atenton pri
unuopaj vortoj.

Sed unu evoluo certe estas
pozitiva:
selei ape
arheolog
kelkseku
cio. GaIla j persona j nomoi aperis antari
pli ol kvardek jaroj. en 1967. Se mi dezirus
konsulti gin, necesus iri al biblioteko.

Anno Lowenstein
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POTIARTRITO
Per pikaj botoj kaj gantoj
flamantaj vestis doloro
mln gis genuoj, kubutoj,
teruraj dratoj per boro

tra ostoj stebis la karnon
abomenege, la nervoj
nun Cuj hurlas sub ardaj
kudreroj kun febraj vervoj.

Jen tiuj hurlaj veegoj
estas miaj najtingaloj,
alaridoj hodial, tiuj
bruaj, stultaj suferaroj,

kaj pikdoloraj Sveladoj,
kaj Svebe vastigaj monstroj,
fulmveaj genuoj, fingroj
kaj tiuj tondraj manartroj

dis6iras al mi la cerbon,
mln povas memoflgr Jam
nur konscio pri doloro,
ke homo estis mi iam.

lmre Szob6

AMHISTORIO PRI BELGA PRINCINO LOUISE
KAJ KROATA NOBELO GEZA MATACIC EL ZAGORJE

Verkisto Dan Jacobson rnaskita en
Suda Afriko en la20) publikigis eu Londono.
kie li vivas kiel univeisitata emerita
profesoro pri literaturo. anglalingvarr
romanon sub Ia titolo All for love / Cio

Sve za ljubav.
La cefheroino estas belga prir.rcir.ro

Louise naskita en la brusela re$a palaco
Laeken en 1858,

1914 Tiu politika murdo sigrris la kornencon
de la sar.rga Unua mor.rdrnilito.)

La du princaj kuzoj Filipo kaj
Rudolfo estis parencoj kaj amikoj. La princo
Filipo trovis la princon Rudolfbn morta en la
kastelo Maverling,

Princino Louise estis patrino de
du inlanoj. princo Leopoldo kaj princino
Dorothea - Dora.

Kiam Princino Louise en majo
1895 plomenis tra la liena parko Prater,
returigit,r en la irnperiestrr krleso. ii esLis
lavita per lelteco de juna so)dato dresinta
forkurernan r.ireevalon La rigardo de la
princino kaj dr. lr subleutenanto renkontigis.
El tiu renkoutigo naskrgis la amo. kiu
sklandalis la tiarnan Erlropon.

Kiu estis 1a juna sinjoro?
I-ia nomo estis Geza de Matatii,

Li naski$is Ia 2an de decembro 1868, en
Kroatio. c.n ftunilio cle etnobelulo Lazaro
Kolomarro Mataiii en la bieno Toma5evec
aputl la urbeto Klrn;ec. Elemelrtan lernejon
k;rj girnrrazion li linis en ulho Varazdin.
abiturier.rti$inte en 188ii Li havis fraton Bela
Lia patrino Ana en la dua geedzeco edzinigis
al graio Oskar de Keglevic kaj eklogis en lia
kastelo en Lobor. Kiam la grafo adoptis la
gefratojn Geza kaj Bela. Geza alprenis la
gnfan ilmilian nomon Keglevic. rGeza estas
parenco de 1)ma kroata rnuzikdirektoro
Lovro Mataiii )

La subleirtenanto Geza devenis
el modesta familio Ne speciale talentita,
sen bonhavo, 1i postenis en aistri-hungara
armeo ce ulana regimento, unue en
Pollando. Lia enamigo a1 pli a$a princino
farigis obsedo.

Eksciinte ke 1a du princinoj
Louise kaj Stephanie parton de 1a vlntro
1986 pasigos ce Ia Adratika maro en

Opatiia Abbazia. li for-veturis tien krj
trovis manieron prezentigi al la princino.
Komenci$is la idiliaj tagoj kun promenoj,
dancoj kaj rajdado. La viena kortego tuj
eksciis prl la maldeca konduto de la princino
Louise, La skandalo kulminis kiam Matacic
estis nomumita Sia instruisto pri rajdado.

Sep semajnoj posl la reveno al
Vieno. al Geza estis ordonite forlasi Vienon.
Saml.age Ia impcriesLro invitis la princinon
al aldienco ka1 rnalpermesis al Si iiujn
publikajn oficojn en 1a kortego,

Matadii fon'eturis hejmen ai
Kroatio. sciigante la princinon ke li estas
en Lobor, en la kastelo de 1a vicpatro grafo
Kegler"ii. Si invitis 1in a1 Nico, al Vilao
Paradizo, kie Si ekrezidis. Ili guis luksan
vivon kaj gastls en pluraj plezureioj de
Eirt-rpo, La edzo spionis i1ir.r.

La kortego postulis ke la princo
duelu kontrai ivlatatii. La duelo okazis en
Vieno je la 40a naski$tago de la princino,
unlle per pistoloj kaj poste per sabroj.
Matatli vur.rdis kaj la
duelo iinigis. M aj nur
nun rakontis al

pri oblig
falsis sub

i nter m u I laj dokumentoj a nkau la koncernajrr
obligaciojn'kaj Ia telegiamojn kiujn MataCic
kaj Princino Louise interSan$is, samkiel
korespondajon kun advokatoj, kiujn 1a paro
bezonos.)

Restinte sen mono, la paro venis al
Kroatio, al la hejmo de la patrino de Mataiii,
al la kastelo Lobor, akompanata de Sia
sekvantaro. La grafo mem foriris tiutempe el
la kastelo por ne malplaci al la imperiestro.
La princino kun Geza gastis ankari en
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Lobor-Grad de la grafo familioKegleuiikie ekunGezaMataii|
Kegleuii. Fo

En la frua matena horo la polico aperis ce 1a pordo kaj
arestis Geza Matadii. Armea tribunaio ekpro'cesis kontrii li prd
falsigo de la financaj dokumentoj.

Dresden en Germanio.

- 
La geedzeco de la princlno Louise kaj princo Filipo estis

oficiale eksigita en 1906.
Dora,la filino de la princino, edzini$is en Germanio, en

Schleswig-Hollstein.

prostituit 
en 1916 post kiam

senhered ,iT3,:txi,h i*:
amatino,

Matadii mortis en Parizo en aituno 1923. La princino ne
havis monon por enterigi lin. Laidire iu anonima sendinto sendis la
monon por la enterigo al si.

Kelkajn monatojn poste, la lan de marto 1924 Princino
Louise mortis en Wiesbaden en Germanio.

Multaj art^istoj estis inspiritaj per Sia vivo, ekz. BBC filmis
en 1952 TV-serion "Sia Rega MoSto .

Kial ni rakontis al vi tiun ii historion?

MALJUNIGO
Alispeca ventro. Aparta.

EntranCajo en la frunto, sulko.

Kiam mi iras, nudpieda, surstone

la plandumoj pli profunde entraneigas en akraiojn.

Mi pli malrapide renversigas.

Pli longe mi silentas, pli longe mi rigardas, la okuloj
doloras.

Miaj manojja eiam estis maljunaj.

Kaj mi estas pli stulta, iel.

Zvjezdana Jemblih
Esperantigis 5. Stimec
El poemaro Amontoj Regino Molsoto IKEL1] , 2007

KUKO
DE LA PRINCINO LOUISE

Dum la Meteorita festo pluraj dommastrinoj e1

HraSiina partoprenis en la kuk-konkurso por elekti la kukon
kiu povu placi al la Princino Louise dum Sia lestado en Zagorje.
La proponitajn kukspecojn prljugis specia)a.jurio konsistanta
el Boiica Brkan kaj Rajka Stimec. Ili elektis la kukon de
Vesna Miroii e1 vilago Domovec por 1a kuko de la princino
Louise 2010

La premioj por la partoprenintoj en la konkurso
por' 1a Kuko de la princino Louise estis libroj de konata
kroatajurnalistino kaj poetino BoZica Brkan. Por la legantoj ni
publikigas poemon e1 1a poemaro de BoZica Brkan.

Jen la recepto pri la Kuko de la princino Louise:
(Mezurunuo en tiu ci recepto estas kuireja tetaso.)

Kreu la kukmaterialon per la jena maniero:
Miksu en la ujo du ovojn, unu tason da sukero, unu

tason da distraneitaj juglandoj, unu tason da sekigitaj vinberoj.
AIdonu duontason da tandita butero, unu tason da laktokremo.
du tasojn da faruno. Aldonu du supkulerojn da mielo kaj unu
supkuleron da pistita cinamo. Aldonu saketon da bakpulvoro.

Kirlu la tuton Prenu vian Satatan bakujon, oleumu
gin, sur-verSu iom da faruno por ke ia kukmaso ne algluigu
kaj enverSu gin. Baku en la forno je varmeco kutima por aliaj
kukspecoj.

Baldai via kuirejo agrable odoros je cinamo .,.

Bonan apetiton!
Vesna Miroi(. / Spomenka irtmec
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EKKONU NI IOM PLI BONE
LA KARDELON

' ' varias de 1i,7 $is 16 cm kaj Ia pezo de

1s,s $is 2

Codazzi
ro de la kardelo kiun donis Leopoldo

-- a. sed kiu pli konvenus al poeto ol alCodazzi
naturslencrsto:

"Kardelo estas Ia plei konata kaj la plej kara birdo. gi apartenas

al ta fringedoj rFringillidaei kaj esLas port.isto, de Ia genra nomo Francaj
natursciefrcist6i'gin "nomas ele[anta t<di gi fakte estas eleganta, PSIfg\t',
vcsrit2 kiel drrlh,," rera flirtemul"o kai 0iainiovoi estas ciam rafinitai, viglai kaivestita kiel dando. vera fl kai friajniovoj estas eiam rafinitaj, viglaj kaj

iiam vislai movoi." burn., i, kardelo distingigas ankari per harmonia. plaia kaj plezuriga
lrento Tial nemirisaske-anrrdmiltai aliai aitistoi - qrandankonllrmondoniskanto. Tial;;i.rgu, t 

" 
- rpra ."rltui ,liuj ariistol - grandan konfiimon donis

el le l.arrlpln l, fa.ia komnrinisto Antonio Vivaldi. kiu en koncerto. op. 10 no. 3al la kardelo la faria komp5nisto Antonio Vivaldi, kiu en koncerto, op. 10 no 3

por flu retis Ia kant fringedo
entoi sukces tiun birdon

riel nr i ve're srrkc dum multa

Saia Pilipooi( post HraSflna en Houana
Fotis Srdan Paunovic

aJ

g"^"rr.i"l & kontrollta kvinto, Bredistoj efektivigis sukcesan bredadon'
iastatemfe estis efektivigitai kaj fiksitaj 25hutacioi' de plumkoloroj

D-ro Miliuoi Lozouino

-Mutaao: gena Sango transigata al idoj. Plej ofte gi evidentigas je Sango de

plumkoloroj.

Ekspozicio pri karileloi prizorgita de
de meteorito 2070 en Hraicina.

D-ro Miliooj Lozovina por Festo
Fotis J. Stimac

EN LA NOKTO

Ce la liaj dum vespermanQo

Homo ne povas trankvile satmangi pro vi

Vi neniam permesis vin bapti.
Se vi deziras foriri, eblas

tuj
Sed la bovidon, la ievalon, la vitejon kaj la herbejon

tiun ee la vojo,

kiujn vi venigis,

vere vi lasos .

La meblaron vi povas kunporti, eble ili vin

denove edzinigos

ni ne veturigos 6in

sed malsata kaj senvesta

ee ni vi ne estis

Ce la iiaj dum matenmango

Kial diable vi foriris

eu vl stultas
Tian malhonoron fari al ni

Al neniu facilas

Al eiu ties kruco plej Pezas

Sed se oni jam iras

Oni iras kun cio

La bovldon la eevalon la vitejon la herbejon

Vi ne rajtis lasi

Car sen tio
Vi nek ien alirls

Nek ien revenis

Bo2lca Brkan

El la kaikava dialekto de.la kroata lingvo
esPerantigis SPomenka Stimec

* Vi eiam obstinis
El poemaro "Ventumilego ai familia arkelogio" / "Vetrenica ili

obiteljska arheologiia"
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HEINRICH (HENRIK) HAAS
FONDINTO DE ESPERANTO.SOCIETO EN MARIBOR

EI
en Maribor
naski$is en 1

al mi poste k
kiuj konis mi

Ellafamilia arkioo de Herta Hoas:
Heinich Ho'as kun siaj infanoj

manilestaloj car ili rrrergis rnin reciti poemojn
en l,speranto.

Mirj gepatroi prrtoprenis en plurej
lspelanto korrgresoj en Eirropo. []i ceestis en
la 8-a monda E-kongreso err Krakoro.Pollandor
en 1912, e en
1913 kie ili de
Esperanto, ke
lia busto blankkolola larita el gipso staris en
nia hejmo honorloke.

kinejo "Kasino sur la Placo de SlourSek Mia
rolo estis arenti pri ekspoziciitaj libroi. Mi
ankai memora. renkontigon de esperantistoj

de Maribor kaj Zagreb kiu okazis, Sainas al mi
en 1928. La kunveno estis en hotelb "Meran'
vidalvide
Tiu hotel
damagita
gl okazts
Zagreba
tiutempe ege imponis al mi

Post la llno de Ia Unua mor-rdmilito

aliaj
1 906
Kaj t

jaro 1910 li
Maribor kiel
e Graz, kaj li
societo gis si:r
bora societo li

Pro cio tio Si ricevis Ordenon por meritoj por
la popolo kun ar$enta stelo en 197i, kiuir-mi
ricevis post Sia morto

En Beogrado, la 2-an de marto 2010
Herta Haas

E sp er onrtgis Zlatko Tiilj ar

(La aritorino Herta Haas mortis tri
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VIVPROTOKOLOJ
LIBRO KOMPILITA DE URLICH

Nova eldono de Vivprotokoloj estis
farita por Universala Kongreso de Esperanto
en Pollando 2009.

La libro estas sekvo de la projekto
de Monda Kunagado por Eduko, Scienco
kaj Kulturo - kies unua eldono estis en 1995

vivo de Ia persono, foj
aI ordinara, Oiutagai
simplaj homoj: studen
emerituloj; kiuj vivas
a[ kun hendikapo; hodiau vivantaj au jam
morl.aj. Ili esprimas sian vidpunkton pri
certaj ecoj de la vivo kaj ili tre malsamas unu
de la a1ia.

Ilin kunigas Esperanto car ili eiuj:
aI komencis studi, ai jam estas spertaj
esperantistoj. ai nur 'lernis. uzis. parolis
Esperanton kiel iatokupo. kiu iom Sangigis
pro nova intereso

Mi pro^tokolis 23 rakontojn pri
esperantistoj e1: Cinio, Kostariko, Pakistano,
Belgio, Haitio, Estonio, Kanado, Usono,
Japanio, Barato, Bulgario, Francio kaj el mia
denaska lando Kroatio.

Kvin personoj kiujn mi konis,
malkaSis al mi siajn profundajn opiniojn,
sekretojn. kvaza[ prilumigis ion nekonatan.
Foje oni renkontas homojn. revidas ilin
kaj travivas kune parton de Ia vivo, sed ne
prenante Ia tempon por scii pli, kio trovigas
en ilia koro ai profunda penso, 1a persono
restas nekonata.

En Vivprotokoloj oni malkowas
kvin esperantistoj el Kroatio:

Mi vidis la mondon Jelena
rakontas pri sia vivo-vojo dum 95 jaroj (Si,

ja, naskigis en 1898), politikaj sistemoj kaj
landlimoj Sangigis. sed entuziasmo pri
Esperanto restas $is 1a lasta tago. Sufieas
nur mencii internacian lingvon kaj belaj
memoroj vekifas: Iernado. korespondado.
kongresoj. renkonto kun Klara Zamenhof.
amikoj. vojagoj. Sparita mono por entombigo
elspezita por Islando, plezura volontulado
en AmruSeva 5, kie Si "renkontis milojn da
gejunuloj

kiam inte I 
lost

M
infanoi - Zd
kaj fiziko
Esperanton
SeneracroJ.
GradiSka dum Si estas gimnazianino. Post Ia
studoj en Zagrebo, nova posteno en VaraZdin

2001.)
Rat i Mir - Ratimir vivas ankoraux

ee post tri tavivitaj militoj, Satanto de homoj
same kiel de la naturo, kie li trovas belecon,

BECKER KAJ ZDRAVKA METZ

*x
iJ;;

en mineio de blanka itono. Jes. tiu braia
Stono lair kiu WaSingtona domo nomigas
"blanka domo' pro la koioro de Ia Stono.

xt
Ia

an
as.

donas bongustan
kaj promenante
kaprina lakto kaj
plenan trinkajon

dum varmega
somera tago.

Esperanto San$is mian vivon
- KreSimir naskigis en Zagrebo. finis
mezgradan lernejon, ekstudis medicinon
kaj tiam konatigis kun kolego kiu invitas lin
veni en SEK astudenta Esperanto-Klubo).

Li komencis lerni Esperanton, havis p1i ol
dudek korespondantinojn el Ia tuta mondo,

finskribis eiujn notitajn informojn kiuj
pla o. Mi
ne sed
kiu koni
mi u jun
4h - ',d

oromenis tra mia vivo'.' G.r,'as mencii ke ciu historio estis
Iegita de la pers
Sangi. korekti -
fine Ii air Si ak
plei vera. rprisk
fakte tiel estis
unuigis rakontaloin en simpatia. interesa
Iegajor.

La lasta rimarko estu de Urlich
Becker - 'La tekstoj aperas pli en parolata
lingvo o1 en i

La
povintus fac
ciujn partopr
pagonwu D,

Zdrouka Metz

POSTDIPLOMAJ INTERLINGVISTIKA'

STUDOJ EN POZNANO, POLLANDO
Ce Universitato Adam Mickiewicz (UAM) en urbo Poznano en Pollando oni

kaj lingvon de
krom naturajn
nto kiel Ia plej

uzata.
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VODNIKOVA 9
NIA ESTONTA EJO
546 Sanja Damjanii 8,28 eriroj
547. Karmen Crnkovii 29,54 eiroj
548. Vjekoslav Morankii 4,12 elroj
549 Dragutin Smolii 12,58 erlroj
550. Davor Klobuiar 44,57 eiroj
551. Sreika Bakarii 10,99 eiroj
552. GordanaJurina 13,82 eiroj
553. Zdravka Metz 14,29 eriroj
554. Milan Sudec 75,55 etroj
556. Familio de J. Krpan 2,06 eriroj
557. Ljiljana Kuzmanovii 27,48 eriroj
558. Lucija Bordii 27,48 eiroj
559. Z1atko Hin5t 27,48 eiroj
560. Goran Lakotii 6,87 eriroj
561. Zlata Nanii 68,69 eriroj
562. Davor Stimec 20,61 eirroj
563, Ranka Mrakovii 20,61 eriroj
564, Branka Ceiuk 20,61 eriroj
565 Mladenka Dakovii 13,74 eriroj
566. Jelka Glumitii 13,74 eiroj
567. Rudolf Hahn 6,87 erlroj
568. OIga Srkoc 50,00 eiroj
569. Aleksije Herii 13,74 eriroj
570, Dinka Simunii 6,82 eiroj
571. Tomislav Pladkovii 9,62 eiroj
572. Halka Bilinski 9,62 eriroj
573. Stanislav Skrbec 13,82 eiroj
574. Adela Franelii 4,81 elroj
575. Marijan Benc 13,82 e[roj
576, Spomenka Stimec 6,87 e[roj
578, Kruno Ti5ljar 4,12 eriroj
579. KikuSima Kazuko 500,00 elroj

Post aprilo kolektite 1.103,27 eiroj
Ekde Ia jaro 2003 kolektitaj entute

25.875,72 eiroj
Nia kredito reduktigis al 27.963,52 eiroj

En lajaro 2010 ni repagadas nian krediton
por centra hejtado muntita en 2009. Nia
Suldo por centra hejtado restas

2.632,00 eiroi

NEKROTOGOJ

MATO en(tc-rosflc
(1912-2010)

Mato Brdii-Kostii. membro
de E,sperant Borjan en
Zagrebo, mo vivojaro Ia
19an de majo en Subotica
Ia 10an de kie li finis
gimnazion. Matematikan sciencon li studis

Distingita per de
Jugoslavia Espe rte
pro siaj laboroj vo.
Membro de Soci de
Kroatio, post sia en
1994.

MIRJANA MATANOVIC.
MANNER

(1925 -2010)

iia posta e_dzo. Kun li ii poste translokigis
al Svislando- kie ili aktivis pri Esperanto.
alpreninte la familian nomon Manner.
Post la morto de la edzo Mirko MamuZii-
Manner, Mirjana MatanoviiiManner vivis
en Zagrebo, Grandaj mondvoja$antoj, rli
ambau partoprenis en multaj Universalaj
Kongresoj. Si financis la duan eldonon
de 1a gramatiko de sia edzo Kompendio
de la Esperanta gramatiko ,por auperai
ekzamenojrkaj malavare subtenis la kroatan
Esperanto-Movadon. 

S. S.

D-ro MILIVOJ IOZOVINA
(1e25-2010)

S Stimec
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